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ΓΙΑ δεύτερη φορά σε διάστημα πέντε μόλις μηνών, οι
δεύτερες εκλογές τούτου του χρόνου δεν
συνεισέφεραν και πάλι στην ευόδωση των προσδοκιών
για αυτοδύναμο κυβερνητικό σχήμα. Οι κάλπες της
5ης Νοεμβρίου κατέδειξαν με ενάργεια, ότι με τον
παρόντα εκλογικό νόμο, ακόμα και σε συνθήκες
οξυμένης πολωτικής αντιπαράθεσης διπολικού
χαρακτήρα, είναι σχεδόν αδύνατον για τη σημερινή
ΝΔ να υπερβεί το ήδη υψηλό «κατώφλι» του 46 % και
να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση. Και
αντιστρόφως, ως προς το συρρικνωμένο αλλά και
σκληρά αμυνόμενο ΠΑΣΟΚ, η αναλογική φιλοσοφία
που διέπει τον εκλογικό νόμο του Μαρτίου, φάνηκε να
μην λειτούργησε στη συνείδηση του εκλογικού
σώματος· η συμπεριφορά του τελευταίου στις εκλογές
της 5ης Νοεμβρίου είναι ομόλογη περισσότερο προς
τη λογική της σ υγκέντρ ω σ η ς των προτιμήσεων σε ένα
μεγάλο πολιτικό σχηματισμό, δηλαδή προς τη λογική
του πλειοψηφικού, και δεν επηρεάζεται από τις
πολυφωνικές διαφοροποιήσεις και τη διασπορά που
εμπερικλείει η απλή αναλογική: σε αυτή την ευνοϊκή
για το ΠΑΣΟΚ «πλειοψηφική» εκλογική συμπεριφορά,
το μόνο στοιχείο το οποίο δεν έπαιξε προσδιοριστικό
ρόλο ήταν το ήθος· αντίθετα, η επωφελής για το
«Κίνημα» συσπείρωση επιτεύχθηκε ακριβώς στη βάση
μιας ανομικής και προ-πολιτικής αντίληψης περί του
δικαίου του «διωκόμενου ηγέτη», περί του κινδύνου
ενός «νέου διχασμού» κτλ.
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ αυτή είναι προφανές ότι πρυτανεύουν
κριτήρια που έχουν σχέση πρωτίστως με μιαν έξω ή
και αντι-θεσμική ιδέα για το «συμφέρον της μεγάλης
δημοκρατικής παράταξης». Από αυτή την άποψη, τα
ποσοστά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ πρέπει να οριστούν
διαφορετικά: αν για την πρώτη υπερίσχυσε το
συγκυριακό μάλλον κίνητρο της κυβερνητικής ψήφου
σε μια κρίσιμη μειοψηφία του εκλογικού σώματος, για
το ΠΑΣΟΚ τα κίνητρα της εκλογικής συμπεριφοράς
των ψηφοφόρων του σηματοδοτούν ένα περισσότερο
παγιωμένο και ανελαστικό ιστορικό και κοινωνικό
ρεύμα, που αποτελεί ίσως και ζωτικό όρο για την
αναπαραγωγή του ενός από τους δυο πολιτικούς
χώρους του διπολισμού.
ΤΟΥΤΟ σημαίνει ότι το εκλογικό σύστημα, και πιο
συγκεκριμένα τα αριστερά αιτήματα για περισσότερη
αντιπροσωπευτική δικαιοσύνη, δεν είναι πανάκεια στο
εγχείρημα της αναδιάταξης των πολιτικών
συσχετισμών. Αντίθετα, αυτά τα αιτήματα μπορούν να
αποτελόσουν διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα για
την τακτική του μεγάλου, «συγγενούς» κόμματος, του
ΠΑΣΟΚ και να μετατραπούν σε στοιχεία μιας
στρατηγικής κεντροαριστερής αφομοίωσης συρρίκνωσης της Αριστερός από την καθ’ ημάς
«δημοκρατική προοδευτική» οικογένεια. Η αφομοίωση
αυτή ήταν και είναι καταστατική σχεδόν αρχή
μακροπρόθεσμης εμβέλειας στη στάση του
«Κινήματος» απέναντι στην Αριστερά, και τώρα
διαμεσολαβείται από την προτεινόμενη από τον κ.
Παπανδρέου κυβέρνηση Συνασπισμού - ΠΑΣΟΚ για την

κατάργηση του «Συν 1».
ΓΙΑ την Αριστερά η εκλογική της επίδοση την
προηγούμενη Κυριακή στοιχειοθετεί ένα κρίσιμο
κριτήριο στην χάραξη της περαιτέρω πολιτικής της
αλλά και στη δοκιμασία της αντοχής των πρόσφατων
εκσυγχρονιστικών διαβημάτων της. Και φυσικά δεν
μπορεί να μην ομιλεί για εκλογική ήττα. Και δ εν έχει
σημασία, ασφαλώς, ο ποσοτικός προσδιορισμός του
μεγέθους της ήττας, αλλά το αν και κατά πόσον αυτή
αυνιστά δείκτη μακροπρόθεσμων αρνητικών τάσεων
για την πολιτική εμβέλεια και το αντιπροσωπευτικό
εύρος του Συνασπισμού. Οι προβληματισμοί αυτών
των ημερών στο εσωτερικό των κομμάτων της
Αριστερός φαίνεται να πιστώνουν την δίδυμη
αντίληψη ότι το εκλογικό ποσοστό της 5ης Νοεμβρίου
δεν είναι απλώς κρίσιμο, αλλά το καθοριστικό
κριτήριο και πως στο εκλογικό σύστημα και στην επί
το αναλογικότερο τροποποίησή του πρέπει να
επικεντρωθούν τακτικοί αλλά και στρατηγικοί
χειρισμοί. Στους χειρισμούς αυτούς διακρίνεται ήδη
το στοιχείο της αναθεώρησης της στάσης απέναντι
στο ΠΑΣΟΚ, ή αλλιώς η λογική του
ετεροπροσδιορισμού και του «συμπληρώματος» του
«Κινήματος» αντί της διεκδίκησης της
προγραμματικής και στρατηγικής αυτονομίας η οποία
σφράγισε τις αναζητήσεις του Συνασπισμού τον
τελευταίο χρόνο.
ΑΥΤΗ η ερμηνεία για τον καθοριστικό ρόλο του
εκλογικού αποτελέσματος και η ιδέα περί του
κυριαρχικού ρόλου του εκλογικού συστήματος δεν
είναι άσχετη προς μια γενικότερη αντίληψη για το
ρόλο της Αριστερός στο πολιτικό παιχνίδι· δεν είναι
άσχετη προς ορισμένα φοβικά ανακλαστικά ως προς
τον κίνδυνο της «περιθωριοποίησής» τους· δεν είναι
άσχετη επίσης προς την «λαϊκοδημοκρατική» και
ενιαιομετωπική παράδοση που εξακολουθεί να
«υριαρχεί σε τμήματα της Αριστερός και τώρα
αναμιγνύεται με «ρεαλιστικές» αποτιμήσεις των
προοπτικών κοινοβουλευτικής διάσωσής της.

ΑΝ Η Αριστερό διαπιστώνει υπερίσχυση του
δικομματισμού στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου,
εκείνο που θα πρέπει να αποσαφηνίσει είναι όη αυτή
η διεθνώς παρατηρούμενη τόση στις επιλογές του
εκλογικού σώματος αφορά κεθεστωτικές δυνάμας με
παραδοσιακό πολιτικό προφίλ και τεχνοκρατική
διαχείριση των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών. Η
Αριστερό θα πρέπει να αποσαφηνίσει επίσης ότι η
πιθανότητα περιθωριοποίησής της — εξίσου διεθνές
φαινόμενο— οφείλεται στο ότι ο παραδοσιακός τύπος
κομμουνιστικού κόμματος δεν μπόρεσε να αντέξει
λόγω της ενσωμάτωσής του στο παραδοσιακό
πολιτικό παιχνίδι, που αυντελέστηκε στη βάση,
ποικίλων κοινωνικών μεταλλαγών, οι οποίες έθιξαν τα
ιστορικά της ερείσματα σε άλλοτε διακριτά κοινωνικά
στρώματα. Η Αριστερά, ο Συνασπισμός θα πρέπει να
αποσαφηνίσει ότι η ενδεχόμενη περιθωριοποίηση
επέρχεται στη βάση των «λαϊκοδημοκρατικών»
εναγκαλισμών με συγγενή «Κινήματα» και λόγω της
προσυπογραφής της στην τακτική της
«συμπληρωματικής συμμετοχής» της σε κεντρικούς
μηχανισμούς του καθεστώτος.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ της Αριστερός θα πρέπει να
κατανοήσει επακριβώς το τι σημαίνει η δική του
διαπίστωση ότι η πολιτική του είναι »μακρόπνοη» και
«προσκρούει σε στερεότυπα». Και σε αυτή την
κατανόηση συμβάλλει μόνον η επεξεργασία μι ας
πραγματικό εναλλακτικής αντίληψης και στρατηγικής
για την πολιτική και το πολιτικό. Μια τέτοια αντίληψη
φάνηκε να διαπνέει την τόλμη και τη νεοτερικότητα
στην πολιτική του Συνασπισμού κατά το τελευταίο
πεντάμηνο, και τμήματα των προγραμματικών του
θέσεων.
Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ αυτής της πολιτικής θα σήμαινε ότι ο
Συνασπισμός επιλέγει τη λογική του υποψήφιου
αυτόχειρα. Κι αυτό για το πολιτικό και κοινωνικό
μέλλον της χώρας θα σήμαινε οπισθοδρόμηση των
πάντων στην κατάσταση του πολιτικού πρωτογονισμού
των «δύο κόσμων».
^
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δεν ήταν ιδιαίτερα ευτυχές για τον Συνα
σπισμό. Όμω ς, το γεγονός ότι διατήρη
σε τον κύριο όγκο των δυνάμεών του
(85%) το ότι παραμένει «παράγοντας με
ιδιαίτερο βάρος στις εξελίξεις», το ότι,
παρά τη λυσσαλέα επίθεση του παπανδρεϊσμού, του αυριανισμού και του αντικομμουνισμού — ο Συνασπισμός αναγνω
ρίζεται, ευρύτερα, σαν μια τολμηρή, ρι
ζοσπαστική και ανανεωτική δύναμη, αμ
βλύνει, οπωσδήποτε, τις όποιες επιπτώ
σεις συνεπάγεται η εφήμερη αριθμητική
του κάμψη.

Ο ικουμενική ή
«ας τα β ρ ο υ ν
μ ε τ α ξ ύ τους»...
τ ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ των εκλογών της Κυ
ριακής μπορεί να εξέπληξε. Αλλά, ασφα
λώς, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ούτε με
αναγωγές στην ψυχοπαθολογία, ούτε με
αναφορές στην «ανωριμότητα του ελλη
νικού λαού». Ο λαός ούτε καταργείται,
ούτε αντικαθίσταται με άλλο στοιχείο.
ΒΕΒΑΙΟ, πάντως, είναι ότι η Νέα Δημο
κρατία, ενώ αύξησε τη δύναμή της κατά
δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες, δεν
πέτυχε στον βασικό της στόχο, που ήταν
η αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως, όχι
μόνο πέτυχε στη βασική του επιδίωξη, να
εξασφαλίσει πάνω από 120 έδρες (για να
μπορεί να «μπλοφάρει» την προεδρική ε
κλογή), αλλά και αύξησε τη δύναμή του
κατά 1,52 μονάδες. Ό σ ο για τον Συνα
σπισμό απώλεσε 2,12 ποσοστιαίες μονά
δες συγκεντρώνοντας 740.000 ψήφους
και 21 έδρες, έναντι 855.000 ψήφων και
28 εδρών που είχε συγκεντρώσει, στις ε
κλογές του Ιουνίου.
α σ φ α λ ώ ς το αποτέλεσμα των εκλογών

ΓΙΑ ΤΗΝ κάμψη του αυτή, δόθηκαν
— πιστεύουμε— αρκετές και πειστικές ε
ξηγήσεις: Η νεοφοβία, τα αντιδεξιά σύν
δρομα, η διαβόητη «στρατηγική των δυο
κόσμων» — που επί οκτώ ολόκληρα χρό
νια, έθρεψε και συντήρησε η ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ— η τόλμη και η ποιότητα των ιδερων της Αριστερός, που δεν παρακολου
θεί τον βηματισμό της εποχής μας ή που
πιστεύει ακόμα ότι «Αριστερά» θα πει ε
πίθεση κατά των «χειμερινώ ν ανακτό
ρων»1
,
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, δεν είναι δυνατόν να μη
σημειώσει κανείς το πολωτικό κλίμα μέ
σα στο οποίο δόθηκε η προεκλογική μά
χη, «διανθισμένο» με εκβιάσεις, διλήμμα
τα και κάποια μορφή ιδεολογικής τρομο
κρατίας: Χωρίς αυτοδυναμία, η χώρα θα
πάει κατά κρημνών! Χωρίς το ΠΑΣΟΚ
στην εξουσία, θα αναβιώσει το κρότος
της Δ εξιά ς! Αν δεν υπερψηφισθεί το ΠΑ
ΣΟΚ, θα έχουμε και πάλι «συγκυβέρνη
ση» Δεξιός-Συνασπιαμού, κλπ.

Κάλπη: Η «επόμενη μέρα»
Η ΟΠΟΙΑ ανάλυση, όμως, για το αποτέ
λεσμα των εκλογών, δεν μπορεί να ανε
χθεί τους υψηλούς νικητήριους τόνους
με τους οποίους η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υ
ποδέχθηκε τη μικρή άνοδο (40,67% από
39,15%) των ποσοστών της. Η άνοδος
αυτή εξέπληξε και ξένους αναλυτές, ό
πως λ.χ. τον Κόριν Χοπ, τον ανταποκριτή
των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» στην Αθήνα, ο ο

ποίος επισημαίνει ότι η άνοδος της δύνα
μης του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται «παρά τα
σοβαρό προβλήματα υγείας του κ. Γίαπανδρέου, το ταραχώ δες διαζύγιό του
και την εμπλοκή του ίδιου και τεσσάρων
πρώην υπουργών του σε ένα οικονομικό
σκάνδαλο ύψους 200 εκατομμυρίω ν δο
λαρίων».
ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ αυτοί νικητήριοι τόνοι άρχι
σαν από το ίδιο το βράδυ των εκλογών,
μόλις καταφάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία
δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία. Ορισμένοι
αξιωματούχοι του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, εμφάνίσθηκαν, από τη μικρή οθόνη, με αλα
λαγμούς ευφροσύνης (χε... χε... χε...
— όπως θα σάρκαζε το «ανθρωπάκι» του
Τσιρκα) και «ωσεί» αύριο κιόλας, ναήσαν
κυβέρνηση!
ΟΛΑ εκείνα που έλεγε ο αρχηγός τους
προεκλογικά («θα είμαστε τουλάχιστον
πρώτο κόμμα», κλπ.), όλη εκείνη η λάσπη
και χυδαιότητα του αυριανισμού — υψη
λή πάντοτε επινεύσει— κατά της Αριστε
ρός είχαν λησμονηθεί και το μόνο που α
νακάλυπταν, ξαφνικά, ήταν ότι «υπάρχει
μ ια σαφής (;) πλειοψηφι'α των προοδευ
τικών αριστερών δυνάμεων ικανή να
σχη ματίσ ει προοδευτική κυβέρνηση»,
κλπ. Και για να μη νομισθεί — έστω προς
στιγμήν— ότι θα μπορούσε να σχηματισθεί «προοδευτική κυβέρνηση» χωρίς
τον Α. Παπανδρέου πρωθυπουργό, βγή
καν οι εφημερίδες τους με κάτι πηχυαίους τίτλους που έλεγαν: «ΑΝΔΡΕΑΣ η
ΛΥΣΗ», με την υπόμνηση ότι δεν είναι δυ
νατόν το 1 1 % «να κάνει κουμάντο στο
41 %» ή, ακόμα «στο 9 0 % των δυο μ εγ ά 
λων κομμάτων».
τ ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ αυτό, ύστερα από τα
πρώτα «νικητήρια» —προερχόμενο από
εφημερίδα του αυριανισμού— ήταν η με
γάλη έκπληξη. Ορισμένοι αρθρογράφοι
της «Αυριανής», μάλιστα, προχώρησαν
ακόμα περισσότερο, γράφοντας ότι «δεν
έχει σημασία, αν στο ένα (πρόγραμμα ή
υπουργείο) επικεφαλής θα είναι ο Γεννημ α τό ς και στο άλλο ο Έβερτ, αν σε τού
το είναι ο Χαραλαμπόπουλος και σε εκεί
νο ο Βαρβιτσιώτης»[
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ που τέθηκε αμέσως, συνε
πώς, ήταν ένα: Εξετάζει το ΠΑΣΟΚ την πε-
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ρίπτωση συμμαχικής κυβέρνησης με τη
Νέα Δημοκρατία; Και αν ναι, τότε, που
πάει ο διαβόητος αντιδεξιίσμός του; Τι
θα γίνει το ΠΑΣΟΚ χωρίς «βαρβάρους»;
Η Υ π α ρ ξ η «βαρβάρων», βέβαια, είναι
χρήσιμη στο ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά το όλο
ιδεολογικό του οικοδόμημα — από εδώ
το φως, από εκεί το σκοτάδι, από δω ο
πολιτισμός, από κει η κθυστέρηση...—
καταρρέει. Και ασφαλώς δεν είναι τυ
χαίος ο θαυμασμός γνωστού στελέχους
του ΠΑΣΟΚ στη γνωστή ρήση του πα
τριάρχη της αποικιοκρατίας Τσώρτσιλ,
σύμφωνα με την οποία: «Αν δεν υπήρχαν
οι Ζουλοό, θα έπρεπε να τους είχ α μ ε κα
τασκευάσει»! Όμως, από την άλλη, τι γί
νεται με την εξουσία; Και είναι δυνατόν
το ΠΑΣΟΚ να μένει εκτός εξουσίας, πέ
ραν του τριμήνου; Αυτές οι 90 μέρες, ήσαν 90 «εικοσιτετράωροι αιώνες» όπως
θα έλεγε ο αξέχαστος Αλέξανδρος Μπά
ρας. Λοιπόν, τι γίνεται;

Ο Συνασπισμός συσκέπτεται
ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ το αποτέλεσμα
των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου προ
βλημάτισε την ηγεσία του Συνασπισμού
και τις δυο «βασικές συνιστώσες» του
— την ηγεσία του ΚΚΕ και την ηγεσία της
EAR Τι κάνουμε τώρα; Και αν αποκλείσουμε, εκ προοιμίου, σύμπραξη σε κυ
βερνητικό σχήμα τύπου Τζαννετάκη (μια
και τα αντιδεξιά ανακλαστικά παραμέ
νουν ακόμα ισχυρά σε μια μερίδα του κό
σμου της Αριστεράς...), τότε, ποιο πρέπει
να είναι το επόμενο βήμα; Νοείται συμ
μαχική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Συνασπι
σμού, με έπαθλο την καθιέρωση της α
πλής αναλογικής; Πιστεύει και θέλει το
ΠΑΣΟΚ την απλή αναλογική; Και είναι ηθι
κό, σε μια κρίσιμη ώρα της χώρας, και ε
νώ ο Συνασπισμός διακηρύσσει την α
ναγκαιότητα ευρύτερων συναινέσεων,
να αποκλεισθεί το πρώτο κόμμα, το 4 6 %
του εκλογικού σώματος; Αλλά και αν υ
ποτεθεί ότι μια κυβέρνηση Συνασπισμού
- ΠΑΣΟΚ είναι βιώσιμη, έστω έως την προ
εδρική εκλογή, τι γίνεται παραπέρα; Και
αν η στήριξη της κυβέρνησης Τζαννετά
κη, σήμαινε για τον Συνασπισμό απώλεια
2 % , ποιος μπορεί να υπολογίσει την α
πώλεια που θα του επιφέρει ο συμφυρ
μός του με το κόμμα του Λούβαρη, του
Κουρή και του Κουτσόγιωργα;
ο σ υ ν α σ π ισ μ ό ς φρόντισε, βέβαια, πριν
ακόμα από τις εκλογές να θέσει ορισμέ
νους όρους για την περίπτωση συμμαχι
κής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ — χωρίς
Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς εκπροσώ
πους του αυριανισμού, χωρίς υπουργούς
υπόλογους στη δικαιοσύνη, κ.ά. Ό μ ω ς έ
νας ολόκληρος κόσμος της Αριστεράς
πιστεύει ότι, και αν ακόμα γίνουν αποδε
κτοί όλοι οι όροι του Συνασπισμού, η Αρι
στερά δεν μπορεί — σε αυτή τουλάχι
στον τη φάση— να το παίξει «τσόντα»
του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που ανακάλυ
ψε την Αριστερά μόνο μετά την ήττα του,

τον περασμένο Ιούνιο. «Δεν μπορώ να
διανοηθώ κυβέρνηση Συνασπισμού - ΠΑ
ΣΟΚ, ούτε για μια ώρα, ούτε για πέντε
λεπτά» — είπε, στην παρέμβασή του, στη
σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της
ΕΑΡ, ανώτατο στέλεχος της Ελληνικής Α 
ριστερός. Και με τη θέση αυτή, συμπαρα
τάσσονται κεντρικά, αλλά και απλά μέλη
του ΚΚΕ και της ΕΑΡ.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ γεγονός ότι άλλα στελέχη
των κεντρικών επιτροπών του κ κ ε και
της ΕΑΡ δεν αποκλείουν την περίπτωση
συμμαχικής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Συνα
σπισμού, ενώ άλλα υποστηρίζουν ότι ο
Συνασπισμός δεν έχει καμιά θέση στο δι
κομματικό παιχνίδι της Νέας Δημοκρα
τίας και του ΠΑΣΟΚ. «Ας τα βρουν, επιτέ
λους, μεταξύ τους και μεις —ο Συνασπι
σμός— ας διαδραματίσουμε τον ρόλο
μας από τη θέση της ενεργού, μαχητικής
αντιπολίτευσης».
ΤΑ ΙΔΙΑ αυτά στελέχη υποστηρίζουν ότι
και αν, τελικά, το ΠΑΣΟΚ συναινέσει στην
κατάργηση του «συν ένα» και ο Συνασπι
σμός κερδίσει, στην προσεχή εκλογική
αναμέτρηση 5-6 έδρες παραπάνω, οι δυο
«μονομάχοι» — ακόμα και αν διασπασθούν ως κομματικοί οργανισμοί— δεν
θα παύσουν να θεωρούν την Αριστερά
ως τον κύριο αντίπαλό τους. Στην περί
πτωση αυτή, το «ερ γαλείο» για να τεθεί η
Αριστερά και πάλι «στη γω νία» θα είναι η
σύμπηξη ενός «μεγάλου κεντροδεξιού
σχήματος», με όλα τα συναφή επακόλου
θα. Το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο:
«Ας τα βρουν μ εταξύ τους».

Νέες Κλασικές Εκδόσεις
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Προς οικουμενική κυβέρνηση;
έτσι ΕΙΧΑΝ τα πράγματα ως το μεσημέ
ρι της Τετάρτης, όταν ο Συνασπισμός πή
ρε την πρωτοβουλία να απευθύνει προς
όλες τις πολιτικές δυνάμεις πρόταση για
κυβέρνηση κοινής αποδοχής, βραχύβια
και με πρόσωπα φερέγγυα.
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ αργότερα, Μητσοτάκης και
Παπανδρέου, στην πρώτη συνάντησή
τους (στο πλαίσιο της διερευνητικής εν
τολής του πρώτου) συζητούσαν την περί
πτωση οικουμενικής κυβέρνησης χωρίς
να είναι σαφές — ως την στιγμή που σύ
ρονται οι γραμμές αυτές— αν στον όρο
περικλείουν ή αποκλείουν την Αριστερά.
Βέβαιο είναι ότι και οι δυο τους προσπα
θούν να ρίξουν ο ένας στον άλλο το
«μπαλάκι» της ευθύνης, στην περίπτωση
που η χώρα υποχρεωθεί να πορευθεί και
πάλι στις κάλπες.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, πάντως, αν και απέφυ
γε τον όρο «οικουμενική κυβέρνηση» (η
πρότασή του μιλάει για «κυβέρνηση κοι
νής αποδοχής»), δεν θα είχε λόγους, α
σφαλώς, να μην ενθαρρύνει μια κυβέρνη
ση που θα στηριζόταν σε ολόκληρο το
φάσμα των πολιτικών δυνάμεων της χώ
ρας. Για τον Συνασπισμό κάθε λύση που
δίνει διεξόδους και δεν φθείρει τους θε
σμούς είναι καλοδεχούμενη.
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Παρτίδα πόκερ
Καθώς μπήκαμε πάλι στη διαδικασία
των διερευνητικών εντολών ξαναζούμε
το σκηνικό μετά τις εκλογές του περα
σμένου Ιουνίου. Τα κόμματα βολιδοσκο
πούν και βολιδοσκοπούνται, στελέχη και
παράγοντες κινούνται στα παρασκήνια,
συσκέψεις επί συσκέψεων, κεντρικές ε
πιτροπές, πολιτικά γραφεία και κομματι
κά όργανα συνεδριάζουν και αποφασί
ζουν κάθε μέρα. Τα χαρτιά του κάθε κόμ
ματος παίζονται στο τραπέζι των πολλα
πλών και πολύπλοκων διαπραγματεύσε
ων. Εκτιμούνται οι πιθανές κινήσεις των
αντιπάλων, ρίχνονται στη μάχη τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης για να προβάλλουν
τις πιο πρόσφατες θέσεις των κομμάτων,
για να αρθρογραφήσουν υπέρ της μιας ή
της άλλης λύσης για την άρση του πολι
τικού αδιεξόδου. Οι τακτικές αλλάζουν
από ώρα σε ώρα, μπλόφες, ίντριγκες,
πιέσεις έσωθεν και έξωθεν, εσωκομματι
κοί υπολογισμοί και τα παρόμοια. Ό λ α
ρίχνονται στη μάχη για να επιτευχθούν
οι μέγιστοι πολιτικοί στόχοι.
Καθώς οι μέρες θα περνούν θα μετα
βάλλονται και οι θέσεις, η ακαμψία θα μετατρέπεται σε ευλυγισία, οι σκληρές θέ
σεις θα μαλακώνουν.
Ό λ α αυτά τα γνωστά, αυτά που βλέ
πουν το φως της δημοσιότητας, αυτά
που αποκαλύπτονται μόνο καθ’ υπαγό
ρευση κι αυτά που έρχονται στην επιφά
νεια σε μεταγενέστερο χρόνο αποτε
λούν φυσιολογικές διεργασίες στην πο
λιτική διαδικασία, μέρος του πολιτικού
σκηνικού στο οποίο δεν είχαμε συνηθί
σει.
Είναι άγνωστο ποιος θα κερδίσει την
παρτίδα. Ενδέχεται κανείς, ενδέχεται ό
λοι, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο.
Η Αριστερά από τη στιγμή που αποφά
σισε να συμμετάσχει στην παρτίδα έπαι
ξε μέχρι τώρα τα χαρτιά της με αρκετή
δεξιοτεχνία. Αρκεί τώρα να μην παρα
συρθεί από τη μέθη του παιχνιδιού, από
τη λογική της μπλόφας και εξαντλήσει
τη δυναμική της μόνο στο πολιτικό πό
κερ. Αρκεί η πολιτική διαπραγμάτευση
να μην εξαντληθεί στα νούμερα. Αρκεί
να μη θυσιάσει τα πάντα σε μια αβέβαιη
πολιτική αριθμητική που το υπόβαθρό
της είναι ηθικά σαθρό. Η Αριστερά έχει
αρχές. Θα ήταν λυπηρό και ασυγχώρητο
αν της εγκατέλειπε για σκοπιμότητες
της συγκυρίας που δεν έχουν να της
προσφέρουν στην ουσία κανένα μέλλον.
Κανένα.
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Σταυροδρόμι
αποφάσεων
Η απώλεια 121.068 ψήφων από το Συ
νασπισμό στις εκλογές και η μείωση του
εκλογικού του ποσοστού κατά 2,16% θα
περίμενε κανείς να αποτελέσουν αντικεί
μενο σοβαρότερης κριτικής από αυτήν
που παρουσίασε η ηγεσία του Συνασπι
σμού. Βεβαίως θα βρεθεί ο εύθετος χρό
νος για μια βαθύτερη ανάλυση των εκλο
γικών αποτελεσμάτων και θα εξαχθούν
τα αναγκαία συμπεράσματα. Η συζήτηση
αυτή θα πρέπει να φτάσει στη βάση των
κομμάτων που απαρτίζουν τον Συνασπι
σμό για να διαπιστωθεί τελικά ποιες εί
ναι οι διαθέσεις και οι στάσεις της. Α λ
λες μορφές σύγχρονης πολιτικής επικοι
νωνίας πρέπει επίσης να χρησιμοποιη
θούν ώστε να μπορέσουν να εκφέρει τη
γνώμη του όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
τμήμα των ψηφοφόρων του Συνασπι
σμού.
Αλλά συγκρατούμε το γεγονός ότι τό
σο ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Χαρί
λαος Φλωράκης όσο και ο γραμματέας
Λεωνίδας Κύρκος στις πρώτες μετεκλο
γικές τους εκτιμήσεις δήλωσαν ότι ο κύ
ριος όγκος των οπαδών της Αριστερός
δικαίωσε τη γραμμή και τις επιλογές με
τά τις εκλογές του Ιουνίου. Αν έτσι έχουν
τα πράγματα, αν αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται στην ετυμηγορία της εκλο
γικής βάσης του Συνασπισμού τότε η έλ
λειψη ψυχραιμίας που παρατηρείται σε
ορισμένα στελέχη του δεν είναι καθόλου
δικαιολογημένη. Υπάρχει η βάση λοιπόν
για να οικοδομήσει ο Συνασπισμός το πο-

αρκεί να κοιτάξει λίγο πέρα από τη μύτη
του.

Μπριλλάκης - Αυριανή
Ο κ. Αντώνης Μπριλλάκης την ημέρα
των εκλογών σε συνέντευξή του προς την
ελληνική εκπομπή του ραδιοφωνικού
σταθμού της Στοκχόλμης ερωτηθείς για το
φαινόμενο του αυριανισμού είπε ότι το κα
ταδικάζει μεν αλλά ανάλογα φαινόμενα πα
ρατηρούνται, εκτός από το Δεξιό Τύπο και
στο χώρο της Αριστερός, στην «Πρώτη»
και την «Αυγή». Έσπευσε αμέσως να «δι
ευκρινίσει» ότι αναφέρεται «σ' ορισμένες
στήλες» της «Αυγής» τις οποίες δεν επι
κροτεί διότι παράγουν παραπληροφόρηση
και διαστρέβλωση! Εν κατακλείδι δε ότι
φαινόμενά στον Τύπο σαν την «Αυριανή»,
δυστυχώς, πρόσθεσε με βαρεία καρδία,
υπάρχουν και σ ' άλλες δυτικές χώρες αλ
λά εν πάση περιπτώσει ο ίδιος δεν το βάζει
στο επίκεντρο των πολιτικών του αναλύσε
ων, αυτός ο «πεπειραμένος πολιτικός»,
όπως χαρακτήρισε ο ίδιος τον εαυτό του.
Τόσο καιρό ο κ. Μπριλλάκης προφανώς
ήταν Αυριανιστής της «Αυγής» χωρίς να το
συνειδητοποιήσει. Χρειάστηκε να μεταπηδήσει στο ΠΑΣΟΚ για να καταλάβει το μέ
γεθος της παραπληροφόρησής του. Και τώ
ρα, υποθέτει κανείς, ότι επιδίδεται στην
ανάγνωση των σοβαρών εφημερίδων του
ΠΑΣΟΚ, όπως η «Νίκη», «Δημοκρατικός
Λόγος», η «Εξόρμηση» και η «Επικαιρότητα». Αλλά τι σημασία έχει εφόσον το φαινό
μενο βρίσκεται εκτός του επικέντρου των
πολιτικών του αναλύσεων, αφού βεβαίως
εξασφάλισε την έδρα του μέσω της τερά
στιας προβολής που έτυχε προεκλογικά
στα έντυπα αυτά.

Απόψεις
για την παραγραφή
«Δύσκολο νομικό Θέμα» χαρακτήρισε
ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Σταμάτης την παραγραφή ή όχι των
σκανδάλων σε σχετική συζήτηση με δη
μοσιογράφους στην περίπτωση διενέρ
γειας νέων εκλογών και διάλυσης της
Βουλής. Ο κ. Σταμάτης αρνήθηκε να το
ποθετηθεί και είπε χωρίς να διευκρινίσει
«έχουν γραφεί πολλά για το θέμα αυτό
από συνταγματολόγους και ελάχιστα α
πό ποινικολόγους».
Μέχρι τώρα την άποψη ότι δεν παρα
γράφονται τα σκάνδαλα έχουν υποστηρί
ξει οι συνταγματολόγοι, ενώ η πλειοψηφία των ποινικολόγων υποστήριζε το αν
τίθετο. Να υποθέσουμε ότι η παραγραφή
θα εξαρτηθεί από τη γνώμη των ποινικολόγων; Ή να υποθέσουμε ότι το Ειδικό
Δικαστήριο θα λάβει υπόψη και τις δύο α
πόψεις και θα κρίνει αναλόγως;
Ε, καλά, η κάθαρση είναι τελικά
— πρέπει να το σκεφθούν αυτοί οι νομο
διδάσκαλοι— στοιχειώδης όρος ύπαρ
ξης και επιβίωσης μιας «έννομης» πολι
τείας. Οι συνταγματολόγοι, οι ποινικολόγοι, οι δικαστικοί λειτουργοί δεν θα αναλογισθούν ότι είναι και αυτοί βουλευόμενοι πολίτες και ότι πρέπει καθημερινά να
εμπεδώνουν το περί δικαίου αίσθημα
στους λοιπούς πολίτες; Αν όχι τίποτα άλ
λο, πρέπει να δικαιωθούν για την επαγ
γελματική τους επιλογή.

Μικρή λεπτομέρεια
Ο υπηρεσιακός Υπουργός των Εσωτε
ρικών κ. Βασίλης Σκουρής τα κατάφερε
θαυμάσια στην οργάνωση των εκλογών
και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Ή 
ταν πραγματικά άψογη κι ας ορυόταν η
«Αυριανή» περί νοθείας και βίας προε
κλογικά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εντός οκτώ
ωρών από το κλείσιμο της κάλπης από το
υπουργείο Εσωτερικών είχε μεταδοθεί
το 90,6% των εκλογικών αποτελεσμά
των, ποσοστό ρεκόρ αν το συγκρίνει κα
νείς με το αντίστοιχο ποσοστό των εκλο
γών του 1985 (81,5%) και των ανεκδιήγη
των εκλογών του Ιουνίου όπου ο Τσοχατζόπουλος έσπασε όλα τα ρεκόρ με ποσο
στό 5 7 % .
Αλλά ο κ Σκουρής ,ιε εντιμότητα ανέ
φερε ότι η ε ιι. ; . : αυτή του υπουργείου
Εσωτερικών οφείλεται και στο έργο του
προκατόχου του. Ή τα ν μια έμμεση αλλά
σαφής αναφορά στο έργο που επετέλεσε
ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, υπουργός
του Συνασπισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη. Δείγμα για το τι μπορεί να κάνει
η Αριστερά ακόμα και σε σύντομο χρονι
κό διάστημα, με τα σοβαρά και ικανά στε
λέχη τής. Μια μικρή λεπτομέρεια για να
μη διαφύγει από όσους εύκολα ξεχνούν.

ΚΑΘΑΡΣΗ: ΤΟ «ΑΝΤΙ» ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ
ριν ένα χρόνο ακριβώς, την
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, το
ΑΝΤΙ κυκλοφορούσε το τχ. 387 σε
έκτακτη έκδοση, με τίτλο στο
εξώφυλλο «Κυβέρνηση Απατεώνων». Το
σκάνδαλο Κοσκωτά είχε κορυφωθεί τις
ημέρες εκείνες μετά και την
«απόδραση» του απατεώνα της
Παλλήνης.
Σε τρεις μέρες από σήμερα την
ερχόμενη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έχει
ορισθεί να συνεκδικασθούν στο Α '
Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι μηνύσεις
που υπέβαλλαν τότε, αμέσως μετά την
έκτακτη έκδοση του ΑΝΤΙ, ο Μένιος
Κουτσόγιωργας και ο Γεώργιος Ανδρέα
Παπανδρέου.
Ό π ω ς είναι γνωστό η δίκη αυτή γίνεται
μετά από προηγούμενες αναβολές
επειδή οι μηνυτές δεν εμφανίστηκαν
στο δικαστήριο.
Θα γίνει άραγε και την ερχόμενη
Δευτέρα η δίκη; Πολύ φοβούμαστε ότι
οι κ. Κουτσόγιωργας και Γ.
Παπανδρέου θα παίξουν και πάλι το
κρυφτούλι και θα αρχίσει η δικονομική
παρέλκυση της υπόθεσης. Οι μηνυτές
μετά φανών και λαμπάδων κατέθεσαν
πριν ένα χρόνο τις μηνύσεις τους για
το «θεαθήναι» αλλά κρύβονται έκτοτε
αρνούμενοι να υπερασπιστούν τους
εαυτούς τους για τα δήθεν
συκοφαντικά στοιχεία που κατέγραφε
το ρεπορτάζ του ΑΝΤΙ.
Σε προηγούμενα τεύχη — και ειδικά
στην πρόσφατη έκδοση της 22/9/89, τχ.
415— δώσαμε αρκετές λεπτομέρειες
για τις δικαστικές περιπέτειες του ΑΝΤΙ.
Γιατί η έκδοση εκείνη προκάλεσε την
«έννομη οργή» και του προϊσταμένου
της εισαγγελείας κ. Γαβρίλη που
αυτεπάγγελτα μήνυσε τότε το
περιοδικό ενώ παράλληλα με άτυπες
ενέργειες της Αστυνομίας συνελέγετο
το ΑΝΤΙ από τα περίπτερα.
Η μήνυση αυτή μετά την πρωτόδικη
αθωωτική απόφαση, την ένσταση του κ.

Π

Το ΑΝΤΙ κυκλοφορεί κι αυτήν την ε
βδομάδα όπως είχε προαναγγελθεί
στο προηγούμενο τεύχος μας. Η τα
χύτητα των πολιτικών εξελίξεων, το

Γαβρίλη και την καταδικαστική
δευτεροβάθμιό απόφαση πρόκειται να
έχει οριστικό τέλος στον Ά ρ ε ιο Πάγο.
Ό μω ς η δημόσια κριτική για την άδικη
απόφαση του Εφετείου προκάλεσε νέα
αυτεπάγγελτη μήνυση κατά του εκδότη
του περιοδικού.
Πέραν όμως αυτών των διαδικαστικών
περιπετειών, το γεγονός της δίκης της
ερχόμενης Δευτέρας έχει ιδιαίτερη
σημασία.
Στην παρούσα συγκυρία όπου το
«θύμα» Ανδρέας Παπανδρέου
επιβραβεύεται για το σκάνδαλο
Κοσκωτά, τα σκάνδαλα των όπλων, την
κακοδιαχείριση της οκταετίας και
συνεχίζει να συμπεριφέρεται — και να
είναι αποδεκτός «εκ των πραγμάτων»—
ως πολιτικός ηγέτης, η λέξη «κάθαρση»
τείνει να αποβληθεί από το καθημερινό
λεξιλόγιο.
Η δίκη του ΑΝΤΙ την ερχόμενη Δευτέρα
θα θυμίσει για όσους επιμένουν να
σκέπτονται και να ανθίστανται ότι οι
στοιχειώδεις προϋποθέσεις της
κοινωνικής συμβίωσης και οι αρχές του
δικαίου πρέπει να αποκατασταθούν
στον τόπο μας.

αβέβαιο εκλογικό αποτέλεσμα που
δεν έδωσε αυτοδυναμία σε κανένα
κόμμα, επιτάχυναν τις διαδικασίες
έκδοσης του πρώτου μετεκλογικού
μας τεύχους. Το ΑΝΤΙ δεν ήθελε να
μείνει πίσω από τις εξελίξεις και στον
αγώνα δρόμου να προλάβει, βγαίνει
με ορισμένες απώλειες... σελίδων με
πλούσια όμως πολιτική αρθρογραφία
που σκοπεύει ακριβώς να επισημάνει
και να αναλύσει το κρίσιμο πολιτικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.
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ευθείαν στο υπόγειο: το κρασί
έχει καλώς, ουδείς λόγος
ανησυχίας. Μετά βόλτες να
εκτιμήσουμε το κλίμα. Οι
Νεοδημοκράτες είναι ήρεμοι και
βέβαιοι για τη νίκη· οι Πασόκοι
έχουν ξεσαλώσει κι είναι
σίγουροι πως η Αριστερά θα
πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό· οι
Συνασπιστές αισιοδοξούν πως το
ρεύμα τις τελευταίες ημέρες
άλλαξε και τα απολωλότα
πρόβατα επιστρέφουν. Λίγες
ώρες μείνανε, θα δείξει.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5.11.89

T E T A P T Η, 1.11.89 · T P I T Η 7.11.89
ΤΕΤΑΡΤΗ, 1.11.89
Καλό μήνα, καλή ανάγνωση. Και,
προπαντός, μην πεταχτειτε κατ’
ευθείαν στην Κυριακή για να
μάθετε το εκλογικό αποτέλεσμα.
Μπορεί να σας έρθει κόλπος.
Το κυβερνών Σοσιαλιστικό
Κόμμα της Ουγγαρίας, όχι
μόνο πούλησε στον Βρεττανό
μεγαλοεκδότη Ρ. Μάξγουελ
το 4 0 % των μετοχών του επίσιμου οργάνου του «Μάγκυαρ
Χίρλαπ», αλλά διαπραγματεύ
εται με την κ. Θότσερ και την
πώληση του 4 0 % των μελών
του. Θλιβερή τηλεοπτική εμ
φάνιση του Α. Παπανδρέου.
Μη β ιά ζεσ τε όμως, περιμένε
τε ώς την Κυρ ιακή!
Φτηνή εκδίκηση: ψητά προσφέρθηκαν στους επιβάτες
τα 40 περιστέρια που αναρρόφησε κινητήρας αεροπλάνου
της «Ολυμπιακής» στην Κέρ
κυρα και τα οποία παρ’ ολίγο
να προκαλέσουν την πτώση
του. Ντροπή.
«Ο λαός υποστηρίζει τις
αλλαγές με διαδηλώσεις»,
δήλωσε ο κ. Κρεντζ που βρί
σκεται στη Μόσχα. Τότε γιατί
τον δέρνουν;
Σας υπενθυμίζω ότι, εκτός
των άλλων, εξακολουθώ να
μην καπνίζω.

ΠΕΜΠΤΗ, 2.11.89
«Οι μετρήσεις απέδειξαν
πως τα ταξί στην Αθήνα δεν
δημιουργούν κανένα πρόβλη
μα■» δήλωσε ανερυθρίαστα α
πό τηλεοράσεως ο κ. Μητσοτάκης. Και ελπίζει να γίνει
πρωθυπουργός...
Δικαιολογημένα όμως η κ.
Βουγιουκλάκη, για την οποία
παλαιότερα είχε αποκαλυ
φθεί ότι είναι ιδιοκτήτρια 7
ταξί, έσπευσε να δηλώσει ότι
ψηφίζει ΝΔ.
21 χρ όνια μετά το θάνατό
του και τρεις ημέρες πριν τις
εκλογές, η οικογένεια Παπαν
δρέου ετέλεσε μνημόσυνο
του γενάρχου της.
Μ ε την προμετωπίδα «Αυ-
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ριανιατές όλου του κόσμου εν ο θ ε ίτ α ι» το συγκρότημα
Κουρή θα εκδίδει στα αγγλι
κά την σοβιετική εφημερίδα
«Αργκουμέντι ε Φάκτι». Τέ
τοιες δόξες η περεστρόικα
και ο Ταύρος.
Έ σπασαν οι δείκτες των
οργάνω ν που μετρούν την ρύ
πανση και μέχρι να τους επι
δ ιο ρ θ ώ σ ο υ ν ε π ιβ ά λ λ ε τ α ι
στην Αθήνα γενική απαγό
ρευση της κυκλοφορίας.
«Κάνε την 5η Νοέμβρη μέ
ρα του Συνασπισμού» προπα
γανδίζουν πληρωμένες κατα
χω ρήσεις στις εφημερίδες.
Τόσα εκατομμύρια πεταμένα
για επίδειξη πασοκικής α 
γραμματοσύνης, αδικία δεν
είναι;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3.11.89
Σήμερα εκδικήθηκα όλους
αυτούς τους βλάκες που
έγραφαν στους τοίχους «Έξω οι
βλάχοι από την Αθήνα». Με τα
αυτοκίνητά τους, μονά και ζυγά,
ακινητοποιημένα, στριμώχνονται
στα άθλια μονό ταξί, αγωνιούν
περιμένοντας τα παμπάλαια
τρόλεϋ ή punoyovu λεωφορεία
όλοι οι Γκάγκαροι. Εγώ μαρσάρω
και γκαζάρω στις ελεύθερες
λεωφόρους γεμίζοντάς τους
καυσαέρια — με το επαρχιακό
εκλογικό μου βιβλιάριο
κολλημένο, δίκην «ελευθέρας»,
στο τζάμι και ύφος αγωνιούντος
ψηφοφόρου που βιάζεται να
φθάσει στον προορισμό του.
Σήμερα οι επαρχιώτες
εκδικήθηκαν μπορούσαν να
ρυπαίνουν την Αθήνα μόνοι τους
χωρίς κανείς να τους ενοχλεί.
Τό ΠΑΣΟΚ κλείνει προεκλογικώς στη Θεσσαλονίκη, η ΝΔ
στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Συ
νασπισμός με κα λλιτέχνες
στη «Μ εγάλη Βρεττανία». Και
του χρόνου
Παραιτήθηκε ο κ. Σωμερίτης διότι αυθαιρέτησε τηλεοαυτά συμβαίνουν συχνά εις
Παριαίους όπου ευδοκιμούσε
ο κ. διευθυντής ειδήσεων.

Σηκώθηκα πρωί κι άρχισα να
ασχολούμαι με τα βαρέλια μου.
Έπρεπε να εμφιαλώσω όσο
περυσινό κρασί είχε απομείνει
για να αρχίσω κατόπιν τις
μεταγγίσεις κι ύστερα να
σφραγίσω τα βαρέλια. Το
μεσημέρι πήγα να ψηφίσω. «Κάτι
θα χάσουμε εδώ, θα κερδίσουμε
όμως αλλού» μου είπε ο
Αργυρής, με το σήμα του
Συνασπισμού στο πέτο. Γύρισα
και συνέχισα να ασχολούμαι με
τα κρασιά μου ώς τις 7. Μετά,
στο καφενείο. Όλοι περιμένουν
να έρθουν τα νέα από το σχολείο
όπου καταμετρούν τις ψήφους.
Οι Πασόκοι είναι βέβαιοι για τη
νίκη: «Πάμε για αυτοδυναμία»
φωνάζουν οι φανατικότεροι όταν
διαδίδετε η φήμη πως η ΝΔ
χάνει τη μονοεδρική της
Ευρυτανίας — διότι ο πάπαΜπακογιάννης βγήκε στους
δρόμους με τη σημαία του
ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την Ντάρα
ότι σκότωσε τον γιό του για να
γίνει αυτή βουλευτής. Τα τοπικά
αποτελέσματα ενισχύουν την
αισιοδοξία τους: Το ΠΑΣΟΚ
κεφάλωσε 80 ψήφους τη ΝΔ, ο
Συνασπισμός έπεσε από τους 58
στους 53 ψήφους. Στο γειτονικό
κεφαλοχώρι τα ίδια: το ΠΑΣΟΚ
αύξησε τη διαφορά από τη ΝΔ, ο
Συνασπισμός έπεσε από 300 σε
250 ψήφους. Σε λίγο ο
παραιτηθείς κ. Σωμερίτης τους
αλλάζει τη διάθεση: αρχίζουν να
πανηγυρίζουν οι Νεοδημοκράτες
βέβαιοι για την αυτοδυναμία
τους — κυρίως ο μανάβης που
έχει στοιχηματίσει συνολικά
500.000 υπέρ της
πρωθυπουργίας Μητσοτάκη

«Μητσοτάκης πρωθυπουργός,
ΦΚωράκης Πρόεδρος» κραυγάζει
ενθουσιασμένος Αθηναίος
γιατρός που κατέφθασε κι αυτός
να ενισχύσει τη φιλελεύθερη
παράταξη. Μόνο οι Συνασπιστές
δεν λένε τίποτα: συζητούν
χαμηλόφωνα μεταξύ τους
ελπίζοντας σε απροσδόκητα
αποτελέσματα μυθικών περιοχών
που θα ανατρέψουν την
καταστροφική εικόνα. Μέχρι τις
11.00 οι πανηγυρισμοί των μεν
και των δε έχουν τελειώσει.
Κλειστά τα κομματικά γραφεία,
σκοτεινά τα καφενεία όλοι στα
σπίτια παρακολουθούν το
πολύχρωμο κουτί να εκπέμπει τις
αισιόδοξες δηλώσεις των
αρχηγών και τις σοβαροφανείς
αναλύσεις των επαϊόντων.
Παραδόξως στο χωριό, όλοι
νοιώθουν χαμένοι. Στο Ζάππειο,
στην Αγία Παρασκευή, στα
κομματικά γραφεία όλοι
νοιώθουν κερδισμένοι, έξυπνοι,
ευτυχείς, ωραίοι — κυρίως ο
παραιτηθείς κ. Σωμερίτης.
Πολιτικοί και δημοσιογράφοι
περιφέρονται μέσα στα
χρώματα, τις μοκέτες, τα άνθη,
τα φυτά, τα πλαστικά καθίσματα,
τα νάυλον χαμόγελα. Ένας
κόσμος πάντα κερδισμένος —
ανεξαρτήτως εκλογικών
αποτελεσμάτων.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 6.11.89
Ό π ω ς γ ν ω ρ ίζ ε τ ε χ θ ε ς
46,2% των Ελλήνων ψήφισαν
ΝΔ, 40,7 ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, 11,0
ψήφισαν Συνασπισμό, 0,6%
οικολόγους. Ω ς εκ τούτου, ε
τοιμαστείτε συντόμως να ξαναψηφίσετε.
Κι ενώ εμείς ψηφίζαμε, κα
τά δεκάδες χ ιλ ιά δ ες οι Ανατολικογερμανοί εγ κ α τα λεί
πουν τη χώρα τους, όπου έ
χουν την ευτυχία να μην ψη
φίζουν και επομένως να μην
ηττώνται. Τρελοί είναι.
Ενθουσιασμένο το Χρημα
τιστήριο από τα αποτελέσμα
τα κάνει βουτιά 9 % προς τα
κάτω.
Θα είχα μείνει στο χωριό να
αποτελειώσω τις μεταγγίσεις
των βαρελιών μου και να

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4.11.89
Ταξίδευα νύχτα κι έφτασα
χαράματα στο χωριό. Κατ’

Ε υ τυχώ ς, που εξεΑ εγ η ο Α. Μ π ριλ λ α κ η ς

κα ι θα α ν τικ α τ α σ τή σ ε ι επ α ξια το ν μη ε·
κ λ ε γ έ ν τ α Γ. Κ α τσ ιφ ά ρ α .

ξαναψηφίσω, να μην
ανεβοκατεβαίνω. Το αφεντικό
όμως αποφάσισε να βγάλουμε
έκτακτο τεύχος. Και τι να πούμε;
Δεν μας φτάνει η στενοχώρια για
το χάλι μας; «Τρελλός είσαι; μου
είπε ευτυχισμένος. Μόνο εμείς
καταφέραμε να χτυπήσουμε
στρογγυλό νούμερο — 77%
ακριβώς, και το λες αποτυχία
αυτό;».

ΤΡΙΤΗ, 7.11.89
Αρχίζουν οι διερευνητικές,
τα πηγαινέλα στην Ηρώδου
Αττικού και στα γραφεία των
κομμάτων. Κεντρικές Επιτρο
πές, Πολιτικά Γραφεία, Εκτε
λεσ τικές Επιτροπές συνε
δριάζουν, σχεδιάζουν, προ
τείνουν συνωμοτούν. Ο κ. Μητσοτάκης, συνεπικουρούμενος από τους ταξιτζήδες, εποφθαλμιά την έδρα των Οικολόγων. Ευτυχείς εκλεγέντες δέχονται συγχαρητήρια
δυστυχείς αποτυχόντες σκέ
φτονται πως θα ξεχρεώσουν
κι εναποθέτουν τις ελπίδες
τους στην επερχόμενη ανα
μέτρηση.
Δεν διαψεύδεται η φήμη
που μετ’ επιτάσεως κυκλοφο
ρεί: η άνοδος του ΠΑΣΟΚ οφεί
λεται στο ότι το Ουγγρικό Σο
σιαλιστικό Κόμμα προτίμησε
να πουλήσει στον κ. Παπανδρέου κι όχι στην κ. Θάτσερ.

Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ευάγγ. Τσελ., ενταύθα.
Πληθώρα ύλης και γεγονό
των εμποδίζει δημοσίευση ε
πιστολής σας και ενασχόλη
ση με τουλίπες και φρέζιες.
Σας περιμένουμε στα γρα
φεία μαζί με το γλυκό σταφύ
λι. Χρειάζετε τούτες τις μέ
ρες.
Χαραλ. Μητρ., Πάτρα: Η ι
δέα σας να εκδόσετε νυχτερι
νό ημεροδήκτη μοιάζει οξύ
μωρη αλλά είναι καταπληκτι
κή. Συνεχίστε.
Αντιγ. Καλλισ., Περαχώρα:
Όχι, δεν υπάρχει νομικό κώλυμμα, λόγω της διαφοράς η
λικίας και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ο κ. Λαλιώτης έχει υιοθετήσει τον κ.
Μπριλλάκη.
Δημ. Ανταλ., ενταύθα: Η
προσπάθειά σας να κόψετε
τον Ημεροδήκτη και να αρχί
σετε το τσιγάρο είναι συγκι
νητική. Κάθε αποτοξίνωση
για καλό είναι.
Χαρ. Φλωρακης, ενταύθα:
Οι κατ’ αντιπαράθεσιν στατι
στικές σάς για το πόσο συχνά
η «Πρώτη» και ο «Ρίζος» δημο
σιεύουν φωτογραφίες των Μ.
Ανδρουλάκη και Γρ. Φαράκου
στερούνται πολιτικού περιε
χομένου και δε νομίζω ότι εν
διαφέρουν τους αναγνώστες
μας.

Ε Ν Τ Ο Λ Ε Σ Π ΡΟ Σ Β Ο Υ Λ ΕΥ Τ Ε Σ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ
να φάντασμα πλανιέται πάνω από τη
χώρα, το φάντασμα της «Κυβέρνησης Απλής Αναλογικής». Στα κομμα
τικά επιτελεία, τις οργανώσεις βάσεις, τα
δημοσιογραφικά στέκια και τα καφενεία όλοι
συζητούν για την πιθανή συμμαχία ΠΑΣΟΚ.
Συνασπισμού, Οικολόγων που θα εγκαθιδρύσει επιτέλους στη χώρα αυτό το μαγικό
σωτήριο εκλογικό σύστημα που θα μας α
παλλάξει από κάθε νόσο και κάθε μαλακία.
Και έτσι τα δεινά της χώρας θα λυθούν δια
της ομοιοπαθητικής: αφού αυτό το υπάρχον
σύστημα απλής αναλογικής δεν δίνει λύ
σεις, θα πάμε σε ένα ακόμα απλούστερο κα
ταργώντας το «συν ένα» ή ακόμη και στο κα
θαρό απόσταγμα των αναλογικών, την. ανα
λογικότερη όλων, την «απλή και άδολη» του
κ. Δρετάκη. Διότι είναι φανερό πως, αν μια
τέτοια συμμαχία υπάρξει τώρα, μετά τις ε
κλογές θα έχουμε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Συνασπισμού.
Και έτσι δεν θα έχουμε κατακτήσει μόνο
το παγκόσμιο ρεκόρ εκλογικών αναμετρήσε
ων ανά μονάδα χρόνου, ούτε μόνο το παγκό
σμιο ρεκόρ συμμαχιών ανά κόμμα, αλλά και
το παγκόσμιο ρεκόρ οππορτουνισμού: συμμαχίας δυο κομμάτων εκ των οποίων το ένα
έχει παραπέμψει την ηγεσία του δεύτερου
στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι πρόκει
ται για κοινούς απατεώνες.
Δεν θα ήθελα, αγαπητοί γονείς του Έ 
θνους, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, να
βρίσκομαι στη θέση των συναδέλφων σας
βουλευτών του Συνασπισμού. Τέσσερις μή
νες τώρα αγωνίστηκαν να εξηγήσουν στον
ελληνικό λαά γιατί η κάθαρση επέβαλε τη
συγκυβέρνηση Δεξιάς - Αριστερός κι αντιμε
τώπισαν, με αρκετή επιτυχία, τις επιθέσεις
των αυριανιστών που υποστήριζαν άτι όλα
αυτά είναι ψέματα και ότι απλούστατα, οι Α 
ριστεροί συνεργάστηκαν με τη ΝΔ για να α
ποκτήσουν πλούτη, τίτλους, αξιώματα, ο
Φλωράκης, ο Κύρκος και άλλα ευτελή κα
θάρματα. Τέσσερις μήνες προσπαθούν να
πείσουν τον ελληνικό λαό πως ο αυριανισμός είναι, έρπων φασισμός, είναι λεπενισμός — τώρα θα πρέπει να εξηγούν γιατί
συμμαχούν μαζί του. Τέσσερις μήνες φώνα
ζαν οι πολιτευτές του Συνασπισμού για ή
θος, εντιμότητα, τομή με το παρελθόν, τέλος
των αντιδεξιών συνδρόμων — τώρα θα πρέ
πει να εξηγούν γιατί ατάκτως υποχωρούν ε 
νώπιον του αντιπάλου. Και γιατί, κυρίως, ό
σοι από αυτούς μετά μανίας επέμεναν για
την παραπομπή σε δίκη του Α. Παπανδρέου,
γίνονται τώρα ένθερμοι υποστηρικτές της υ
ψ

ποταγής στα κελεύσματά του. Βουλευτές
και πολιτευτές του Συνασπισμού, θα έχετε
δύσκολο αγώνα μπροστά σας. Πόσοι από το
1 1% θα σας πιστέψουν;
Ναι, αλλά στις επόμενες εκλογές με ανα
λογικότερο σύστημα θα είναι περισσότεροι
από εμάς στη Βουλή, έστω και αν μειωθούν
τα ποσοστά μας, απαντούν οι πλέον ρεαλι
στές από τους δυνάμει αριστερούς εθνοπα
τέρες. Αν μάλιστα σε αυτούς προστεθούν οι
Α. Μπριλλάκης, Μ. Βαφειάδης, Μ. Φαραντούρη, Μ. Θεοδωράκης κι όσοι (τίποτα πλέον
δεν αποκλείεται) από το χώρο της Αριστε
ρός με έξυπνες μεταγραφές επιτύχουν την
εκλογή τους — ίσως οι Έ λληνες Αριστεροί,
ανεξαρτήτως κόμματος, να έχουν και την α
πόλυτη πλειοψηφία στο Ημικύκλιο της Βου
λής. Περισσότεροι στρατηγοί σε ένα αποδεκατισμένο στράτευμα — εξαιρετικά απλή η
συλλογιστική των υπέρμαχων της «κυβέρνη
σης απλής αναλογικής».
Κανείς δεν αντέχει να ξαναγίνουν εκλο
γές — ούτε εσείς που εκλεγήκατε, ούτε ε
μείς που σας ψηφίσαμε. Αν όμως γίνουν δεν
θα είναι ευθύνη του Συνασπισμού αλλά της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που ορθώνουν κάθετους
φραγμούς ανάμεσά τους. Ο Συνασπισμός έπραξε το χρέος του το καλοκαίρι, δεν μπορεί
αυτή τη στιγμή να συμμαχήσει χωριστά ούτε
με τη ΝΔ, ούτε με το ΠΑΣΟΚ. Ό λ ο ι μαζί ίσως
μπορούν να τα βρουν για να αποφύγουμε τις
εκλογές — αλλιώς γαία πυρί μιχθήτω.
Βέβαια η υπόθεση για την «κυβέρνηση α
πλής αναλογικής» προϋποθέτει και τη συμ
φωνία του 0 ,6 % των Οικολόγων — που ορι
σμένοι ενδιαφερόμενοι από το ΠΑΣΟΚ την
θεωρούν ήδη δεδομένη. Αναρωτιέμαι, τάχα
η «άλλη πολιτική» που γεννήθηκε περιείχε
στα γονίδιά της αυτό τον καιροσκοπισμό; Ή
μήπως οι Οικολόγοι υποκύπτουν στη μεγαλοφυώς μακιαβελική ιδέα ότι, διευκολύνον
τας το αμάρτημα του Συνασπισμού, στις ερ
χόμενες εκλογές, οι ίδιοι θα απορροφήσουν
όσους αγανακτήσουν; Έ τσ ι ή αλλιώς, το
φύλλο συκής των Οικολόγων δεν θα αρκεί
για να καλύψει την ασχήμια της κυβερνητι
κής συνεργασίας Συνασπισμού - ΠΑΣΟΚ που
αναποφεύκτως απλώς αδόλως και αναλογικώς μετεκλογικώς θα προκύψει. Και δεν θα
εμποδίσει την «δημοκρατικότερη και τίμιο
τερη εφημερίδα της χώ ρας» να αντικατα
στήσει το σύνθημα «Η εφημερίδα που γκρέ
μισε τον καραμανλισμό» με το πλέον επίκαι
ρο: «Η εφημερίδα που ξεφτίλησε τον Συνα
σπισμό».
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ I
10,96%: σημείο
σύγκρισης ο Ιούνιος;
ΕΙΤΕ ΛΑΘΟΣ είτε συνειδητή επιλογή, η
εκτίμηση αυτή οδηγεί σε απορία πολιτι
κής τακτικής και ασάφεια κοινωνικής
στρατηγικής: αν κάτι υποδηλώνουν οι ε
κλογικοί αριθμοί της 5ης Νοεμβρίου για
την Αριστερά είναι ότι η τάση της πολιτι
κής της επιρροής είναι τηρούμενων των
αναλογιώ ν συγκρίσιμη με το εξα ιρ ετι
κών συνθηκών αποτέλεσμα των εκλογών
της 17ης Νοεμβρίου 1974 και σαφώς κα
τώτερο του αποτελέσματος της εκλογι
κής αναμέτρησης της 20ης Νοεμβρίου
1977. Αυτό είναι ίσως το ορθότερο ση
μείο συγκριτικής αναφοράς το οποίο και
θα απέτρεπε μια σειρά εσφαλμένες και
ευθέως παράγωγες της λογικής της σύγ
κρισης με τον Ιούνιο εκτιμήσεις, όπως ό
τι «δεν μας ψήφισαν τώρα όσοι μας είχαν
ψηφίσει για πρώτη φορά τον Ιούνιο, και
από αυτή τη διαρροή είχαμε πτώση». Και
από την άλλη, να υπάρχει η επίσης λαθε
μένη — και εξίσου παράγωγη της λογι
κής της σύγκρισης με τον Ιούνιο— εκτί
μηση ότι «χάσαμε διότι λειτούργησε το
αντιδεξιό σύνδρομο στο παραδοσιακά α 
κροατήριο της Αριστερός».

«...ανεξάρτητα από τη μείωση
ενός ποσοστού από την
εκλογική δύναμη του
Συνασπισμού του περασμένου
Ιούνη, οι αγωνιστές της
Αριστερός και της Προόδου
επιδοκίμασαν τις πολιτικές
επιλογές του Συνασπισμού».
(X. Φλωράκης, βράδυ Δευτέρας 6ης Νοεμ
βρίου 1989, λίγο μετά τη λήξη της συνε
δρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συνασπισμού, που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εκτιμηθούν τα δεδομένα της
«προηγούμενης ημέρας»).
ΤΗΝ παραπάνω φράση συμπυκνώνε
ται το βασικότερο λάθος που διαπράττει η ηγεσία του Συνασπισμού
σε ό.τι αφορά την εκλογική συμπεριφορά
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των αριστερών ψηφοφόρων (γιατί υπάρ
χουν και άλλα λάθη, όπως το να λες, αφ'
ενός μεν ότι ο ελληνικός λαός είπε όχι
στην αυτοδυναμία — έστω και αν ένα
κόμμα έχει 4 6 ,1 % — και αφ’ ετέρου να
διαπιστώνεις υπερίσχυση του δικομματισμού ο οποίος ως γνωστόν εμπερικλείει
καταστατικά τη λογική της αυτοδυνα
μίας!).
κ α ι ε ίν α ι το βασικότερο λάθος διότι το
συγκριτικό σημείο αναφοράς είναι το α
ποτέλεσμα της αντιπαραθέσεω ς της
18ης Ιουνίου. Γι’ αυτό και τίθεται αυτό
χρημα το ακόλουθο ερώτημα: είναι λά
θος εκτίμηση ή συνειδητή επιλογή η ο
ποία υπακούει σε μια συμπεριφορά ανα
δίπλωσης, σε μια λογική αμυντικής περι
χαράκωσης και σε ένα αίτημα εξισορρόπησης και διατήρησης της συνοχής των
ηγετικών ομάδων του Συνασπισμού;

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΟΥΜΕ ορισμένες μόνον από
τις ρήσεις που εξέφεραν δημοσίως επώ
νυμα στελέχη της Αριστερός, για να καταδειχτεί η έλλειψη ουσιαστικών ερμά
των και εδραίων σημείων αναφοράς στη
συλλογιστική που διαπνέει αυτά τα εικο
σιτετράωρα στα ηγετικά κλιμάκια του Συ
νασπισμού.
Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ μιας διαχρονικής προσέγ
γισης των εκλογικών επιρροών της Αρι
στερός συμβάλλει στην απαίτηση μιας
πρώτης εκτίμησης για την ταυτότητα του
σ η μ ε ρ ιν ο ύ α ρ ισ τ ε ρ ο ύ ε κ λ ο γ ικ ο ύ
σώματος· παράλληλα, αυτή η διαχρονική
προσέγγιση συνιστά και έναν από τους
όρους αποσαφήνισης της στρατηγικής
και των προοπτικών της Αριστεράς.
Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ αποτίμηση της εκλογικής
εμβέλειας τη ς αριστεράς από το 1974 ο
δηγεί σε δύο επισημάνσεις: πρώτον, την
Κυριακή της 5ης Νοεμβρίου, η Αριστερά
σημειώνει πτώση της επιρροής της σε ε
πίπεδα χαμηλότερα από του 1974, στις
περιφέρειες από όπου κατά παράδοση
συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ποσοστό
της συνολικής δύναμής της, σταθερο
ποιώντας το σχετικά στις εκλογές του
1977 και του 1981 η επανακτώντας το κα
τά μεγάλο μέρος στις εκλογές της 18ης
Ιουνίου 1989 (: Β ' Αθηνών, Β ' Πειραιώς.
Λάρισα, Μαγνησία, Λέσβος, Σάμος).
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ φαινόμενο που παρατηρεί-
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ται είναι ότι στις εκλογές της προηγού
μενης Κυριακής, η Αριστερά σημειώνει
πτώση της επιρροής της στις άγονες γι'
αυτήν εκλογικές περιφέρειες, όπου από
το 1977 και μετά σημειώνει συνεχή άνο
δο της επιρροής ή διατηρεί ποσοστά σα
φώς ανώτερα των προ του 1977 επιδόσεών της. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί
εδώ είναι ότι στις άγονες αυτές περιφέ
ρειες η Αριστερά, στις δύσκολες γι' αυ
τήν εκλογές της 2ας Ιουνίου 1985 κατορ
θώνει να αυξήσει, κατά γενικό κανόνα,
την επιρροή της ως προς την 18η Οκτω
βρίου 1981, και έτσι να συγκροτήσει το ε
θνικό της ποσοστό σε επίπεδα ανώτερα
από αυτά στα οποία θα βρισκόταν, αν η
μόνη τάση συμπεριφοράς του εκλογικού
της σώματος ήταν η πτωτική των «γόνι
μων» - παραδοσιακών των περιοχών.
ΚΑΤΑ ΜΙΑ τάση ομόλογη, στις 5 Νοεμ
βρίου η Αριστερά είδε να μειώνεται η δύ
ναμή της κάτω και από τα επίπεδα του
«σκληρού Ιούνη του ’85», όταν πολλοί
διατύπωσαν την άποψη ότι είχε αγγίξει
το κατώτατο δυνατό όριο της εμβέλειάς
της. Αυτή η άποψη δεν ευσταθεί, καθώς
η πτώση κάτω και από το χαμηλότερο (το
1985) ποσοστό φαίνεται να είναι... ελεύ
θερη. (Χαρακτηριστικά να αναφερθεί η
περίπτωση της Β ' Αθηνών και της Β ' Πει
ραιώς: το 1985, η Αριστερά χάνει στην
πρώτη 1.7% έναντι του Τ981 και στη δεύ
τερη 3 ,6 % ' στις 5 Νοεμβρίου οι απώ
λ ειες έναντι του 1985 είναι 1,4% για την
Β ' Αθηνών και 2,1 % για την Β ' Πειραιώς).

Η συνοχή της Αριστερός
ΤΑ ΕΡΩΤΗ MATA που τίθενται επικεντρώ
νονται στο πρόβλημα της συνοχής, της
ομοιογένειας της πολιτικής κουλτούρας
στα επί μέρους ιστορικά και κοινωνικά
στρώματα που συνιστούν τον πολιτικό
κορμό της Αριστεράς. Ο βαθμός και το εί
δος πολιτισμικής συνοχής που ο Συνα
σπισμός — και παλαιότερα τα δυο βασικά
του κόμματα— επιχειρεί να προσδώσει
στην αντιπροσωπευτική σχέση με το ε
κλογικό ακροατήριό του, προσδιορίζουν
και το βαθμό και το είδος πολιτικής «αν
τοχής» του τελευταίου απέναντι σε πιέ
σεις «όμορων» πολιτικών δυνάμεων, και
στην προκειμένη περίπτωση του ΠΑΣΟΚ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ του 1985, η Αριστερά
έχει κάνει λόγο για τα «σύνδρομα του αντιδεξιισμού», για την εξάντληση των ο
ρίων που. είχε η μήτρα της Αντίστασης,
για την ανάγκη «κατάργησης» του σχή
ματος δεξιά - αντιδεξιά, για μια νέα αντί
ληψη των διαιρετικών τομών, πέρα από
τις παρελθοντολογικές τους παραστά
σεις. Χωρίς να είναι ευθέως γραμμική η

μετατόπιση των προτιμήσεων του εκλο
γικού σώματος (: ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ., Αριστερά
- ΠΑΣΟΚ), πρέπει να τεθεί ως βάσιμη υπό
θεση εργασίας ότι η Αριστερά είχε για
άλλη μια φορά μια κρίσιμη, μετατόπιση
προς τη «μεγάλη δημοκρατική παράτα
ξη» του ΠΑΣΟΚ. Από το άλλο μέρος, μπο
ρεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι η Αρι
στερά μπόρεσε να διατηρήσει το ποσο
στό του 10,96%, επειδή οι απώλειες στα
λαϊκά παραδοσιακά της στρώματα ανα
πληρώθηκαν από την προσέλκυση νέων
μεσαίων στρωμάτων: μια σύγκριση των
Δήμων της Β ' Αθηνών, π.χ., στις δυο τε
λευταίες εκλογικές αναμετρήσεις δεί
χνει μια σημαντική απώλεια δυνάμεων
της Αριστεράς από τις δυτικές περιοχές
και μια σχετική σταθερότητα της αυξημέ
νης απήχησής’της στα «μεσαία» βόρεια
προάστια.
ΑΥΤΗ Η πιθανοφανής κοινωνική μεταλ
λαγή των ερεισμάτων της Αριστεράς εί
ναι και ένας από τους όρους διασφάλι
σης της επιχειρούμενης ανανέωσης και
εκσυγχρονισμού της. Ταυτόχρονα, η α
νανέωση του εκλογικού της ακροατη
ρίου επιτρέπει να δημιουργηθεί η απα
ραίτητη κοινωνική βάση νομιμοποίησης
πολύ κρίσιμων και οριακών επιλογών
της, τους τελευταίους πέντε μήνες.
ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ υποθέσεις δεν σημαίνουν
βέβαια ότι η Αριστερά στερείται κατά
τρόπο οριακό των λαϊκών κοινωνικών
της στρωμάτων, όσο και αν στον Δήμο
Περιστεριού, π.χ., περιορίζεται τώρα στο
21 % . Και αυτό ακριβώς, δηλαδή η συρρικνωμένη έστω λαϊκή αναπαραγωγή της,
θέτει κατά τρόπο επιτακτικότερο το αίτη
μα της συνοχής στην πολιτική συμπερι
φορά και γενικότερη κουλτούρα της ε
κλογικής της βάσης. Δ εν είναι στρατηγι
κά εφικτό για έναν πολιτικό οργανισμό
να μετέρχεται ενός λόγου «θεσμικού»
προς χρήση του νέου εκσυγχρονισμένου
κοινού του, και να διαθέτει και έναν δεύ
τερο παραδοσιακό - «ταξικό» και ιστορικίζοντα λόγο για το πιο παραδοσιακό
του εκλογικό σώμα.
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ακριβώς της συνοχής του νέ
ου λόγου της, η Αριστερά δεν συνεισφέ
ρει καθόλου, με το να μην αποσαφηνίζει
τις έννοιες και τη στρατηγική ανάλυσής
της. Ο Συνασπισμός δεν μπορεί ανέδοξα
να μιλάει (όπως το ΚΚΕ μετά το ’85) για
διατήρηση των «αντιδεξιών συνδρόμων»
που προκαλούν πτώσεις και μεταπτώ
σεις στο εκλογικό της σώμα' και τούτο
διότι, την 5η Νοεμβρίου, κάποια εκλογι
κά της στρώματα δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ για
να το διατηρήσουν στην κυβέρνηση, απέ
ναντι σε κάποιον απειλητικό «εφιάλτη»
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της «Δεξιάς»· είναι χαρακτηριστικό ότι η
προπαγάνδα του ΠΑΣΟΚ δεν περιείχε κα
μιά σχεδόν υπόμνηση του «αποστάτη»,
του «χιτλερικού», του «εφιάλτη», των
«Γλύξμπουργκ». Και είναι εξίσου χαρα
κτηριστικό ότι τα «αντιδεξιά σύνδρομα»
δεν κατορθώσαν να παρεμποδίσουν την
υπέρβαση του 4 6 % από τη ΝΔ.
Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ παραδοσιακών ψηφο
φόρων του ΚΚΕ, κυρίως, προς το ΠΑΣΟΚ
θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτή τη φορά
ότι έχει ίσως στοιχεία σταθερότητας, μο
νιμότητας και υποδηλώνει μια περισσό
τερο μακροπρόθεσμη τάση, που δεν προμηνύει επαναπατρισμούς. Και δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι το πολιτισμικό υπό
στρωμα αυτών των ομάδων της Αριστε
ρός οδηγεί σ.ε μια τελείως διαφορετική
ιεράρχηση τΜν αξιών της διαφάνειας,
του εκσυγχρονισμού της κάθαρσης και
του ήθους, όταν πρόκειται να απειληθεί
η πολιτική τους επιλογή / ταύτιση με τη
«δημοκρατική παράταξη» — ακόμα και αν
ο κομματικός τους πατέρας, ο κ. Φλωράκης, ο καπετάν-Γιώτης, ζητά από τον αρ
χηγό της δημοκρατικής παράταξης να
δηλώσει δημοσίως ότι «δεν έκλεψε»· αυ
τό, ακριβώς, μπορεί να μην συσπειρώσει
αυτές τις ομάδες του λαϊκού σώματος
της Αριστεράς, αλλά να τους δημιουργή
σει κεντρόφυγες τάσεις, ισχυρότερα κί
νητρα ταύτισής τους με τον «δημοκρατι
κό χώρο» και φοβίες για «νέο διχασμό».
ΑΠΟ ΑΥΤΗ την άποψη, δεν είναι καθό
λου σίγουρο ότι η Αριστερά θα είχε μι
κρότερες απώλειες, αν είχε «προκάμει»
να μιλήσει για το καλοκαιρινό της οδοι
πορικό σε αυτή την κατηγορία των οπα
δών της, οι οποίοι εν γένει διακρίνονται
για τη δεκτικότητά τους απέναντι σε
σλόγκαν του είδους «το ΚΚΕ κάνει νέα
Β άρκιζα». Για να τους επαναπατρίσει η
Αριστερά θα πρέπει να επιστρέψει στον
ιστορισμό και λαϊκισμό της, να οπισθο
δρομήσει, δηλαδή, και μάλιστα κατά τρό
πο αδόκιμο — δεδομένου του κινδύνου
του μεταμορφισμού τη ς— και συγχρό
νως ατελέσφορα - δεδομένου ότι το λό
γο αυτό έχει ολικά και ευδόκιμα οικειοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αφήνει κανέ
να σημείο πρόσβασης για την Αριστερά.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ μπορεί να εδραιωθεί
αν αποσαφηνίσει τη στρατηγική του, ε
δράζοντας την σε νέα πολιτικά και κοι
νωνικά αντικείμενα, σε νέο και συνολικά
συναφή λόγο, σε πολιτισμικά συνεκτικές
κοινωνικές ομάδες, χωρίς αναδιπλώσεις,
χωρίς φυγές προς τα μπρος ή προς τα πί
σω.
ΟΥΤΩΣ ή άλλως οι επιλογές του είναι
μονόδρομος...
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ΝΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΒΥΣΣΙΝΑ
Τα αισθήματα πικρίας και απογοήτευσης που προκάλεσε η μείωση των
εκλογικών ποσοστών του Συνασπισμού την περασμένη Κυριακή, δεν
πρέπει να οδηγήσουν την ηγεσία του στην αναίρεση των μεγάλων
στόχων που ανέλαβε τον περασμένο Ιούλιο με τη συγκρότηση της
κυβέρνησης Τζαννετόκη. Παράλληλα, η ηγεσία του Συνασπισμού — και
ιδίως εκείνοι που εξακολουθούν να «φλερτάρουν» με την ιδέα μιας
κυβέρνησης Συνασπισμού είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το
ΠΑΣΟΚ— πρέπει να αντιληφθεί ότι ο δρόμος που διάλεξε να
ακολουθήσει «εκείνο τον Ιούνιο» είναι μονόδρομος.
Η επιστροφή του Συνασπισμού στην προηγούμενη πολιτική των
παροχημένων ιδεολογημάτων — πράγμα που θα συμβεί αναγκαστικά
αν επιλέξει την κυβερνητική συνεργασία με το αλαξονικό ΠΑΣΟΚ— θα
δικαιώσει τους υπόδικους, θα επιβραβεύαει τους «αυριανιστές» και
μοιραία θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω συρρίκνωση τη μαζική επιρροή
του. Ο δρόμος του «άσωτου υιού» δεν ταιριάζει στην ελληνική
Αριστερά.
Ο Συνασπισμός δεν μπορεί επίσης να παγιδευτεί σε μια συνεργασία
με τη Δεξιά, με πρόσχημα την «υπέρβαση της κρίσης» και την
«διακυβέρνηση της χώρας». Για τον απλούστατο λόγο ότι η κρίση είναι
το αποτέλεσμα της πολύχρονης διακυβέρνησης της χώρας και από τη
Δεξιά και από το ΠΑΣΟΚ. Και στο τέλος - τέλος θα δώσει νέα άλλοθι
στους ένοχους δημαγωγούς για να φωνασκούν.
Α ς τα βρουν λοιπόν μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί αν θέλει να
συνεργαστεί ακόμα και με τον κ. Παπανδρέου. Τόσο η Δεξιά όσο και το
ΠΑΣΟΚ μπορούν αν θέλουν να «υπερβούν» τις «αγεφύρωτες» μέχρι το
πρωί της 5ης Νοεμβρίου διαφορές τους και να σχηματίσουν μία
κυβέρνηση «οικουμενική» κατ’ όνομα, «συνεργασίας με τους
υπόδικους» στην ουσία. Η ελληνική Αριστερά πρέπει να επιμείνει στο
δικό της δρόμο.

ον περασμένο Ιούλιο, με το σχηματι
σμό της κυβέρνησης Τζαννετόκη, ο
Συνασπισμός της Αριστερός επιτέλεσε
στο ακέραιο το εθνικό και δημοκρατικό
καθήκον του. Υπερβαίνοντας προκαταλή
ψεις και διαφορές δεκαετιών, παραμερίζο
ντας ακόμα και τα στενά κομματικά συμφέροντά του συνασπίστηκε με τον παραδοσι
ακό αντίπαλο της ελληνικής Αριστερός, τη
Δεξιά, προκειμένου να γίνει η κάθαρση και
να εξουδετερωθεί η μεγαλύτερη «εσωτε
ρική» απειλή: η αποδοχή της διαφθοράς,
των σκανδάλων και ο αυριανικός νεοφασι
σμός.
Το γεγονός ότι η τολμηρή αυτή πολιτική
«επιβραβεύτηκε» από το εκλογικό σώμα με
μια μείωση των ποσοστών του, δεν σημαί
νει ότι ο Συνασπισμός πρέπει να την εγκαταλείψει. Πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Να
συνεχιστεί δηλαδή και με κάθε κόστος η
αναίρεση των συνδρόμων της ελληνικής
Αριστεράς. Πρέπει να συνεχιστεί, ακόμα κι
αν αυτό σημαίνει μια περαιτέρω μείωση
των εκλογικών ποσοστών του Συνασπισμού'
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με μια «εκλογικίστικη τακτική» ούτως ή
άλλως τα ποσοστά του θα μειωθούν είτε
συμμαχήσει με το ΠΑΣΟΚ, είτε με τη Ν.Δ.
Η αύξηση της εκλογικής δύναμης του
ΠΑΣΟΚ την περασμένη Κυριακή σε βάρος
του Συνασπισμού δεν σημαίνει ότι «ήταν
λάθος» ο σχηματισμός της κυβέρνησης
Τζαννετόκη, ούτε ότι η ηγεσία της Αριστε
ρός δεν είχε επιχειρήματα για να στηρίξει
την πολιτική της. Σημαίνει μόνον ότι στη
σημερινή Ελλάδα ο βιωματικός λόγος επι
βάλλεται ακόμα στον πολιτικό. Οτι τα επι
χειρήματα λογικού και εκσυγχρονιστικού
τύπου που προσπάθησε τους τελευταίους
μήνες να αφομοιώσει και να αναπτύξει ο
Συνασπισμός υστερούν ακόμα σε ό,τι αφο
ρά την αποδοχή τους από τις μάζες της
Αριατεράς έναντι των ιδεοληπτικών και θυμικού χαρακτήρα επιχειρημάτων στα οποία
στηρίζει την πολιτική του ο Ανδρέας Πα
πανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Οι «πεποιθήσεις»
και οι προλήψεις είναι ακόμα πολύ πιο
ισχυρές από τα επιχειρήματα.

Πολιτική και επιχειρήματα
Οι αριστεροί που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ χρειά
ζονται επιχειρήματα για να απεμπλακούν
από τα σύνδρομα — δικαιολογημένα κατά
τα άλλα — που τους δημιούργησε η συντή
ρηση του ψυχροπολεμικού και εμφυλιακού
κλίματος και από τη Δεξιά και από το Π Α
ΣΟΚ επί τόσα χρόνια. Ο Συνασπισμός ούτε
τον απαραίτητο χρόνο είχε, αλλά ούτε και
τα κατάλληλα επιχειρήματα φρόντισε να
αναπτύξει.
Ο χρόνος δεν βρέθηκε επειδή ο Συνα
σπισμός έκανε το λάθος να υποχωρήσει
στην απαίτηση του κ. Μητσοτάκη να γίνουν
οι εκλογές στις 5 Νοεμβρίου. Δεν πρόλαβε
έτσι να διαμορφώσει και να επιβάλλει μια
νέα συνείδηση στους οπαδούς του, πράγ
μα λογικό και αναμενόμενο.
Τα επιχειρήματα δεν βρέθηκαν επειδή
ούτε η ηγεσία του Συνασπισμού πρόλαβε
να αφομοιώσει τις διαστάσεις και τις συνέ
πειες της ριζικής αλλαγής πολιτικής που
εφάρμοσε τον περασμένο Ιούλιο. Περιόρι
σε έτσι το νέο πολιτικό της λόγο στα ση
μαντικά αλλά όχι ψηφοθηρικά αποτέλεσματα της κυβέρνησης Τζαννετάκη στους το
μείς του θεσμικού έργου.
Το αποτέλεσμα ήταν ο Συνασπισμός να
πάει στις εκλογές με μοναδικά επιχειρήμα
τα τη λειψή « κάθαρση» και το άνευ δημα
γωγικού αντικρίσματος θεσμικό έργο και
μάλιστα σε μια στιγμή που είχε απέναντι
του τις συσσωρευμένες φοβίες και συ
μπλέγματα που καθόρισαν τη διαμόρφωση
του ελληνικού πολιτικού σκηνικού επί δε
καετίες.
Ήταν λάθος της κυβέρνησης Τζαννετά
κη η μη ολοκλήρωση της κάθαρσης πριν
από τη διενέργεια εκλογών. Πρώτον γιατί
το θέμα της «ιιποδικίας» έδωσε την ευκαι
ρία στον Ανδρέα Παπανδρέου να μιλά για
«εκστρατεία σπίλωσης». Δεύτερον επειδή
οι ταλαντεύσεις και οι δισταγμοί του Συνα
σπισμού
«να τον παραπέμψουμε για τον

Κοσκωτά, αλλά να μην το τραβήξουμε πο
λύ, ας μην τον ποραπέμψουμε για την
αγορά του αιώνα και κόψουμε εντελώς τις
γέφυρες» — δημιούργησαν την εντύπωση
ότι η κάθαρση περιορίστηκε στη διεκπε
ραίωση κάποιων τρέχουσας φύσης πολιτι
κών λογαριασμών μεταξύ του Συνασπισμού
και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι το Π ΑΣ Ο Κ απέκτησε
τη δυνατότητα να πείσει ένα μεγάλο μέρος
του κρίσιμης σημασίας τμήματος του
εκλογικού σώματος που έχασε τον περα
σμένο Ιούνιο, ότι η προηγούμενη Βουλή
δεν ήταν «Βουλή κάθαρσης», αλλά «Βουλή
πολιτικής εξόντωσης του Ανδρέα Παπανδρέου».
Από την άλλη μεριά το θεσμικό έργο της
κυβέρνησης Τζαννετάκη δεν μπορούσε να
παίξει — και δεν έπαιξε — κανένα ουσια
στικό ρόλο στην αλλαγή του συσχετισμού
δυνάμεων. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο
φόβος της επανόδου της Δεξιάς είναι ακό
μα πιο ισχυρός για τον ψηφοφόρο της Β '
Αθηνών από τους δικαστικούς κώδικες. Και
ποιος μπορούσε εξάλλου να πειστεί ότι η
διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες θα
επιβαλλόταν με τον κοινοβουλευτικό έλεγ
χο που πρότεινε ο Συνασπισμός, όταν
έβλεπε να μην παραπέμπεται — δηλαδή να
απαλλάσσεται — ο Ανδρέας Παπανδρέου
για το «μεγαλύτερο σκάνδαλο» κατά παρα
δοχή και του Χαρίλαου Φλωράκη.

«Φιλελεύθεροι» προβοκάτορες
Το έργο της κυβέρνησης Τζαννετάκη
αποδυναμώθηκε εξαιτίας και των σοβαρών
λαθών της Νέας Δημοκρατίας. Κορυφαία
παραδείγματα η «νεοφιλελεύθερη» κατ'
όνομα, αλλά ακροδεξιά και ρεβανσιστική
κατ' ουσίαν, πολιτική που ακολούθησαν
στα υπουργεία τους οι κ. Ανδριανόπουλος,
' Εβερτ, Κεφαλογιάννης, Βαρβιτσιώτης και
Παυλίδης. Το αποτέλεσμα ήταν το ΠΑΣΟΚ
να πείσει μέρος των ψηφοφόρων που έχα
σε τον Ιούνιο ότι «για την ακρίβεια και το
ψωμί φταίει ο Συνασπισμός ο οποίος δεν
μπορεί να αντισταθεί στην ιδεολογική κυ

ριαρχία της Δεξιάς». Ανάλογα αποτελέσμα
τα έφεραν και οι μεταθέσεις στο στρατό
και τα σώματα ασφαλείας, οι διορισμοί
«ημετέρων» στον κρατικό μηχανισμό και οι
άλλες ανοησίες των «σκληρών» της Ν.Δ.,
οι οποίοι αν δεν ήταν τόσο φιλόδοξοι θα
μπορούσαν άνετα να χαρακτηριστούν
«προβοκάτορες». (Και ίσως να μην είναι
τυχαίο ότι οι ίδιοι κύκλοι της Ν.Δ. υποστη
ρίζουν σήμερα — καθ' υπαγόρευση του
ΣΕΒ και άλλων «οικονομικών κύκλων» — τα
κεντροδεξιά σενάρια, «χωρίς Ανδρέα, αλλά
και χωρίς Μητσοτάκη»),
Και ας παραδεχθούμε και κάτι άλλο. Ο
Ανδρέας Παπανδρέου δεν έχασε την
εξουσία επειδή χρεωκόπησε ιδεολογικά και
πολιτικά, αλλά επειδή εξουθενώθηκε με
τις αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα. Από τη
στιγμή όμως που η κυβέρνηση Τζαννετάκη
ήταν η αφορμή για την αφύπνιση εδραιωμέ
νων φόβων του εκλογικού σώματος (ας
μην ξεχνάμε ότι η αντίθεση «αριστερά δεξιά» είναι μόνο η συνέχεια του ιστορι
κού διχασμού του Έθνους) το Ειδικό Δι
καστήριο λειτούργησε για τους οπαδούς
του ΠΑΣΟΚ ως «βία», η κυβέρνηση Τζαν
νετάκη ως «μια νέα Βάρκιζα» κ.ο.κ. η κά
θαρση υποκατέστησε την αδυναμία του
πολιτικού λόγου της Αριστεράς και της
Δεξιάς απέναντι στον αρχέγονο λόγο του
Ανδρέα Παπανδρέου και με τη σειρά της
έμεινε λειψή, θύμα των πολιτικών και προ
σωπικών σκοπιμοτήτων τμήματος της ηγε
σίας της Αριστεράς.
Αλλά ούτε η Αριστερά και πολύ περισσό
τερο ούτε αυτός ο τόπος πρέπει να πληρώ
σει για μια ακόμα φορά τους δισταγμούς,
τις φοβίες, τις ανεπάρκειες και τις προσω
πικές φιλοδοξίες όσων αποτελούν σήμερα
την ηγεσία της.
Ο πολιτικός χώρος που ελέγχει σήμερα
το ΠΑΣΟΚ και η «Αυριανή» δεν είναι το
προνομιούχο πεδίο στο οποίο πρέπει να
παλέψει ο Συνασπισμός. Εκεί τον περιμέ
νει μόνο η αλαζονεία, η εμπάθεια, ο φανα
τισμός και η πολιτική καθυστέρηση.

Αλλά ούτε και το πείραμα Τζαννετάκη
πρέπει να επαναλειφθεί. Αν ο τόπος αυτός
δεν μπορεί σήμερα να κυβερνηθεί, για αυ
τό δεν ευθύνεται ο Συνασπισμός. Ευθύνεται μόνο το πολιτικό σύστημα που εγκαθίδρυσαν συναινετικά, άλλοτε φανερά και
άλλοτε από τα παρασκήνια, οι ηγεσίες της
Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.
Το παιχνίδι αυτών των κύκλων του «κα
τεστημένου» είναι πλέον φανερό κι αυτό
είναι και το παιχνίδι των κ. Μητσοτάκη και
Παπανδρέου: «Ο τόπος πρέπει να κυβερ
νηθεί, η οικονομία πρέπει να λειτουργήσει,
το σύστημα να σωθεί και ο Ανδρέας να μην
πάει μέσα, γιατί οι πρωθυπουργοί δεν πάνε
ποτέ φυλακή».
Η Αριστερά δεν έχει τίποτα να κερδίσει
παίζοντας με τους όρους αυτούς. Αντίθε
τα, πρέπει να αποσυρθεί από τη μέγγενη
της διαχείρισης της κρίσης του συστήμα
τος και την παγίδα του «εκσυγχρονισμού».
(Γιατί βέβαια δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό
ο συμβιβασμός με τη λογική των εθισμέ
νων σε διαμεσολαβήσεις). Και ας αντιπαρατάξει σε όλα αυτά το δικό της λόγο. Το
«σύστημα» αν πρέπει να «σωθεί» αυτό
μπορεί να γίνει μόνο με την ολοκλήρωση
της κάθαρσης και την αποφασιστική τιμω
ρία των βιαστών της θέλησης του ελληνι
κού λαού. Η «ανάκαμψη της οικονομίας»
χωρίς αναδιανομή του εισοδήματος αφορά
μόνο το ΣΕΒ και τον κ. Μητσοτάκη και αν
πρέπει να «λειτουργήσει» αυτό δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να γίνει σε βάρος των
εργαζόμενων. Ο τόπος πρέπει βέβαια να
κυβερνηθεί, αλλά αφού προηγουμένως ο
Ανδρέας Παπανδρέου δικαστεί· ο συμβιβα
σμός για τη μη παραπομπή του είναι της
ίδιας σημασίας και εμβέλειας με τους
συμβιβασμούς της μεταπολίτευσης.
Ας περάσει λοιπόν η Αριστερά για μια
ακόμα φορά στη μαχητική της αντιπολιτευ
τική στάση. Στο κάτω κάτω δεν έχει τίποτα
να χάσει. Αντίθετα μπορεί να κερδίσει πολ
λά και να προσφέρει περισσότερα θετικά
στον τόπο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αυτή η συλλογή βασικών κειμένων επιχειρεί να
συμπυκνώσει και να μεταδώσει τον προβληματι
σμό που εδώ κι έναν αιώνα περίπου συνοδεύει
την επανάσταση της επικοινωνίας, τη στιγμή που
ερήμην του συντελείται στην Ελλάδα η ραγδαία
ανάπτυξη των μαζικών μέσων. Καλύπτει ένα
φάσμα προσεγγίσεων, από την αμερικάνικη
κοινωνιολογική έρευνα ώς την γερμανική κριτική
θεωρία κι από την πραγματιστική ανάλυση θεσμών
και πρακτικών ώς τη φουτουριστική τεχνολογική
επαγγελία. Τα κείμενα φωτίζουν τη σημασία, τη
δομή και τη λειτουργία της επικοινωνίας μέσα
στην κοινωνία και τον πολιτισμό κι εξετά ζο υ ν σε
ιστορική και θεωρητική προοπτική τα πιο χαρα-
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κτηριστικά μαζικά μέσα, αναδεικνύοντας καίριες
συνιστώσες και συνέπειές τους: ειδήσεις, δια
φημίσεις και ψευδογεγονότα, δημοσιότητα, δ η 
μοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις, τυπογραφία
και ηλεκτρική οπτικοακουστική αναμετάδοση.
Μ έ σ ' από την αντιπαράθεση επαγγελίας και
κριτικής τη ς επικοινωνίας διαφαίνεται το βαθύ
τερο μήνυμα των μαζικών μέσων: δεν πρόκειται
για επιφαινόμενα της κοινωνίας αλλά για συντε
λεσ τές των φαινομένων της· δ εν αφορούν απλώς
την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή τον ελεύθερο
χρόνο αλλά το σύνολο τη ς σύγχρονης εμπειρίας
και του κοινωνικού δεσμού.
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
d Αν το ζητούμενο ήταν η
συγκρότηση συμπαγούς
πολιτικού και κοινωνικού
μετώπου των «προοδευτικών
και δημοκρατικών
δυνάμεων» για την
μακροπρόθεσμη
διακυβέρνηση της χώρας, η
αναδιάταξη των
συσχετισμών στο χώρο αυτό
θα έμπαινε σε δεύτερη
μοίρα. Δεν θα είχε
εξαπολυθεί η φασίζουσα
λαϊκιστική και ολοκληρωτική
προπαγάνδα εναντίον του
ΣΥΝ και της ηγεσίας του
μέσω του συγκροτήματος
του Ταύρου και των
κομματικών και
ημικομματικών εντύπων του,·
ι ΕΚΛΟΓΕΣ της 5ης Νοεμβρίου απο
τελούν ορόσημο για όλα τα πολιτι
κό κόμματα, τα οποία ασφαλώς θα
μελετήσουν με προσοχή τα αποτελέσμα
τα και θα εξάγουν τα αναγκαία συμπερά
σματα. Η στάθμιση αυτή των νέων δεδο
μένων και πολιτικών συσχετισμών ανα
πόφευκτα θα οδηγήσει σε ορισμένες α
νακατατάξεις στο εσωτερικό των κομμά
των και αναπροσαρμογής στρατηγικής
και τακτικής. Οι ανακατατάξεις αυτές
δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των
προτέρων και θα ακολουθήσουν το δικό
τους χρονικό ρυθμό. Ο πολιτικός χρόνος
έχει τις δικές του ιδιορρυθμίες και τη δι
κή του λογική. Καθορίζεται όχι μόνο από
αυτοδύναμες, εσω τερικές κομματικές
διεργασίες αλλά και από τις επιδράσεις
του γενικότερου πολιτικού περιβάλλον
τος.
ΟΙ ε κ τ ιμ ή σ ε ις για τα εκλογικά αποτε
λέσματα δεν μπορεί να είναι σ ’ αυτό το
στάδιο ολοκληρωμένες. Ο ρισμένες εμ
φανείς τάσεις όμως του εκλογικού σώμα
τος δεν είναι δυνατόν να αμφισβητη
θούν. Επιβεβαιώνουν μάλιστα ορισμένες
αναλύσεις περί της ανθεκτικότητας της
ψήφου του ΠΑΣΟΚ που δεν μπορεί να α
ποδοθεί μόνο σε συγκυριακούς παρά

Ο
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γοντες. Γιατί οι συγκυριακοί παράγοντες
έπαιξαν ασφαλώς σημαντικό ρόλο στην
άνοδο του εκλογικού ποσοστού του ΠΑ
ΣΟΚ με διπλή έννοια, από αρνητική και
θετική άποψη.
ΣΤΑ αρνητικά της πολιτικής συγκυρίας
για το ΠΑΣΟΚ συγκαταλέγονται αναμφι
σβήτητα η πρόσφατη ήττα του στην ε
κλογική αναμέτρηση της 18 Ιουνίου, η α
πώλεια ορισμένων ερεισμάτων στον κρα
τικό μηχανισμό, η απώλεια του μονοπωλείου στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης, κυρίως στην τηλεόραση, η συνε
χιζόμενη εχθρική στάση πάλαι ποτέ φιλι
κών του εφημερίδων και μια κυβέρνηση
που το σφυροκοπούσε αδιάκοπα στη
Βουλή, θέτοντάς το στο εδώλιο του κα
τηγορουμένου.

ΣΤΑ θετικά της πολιτικής συγκυρίας
για το ΠΑΣΟΚ συγκαταλέγεται το γεγο
νός ότι η εκλογική βάση του Συνασπι
σμού παρουσίαζε εξ ορισμού αρκετά
ευάλωτα σημεία κυρίως στο χώρο των
παραδοσιακών κομμουνιστών και των
πρώην ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που τον
Ιούνιο δυσαρεστημένοι μεταπήδησαν
στον έτερο πόλο των «προοδευτικών δυ
νάμεων», οι αντιδράσεις της εκλογικής
βάσης στις κινήσεις κορυφής για το σχη
ματισμό της κυβέρνησης Τζαννετάκη και
η υποβόσκουσα κρίση εκσυγχρονισμού
στο ΚΚΕ που τροφοδοτήθηκε από τις δια
δικασίες αλλαγών εκ των άνω. Δηλαδή,
όλα τα θετικά στοιχεία της συγκυρίας
για το ΠΑΣΟΚ εντοπίζονται στο χώρο του
Συνασπισμού.

Η Α ρ ισ τ ε ρ ά και η σ τ ρ α τ η γ ικ ή
τ ο υ Π ΑΣΟ Κ
Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αισθανόμενος να α
πειλείται από τα αριστερά, βλέποντας τη
θέση του να κλονίζεται από τις ρηξικέ
λευθες στρατηγικές και τακτικές κινή
σεις του Συνασπισμού αποφάσισε να δώ
σει τη μάχη αποκλειστικά στο χώρο της
Αριστεράς. Την οποία μάχη και κέρδισε
διότι σ’ αυτό το χώρο είχε όλα τα στρα
τηγικά πλεονεκτήματα:
• Τη σύμπλευση, από το 1987 μέχρι αρ
κετά πρόσφατα, της εκλογικής βάσης
του ΚΚΕ με την εκλογική βάση του ΠΑ
ΣΟΚ, πραγματικά συγκοινωνούντα δο
χεία μονόδρομης όμως κατεύθυνσης.
• Τη συνεργασία στον «κοινωνικό χώ
ρο» μεταξύ των δύο κομμάτων για μεγά
λο διάστημα της δετούς διακυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ.
• Τις προσβάσεις του ΠΑΣΟΚ στην εκλο
γική βάση του ΣΥΝ μέσω των πολιτικών
προσφύγων, των παραδοσιακών κομμου
νιστών, μεγάλο ποσοστό των οποίων εί
χε ήδη εκλογικά ενσωματώσει καθώς και
το «κοινωνικό προφίλ» που είχε εδραιώ
σει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής
του.
• Την «αντι-δεξιά» ιδεολογία, σαν κοινό
ιδεολογικό - πολιτικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο διαμορφώθηκαν μετά το 1974 οι
ταυτίσεις και οι πολιτικές ταυτότητες
της βάσης των δύο πολιτικών σχηματι
σμών.
• Την κομμουνιστική κομματική παρά
δοση και ιδεολογία που λόγω ιστορικών
διαμορφώσεων είναι ευάλωτη στις κατη
γορίες για «προδοσία» της ηγεσίας του.
Εθισμένη στην τυφλή υπακοή, χωρίς ου
σιαστική φωνή και συμμετοχή στη δια
μόρφωση των αποφάσεων, στερημένη α
πό δημοκρατικές διαδικασίες η κομματι
κή βάση κλυδωνίστηκε από τους χειρι
σμούς στην κορυφή που έγιναν χωρίς κα
μιά ιδεολογική και πολιτική προετοιμα
σία. Η βάση αυτή είναι εξαιρετικά ευάλω
τη σε ολοκληρωτικού τύπου προπαγάν
δα.
ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ αυτά πλεονεκτήματα
από τα οποία πάντα αντλούσε εκλογική
δύναμη το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύτηκε κι αυ
τή τη φορά άριστα ο κ. Παπανδρέου. Και
τα εκλογικά αποτελέσματα όπως η μείω
ση των εκλογικών ποσοστών του ΣΥΝ
στις αστικές λαϊκές συνοικίες και η αντί
στοιχη άνοδος του ΠΑΣΟΚ, αποδείχνουν
ότι ο κ. Παπανδρέου επέτυχε τον εκλογι
κό του στόχο. Επέτυχε στη στρατηγική
του επιδίωξη και πάνω από 120 βουλευ
τές να εκλέξει και την εκλογική δύναμη
του ΣΥΝ να μειώσει. Διότι στρατηγικός
στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν η «μακρό
πνοη συνεργασία» με την Αριστερά.
ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ είχε τέτοιο στόχο θα είχε
επιδείξει διαφορετική πολιτική συμπερι

φορά. Αν το ζητούμενο ήταν η συγκρότη
ση συμπαγούς πολιτικού και κοινώνικού
μετώπου των «προοδευτικών και δημο
κρατικών δυνάμεων» για την μακροπρό
θεσμη διακυβέρνηση της χώρας, η ανα
διάταξη των συσχετισμών στο χώρο αυ
τό θα έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Δεν θα
είχε εξαπολυθεί η φασίζουσα λαϊκιστική
και ολοκληρωτική προπαγάνδα εναντίον
του ΣΥΝ και της ηγεσίας του μέσω του
συγκροτήματος του Ταύρου και των κομ
ματικών και ημικομματικών εντύπων του.
ΤΕΤΟΙΕΣ αθλιότητες ολοκληρωτικού
χαρακτήρα δεν είχαν βέβαια στόχο να α
ποκαταστήσουν ομαλές συνθήκες συ
νεργασίας, ήπιο κλίμα και σχέσεις αμοι
βαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης και σε
επίπεδο ηγεσιών και σε επίπεδο βάσης.
Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ είχε κάθε δικαίωμα να
ασκήσει δριμύτατη πολιτική κριτική
στους χειρισμούς του ΣΥΝ για να υπερα
σπίσει τα δικά του κομματικά συμφέρον
τα, όπως και ο ΣΥΝ υπήρξε δριμύς και
πολλές φορές πολεμικός στην πολιτική
του κριτική απέναντι στο π α ς ο κ . Ό λ α
αυτά θα ήταν φυσιολογικά μεταξύ «δυνά
μει συμμάχων» και ένθερμων υπερασπι
στών των «προγραμματικών συγκλίσε
ων». Η ηγεσία όμως του ΠΑΣΟΚ ταυτίστη
κε μ’ αυτήν τη φασίζουσα και ολοκληρω
τική προπαγάνδα που δεν είχε φυσικά
καμιά σχέση με τα πραγματικά προβλή
ματα του χώρου.
ΑΛΛΑ και στο επίπεδο της τακτικής ο κ.
Παπανδρέου έδειξε για μια ακόμα φορά
τις γνωστές ικανότητές του.
Η «Δημοκρατική Συμπαράταξη» μπο
ρεί μεν να ήταν καταγέλαστη στη σύνθε
σή της λόγω των ανανηψάντων πολιτι
κών της, δημιούργησε όμως μια «υγειο
νομική ζώνη» γύρω από τον αρχηγό του
ΠΑΣΟΚ και βοήθησε τη συσπείρωσή του
τη στιγμή που ο ΣΥΝ απογυμνωνόταν από
συμμαχίες του ευρύτερου «δημοκρατι
κού χώρου» που θα κάλυπταν τους χειρι
σμούς και τις επιλογές του και θα του έ
διναν δυνατότητες πρόσβασης στην ε
κλογική βάση του ΠΑΣΟΚ.
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι το τελευταίο πράγμα
που ενδιέφερε και απασχολούσε τον κ.
Παπανδρέου στις εκλογές της 5ης Νοεμ
βρίου ήταν η «Νέα Δημοκρατία». Γιατί α
πό τη σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ
ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα επωφε
λείτο η ΝΔ, η οποία απώλεσε την οριακή
αυτοδυναμία, που λογικά προσδοκούσε,
για μερικές εκατοντάδες ψήφους που ο
ορισμένες εκλογικές περιφέρειες θα της
επέτρεπαν να κερδίσει τις 3 επιπλέον έ
δρες που χρειαζόταν για το μαγικό αριθ
μό των 151 εδρών. Το ότι δεν συνέβη αυ
τό οφείλεται σ ’ εντελώς τυχαία γεγονό
τα, δηλαδή στη λογική αριθμητική του ε
κλογικού νόμου κι όχι στην πολιτική
στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

οι σ υ γ κ υ ρ ια κ ο ί λοιπόν παράγοντες
διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό, το εκλο
γικό αποτέλεσμα. Οι τάσεις τσυ εκλογι
κού σώματος είχαν επαρκώς εντοπιστεί
και αναλυθεί από διάφορους μελετητές
και πολιτικούς επιστήμονες με ορισμέ
νες μικρές αποκλίσεις που επιστημονικά
είναι απόλυτα θεμιτές και δικαιολογημέ
νες.

Σ τ α θ ε ρ έ ς το υ
ΠΑΣΟΚ
και ο ιδ ιό τ υ π ο ς λ α ϊκ ισ μ ό ς το υ
ΩΣΤΟΣΟ δεν δίνεται ακόμα η δέουσα
προσοχή σε αναλύσεις που επισημαί
νουν και προσπαθούν να αναλύσουν
τους μονιμότερους παράγοντες οι οποίοι
ενδέχεται να υπογραμμίζουν και να
προσδιορίζουν τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα της ψήφου του ΠΑΣΟΚ. Ό λ ες
οι επιφανειακές αναλύσεις που στάθη
καν καθαρά στο πολιτικό επίπεδο, παρά
την αναμφισβήτητη αξία τους, αγνόησαν
τους δεσμούς της πολιτικής σφαίρας με
τον κοινωνικό χώρο και τις κοινωνικές ο
μάδες και παραμέλησαν να σταθμίσουν
την τεράστια επίδραση της ιδεολογίάς
και των ταυτίσεων με αρχηγούς και πολι
τικούς φορείς.
ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ επίσης το γεγονός ό
τι το 35,94% που το ΠΑΣΟΚ πήρε στις ευ
ρωεκλογές τον περασμένο Ιούνιο ήταν έ
να μίνιμουμ κάτω από το επίπεδο του ο
ποίου δεν ήταν λογικό να αναμένεται ότι
θα έπεφτε στις πρόσφατες εκλογές. Διό
τι η ακίνδυνη ψήφος διαμαρτυρίας όσων
παρέμειναν «εντός των τειχών» του ΠΑ
ΣΟΚ είχε ήδη εκφραστεί.
ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ όμως πολλές φο
ρές, μολονότι δεν έγινε αντικείμενο σο
βαρής ανάλυσης από τις κομματικές ηγε
σίες, ο λα ϊκίσ τικο ς χαρακτήρας του ΠΑ
ΣΟΚ ως κόμματος - κινήματος. Ο λαϊκι
σμός σαν φαινόμενο πολιτικό, σαν μορ
φή πολιτικής ένταξης, κομματικής οργά
νωσης και κινητοποίησης ευρύτερων κοι
νωνικών στρωμάτων συνδέεται αναπό
σπαστα με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αντί να ανα
λυθεί ως κοινωνικό - πολιτικό φαινόμενο
σ’ όλες του τις διαστάσεις ο λαϊκισμός
κατέστη συνώνυμο του πολιτικού εκχυδαϊσμού, της ολοκληρωτικής προπαγάν
δας, της καταδημαγώγησης, του ύφους
και του ήθους μιας πολιτικής συμπεριφο
ράς και άλλων πολιτικών αμαρτημάτων
που συνδέθηκαν στενά με τις ιδεολογι
κές και πολιτικές πρακτικές του ΠΑΣΟΚ
και κυρίως του συγκροτήματος του Ταύ
ρου το οποίο ήταν και ο κύριος φορέας
των χαρακτηριστικών αυτών.
Η ΤΑΥΤΙΣΗ αυτή και τα αναθέματα με τα
οποία δικαιολογημένα ελιθοβολήθη το
φαινόμενο οδήγησαν την πολιτική ανά
λυση στην παραγνώριση των μηχανι
σμών και των προορισμών του προβλή
ματος.
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Κυκλοφόρησε
Martin Gardner

Η ΜΑΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΞΩΝ

• Μία πνευματώδης και συναρπα
στική συλλογή μαθηματικών παραδό
ξων που αναπτύσσουν τη διαίσθηση,
την κρίση, τη φαντασία, την ικανό
τητα επιλύσεως προβλημάτων.
Με στυλ κόμικς περιγράφονται
παράδοξα από τις περιοχές της Λο
γικής, της Γεωμετρίας, των Αριθμών,
της Στατιστικής, των Πιθανοτήτων,
της Συνδιαστικής, της Διαδικαστικής
και της Σχετικότητας.
• «Μια υπέροχη συλλογή... Δύσκο
λες μαθηματικές έννοιες μεταδίδο
νται με ευκολία, χάρη, διαύγεια και
διασκέδαση.»
Science

Ένα βιβλίο εύκολο για τους νέ
ους και δύσκολο για τους μεγά
λους.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

τροχαλία

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Γριβαίων 5 (πάροδος Σουφά 64)
106 80 Αθήνα τηλ. 3646426
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ΑΞΙΖΕΙ λοιπόν να υπενθυμίσει κανείς ο
ρισμένα κύρια χαρακτηριστικά του λαϊκιστικού φαινομένου όπως αυτό εμφανί
στηκαν, αποτυπώθηκαν και εδραιώθηκαν
στην πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ.
• Ο ρόλος της προσωπικότητας του κ.
Παπανδρέου αποδείχτηκε καθοριστικός
και αναντικατάστατος για το κόμμα του.
Το εκλογικό σώμα δεν επείσθη ότι ο ρό
λος του είχε εξαντληθεί και στα μάτια
των «πιστών» του το «χάρισμά» του δεν
εξασθένησε. Η προσπάθεια αποσύνδεσης του προσώπου από το «λαό του» δεν
επέτυχε. Ο μηχανισμός αυτός ταύτισης
λειτούργησε και λειτουργεί αποτελεσμα
τικά. Η εμβέλεια του χαρίσματος είναι α
κόμα μεγάλη παρά την πτώση δημοτικό
τητας που ανευρίσκουν ορισμένες δημο
σκοπήσεις. Απώ λειες και κέρδη ως προς
αυτό συμψηφίζονται στην έκταση που οι
«πιστοί» πείθονται για την αποτελεσματικότητα του συμβόλου και την εκπλήρω
ση της μεσσιανικής αποστολής του.
Οι μηχανισμοί της σχέσης αυτής χαρι
σματικού ηγέτη και μαζών έχουν ελάχι
στα αναλυθεί και κατανοηθεί, είναι δε άκρως απλοϊκό και αφελές να παραλληλί
ζονται με το φαινόμενο της «προσωπο
λατρείας».
• Ο ρόλος αυτός της χαρισματικής προ
σωπικότητας είναι εξ ορισμού αντίθετος
με τη δημιουργία διαρκών και σταθερών
θεσμικών δομών μέσα σ’ ένα κόμμα. Γιατί και οι σχέσεις με «το λαό» παραμένουν
αδιαμεσολάβητες και η μοναδική πηγή
νομιμοποίησης εντός του κόμματος πα
ραμένει ο ηγέτης. Διαδικασίες κομματι
κού εκδημοκρατισμού και περιορισμού
του ρόλου του ηγέτη έχουν κατ’ επανά
ληψη ακυρωθεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ με πιο
πρόσφατο παράδειγμα τη μετεκλογική
σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του. Τα
ηγετικά πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν
έχουν ούτε μπορούν να χτίσουν σχετικά
ανεξάρτητη πολιτική και εκλογική βάση,
ακόμα και με την ύπαρξη του σταυρού
προτίμησης. Αντλούν κύρος και νομιμό
τητα από το πρόσωπο του ηγέτη. Ό σ ο ι
παρήκουσαν τον κανόνα αυτό είτε εκμη
δενίστηκαν πολιτικά είτε «ανένηψαν» ε
πανερχόμενοι στις κατ’ ανάγκην διάπλα
τα ανοιχθεισες αγκάλες του κόμματος.
• Ο κομματικός μηχανισμός διατηρείται
ακόμα σαν εργαλείο πολιτικής και εκλο
γικής κινητοποίησης μολονότι έχει χάσει
αρκετά από τα αρχικά του χαρακτηριστι
κά που τον έδεναν στενότερα με τους
κοινωνικούς χώρους. Δεν μπορεί να πα
ράγει ιδεολογία και πολιτική σκέψη. Δεν
αποτελεί χώρο διαμόρφωσης και λήψης
πολιτικών αποφάσεων. Ακόμα και τα ηγε
τικά κλιμάκια λειτουργούν απ’ αυτήν την
άποψη πάντα σε συνάρτηση με την τελι
κή άποψη του ηγέτη.
Ο εποικισμός του κρατικού μηχανι
σμού στην περίοδο 1981-85 συντελέστηκε με κυρίαρχο γνώρισμα τον αυστηρό

πολίτικο - ιδεολογικό έλεγχο του υποκει
μενικού παράγοντα. Δημιουργήθηκε έτσι
ένα ισχυρότατο σώμα κρατικοδίαιτης νομενκλατούρας με ποικίλες διαστρωμα
τώσεις και παραφυάδες στο δημόσιο το
μέα, ένα στρώμα δυνάμει «πολιτικών α
νέργων» που αντιστέκεται σθεναρά σε
κάθε «καταπάτηση των δικαιωμάτων
του».
Ο ιδεολογικός ρόλος του κόμματος εί
ναι κρίσιμος. Αναπαράγει τα «θέματα»
της λαϊκιστικής ιδεολογίας, τα διαχέει.
Επιβάλλει αναγνωρίσιμα πλαίσια ιδεολο
γικής αναφοράς για ευρύτερες κοινωνι
κές ομάδες και συντελεί στη συγκρότη
ση κοινωνικοπολιτικών ταυτοτήτων. Γι'
αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη διανοου
μένων αλλά καλών ιδεολόγων και προπαγανδιστών. Αυτό το ισχυρό κέλυφος
της λαϊκιστικής ιδεολογίας επιτρέπει
στροφές στην πολιτική του κ. Παπανδρέ
ου χωρίς σοβαρούς κλυδωνισμούς.
• Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να καταγραφεί
στη συνείδηση ευρύτερων κοινωνικών
στρωμάτων σαν «λαϊκό» κόμμα. Και ως
προς αυτό η χρήση του κράτους - εργο
δότη, ο αναδιανεμητικός του εισοδήμα
τος ρόλος του κράτους και το πλαίσιο
του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, ανε
ξάρτητα από την επάρκεια, το είδος, τη
νομιμότητα και την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών έπαιξαν αποφα
σιστικό ρόλο. Δημιουργήθηκε έτσι ένα
συμπαγές κοινωνικό μπλοκ που έχει ε
πενδύσει ιδεολογικά και πρακτικά τις ελ
πίδες του στον κρατισμό του ΠΑΣΟΚ και
δεν έχει πεισθεί ότι «καλύτερες μέρες»
μπορεί να έλθουν από άλλες εναλλακτι
κές λύσεις. Η ιδεολογική και πολιτική α
ποτυχία της σχετικά επιτυχημένης πολι
τικής οικονομικής σταθεροποίησης στην
περίοδο 1985-87 επί Σημίτη αποτελεί χα
ρακτηριστικό παράδειγμα.
ΑΥΤΕΣ οι συνοπτικές παρατηρήσεις σε
συνδυασμό με αναλύσεις για την κοινω
νική εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, όπως
προκύπτει από τις εκλογές της περασμέ
νης Κυριακής μπορούν να μας δώσουν έ
να αξιόλογο υλικό για να «ξανασκεφτούμε» το πρόβλημα ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ε
δώ και θα παραμείνει κοντά μας μ’ όλες
τις αντιφάσεις, τα επικίνδυνα, φασίζοντα
κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα που έχει
δημιουργήσει στους κόλπους Τσυ.
ΚΑΘΕ θεραπεία αρχίζει απ’ τη σωστή
διάγνωση. Ο κ. Παπανδρέου μετά τις ε
κλογές του περασμένου Ιουνίου είχε αποφανθεί ότι «το ΠΑΣΟΚ είνα ι άρρωστο».
Στην Αριστερά απομένει να ξανασυζητήσει το φαινόμενο του ΠΑΣΟΚ και να χαρά
ξει μια αποτελεσματική πολιτική που θα
διαχωρίζει και τελικά θα απομονώνει το
«υγιές» από το «μη υγιές» κομμάτι του.
Διότι, δυστυχώς, ο διαχωρισμός αυτός
δεν αποτελεί ιατρική διάγνωση αλλά πο
λιτική διαπίστωση.
Κ. Β.

Η γιαγιά μου η Έλλη
του Δημήτρη Χαντζόπουλου

*

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΕ
ΟΤΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΣ..:

ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΗ, ΑΛΛΑ
ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ-

*

ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΚΑΛΟΣ
ΘΕΟΥΛΗΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΛΕΦΤΕΣ;

ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΠΕΡΑΣΑΝ
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ...

%

ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΚΛΕΒΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΗΤΑΝ ΜΗΠΩΣ Η ΓΙΑΓΙΑ
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΓΡΙΑ ΨΕΥΤΡΑ.

ΗΜΟΥΝ ΟΜΩΣ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ.

*

... ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ.

*

ΑΚΟΜΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ’MAI ΠΟΛΥ ΧΑΖΟΣ.
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ΓΙΑΤΙ Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΕΜΕΙΝΕ ΟΝΕΙΡΟ
Λ ά θη και π ερ ιπ έτειες της «Νέας Δημοκρατίας»
Με τη γνώριμη από τον Ιούνιο
«φυγή προς τα εμπρός»,
δηλαδή την έμφαση στις
μετεκλογικές εξελίξεις και την
αποφυγή κάθε αυτοκριτικής,
αντιμετώπισε και πάλι η ηγεσία
της «Νέας Δημοκρατίας» το
εκλογικό αποτέλεσμα της
περασμένης Κυριακής.
Αρκέστηκε στις δηλώσεις των
πρώτων ωρών, με τις οποίες
δινόταν έμφαση στα
«στατιστικά» δεδομένα (αύξηση
ποσοστών της ΝΔ και σε σχέση
με το Π ΑΣΟΚ) και στον
«παραλογισμό» του εκλογικού
νόμου. Ενός εκλογικού νόμου,
τον οποίο όχι μόνο αποδέχτηκε
και ψήφισε ο κ. Κ. Μ ητσοτάκης
όχι μόνο είχε δηλώσει ότι δεν
τον θεωρεί εμπόδιο για τη
«μεγάλη νίκη» της «ΝΔ», αλλά
είχε δεσμευθεί να διατηρήσει
και για τις επόμενες εκλογές.

του Δημήτρη Πατρινοϋ
λειστό, λοιπόν το θέμα των εκλογι
κών αποτελεσμάτων για την ηγε
σία της «ΝΔ» και για τους επίδο
ξους δελφίνους, οι οποίοι πάντως — με
πρώτο τον κ. Μιλτιάδη Έβερτ— στη σύ
σκεψη κορυφής την περασμένη Τρίτη το
βράδυ, διατύπωσαν αντιρρήσεις και σχό
λια για τη λαθεμένη εικόνα της ΝΔ στη
συγκυβέρνηση Τζαννετάκη και τις προ
βληματικές επιλογές και συμπεριφορές
κατά την προεκλογική περίοδο. Τόσο ο κ.
Έ βερ τ όσο και ο κ. Ράλλης — γιατί μόνο
αυτοί οι δύο μπορεί να θεωρούνται ως ε
σωκομματικοί αμφισβητίες με εντελώς
προσωπική άποψη— δεν φαίνονται απο
φασισμένοι να δημιουργήσουν προβλή
ματα αμφισβήτησης στη «σημερινή κρίσημη φάση, που βρίσκεται το κόμμα».
Τούτο, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν πρό
κειται να κάνουν κάποιους υπαινιγμούς
και προτάσεις δημόσια ή — το σπουδαιό
τερο— δεν πρόκειται να απαιτήσουν από
τον κ. Μητσοτάκη «νέσ γραμμή και νέο
πρόσωπο» του κόμματος έως τις ερχόμε
νες εκλογές. Νέα γραμμή και νέο πρόσω
πο, που θα σχετίζεται τόσο με την αλλα

Κ
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γή της τακτικής απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
(διεύρυνση της επικριτικής επιχειρημα
τολογίας, προπαγάνδιση του κυβερνητι
κού προγράμματος της ΝΔ λιγότερες
προσωπικές επικρίσεις κατά του Α. Παπανδρέου κτλ.) όσο και με τη δική τους α
ναβάθμιση στο επιτελείο του κόμματος,
με το σχηματισμό ενός, έστω άτυπου,
Πολιτικού Συμβουλίου.

Εκλογική πελατεία
και πολιτική επιρροή
Η ΚΑΛΥΨΗ, η οποία παρέχεται από
τους κορυφαίους του κόμματος στην αρ
χηγία του κ. Μητσοτάκη δεν σημαίνει ότι
λείπουν οι φωνές αμφισβήτησης της ηγε
σίας του. Η αποθάρρυνση, η απογοήτευ
ση και τα αδιέξοδα, που ακολούθησαν
τις προεκλογικές προσδοκίες της αυτο
δυναμίας έχουν οδηγήσει σε διαλογι
σμούς εάν και κατά πόσο ο κ. Μ ητσοτά
κης «είχε ό,τι είχ ε να δώσει στην παρά
ταξη» και εάν και κατά πόσο «θα πρέπει
να παραιτηθεί». Ο κ. Μητσοτάκης πάν
τως, προς το παρόν, μπορεί να αντιμετω
πίσει την «ψιθυρολογία» αυτή με την υ
ποστήριξη η οποία του δίδεται από το φι
λικό του Τύπο, με την — υπό κάποιους
όρους— συναίνεση των κορυφαίων στην
αρχηγία του και με την αναγκαστική συ
σπείρωση, η οποία θα δημιουργηθεί εάν
επίκειται νέα εκλογική αναμέτρηση. Το ί
διο το εκλογικό αποτέλεσμα θεωρείται α
πό τον κ. Μητσοτάκη ότι ενισχύει τον ι
σχυρισμό του πως οδήγησε το κόμμα α
πό το 3 6 % στο 4 6 % και την αισιόδοξη
διαβεβαίωσή του για τη μέλλουσα εκλο
γική αναμέτρηση, για την οποία «μας
χρ ειάζονται μόνο τρεις έδρες». Από την
άλλη πλευρά ο κ. Μητσοτάκης, όπως υ
ποστήριξε στη σύσκεψη των κορυφαίων,
θεωρεί το ποσοστό του 46,19% ως ποσο
στό αυτοδυναμίας, το οποίο θα εκφραζό
ταν σε έδρες, εάν δεν ήταν όχι μόνο αυτό
το εκλογικό σύστημα αλλά — κυρίως— η
πτώση του «Συνασπισμού» και η ενίσχυ
ση του ΠΑΣΟΚ σχετικά.
ΩΣΤΟΣΟ, πέρα από τις εκατέρωθεν από
ψεις Μητσοτάκη και «κορυφαίων» υπάρ
χουν και ορισμένα αναμφισβήτητα δεδο
μένα τα οποία μέτρησαν αρνητικά για τη
«Νέα Δημοκρατία» στο εκλογικό αποτέ
λεσμα. Πρόκειται για μικρά και μεγαλύ
τερα πολιτικά λάθη, τα οποία εμπόδισαν
να κατακτηθεί και πάλι η πολυπόθητη ο
ριακή αυτοδυναμία.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ είναι η δεύτερη φορά,
κατά την οποία ο κ. Κ. Μ ητσοτάκης θεώ
ρησε ως ανύπαρκτη και άνευ σημασίας

την επιρροή των οριακών ψήφων της
ΔΗΑΝΑ. Είναι βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέ
ρος του 1 % της «ΔΗΑΝΑ» (χάρη στο ο
ποίο τον Ιούνιο η Ν Δ στερήθηκε της αυ
τοδυναμίας) διοχετεύθηκε προς τις τά
ξεις του ΠΑΣΟΚ, εάν λάβει υπόψη του κα
νείς τη γραμμή που είχαν δώσει ηγετικά
στελέχη της στην Α ' και ΕΓ Αθηνών, την
Ηλεία, τη Μαγνησία, την Αχαΐα και την
Πέλλα. Ο κ. Κ. Μητσοτάκης αδιαφόρησε
για τα αισθήματα πόλωσης, τα οποία εί
χαν αναπτυχθεί και διατηρηθεί στους
κόλπους αυτής της μερίδας στελεχών
και οπαδών της «ΔΗΑΝΑ», των λεγάμενων
πιστών «στεφανοπουλικών».
οι ΠΡΩΤΕΣ πληροφορίες λένε ότι ο κ.
Κωστής Στεφανόπουλος σκέπτεται σο
βαρά να συνεργασθεί προεκλογικά με το
ΠΑΣΟΚ στη λίστα Επικράτειας, κατά το
πρότυπο του κ. Μπούτου.
ΑΝΑΜΕΣΑ στα λάθη τα οποία καταλογί
ζουν προσωπικά στον κ. Κ. Μητσοτάκη ο
πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ.
Καραμανλής και οι κ. Μιλ. Έβερτ και Γε
ώργιος Ράλλης είναι η παραπομπή για
ποινικές ευθύνες του Προέδρου του ΠΑ
ΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου και η όλη μεθόδευση σχετικά, που κρίνεται ότι δη
μιούργησε αισθήματα συσπείρωσης στο
χώρο του ΠΑΣΟΚ και προκάλεσε εντυπώ
σεις ότι η «επιχείρηση κάθαρση» δικαίω
σε όσους πίστευαν ότι δεν είναι απαλ
λαγμένη από πολιτικές σκοπιμότητες.
Γιατι βεβαίως το θέμα - κλειδί της ερμη
νείας των εκλογικών αποτελεσμάτων
(που αποφεύγει επιμελώς να θίξει ο κ.
Μητσοτάκης) δεν είναι τόσο η άνοδος
της ΝΔ όσο η άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Για το
οποίο ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά δια
βεβαίωνε ότι θα ηττηθεί και θα διασπασθεί, έτοιμος για συνεργασία — ανεξάρ
τητα από το εκλογικό αποτέλεσμα— με
«το έντιμο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ».

Οι υπουργοί της ΝΔ
στη συγκυβέρνηση
ΣΥΝΕΒΗ ακριβώς το αντίθετο. Το ΠΑ
ΣΟΚ βγήκε ενισχυμένο, με την έννοια ότι
η κυβερνητική θητεία και πολιτική της
«Νέας Δημοκρατίας» δεν το οδήγησε
στην πτώση και την εσωτερική κρίση. Και
τούτο γιατί η ίδια η πολιτική συμπεριφο
ρά των υπουργών της «Νέας Δημοκρα
τίας» στην κυβέρνηση Τζ. Τζαννετάκη α
πό τον κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και Γιάν
νη Βαρβιτσιώτη έως τους κ. Αριστ. Παυ
λίδη, Σωτ. Κούβελα και Αντώνη Σαμαρά
όχι μόνο αναίρεσε τις καταγγελίες για

σει — γιατί ελάχιστα της εξηγήθηκε—
τον ιδιότυπο και συμβιβαστικό χαρακτή
ρα και την αποστολή της. Οι περιβόητες
..προγραμματικές αρχές και επεξεργα
σίες δεν εξειδικεύθηκαν σε συγκεκριμέ
νες επιλογές και προτάσεις για τα μεγά
λα προβλήματα της χώρας, ενώ ο «οικονομισμός» αποτελούσε την κυρίαρχη ιδε
ολογική επιλογή, που οδηγούσε — όχι
άδικα— σε προβληματισμούς για την
κοινωνική πολιτική και την απασχόληση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ τα λάθη της «Νέας
Δημοκρατίας» ήταν καθοριστικά για την
επιδίωξη της πολυπόθητης αυτοδυνα
μίας και ήταν λάθη μιας αυταρέσκειας
και εσωστρέφειας της σημερινής ΝΔ και
της ηγετικής ομάδας της οδού Ρηγίλλης.
που «διακρίθηκε» για την έλλειψη μακρό
πνοων σχεδιασμών, θετικών προτάσεων
και προοπτικών.
ΤΑ ΛΑΘΗ αυτά οδήγησαν τελικά τη ΝΔ
από την πιο ευνοϊκή της περίοδο, στην
πιο προβληματική, όπως είναι εκείνη με
τά την περασμένη Κυριακή.

Θέσεις
«κομματισμό», «κακοδιοίκηση» και «σπα
τάλες του κρατικού μηχανισμού», «ρου
σφετολογία» και «λαϊκισμό» αλλά και έ
δωσε επιχειρήματα εις βάρος της συγκυ
βέρνησης. Επιχειρήματα καθόλου έωλα
και τα οποία δυσκόλεψαν τη θέση και την
πολιτική αξιοπιστία του «Συνασπισμού».
Γιατί δεν είναι δυνατόν να ομιλείς για
«άδεια ταμεία» και να κάνεις ρουσφετολογικές παροχές, δεν είναι δυνατόν να
θέλεις να πείσεις για την εθνική συμφι
λίωση και να επιδίδεσαι σε μικροπολιτι
κή, δεν είναι πειστικό να κατηγορείς για
λαϊκισμό και να έχεις πανομοιότυπη συμ
περιφορά σε θέματα, όπως λ.χ. εκείνα
του δακτυλίου και των ΤΑΞΙ. Η «Νέα Δ η 
μοκρατία» δεν μπόρεσε να πλήξει την
πολιτική εικόνα του π α ς ο κ από θέσεις κλειδιά για τους οπαδούς και ψηφοφό
ρους του, όπως εκείνα της πολιτικής α
ξιοπιστίας (που επιχείρησε την ύστατη
προεκλογικά στιγμή ο κ. Φλωράκης με
την αποκάλυψη του μνημονίου της συ
νάντησης Παπανδρέου - Μπαίηκερ) της
«αυταρχικής - αρχηγικής» εικόνας, της
διγλωσσίας και «αφερεγγυότητας».

Η αξιοπιστία
δεν είναι μόνον διακηρύξεις
ΑΥΤΗ η αμφίδρομη πολιτική στόχευση
και προς τους κεντροδεξιούς και προς
τους αριστερούς ψηφοφόρους του π α ·
ΣΟΚ δεν επιδιώχθηκε καν με σύστημα και
μεθοδικότητα και σ' αυτό ασφαλώς δεν

στερείται σημασίας η χαμηλή, ατελής
πολιτική αντίληψη της ΝΔ για το πολιτι
κό σύστημα, τους θεσμούς και τη λει
τουργία των κομμάτων. Η ΝΔ δεν μπο
ρούσε να επικαλεσθεί επιχειρήματα για
τα οποία δεν ήταν κατάλληλος τιμητής
και θα μπορούσαν να στραφούν είτε προ
εκλογικά είτε αργότερα σε βάρος της.
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ λάθη και τις αδυναμίες αυ
τές, που ανήκουν στη σφαίρα των πολιτι
κών θα πρέπει να προσθέσει κανείς και ε
κείνα του οργανωτικού χαρακτήρα ή άλ
λα ανάλογα. Ο πολιτικός λόγος της ΝΔ
ήταν στενός, χωρίς φαντασία, χωρίς ανά
πτυξη επιχειρημάτων, μονότονα επανα
λαμβανόμενος. Η εκπροσώπισή του σε ε
πίπεδο κορυφής μόνο από τον κ. Κ. Μητσοτάκη χωρίς τη δυνατότητα να προκληθούν — με μεγάλες συγκεντρώσεις
με προβολή επώνυμων στελεχώ ν— μιας
άλλης πολυδιάστατης εικόνας και ενός
ρεύματος νίκης. Οι κομματικές οργανώ
σεις διοχέτευσαν τη δραστηριότητα και
τη δυναμική τους στην εξατομίκευση
κοντά στα επιτελεία των υποψήφιων
βουλευτών και κυρίως των υπουργήσι
μων. Τα στελέχη έγιναν κομματάρχες α
πό την απουσία κεντρικής κομματικής
δραστηριότητας. Οι συνδικαλιστές μάλ
λον αδρανοποιήθηκαν και η «λαϊκή βά
ση» του κόμματος εξέφρασε με τις επιλο
γές της σε σταυρούς τη δυσαρέσκειά της
για τους υπουργούς της κυβέρνησης
Τζαννετάκη, αδυνατώντας να κατανοή

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Εκλογές χω ρίς Α ριστερά...
Της Σύνταξης: Οι μυθικοί ορίζοντες ε
νός χλιαρού καλοκαιριού (Η Α 
ριστερά της ήττας ασκείται πρα
κτικά στη συναίνεση)
Μπάμπης Αντωνίου: Κύρκου ανάβασις
Τάσος Κυπριανίδης: Σημειώσεις για την
Οικολογία και την Αριστερά
Δημήτρης Δημούλης: Από τη διγαμία
στην αναπαραγωγή τού κοινωνι
κού κεφαλαίου (Η ποινική κατα
στολή στο αστικό κράτος)
Τ. Κυπριανίδης και Γ. Μηλιάς: Το Κυ
πριακό μετά τον Β ' Παγκόσμιο
Πόλεμο: Η ελληνική και η ελλη
νοκυπριακή στρατηγική (Μέρος
Δ', 1974-1977)
Θανάσης Τσεκούρας: Από τον τεϋλορισμό στις νέες τεχνολογίες παρα
γωγής
' Γιώργος Σταμάτης: Η θέση της «κυκλο
φορίας» στην αναπαραγωγή του
οικονομικού συστήματος και
στην παραγιυγή υπεραξίας και
κέρδους
Γιάννης Βαβούρας: Παραοικονομία και
οικονομική πολιτική: Αλληλοεξαρτήσεις
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989
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ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
Χ

άσαμε ή κ ερ δίσα με;! ο ερώτημα αυ
τό έθεσε κάθε νεοδημοκράτης τις
πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέ
ρας 6-11-89, τόσο στο κόμμα του όσο και
στον εαυτό του.
Και το επίσημο κόμμα έδωσε την απάν
τηση: «Κερδίσαμε, αλλά φταίει το εκλο
γικό σύστημα που δεν σχηματίσαμε αυ
τοδύναμη κυβέρνηση...«. Μ ε δεδομένη,
λοιπόν, την απροθυμία της να προχωρή
σει σε οιασδήποτε μορφής αυτοκριτική,
η ΝΔ πορεύεται μετεκλογικά, προσδο
κώντας ότι η παρέμβασή της στις εξελί
ξεις θα οδηγήσει σε καταστάσεις που η ί
δια εύχεται και επιθυμεί.

Η κατεύθυνση που δίδεται πάντως στα
περιφερειακά κομματικά όργανα είναι
— εκτός του συστήματος— να αναζη
τούν τα αίτια του αποτελέσματος και
στις κακές εκλογικές επιδόσεις του Συ
νασπισμού, που επέτρεψαν — όπως υπο
στηρίζεται— στο ΠΑΣΟΚ να «αιμοδοτηθεί» με αριστερές ψήφους.
Αυτά σε επίπεδο οργανωμένης κομμά
τικής βάσης και μικρομεσαίων στελεχών
Γιατί στα ανώτερα κλιμάκια γίνονται άλ
λες σκέψεις: επανέρχονται, για παρά
δείγμα, οι ενστάσεις που είχαν διατυπω
θεί από ορισμένες πλευρές, όπως οι κ. Γ
Ράλλης και Κων. Καραμανλής, ότι η πα
ραπομπή του κ. Α. Παπανδρέου στο Ανώ
τατο Ειδικό Δικαστήριο θα προκαλούσε
αντισυσπειρώσεις στο ΠΑΣΟΚ. «Θ υμάμαι
το αντίστοιχο παράδειγμα της ΕΡΕ», διη
γείται σε στενούς πολιτικούς φίλους του
ο κ. Γ. Ράλλης και προσθέτει: «Μετά τη
νίκη της Ενώσεως Κέντρου το κόμμα μας
είχ ε σκορπίσει σχεδόν, μέχρι τη στιγμή
που τέθηκε θέμα παραπομπής του Κων.
Καραμανλή... Από τότε αμέσως συσπει
ρωθήκαμε... Α υτό δεν σημαίνει, β ε
βαίως, ότι ο Παπανδρέου είναι σίγουρα
αθώος, όπως ήταν τότε ο Κων. Καραμαν
λής!...«.
Και αυτές οι ενστάσεις δεν είναι οι μό
νες. Διατυπώνονται και άλλες, διαφορε
τικής φύσης και σε άλλο «μήκος κύμα
τος». Ό π ω ς π.χ. ότι «θα είχε σπάσει το
ΠΑΣΟΚ στις ευαίσθητες περιοχές, όπου η
ΝΔ διεκδικούσε έδρα, αν είχ α ν γίνει από
την κυβέρνηση Τζαννετάκη 500 ή 1.000
διορισμοί... Και ας έπαιρνε και η Αριστε
ρά τη μερίδα της...».

Βαθύτερα αίτια
Οι επισημάνσεις αυτές, όσον αφορά
τις αιτίες του αποτελέσματος μπορεί να
ανταποκρίνονται ή να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
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^ Το «Κίνημα» του κ. Α.
Παπανδρέου εκφράζει
κάποια κοινωνικά στρώματα,
που ανήκουν σε ένα
ιδιόμορφο και ιδιότυπο
περιθώριο. Είναι τα ανομικά
στρώματα της ελληνικής
κοινωνίας... Εκείνα των
οποίων τα συμφέροντα είναι
στενά συνδεδεμένα με τις
παρασιτικές λειτουργίες που
ανέχθηκαν και υπέθαλψαν οι
συντηρητικές κυβερνήσεις
στον τομέα της οικονομίας,
προωθώντας το
μεταπολεμικό μοντέλο
ανάπτυξης. %
Δ εν μπορεί όμως να αμφισβητηθεί ο
ρόλος του εκλογικού νόμου, με βάση τον
οποίο π.χ. η ΝΔ στην Α ' Περιφέρεια Αθη
νών αύξησε το ποσοστό της κατά συν
1,5% και... έχασε μία έδρα!... Ω στόσο τα
αίτια οπωσδήποτε είναι βαθύτερα.
Στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου απο
δείχθηκε ότι η συσπείρωση γύρω από το
ΠΑΣΟΚ απέχει πολύ από το να είναι συγ
κυριακή. Καλώς ή κακώς (κι αν δεν το κα
ταλαβαίνει η ΝΔ, τόσο το χειρότερο για
την ίδια!...) το «Κίνημα» του κ. Α. Παπαν
δρέου εκφράζει κάποια κοινωνικά στρώ
ματα, που ανήκουν σε ένα ιδιόμορφο και
ιδιότυπο περιθώριο. Είναι τα ανομικά
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας... Ε
κείνα των οποίων τα συμφέροντα είναι
στενά συνδεδεμένα με τις παρασιτικές
λειτουργίες που ανέχθηκαν και υπέθαλ
ψαν οι συντηρητικές κυβερνήσεις στον
τομέα της οικονομίας, προωθώντας το
μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης.
Τα στρώματα αυτά ανδρώθηκαν μέσα
στα κυκλώματα της παρα-οικονομίας,
στις υπόγειες διασυνδέσεις των μικρομεσαίων ιδιωτικών συναλλαγών με το
διεφθαρμένο υδροκέφαλο κράτος της ε
κλογικής πελατείας, που εξέθρεψαν οι ί
διες συντηρητικές κυβερνήσεις.
Το κράτος αυτό κληρονόμησε το ΠΑ
ΣΟΚ τό 1981 και το ανέδειξε σε περιούσιο
τόπο κάθε είδους λαθροχειρίας, καταχρήσεως, ατασθαλίας κτλ. με απώτερο
σκοπό, όχι απλώς την εξασφάλιση της

ψήφου που ορεγόταν ο συντηρητικός
κομματάρχης, αλλά τον εξανδραποδισμό
της κοινωνίας από τον κομματικά του μη
χανισμό και τη βούληση του «Κινήμα
τος».
Τη «γέφυρα» μεταξύ της συντηρητικής
πελατειακής οργάνωσης και της «σοσια
λιστικής» εποχής του λαϊκιστικού και αν
τικοινωνικού παρασιτισμού αποτέλεσε η
επταετία της δικτατορίας, για τα συγκε
κριμένα στρώματα, κυρίως για δύο λό
γους:
Πρώτον: γιατί στον τομέα της οικονο
μίας η πολιτική της δικτατορίας ενίσχυσε σημαντικά δραστηριότητες, όπως π.χ.
η κατασκευαστική και το εμπόριο, που
προσφέρουν — ιδιαίτερα στην Ελλάδα—
μεγάλες δυνατότητες για παρασιτικά
κέρδη, και,
Δεύτερον γιατί τα αντικομμουνιστικά
ιδεολογήματα της επταετίας αποτελού
σαν ένα πρώτης τάξεως σημείο αναφο
ράς, το οποίο το βλέπουμε τώρα να αναδεικνύεται και σε κυρίαρχο χαρακτηρι
στικό των «αυριανιστών» του ΠΑΣΟΚ, που
είναι σήμερα η σπονδυλική στήλη του Κι
νήματος.
Τα στρώματα αυτά συμπεριέλαβαν πα
ράλληλα και όλο το υποαπασχολούμενο
και συνειδητά αντιπαραγωγικό εκείνο
μέρος των υπαλλήλων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, που διαβλέπουν στο αί-'
τημα και την προοπτική του εκσυγχρονισμού έναν άμεσο κίνδυνο, που τα απει
λεί...
Οι κυβερνήσεις της ΝΔ, μετά τη δικτα
τορία δεν θέλησαν να καταλάβουν αυτή
την πραγματικότητα. Έτσι, όχι μόνον
την ανέχθηκαν, αλλά χωρίς να το αντιληφθούν, την ενίσχυσαν είτε θετικά, είτε
αρνητικά, π.χ. με τις προσπάθειες βίαιου
καπιταλιστικού εξορθολογισμού, όπως ο
ν. 947 του κ. Στ. Μάνου, που έδωσε πολ
λές ψήφους στο ΠΑΣΟΚ το 1981.
Το Κίνημα του κ. Α. Παπανδρέου προσέφερε στα στρώματα αυτά και τα ιδεο
λογικά τους άλλοθι, ενώ πολλαπλασίασε
τις δυνατότητες πρόσβασής τους στον
κρατικό «κορβανά», μέσα στο πυκνό νέ
φος αδιαφάνειας που κάλυψε τις συναλ
λαγές του δημοσίου.
Ταυτόχρονα, με την ταύτισή τους με
τον «χαρισματικό αρχηγό», ο οποίος έ
χει τα «ελαττώ ματα» αλλά και τα «χ α ρ ί
σ μα τα » τους (διατηρεί ερωμένες, πίνει
πολύ, πάει στα μπουζούκια, χορεύει ζεϊμ
πέκικο, λέει ψέματα, ρισκάρει στο παιχνί
δι της εξουσίας, είναι ανασφαλής και
ταυτόχρονα επιθετικός, απειλείται από
πολλές πλευρές κτλ.), εξασφάλισαν μία ι
διότυπη νομιμοποίηση του ρόλου τους
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μέσα στο πολιτικό σύστημα και παράλλη
λα πολιτική έκφραση.
Είναι λοιπόν, απόλυτα φυσιολογική η
συσπείρωσή τους, όταν αισθάνθηκαν ότι
ο «αρχηγός», δηλαδή ο μόνος δίαυλος
νομιμοποίησης, εξασφάλισης και πολιτι
κής έκφρασης που διαθέτουν, κινδυνεύει
να συρθεί στη φυλακή από τους πολιτι
κούς του αντιπάλους...

Τα εναλλακτικά σενάρια...
Επειδή όμως η δεξιά στη χώρα μας αποστρέφεται τις κοινωνικές επιστήμες
και ως εκ τούτου και την ανάλυση του πο
λιτικού γίγνεσθαι που απορρέει από αυ
τές (υπάρχει η παλαιά προκατάληψη ότι
«... κοινω νιολογούντες είν α ι μόνον οι...
μαρξιστές!...»), πολλές από τις ανωτέρω
επισημάνσεις, που δεν κομίζουν «γλαύκα
εις Αθήνας», γιατί αποτελούν κοινούς τό
πους, είναι «ψιλά γράμματα» και θεωρεί
ται αδόκιμη και άσκοπη η ενασχόληση
μαζί τους.
Αντιθέτως, ιδιαιτέρως προσφιλής εί
ναι η επεξεργασία διαφόρων εναλλακτι
κών σεναρίων, για το «τι μέλλει γενέ

σθαι», τα οποία αν συνθέσει κανείς τις
προερχόμενες από την Ρηγίλλης, πληρο
φορίες μπορούν — ενδεικτικά— να συνοψισθούν ως εξής:
• Νέες εκλογές: η ηγεσία της ΝΔ πι
στεύει ότι αν γίνουν νέες εκλογές πρέπει
να θεωρείται σίγουρη η αυτοδυναμία του
κόμματος. Αρκεί να μην φανεί ότι τις θέ
λησε η ΝΔ. Γιατί τότε η εύλογη αγανά
κτηση του κόσμου, που βαρέθηκε να βλέ
πει την κάλπη, θα ξεσπάσει επάνω της.
• Συνεργασία με την Αριστερά: η ΝΔ θε
ωρεί ότι η Αριστερά οφείλει να συνεργασθεί εκ νέου και επιμένει ότι «ο Συνασπι
σμός ό,τι είχε να χάσει, το έχασε». Ά ρ α
από δω και πέρα μόνον κέρδη μπορεί να
προσδοκά, αν εμμείνει στην ίδια γραμμή.
• Συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ: Η πρόταση
έχει ήδη δρομολογηθεί από τον ΣΕΒ και
βρίσκει θερμούς, αλλά σιωπηλούς' για
την ώρα, θιασώτες και στα δύο κόμματα.
Ω στόσο επειδή προσκρούει στην προσω
πική αντιπαλότητα των κ. Μητσοτάκη και
Παπανδρέου δεν είναι εύκολη λύση. Εκ
των πραγμάτων, όμως, ανακύπτει το ε 
ρώτημα τι θα κάνει η ΝΔ εάν όπως ανα

το υ Π ά ν ο υ Π α ν α γ ιω τ ό π ο υ λ ο υ

φέρουν ορισμένες πηγές του π α ςο κ . ί
σως και για να σταθμίσουν από τώρα
αντιδράσεις— προτείνει ο κ. Α. Παπαν
δρέου στο πλαίσιο των συζητήσεων για
την οικουμενική, στην τέταρτη φάση του
άρθρου 37 του Συντάγματος, λύση - πα
κέτο με μεταβατικό πρωθυπουργό έως
τον Μάρτιο, τον κ. Γ. Ράλλη και Πρόεδρο
Δημοκρατίας τον κ. Κων. Καραμανλή!...
• Συμμετοχή σε οικουμενική κυβέρνη
ση: Αν λάβει μέρος και το ΠΑΣΟΚ (αλλοιώς τι οικουμενική θα είναι;...) τότε
«μπαίνει στο ψυγείο» η υπόθεση της κά
θαρσης, μια για πάντα, οπότε ανατρέπεται όλη η «πλατφόρμα» πάνω την οποία
στηρίχθηκε η κυβέρνηση Τζαννετάκη...
Το τι θα γίνει θα έχει ξεκαθαρισθεί γύρω
στις 15 Νοεμβρίου... Ο πραγματικός κίν
δυνος, πάντως, που απειλεί τη ΝΔ είναι ο
σχηματισμός κυβέρνησης «απλής αναλο
γικής», η οποία θα προχωρήσει στην α
πάλειψη του «συν ένα» και θα απομακρύνει περισσότερο το ενδεχόμενο αυτοδυ
ναμίας της ΝΔ. Το ερώτημα όμως είναι
αν ο κ. Α. Παπανδρέου θέλει πραγματικά
την «ολοσχερή αναλογική»...

------------------------------------------κυκλοφόρησε* -

η Ζάλη των Τάξεων
του
Τ Ζ ΙΜ Η ΠΑΝΟΥΣΗ
με 40 ιστορίες ραδιοφωνικής φαντασίας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΝΩΣΕΙΣ»
X. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 36.19.138 - 36.27.153
(*) Σ ’ όλα τα «κακά» βιβλιοπωλεία.

Μην το κοιτάτε.
Διαβάστε το!

Προσοχή: είναι β ιβ λ ίο !_____________
23

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΕΝ
/

'

-ξ ’

Γ,

' ■

Λ

* .

'

*

'

. :

του Δημήτρη Μιχαήλ
Ε ΠΑΡΡΗΣΙΑ, ευθύτητα και ανεξάρ
τητα από τις ερμηνείες, που μπο
ρεί να δοθούν, θα πρέπει να ανα
γνωρίσει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ με την ε
κλογική του άνοδο την περασμένη Κυ
ριακή από το 39,15%-40,67% απέδειξε ό
τι διαθέτει ορισμένα ειδικά χαρακτηρι
στικά, τα οποία δεν πρέπει πλέον να πα
ραγνωρίζονται. Κατ’ αρχήν, ότι εξακο
λουθεί να αποτελεί τον κύριο κορμό της
«προοδευτικής - δημοκρατικής» ή έστω
της παλαιότροπης «αντιδεξιάς» παράτα
ξης, όσον και εάν υπάρχουν αντιρρήσεις
ή επιφυλάξεις για τις σχετικές προδια
γραφές του ΠΑΣΟΚ.
Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ του αυτή, πάντως «λειτούρ
γησε» και στην πρόσφατη εκλογική ανα
μέτρηση, έστω και εάν αυτό οφείλεται
στα αντιδεξιά σύνδρομα - κατάλοιπα
μιας μερίδας του ΚΚΕ, η οποία μετακινή
θηκε από τον «Συνασπισμό». Λειτούργη
σε αλλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήμα
τα. Το βέβαιο πάντως συμπέρασμα από
το εκλογικό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ είναι ότι
δεν εκφράζει κάποια συγκυρία ή «ανωρι
μότητα» του ελληνικού λαού, αλλά — θέ
λουμε δεν θέλουμε— κάποια ευρύτατη
παραταξιακή ιδεολογία. Το ΠΑΣΟΚ δεν εί
ναι πλέον το παραδοσιακό «μεσαίο κόμ
μα», όπως ήταν προδικτατορικά η «Έ νω 
ση Κέντρου», δεν είναι το πολυσυλλεκτι
κό κίνημα έως το 1981 αλλά ο φορέας Και
εκφραστής μιας ευρύτατης παραταξια
κής αντίληψης και συνείδησης. Η οποία
βεβαίως δεν είναι ενιαία, αλλά υπάρχει.
Η οποία βεβαίως περιλαμβάνει «αυριανιστές» και φανατικούς των άκρων που α
ποτελούν τώρα την κυρίαρχη τάση του.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ λοιπόν σε ένα νέο δρόμο, με
τά το εκλογικό αποτέλεσμα της ερχόμε
νης Κυριακής. Έ ν α νέο δρόμο, που μοιά
ζει τόσο με τον παλιό, προεκλογικό αλλά
και ο οποίος έχει υπέρ αυτού τη λαϊκή ε
πικύρωση, την παραταξιακή συσπείρω
ση, την έκφραση νέων κοινωνικών στρω
μάτων, κατηγοριών, συμφερόντων και
αντιλήψεων, που δεν μπορούν να προ
βάλλουν η «Νέα Δημοκρατία» και τα κόμ
ματα του «Συνασπισμού».
ΩΣΤΟΣΟ, το ΠΑΣΟΚ δεν προσπορίζεται
τη δύναμη και την επιρροή του από τις α
δυναμίες των άλλων κομμάτων, αλλά έ
χει δικά του στοιχεία και χαρακτηριστι
κά. τα οποία συνθέτουν τη θετική πολιτι
κή του φυσιογνωμία. Η κυβερνητική
προοπτική και η «δυναμική» αντιπαράθε
ση προσ τη «Δεξιά» το κοινωνικό του έρ
γο (με όλα τπ λάθη, παραλείψεις και σπα
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τάλες), η νομιμοποίηση και εκλογίκευση
του «προοδευτισμού» και του «σοσιαλι
σμού» είναι ορισμένα από τα στοιχεία,
μυθικά ή όχι, με Τα οποία το ΠΑΣΟΚ επι
τυγχάνει να διατηρεί την ευρύτατη λαϊκή
επιρροή. Επιτυγχάνει να διευρύνει αυτή
την επιρροή, να ομιλεί για «ραγδαία ανά
καμψη και άνοδο, μετά τα αποτελέσμα
τα του Ιουνίου» και να διαβεβαιώνει
— όπως έκανε το βράδυ της Κυριακής ο
κ. Γ. Γεννηματάς— ότι στο μέλλον θα έ
χει νέα αύξηση της επιρροής και απήχη
σής του.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ δεν είναι εάν θα συμβεί αυ
τό στο — άδηλο— μέλλον, αλλά ότι το
ΠΑΣΟΚ δικαιώθηκε πλήρως στις προε
κλογικές εκτιμήσεις του και στους μετε
κλογικούς ισχυρισμούς του. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει στο
άμεσο μέλλον την τακτική, η οποία του
προσπόρισε τα κέρδη της Κυριακής (όσο
και εάν πιστεύεται ότι οφείλονται στα λά
θη των άλλων κομμάτων). Θα συνεχίσει
να προβάλλει την ιδέα της «δημοκρατι
κής και προοδευτικής συγκυβέρνησης»,
την πίεση στο «Συνασπισμό», την προβο
λή της «πολιτικής και ηθικής δικαίω σης»
του ΠΑΣΟΚ, της λαϊκής του δυναμικής πα
ρά τα σκάνδαλα και την απώλεια της κυ
βερνητικής εξουσίας κλπ.
ΩΣΤΟΣΟ, μέσα σε αυτή τη θεμιτή, κατά
τα άλλα, αυταρέσκεια και αυτοϊκανοποίηση, μέσα σε αυτή την επιβεβαίωση του
«ιστορικού αντιδεξιού συνδρόμου» μπο
ρεί να γίνουν ορισμένες άλλες επισημάν
σεις αναφορικά με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ασφαλώς χωρίς ενδιαφέρον
να παρατηρήσει κανείς ότι — όπως φαί
νεται από πολλά εκλογικά αποτελέσμα
τα και σταυροδοσίες λ.χ. στην Α ' και Β'
Αθηνών, στην Α ' Θεσσαλονίκης, στην Α
χαιό, τη Λάρισα, την Κρήτη κλπ. οι λεγό
μενοι «αντιδεξιοί» ή «αυριανιστές» αύξη
σαν την επιρροή και τον αριθμό τους. Αυ
τός ο «αντιδεξιισμός» και στενός κομμα
τικός πατριωτισμός με σύμβολο τη μεγά
λη σταυροδοσία του κ. Δημήτρη Τσοβόλα απέδειξε ότι ο «αυριάνισμός» δεν εί
ναι επινόηση της κορυφής ή κακή επί
δρασή της από το συγκρότημα του Ταύ
ρου. Είναι — θέλουμε, δεν θέλουμε— ευ
ρύτατη λαϊκή συνείδηση μέσα στο ΠΑ
ΣΟΚ, κινούσα αιτία. Κυρίαρχη ιδεολογική
επιλογή με τέτοια'δυναμική ώστε να απο
τυγχάνουν ακόμα και προσπάθειες του ε
πίσημου κομματικού μηχανισμού εναν
τίον της, όπως συνέβη στη Β ' Αθηνών, με
τις περιπτώσεις Μάκη Κουρή, Ευγ. Γιαννόπουλου, Δημ. Τσοβόλα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ η νίκη του ΠΑΣΟΚ επανέφε
ρε στο προσκήνιο και το οπλοστάσιο του
ΠΑΣΟΚ την καταδικασμένη τον Ιούνιο
«λογική των διαχωριστικών γραμμών»
και κατά συνέπεια ενισχύει όσους διατη
ρούσαν επιφυλάξεις για την «εθνική συμ
φιλίωση» ή όποια άλλη συναινετική δια
δικασία, που δρομολογήθηκε από την κυ
βέρνηση Τζ. Τζαννετάκη.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ασφαλώς χωρίς σημασία η
συνέπεια του εκλογικού αποτελέσματος
της περασμένης Κυριακής, που σχετίζε
ται με την κυριαρχική αρχηγική θέση του
κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ενισχύεται σοβαρά και μπορεί βάσιμα να διεκδικήσει για λογαριασμό του στο μέτρο,
που οι κατηγορίες και παραπομπές για
τα σκάνδαλα ερμηνεύονται ως πολιτικό
«μπούμεραγκ», αυτήν την εκλογική επι
τυχία. Αυτή η εδραίωση της κυρίαρχης
θέσης του κ. Α. Παπανδρέου μέσα στο
ΠΑΣΟΚ είναι φυσικό να οδηγήσει όχι α
πλώς στην άμβλυνση κάθε επιθυμίας για
κριτική και αμφισβήτηση με αίτημα «συ
νεδρίασές και δημοκρατικές διαδικα
σίες« αλλά στην πλήρη σιωπή και υποτα
γή στις αρχηγικές επιλογές, προσώπων
όπως οι κ. Γιάννης Αλευράς και Κώστας
Σημίτης.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αμφιβολία ότι αυτή η αρ
χηγική αναβάθμιση του κ. Α. Παπανδρέ
ου σημαίνει αυτόματα δικαίωση της προ
εκλογικής στρατηγικής και νομιμοφρο
σύνης του κ. Κώστα Λαλιώτη και του καπελωτικού σχήματος της «Δημοκρατικής
Συμπαράταξης». Ό σ ο και εάν το σχήμα
αυτό δεν ευτύχησε καθόλου ατομικά
(Γλέζος, Αρσένης, Νικολινάκος) στις ε
κλογές και δεν προσέφερε προεκλογικά
ωφέλη (Μπούτος κ.ά.).
Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ του ΠΑΣΟΚ είναι συνδιασμένος για πολλούς με τη στασιμότη
τα και με το πάγωμα των αναγκαίων εσω
τερικών εξελίξεων και μετεξελίξεων. Ω 
στόσο, για την ίδια την ηγεσία του ΠΑ
ΣΟΚ η εκλογική νίκη της Κυριακής συν
δέεται με τα κάποια ειδικά πολιτικά συμ
περάσματα, τα οποία και θα καθορίσουν
τη συμπεριφορά της. Συνδέεται με την
παρεμπόδιση της νίκης της «Νέας Δημο
κρατίας», με την «ηθική και πολιτική δι
καίωση» του βαλλόμενου ΠΑΣΟΚ, με την
καταδίκη του «πειράματος Τζαννετάκη»
και με την έντονη αναβίωση της ιστορι
κής μνήμης «δεξιάς-αντιδεξιάς». Αυτή ό
μως η λαϊκή αναβάπτιση και ενίσχυση
του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει ότι βαδίζει στο
νέο δρόμο μπροστά ή με την όπισθεν. □

ΤΟΙΠΡΩΤΟ
μια έδρα που κέρδισαν οι Οικολόγοι - Εναλλακτικοί στις εκλογές
της 5ης Νοεμβρίου διαμορφώνει
μια νέα κατάσταση στο χώρο των οικολο
γικών οργανώσεων και κινήσεων. Στη
δεύτερη μετά τις εκλογές του περασμέ
νου Ιουνίου προσπάθειά τους οι Οικολόγοι, αφού συγκρότησαν την Ομοσπονδία
και δημιούργησαν μια πρώτη βάση για
την πολιτική παρέμβασή τους, έδωσαν
με επιτυχία τη μάχη για την κοινοβου
λευτική εκπροσώπησή τους. Αναμφισβή
τητα η επιτυχία αυτή ανοίγει το δρόμο
για την ανάπτυξη της οικολογικής πολι
τικής, αλλά και τη συνέχιση της παρέμ
βασης των «πράσινων» στην Ελλάδα.
Ή ταν ένα πείραμα που έδωσε πολιτι
κή έκφραση στις διάσπαρτες πρωτοβουλίές και προσπάθειες σε επιμέρους χώ
ρους, οι οποίες είχαν μια συνέχεια
— αποσπασματική βέβαια— κυρίως μετά
το 1977. Βέβαια, αυτό το πείραμα δεν ε
ξασφαλίζει από μόνο του τη διαμόρφωση
οικολογικής πολιτικής, ούτε πολύ περισ
σότερο μπορεί να δημιουργήσει προϋπο
θέσεις για μια άλλη ανάπτυξη η οποία θα
έχει συστατικό στοιχείο το σεβασμό
στον άνθρωπο και τη φύση.
Οι 39.047 ψήφοι όμως που συγκέντρω
σαν οι Οικολόγοι - Εναλλακτικοί, έστω
και αν σαν ποσοστό (0,58%) είναι το ελά
χιστο, επιτρέπει στους οικολόγους - ε
ναλλακτικούς να διαμορφώσουν νέους ό
ρους για τη σταθερή πολιτική παρουσία
τους με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο σε
ό,τι αφορά την παραπέρα συγκρότηση
του σημερινού σχήματος και την αποσα
φήνιση των θέσεών του, όσο και σε ά,τι έ
χει σχέση με αναζητήσεις και προβλημα
τισμούς των συγγενών δυνάμεων στη
Δυτική Ευρώπη.
Μια πρώτη δοκιμασία είναι η στάση
τους σε αυτή τη συγκυρία και η θέση
τους για συνεργασίες. Από τις μέχρι τώ
ρα τοποθετήσεις τους αποκλείουν τη
συμμετοχή, με οποιαδήποτε μορφή, σε
κυβερνητικό σχήμα, ενώ δεν αποκλείουν
την ανοχή σε μια κυβέρνηση με ορισμέ
νες προϋποθέσεις. Η τελική ωστόσο θέ
ση των οικολόγων θα αποσαφηνισθεί
στην Πανελλαδική τους Συνδιάσκεψη η
οποία θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η

Στο χώρο της «άλλης Αριστεράς» η Α
ριστερή Πρωτοβουλία (ΚΚΕ εσ. Α.Α., ΕΚΚΕ, ανεξάρτητοι αριστεροί και οικολόγοι)
δεν κατόρθωσε να πλησιάζει ούτε τα πο
σοστά που συγκέντρωσε το ΚΚΕ εσ. Α.Α.
στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Η

«ΠΡΑΣΙΝΩΝ»
€ Στο χώρο της άλλης
Αριστεράς οι Οικολόγοι Εναλλακτικοί κέρδισαν μια
έδρα, ενώ η Αριστερή
Πρωτοβουλία έμεινε «εκτός
νυμφώνος» αφού δεν
μπόρεσε να πλησιάσει ούτε
το ποσοστό που
συγκέντρωσε το ΚΚΕ εσ. Α.Α.
τον Ιούνιο.
Η έδρα των «πράσινων»
— που αναμένεται να
κατοχυρωθεί και τυπικά,
παρά την αμφισβήτησή της
από τη ΝΔ, σύμφωνα με το
προηγούμενο της ΔΗΑΝΑ—
μαζί με την πολιτική
παρουσία τους στο
Κοινοβούλιο είναι το νέο
δεδομένο στο χώρο των
Οικολογικών και
Εναλλακτικών οργανώσεων ^
Αριστερή Πρωτοβουλία με 13549 ψή
φους και ποσοστό 0,20% υπολείπεται κα
τά πολύ από το 0,39 που πήρε το ΚΚΕ εσ.
Α.Α. στις εκλογές του Ιουνίου και ακόμα
περισσότερο από το 1,95% των Ευρωε
κλογών του Ιουνίου.
Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να δικαιώνει
όσους υποστηρίζουν την αυτόνομη και
πάλι κάθοδο του ΚΚΕεσ. Α.Α., όμως αυτό
δεν σημαίνει ότι και σε μια τέτοια περί
πτωση τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.
Οι ψήφοι διαμαρτυρίας που ήλπιζε να
προσελκύσει η Αριστερή Πρωτοβουλία
από το Συνασπισμό στράφηκαν οι περισ
σότεροι προς το ΠΑΣΟΚ, το άκυρο ή το
λευκό και ακόμα προς τους Οικολόγους Εναλλακτικούς παρά προς την Αριστερή
Πρωτοβουλία.
Αυτό το αποτέλεσμα, όπως είναι φυσι
κό, θέτει στο ΚΚΕ εσ. Α.Α. σειρά προβλη
μάτων για τη μετεκλογική πορεία του αλ
λά και τη στάση του απέναντι στο Συνα
σπισμό της Αριστεράς και της Προόδου
όπως και απέναντι στους Οικολόγους - Ε
ναλλακτικούς. Α ς σημειωθεί εδώ ότι προ

εκλογικά είχε εκφρασθει η άποψη για
την δημιουργία ενός ενιαίου εκλογικού
σχήματος, άποψη που όμως τελικά δεν ε
πικράτησε.
Τα αποτελέσματα και για τα δυο σχή
ματα σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας
περιόδου για το χώρο της άλλης Αριστε
ρός. Η παρουσία των «πράσινων» από τη
μια στη Βουλή και η «αποτυχία» της Αρι
στερής Πρωτοβουλίας από την άλλη να
πετύχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση
είναι τα νέα δεδομένα. Το αν η παρουσία
των «πράσινων» στη Βουλή θα επηρεά
σει θετικά στις κοινωνικές διαδικασίες
θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Η έδρα
ωστόσο επιτρέπει να εκφρασθει μια αι
σιοδοξία από το χώρο για τη συνέχεια
του εγχειρήματος και σε άλλα επίπεδα
μετά τις εκλογές.

«Πράσινη» η έδρα
Η αμφισβήτηση της έδρας των Οικολόγων από τον κ. Μητσοτάκη μάλλον θα
πρέπει να ερμηνευθεί ως «σφήνα» σε μια
πιθανή προσέγγιση π α ς ο κ - Συνασπι
σμού για σχηματισμό κυβέρνησης (είναι
απαραίτητη η υπερψήφισή της από τους
Οικολόγους ή η ανοχή τους) παρά σε
πραγματικό «λάθος» εφαρμογής του ε
κλογικού νόμου. Εκτός από το γεγονός
ότι υπάρχει το προηγούμενο της προ
σκύρωσης της έδρας υπέρ της ΔΗΑΝΑ
στις προηγούμενες εκλογές στην Α ' πε
ριφέρεια Αθηνών, η σχετική δήλωση του
καθηγητή Γ. Παπαδημητρίου είναι σα
φής για τη μέθοδο με την οποία δόθηκε η
έδρα στους Οικολόγους. Ό χ ι μόνο, είπε
ο κ. Παπαδημητρίου, δεν αμφισβητήθηκε
ποτέ ενώπιον των αρμοδίων πολιτειακών
οργάνων, αλλά επίσης, «αντίθετη άποψη
δεν έχει υποστηριχθεί ποτέ στην επιστή
μη».
Με τα δεδομένα αυτά θεωρείται ότι και
τυπικά, μετά την επικύρωση των εκλογι
κών αποτελεσμάτων από την Ανωτάτη Ε
φορευτική Επιτροπή, οι Οικολόγοι - Ε
ναλλακτικοί θα έχουν κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση. Το πρώτο βήμα για την
πολιτική έκφραση των «πράσινων» έγινε.
Μ ένει να δούμε τη συνέχειά του. Οι νέες
εκλογές θα είναι η δεύτερη μεγάλη δοκι
μασία των Οικολόγων - Εναλλακτικών.
Μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον θα έχει η
δοκιμασία των «πράσινων» στον κοινωνι
κό χώρο και οι παρεμβάσεις τους τόσο
στα μεγάλα όσο και στα μικρά οικολογι
κά προβλήματα.
Α.Ψ.
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ KAI
σίασε τήν χώραν. Ά φ τά συνβένουν εις
τάς έκλογάς. Κέ πολάκις όταν ένα κόμα
τής «αριστερός κέ τής προόδου» χάνει,
κερδίζει τό άλλο τής «κλοπής κέ τής ανό
δου». Ή γνόμη τού Λαού είνε σεβαστή.
"Ας παραμείνομεν ψύχρεμοι. Τόρα δέν
διατρέχομεν κανένα κίνδηνον. Ή έπόμενη παράκρουσις θά συνβή τό 2058.
★ ★ ★

Α μ α ν τα Ληρ

Ο δικός μου Νταλί

Χρειάζεται έχεμύθεια τάς ημέρας ά
φτάς. Ά λ οίμονον έάν ό «Όμπσέρβερ» α
νακαλύψει άτι εκτός άπό τήν Λέρον, εις
μεγάλα τμήματα τής χώρας περιφέρον
ται φρενοβλαβείς. Κέ άπος είπεν ένας
σοφός φρενοκόμος, ή ’Ελλάς είνε άπέραντον φρενοκομίον. Ά λ ά άφτά καλύτε
ρα νά μένουν μεταξή μας.
★ ★ ★

ο

Τ ε λ ε υ τ α ίο ς

Ρομαντικός

Ιηιτια της μνημης
Σπίτια της σιωπής

Ειιδόοεις
ΤΕΧΝΗ & ΛΟΓΟΣ
Π.Ψυχιυό -1 5 4 5 2 Α8ήνα
Τηλ: 6473796
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ό θράσος κέ ή έπιπολεότης τής Θάτσερ, δεν περιγράφεται. ’Επειδή τελεφτέως δεν είχεν κύρος εις τήν
Βουλήν κέ ήσθάνετο αδύναμος εις τό ε
κλογικόν σώμα, μετέβη εις Παρισίους κέ
εκρουεν ανηλεώς τήν θύραν τού Μυτε
ρόν εις τά Ή λίσια Παιδία.
— Τι τρέχει Μ άργκαρετ τέτιαν ώραν; ήρώτησεν ό Μυτερόν μέ έβγένιαν τήν
προθυπουργόν τής Βρετανίας, πού ήτο
εις όθλίαν κατάστασιν.
— Ά γ α π ιτέ Φρανσουά, είπεν ή Θάτσερ.
έμαθα ότι τραπεζόνεις τούς πάσχοντες.
Σύ μόνον μπορ είς νά μέ σώσεις, έάν μέ
τραπεζώσεις. 'Έ ν α γέβμα μόνον οού ζη
τώ...
Ό Μυτερόν, δέν τά έχασεν καί είπεν.
— Πώς νά σέ γεβματίσω; Εις τήν Γαλίαν
έχο μεν άρχάς. Έδώ δέν είνε φιλανθροπικόν κατάστημα. Διά νά δόσω εντολήν
εις τόν μάγιρον διά φαγιτόν δοτέ νά σού
άνέλθουν οί ψήφοι, πρέπει νά εχω έγγυ
ήσεις. Κάνε κλοπάς, ύποκλοπάς, κατά
χρησιν μεγάλη, κλέψε καμίαν τράπεζαν
κέ ξαναέλα πάλι. Χωρίς άφτάς τάς πρου
ποθέσεις, δέν γεβματίζο άγνόστους.
Κέ όφησεν σύξυλον, κλεινών τήν πόρ
τα, τήν διστιχή γυνέκα.
★ ★ ★

Τ
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Είνε έπιστιμονικώς έξακριβομένον. ότη κάθε 80 χρόνια γίνετε ένας μεγάλος
σεισμός εις τόν "Αγιο Φρανγκίσκον κέ
κάθε 69 χρόνια συνβένει μία όμαδική παράκρουσις εις τά Βαλκάνεια. Τόν Νοέμ
βριον τού 1920 άκριβώς, κάποιος Λαός έμάβρισεν τόν άρχηγόν του πού έδιπλα-

Άλεπάληλαι κλοπαί συνέβησαν κατά
τάς τρέχοντος έκλογάς. Ω σ ά ν νά μήν
μάς έφθαναν ολαι αί άλλαι κλοπαί, κλέπται είσήλθον εις τό ΜουσεΊον Ρόδου κέ
έκλεψαν έπιτυχώς άρχεότητας άμηθήτου άξίας. Έφ τήχημα είνε πού δέν μάς έ
κλεψαν δολάρεια. Είμαι έσιόδοξος δτι τά
άρχέα θά έβρεθδϋν. Τά δολάρεια πού
κλέητοντε δύσκολα έντοπίζοντε.
★ ★ ★
Πολά λάθη έκανεν ό Συνασπισμός, δΓ
άφτά κέ έχασεν. "Ενας δημοσιογράφος
έφημερίδος, κατέκρινεν τόν Φλωράκην.
διότη περιοδέβων τήν έπαρχίαν, τήν ώ
ραν πού μερικά πεδιά τού προσέφερον
άνθη, έκεΐνος τά έχάϊδεβεν κέ τά έφίλα.
φέρων εις τήν μνήμην εικόνας τής βασιλομήτωρος Φριδερίκης. Ά φ τό άμος είνε
κάτι πού διορθόνετε. Είπα στόν Φλωρά
κην νά πέρνη τά άνθη καί νά κλωτσά άκολούθως τά πεδιά.
★ ★ ★
Ό λ οι οί «έκλογολόγοι» τήν άποφράδα
νύκτα τών έκλογών, μέ υποκριτικήν συμπόνοια, έχαρακτήριζαν ώς «μεγάλον χαμένον» τον Συνασπισμόν. Ά λ ά έγώ νομίζο άτη κέ τά τρία κόματα είναι χαμένα
"Εχασεν βεβέως ό Συνασπισμός, έχασεν
τό ΠΑΣΟΚ πού έγινεν άντιπολίτεφσις, έ
χασεν κέ ή Νέα Δημοκρατία πού δέν έγινεν άφτοδήναμος Κυβέρνησις. Μή λέγομεν λοιπόν, δ.τι θέλομεν.
★ ★ ★
Τό μεγάλο λάθος τού ΠΑΣΟΚ εις άφτάς
τάς έκλογάς πού έκέρδισεν μόνον μίαν
μονάδα, είναι πού κατέβηκε εις τόν άγο
να μέ 5 ύποδίκους. ’Εάν είχεν φροντίση
νά έχη 15 θά είχε πάρη 3 μονάδες έπί

ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ
πλέον. "Αν λοιπόν είλικρινώς έπιθυμή άφτοδυναμίαν, πρέπει άπό τόρα νά δόση
έντολήν νά κλέψουν καί οί υπόλοιποι
«έν τιμ ο ι». Δέν μπορεί τό βάρος μιας προ
σεχούς νίκης νά πίπτη εις ιο ύ ς άσθενεις
ώμους μερικών μονίμων υποδίκων. Σο
σιαλισμός θά πή νά συνεισφέρουν όλοι
εις τόν σκληρόν άγόνα.
★

★

★

Περίεργα έθιμα έχουν οί ’(άπονες. "Ο 
ταν κάποιος κατηγορήται άπλώς ώς ένο
χος σκανδάλου χορίς νά ύπάρχουν άποχρώσες ενδείξεις, άποχορεί άμέσως άπό
τήν Βουλήν κέ κάνη χαρακίρι. ’Εάν άφτό
τό έθιμον έπεκράτει καί έδώ, δέν θά είχα
με άντιπολίτεφσιν. Κάπιος πρέπι έπειγόντως νά μεταφράση τά άποτελέσματα
τών έκλογών εις τήν Ίαπονικήν διάλε
κτον, ώστε νά άποφέβγοντε μελοντικώς
τόσαι μακάβριοι άφτοκτονίε. Είναι αμαρ
τία νά σήπονται εις τό χώμα τόσοι εφθικτοι ιδανικοί άφτόχειρες, ένώ θά ήμποροϋσαν κάλιστα μέ όλίγην άφτοσυγκράτησιν νά άπολαμβάνουν μονίμως τιμάς
ώς βουλεφτέ καί υπουργοί.
★

★

*

'Ανυπόμονοι άφτοί οί Ούγγροι. Κατήργησαν, λέει, τόν κουμουνισμόν, διότη έπί
70 έτη δέν είχαν Δημοκρατείαν. Τί νά
πούμε έμεϊς, πού εις 150 ετη δέν εχομεν
άνεξαρτησίαν κέ όμος κάνομεν ήπομονήν. Πόσον μεγάλαι διαχωριστικαί γραμαί μάς χωρίζουν άπό τήν Ούγγαρίαν...
★ ★ ★
Φθηνά τήν γλητόσαμε μέ τό καλαμπόκη. 'Ενώ έπρόκιτο νά πληρόσομαι 650 έκατομήρια πρόστιμον εις τήν ΕΟΚ, τήν
παραμονή τών έκλογών, έφτηχώς, πληρόσαμε μόνον 402. Γι’ άφτό όλοι εις κατάστασιν εύφορίας κέ τρελοί άπό χαράν
ψηφίσαμε ΠΑΣΟΚ. Ή μέθη τής έπιτυχίας
έπροκάλεσε φαίνεται άπροσεξίαν εις τήν
έπιλογήν τών ψηφοδελτίων κι έτσι έξηγήται πώς τό ΠΑΣΟΚ βγήκε ένισχυμένον.
★ ★ ★
Μένω κατάπληκτος. "Αν πάει ό Παπανδρέου φηλακή, θά πάω κι έγώ έδήλοσεν
ό κ. Θεόδωρος Πάγκαλος. Πώς άλάζουν
οί καιροί... Παλεότερον ό παπούς του. δικτάτωρ κ. Πάγκαλος, έκρεμούσε τούς
αφετεριστάς τού Δημοσίου χρήματος εις
τήν πλατΐαν Σηντάγματος. Τόρα ό έγγονός τού άφστηρού Παγκάλου θέλει νά
κοιμάται εις τό ίδιο κελί μέ έναν υπόδι
κον. ύπέφθυνον καταχρήσεων.
*

*

*

Στήν οδόν ’Αχαιός 3 ατούς 'Αμπελόκη
πους, έψήφισεν ό κ. Παπανδρέου. Πολύς
κόσμος, ένοχλητικοί φωτογράφοι κέ άφάνταστος ταλεπορεία.
Στό 630 τμήμα Μπραχαμίου, ό Πρόε
δρος τού Συνασπισμού X. Φλωράκης. Κι
έδώ κόσμος πολύς, συνωστισμός κέ δη
μοσιογράφοι.
Στήν διαστάβρωσιν Βαλτετσίου καί
Πρασά ό Λ. Κύρκος, μέ πυκνόν πλήθος,
έρωτήσεις, φωτογραφήσεις καί λοιπά.
Έγώ έψήφισα στό 427 άνδρών Γαργαρέτας. Έκράτησα άγνοστον τό μέρος καί
ώραν τής άφίξεώς μου, κι έτσι έτελίοσα
γρήγορα. Δέν μπορώ νά άποκαλύψω τί
ψήφισα, διότη ή ψήφος είνε μηστική (ά
φτό τό αναφέρω διότι πολοί δέν τό γνορίζουν). Τό μόνον πού μπορώ νά πώ, εί
ναι ότι, πρίν ρίξω τόν φάκελό Μου, τόν
κράτησα άρκετήν ώραν άνοθεν τής κάλ
πης, μήπος ήθελε κανείς νά μέ φοτογραφήση έκτελών τά συνταγματικά μου κα
θήκοντα, άλά όταν βεβεόθηκα ότι κανίς
άπό τήν έφορεφτικήν έπιτροπήν δέν είχε
μαζί του φοτογραφικήν μηχανήν, έριξα
τήν μηστικήν μου ψήφον στήν κάλπην.
★

★

★

Πεντακόσια έκατομήρια έξόδεφσαν
συνολικώς τά κόματα διά έντυπα, άφίσες
καί προκηρήξεις. Τό πλέον φειδωλόν κόμα πού δέν σπαταλά ποτέ μεγάλα ποσά
διά προκηρήξεις καί διακηρήξεις, είνε τό
κόμα τής 17ης Νοέμβρη. Τοποθετεί μίαν
πυκνογραμμένην προκήρηξιν 10 σελί
δων σέ ένα δοχΐον άποριμάτων, σέ ένα
μόνον άντίτυπον, καί ακολούθως τηλεφονεΐ εις τήν έφημερίδα τής άρεσκίας
της διά νά τό παραλάβη καί νά τό τυπόση
εις πολά άντίτυπα (έκτύποσιν, μελάνη
καί διορθοτάς πληρόνη ή έφημερίδα). "Ε 
τσι ή 17η Νοέμβρη έπιτυγχάνει μεγάλην
οικονομίαν πρός όφελος τού συνόλου.
Θά ήθελα νά μάθω ποιός είνε ό πτωχός
συντάκτης πού κάνει τόσες οικονομίες
καί κοπιάζει τόσον πολύ, χορίς νά πέρνη
ένίσχησιν άπό πουθενά. Τόση μετριο
φροσύνη κέ άνονυμία καταντά ύποπτος
εις σημΐον νά κάνω άσχημες σκέψεις
Μερικές φορές περνά άπό τό μυαλό μου
ότι πιθανόν νά είναι μέλος τρομοκρατι
κής όργανόσεως.
*

*

*

Ή Ελλάς, είπεν ό άρχηγός τού ΠΑΣΟΚ
εις τό Σήνταγμα. εχερεν διεθνούς σεβα
σμού κατά τήν περίοδον τής οκταετούς
διακηβερνήσεως, πράγμα πού τό έχασεν
εις τήν «τρίμηνον αθλιότητα» Έφτηχώ ς

Μ χΆοβ2>.

τόρα πού βγήκαν τά οριστικά αποτελέ
σματα τών έκλογών, άπ' όπου έφάνη ότι
ή Ε λ λ ά ς γνορίζει νά τιμά τούς κλέπτας.
ή χώρα έπανέβρε τόν διεθνή σεβασμόν.
★ ★ ★
Υ π ή ρ ξα χθές σκληρός μέ τήν τηλεό
ρασην. Παρακολουθών τυχέως έναν ποδοσφερικόν άγόνα, έκανα τάς σκέψεις ό
τι Ποδόσφερον κέ πολιτική έχουν μεγά
λος διαφοράς. Έ ά ν μίαν ποδοσφερικήν
όμάς περιλαμβάνει 5 ντοπαρισμένους άθλητάς, ό άθλητικός δικαστής τήν άποβάλει όριστικώς άπό τό γήπεδον, ένώ έ
άν μιά πολιτική όμάς περιλαμβάνει 5 ντο
παρισμένους υποδίκους, ούδέποτε άποβάλεται άπό άγόνας. Καί άν νικήση, προκαλεΐ κορναρίσματα κέ άποκτά πανελήνιον άκτονοβολίαν. Ά φ τά ς τάς σκέψεις
μου έπροκάλεσεν ή φασιστική κέ χουντι
κή τηλεόρασις.
Π

τεύχη
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ο ικ ο ν ο μ ία ς
ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΚΑ Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ ΤΗ ΜΩ Ν

Τεύχος 5ο
Φ θινόπω ρο 1989
Ά ρ θρα
Γ.Βαδοΰρας, Ν. Καραδίτης, Α. Τσούχλου
Μ ια γραφειοκρατική ερμηνεία του «απο
τελέσματος σχετικώντιμών» στην παρα
γωγική διαδικασία του δημόσιου τομέα
Α. Γεωργόπουλος
Μεταφορά τεχνολογίας στην ελληνική
βιομηχανία. Ο ρόλος των πολυεθνικών
εταιρειών
Β. Καφούρος
Κέρδος και σοσιαλισμός
Α. Μαρκής
Max Horkheimer - Κριτική θεωρία των
κοινωνικών επιστημών
Α. Μπαγιώνας
Προβλήματα σχετικά με την ιστοριο
γραφία της γαλλικής επανάστασης

Κριτικά Σημειώματα
Γιώργος Σταμάτης Γιατί η λεγάμενη επι
λογή της πλέον κερδοφόρας τεχνικής πα
ραγωγής είναι άνευ αντικειμένου

Βιβλιοκρισίες
Επισκόπηση επιστημονικών περιοδικών
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ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΤΑ]
ιαμαρτύρεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης
ότι με το 46,2% του συνόλου των ψή
φων δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει
την πολυπόθητη κοινοβουλευτική αυτοδυ
ναμία την οποία ομολογουμένως έχασε για
1.000 περίπου ψήφους υπό τον όρο ότι αυ
τοί θα κατανέμονταν σε 3— 4 εκλογικές πε
ριφέρειες.
Επιστρατεύεται δε η διεθνής εμπειρία, πά
ντα επιλεκτικό, για να δείξει ότι το σύστημα
είναι «άδικο» για ένα κόμμα που συγκέ
ντρωσε τόσο μεγάλο ποσοστό ψήφων και
ζητείται η επαναφορά στο σύστημα της λεγά
μενης ενισχυμένης αναλογικής η οποία σε
διάφορες παραλλαγές της εφαρμόστηκε
αδιακόπως στις εκλογικές αναμετρήσεις
στη μεταπολίτευση, δηλαδή στις εκλογές
του 1974, του 1977, του 1981 και του 1985.
Διότι το σύστημα με το οποίο διεξήχθησαν
οι εκλογές της 18ης Ιουνίου και 5ης Νοεμ
βρίου είναι σαφώς αναλογικότερο μολονότι
εληστεύθηκαν και πάλι 12 έδρες από το Συ
νασπισμό.
Ως προς το θέμα του εκλογικού νόμου το
ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει θέσει μέχρι τη στιγμή
που γράφονται οι γραμμές αυτές. Θα πρέπει
κανείς να περιμένει να δει τη στάση του
ΠΑΣΟΚ για να διαπιστώσει αν πράγματι η
ηγεσία του θα προβεί σε μια στρατηγικής (ρύ
σεως πολιτική επιλογή για την κατάργηση
του συν ένα, διότι κάτι τέτοιο θα του απο
στερούσε οριστικά τις προοπτικές αυτοδύ
ναμης επανόδου στην εξουσία.
Αλλά όσοι φωνασκούν σήμερα εξοργισμέ
νοι για το ισχύον εκλογικό σύστημα ή όσοι
προς το παρόν σιωπούν επ' αυτού παρα
γνωρίζουν σκόπιμα ορισμένα πράγματά:
Πρώτον: ότι το σύστημα ψηφίστηκε στη
Βουλή με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα το Π Α
ΣΟΚ όχι μόνο παρεμπόδισε τη συζήτηση

Δ
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C I Η Νέα Δημοκρατία,
ο φιλικός
της Τύπος, οι φιλικά
διακείμενοι προς αυτήν
ραδιοφωνικοί σταθμοί και
αρκετοί πολιτικοί
παρατηρητές
υποστηρίζουν ότι το ισχύον
εκλογικό σύστημα είναι
«παράλογο» διότι δεν
επιτρέπει το σχηματισμό
αυτοδύναμης κυβέρνησης.
στη Βουλή σε πρόταση νόμου βουλευτών (η
πρόταση των «15») για την απλή αναλογική
αλλά και δια στόματος του τότε Υπουργού
των Εσωτερικών υποστήριζε ότι η καθιέρω
ση της απλής αναλογικής ήταν αντισυνταγ
ματική (!) καθώς και άλλα ευτράπελα.
Δεύτερον: όλα τα πολιτικά κόμματα,
εκτός της Αριστερός, αντιμετώπιζαν πάντα
το θέμα του εκλογικού νόμου συγκυριακά,
ανάλογα δηλαδή με τις εκτιμήσεις του συ
σχετισμού των δυνάμεων της στιγμής και
κατά συνέπεια «έκοβαν και έραβαν» τον
εκλογικό νόμο στα μέτρα τους. Και πάντα το
νέο εκλογικό σύστημα, που άλλαζε σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση, ετύγχανε της επιδο
κιμασίας των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων.
Μόνο η Αριστερά είχε πάντα μια συνεπή θέ
ση αρχής πάνω στο εκλογικό σύστημα.
Τρίτον: τη στάση των δύο μεγαλυτέρων

■ κομμάτων υπογράμμιζε βέβαια μία σταθε
ρά. Η μόνιμη επιδίωξη της εδραίωσης και
παγίωσης του δικομματισμού για την άνετη
εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Παράγωγο του δικομματισμού αλλά και αναγκαίο
παρακολούθημά του ήταν και είναι φυσικά ο
διπολισμός, ώστε να υπερτονίζονται οι δια
φορές μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών
και να χαράζονται «σαφώς» οι διαχωριστικές
γραμμές, άρα να διευκολύνεται και η επιλο
γή των ψηφοφόρων.
Τέταρτον: Από το 1974 μέχρι το 1989 το σύ
στημα αυτό λειτούργησε αποδοτικά, διότι
έβαζε- μονίμως τη νόμιμη πλέον Αριστερά
•στη γωνία. Διότι ακόμα όταν η ίδια ήθελε να
βγει, πολλές φορές από pta ηθελημένη αυτο-απομόνωση το εκλογικό σύστημα δεν
της το επέτρεπε.
Πέμπτο: Η κατάρρευση της λογικής των αυ
τοδύναμων κυβερνήσεων, παράγωγο του
δικομματισμού αποτυπώθηκε στις εκλογές
του περασμένου Ιουνίου. Η ιδέα της αυτο
δυναμίας χρεωκόπησε όχι τόσο χάρις στον
εκλογικό νόμο όσο λόγω των πολιτικών συν
θηκών και αλλαγών που είχαν στο μεταξύ
συντελεστεί. Οι αυτοδυναμίες της Ν.Δ. και
του ΠΑΣΟΚ όχι μονο δεν έλυσαν τα ηραγματικά προβλήματα της χώρας αλλά και τα επι
δείνωσαν.
Η αυτοδυναμία δικαίως ταυτίστηκε με το
-μονοκομματικό κράτος, τις νομενκλατούρες, την αλαζονεία, τον αυταρχισμό, την πο
λιτική πελατεία. Αποτέλεσε κι αποτελεί τρο
χοπέδη για τον πολιτικό εκσυγχρονισμό και
επιβάρυνε αφάνταστα το πολιτικό κλίμα.
Οδήγησε το πολιτικό σύστημα σε σημείο
■ ηθικής κατάρρευσης, στην απογύμνωσή του
,άπό κάθε στοιχείο συναίνεσης και θεσμικής
νομιμοποίησης.
Έκτο: Η ψήφιση αναλογικότερου εκλογικού
νόμου-πασοκικής έμπνευσης,και Νεοδημο-

EI Ή ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ;
κρατικής συγκατάθεσης τον περασμένο
Μάρτιο δεν αποσκοπούσε φυσικά στην κα
θιέρωση ενός συστήματος που θα καταργού
σε το δικομματισμό και το διπολισμό και θα
άνοιγε το δρόμο για κυβερνήσεις πραγματι
κής συνεργασίας. Αποσκοπούσε στην παρεμπόδιση της Ν.Δ. να πάρει την αυτοδυναμία,
την ενίσχυση του δεύτερου πόλου, του ΠΑΣΟΚ, και στον περιορισμό της δύναμης του
Συνασπισμού σε έδρες ώστε σαν τσόντα να
βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει στην
εξουσία. Συνοδεύτηκε αυτή η κίνηση του
ΠΑΣΟΚ με μια άνευ προηγουμένου φασιζουσα και αισχρή προπαγάνδα για να αποσπάσει ψήφους από την Αριστερά, συμπεριφορά
που κάθε άλλο παρά δήλωνε πρόθεση ειλι
κρινούς κυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ
βουλευτικά μεν άνισων πολιτικά όμως ισότι
μων εταίρων.
Έβδομο: Οι τολμηρές πολιτικές πρωτουβουλίες του Συνασπισμού, ο σχηματισμός
της κυβέρνησης Τζαννετάκη και το έργο
που απέδωσε ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό
αυτό και επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα της
απλής αναλογικής. Αν τόσο ανομοιογενείς
πολιτικά και ιδεολογικά χώροι μπορούσαν να
συνεργαστούν αποδοτικά και θετικά αυτό θα
μπορούσε να ισχύσει κατά μείζονα λόγο με
ταξύ «συγγενών» κομμάτων και στη βάση
των «προγραμματικών συγκλίσεων».
Τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης
Νοεμβρίου ενίσχυσαν μεν αριθμητικά το δικομματισμό, δεν τον κατέστησαν όμως πο
λιτικά περισσότερο φερέγγυο και αναγκαίο
για το πολιτικό σύστημα της χώρας.
Η δυσπραγία για τον σχηματισμό οποιουδήποτε σχήματος για να κυβερνήσει τη χώρα
δεν οφείλεται στο εκλογικό σύστημα αλλά
στο χαρακτήρα των ελληνικών πολιτικών
κομμάτων, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Προσω
ποπαγή, ψηφοθηρικά, πολυσυλλεκτικά και
πελατειακά καθώς είναι σε μεγάλο βαθμό
επιδιώκουν να κατακτήσουν μόνο για τον
ευατό τους τα λάφυρα της εξουσίας. Παρά
της διακηρύξεις τους για συναίνεση και τα
άλλα ηχηρά παρόμοια πραγματικός τους στό
χος είναι ο παραπάνω,
Αδυνατούν να εκσυγχρονιστούν και να
κατανοήσουν τα πραγματικά συμφέροντα
της χώρας που απαιτούν ριζικό εκσυγχρονι
σμό της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτι
κής ζωής.
Η απλή αναλογική λοιπόν αποτελεί ουσια
στική ανάγκη και προϋπόθεση για το σφαιρι
κό εκσυγχρονισμό της χώρας. Η σταθερότη
τα και παγίωση του εκλογικού αυτού συστή
ματος, η συνταγματική του κατοχύρωση, θα
οδηγήσει σταδιακά τις πολιτικές δυνάμεις
στην αναγκαστική οδό του πολιτισμένου δι
αλόγου, της συναίνεσης και της συνεργασί
ας σε κυβερνητικό επίπεδο. Θα επιφέρει τη
διαμόρφωση νέων πολιτικών δυνάμεων και
σχημάτων που θα καταγράφουν πιστότερα
τα κοινωνικά συμφέροντα και τις ιδεολογίες
και κατά συνέπεια θα είναι σε καλύτερη θέ

ση να τα αντιπροσωπεύουν και να διαπραγ
ματεύονται την κυβερνητική εκπροσώπησή
τους.
Αποτελεί πλέον η απλή αναλογική τη λυ
δία λίθο για κάθε εκσυγχρονισμό ενός συ
στήματος που έχει χρεωκοπήσει και δεν
μπορεί να δώσει λύσεις παρά την αύξηση
των εκλογικών ποσοστών των δύο μεγάλων
κομμάτων. Η απλή αναλογική θα οδηγήσει
ταυτόχρονα και σε ποιο σταθερές και δημο
κρατικές κομματικές δομές γενικό αίτημα
ανεκπλήρωτο, πάντα αναβαλλόμενο και πά
ντα διαψευδόμενο από τους βαρώνους της
ελληνικής πολιτικής.
Το περίεργο είναι ότι και ορισμένοι από το
χώρο της Αριστερός σπεύδουν να υποστη
ρίξουν και να στηρίξουν θεωρητικά την
άποψη ότι η απλή αναλογική δε συμφέρει
την Αριστερά, διότι δήθεν την ενσωματώνει
στο «σύστημα» και την παγιδεύει στα παιγνί
δια της αστικής τάξης και των δύο μεγάλων
κομμάτων. Είναι προτιμητέο, σύμφο>να μ'
αυτήν την άποψη, η επαναφορά του συστή
ματος της ενισχυμένης αναλογικής για να
επανέλθει, προφανώς, ο καθένας στη θέση
του και για να επανεύρει η Αριστερά την
απωλεσθείσα «αγνότητα» και καθαρότητα
της επαναστατικής της προοπτικής.
Να επανέλθει δηλαδή η Αριστερά στη γω
νία, εκτός των τειχών, παρατηρητής των
εξελίξεων εκ του μακρόθεν και άρα ανίκανη
να επηρεάσει τις εξελίσεις. Προέχει η «άρ
νηση» του συστήματος. Αυτός είναι ο ρόλος
της Αριστερός. Η απλή αναλογική την
εγκλωβίζει σε συνεργασίες εντός του συστή
ματος.
Τέτοιες απόψεις βέβαια δεν είναι καθό
λου καινοφανείς. Επενδύονται απλώς τώρα
με «εκλογικά» επιχειρήματα που δεν φανε
ρώνουν όμως τίποτα άήλο παρά το φόβο
μπροστά στην ανάληψη πολιτικών ευθυνών,
το φόβο μπροστά στην εξουσία και την αμη
χανία μπροστά σε μια πολύπλοκη πολιτική
κατάσταση.
Αλλά αν επικρατήσουν τέτοια «συμπτώμα
τα απόσυρσης» της Αριστερός από την πολι
τική κονίστρα θα σηματοδοτήσουν αναπό
φευκτα και τον πολιτικό της θάνατο, αργά ή
γρήγορα.
Για το συμφέρον και το μέλλον της χώρας
θα ζητούσε κανείς σήμερα το αδύνατο: να
σημφωνήσουν όλα τα κόμματα στην απλή
αναλογική και στην καθιέρωσή της σαν πάγι
ου εκλογικού συστήματος. Δεν πρόκειται να
χάσουν την εξουσία τα μεγάλα κόμματα.
Απλώς θα την μοιραστούν
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Επιμύθιο:
Θα ήταν ποτέ δυνατόν να
πραγματοποιηθεί συνάντηση
Μητσοτάκη — Παπανδρέου για να
συζητηθεί το πολιτικό πρόβλημα της
χώρας μ ε ενισχυμένη αναλογική;
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£ Όλοι, και κυρίως η
Αριστερά, συμφωνούν: Η
Δημοκρατία δεν γνωρίζει
αδιέξοδα. Πώς μπορεί όμως
να επαληθευθεί σήμερα
αυτό; Τι μπορεί να γίνει, ποια
διέξοδος μπορεί να βρεθεί,
μέσα από το αποτέλεσμα
των εκλογών της
περασμένης Κυριακής;
Ας πάρουμε τις πιθανές
λύσεις και τα προβλήματά
τους. ^
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Πρώτη λύση
Έ ν α ς μεγάλος κυβερνητικός συνασπι
σμός ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Λύση ουσιαστικά αδύ
νατη, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι τα δυο
μεγάλα κόμματα παραδέχονται ότι οι τό
σο υπερτονισμένες διαφορές τους ου
σιαστικά είναι λιγότερο από δευτερεύουσες. Οι δυο μεγάλοι μονομάχοι θα έπρε
πε να εμφανιστούν ως συνεργάτες. Μια
τέτοια ρύθμιση θα ήταν τελείως αρνητι
κή για τη ΝΔ και για τον κ. Μητσοτάκη.
Ύ στερα από τέτοιον αγώνα, αγώνα ε
τών, τέτοιες υποτιθέμενες αντιθέσεις
αλλά και ύστερα από μια πραγματική νί
κη στα ποσοστά θα αναγκαζόταν να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία Μ η
τσοτάκη δεν θα μπορούσε να κρατηθεί, η
απογοήτευση των εγκλογέων θα ήταν
τεράστια. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ θα αποδείκνυε ότι χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα
σε αυτή τη χώρα. Η τάση θα ήταν πια υ
πέρ αυτού. Έ ν α άλλο σημείο, που ίσως
είναι και το σημαντικότερο είναι ότι ο Συ
νασπισμός θα αποτελούσε σε μια τέτοια
περίπτωση τη μοναδική αντιπολίτευση.
Πράγμα που θα οδηγούσε στην επιστρο
φή όλων των αριστερών που είχαν ψηφί
σει ΠΑΣΟΚ και γενικά η Αριστερά θα απο
τελούσε πόλο έλξης. Κανείς από τους
δυο μεγάλους δεν θέλει αυτή την άνοδο
της Αριστερός και ασφαλώς ο ύ τε οι ευρωπαίοι και οι αμερικανοί φ ίλ ο ι μας...
Δ ε ύ τε ρ η λύση
Ά μ ε σ ε ς εκλογές. Απίθανη λύση, διότι
θα οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα εκτός
και αν η ΝΔ πιστεύει ότι θα την ψηφίσουν
και οι εκλογείς του ΚΚΕ ή της ΕΑΡ. Από το
ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να περιμένει ρεύμα, ε
φόσον το κόμμα παρουσιάζεται τσιμενταρισμένο και η επιτυχία του δυναμώνει
τις κεντρομόλες δυνάμεις. Δεν πρόκειται
λοιπόν για λύση αλλά για επανάληψη
των ίδιων προβλημάτων.
Τρίτη λύση
Επανάληψη της συνεργασίας που στή
ριξε την κυβέρνηση Τζαννετάκη. Μαθη
ματικά δυνατή, πολιτικά όχι. Γιατί με
ποια ιδεολογική πλατφόρμα θα μπορού
σε η Αριστερά να εκλογικεύσει τη συνέ
χεια της συνεργασίας; Τι θα πει ο Συνα
σπισμός στους εκλογείς του, ότι στόχος

Ο Δημήτρης Χαραλάμπης είναι επίκουρος κα
θηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι
στημών.

μας είναι και ήταν να κάνουμε πρωθυ
πουργό τον κ. Μητσοτάκη και τη Δεξιά
κυβέρνηση; Πώς θα δικαιολογηθεί μια
τέτοια πολιτική, η οποία έχει ήδη απορριφθεί ακριβώς διότι θα σήμαινε ότι όντως
η πολιτική τη ς Αριστερός από τις 18 Ιου
νίου και μετά αποσκοπούσε στην επίτευ
ξη της κυβερνητικής εξουσίας της ΝΔ. Η
προοπτική θα ήταν η δραματική συρρί
κνωση της εκλογικής βάσης του ΣΥΝ.
Τ έτα ρ τη λύση
Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να πείσει
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να του
δώσει εντολή, ώστε να πετύχει τη δεδη
λωμένη υποστήριξη ή ανοχή της Βουλής.
Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να ενδώσει διότι
αυτό θα σήμαινε σίγουρη αποτυχία, γιατί
ποιος θα εγκαταλείψει το ΠΑΣΟΚ τη στιγ
μή που έχει ανοδική τάση, τη στιγμή που
έχει σταθεροποιηθεί και πάλι η ηγεσία
του, άρα και η εσωτερική πειθαρχία.
Στην απίθανη περίπτωση επιτυχίας το α
ποτέλεσμα θα ήταν μια τεράστια πολιτι
κή κρίση εφόσον η κατάσταση θα ερμη
νευόταν ως νέα αποστασία, με τρομερά
επικίνδυνες επιπτώσεις για την πορεία
του πολιτικού συστήματος.
Πέμπτη λύση
Είναι λύση συμμαχικής κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ και Οικολόγων και πρωθυ
πουργό τον κ. Λάζαρη (128 + 21 + 1 + 1
= 151).
Κυβέρνηση 20 ημερών με μοναδικό αν
τικείμενο την κατάργηση του +1. Ο κ.
Παπανδρέου το έχει ήδη προτείνει με
την ερμηνεία που δίνει στο εκλογικό α
ποτέλεσμα (πλειοψηφία των δημοκρατι
κών δυνάμεων). Η σκοποθεσία μιας τέ
τοιας κυβέρνησης δεν είναι αντίθετη
στην ιδεολογική θέση του ΣΥΝ υπέρ της
απλής αναλογικής και δεν τίθεται πια το
θέμα αθέτησης συμφωνίας. Οι οικολόγοι
δεν έχουν λόγο να αρνηθούν ελπίζοντας
σε αύξηση των δυνάμεών τους. Συγκρο
τείται έτσι κυβερνητική πλειοψηφία 151
εδρών, ψηφίζει την αλλαγή του εκλογι
κού νόμου, παραιτείται, διενεργούνται
νέες εκλογές από υπηρεσιακή κυβέρνη
ση και η συμπαράταξη αυτή παίρνει ένα
σύνολο περίπου του 5 3 % των ψήφων
σχηματίζοντας κυβερνητική πλειοψηφία
155-157 βουλευτών. Αυτή φαίνεται να εί
ναι και η μοναδική βιώσιμη λύση. Η Αρι
στερά ήδη από τη νύχτα των εκλογών αναφέρεται στο + 1 ως τον τωρινό πια κα
θαρό στόχο. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για την
προοδευτική πλειοψηφία. Ο κύβος έχει
ριφθεί. το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί και
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αριθμητικά πετυχαίνει. Η λύση αυτή απο
τελεί όντως διέξοδο, επαληθεύοντας ότι
η Δημοκρατία (ως τεχνικό π,αιχνίδι διαδι
κασιών) δεν γνωρίζει αδιέξοδα.
Αλλά αυτός είναι μεγάλος συμβιβα
σμός που ανοίγει το δρόμο στον αυταρχισμό. Διότι;
'Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η λύση. Σημαί
νει ότι τελικά η απλή αναλογική γίνεται η
κατεξοχήν μηχανή σταθεροποίησης και
έντασης του δικομματισμού, εφόσον ουδείς μπορεί να αμφιβάλει ότι αυτή η λύ
ση είναι και η καθοριστική επιτυχία του
ΠΑΣΟΚ, του οποίου την ηγεμονία στο πο
λιτικό παιχνίδι επαναφέρει.
Συγχρόνως τελειώνει και η περίφημη
κάθαρση, γίνεται ξεχασμένο παρελθόν.
Άλλω στε, το εκλογικό αποτέλεσμα της
5ης Νοεμβρίου είναι και το καίριο κτύπη
μα. Ποιος θα τολμήσει να δικάσει το 41 %
θα πει και δικαίως ο κ. Παπανδρέου, όταν
μάλιστα ηγεμονεύει και της κυβερνητι
κής πλειοψηφίας; Δεδομένων των συνθη
κών για προσαγωγή.σε δίκη του κ. Πα
πανδρέου (οι άλλοι, οι Κουτσόγιωργας,
Πέτσος, Αθανασόπουλος, μόνον αυτοί,
μπορεί βεβαίως να θυσιαστούν, εν ονόματι των θεσμών και της δικαιοσύνης,
αλλά και αυτό μπορεί εύκολα να μη συμ
βεί) ή μια καταδίκη του κ. Παπανδρέου
θα οδηγούσε σε μια τέτοια διχαστική λαϊ
κή αντιπαράθεση ώστε τα πάντα μπορεί
κανείς να φανταστεί, έτσι η κάθαρση δεν
έχει καμιά πια προοπτική. Ο κ. Παπανδρέου ουσιαστικά πέτυχε τον στόχο της
προεκλογικής του εκστρατείας: να ευ
νουχίσει το Ειδικό Δικαστήριο.
Έτσι, η πολιτική ηγεμονία και η πολιτι
κή νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο αποτέ
λεσμα αυτής της λύσης. Το δεύτερο είναι
η πλήρης ανατροπή του πολιτικού λόγου
της Αριστερός των τελευταίων ετών. Η
απλή αναλογική, το κύριο αίτημα δημοκρατικότητας του ΣΥΝ αντιστρέφεται
στον εκλογικό μηχανισμό με τον οποίον
ο δικομματισμός σταθεροποιείται, εφό
σον σταθεροποιεί και την ηγεμονία του
ΠΑΣΟΚ. Επίσης η μέχρι τώρα πολιτική
του ΣΥΝ μηδενίζεται, εφόσον η αναγκα
στική συμμετοχή του σ’ αυτή τη Συμπα
ράταξη δεν οδηγεί μόνο στην ανατροπή
των στόχων του (δημοκρατικότητα α
πλής αναλογικής - κάθαρση) αλλά και
στην αναπαραγωγή της ηγεμονίας του
ΠΑΣΟΚ στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Τι να απαιτήσει η Αριστερά από τον κ.
Παπανδρέου όταν η στρατηγική της οδη
γεί σε μηδενικό αποτέλεσμα και την υπα

γωγή της στο κυρίαρχο ΠΑΣΟΚ. Ά λ λ ω 
στε και η εθνική συμφιλίωση που εκφρά
στηκε με την κυβέρνηση Τζαννετάκη τε
λειώνει, εφόσον η Αριστερά επανατοποθετείται στον αντίθετο πόλο, επαληθεύει
έτσι τους φόβους της Δεξιάς για τη στά
ση της κλπ. Ποιες είναι οι προοπτικές αυ
τής της λύσης; Αρχικά η σταθεροποίηση
του κ. Παπανδρέου, αλλά και η συγκρό
τηση διαδικασίας ένδοξης αποχώρησής
του και η πολιτική λύση των πολιτικών
και ποινικών ευθυνών του στη διαχείριση
της κυβερνητικής εξουσίας.
Στην ουσία πρόκειται για τη διαδικα
σία με την οποία η Αριστερά περιθωριο
ποιείται στα πλαίσια του ελληνικού πολι
τικού συστήματος. Το παιχνίδι παίζεται
και θα παίζεται πια καταλυτικά μεταξύ
των δύο μεγάλων κομμάτων. Η Αριστερά
ως κομματική οντότητα χάνει το λόγο ύ
παρξής της. Το παιχνίδι αμερικανοποιείται. Δημοκρατικοί - Ρεπουμπλικάνοι. Η Α 
ριστερά δεν μπορεί πια να επηρεάσει.
Αντί να πετυχαίνει τον προεκλογικό της
στόχο: να αυτομεταρρυθμιστεί μέσω του
ΣΥΝ (η ελληνική περεστρόικα) και να αποτελέσει πόλο συσπείρωσης μιας νέας και
δημοκρατικής κεντροαριστεράς θα υπα
χθεί στον πόλο συσπείρωσης ΠΑΣΟΚ που
ουσιαστικά είναι ο πραγματικός (όχι ο τε
χνικός) νικητής των εκλογών, εφόσον ο
ουσιαστικός νικητής είναι το εκλογικό
σύστημα του κ. Παπανδρέου. Άλλω σ τε
αυτές οι εθνικές συνθήκες πιέζονται και
από τις διεθνείς. Η Αριστερά ως οντότη
τα με ποιο περιεχόμενο; Ποια σκοποθεσία; Τη θεσμική συγκρότηση και τήρηση
κοινωνικού συμβολαίου ίσως αλλά αυτό
ίσως είναι και το θύμα των εκλογών. Η ε
σωτερική πίεση του κυρίαρχου δικομματισμού και οι διεθνείς εξελίξεις στον Α 
νατολικό κόσμο έχουν αναιρετικές προο
πτικές.
Γιατί συνέβησαν και συμβαίνουν όμως
όλα αυτά; Γ ιατί η απλή αναλογική ή συ
στήματα απλής αναλογικής αρμόζουν
και λειτουργούν σε κοινωνίες οι οποίες
κυριαρχούνται από πολλές κομματικές
εκφράσεις. Πολλά κόμματα, με δύο ίσως
μεγαλύτερα, τα οποία μπορούν να συγ
κροτήσουν ανασυντιθέμενες κομματικές
ισορροπίες (π.χ. Ιταλία) ή τρία κόμματα,
όπου όμως δεν υπάρχει κανένα ιδεολογι
κό πρόβλημα ανασύνθεσης κυβερνητι
κής συνεργασίας, όπως είναι η περίπτω
ση των Φιλελευθέρων της Δ. Γερμανίας.
Σε μια χώρα όμως όπως η Ελλάδα, όπου
η καταλυτική πλειοψηφία του εκλογικού
σώματος είναι (και ήταν) ουσιαστικά χω
ρισμένο στα δύο και όταν ο τρίτος έχει
μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία και
οριοθετημένη κοινωνική δύναμη η απλή
αναλογική δεν μπορεί να λειτουργήσει
γιατί αναπαράγει αδιεξοδικές ισορρο
πίες - ισοπαλίες των μεγάλων. Έ τσ ι λει

τουργεί μόνον ως αναπαραγωγή του δικομματισμού και μονοσήμαντη υπαγωγή
του τρίτου. Ό πω ς έχουν τα πράγματα
σήμερα αναπαράγει την υπεροχή της λε
γάμενης κεντροαριστεράς με μηδενισμό
της αριστερής προοπτικής, άρα αναπα
ραγωγή της κεφαλαιοκρατικής σταθερό
τητας που ζήτησε χθες και δημόσια ο
ΣΕΒ.
Φαίνεται ιδιόμορφο αλλά στα πλαίσια
των ελληνικών συνθηκών η εναλλαγή
στην κυβερνητική εξουσία μπορεί να επι
τευχθεί μόνο με ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής γιατί αυτή ίσως αποτρέπει τις εξαναγκαστικές συμπαρατάξεις.
Είναι περίεργο, είναι ίσως ο "δ ό λ ο ς της
ιστορίας” που έλεγε ο Έ γ ελ ο ς ότι η Αρι
στερά για να υπάρξει ως κομματική οντό
τητα χρειάζεται εκλογικό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής διότι διαφορετικά
είναι εκβιάσιμη στην υπαγωγή της στις ε
πιλογές της ηγεμονίας του Κέντρου (και
μάλιστα με αυριανικό λόγο), εφόσον δια
τηρούνται οι δύο μεγάλοι.
Το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας
δεν είναι κοινωνικό. Η θεμελιώδεις κοι
νωνική ενσωμάτωση είναι δεδομένη και
μάλιστα είναι άγρια - εξωθεσμικής μορ
φής (πελατεία, λαϊκισμός, παραοικονο
μία, αυθαίρετα κλπ., είναι ο δρόμος της
κοινωνικής ενσωμάτωσης, όχι οι κανό
νες του παιγνιδιού ή κάποιο θεσπισμένο
κοινωνικό συμβόλαιο δημοκρατικής ι
σορροπίας). Το πρόβλημα είναι πολιτικό.
Αυτοί που από το αποτυχημένο πραξικό
πημα του βενιζελισμού το 1935 ήταν
βιαίως έξω από την κυβερνητική εξουσία
— όχι όπως και έξω από την αγορά και
τους στόχους τη ς— πέτυχαν μετά το
1981 να πάρουν την κυβερνητική εξουσία
και απαιτούν τη διατήρηση αυτής της κα
τάστασης, απαιτούν τις απολαβές του
κρατικού ελέγχου. Αυτή η πολιτική κατά
σταση διχάζει την κοινωνία. Ο Συνασπι
σμός προσπάθησε να σπάσει αυτή τη συ
νέχεια και απέτυχε. Η απλή αναλογική
δεν μπορεί παρά να υπακούσει στην κυ
ρίαρχη κατάσταση της ελληνικής πραγ
ματικότητας. Τελικά αυτή η τόσο αρνητι
κή συνθήκη για την Αριστερά εκφράζει
την ελληνική κοινωνία. Η Αριστερά δεν
έχει άλλη επιλογή. Σε μια χώρα εξωθε
σμικής συναίνεσης η υπεράσπιση των
θεσμών δεν μπορεί να έχει το ζητούμενο
αποτέλεσμα. Έστω και αν αξίζει τον α
γώνα...
Y Γ.: Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση για τον
πρόεδρο τον Μάρτιο είναι δευτερεύουσα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προτείνει και τον
κ. Καραμανλή ή όποιον άλλον στον οποίο
θα συμφωνούσε και η ΝΔ, ώστε να υπάρχει έστω και μια τυπική συμμετοχή στην
εξουσία.
6-7.11.1989
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AXA ΓΑ: ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
των Ολγα Φωτακοπουλου και

πως αναμενόταν — και είχε προ1 βλέψει και το ΑΝΤΙ στο προεκλογικό του τεύχος— η Αχαΐα επεφύλαξε πολλές εκπλήξεις και ανακατα
τάξεις. Κύριο χαρακτηριστικό του εκλο
γικού αποτελέσματος αποτελεί η ανανέ
ωση των προσώπων.
Ο Νομός Αχαΐας μαζί με τους Ν. Αιτω
λοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας και Ηλείας αποτελούν την
τρίτη μείζονα εκλογική περιφέρεια. Ή 
ταν ένας από τους λίγους νομούς, που το
βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, είδαμε στην
τηλεόραση να βάφονται στο πράσινο. Τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα (463 εκλ.
τμ.): σε σύνολο 222.948 εγγεγραμμένων
ψήφισαν 193.688 (86,9%), βρέθηκαν έγ
κυρα 191.282 ψηφοδέλτια.
ΝΔ 79.595 (41,6%), ΠΑΣΟΚ 91.839
(48%), ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 17.038 (8,9%), ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 951 ψήφους (0,5%),
ΛΟΙΠΑ 1.859 (1%).
Αυτή τη φορά η οργάνωση των εκλο
γών από τη Νομαρχία Αχαΐας υπήρξε ά
ψογη. Καθώς τόσο τα συγκεντρωτικά α
ποτελέσματα όσο και οι σταυροί ήταν
στη διάθεση των ενδιαφερομένων νωρίς
το μεσημέρι της Δευτέρας. Μοναδικό ψε
γάδι η άθλια αίθουσα Τύπου.
Τις εννέα έδρες στη Βουλή αυτή τη φο
ρά θα καταλάβουν από τη ΝΔ οι Ν. Νικολόπουλος πρώτος των «πρώτων» με
14.458 ψήφους, Γ. Βασιλειάδης τ. υφυ
πουργός Εθνικής Άμυνας, Σ. Σπηλιωτόπουλος και Α. Ζαίμης. Από πλευράς ΠΑ
ΣΟΚ τώρα κατά σειρά εκλογής οι: Μαρία
Θωμά, Γ. Παπανδρέου, Α. Φούρας, Δ. Κατσικόπουλος. Από τον Συνασπισμό επα
νεκλέχθηκε ο Π. Κοσιώνης.
Τόσο η κατανομή των εννέα εδρών της
Αχαΐας όσο και τα ποσοστά που πήραν
τα κόμματα επιβεβαίωσαν τις προβλέ
ψεις μας. Η ΝΔ δεν κατάφερε να προσεταιρισθεί και το 3,5 % της ΔΗ Α ΝΑ . Η δύνα
μή της αυξήθηκε κατά 3 ,3 % σε σχέση με
τον Ιούνιο όταν η Ε Π Ε Ν είχε κατέβει στις
εκλογές και είχε συγκεντρώσει 0,5%. Εί
ναι φανερό ότι η αύξηση του ποσοστού
της ΝΔ (3,3), είναι αρκετά μικρότερη της
συνολικής δύναμης ΕΠ ΕΝ και Δ Η Α Ν Α
(4%). Περισσεύει ένα 0,5%, που μαζί με
την αναμενόμενη πτώση του Συνασπι
σμού κατά 2 % καρπώθηκε το ΠΑΣΟΚ.
Το Π Α Σ Ο Κ χάρις στη συσπείρωσή του,
αύξησε τη δύναμή του κατά 2,5%, παίρ
νοντας πίσω ψηφοφόρους του που τον

Σπηλιού Ροδόπουλου
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Ιούνιο ψήφισαν Συνασπισμό. Ο τελευ
ταίος πήρε την ύστατη στιγμή την έδρα
του από τη β' κατανομή, κόβοντας την 5η
έδρα από.το ΠΑΣΟΚ και άφησε στα «κρύα
του λουτρού» το βουλευτή το Ιουνίου, Δ
Σκαμνάκη.
Ποια είναι όμως η γεωγραφική κατανο
μή της δύναμης των κομμάτων; Η ΝΔ εμ
φανίζεται ισχυρότερη στις ημιαστικές
περιοχές (Αίγιο, Ακράτα κτλ.) ενώ αντίθε
τα το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρότερο στους δή
μους Πάτρας - Δάφνης (44,5%) και στις α
γροτικές περιοχές (51%). Ο Συνασπι
σμός αντλεί κυρίως τη δύναμή του από
τους δήμους Πατρών και Καλαβρύτων
και γενικά από τις αστικές περιοχές
(14%).
Ηρεμία ήταν το χαρακτηριστικό που ε
πικράτησε την «επόμενη μέρα» στην Α 
χαΐα. Μόνο έξω από τα εκλογικά-κέντρα
μπορούσε να παρατηρήσει κανείς συγ
κέντρωση κόσμου. Το αποτέλεσμα ήταν
ένα «άνοστο» αστείο για τους φανατι
κούς των δύο μεγάλων κομμάτων. Σε το
πικό επίπεδο οι εκπλήξεις ήταν πιο πολ
λές αφού οι πρώτοι του ΠΑΣΟΚ και της
ΝΔ των εκλογών του Ιουνίου (Παπανδρέ
ου. Βασιλειάδης), υποσκελίστηκαν από

δύο νέα πρόσωπα, την Μ. Θωμά πέμπτη
στις προηγούμενες εκλογές και τον Ν.
Νικολόπουλο που δεν είχε εκλεγεί τον
Ιούνιο. Έκπληξη για τους οπαδούς της
ΝΔ — και όχι μόνο— ήταν η εκλογή ενός
άλλου «νέου», του Σ. Σπηλιωτόπουλου
και η μη επανεκλογή ενός «παλιού» του
Β. Μπεκίρη, ο οποίος από το '74 και μετά
εκλέγεται συνεχώς βουλευτής έχοντας
επιβιώσει ακόμα και από τις Συμπληγάδες του '81 όταν κατέλαβε τη μια από τις
δύο έδρες που είχε πάρει η ΝΔ. Παρόλο
που διατήρησε την εκλογική του δύναμη
του Ιουνίου δεν κατάφερε να επανεκλε
γεί τελικά.
Αυτό ερμηνεύεται βάση πολλών σενα
ρίων. Σύμφωνα με το πιο αποδεκτό αυτοί
που αντικατέστησαν στη λίστα τους Πατρώνη, Οικονομόπουλο δηλαδή οι Μαλεβίτης - Τσενές, μεταγραφές από τη ΔΗΑ
ΝΑ κατέλαβαν τις δύο τελευταίες θέσεις
με εξαιρετικά μικρό αριθμό ψήφων επιβε
βαιώνοντας τις προβλέψεις ότι ήταν λαν
θασμένες επιλογές της ΝΔ. Τους ψή
φους της ΔΗΑΝΑ που τελικά πήρε η ΝΔ
καρπώθηκαν οι Νικολόπουλος και Σπηλιωτόπουλος. Ο πρώτος, μετά την εκλο
γή του, έσπευσε να υπουργοποιηθεί με
δηλώ σεις του. Να υποθέσουμε ότι οφε
λεται στην αλαζονία της πρωτιάς;
Ανανέωση είχαμε και στο ΠΑΣΟΚ αφού
έμειναν «εκτός νυμφώνος» οι Σολωμός,
Σκαμνάκης, Σαλαμαλίκης και Δελούκας
που, εκτός του Σαλαμαλίκη, είχαν εκλε
γεί τον Ιούνιο. Λαχτάρα μεγάλη έπαθε ο
Γ. Παπανδρέου αφού όχι μόνο έχασε την
πρωτιά αλλά είδε σημαντικό μέρος της
δύναμής του να μειώνεται κατά 7.000 ψή
φους που πήγαν στους Φούρα - Θωμά
που αποδείχθηκαν είτε πιο εργατικοί
(Θωμά), είτε πιο ισχυροί μέσα στο κόμμα
(Φούρας). Έκπληξη και η εκλογή του Δ.
Κατσικόπουλου (παρά το νεαρό της ηλι
κίας του). Η Θωμά πέρα από εργατική, εί
χε το αβαντάζ να είναι και κουτσογιωργική, ενώ ο Φούρας στηριζόμενος στην ΠΑΣΚΕ έβαλε υποψηφιότητα την τελευταία
στιγμή, παίρνοντας ζωτικό χώρο του
Γιωργάκη. Αυ τές οι εκλογές είχαν την...
τύχη να «δουν» κι άλλο ένα παράξενο, α
κροδεξιό στοιχείο (και γραφικό) να απο
τελεί το συνδυασμό οικολογικού λεγόμε-.
νου— στην Αχαΐα, καταφέρνοντας να πά
ρει 400 ψήφους!
Να υποθέσουμε ότι μας περιμένουν
εκπλήξεις και σε επίπεδο στελεχών;
□

T
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ες:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η ΕΙ
C h πραγματικότητα στον
στρατηγικό χώρο των MME
για μερικές σημαντικές
χώρες: αυτός είναι ο στόχος
του σημειώματος που
ακολουθεί.

νος — που εκφράζεται επίσης και στη
μορφή της ιδιοκτησίας που, με λίγες εξαι
ρέσεις, έχει περάσει στον έλεγχο του ιδιω
τικού κεφαλαίου, δεν συμβαίνει το ίδιο στα
τηλεοπτικά δίκτυα, όπου το μερίδιο της
κρατικής ιδιοκτησίας παραμένει αρκετά
σημαντικό.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί και
τα τηλεοπτικά δίκτυα
(Πίνακας 1)

Η Ιταλία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό
τηλεοπτικών σταθμών (1.397), ιδιωτικών κα
τά το 99,8%, καθώς και τον μεγαλύτερο
αριθμό τηλεοπτικών δικτύων: τρία κρατικά,
τρία ιδιωτικά, οκτώ με μερική λειτουργία
καθώς και δύο με μη-ιταλική ιδιοκτησία.
Σημαντικό αριθμό τηλεοπτικών σταθμών
(437) διαθέτει και το Μεξικό, η Βραζιλία
(235), ο Καναδάς (136) και η Ιαπωνία (105).
Η Ιαπωνία διαθέτει 9 τηλεοπτικά δίκτυα
(πέντε εμπορικά, τέσσερα μη εμπορικά),
όπως και η Αυστραλία (τρία εμπορικά, ένα
μη εμπορικό ανεξάρτητο και πέντε τοπικά
εμπορικά).
Γενικά, ενώ στους τηλεοπτικούς σταθ
μούς ο εμπορικός χαρακτήρας είναι έντο

Ισως μια άποψη τέτοιας
λογής, από ένα λίγο
περισσότερο πολυποίκιλο
πρίσμα, μας βοηθήσει για
την πραγματικότητα που
καλούμαστε να
αντιμετωπίζουμε, σε
καθημερινή βάση, στη χώρα
μ α ς.^

Τα τηλεοπτικά προγράμματα
(Πίνακας 2)

Δεν επιχειρούμε εδώ, μία περιγραφή της
δομής των προγραμμάτων των τηλεοπτικών
σταθμών θα επιχειρήσουμε να δώσουμε
μία εικόνα (με όλες τις ενδεχόμενες ελ
λείψεις που αυτό συνεπάγεται) για το «κα
λύτερο» εγχώριο τηλεοπτικό πρόγραμμα,
καθώς και για το «καλύτερο», εισαγόμενο
από τις Η ΠΑ, τηλεοπτικό πρόγραμμα.
«Καλύτερο» με την άποψη της μεγάλης
ακροαματικότητας στους ενήλικες: όπως

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΚΡΑΤΙΚΟΙ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΜΕΞΙΚΟ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

3

35

1.397

18

3
1 ΓΑΛΛΙΚΟΣ
1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ
1 ΙΤΑΛΙΚΟΣ

136

439

235 ΕΧΟΥΝ
ΑΔΕΙΑ
164 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

105

67

10

3

1

»

65

314

20

101

13

71

125

215

4

54

ΕΞΗ

2 ΚΡΑΤΙΚΑ
1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ
(TLEVISA)

4

5 ΕΜΠΟΡΙΚΑ
4 ΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ

3 ΕΜΠΟΡΙΚΑ
1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΤΟ
ΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ
5 ΤΟΠΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ

—

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ

3

25

1.394

17

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ

6 ΕΘΝΙΚΑ
CANAL PLUS

ARD, ZDF

3 ΚΡΑΤΙΚΑ
3 ΙΔΙΩΤΙΚΑ
8 ΜΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 ΞΕΝΑ

2 TOY BBC
2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ
SSR/TV

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΕ- ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ
ΔΙΑΦ. ΧΡΟΝΟ
ΑΠΑΓ. ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ

ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ

22' ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ

103

4.205

4 ΕΘΝΙΚΟΙ
82 ΤΟΠΙΚΟΙ

50

716
(420 AM,
296 FM)

901
(687 AM,
214 FM)

2.789 ΕΧΟΥΝ
ΑΔΕΙΑ
2.009
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

80

542

ΚΡΑΤΙΚΟΙ

13

6

4 ΕΘΝΙΚΟΙ
33 ΤΟΠΙΚΟΙ

3

91 AM,
37 FM

43

64

3

350

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ

90

4.199

49 ΤΟΠΙΚΟΙ

47

329 AM,
259 FM

858

2.725

77

192

2%
12%

68,6%

51%

320

114

47 (3 ΕΘΝΙΚΕΣ, 1
ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΚΛΠ).

■Ί h

\ )
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ

% ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ
TV
ΣΥΣΚΕΥΗ VIDEO
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

2000

-

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ 54 ΙΔΙΣΕ 100
ΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ

0,8%

34%

2%

70%

78,6%

31%

45%

13%

57%

70%

52%

90

356

72

12 ΕΘΝΙΚΕΣ
100 ΤΟΠΙΚΕΣ

78

111

-

430

13.6%
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του Μανώλη Χαιρετάκη

[ΙΧΕΙΡΗΣΗ;
είναι φανερό, δεν αρκεί, από μόνο του, ένα
μεγάλο ακροατήριο για να καταξιώσει μία
εκπομπή σαν «καλή» ή «κακή». Το μεγάλο
ακροατήριο αποτελεί μόνο μία συνιστώσα
και μάλιστα ποσοτικού χαρακτήρα.
Από τα εισαγόμενα από τις ΗΠΑ προ
γράμματα, το D A L L A S συγκεντρώνει μεγά
λα ακροατήρια στη Γερμανία και την Ιταλία,
και το C O S B Y SH O W μεγάλα ακροατήρια
στον Καναδά και στην Αυστραλία.
Ιδιότυπα χαρακτηριστική, αλλά διδακτική
ταυτόχρονα, είναι η περίπτωση της Αγγλί
ας, όπου η επιτροπή που διεξάγει την
έρευνα ακροαματικότητας, διαπίστωσε ότι
κανένα (εισαγόμενο) πρόγραμμα από τις
ΗΠΑ δεν κατάφερε να βρίσκεται για κάποιο
χρονικό διάστημα στα τριάντα πρώτα προ
γράμματα (σε ακροαματικότητα) τους τε
λευταίους μήνες. Κι όχι μόνο στο θέμα
των προγραμμάτων, αλλά και των περιορι
σμών σχετικά με τα εισαγόμενα προγράμ
ματα: ενώ για τα προγράμματα των χωρών
της ΕΟΚ δεν υπάρχουν περιορισμοί, μόνο
το 14% του προγράμματος μπορεί να αφι
ερωθεί σε εισαγόμενα προγράμματα από
χώρες εκτός της ΕΟΚ.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3
1. Τηλεοπτικοί σταθμοί
(όχι τηλεοπτικά δίκτυα)
Κρατικοί

Χώρα
Γαλλία
Γερμανία
Ιταλία
Αγγλία
Ελβετία
Καναδάς
Μεξικό
Βραζιλία
Ιαπωνία
Αυστραλία

-

10
3
1
3
65
314
20
101
13

2. Ραδιοφωνικοί σταθμοί
Γαλλία
- .
Γερμανία
13
Ιταλία
6
Αγγλία
37
Ελβετία
3
128
Καναδάς
Μεξικό
43
64
Βραζιλία
Ιαπωνία
3
Αυστραλία
350

Ιδιωτικοί

ΣΥΝΟΛΟ

3
25
1.394
17
71
125
215
4
54

3
35
1.397
18
3·
136
439
235
105
67

—

90
4.199
49
47
588
858
2.725
77
192

Τα «καλύτερα» εγχώρια τηλεοπτικά προ
γράμματα είναι κυρίως σαπουνόπερες
(Γερμανία, Αγγλία, Μεξικό), αφηγήσεις (Ια-

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το «καλύτερο» (εισαγόμενο από τις ΗΠΑ) τηλεοπτι
κό πρόγραμμα

Περιορισμοί σχετικά
με τα εισαγόμενα
προγράμματα

ΓΑΛΛΙΑ

«LA ROUE DE LA FORTUNE» «SANTA BARBARA»
«0 τροχός της τύχης»

Ποικίλουν, αλλά θα μεταβληθούν
με την επικείμενη νομοθετική
ρύθμιση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Το νοσοκομείο του Μαύρου
Δάσους», μία σαπουνόπερα

«DALLAS»

Κανείς

ΙΤΑΛΙΑ

«Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο»,
«DALLAS»
μουσικό σώου όπου εμφανίζοννται οι πρώτοι τραγουδιστές
της Ιταλίας

Κανείς

ΑΓΓΛΙΑ

«CORONATION STREET»,
To BARB ανακοίνωσε ότι κανέ«Η οδός της στέψης» σαπουνό- να πρόγραμμα από τις ΗΠΑ δεν
περα, που προβάλλεται δύο φο κατάφερε να βρίσκεται, για κάρές την εβδομάδα, με επανά- ποιο χρονικό διάστημα στα πρώτα 30 τους τελευταίους μήνες,
λειψη το Σαββατοκύριακο.

Εκτός από τα προγράμματα των
χωρών της ΕΟΚ, για τα οποία
δεν ισχύουν περιορισμοί μόνο
το 1/4 του προγράμματος μπό
ρει να έχει εισαγόμενα.

ΕΛΒΕΤΙΑ

«TEMPS: PREJENT», «Τώρα», «CHIPS»
στο γαλλικό δίκτυο

Κανείς

ΚΑΝΑΔΑΣ

«LANCE ET COMPTE 3»,
γαλλική διασκευή του «Πυρο
βολεί και σκοράρει»

Διάφοροι περιορισμοί σε διάφο
ρα δίκτυα.

ΜΕΞΙΚΟ

Κανείς
«DULCE DEZAFIO», μία καθη «Ο θαυμάσιος κόσμος του
μερινά προβαλλόμενη σαπου DISNEY»
νόπερα.
Κανείς
«TELA QUENTE», («Ζεστή
«SALVADOR DA PATRIA»
οθόνη»),
(«Ο Σωτήρας της πατρίδας»)
εβδομαδιαίο πρόγραμμα με έργοI
αφήγηση της βραζιλιάνικης
του κινηματογράφου.
πολιτικής

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

«THE COSBY SHOW»

ΙΑΠΩΝΙΑ

«JUN-CHAN NO QUEN - ΚΑ», «SHOW BIZ TODAY» «Ο κό
σμος της οώου - μπίζνες
η ιστορία μιας γυναίκας που
ονομάζεται JUN - CHAN και
σήμερα).
της οικογένειας της, που λει
τουργούν ένα πανδοχείο.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

«Α COUNTRY PRACTICE»

«THE COSBY SHOW»

ΠΗΓΗ: ELECTRONIKC MEDIA, 1 Μ Α ΙΌ Υ 1989.

Κανείς

Κανείς

_

29
0.2
6
100
48
72
9
96
19
_

13
0,2
43
6
18
5
2
4
65

Ιδιωτικών
100
71
99.8
94
52
28
91
4
81
_
87
99.8
57
94
82
95
98
96
35

πωνία), μουσικά σώου (Ιταλία). Εκτός από
την Αγγλία, λίγες χώρες (Γαλλία, Καναδάς)
έχουν περιορισμούς σχετικά με τα εισαγόμενα τηλεοπτικά προγράμματα.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Το «καλύτερο» εγχώριο
τηλεοπτικό πρόγραμμα.

2.000
103
4.205
86
50
716
901
2.789
80
542

Κρατικών

Η Ιταλία διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό
ραδιοφωνικών σταθμών (4.205). Σημαντικό
αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών διαθέτει και
η Βραζιλία (2.789) καθώς και η Γαλλία
(2.000). Στον Καναδά και στο Μεξικό, η
πλειοψηφία των ραδιοφωνικών σταθμών εί
ναι AM (οι υπόλοιποι είναι FM).
Ο εμπορικός χαρακτήρας είναι έντονος
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς με λίγες
εξαιρέσεις (λ.χ. στην Αυστραλία, όπου οι
κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί αντιπροσω
πεύουν το 65% του συνολικού τους αριθ
μού) έχουν περάσει στον έλεγχο του ιδιω
τικού κεφαλαίου.

Κρατικοί / ιδιωτικοί σταθμοί στο ρα
διόφωνο και στην TV
(Πίνακας 3)
Τηλεοπτικοί σταθμοί
Το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών σταθ
μών διαθέτουν η Γαλλία (100%), η Ιταλία
(99,8%), η Αγγλία (94%), η Βραζιλία (91%),
η Αυστραλία (81%) και η Γερμανία (71%).
Το μικρότερο ποσοστό ιδιωτικών σταθμών
διαθέτει η Ιαπωνία (4%) και το Μεξικό
(28%).
Ραδιοφωνικοί σταθμοί
Το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών ραδι
οφωνικών οταθμών διαθέτουν η Ιταλία
(99,8%). η Βραζιλία (98%). η Ιαπωνία (96%),
η Ελβετία (94%). το Μεξικό (95%). η Γερ
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i
μανία (87%), ο Καναδάς (82%), ενώ το μι
κρότερο ποσοστό ιδιωτικών σταθμών διαθέ
τουν η Αυστραλία (35%) και η Αγγλία (57%),

M M E σε κάθε χώρα ή σε ομάδες χωρών
που μοιράζονται γενικά χαρακτηριστικά στο
μορφωτικό, πολιτικό και κοινωνικό πεδίο.

σχετικά με τη συνεχιζόμενη διαμάχη, καθι
στούσε πολύ ριψοκίνδυνη μια επέκταση
στο χώρο της τηλεόρασης.

Οι διαφημίσεις

Οι πρόσφατες κύριες εξελ ίξεις

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις στη Γαλλία,
Ιταλία, Μεξικό, Βραζιλία και Ιαπωνία, ενώ
στην Αγγλία και στην Αυστραλία οι διαφη
μίσεις επιτρέπονται στους ιδιωτικούς.
Οι κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί περιορί
ζουν το διαφημιστικό χρόνο στη Γερμανία,
στον Καναδά οι διαφημίσεις επιτρέπονται
μόνο σε 100 από τους 136 σταθμούς, στην
Αυστραλία επιτρέπονται μόνο στους 54
ιδιωτικούς, ενώ στην Ελβετία ο διαφημιστι
κός χρόνος περιορίζεται σε 22' ανά ημέ
ρα.

ανά χώρα
Στα επόμενα, αναφέρουμε τις κυριότερες εξελίξεις στον χώρο των M M E για κά
θε χώρα που εξετάζουμε:
1. Γαλλία.
Αν και η ιδιωτικοποίηση της τηλεόρασης
στη Γαλλία έχει ήδη διανύσει τρία έτη, η
κατάσταση στη γαλλική τηλεόραση χαρα
κτηρίζεται από αρκετή ηρεμία.
Το δίκτυο TF-1 έρχεται πρώτο, σχεδόν
συνεχώς, σε ακροαματικότητα, χρησιμο
ποιώντας εκπομπές όπως τον «Τροχό της
τύχης» και ένα νυχτερινό δελτίο ειδήσεων
που έχει φθάσει να συγκεντρώνει το 43%,
περίπου, των ενηλίκων τηλεθεατών. Δύο
καινούρια τηλεοπτικά κανάλια, το LA C IN Q
και το Μ-6 (M ET RO PO LE-6) συνεχίζουν
να έχουν παθητικό. Το LA C IN Q έχει κα
ταδικαστεί σε πρόστιμο, για την καταστρατήγηση των περιορισμών που αφορούν τον
αριθμό των θεατρικών έργων που προβάλ
λονται στην τηλεόραση. Και τα δύο αυτά
κανάλια προβάλλουν μεγάλο αριθμό προ
γραμμάτων που εισάγονται από τις ΗΠΑ.
Από τον Οκτώβριο, ο TOF-1, ο γαλλικός
δορυφόρος, άμεσης μετάδοσης, βρίσκεται
σε τροχιά.
2. Γερμανία.
Η μάχη ανάμεσα στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα στο ραδιόφωνο και στην τη
λεόραση συνεχίζει να κυριαρχεί στις εξε
λίξεις τις σχετικές με τα M M E στη Γερμα
νία.
Στον τομέα της τηλεόρασης, οι δημόσιοι
σταθμοί αντέδρασαν αρκετά αργά στον
ανταγωνισμό. Οι ιδιωτικοί σταθμοί έχουν
εκμεταλλευθεί αυτή την αργοπορία, χρησι
μοποιώντας αθλητικά προγράμματα και
προγράμματα με ειδικά γεγονότα, που συ
γκεντρώνουν μεγάλα ακροατήρια.
Στο ραδιόφωνο, η άνθηση του ιδιωτικού
τομέα έχει περιορισθεί μέχρι στιγμής στα
νότια κρατίδια της Βάδης - Βυρτεμβέργης
και της Βαυαρίας.
3. Ιταλία.
Η ιταλική κυβέρνηση παραιτήθηκε από
μία σειρά σχεδίων που αφορούσε ένα επί
μαχο νόμο αντι-τράστ, που θα απαγόρευε
στους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών δικτύων να
έχουν συμμετοχή σε εφημερίδες και αντί
στροφα.
Παρά την απόφαση αυτή, ο πρόεδρος
της FIAT Τζιάνι Ανιέλι ανακοίνωσε ότι δεν
θα προχωρούσε στα σχέδιά του να επεκτάθεί στην τηλεόραση, αγοράζοντας το 50%
του μικρού τηλεοπτικού σταθμού T ELEM O N T E C A R L O , από τον Βραζιλιάνο ιδιο
κτήτη του, Rede Globo, ο κ. Ανιέλι, ήδη
με σημαντική συμμετοχή στο χώρο του
ημερήσιου Τύπου, είπε ότι η αβεβαιότητα

Στο μεταξύ, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ιδι
οκτήτης τριών ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών στην Ιταλία, συμφώνησε να περιορί
σει τον αριθμό των διαφημιστικών μπλοκ
στις ταινίες που προβάλλονται από τα κανά
λια του. Η απόφασή του ήταν συνέπεια μι
ας εκδήλωσης διαμαρτυρίας διακοσίων από
τους περισσότερο γνωστούς Ιταλούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες.
4 Αγγλία.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει δεχθεί τις
προτάσεις της αντιπολίτευσης και εναλλα
κτικές προτάσεις από τους ιδιοκτήτες ρα
διοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και
από τους διαφημιστές σχετικά με τις προ
τάσεις της, που περιλήφθηκαν στη Λευκή
Βίβλο για τα MME, που εξέδωσε τον περα
σμένο χρόνο. Οι επίσημοι θεωρούν ότι η
τελική απόφαση της κυβέρνησης θα είναι
έτοιμη κατά το Νοέμβριο.

Η διείσδυση της καλωδιακής τηλεό
ρασης και της συσκευής βίντεο
Η καλωδιακή TV έχει σημαντική διείσδυ
ση στην Ελβετία και στον Καναδά και αξιό
λογη διείσδυση στη Γερμανία, ενώ το βί
ντεο έχει σημαντική διείσδυση στην Ελβε
τία, στην Ιαπωνία, στην Αγγλία, Αυστραλία
και Καναδά.
Η διείσδυση του βίντεο κινείται σε χα
μηλότερα επίπεδα στη Γερμανία και στη
Γαλλία.

Οι ημερήσιες εφημερίδες
Απ' όλες τις χώρες που εξετάζουμε, το
μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων εφημερίδων
διαθέτει το Μεξικό, η Γερμανία και η Βρα
ζιλία.
Στο σημείο αυτό, θα χρειασθεί να τονί
σουμε ότι η άποψη σύμφωνα με την οποία
η ισχυρή εμβέλεια των ηλεκτρονικών M M E
σε μία χώρα σημαίνει, ταυτόχρονα, την
εξασθένιση του Τύπου, δεν φαίνεται να
αντέχει σε μία αυστηρή κριτική: σύμφωνα
με αυτή την άποψη, ο μεγάλος αριθμός
εφημερίδων θα σήμαινε περιορισμένο
αριθμό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών. Όμως, τα σχετικά στοιχεία δεί
χνουν — χωρίς ασφαλώς να αποδεικνύουν
με πειστικό τρόπο, ότι η χρήση των M M E
από το σημερινό άνθρωπο έχει, στη βάση
του, επιλεκτικό χαρακτήρα: ακούει ραδιό
φωνο όπως παρακολουθεί τηλεόραση και
διαβάζει τον ημερήσιο τύπο:

Χώρα

Αριθμός
ημ. εφημ.

Τηλεοπτ.
σταθμοί

Ραδιοφων.
σταθμοί

Γερμανία
Βραζιλία
Μεξικό
Καναδάς

356
320
430
111

35
235
439
136

103
2.789
901
716

Δεν μπορούμε να καταλήξουμε, ωστόσο,
σε ένα γενικευμένο συμπέρασμα πέρα από
την παραπάνω συνολική διαπίστωση: θα
χρειαστεί να εξετάσουμε την εξέλιξη των
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Μετά από μια πολύμηνη καμπάνια για τη
μείωση της βίας, που περιελάμβανε και
απειλές για την απαγόρευση προβολής
προγραμμάτων που προέρχονται από τις
ΗΠΑ, το Συμβούλιο των Προτύπων των
σχετικών με την τηλεόραση και το ραδιό
φωνο, δημοσίευσε το πρώτο πλαίσιο κώδι
κα κανονισμών που αφορούν τη βία και το
σεξ στην τηλεόραση, στα καλωδιακά καθώς
και στα ραδιοφωνικά κανάλια.
To S K Y C H A N N E L έφερε την επανά
σταση του δορυφορικού δίσκου στην Αγ
γλία, όταν λάνσαρε τέσσερα κανάλια, στις 5
Φεβρουάριου 1989. Ο αντίπαλός του, το
κανάλι B R IT IS H S A T E L L IT E B R O A D C A 
S T IN G (BSB) ελπίζει να ακολουθήσει, με
τρία κανάλια το Σεπτέμβριο.
5. Ελβετία.
Αυτή την εποχή, το κυριότερο θέμα που
αφορά τα ηλεκτρονικά M M E είναι αν το
κρατικό κανάλι S S R θα αυξήσει το διαφη
μιστικό του χρόνο. Η κυβέρνηση έχει δηλώ
σει ότι το θέμα την απασχολεί, χωρίς να
έχει προκύψει κάτι, μέχρι στιγμής.
6. Καναδάς.
Η καναδική ραδιο-τηλεόραση έδειξε ση
μεία σημαντικής εξέλιξης το 1988. Περι
θωριακές αυξήσεις σημειώθηκαν στον
αριθμό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών. Το 1988, υπήρχαν 259 ιδιωτικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί FM — σε σχέση με
145 ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
το 1987.
Η διείσδυση της καλωδιακής τηλεόρα
σης ανήλθε, το 1988, στο 78,6% των νοι
κοκυριών, σε σχέση με το 78,1% των νοι
κοκυριών το 1987.
Για πρώτη φορά, η πλειοψηφία των νοι
κοκυριών του Καναδά διέθετε συσκευή
V ID E O — ενώ το 1986, το ποσοστό αυτό
ανερχόταν στο 17% των νοικοκυριών.
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7. Μεξικό.
Η T E L E V IS A — το ιδιωτικό τηλεοπτικό
κανάλι — κυριάρχησε στο χώρο του ραδιό
φωνου και της τηλεόρασης το 1988.
Το Νοέμβριο, η T E L E V IS A λανσάρισε
μία δορυφορική υπηρεσία ειδήσεων, την
ECO, με ειδήσεις που ετοιμάζονται στο
Μεξικό και εκπέμπονται στις ΗΠΑ και στην
Ευρώπη.
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της TELEVISA,
Μιγκέλ Αλεμάν, παραιτήθηκε, παίρνοντας
τη θέση του ειδικού εκπροσώπου του Μ ε 
ξικού, για τον τουρισμό — παραμένοντας
όμως, ένας από τους τρεις κύριους μετό
χους στην TELEVISA.
8. Βραζιλία.
Η τηλεόραση βρίσκεται σε μια ρευστή
κατάσταση καθώς η Βραζιλία εισέρχεται
στο τέταρτο έτος του δημοκρατικού της
πολιτεύματος και τα M M E γίνονται ένα
ολοένα σημαντικότερο τμήμα της εθνικής
ζωής.
Η TV G LO BO , στην πρώτη θέση, μάχε
ται για να κρατήσει το, από καιρό καθιερω
μένο, μονοπώλιό της στην ακροαματικότη
τα, καθώς ο ανταγωνιστής S B T δεν χάνει
ευκαιρία στην προσπάθειά του να ανεβάζει
τις ακροαματικότητες. Η χρήση ξένων
προγραμμάτων, όπως σειρών με μικρή δι
άρκεια και ταινιών, εισαγόμενες από τις
ΗΠΑ, είναι ένα από τα κύρια όπλα στη μά

χη αυτή.
Το Μάρτιο άρχισε να λειτουργεί το πρώ
το τηλεοπτικό καλωδιακό δίκτυο της Βρα
ζιλίας, το C A N A L PLUS. Η κύρια αγορά
του είναι το S A O PAULO, με ένα, κατ'
εκτίμηση, δυνητικό ακροατήριο 3,5 εκάτ.
νοικοκυριών και 14 εκατ. ακροατών.
Μία σημαντική ώθηση για την αύξηση
των νόμιμα εισαγόμενων προγραμμάτων
από τις ΗΠΑ, καθώς και για την άνοδο της
καλωδιακής TV στη Βραζιλία, είναι η πρό
σφατη απόφαση του αμερικανικού Πενταγώ
νου να κωδικοποιήσει το σχήμα της Ραδιο
τηλεοπτικής Υπηρεσίας των Αμερικανικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Η απόφαση αυτή θα
έχει σαν αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν πια
το πρόγραμμα 40.000 νοικοκυριά.
9. Ιαπωνία.
Το λανσάρισμα νέων επικοινωνιακών δο
ρυφόρων και η εισαγωγή νέων συστημάτων
μετάδοσης προαγγέλλουν σημαντικές ανα
κατατάξεις στα ηλεκτρονικά M M E της Ια
πωνίας για τη δεκαετία του 1990. Η ΝΗΚ, η
κρατική, μη εμπορική ραδιοτηλεοπτική *
εταιρεία, άρχισε τις μεταδόσεις μέσω δο
ρυφόρου το 1988. Έ χ ει εισβάλλει επίσης
και στον τομέα της τηλεόρασης υψηλής
ευκρίνειας (HDTV), με δοκιμαστικές άναμεταδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της
Σεούλ με το σύστημα H I-VISION. Από το
Μάιο του 1989, άρχισε καθημερινές δοκι

μαστικές μεταδόσεις με το σύστημα HIV ISIO N.
Οι ιδιωτικές, εμπορικές μεταδόσεις, μέ
σω της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας
μπορούν να αρχίσουν κατά τα τέλη του
1990' το πιθανότερο όμως είναι να αρχί
σουν το 1991.
Κατά τα τέλη του 1990, θα αρχίσουν να
λειτουργούν τέσσερις νέοι επικοινωνιακοί
δορυφόροι, που αναμένεται ότι θα επιφέ
ρουν σημαντική διείσδυση στην καλωδιακή
τηλεόραση. Το υπουργείο των Ταχυδρο
μείων και των Τηλεπικοινωνιών προβλέπει
τη διείσδυση της καλωδιακής τηλεόρασης
στο 40% των νοικοκυριών, το έτος 2000.
10. Αυστραλία.
Η καλωδιακή TV θα λειτουργήσει το
1991 στην Αυστραλία. Προς το παρόν
υπάρχει ένα τηλεοπτικό δίκτυο για τα ορυ
χεία, που μεταδίδεται μέσω καλωδιακής
τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος σε έξη
απομακρυσμένες, μεταξύ τους, πόλεις που
διαθέτουν ορυχεία.
Αναμένεται ότι το 1991 η δορυφορική
τηλεόραση θα έχει σημαντική διείσδυση
στα νοικοκυριά, αποκλείοντας την είσοδο
της καλωδιακής τηλεόρασης σε μερικές
περιοχές. Ο Αυστραλιανός Οργανισμός
Ραδιοτηλεόρασης χρησιμοποιεί τη δορυ
φορική μετάδοση για να φθάσει το σήμα
του σε απόμερες περιοχές της χώρας. Π

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ
Οι δρώντες παράγοντες στα
αστικά κέντρα είναι ταυτόχρονα
απλοί και σύνθετοι: το Κράτος
είναι πανταχού παρόν, αλλά οι
μηχανισμοί του παραμένουν
μάλλον προσωποπαγείς και όχι
πολιτική έκφραση του συνόλου, οι
τοπικές αρχές είναι αδύναμες, η
τεχνοκρατία στα πρώτα βήματα.

Δεν είναι λίγοι οι κοινωνικοί
επιστήμονες, που ενδιαφέρονται
για την επιστημονική παραγωγή
των κοινωνικών επιστημών πέρα
από το δικό τους επιμέρους
επιστημονικό πεδίο. Υπάρχουν
επίσης πολλοί, που, χωρίς να
ασχολούνται οι ίδιοι με τις
κοινωνικές επιστήμες,
ενδιαφέρονται για τη θεματική
τους και προσπαθούν να την
παρακολουθούν.
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Ο λόγος της Αριστεράς περιθωριοποιήθηκε χρησιμο
ποιούμενος περιστασιακά από τους κρατούντες τα ηνία
του παιχνιδιού, προς ίδιον όφελος.
Και ο δήμος αγωγείτο. Μέχρι τις εκλογές της 18ης
Ιουνίου, των οποίων τα αποτελέσματα άφησαν να γί
νουν εμφανή τα πρώτα σημεία αντίδρασης, τα πρώτα
σημεία πολιτικής ωρίμανσης. Την οποία η Αριστερά θέ
λησε να επισπεύσει πραγματοποιώντας πρωτοφανή για
τα πολιτικά δεδομένα της χώρας άλματα, εγκαθιδρύον
τας — όντας πλέον ρυθμιστής των πολιτικών εξελι
ξεων— ένα πρωτοφανές ήπιο κλίμα καθοριζόμενο από
τη λογική του διαλόγου και της συναίνεσης.

Έξοδος, φίλοι θεατές!
Εν αρχή ην η τακτική της όξυνσης καί η μετατροπή της
πολιτικής σ' ένα παιχνίδι ισορροπίας μεταξύ των «κα
λών» και των «κακών».
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση των κανόνων
του η επίτευξη αυτοδυναμίας.
Αμετάκλητο επιχείρημα για τη διατήρησή της — συναινούντων και των ψηφοφόρων— το φάντασμα της α
κυβερνησίας και της αποσταθεροποίησης.
0 πολιτικός λόγος των μονομάχων παρέμεινε αδόμητος, χωρίς επιχειρήματα, στηρίχθηκε σε μέσα τριτοκο
σμικού χαρακτήρα που στόχευαν αποκλειστικά στην ε
νεργοποίηση του θυμικού των ακροατών και τη διάπλα
ση ενός τύπου πελατειακού και à-λογου εκλογέα, επιρ
ρεπή στις μεγαλόστομες υποσχέσεις αλλά και στα εκάστοτε ξόρκια. Ο πολιτικός αντίπαλος μεταβλήθηκε σε ε 
χ θ ρ ό με υπερφυσικές ικανότητες που έπρεπε με κάθε
θεμιτό — πλην λογικό— μέσο να εξοντωθεί.
Τη μακρά περίοδο του «αντικομμουνισμού» της Δε
ξιάς διαδέχθηκε η «αντιδεξιά » οκταετία του ΠΑΣΟΚ. Στη
θέση των σκοτεινών δυνάμεων εξ Ανατολών τοποθετή
θηκαν οι σκοτεινές δυνάμεις εκ Δυσμών.

Τα φαντάσματα φάνηκε ξαφνικά να εκτοπίζονται στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας. Όλα έδειχναν πως σήμα
τοδοτείται παρά τις εξάρσεις λασπολογίας και της επα
ναφοράς του κλίματος της όξυνσης από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ, μια νέα εποχή.
Η εποχή της πολιτικής κουλτούρας. Ίσως η Αριστερά
να βιάσθηκε να εμπιστευτεί τις πρώτες ενδείξεις και να
προέτρεξε των εξελίξεων. Ίσως να λησμόνησε ότι το έ
δαφος ήταν ακόμη νωπό και η εκμετάλλευσή του από τις
καθεστωτικές τάξεις της πολιτικής, ακόμα εύκολη απο
τους πρώην μονομάχους! Ίσως να έπρεπε και αυτή vu
προστρέξει στο «θυμικό» των εκλογέων της ενεργό
ποιώντας το αυτή τη φορά διαφορετικά με βάση την ηθι
κή και μέσα στα πλαίσια της δικιάς της εναλλακτικής λο
γικής.
Ίσως εκεί να οφείλεται και η εκλογική της ήττα.
Από την οποία όμως δεν επιτρέπεται να πτοηθεί, αλλά
να συνεχίσει, αντλώντας νέες δυνάμεις, το έργο της ρι
ζικής αναμόρφωσης της πολιτικής μας κουλτούρας.
Αποδεσμευμένη — τουλάχιστονπρος το παρόν— από
τους μηχανισμούς της εξουσίας και του αδιεξόδου στο
οποίο οδηγεί ο μονόδρομος του δικομματισμού. Μην υποκύπτοντας στον εκβιασμό της επαναφοράς των φαν
τασμάτων του παρελθόντος, που προαναγγέλλουν ΠΑ
ΣΟΚ και ΝΔ δρώντας καταλυτικά μέσα από την τιμιότητα,
την ακεραιότητα και την ευθυχρισία του λόγου της στον
πραγματικό εκσυγχρονισμό της πολιτικής μας ζωής.
Διατηρώντας πάνω απ' όλα την επιμονή και ιη νηφα
λιότητα που τη χαρακτήρισε το τρίμηνο που μας πέρα
σε.

Κοιτάζοντας
μια φωτογραφία
Διπλωμένη στα δυο, μια
γριά σκουπίζει το πεζοδρόμιο
μπροστά στο σπίτι της. Δεν εί
ναι οποιοδήποτε πεζοδρόμιο:
στρωμένο με παλιές πλάκες,
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διατηρεί όλα τα σημάδια του
χρόνου πάνω του. Για αυτό
πρέπει να προσέχεις που πα
τάς, και έτσι προσέχεις ότι το
περίγραμμα της κάθε πλάκας
είναι περασμένο με ασβέστη.
Μετά έρχεται ένα επικλινές ε 
πίπεδο από χώμα. Πέρα από
τη γενική ακαταστασία που ε
πικρατεί εκεί πάνω, με πετα
μένα σάπια ξύλα, σπασμένα
καθίσματα και διάφορα άλλα
απροσδιόριστα μεταλλικά αν
τικείμενα, όσες ελεύθερες ε
πιφάνειες έχουν μείνει, είναι
και αυτές ασβεστωμένες με
κάθε επιμέλεια.
Από πίσω, το σπίτι της. Έ 
να διώροφο κακοπαθιασμένο,
με πέτρινη βάση και ξύλινη ανωδομή. Έ χ ε ι περάσει πολ-

λά, όπως δείχνουν τα παρά
ταιρα κουφώματα, οι πρόχει
ρες μετατροπές και προσθή
κες. Τώρα δεν το χρησιμο
ποιεί ολόκληρο. Τα παράθυρα
στον όροφο έχουν χάσει τα
τζαμιλίκια τους, αν και οι
κουρτίνες συνεχίζουν να ανεμίζουν ελαφρά. Τα πρόσθετα
δωμάτια στο πλάι, και αυτά, έ
χουν εγκαταλειφθεί εδώ και
καιρό. Θα πρέπει η γριά να έ
χει περιοριστεί σε ένα-δυο
δωμάτια στο ισόγειο, εκεί που
καταλήγει το μονοπάτι. Γιατί
ολόκληρο το σπίτι δεν έχει ά
μεση σχέση με τη γύρω ρυμο
τομία: βρίσκεται σε πιο ψηλή
στάθμη από το δρόμο και λο
ξά σε σχέση με το πεζοδρό
μιο. Έ τ σ ι θα πρέπει να ήταν
παλιά η γειτονιά, από την ο
ποία μόνο αυτό το σπίτι έχει
απομείνει. Οταν χαράχτηκε ο
νέος δρόμος, το άφησε έτσι α
πομονωμένο. Τα δέντρα του
και ο ελάχιστος κήπος του
δείχνουν πως κάποτε είχε με
γάλη αυλή, που σιγά σιγά αχρηστεύθηκε.
Ό σ ο γέρικο και αν είναι το
σπίτι, τόσο πιο ασπρισμένο
ως εκεί που φτάνει το χέρι. Ο
ασβέστης σκεπάζει όλη την
πρόάοψη προς το δρόμο.
Φτάνει ως το ετοιμόρροπο χα
γιάτι, όπου στέκουν δυο καρέ
κλες, ίσως για να κάθεται η
γριά με τη συντροφιά της το
καλοκαίρι. Σου δίνει έτσι την
εντύπωση πως όλα αυτά τα ε
τοιμόρροπα κομμάτια του σπι
τιού συγκροτούνται μόνο χά
ρις στον ασβέστη που τα σκε
πάζει.
Ακόμα πιο πίσω και σε επα
φή με το παλιό σπίτι, ορθώνε
ται ένα γιαπί πολυκατοικίας.
Σήμερα τυχαίνει να ξεκαλου
πώ νουν και οι μά στορες
σκαρφαλωμένοι όλο δραστη
ριότητα επάνω στις σκαλω
σιές δουλεύουν ασταμάτητα
με τα σκεπάρνια τους. Ή δ η η
νέα οικοδομή έχει ξεπεράσει
το διώροφο της γριάς. Θα α
νέβει άλλους δυο ορόφους.
Είναι τυπικό δείγμα από τις
πολυκατοικίες που ξεφύτρω
σαν στη γειτονιά, αντικαθι
στώντας τα παλιά μικρόσπιτα
με τις αυλές.
Να μια φωτογραφία, κατάλ
ληλη για καρτποστάλ, που θα
έπρεπε να μοιράζεται σε ευαί
σθητους αρχιτέκτονες — σε ε
κείνους ειδικά που παθιάζον
ται για «προστασία και συντή
ρηση». Μ ε τη φωτογραφία
λοιπόν στο χέρι μπορεί κα
νείς εύκολα να χαθεί σε σκέ
ψεις. Με άλλα λόγια, είναι μια
ωραία αφορμή για να φιλοσο
φήσουμε πάνω στα εγκόσμια
και για το αδήριτο πέρασμα α
πό το παλιό στο καινούριο.
Αλλά και για τη σκοπιμότητα

να «διατηρηθεί» αυτό το πα
λιό κτισμα εν όψει της κυριαρ
χίας της αλαζονικής πολυκα
τοικίας, μέσα στην αφιλόξενη
σύγχρονη πόλη και πολλά άλ
λα ανάλογα.
Αν το καλοσκεφτείς, υπάρ
χουν και άλλες διαστάσεις
στο ζήτημα. Για παράδειγμα,
μπορεί το σπίτι να διατηρείται
στην πράξη μόνο για όσο διά
στημα έχει ακόμα να ζήσει η
γριά. Έ τσι δεν χρειάζεται να
τη φορτωθεί κανένας από
τους συγγενείς, άντε να βρεις
χώρο στα σημερινά διαμερί
σματα. Έ χου ν υπομονή — κα
τόπιν λογαριάζουν να το δώ
σουν για αντιπαροχή. Ή μπο
ρεί να είναι τόσο μπλεγμένο
το ιδιοκτησιακό του σπιτιού,
ανάμεσα σε μετανάστες και
δυο-τρεις γενιές κληρονόμων
σκορπισμένες στην Ελλάδα,
ώστε να είναι αδύνατο να συνεννοηθούν και να συμφωνή
σουν στα ποσοστά μεταξύ
τους. Ή, γιατί όχι, μπορεί κά
ποιος τρελός που πέρασε να
το κήρυξε «διατηρητέο» οπό
τε οι κληρονόμοι περιμένουν
υπομονετικά να πέσει από μό
νο του, που δεν θα αργήσει
στην κατάσταση που είναι
— ένα γερό χιόνι να φάει, δεν
θέλει και άλλο. Αυτή είναι η
οικονομική και νομικίστικη
πλευρά αυτού που έχει απο
τυπωθεί στη φωτογραφία.
Υπάρχει και άλλη εκδοχή.
Αν και εξαθλιωμένο κακομοί
ρικο ερειπωμένο, το «παραδο
σιακό» αυτό κτισμα έχει αξία
όσο ζει η γριούλα που το
φροντίζει, με τον «παραδο
σιακό» της αντίστοιχα τρόπο.
Δηλαδή να ασβεστώνει, να
καθαρίζει, να μαγειρεύει σε ημιυπαίθριο μαγειριό, να χρη
σιμοποιεί το πρόχειρο απο
χωρητήριο στην αυλή και να
κοιτάζει την κίνηση του δρό
μου πίσω από τις κεντητές
κουρτίνες. Δηλαδή να είναι
τριγυρισμένη με τον γνώριμό
της κόσμο, με τα οικεία πράγ
ματα που τη συνόδεψαν στη
ζωή της ως εδώ, αδιάφορο αν
είναι ξεπερασμένα από το
χρόνο, χωρίς συντήρηση και
μισοαχρηστευμένα.
Ό ,τι και αν προβλεφθεί σε
μια πρόταση αποκατάστασης
του κτιρίου στην αρχική του
κατάσταση (αυτό που τόσο
χαριτωμένα λέμε «αναπαλαίω
ση»!), δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αυθεντικότητα του
τρόπου με τον οποίο η γριά α
σβεστώνει ή σαρώνει ή εκτελεί οποιοδήποτε άλλο τυπικό
καθήκον της μέσα και γύρω α
πό το σπίτι της. Μπορούμε να
διώξουμε τα «σκουπίδια», να
καθαρίσουμε την αυλή, να
διορθώσουμε τα σαραβαλια

σμένα ξύλινα μέλη του ορό
φου. αλλά αυτό που θα έχου
με θα είναι ένα αφυδατωμένο
«παραδοσιακό», όπως εμείς
το θέλουμε και στα δικά μας.
«καθώς πρέπει», μέτρα.
Η αποστείρωση διώχνει t u
μικρόβια, αλλά είναι και μια
μορφή στείρωσης — όπως και
να το κάνουμε. Αυτή είναι η
ανθρώπινη πλευρά, που τόσο
συχνά κάνουμε πως δεν βλέ
πουμε στη «φωτογραφία» που
κοιτάζουμε.
Δημήτρης Φιλιππίδης

Και ξ α φ ν ικ ά
η οικ ο λο γία
εγένετο μόδα
Περιβάλλον. Λέξη σύνθετη α
πό το περί και το βάλλω. Το
ποθετώ δηλαδή ολόγυρα. Με
λίγα λόγια οτιδήποτε είναι
γύρω μας. Λεξιλαγνείας τέ
λος. Εν αρχή ήσαν μουσάτοι
τινές, γραφικοί και περίεργοι
που μίλαγαν για περιβάλλον.
Και ξαφνικά εγένετο μόδα.
Και προ εκλογών Ιουνίου οι
πάντες ήρχισαν περιβαλλοντόλογούντες και οικολογίζοντες. Μέχρι και ο γνωστός κ.
Τσιγαρίδας, με το δασοκτόνο
νόμο του «περί βοσκοτόπων»
και τις γνωστές δηλώσεις
του, ότι: «οι κυνηγοί είναι
προστάτες της εθνικής χλωροπανίδας», οικολόγιζε και
περιβαλλοντολογούσε.
Έ τσ ι λοιπόν πάνω σ’ αυτή
τη λογική, όσο οι εκλογές
πλησίαζαν, τόσο περισσότε
ρο οικολογίζαμε. Και πέρα
απ' τους οικολόγους που ανα
κάλυψαν τη γλύκα του πολιτεύεσθαι, πέρα απ' τα πολιτι
κά κόμματα που κι αυτά ανα
κάλυψαν την καταστροφή του
περιβάλλοντος κι ας είναι
τουλάχιστον τα δυο απ' αυτά
υπεύθυνα για το οτι μόνο το
8.6% των αναδασωτέων εκτά
σεων έχει αναδασωθεί, ότι τα
πρώην δάση και οι ακτές έ
χουν γεμίσει αυθαίρετα προε
κλογικούς νομιμοποιηθέντα.
νά σου και η εκκλησία.
Που κι αυτή, μετά την «ε

λεύθερη» ραδιοφωνία ανακά
λυψε και την οικολογία. Έ τσ ι
λοιπόν, διαβάσαμε στο πρό
γραμμα των «Πρωτοκλητείων»'.
«Την Κυριακή 26 Νοεμ
βρίου διοργανώνεται επιστη
μονική συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης με συμμετοχή και α
κροατών. (στον PI I της Εκ
κλησίας άραγε:), με θέμα «Εκ
κλησία και περιβάλλον». Σ '
αυτή θα συμμετάσχουν εκ
πρόσωποι των Πανεπιστη
μίων Πατρών, Αθηνών, Θ εσ
σαλονίκης και Ιωαννίνων, εκ
πρόσωποι οργανώσεων περι
βαλλοντικής προστασίας λαϊ
κής βάσης (;) κτλ. Την εκκλη
σία θα εκπροσωπήσει ο επί
σκοπος Αχελώου κ. Ευθύμιος
ειδικευμένος σε θέματα περι
βαλλοντικής προστασίας (!).
Επίσης μια Κυριακή του Νοεμ
βρίου στο Νέο Ιερό Ναό του
Αγ. Ανδρέα θα γίνει ειδική
λειτουργία αφιερωμένη στο
θέμα «Εκκλησία και Περιβάλ
λον». Ο μητροπολίτης Πα
τρών κ Νικόδημος, συνέθεσε
ειδική ασματική ακολουθία
για την προστασία του περι
βάλλοντος».
Να τα λοιπόν: «Ειδική a
σματική ακολουθία για την
προστασία του περιβάλλον
τος». Τι άλλο θέλουμε: Ό π ω ς
για τους εξορκισμούς των
ποντικών, για λιμούς, λοι
μούς, σεισμούς, καταποντι
σμούς, μάχαιρες αλλοφύλων
και λοιπών κακών της μοίρας
μας, γι’ άλλη μια φορά η εκ
κλησία μπροστάρης στους α
γώνες. Αυτή τη φορά με το
λάβαρο της οικολογικής επα
νάστασης. Αφού ξεπούλησε
και το τελευταίο της δάσος
στη Χαλκιδική «αντί πινακίου
φακής» στην ιδιωτική πρωτο
βουλία, αφού θυσίασε και το
τελευταίο δέντρο στο βωμό
της «ανάπτυξης», αφού έχει
πια ανταλλάξει τα ελάχιστα α
γροτικά και δασικά της απομεινάρια με τ’ αστικά της ακί
νητα, προτιμώντας φυσικά το
ψαχνό απ’ τα κόκκαλα, μετά
τους νικηφόρους αγώνες της
ενάντια στον πολιτικό γάμο
και τον «Τελευταίο Πειρα
σμό», η εκκλησία ξεσπαθώνει
και για το περιβάλλον. Δυνα
μικά με λύσεις καταλυτικές κι
έναν τρόπο ρηξικέλευθο. Μ ό
λυνση του Πατραϊκού; Να ένα
τροπάριο σε πλάγιο τρόπο.
Καίγονται τα δάση; Εδώ η υ
πόθεση σηκώνει απολυτίκιο.
Τρύπα του όζοντος; Σοβαρό
το πρόβλημα. Ή χ ο ς βαρύς.
Φτιάχνουμε κι έναν επίσκο
πο Αχελώου, (αλήθεια γιατί Α 
χελώου και όχι Αλιάκμονα,
Νέστου η Καλαμα:! ειδικό σε

39

Εκδόσεις

Στιγμή

—

όμως πού από το Δασαρχείο
θεωρείται άκυρη, μια και η έ
κταση είναι δημόσια -δασι
κή... Σε απόσταση μόλις 300
μέτρων από τσ χώρο, υπάρ
χουν 3 εκκλησίες του Αγ. Γε
ωργίου, της Αγ. Μαρίνας και
του Αγ. Κωνσταντίνου... Οι
κάτοικοι από τη μεριά τους,
συγκεντρώνουν υπογραφές
και δηλώνουν απερίφραστα
πως θα σταθούν εμπόδιο σε
κάθε προσπάθεια για αλλαγή
του χώρου.
Να λοιπόν το ακόμα και σή
μερα, ποικιλοτρόπως εκδηλούμενο ενδιαφέρον της εκ
κλησίας για το περιβάλλον. Ε
κτός κι αν θέλουν αυτή την
εκκλησία για «ειδικές ασματι
κές ακολουθίες».
«Ουαί υμίν Γραμματείς και
Φαρισσαίοι υποκριταί».

ΖΩΟΔΟΧΟΤ ΠΗΓΗΣ 91-93, ΑΘΗΝΑ 114 73
τηλ. 36.44.064
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θέματα περιβάλλοντος και
καθαρίσαμε. Η υπόθεση παρεπέμφθη εις Κύριον
Και μια και γι’ Αχελώ ο ο λό
γος, δεν θυμάμαι να πήρε το
μάτι μου κανέναν επίσκοπο
σε κάποιες κινητοποιήσεις
στον Αχελώο μια φορά κι έ
ναν καιρό. Και μόνον έναν (1)
ιερέα στη συγκέντρωση της
πλατείας Γεωργίου για το σά
πιο, γλυφό και σκουριασμένο
νερό της Πάτρας.
Αλλά ο αγώνας για το περι
βάλλον, αγώνας. Μ ε απολυτί
κια και ειδικές ασματικές ακο
λουθίες. Το πεζοδρόμιο είναι
για τους αλήτες. Και για να μη
μείνει καμιά αμφιβολία για
την απόφαση της εκκλησίας
ν’ αγωνιστεί για το περιβάλ
λον σταχυολογώ κάποια απο
σπάσματα από δημοσίευμα
της περασμένης εβδομάδας
στην εφημερίδα «Πρώτη» με
υπογραφή Β. Μπαζού.
«Η έκταση είναι δημοσία δασική. Κάηκε πριν από δύο
χρόνια περίπου και στη συνέ
χεια χαρακτηρίστηκε αναδα
σωτέα. Αφού ολοκληρώθηκαν
οι τυπικές διαδικασίες, άρχι
σαν πριν ένα μήνα οι εργα
σίες για ανέγερση εκκλησίας.
Αυτά κατήγγειλαν σε συνέν
τευξη Τύπου ο δήμαρχος Βύ
ρωνα κ. Δ. Νικολαιδης, ο υ
πάλληλος του Δασαρχείου
Πεντέλης κ. Αναγνώστου και
οι αντιδήμαρχοι Ηλιούπολης
και Υμηττού κ. Μακρυκώστας
και Μινακάκης... Η άδεια για
την έναρξη των εργασιών έ
χει δοθεί από τη ναοδομία, υ
πηρεσία της Εκκλησίας, άδεια

\
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ΙΟΝΗ
• Μία έκθεση με ιδιαίτερο
εικαστικό ενδιαφέρον ανοίγει
στην γκαλερί ΙΟΝΗ της Κηφισιάς
στις 15 Νοεμβρίου. Ζωγραφική
του Πέρη Ιερεμιάδη, που μέχρι
τώρα έχει εκθέσει ελάχιστες
φορές. Στα θέματά του, κυρίως
λουλούδια και τοπία, το
ρεαλιστικό και το
σχηματοποιημένο εναλλάσσονται
και είναι σαν πολύτιμα
διακοσμητικά μοτίβα να γίνονται
έργα ζωγραφικής. Έ ν α ς κόσμος
χαράς και αυστηρότητας
αναδύεται μέσα από αυτά τα
έργα. Η έκθεση θα διαρκέσει ώς
τις 2 Δεκεμβρίου.
Διεύθυνση: Δ. Κυριάκού 15,
(14562) Κηφισιά — τηλ. 80.18.581.

• Εγκαινιάζεται αύριο στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
και ώρα 20.30 έκθεση με θέμα «Η
Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου».
Η έκθεση που πραγματοποιείται
με την υποστήριξη του ελληνικού
υπουργείου Πολιτισμού και του
υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας δίνει μέσα από την παρου
σίαση καρτ-ποστάλ, φωτογρα
φιών, εφημερίδων και περιοδι
κών της περιόδου 1915-18, αφισών και έργων ζωγραφικής την
εικόνα της «πόλης στρατοπέδου»
στην οποία είχε μεταβληθεί η
Θεσσαλονίκη πν εποχή εκείνη.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι της
10 Δεκεμβρίου.

ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ :
ΕΣΒΗΣΕ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
«Μιά άπό τις τελευταίες έπιθυμίες
μου είναι νά μή μ αυρ οφορεθεί κανείς ό
ταν πεθάνω... Τό μαύρο χρώμα τό σιχαίνουμαι. Καί κάτι άλλο: Δέ θέλω στεφ ά
νια. Χαμένα λεφ'τά. "Οποιος θέλει νά
μού στείλει στεφάνι, να δώσει τό ά ν τ ίτιμο στό Δήμαρχο Νέας Σμύρνης υπέρ τής
Υπηρεσίας άπορριμμάτων. Ξέρω πώς ό
Δήμαρχος άπό καιρό έρωτοτροπεί μέ
κάτι σπουδαία αύτοκίνητα περισυλλο
γής άπορριμμάτων, πού είναι πανάκρι
βα καί λ εφ τ ά δέν έχει νά τά πάρει.
...'Ακόμα, νά μή μ έ κλάψετε πολύ. Νά
μή μ έ κλάψετε καθόλου, άν μπορείτε. Τά
κλάματα δέν χρειάζονται δταν ό θάνα
τος είναι φυσιολογικός. Τήν εζησα άν
θέλει ό Θεός τή ζωή μου. Τήν εζησα καί
τή γλέντησα. Γλέντησα άκόμα καί τίς
τραγικές της στιγμές, γ ια τ ί ή κάθε τρα
γωδία έχ ει καί τήν κωμική της πλευρά
καί αύτή ή κωμική της πλευρά δέν μου
δ ιέ φ ευ γ ε».
Λόγια απλά, ζυγιασμένα με απόλυτη α
κρίβεια, ενδεικτικά ενός ανθρώπου που
βιωσε τη ζωή «με το κουτάλι» και δεν εί
χε λόγο να φοβάται το θάνατο.
Λόγια που σταχυολογήθηκαν από το
βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου «Ή Αύλή
μας» και μοιάζουν σήμερα να αποτελούν
την προσωπική της διαθήκη προς το κοι
νό που τόσο τη λάτρεψε.
Ίσ ω ς γιατί η κυρά Λωξάντρα, όπως κα
θιερώθηκε να την αποκαλούν, προαισθα
νόταν πως αυτή θα ήταν η τελευταία της
έντυπη επαφή μαζί του και ήθελε να το
προετοιμάσει. Επτά χρόνια πριν το απο
χαιρετίσει οριστικά.
Έ τ σ ι όπως είχε κατορθώσει να αντιμε
τωπίσει η ίδια τη ζωή σε όλες τις πτυχές
ακόμα και τις πιο πικρές. Με τρομακτικά
ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθυκρι
σίας, έτοιμη να αντιδράσει την κατάλλη
λη στιγμή και να περιμένει μέχρι τότε ό
πως όλοι οι αληθινά σοφοί.
Γεννημένη το 1897 στην Κωνσταντι
νούπολη, γαλουχήθηκε μέσα στην ακμή
του Ελληνισμού της Π όλης για να δεχθεί
τα πρώτα καθοριστικά ερεθίσματα μετά
από μια επίσκεψη στη Ρωσία, που την παρέτεινε ο Α ' Παγκόσμιος Πόλεμος, από
την Οκτωβριανή Επανάσταση και να τα
χθεί πλέον ενεργά σαν ενήλικος ενάντια
στο μεταξικό καθεστώς και τις δυνάμεις
της Αντίδρασης στον Εμφύλιο και τη μετεμφυλιακή περίοδο στη Μητρόπολη ό
που και έζησε από το 1923 μέχρι την πε
ρασμένη Δευτέρα.
Στο χώρο της λογοτεχνίας εισέδυσε

στα 66 της χρόνια, με ένα έργο μεστό,
που βρήκε πολύ γρήγορα την καταξίωση
από τους εντρυφήσαντες στην τέχνη του
λόγου, τη «Λωξάντρα».
Μ ε γλώσσα λιτή καθημερινή διανθι
σμένη με μια λεπτή αίσθηση του χιού
μορ, η Μαρία Ιορδανίδου έπλασε τους ήρωες των μυθιστορημάτων της, ανασυνθέτοντας την ιστορία ενυς ολόκληρου
αιώνα, που οριοθέτησε την κατοπινή εξέ
λιξη της πατρίδας της.
Μέσα από τη δική της προσωπική μα
τιά κατέγραψε με συγκλονιστική ακρί
βεια και κοφτερή κρίση τα στάδια από τα
οποία διάβηκε η ελληνική κοινωνία, από
την τραυματική εμπειρία της κατοχής και
του εμφυλίου μέχρι τη σημερινή κατα
στροφική επήρεια του καταναλωτισμού
και της ρύπανσης του περιβάλλοντος,
της αποξένωσης του ανθρώπου από τον
άνθρωπο και της τυποποίησης.
«Τά μούτρα των συγκατοίκων μου άς
μήν τά ξέρω. Ξέρω όμως τή φωνή τους.

τό βήχα τους. Ξέρω τής διπλανής μου
τόν άναστεναγμό καί τό βογκητό... Όλα
αυτά άκούονται γ ια τ ί τό κρεββάτι της ε ί 
ναι δίπλα στό δικό μου καί μ ά ς χωρίζει
ένας τοίχος». (Από την «Αύλή μας»).
Και παρέμεινε εναργής παρατηρητής
μέχρι το τέλος, έχοντας βρει μια σπάνια
εσωτερική ισορροπία, που προσπαθούσε
με κάθε τρόπο να μεταδώσει και στους
γύρω της. Χωρίς φανατισμό και μεροληψία.
«Τώρα άλα αύτά πέρασαν καί τό χορ
τάρι τής λησμονιάς άρχίζει κιόλας νά
φυτρώνει πάνω σέ κείνη τήν έποχή. Γι'
αύτό κ α ί κάθισα νά γράψω. Ή ζωή μου
βαδίζει πρός τό τέρμα της καί δέ θέλω
αύτά τά λ ίγ α πράγματα πού ξέρω νά τά
πάρω μ α ζ ί μου». (Από την εισαγωγή στη
Λωξάντρα).
Μια φωνή που θα συνεχίσει να μας
συγκλονίζει με το βαθύ ανθρωπισμό της.
Λήδα Καζσντζάκη

41

I

ΛΙΓΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΣΑ ΣΙ
Το Συμπόσιο των Δελφών

Οι γα λλοι Ραουλ · Ζαν Μ ο υλεν κ α ι Π ιερ Ρ εσ τανύ με τη ν κ α θ η γ η τρ ια Μ αρίνα Λ α μπ ρα κη
σ ’ ένα δ ιά λ ειμ μ α τω ν σ υ ν εδ ρ ιά σ εω ν

την Ελλάδα, στον ίσκιο του Παρ
νασσού, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο των Δελφών πραγματοποίη
σε τη Β ' Διεθνή Εικαστική του Συνάντη
ση, μια από τις έξι που οργανώνει κάθε
χρόνο πάνω στα γράμματα και τις τέ
χνες. Πριν από την έναρξη των εργασιών
ο Διευθυντής του Κέντρου Περικλής Νεάρχου ανήγγειλε τη διεύρυνση του προ
γράμματος σπουδών. Έ ν α πάρκο, ένα
Διεθνές Μουσείο έργων Σύγχρονης Τέ
χνης και μια θερινή ακαδημία Καλών Τε
χνών, που θ’ αρχίσει να λειτουργεί τον ε
πόμενο χρόνο, θα στεγαστούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου, που
αναδιαρθρώνονται γι’ αυτό το σκοπό.
Επί τέσσερις μέρες, ιστορικοί, κριτικοί
της τέχνης επιμελητές μουσείων, οργα
νωτές εκθέσεων πήραν μέρος σ’ ένα
συμπόσιο με θέμα: «Η θέση των εικαστι
κών τεχνών στις σύγχρονες κοινωνίες».
Πολλοί από τους καλλιτέχνες που ήταν
παρόντες — ανάμεσά τους οι Ζάο-Βου-Κι,
Κρεμονίνι, Βελίκοβιτς, Νίκος, Π αύλος—
κατέθεσαν την προσωπική τους μαρτυ
ρία. Η αντιπαράθεση απόψεων και οι συ
ζητήσεις ήταν συχνά συγκεχυμένες. Η
σύνθεση λοιπόν είναι μάλλον αδύνατη.
ΓΤ αυτό θα συγκρατήσουμε τάσεις και ι
δέες, που συμπυκνώνουν τις πιο πλού
σιες και τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές α
νάλογων συζητήσεων και που ανοίγουν
ένα προβληματισμό. Δεν θα σταματή
σουμε σε χρονολογίες ούτε θα κάνουμε
απολογισμό, απλώς θα προτείνουμε, μια

Σ
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σειρά από απόψεις που αμφισβητούν ή
προσπαθούν να κατανοήσουν και να αποκαλύψουν τις μυθοπλασίες της μόδας
και του εμπορίου της τέχνης.
Και πρώτ’ απ’ όλα μια διαπίστωση από
τη Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας: «Ο πολιτι
σμός, όχι ως πολιτιστική αξία έγ ιν ε τα
τελευταία χρόνια πηγή αχαλίνωτης κερ
δοσκοπίας για το κεφάλαιο... Το ίδιο το
Κράτος εκδήλωσε τη βούλησή του να παρέμβει θεσμικά και να επωφεληθεί». Η ι
διοποίηση της πρωτοπορίας από το κρά
τος την έχει μεταβάλει σε «καλλιτεχνικό
κώδικα του κατεστημένου», που μετα
μορφώνει την πόλη σε «μια σκηνογραφία
της κατανάλωσης».
Ο Τόμας Μέσσερ, πρώην διευθυντής
του Μουσείου Γκουγκενχάιμ της Νέας Υόρκης, έκανε μια άλλη διαπίστωση σχετι
κά με το «αμερικανικό σύστημα του μου
σείου». Η άποψή του ισοδυναμεί με απελ
πισμένη προειδοποίηση. Ο Μέσσερ, υ
πενθυμίζει ότι στις ΗΠΑ, αντίθετα από
την ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα τη γαλλική
παράδοση δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα
στη δημόσια διοίκηση και την τέχνη· ού
τε κηδεμονία. Ό λ α εξαρτώνται από τον ι
διωτικό τομέα. Τα ιδρύματα είναι αυτόνο
μα, και βασίζονται σ’ ένα ιδρυτικό κεφά
λαιο που πρέπει να παραμένει σταθερό
και να αυξάνεται. «Δεν είναι κακό, προ
σθέτει αλλά τα μουσεία θεωρούνται έτσι
σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα και είναι

γνωστό ότι οι Αμερικανοί δεν θαυμά
ζουν τους φτωχούς, αλλά τους πλού
σιους... Το εθιμικό δίκαιο απαιτεί να
προστατεύουμε το μουσείο, αλλά να μην
το ενοχλούμε».
Σαρκαστικός, ο Μέσσερ παρατηρεί ότι
αυτή η μορφή οργάνωσης του μουσείου
το μεταβάλλει σε μια γαλλικού τύπου μικρομεσαία επιχείρηση πλάι στις τερά
στιες αμερικανικές επιχειρήσεις. Κατά
τη γνώμη του «το μουσείο προσπαθεί να
επιβιώσει, και κινδυνεύει να κλείσει ε λ 
λείψει πόρων, γιατί φυσικά υπάρχουν
άλλες πιο σίγουρες επενδύσεις». Και
συμπεραίνει: «Αν τώρα μπορούμε να
πουλάμε έργα τέχνης μόνο και μόνο για
να αγοράσουμε καινούργια, σύντομα θα
πουλάμε, αν όχι για να λειτουργήσουμε,
τουλάχιστον για να κρατήσουμε την οι
κονομική ισορροπία. Είμαι απαισιόδο
ξος για το μέλλον...».
Το συμπόσιο παρεκκλίνει στη συνέ
χεια και χάνεται σε συζητήσεις γύρω α
πό το μεταμοντέρνο πληθωρισμό, που
χρησιμεύει ως άλλοθι για έναν υποθετι
κό θάνατο, των πρωτοποριών και που, σε
τελευταία ανάλυση, κρύβει μια γενική
στρατηγική της αγοράς και των μαζικών
μέσων που αποσ.κοπεί να άρει κάθε
προοπτική για έρευνα και για θεμελιακή
ανανέωση στην τέχνη.
Στη συνέχεια παρεμβαίνει η συνηθι
σμένη ανάλυση του Πιέρ Ρεστανύ, συγ
γραφέα και κριτικού, που μπορούμε να
την εκλάβουμε ταυτόχρονα ως ομολογία
και ως καταγγελία, ένα τρόπο πρόκλη
σης και συνάμα μια ομολογία χρεωκοπίας. Στο θρίαμβο του Μεταμοντερνισμού αναγνωρίζει το θρίαμβο του εκλεκτισμού, ένα πολιτισμό της ποικιλίας, μια
«ήρεμη ανατροπή». Βγαίνουμε από τον
κυρίαρχο φονξιοναλισμό για να μπούμε
σε μια «διακοσμητική ευαισθησία». «Ας
καλλιεργήσουμε την κρίση και ας αλλά
ξουμε τις αξίες. Σ ’ αυτή την έκρυθμη κα
τάσταση η πολλαπλότητα των άλλων εί
ναι δεκτή».
Η ιδεολογία της κρίσης, διατυπωμένη
διαφορετικά, δεν αποτελεί αποκλειστι
κότητα του Ρεστανύ. Είναι ο κυρίαρχος
λόγος της καλλιτεχνικής επικαιρότητας,
μολονότι πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες
διαφωνούν. «Η κρίση είναι στο κεφάλι
σας», διακηρύσσει ο Παύλος. «Ό λα θέ
λ ε τ ε να τα ζυγίσετε μ ε τα δικά σας μ έ 
τρα και σταθμά... Μ ιλάτε για συστήματα
και ταξινομήσεις και όχι για τέχνη». Και
ο Βελίκοβιτς μου εμπιστευόταν καθώς ά-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
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κουγε όλη αυτή τη φλυαρία: «Θα καταφέ
ρουν να με αποθαρρύνουν σε σημείο
που να μην καταλαβαίνω τα ίδια τα προ
βλήματα του ζωγράφου».
Αγανακτισμένοι ν ’ ακούνε μερικούς
«εργολάβους» της μουσειολογίας, πολ
λοί καλλιτέχνες, έξω από την αίθουσα
των συνεδριάσεων, κατηγορούσαν τα
νέα έτοιμα μουσεία με τις συλλογές - πα
κέτο, πανομοιότυπες σ ’ όλο τον κόσμο,
που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο της η
γεμονίας του διεθνούς εμπορίου της τέ
χνης.
Ο Βίλαν Σμιντ, ιστορικός και καθηγη
τής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονά
χου, σκιαγραφεί από την πλευρά του μια
θεωρία για τη φήμη. Μας υπενθυμίζει ότι
ο κόσμος της τέχνης χωρίζεται ανάμεσα
στο Μουσείο και το Εμπόριο, ότι το έργο
είναι αντικείμενο ιδιοποίησης και ότι οι
αληθινοί συλλέκτες σπανίζουν όλο και
πιο πολύ και παραχωρούν τη θέση τους
στους επενδυτές. «Ο καλλιτέχνης, σύμ
φωνα με τον Σμιντ, δεν πουλάει τη δου
λ ειά του αλλά τη φήμη του, μ ια κάποια ι
δέα για την υστεροφημία του. Το κοινό
των μουσείων ή των εκθέσεων δεν συν
τηρεί την τέχνη, αλλά το εμπόριο της τέ
χνης. Δεν έρχεται για να καταλάβει την
τέχνη, αλλά για να επαληθεύσει τη φήμη
του καλλιτέχνη. Οι συλλέκτες αγορά
ζουν φήμη και έχουν την ψευδαίσθηση
ότι συμμετέχουν».
«Η φήμη σήμερα είναι επιφανειακή,
θα διακηρύξει ο Ζαν Λεμαρί. Η φήμη ε
νός καλλιτέχνη δεν μπορεί να συναγωνι
στεί τη φήμη, ενός ποδοσφαιριστή. Ο
Ρούμπενς, ο Βελάσκεθ ήταν στον καιρό
τους πρεσβευτές της χώρας τους, ιδρυ
τές μουσείων. Σήμερα οι μ εγ ά λ ο ι καλλι
τέχνες έπρεπε να διευθύνουν τα μεγάλα
μουσεία και όχι οι σημερινοί μεταπρά
τες έργων...».
Πρώην διευθυντής του Εθνικού Μου
σείου Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι και
της Βίλλας Μέντιτσι της Ρώμης, ιστορι
κός της τέχνης, ο Ζαν Λεμαρί είναι πάνω
απ’ όλα ένας σημαντικός συγγραφέας,
φωτισμένος από την ποιητική φλόγα και
την καλλιτεχνική δημιουργία της εποχής
μας. Αναφέρθηκε αρχικά — και ήταν ο
πρώτος— στο τοπίο, στο χώρο και στο
φως των Δελφών, που υπήρξε ομφαλός
του κόσμου, το κέντρο του αρχαίου ελλη
νικού πολιτισμού. Μ ας μίλησε για τον Ό 
μηρο και τη μυθολογία, για να θυμηθεί έ
πειτα ότι, πριν καμιά σαρανταριά χρόνια,
λίγο μετά τον πόλεμο — όταν ξανάβγαζε

του Ραούλ Ζαν Μουλέν

στο φως το Σεζάν και τους μεγάλους ζω
γράφους του Λούβρου, που είχαν φυγα
δευτεί, στους αντάρτες για να προστα
τευτούν...— έτρεχε τα 1.500 μέτρα δρό
μο στο στάδιο και απήγγειλε αρχαίους
ποιητές στο θέατρο των Δελφών.
«Δεν υπάρχει διεθνής τέχνη», υποστη
ρίζει ο Λεμαρί σ ’ έναν αυτοσχεδιασμό
γεμάτο έμπνευση και πάθος. «Η τέχνη
δεν έχει σχέση μ ε τη σύγχρονη εσπε
ράντο, που κυκλοφορεί παντού. Η ιστο
ρία της τέχνης γράφτηκε μ ε ρήξεις και
συγκρούσεις, μ ε μ ια διαδοχή από αλυσι
δωτές συνέχειες και αλλαγές. Αυτό που
άλλαξε με τον μοντερνισμό είναι ότι α
νακαλύψαμε την πολλαπλότητα των πο
λιτισμών. Το μοντέρνο πνεύμα, που δεν
συμπίπτει αναγκαστικά με τον μοντερνι
σμό ούτε με την πρωτοπορία, υπήρξε
πάντοτε μ ια μάχη για την ελευθερία.
Μια νύχτα στο εργαστήριό του ο Πικάασο μου εξομολογιόταν: "αυτό που με έ 
σωσε είναι ότι ποτέ μου δεν ήμουν οπα
δός του μοντερνισμού... Είναι δύσκολο
να βρ εις το απόλυτο μέσα στο βάλτο με
τα β α τράχ ια ". Εδώ και μ ερικ ές δεκαε
τίες οι πρωτοπορίες αναπτύχθηκαν και
πολλαπλασιάστηκαν εις βάρος του μον
τέρνου πνεύματος. Και τότε επινόησαν
τον Μεταμοντερνισμό: η Καινοτομία τά
χα διαλύθηκε, παρατηρείται ήρεμη ανα
τροπή, αλλά δεν υπάρχει υπέρβαση γ ια 
τί όλα μπορούμε να τα ανακτήσουμε, το
κάθε τι μπορεί να επαναξιολογηθεί...!
Ζούμε σε μια κοινωνία του θεάματος και
της κατανάλωσης».
Και ο Ζαν Λεμαρί συμπέρανε: «Οι καλ
λ ιτέχ ν ες είναι οι μεγάλο ι αρχαιολόγοι
της εποχής μας. Έμαθα τα πάντα από
τους κ αλλιτέχνες και δεν πρέπει ποτέ να
προτάσσουμε τον εαυτό μας στη θέση
τους. Οι καλλιτέχνες είναι σκοτεινοί α
βυθομέτρητοι... Η τέχνη μας βοηθάει να
βλέπουμε καλύτερα. Ο άνθρωπος είναι
ένα μ ίγμ α από πέτρες και δέντρα όπως
το τοπίο των Δελφών».

ΣΕΙΡΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

NréiëivT Ριχάρηο/ΚαρΙ Μαρξ

ΑΞΙΑ
ΚΑΙ
ΥΠ ΕΡΑΞΙΑ
Εχύογή χεφίΥ*γ m αΰσγογή Γιύργος Σηφάτιχ
Μπάφραση Π. Μανρομμάτης χαι θ. ΜίνογΙον
Εχψίΐαα θφίζΜϊνογΙον

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

Οι απόψεις του Ντέιβιντ Ρικάρντο για τα σημαντικότερα ζητή
ματα της πολιτικής οικονομίας
και τα σχόλια του Καρλ Μαρξ
από το Χ ε ιρ ό γ ρ α φ ο 1 8 6 1-1863
συγκεντρωμένα για πρώτη φορά
σε έναν τόμο που αποτελεί έτσι
ντοκουμέντο της μαρξικής πρό
σληψης της κλασικής πολιτικής
οικονομίας και συγχρόνως εισα
γωγή στην κλασική και την
μαρξική οικονομική θεωρία.
Επιλογή κειμένων και εισαγω
γή: Γιώργος Σταμάτης
Μετάφραση: Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Θέμις Μίνογλου
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Μαξ Χόρκχαίμερ

Η έκλειψη του Λόγου
μετάφραση Θέμις Μίνογλου
Καρλ Σμιττ

Η έννοια του Πολιτικού
μετάφραση και εισαγωγή Αλίκη
Λαβράνου

Μετάφραση: Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα
Ο Γάλλος κριτικός της τέχνης Ραούλ Ζαν Μου
λέν, τέως γενικός γραμματέας, της «Διεθνούς
Έ νω σης Κριτικών της Τέχνης», (Α.Ι.Ψ.Α) προτεί
νει, λίγο καθυστερημένα, μια κριτική σύνθεση
των απόψεων που ακούστηκαν στη Β Διεθνή
Εικαστική Συνάντηση των Δελφών στα τέλη
του περασμένου Αυγούστου. Δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα « L ’ H u m a n ité στις 13 Οκτω
βρίου 1989.

Γιώ ργος Σταμάτης

Σχέδιο και αγορά στις
σοσιαλιστικές οικονομίες
Εκδόσεις Κριτική. Πατούσα 3.
Αθήνα, τηλ.: 36.19434
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Ή πεζογραφιχή μας παράδοση
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Τόβιβλίο της αύτοχρατείρας
’Ελισάβετ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΤΛΟΣ Φθινόπωρο,
Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ Θάνος Βλέκας, Α. ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Τό
Τάξιμον, ΨΎΧΑΡΗΣ Τό Ταξίδι μου,
I. ΚΟΝΔΤΛΑΚΗΣ Πρώτη αγάπη, Όταν ήμουν δάσκαλος,
Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ Τόβυσσινί τριαντάφυλλο,
Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ Διηγήματα A ' Διηγήματα Β \
Μ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ ’.Αφηγήματα, Π. ΝΙΡΒΑΝΑΣ
Τό πέρασμα του Θεοΰ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ
Οί νεκροί της ζωής, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ
Ή Πάπισσα 'Ιωάννα, ’Α φηγήματα,

Κ. ΡΑΔΟΣ Ό πειρατής της Γραμβούσης,
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ Διηγήματα, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΟΣΠΟΡΙΤΗΣ Σκηναί της ερήμου,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ Αουκής Αάρας,
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ήφόνισσα,
Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Ή κερένια κούκλα,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Διηγήματα της στάνης,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Ό ζητιάνος,
I. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ό Πατούχας,
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ή νοσταλγός
καί άλλα διηγήματα, ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ
Νησιωτικές ιστορίες, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Ό πολυπαθής, Ό ζωγράφος,

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ρεμβασμός
τοΰ Δεκαπενταυγούστου, ΚΩΣΤΑΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ Πεζογραφήματα,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ Διηγήματα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΣ Τρελά διηγήματα,
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ναυαγίων Ναυάγια
Σύμβουλος έκδοσης: Μανόλης Άναγνωστάκης
Ή σειρά συνεχίζεται

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

ΓΡΑΦΤΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΣΤΟ 2000 ’e DOGRU
Ό σ ο ι ενδιαφέρονται να εγγραφούν
συνδρομητές στο έγκυρο και
ενημερωμένο τουρκικό πολιτικό
περιοδικό 2000 ’e Dogru μπορούν
να απευθύνονται στην εξής
διεύθυνση:
Αντώνης Ζήκας
Τ.θ. 3738
10210 Αθήνα
Εξάμηνη συνδρομή 8000 δρχ.
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Μια ευρωπαϊκή
πολιτιστική
πρόταση
Ο Μ ίλτο ς Π εχλιβάνος
γρ άφ ει για το ευρωπαϊκό
πολιτιστικό περιοδικό
L ib e r"
Έ ν α νέο πολιτιστικό περιοδι
κό, μέσα στα τόσα άλλα που
κατακλύζουν την ήδη κορε
σμένη διεθνή βιβλιαγορά, εί
ναι σχεδόν αναπόφευκτο να
περάσει απαρατήρητο, και ό
χι μόνο από το ευρύτερο ανα
γνωστικό κοινό. Ό τα ν όμως
πρόκειται για ένα έντυπο που
εκδίδεται ταυτόχρονα σε πέν
τε διαφορετικές γλώσσες και
σε πάνω από ένα εκατομμύ
ριο αντίτυπα, τότε οι μεμψί
μοιρες προβλέψεις δεν έχουν
πια καμία θέση, διαψεύδονται
ευθύς εξαρχής.
Το Liber, που με τις άριστες
αυτές προϋποθέσεις εγκαι
νίασε στις αρχές Οκτωβρίου
την έκδοσή του, είναι ένα ρη
ξικέλευθο ευρωπαϊκό πείρα
μα. Διευθυντής του είναι ο
Γ άλλος κοινωνιολόγος Pierre
Bourdieu και έδρα του το Πα
ρίσι. Στην έκδοσή του όμως
συμπράττουν τρεις μεγάλες
ευρωπαϊκές εφημερίδες — η
γερμανική Frankfurter Allge
meine, η γαλλική Le Monde, η
ισπανική El Pais — και δύο λο
γοτεχνικά περιοδικά, το ιταλι
κό L'Indice και το αγγλικό Ti
mes Literary Supplement. Μ ε
ταφ ράζεται και τυπώ νεται
στις πέντε γλώσσες, και οι επιμέρους εθνικές εκδόσεις
του διανέμονται ως ειδικό τρι
μηνιαίο ένθετο μαζί με τα αν
τίστοιχα έντυπα.
Οι προγραμματικές επιδιώ
ξεις της συντακτικής επιτρο
πής κατατίθενται στο λιτό εκ
δοτικό σημείωμα του πρώτου
τεύχους. Το Liber φιλοδοξεί
να προσφέρει ένα βήμα στους
καλλιτέχνες, τους συγγρα
φείς και τους επιστήμονες,
για να ανταλλάξουν θέσεις
και ιδέες, και να παραμερί
σουν έτσι τη μονομέρεια και
τον επαρχιωτισμό, την άγονη
απομόνωση σε επιστημονι
κούς κλάδους, εθνικές.παρα

δόσεις ή ακαδημαϊκές συντε
χνίες. Μέλημά του δεν είναι η
αντικατάσταση των παλαιών
πολιτισμικών εθνικισμών με
έναν νέο «ευρωκεντρισμό»· α
ποσκοπεί στο να παροτρύνει
τη δουλειά σε ευρωπαϊκή κλί
μακα και να βοηθήσει στην υ
πέρβαση εκείνων των παρα
νοήσεων και των ετεροχρονι
σμών, που προξενούνται από
τους γλωσσικούς φραγμούς,
το βραδύ ρυθμό των μετα
φράσεων ή την οκνηρία των
ακαδημαϊκών παραδόσεων.
Κανείς δεν θα αρνηθεί ότι το
φορτίο είναι βαρύ και το σχέ
διο φιλόδοξο, ίσως ακόμη και
μεγαλεπήβολο. Φ υλλομε
τρώντας όμως το πρώτο τεύ
χος δύσκολα δεν θα πεισθεί
ότι το αποτέλεσμα είναι εφά
μιλλο των προσδοκιών.
Στις σελίδες του Liber φι
λοξενούνται άρθρα που αφο
ρούν σε ποικίλες πλευρές του
φάσματος των επιστημών, α
πό την παλαιογραφία ως τη
φυσική: Ο Pierre Bourdieu
διαβάζει το μυθιστόρημα της
Virginia Woolf Στο Φάρο ως
κείμενο - κλειδί για τις σχέ
σεις των φύλων. Ο Roger
Chartier σχολιάζει γραμματο
λογικές εργασίες της τελευ
ταίας δεκαετίας, με κοινό πα
ρονομαστή τη μελέτη της τυ
πογραφικής μορφής των κει
μένων ως παράγοντα, που
συντελεί στην πρόσληψη της
λογοτεχνίας από τους ανα
γνώστες της, και ως στρατη
γικής, για να διασφαλιστεί η
συμβολική εξουσία. Ο Ιταλός
φυσικός Tito Arecchi προβλέ
πει την τρίτη επιστημονική ε
πανάσταση στη φυσική, με τη
μετάβαση από μια μονοσή
μαντη σε μια πολυσήμαντη ει
κόνα του σύμπαντος. Η Γαλλίδα νομικός Mireille Delmas Marty πραγματεύεται την ε
νοποίηση των επιμέρους ευ
ρωπαϊκών δικαίων.
Η Ανατολική Ευρώπη και ο
απόηχος των τελευταίων πο
λιτικών εξελίξεω ν απολαμβά
νουν το μερίδιο του λέοντος.
Μια σελίδα είναι αφιερωμένη
στον Ρουμάνο ποιητή Mircea
Dinescu, καταδικασμένο σε
κατ’ οίκον περιορισμό από το
καθεστώς Τσαουσέσκου. Ο α
ναγνώστης θα βρει επίσης
πληροφορίες για τα λογοτε
χνικά περιοδικά που κυκλο
φορούν στην Ουγγαρία μετά
την άρση της λογοκρισίας,
καθώς και για τις πολωνικές
εκδόσεις βιβλίων, που ήταν
μέχρι πρόσφατα απαγορευ
μένα στη Σοβιετική Ένωση.
Τέλος, ο Boris Kagarlizky, μέ
λος του «Λαϊκού Μετώπου για
την Περεστρόικα», γράφει για
την Ά ν ο ιξ η της Πράγας και
τις διαφορές της από τις ση-

μερινες μεταρρυθμίσεις.
Το πρώτο τεύχος του Liber
κλείνει με μία ανοιχτή επιστο
λή προς την Ευρώπη. Αποστο
λέας είναι ο Chinweizu, δημο
σιογράφος της Guardian του
Λάγκος, και παραλήπτες όσοι
κυρίως ευρωπαίοι γεννήθη
καν μετά από το 1960 και δεν
πήραν έτσι μέρος στην νεοαποικιοκρατική ερήμωση της
Αφρικής: «Η δική σας γενιά
μπορεί να συμβάλει, ώστε οι
σχέσεις της Αφρικής και της
Ευρώπης να θεμελιωθούν εκ
νέου σε μ ία βάση, που να μην
είναι ρατσιστική και ιμπερια
λιστική».
★
Θα ήταν, ίσως, σκόπιμο να
αναφερθούμε σε τρία ακόμη
άρθρα, που με διαφορετική
φορά το καθένα μοιάζουν να
συγκλίνουν σε ένα κοινό ση
μείο: ιχνογραφούν τις μορφές
κάποιων σημαντικών ευρωπαίων διανουμένων, μορφές
που καθίστανται στις μέρες
μας απρόβλεπτα επίκαιρες.
Ο ανατολικογερμανός συγ
γραφέας Günter de Bruyn
σχεδιάζει το πορτρέτο του
Heinrich Böll με καμβά το
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
και το σύνδρομο των ενοχών,
που κληροδότησε. Η ενοχή εί
ναι κοινή και η ψυχολογική
διαδικασία απώθησής της πα
ρόμοια στις δύο Γερμανίες,
μολονότι το πολιτικό και ιδεο
λογικό πρόσημο διαφέρει
— αυτή είναι η προκλητική
διαπίστωση του αρθρογράφου. Σύμφωνα με τον de
Bruyn, ο Böll δίδαξε στους
Γερμανούς, «οι οποίοι αμέ
σως απομάκρυναν τα ερείπια
και ακόμη ταχύτερα απώθη
σαν τις ενοχές», τη μνήμη ως
πράξη αντίστασης, το όραμα
ενός κόσμου με ανθρωπιά.
Έ ν α παράλληλο όραμα, με
συντηρητική ωστόσο ιδεολο
γική τιμή, μοιράζονται δύο άλ
λοι ευρωπαίοι διανοούμενοι,
ο T.S. Eliot και ο Ε. R. Curtius.
Βασισμένος στην ανέκδοτη α
κόμη ιδιωτική αλληλογραφία
ιούς — από το 1922 ως το θά
νατο του δεύτερου στα 1956—
ο Peter Godman παρουσιάζει
αυτή την ευρωπαϊκή φιλία.
Ο Eliot είχε την πεποίθηση
οτι η πραγματική σημασία
των κορυφαίων συγγραφέων
μιας εθνικής λογοτεχνίας δεν
είναι δυνατό να διαπιστωθεί
χωρίς τη βοήθεια ενός τρίτου
ματιού με ευρωπαϊκή οπτική.
Την προσέγγιση αυτή θα προ
σφέρει ο Curtius. Μεταφρα
στής της Έρημης Χώρας στη
γερμανική γλώσσα, είδε στον
Eliot το θεματοφύλακα της
ευρωπαϊκής παράδοσης και

δεν δίστασε, με ένα άρθρο
του στα 1928, να του απονείμει τον καθοδηγητικό ρόλο
στον αγώνα για τη διατήρησή
της. Ο Godman παραθέτει έ
να εύγλωττο χωρίο από το πε
ρίφημο βιβλίο του Curtius Ευ
ρωπαϊκή λ ογοτεχνία και λ α τ ι
νικός Μεσαίωνας: «Να δει κα
νείς την ευρωπαϊκή λογοτε
χνία ως σύνολο είναι τότε μό
νο δυνατό, όταν έχει βιώσει
τα δικαιώματα του πολίτη σε
όλες τις εποχές, από τον Ό 
μηρο ως τον Γκαίτε (...) Γίνε
σαι Ευρωπαίος, αφού έχεις γί
νει πρώτα Civis Romanus».
Ο Norberto Bobbio, τέλος,
συστήνει τον Carlo Cattaneo
με αφορμή την πρόσφατη
συγκεντρωτική έκδοση των
άρθρων του, δημοσιευμένων
από το 1839 ως το 1844 στο
περιοδικό II Politecnico που ο
ίδιος διηύθυνε. Ο Cattaneo, ό
ψιμο τέκνο του διαφωτισμού,
αφιερώθηκε στην εκλαΐκευση
της επιστήμης. Γνήσιος «πο
λυτεχνίτης» γράφει για τη χη
μεία, τη γλωσσολογία, τη λο
γοτεχνία, την ιστορία, την οι
κονομία κ.ο.κ. Παίρνει μέρος
στο Risorgimento και κατά
την εξέγερση του 1848 βρί
σκεται στο Μιλάνο, παρόλο
που ανήκει στους μετριοπα
θέστερους και προτείνει τη
δημιουργία «Ηνωμένων Πολι
τειών της Ιταλίας». Ο Bobbio
παραθέτει την τελευταία φρά
ση ενός κειμένου του για τα
γ ε γ ο ν ό τ α του Μ ιλ ά ν ο υ :
«Πραγματική ειρήνη δεν θα
βρούμε παρά μόνο αν δη
μιουργήσουμε τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Ευρώπης»!
Το Liber, περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο, είναι ένα αι
σιόδοξο σημείο των καιρών.
Για όσους πιστεύουν ότι η
προοοπτική της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης δεν πρέπει να
αρκεσθεί στην τελωνειακή έ
νωση, δεν αποτελεί το μόνο
ενθαρρυντικό μήνυμα. Στην
τελευταία διεθνή έκθεση βι
βλίου της Φρανκφούρτης, για
παράδειγμα, ο Γάλλος ιστορι
κός Jacques Le Goff ανακοί
νωσε ένα ακόμη φιλόδοξο εκ
δοτικό σχέδιο. Πέντε μεγάλοι
ευρωπαϊκοί οίκοι (C. Η. Beck
Verlag - Μόναχο, Basil Blac
kwell Publishers - Οξφόρδη,
Editorial Critica - Βαρκελώνη,
Editori Laterza - Ρώμη και Edi
tions du Seuil - Παρίσι) έχουν
προγραμματίσει μια κοινή ι
στορική σειρά με το γενικό τί
τλο «Χτίζοντας την Ευρώπη».
Το μόνο μελανό σημείο σε
όλα αυτά τα ωραία — και ίσως
για κάποια ασκητικά, ελληνο
κεντρικά αυτιά ηχηρά— είναι
ότι γίνονται ερήμην μας. Αν η
ελληνική απουσία οφείλεται

στην αλαζονεία των ισχυρών
ή στην ντόπια μακαριότητα
και αναπαραδιά, δεν μπορώ
να το γνωρίζω. Το βέβαιο εί
ναι ότι δεν θα μας βγει σε κα
λό.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΑΚΗΣ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Έ να ς ειδωλολάτρης
Εκδ. Ε ξ ά ν τ α ς , Α θ ή ν α 1989

Ο γνωστός σκηνοθέτης Τάκης Κανελλόπουλος αφηγείται με μια ξεχωριστή πρωτο
τυπία. Οι ήρωές του είναι οι
«ήρωες» των μυθιστορημά
των όταν ζωντανεύουν και μι
λούν στο περιθώριο των ιστο
ριών τους αλλά πάντα εντός
των μυθευμάτων τους.
Οι επιστολές συστήνουν α
πό μόνες τους ένα ιδιαίτερο
είδος πεζογραφίας· εδώ ενερ
γοποιούν την αληθοφάνεια,
χωρίς όμως να αναπαριστούν
καμιά άλλη πραγματικότητα
παρά της αυθαιρεσίας των αι
σθημάτων.
Οι ημερολογιακές εγγρα
φές δίνουν το στίγμα τους ως
μορφές εσωτερικού μονόλο
γου, που εγγράφεται και πάλι
στη συναισθηματική διαπλο
κή.
Τα εξαιρετικά ασύμμετρα
διηγήματα του Τ.Κ. συνθέ
τουν μια συνεχή μυθιστορία
όπου «ειδωλολάτρης» φαίνε
ται να είναι ο συγγραφέας/
αφηγητής.
ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Β Α Λ Τ Α Δ Ω ΡΟ Σ
Η Βιρβιρίτσα και άλλα διηγήματα
Εισ., επιλ. κειμένων και επιμ.:
Ελένη Λαδιά
Εκδ. Β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο ν τη ς

«Ε σ τ ία ς », Α θ ή ν α 1989
Διηγήματα του λεγάμενου
«θεσσαλικού ηθογραφικού
κύκλου» περιλαμβάνει ο μι
κρός αυτός τόμος. Ο Καρδιτσιώτης συγγραφέας και ζω
γράφος (1897-1930), αν και
βραχύβιος, άφησε έργο ανα
λογικά μεγάλο: διηγήματα,
θεατρικά έργα, ποιήματα, με
λέτες για την τέχνη, άρθρα
πολιτικά και σχόλια επικαιρότητας. Εξέδωσε ο ίδιος μια
μόνο συλλογή με τίτλο Όσοι
Ζήσουν (1927). Ορισμένα από
τα διηγήματα αυτής της συλ
λογής, καθώς και άλλα ανέκ
δοτα από τις συλλογές Τραγι
κές Μάσκες και Νέα Μοντέρ
να περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον τόμο, που με φροντίδα επιμελήθηκε η Ελένη Λαδιά.
Δ Α Β ΙΔ Σ Α Ν Τ Σ ΕΣ ΧΟ ΥΛΙΑΟ
Ό μ ω ς είμαι πάντα βασιλιάς
Μ ετ. πράλ.: Δ α ν ά η
Στρ ατηγοπ οάλου
Εκδ. Γ ν ώ σ ε ις , Α θ ή ν α 1988

Η έξοχη Δανάη αποδίδει με
τη γνωστή αισθαντικότητα
της αλλά και τη γνώση του νο

τιαμερικάνικου ταμπεραμέντου το λυρικό αφήγημα του
Κολομβιανού συγγραφέα. Ο
Δαβίδ Σάντσες Χουλιάου, κοι
νωνιολόγος, δημοσιογράφος
και καθηγητής πανεπιστημίου
καθιέρωσε ένα λατινοαμερικάνικο γραπτό λογοτεχνικό
στυλ, κατάλληλο να απευθύ
νεται στο κοινό και με δί
σκους ή κασέτες. Η νουβέλα
του αυτή είναι προϊόν έρευ
νας και γνώσης πάνω στη λαϊ
κή μουσική του Μεξικού. Συν
δυάζει τη θεατρικότητα με τη
μουσικότητα διαμορφώ νον
τας μια πρόζα ιδιότυπη όπου
ο μύθος ταυτίζεται με την ίδια
τη ζωή· μια ζωή γεμάτη υπερ
βολή και πάθος.

ΜΕΛΕΤΕΣ
Α.Ι. ΤΑΧΟΣ
Το πρώτο σοβιετικά σύνταγμα
του 1918
Εκδ. Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς , Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η
1989

Το πρώτο σοβιετικό σύν
ταγμα του 1918, παρά τον ση
μαντικό ρόλο που έπαιξε στη
διαμόρφωση όχι μόνο των Σο
σιαλιστικών Δημοκρατιών αλ
λά και στις αναθεωρήσεις των
Αστικών Συνταγμάτων φαίνε
ται πως δεν έχει γίνει αντικεί
μενο συστηματικής μελέτης.
Ειδικά στην Ελλάδα η εκτίμη
ση του Α. Σβώλου ότι «το Σύν
ταγμα τούτο (...) αξίζει να αντιμετωπισθεί χωρίς προκατάληψιν και πάντως με σοβαράν
προσοχήν», μόλις τώρα βρί
σκει το θετικό δέκτη.
Γιατί στη μελέτη αυτή ε
κτός από τα σχετικά κείμενα
παρέχεται και μια κατατοπι
στική εισαγωγή για το όλο ζή
τημα. Γίνονται, δηλαδή, οι α
παραίτητες συγκρίσεις με το
Γερμανικό Σύνταγμα του 1919
καθώς και το Ελληνικό Σύν
ταγμα του 1927.
Η μελέτη αυτή έχει και το
πρόσθετο προσόν ότι γίνεται
«πέραν του καλού και του κα
κού», διότι πρόθεσή της είναι
να υπηρετήσει την επιστήμη
και να υπενθυμίσει, τόσο
στους οπαδούς όσο και στους
πολέμιους της κοσμοθεωρίας
που θέλησε να εκφράσει το
πρώτο Σοβιετικό Σύνταγμα,
το αξίωμα ότι «Η ελευθερία
νοείται πάντα ελευθερία για
κείνον που σκέφτεται διαφο
ρετικά».
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Μ Π Ε Λ Ε Ζ ΙΝ Η Σ
Εύσημοι και άσημοι λόγοι
Κριτικά μελετήματα
Εκδ. Θ έ μ α , Α θ ή ν α 1988

Οκτώ κείμενα του φιλόλο
γου / κριτικού της λογοτε
χνίας Ανδρέα Μπελεζίνη, που
εξετάζουν μερικές από τις ση
μαντικότερες στιγμές στην ε-
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ξέλιξη της ποίησης στη σύγ
χρονη Ελλάδα. Αναλυτικά πε
ριέχει: 1. Ασήμια και ταυτοση
μία στην ποίηση. 2. Θα εξαιρέ
σουμε τον υπερρεαλισμό; 3.
Γλώσσα και μορφή στην ποίη
ση της πρώτης μεταπολεμι
κής γενιάς. 4. Η «Μπαλλάντα
για τους ποιητές που πέθαναν νέοι» του Μ ιχάλη Κατσαρού. 5. Το γλωσσικό φάσμα
της νεοελληνικής ποίησης με
τά τον πόλεμο (πρώτη μετα
πολεμική γενιά). 6. Η σηματουργία του Γ. Χειμωνά στις
τελευταίες σελίδες του αδελ
φού. 7. Η ποίηση του Λευτέρη
Πούλιου: Καθρέφτης ή έσοπτρον μιας γενιάς; 8. Πειρα
σμοί και πειραματισμοί στην
σύγχρονη ποίηση (και πρόζα).

χνικής, παραδοσιακές βρύ
σες της Πελοποννήσου.
Δίνονται γενικά στοιχεία
για τις κρήνες, ονομασία, η ι
στορία, οι δημιουργοί τους, η
τεχνική και η διακόσμηση, η
σύνδεσή τους με τον περίγυ
ρο και τέλος η απομνημόνευ
σή τους στο δημοτικό τραγού
δι, τα έθιμα και τη λαϊκή λα
τρεία.
Με το βιβλίο αυτό εμπλου
τίζεται η φτωχή έτσι κι αλλοιώς σχετική βιβλιογραφία
που αναδεικνύει την ομορφιά
αλλά και τη σημασία που έ 
χουν οι κρήνες στη λαϊκή μας
παράδοση, και μας γνωρίζει
τον αρχιτεκτονικό τύπο που
κυριαρχεί στην Πελοπόννη
σο.

...Η προσωπική μου θέση
είναι ότι η ποίηση, κατά τη
γλωσσική και επικοινωνιακή
της διάσταση, αιωρείται ό
πως ένα εκκρεμές, ανάμεσα
σε δυο ακραία, οριακά ση
μεία, προς τα οποία κα τα τεί
νει χωρίς ποτέ να φτάνει και
να ακινητεί σε αυτά, στην a
σημία και την ταυτοσημία».

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
Παραδοσιακές κρήνες
τη ς Πελοπόννησου
Εκδ.

Ο δυσσέας

Στο βιβλίο αυτό παρουσιά
ζονται πάνω από εκατό, αντιπ ρ ο π ί ι ί π π ι τ ι κ γ ο της λαϊκής τε

κυλάει καλλιρόη / καί ...ξε
χ ν ιέσ α ι πώς ξα φ νιά ζεσ α ι
καί... / ριζώνεις. / Έδώ, ό άν
θρωπος είναι ήλιος.

σμα / αφηγητής που γνωρίζει
και μας μεταδίδει την ιστορία
με ευαισθησία και κατανόηση.
Η συγγραφέας, είναι φανερό,
δεν ταυτίζεται με τις λύσεις
που η κοινωνία προτείνει. Εμ
μέσως εισηγείται την τρυφε
ρότητα και την κατανόηση ως
μόνο τρόπο να βοηθηθούν οι
«διαφορετικοί» άνθρωποι.

,-^y■ 'sV'-iv ^
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Σ Τ ΕΛ ΙΟ Σ Ν Τ Ο Μ Α Λ Η Σ
Το χάος (1)
της ταπείνωσης και της οργής

ΠΟΙΗΣΗ

Λ ά ρ ισ α 1989

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΚΡΑΝ ΙΩ Τ Η Σ
Αβυσσος Ά ν ο ιξ ις

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Μ ΙΧ Ε Λ ΙΟ Υ Δ Α Κ Η Σ
Φλας
Πρόλογος: Ανδρέας Αγγελάκης

Ε κ δ ό σ ε ις Ί κ α ρ ο ς , Α θ ή ν α 1989

Ταλαντευόμενη ανάμεσα
στα δυο φαινομενικά άκρα, το
ρεαλισμό και το λυρισμό, η
γραφή του Δ. Κρανιώτη επι
τυγχάνει να φθάσει την ισσοροπία που περικλείει μέσα
της η γνησιότητα.
Με περισσή ευαισθησία και
δεινότητα ο ποιητής μοιάζει
να σταχυολογεί τις λέξεις μια
- μια τοποθετώντας τες την
κατάλληλη στιγμή μέσα στο
στίχο, χωρίς να παρασύρετάι
από το ναρκισσισμό τους, ανοίγοντας νέους δρόμους στη
νεοελληνική ποίηση.
Δείγμα γραφής;
'Εδώ, ό ήλιος είναι άνθρω
πος / ό γάιδαρος φιλόσοφος /
καί ή άνοιξη ένα παιδί πού
μ εθάει / μ έ τήν εύχή τής σαύ
ρας / καί τήν ήχώ τού προβά
του στά πεύκα τά φαράγγια.

Μ Α ΡΙΑ ΣΟ Υ Ν ΛΑΝΤΑ
Τσαν το φάντασμα
Ιστορία από τη χώρα των
Βάσκων
Εικονογράφηση: Γιον Σαμπαλέτα
Μ ετ. Α γ γ ε λ ικ ή Β ρ ε τ τ ο ύ

Ο Τσαν το φάντασμα είναι μια
πρωτότυπη και τολμηρή προ
σέγγιση των «διαφορετικών»
παιδιών. Η συγγραφέας προ
σπαθώντας να αποτυπώσει τη
μεταιχμιακή αυτή κατάσταση,
που κυμαίνεται μεταξύ της ι
διαιτερότητας και της δυσπροσαρμοστικότητας, θίγει
ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλ nun Ο Τππν rivn> το ή .> τ .

Εκδ. Δ ω δ ώ ν η , Α θ ή ν α 1989

Μ. ΣΟ ΛΟ ΧΩ Φ
Πολέμησαν για την πατρίδα
Εκδ. Μ ίν ω α ς , Α θ ή ν α

(χ.χ.ε.)

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ ΧΡΗ ΣΤΑΚ Η Σ
Από το φέρετρο του Σεφέρη...
στο 1984 του Ό ργουελ
Εκδ. Γ α β ρ ιη λ ίδ η ς , Α θ ή ν α 1989

ΑΝ ΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Αλησμόνητα σινεμά
Εκδ. Ε ξ ά ν τ α ς , Α θ ή ν α 1989

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ ΙΤ ΖΑ Λ Η Σ
Σπουδές στην Ευρώπη
Εκδ. «Δ ω δώ νη», Α θ ή ν α - Γ ιά ν ν ε ν α
1988

ΣΤΑΥΡΟΣ Μ Ε Λ ΙΣ Σ ΙΝ Ο Σ
Ισοκράτους προς Δημόνικο
Α θ ή ν α 1989

ΚΩΣΤΑΣ Κ Ο Ν Τ Ο Δ Η Μ Ο Σ
Ό τ α ν ο κόσμος λιγόστεψε
απότομα
Γ),

Γ „ *
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από τα βιβηία της «γνώσης»
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Ν. ΓΚΑΡΚΑΝΑΣ - Τ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ - ΓΙΑΝ. ΣΠΡΑΟΣ

Η πολιτική
της οικονομικής
σταθεροποίησης

Ν. ΜΟΥΖΕΛΗΣ
Θ. ΛΙΠΟΒΑΤΣ - Μ. ΣΠΟΥΡΛΑΛΑΚΗΣ

Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισμός
της Ελληνικής
κοινωνίας

Εισαγωγή - Παρουσίαση

Εισαγωνή

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΤΟΜΑΣ ΧΟΜΠΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

Λεβιάθαν

Η Ελληνική Φιλοσοφία
1453 1821

ΑΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ - 0. ΒΕΡΕΜΗΣ
Π. ΚΑΖΑΚΟΣ - ΒΑΓ. ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΡ. Λ. ΡΟΖΑΚΗΣ - Γ. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ή
Ύλη, Μοριρή και Εξουσία
μιας Εκκλησιαστικής και Λαϊκής
πολιτικής κοινότητας
Τ όμος Α':

Μετάφραση:

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π ΑΣΧΑ ΛΙΔ Η Σ
ΑΙΜ ΙΛΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
Τ όμος

-

Τόμος Α': Η κυριαρχία

του Αριστοτελισμού
Τόμος Β': Η επικράτηση
της νεωτερικής φιλοσοφίας

Λαϊκισμός
και πολιτική

Οι Ελληνοτουρκικές
σχέσεις
1923 1987
-

3Ϊ Μετάφραση:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ
ΑΙΜ ΙΛΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ
^ ΐά Α Λ Ο Γ Ο Τ Ω Ν

εκδόσεις «γνώση» .

Ιπποκράτους 31,106 80 Αθήνα,
Τηλ. 3620941 - 3621194

σημαίνει συνυπευθυνότητα
του Δήμου για την αυστηρή
τήρηση του προγράμματος.
Την άνοιξη του ’89 απο
στέλλει το ποσό που της αντι
στοιχεί και ο Δήμος ενημερώ
νει ότι το πρόγραμμα ξεκινά.
Στα μέσα του Ιουνίου ’89 προ
κηρύσσει διαγωνισμό για την
επιλογή σπουδαστών.

U .F .O à T.V.
• Α ν α ζ η τ ε ίτ α ι κ ρ α υ γ ή
α π ε λ π ισ ία ς « γ ρ η γ ο ρ ε ίτ ε »,
«φ τ ά ν ε ι », « α μ ά ν π ι α » κτλ.:

Αγαπητό Αντί,
Στην Ε.Τ.* αναπτύσσεται ένα
φαινόμενο επίγειου νεοελλη
νικού UFO. Η ενσάρκωση της
αγλωσσίας, της πολιτιστικής
υποβάθμισης και της αμορ
φωσιάς εναρμονίζονται, ώστε
να παρουσιάσουν συμβολικά
την κατάντια του τρόπου με
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
τη σημασία της «επικοινω
νίας» στην Ελλάδα, αλλά και
να επιβεβαιώσουν επιπλέον
την ανυπαρξία κριτηρίων επι
λογής των ανθρώπων των
m ass media. Αντίστοιχο φαι
νόμενο του τρόπου με τον ο
ποίο αντιλαμβανόμαστε τη
σημασία της «πολιτικής» στη
χώρα μας συνιστά η εκλογή ε
νός εκδότη ημερησίου φύλ
λου του Τύπου στο κοινοβού
λιο. Δεν θα αναφερθώ, λοι
πόν, στη ραγδαία εξέλιξη ε
νός αγράμματου αθλητικογράφου Β ' κατηγορίας αγώ
νων ποδοσφαίρου σε τηλεο
πτικό σχολιαστή της παρέλα
σης της 28ης Οκτωβρίου, και
των εκλογών του Νοεμβρίου
σε εθνικό δίκτυο (σύνδεση με
τα studio της ET στη Θεσσα
λονίκη). Ίσω ς αν έμενε στα ό
ρια του αθλητικού σχολια
σμού να μην ήταν και ένα τό
σο πολύ επώδυνο φαινόμενο,
αλλά το Συνταγματικό Δίκαιο
(ίσως και να) απαιτεί κάποια εξειδ ίκ ευ σ η . Ό σ ο ν αφορά
στην περιγραφή της παρέλα
σης, τα λάθη και η ισοπέδωση
κάθε έννοιας της περιγραφής
ξεπέρασαν και αυτά τα όρια
της σημασίας του αυτονόητα
(και ανόητα) παχύρευστου. Τι
να πούμε; «Και μη χειρότερα»
ή το κινδυνολογικό «Γρηγο
ρείτε και απολύετε»; Το «μη
χειρότερ α » το χο ρτά σα με
πια.
Κώστας Θεολόγου
Π ο λ ιτ ε ιο λ ό γ ο ς , Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η

• Ελληνική τηλεόραση, όχι Extra
Terrestrial

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΜΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
• Π έντε σπ ουδασ τές μ α ς
γ ρ ά φ ο υ ν γ ια τ ις π ε ρ ιπ έ τ ε ιε ς
ενός π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ η ς ε ο κ γ ια
ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή κ α τ ά ρ τ ισ η ν έ ω ν
σ το Δ ή μ ο Ν έ α ς Σ μ ύ ρ ν η ς

Φαίνεται πως το ’χει το «κα
κό το ριζικό μας», όπως το
λέει ο ποιητής, που σ’ αυτή τη
χώρα των θαυμάτων, κατα
στρέφουμε στη γέννηση του
ο,τιδήποτε πάμε να δημιουρ
γήσουμε. Ό λ ο ι αναφέρονται
στην ανάπτυξη και κατά αξιο
θαύμαστο τρόπο όταν δίνεται
η ευκαιρία να αξιοποιήσουν
κάποια κονδύλια γι’ αυτήν ε
πιλέγουν και πάλι την υπανά
πτυξη.
Ο λόγος και πάλι για τις ε
πιδοτήσεις της ΕΟΚ. Ω ς γνω
στόν επιδοτούνται με δισεκα
τομμύρια προγράμματα για
την ψυχική υγεία (π.χ. Λέρος)
ή για την προστασία του περι
βάλλοντος (π.χ. Πρέσπες) και
αντί τούτων μας προκύπτουν,
διαιώνιση των μεσαιωνικών
μεθόδων συντήρηση της ψυ
χικής αρρώστιας στη Λέρο
και καταστροφή του οικοσυ
στήματος των Πρεσπών.
Πηγαίνοντας λίγο παρακά
τω συναντάμε τώρα το ζήτη
μα της παιδείας και της ανερ
γίας των νέων. Πρόσφατα η
ΕΟΚ έχει εκπονήσει ένα πρό
γραμμα για την καταπολέμη
ση της ανεργίας των νέων,
βοηθώντας την ανάπτυξη των
νέων τεχνολογιών με κύρια
κατεύθυνση τη διεθνική επι
κοινωνία των ευρωπαϊκών
κρατών, σε αντιπαράθεση με
την αμερικάνικη αγορά.
Σ ’ αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος
Νέας Σμύρνης υπέβαλε το
φθινόπωρο του ’88 αίτηση
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα
μείο για χρηματοδότηση ενός
Κέντρου Σπουδών για VIDEO.
Οι νέοι που θα έπαιρναν μέ
ρος θα ήταν επιδοτούμενοι,
με στόχο την επαγγελματική
τους κατάρτιση πάνω στις
νέες τεχνολογίες που αφο
ρούν τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Η ΕΟΚ σύντο
μα απαντά θετικά και εγκρίνει
το ζητηθέν κονδύλι, στο ο
ποίο ο Δ ήμος υποχρεούται να
συμμετέχει κατά 4 5 % . Αυτό

Συγροτείται εξεταστική ε
πιτροπή η οποία επί επτά ολό
κληρες μέρες διεξάγει γρα
πτές και προφορικές εξετά
σεις, μετά τις οποίες απορρί
πτονται περίπου 20 από τους
75 υποψήφιους. Ό π ω ς πλη
ροφορούμαστε ο Δήμαρχος
της Νέας Σμύρνης ζητάει από
την επιτροπή να «περάσει»
τους έντεκα από τους είκοσι
απορριφθέντες, δικαιολογών
τας ως εξής την απαίτησή
του: Οι παραπάνω αποτελούν
π ρ οστατευόμενου ς δ ημοτι
κών συμβούλων, οι οποίοι
προτίθενται σε περίπτωση
άρνησης της επιτροπής να
τους δεχθεί, να δυσκολέψουν
τη χρηματοδότηση για την ε
φαρμογή του προγράμματος.
Πάντως δημοτικοί σύμβουλοι
αρνήθηκαν κατηγορηματικά
ότι απαίτησαν κάτι τέτοιο, α
φού έτσι κι αλλοιώς μια μόνο
φορά εγκρίνεται το πρόγραμ
μα συνολικά και αυτό είχε γί
νει προ πολλού.

Κάτω από αυτόν τον εκβια
σμό η επιτροπή αντιπρότεινε
ότι, εν τοιαύτη περιπτώσει θα
έπρεπε να γίνουν δεκτοί όλοι
οι υποψήφιοι μηδενός εξαιρουμένου, και με την προϋπό
θεση ότι στο τέλος του πρώ
του διμήνου θα υποχρεούνται
σε εκ νέου επιλογή, κατόπιν
εξετάσεων απ’ όλους πλέον
τους καθηγητές. Έ τσ ι λοιπόν
όλοι οι υποψήφιοι εκλήθησαν
να υπογράψουν δίμηνη προ
σωρινή σύμβαση αντί ετή
σιας.
Η έναρξη του κέντρου VI
DEO στις 9 Οκτωβρίου ήταν
για όλους μια οδυνηρή έκπλη
ξη. Αντί των μεγάλων υπο
σχέσεων των υπευθύνων και
του Δημάρχου κ. Μπεχλιβανίδη προσωπικά κατά τα εγκαί
νια της 6ης Οκτωβρίου ότι, εί
μαστε οι πρωτοπόροι στην τέ
χνη του VIDEO, εφοδιασμένοι
με σύγχρονα μηχανήματα με
τη χρήση των οποίων θα γί
νουμε άρτιοι επαγγελματίες,
κινηματογραφιστές VIDEO ανωτάτου επιπέδου, πρότυπο
Σχολής απέναντι στις υπάρχουσες ιδιωτικές κινηματο
γραφικές σχολές, βρεθήκαμε
μπροστά σε ένα νέο ελληνικό
αλαλούμ που θα προσπαθή
σουμε να σας μεταφέρουμε α
μέσως:
Α) πλήρης ανυπαρξία προ-

ΙΣΠΑΝΙΚΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
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γράμματος σπουδών, φιλοσο
φίας και στόχων προγράμμα
τος, μεθόδου και παιδαγωγι
κής.
Μας μοίρασαν φυλλάδιο ό
που αντί των παραπάνω ανέφερε τα εξής:

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: «Η
γυναίκα και ο κινηματογρά
φος», »Ανάλυση κινηματογρα
φικής εικόνας», «Ιστορία των
τεχνών και του πολιτισμού»,
«Κοινωνιολογία των μέσων
μαζικής επικοινωνίας».
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: «Κάμε
ρα», «Φωτογραφία», «Ηλεκτροακουστική» και «Ηχολη
ψία».
Αυτό ήταν όλο κι όλο το κα
ταπληκτικό «πρόγραμμα» για
το Κέντρο VIDEO.
Δεν θα μπορούσε να οχολιασθεί σοβαρά το παραπάνω

γιατί, και ο πιο άσχετος θα α
ναγνώριζε χονδροκομμένες
ελλείψεις όπως, το μάθημα
της σκηνοθεσίας, του μοντάζ,
του σεναρίου, της ιστορίας κι
νηματογράφου κτλ. Ειδικά τα
μαθήματα που θα ’χαν σαν αν
τικείμενο αυτή καθ’ εαυτή τη
γλώσσα της νέας, για μας, τέ
χνης απουσιάζουν, παντελώς
αφ ού ε ξ ά λ λ ο υ α ν ά μ ε σ α
στους έξι καθηγητές κανένας
δεν είναι σκηνοθέτης!!! Αντί
τούτων, από τις πρώτες κιό
λας μέρες το μάθημα «Η γυ
ναίκα και ο κινηματογράφος»
εισέβαλε πανηγυρικά στο
πρώτο κιόλας στάδιο της «βα
σικής», όπως μας είπαν εκπαί
δευσής μας. Η καθηγήτρια,
κατέβαλε φιλότιμες προσπά
θειες να μας «εισάγει» στο θέ
μα, κι εμείς στην πλειοψηφία
μας χάσκαμε προσπαθώντας
να συλλάβουμε την. απίθανη
εκείνη σχιζοφρένεια. Με κα
λή πρόθεση, μπροστά στις
διαμαρτυρίες μας, η καθηγήτρια προσφέρθηκε να μας δι
δάξει και Ιστορία του Κινημα
τογράφου, μιας και δεν είχε
συμπεριληφθεί στο πρόγραμ
μα. Αλλά και στο επόμενο μά
θημα αντί τούτου κάναμε θε
ωρητική ανάλυση κειμένου
της Μαργκερίτ Ντυράς για
τον κινηματογράφο.
Ά λ λ ο ς καθηγητής που δή
λωσε «θεωρητικός», στο μά

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ:
ΤΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ
Ό ψ εις του εθνικού προβλήματος
στην Ελλάδα (1830-1880)
Ποιες είναι οι αντιλήψεις για το ελληνικό έθνος και τον
προορισμό του;
Αυτό είναι το καίριο ερώτημα που θέτει και ερευνά η ιστο
ρικός Έλλη Σκοπετέα. Βιβλίο ιστορικό όσο και ιδεολογι
κό, που είναι χρήσιμο για την κατανόηση του νεοελληνι
κού βίου, έως και της σημερινής συγκυρίας.
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θημα «Ανάλυση της κινηματο
γραφικής εικόνας» ξεκίνησε
με σημειολογία, συνέχισε με
Ό ρσον Ο υέλλες και μετά θέ
λησε να καταπιαστεί με τον ή
χο και το θέατρο. Κάθε τόσο
πετάγεται από το ένα θέμα
στο άλλο χωρίς να γίνεται αν
τιληπτή η μεταξύ τους σχέση,
και σαν να μη φτάνει αυτό βρί
σκει σκόπιμο να σημειώνει
στον πίνακα γαλλικές και αγ
γλικές φράσεις για να διευρύ
νει, ίσως, τις γνώσεις μας.
Αυτό το αλαλούμ θα συνε
χιστεί και στα υπόλοιπα μαθή
ματα της ομάδας των Τεχνι
κών, οπερατέρ καθηγητής για
την κάμερα, ανακαλύπτοντας
πως αγνοούμε στοιχειώδεις
έννοιες της γλώσσας του κι
νηματογράφου (π.χ. πλάνο,
είδη πλάνων, κινήσεις μηχα
νής, κλπ.) προθυμοποιείται α
πό μόνος του να μας διδάξει
από ντεκουπάζ μέχρι σκηνο
θεσία. Το ίδιο συμβαίνει στο
μάθημα της ηχοληψίας, όπου
ο καθηγητής, τη μια φορά
προσπαθεί να μας εξηγήσει
το μαγνητόφωνο και την επο
μένη, προφανώς αντιληφθείς
ότι δεν μπορούμε να παρακο
λουθήσουμε αυτά τα πρωθύ
στερα, προσπαθεί να κάνει ι
στορία του Ήχου.
Το χάος ολοκληρώνεται
στο τέλος της πρώτης εβδο
μάδας όταν επιλέγεται (από

ποιους, γιατί, με ποιο σκεπτι
κό;) και κατεβαίνει ως UFO για
προβολή η ταινία ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΙΗΝ, συνοδευόμενη από έ
να ακατανοήτο κείμενο - συρραφή φράσεων, του οποίου ο
«συγγραφέας» κρύβει το όνο
μά του κάτω απ’ την βαρύ
γδουπη υπογραφή: «Διεύθυν
ση Σπουδών» (;) Το μόνο που
με σαφήνεια μας πληροφορεί
το παραπάνω κείμενο -ανάλυ
ση είναι ότι, η ταινία αποτελεί
ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙ
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Α λ ή θ εια ,
σταθμός σε ποια ιστορία,
ποιανού παγκόσμιου, και τί
νος κινηματογράφου; Η παρα
πάνω απορία δεν λύθηκε, αν
τίθετα ο φερόμενος ως υπεύ
θυνος κι εμπνευστής του πα
ραπάνω προγράμματος, κ. Γ.
Αντωνόπουλος, προσπάθησε
να μας αναλύσει την ταινία
δυσκολεύοντας για μας πε
ρισσότερο την κατάσταση: α
ναφερόταν σε «μοντάζ», «ντε
κουπάζ», «πλάνα» και άλλα,
θεωρώντας σαν δεδομένο ότι
όλα, μας ήταν γνωτά. Στο τέ
λος μάλιστα μας ζητήθηκε να
υποδείξουμε πλάνα με «βά
θος πεδίου».
Από όλα αυτά καταλαβαί
νουμε ότι δεν υπάρχει ένα συ
νολικό και συγκεκριμένο πρό
γραμμα, αλλά μας δίνονται
σκόρπιες πληροφορίες, πολ
λές φορές ασύνδετες με το
ΕΚΔΟΣΕΙΣ —

Ο Ανδρέας Πετρουλάκης, γνωστός από την
καθημερινή του παρουσία στην «Αυγή», στο
πρώτο του λεύκωμα, καταγράψει τα καθέκαστα
της πολιτικής μας ζωής με καυστικό χιούμορ και
μοναδική διεισδυτικότητα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
Δεινοκράτους 131 Αθήνα 115 21 τηλ.: 7249300

αντικείμενο σπουδών. Αυτή η
σχιζοφρένεια συνεχίζεται πά
νω στις πλάτες μας έδώ και
τρεις βδομάδες με χαριτωμέ
νο αυταρχικό «στυλ» αφού κά
θε φορά στην ερώτησή μας:
«τι σημαίνει αυτό, δεν κατα
λαβαίνουμε τίποτα, γιατί δεν
τα πιάνουμε όλα απ’ την αρ
χή, γιατί μας ξεκινάτε από τη
μέση», παίρνουμε τις παρακά
τω απαντήσεις, απάνθισμα ί
σως μιας καινούργιας παιδα
γωγικής που θέλει να μας ρί
ξει «στα βαθειά νερά» όπως
μας εξήγησαν: «μας κοστίζε
τε πολλά λεφτά, ανοιχτέ τα
μάτια σας να μάθετε, δεν φτά
νει που πληρώνεστε έχετε και
απαιτήσεις, όποιος δεν θέλει,
να φύγει να έρθουν άλλοι,
διαβάστε και κανένα βιβλίο, η.
Ελλάδα γι’ αυτό δεν πάει
μ π ρ ο σ τ ά , σ ο β α ρ ε υ τ ε ίτ ε ,
χρειάζεται ένα επίπεδο για να
παρακολουθήσετε, όχι στην
προχειρότητα»!!!
Έ χουμ ε παρόλα αυτά, κά
θε διάθεση να προσαρμο
στούμε, ρωτάμε, ζητάμε διευ
κρινίσεις, καταβάλλουμε φι
λ ό τ ιμ ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς να
βρούμε μια μέθοδο προσέγγι
σης της «ύλης», προσπαθού
με να αντισταθούμε στην αν.
τιμετώπισή μας ως ηλιθίων
και αρνούμαστε να δεχτούμε
πως η Μεγάλη Τέχνη είναι α
πρόσιτη για μας.

μηχανήματα θα είναι και πόση
χρηματοδότηση δόθηκε, και
γενικά δεν υπάρχει γύρω οπό
το ζήτημα καμία διαφάνεια,
αντίθετα επιδιώκεται συγκά
λυψη.
Β. Ανυπαρξία μηχανημάτων
Ό σ ο ν αφορά υποσχεθέντα
σύγχρονα μηχανήματα για VI
DEO, αντικρύσαμε τα παρακά
τω:
α) Μ ια κινηματογραφ ική
μηχανή λήψεως 16μμ. προσφερόμενη από τον καθηγητή
κάμερας, β) ένα μαγνητόφω
νο NAGRA προσφερόμενο από
τον καθηγητή της ηχοληψίας,
γ) μια φωτογραφική μηχανή
προσφορά της καθηγήτριας
της φωτογραφίας.
Ό π ω ς γίνεται φανερό στο
σημείο αυτό τα πράγματα γί
νονται ιδιαίτερα σοβαρά, για
τί μας δηλώνεται ότι τα παρα
πάνω και άσχετα με VIDEO μηχανήματα δεν θα έχουμε
τη δυνατότητα να τα χειρι
στούμε, την ίδια ώρα μας ζη
τιέται σε ένα μήνα να παρα
δώσουμε ταινία σε φιλμ! Κι α
κόμα πιο σοβαρά όταν αντι
λαμβανόμαστε ότι μας κοροϊ
δεύουν. Καμία σαφή απάντη
ση δεν παίρνουμε για το πότε
θα έρθουν τα μηχανήματα. Τη
μια μας λένε κάτι για προβλή
ματα στο τελωνείο, την άλλη
ότι θα 'ρθουν τον Φεβρουά
ριο. δε μας διευκρινίζουν τι

Γ. Ανυπαρξία Διοίκησης
Μάταια εδώ και τρεις βδο
μάδες προσπαθούμε να μά
θουμε ποιος ασκεί χρέη Διοί
κησης, ποιος κατάρτισε το
Πρόγραμμα Σπουδών, τι ακρι
βώς κάνει η Γραμματεία εκ
τριών ατόμων, τι ακριβώς αρ
μοδιότητες έχουν πρόσωπα
που κυκλοφορούν στη Σχολή.
Έ να ς από μας που προσπά
θησε απ’ τις πρώτες μέρες να
εκφράσει άποψη για το περιε
χόμενο του προγράμματος
στον φερόμενο ως συντονι
στή κ. Ριζά αντιμετωπίστηκε
με ειρωνεία κι έμμεση απειλή.
Ο, κατά τις πληροφορίες μας,
υ π εύ θ υ ν ο ς εκπ α ιδ ευ τικο ύ
προγράμματος κ. Γ. Αντωνόπουλος αργότερα εξαφανί
στηκε, και την ευθύνη του
προγράμματος ανέλαβε ο
συντονιστής από κοινού μετά
κάποιας κυρίας Π. Παντελέοντος. Αυτή η σκιώδης Διοί
κηση, αντιλαμβανόμενη συνε
χείς διαμαρτυρίες μας στους
καθηγητές προσπάθησε να
μας εξηγήσει στα στόματος
των κ. Λ. Ριζά και Γ. Αντωνόπουλου ότι τα πολύ ειδικά μα

θήματα σκηνοθεσίας, σενα
ρίου, μοντάζ, είναι άχρηστα
γιατί είναι «τυποποιημένα»,
αντίκεινται στη φιλοσοφία
του προγράμματος που στη
ρίζεται στην «άρνηση της εξειδίκευσης». Ο κ. Αντωνόπουλος εξήρε επίσης, το ρό
λο του Μάη του '68 και μεγαλοστομούσε για τη συγκρότη
ση κινηματογραφικών ομά
δων κολλεκτιβίστικη βάση για να έρθει την επόμενη να
μας απαγορεύσει τη σύγκλη
ση Γενικής Συνέλευσης.
Επειδή, μετά τα παραπάνω,
σταματήσαμε να έχουμε ψευ
δαισθήσεις ότι, βρισκόμαστε
σε κάποιο κέντρο VIDEO και
σύγχρονω ν οπτικοακουστικών μέσων, αφού στην ουσία
πρόκειται για ΣΧΟΛΗ ΦΑΝΤΑ
ΣΜΑ ή ΒΙΤΡΙΝΑ του Δήμου, ό
που τα πάντα μπορούσαν να
διεκπεραιώνονται και χωρίς
εμάς, σκεφτήκαμε ότι έπρεπε
να αντιδράσουμε. Με αφορμή
κάποιο πρόβλημα που προέκυψε στις 25 Οκτώβρη στο μά
θημα «Ιστορία και Τέχνη» ό
ταν ζητήσαμε να ακολουθη
θεί μια πιο προσιτή σε μας μέ
θοδος διδασκαλίας, προτείναμε στους συναδέλφους τη
σύγκληση Γενικής Συνέλευ
σης. Μ ε τη σύμφωνη γνώμη ό
λων των παρισταμένων, εκδώσαμε. ανακοίνωση, την ο
ποία τοιχοκολλήσομε, νιπ Σιι-

— ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

Ο κ ό σ μ ο ς του
κιτς, η κακογου
στιά χω ρ ίς μ έ 
τρο, όπως εντοπί
ζεται στο περι
βάλλον μας, σή
μερα. Αυτή είναι
η περιήγηση, που
π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε ί
ται με αυτό το
β ιβ λ ίο ■ περιήγη
ση στο νεοελληνι
κό χώρο, τις διαν
θ ρ ώ π ιν ε ς σ χ έ 
σεις, τις νοοτρο
πίες, τη γλώσσα
και ουσιαστικά το
ύφος και το ήθος
της ζωής μας.
Μέσα από χ ίλ ια
και πλέον φωτογραφικά παραδείγματα, το κιτς καταγ
γέλλεται όσο και δ ιακω μω δείται
Μ ε άρθρα, που καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό υποθεμά
των, με υλικό καταταγμένο σε ενότητες, έτσι που να συγ
κροτείται μια σφαιρική θεώρηση του φαινομένου, ■

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
Δεινοκράτους 131 Αθήνα 115 21 τηλ.: 7249300

-

Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο

Τ Μ Η Μ *

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τακτικό Μέλος τής Εύρωπαΐκής Ένωσης Ινστιτούτων Ομαδικής Av0Auotk(E-G.A.T.I.N.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1989 1990
-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Εισαγωγή σιήν Ομαδική Ψυχοθεραπεία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: Είοαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: Εισαγωγή στήν Δυναμική Ψυχιατρική
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Εισαγωγή στις Αξιολογήσεις
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Group Analysts)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Σ. ΧΑΛΑΛΑΜΠΗ 9-11 & ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ . ΤΗΛ 644.7533 - 6435980
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νέλευση την επόμενη μέρα. Η
καθηγήτρια του εν λόγω μα
θήματος προσπάθησε να μας
ανακόψει!! «αφήστε τις συνε
λεύσεις, δεν βγάζουν πουθε
νά, άμα δεν σας αρέσει να φύ
γετε, πριμένουν άλλοι...». Σε
λίγο κατέφθασε επιθετικός ο
κ. Γ. Αντωνόπουλος ο οποίος
ξεχνώ ντας το Μάη και τα κι
νήματα ζήτησε να μάθει τους
«ενόχους» ...και κατέληξε: «εί
ναι Σχολή του Δήμου και δεν
έχετε δικαίωμα για συνέλευ
ση, δε δικαιούστε να χρησιμο
ποιήσετε αίθουσα της Σ χο
λής, ούτε συνέλευση σε ώρα
μαθήματος μπορείτε να κάνε
τε, είστε υποκινούμενοι, θα
μου κλείσετε τη Σχολή». Στο
διαπληκτισμό προστέθηκε η
κυρία Π. Παντελέων αγνώ
στου αρμοδιότητας, που μας
ξεκαθάρισε ότι απαγορεύεται
ο συνδικαλισμός γιατί «εδώ
δεν είναι Πανεπιστήμιο» και
τελειώνοντας ο κ. Αντωνό
πουλος αφαίρεσε με βιαιότη
τα την ανακοίνωση και αφού
την έσκισε την πέταξε...
Ο πιο πάνω κύριος κρύφτη
κε, και από τότε δεν τον ξαναείδαμε. Αντί γι’ αυτόν κατέφθασαν την επομένη μέρα ο
κύριος Ριζάς και ο κ. Δήμαρ
χο ς και μας υποχρέωσαν να
παρακαθήσουμε σε «Συνέλευ
ση» κάτω από την εποπτεία
τους κατά την οποία για μιάμι
ση ώρα προσπάθησαν να μας
τρομοκρατήσουν, να μας διασπάσουν, και να μας απειλή
σουν ως εξής:
α) είπαν ότι, το περιεχόμενο
του προγράμματος σπουδών
δεν μας αφορά, ούτε το πού
αποσκοπεί η Σχολή, τι πρό
γραμμα έχει υποβληθεί στην
ΕΟΚ, ούτε πότε και τι μηχανή
ματα θα έρ θ ο υ ν
β) οφείλουμε να υπακούμε,
να δεχόμαστε ό,τι μας προσφέρεται και δεν έχουμε κα
νένα δικαίωμα να κρίνουμε το
πρόγραμμα και καθηγητές·
γ) απαγορεύεται ο συνδικα
λισμός, εκτός κι αν αφορά τα
σάκια και καλοριφέρ (SIC)·
δ) αντιστρέφοντας την πρα
γματικότητα μας κατηγόρη
σαν ότι, δεν θέλουμε να μά
θουμε και παρεμποδίζουμε
δήθεν αυτούς να μάθουν και
μας εκβίασαν με υποταγή με
τη δήλωση «όποιος δεν θέλει
να μάθει να φύγει»·
ε) ο κ. Ριζάς προσωπικά, δή
λωσε πως δεν θα δεχθεί στη
σχολή «άτομα σαν και τους
καταλήψιες της Θεσσαλονί
κης που παλεύουν για την αν
τιγραφή» διαστρεβλώνοντας
προκλητικά τα αιτήματα των
φοιτητών για την πειθαρχική
δίωξη αλλά και το νόημα του
δικού μας αγώνα·
στ) προσπάθησαν να παρου
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σιάσουν τις διαμαρτυρίες μας
σαν υποκινούμενες και επιδεικνύοντάς μας σαν «ενό
χους» καθοσιώσεως μπροστά
σε όλους, μας υπέβαλλαν σε
ασφαλίτικη μέθοδο να ομολο
γήσουμε τους «καθοδηγητές
μας». Επεδίωκαν με αυτόν τον
τρόπο τον εξευτελισμό μας
μπροστά στους συναδέλφους
μας και την απομόνωσή μας·

ζ) στην ερώτηση συναδέλ
φων μας ποιος κατήρτισε αυ
τό το ασυνάρτητο πρόγραμμα
απάντησαν ότι αυτό έγινε α
πό τον κ. Ριζά και την κ. Π.
Παντελέοντος που δηλώθηκε
και αυτή ως συντονίστρια. Ση
μειώνουμε πως ο κ. Ριζάς δή
λωσε βιολόγος και η κυρία α
γνώστου ειδικότητος·
η) στην ερώτησή μας ποιος
ασκεί χρέη Διοίκησης απάν
τησαν ότι η Σχολή διευθύνε
ται από τους δύο συντονιστές
και το Δήμαρχο (sic)·
θ) μας τόνισαν ότι μας πλη
ρώνουν ενώ αλλού θα πληρώ
ναμε, κι όποιου δεν του αρέ
σει να φύγει γιατί περιμένουν
άλλοι, επιδιώκοντας έτσι την
εξαγορά μας·
ι) Τελειώνοντας ο κ. Δήμαρ
χο ς δήλωνε «οποιανού δεν
του αρέσει ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝ
ΤΡΑ»!!!
Μ ετά τις παραπάνω εξελί
ξεις, κι αφού πέτυχαν σε κά
ποιο βαθμό, κάνοντας κατά
χρηση εξουσίας, ψυχολογικό
εκβιασμό και απειλές και ε
κμεταλλευόμενοι τη σχέση ε
ξάρτησης, να μας ενοχοποιή
σουν και να εκφοβίσουν μεγά
λη μερίδα των σπουδαστών,
υποχρεωθήκαμε, για να απο
φευχθούν βιαιότητες, να συγκαλέσουμε τη συνέλευσή μας
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΙΑ ώρα ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ στο τέλος
της οποίας ο κ. Ριζάς φρόντι
σε να μας φωνάξει από το πα
ράθυρο ότι ο χρόνος πέρασε,
αρχίζει το μάθημα, υπενθυμί
ζοντας τις αδικαιολόγητες α
πουσίες.
Αυτή τη στιγμή έχουμε βά
σιμους φόβους ότι πολύ σύν
τομα μ εθ ο δ εύ ετα ι απΌμάκρυνση κάποιων από μας από
τη Σχολή με τη μορφή της κα

ταγγελίας της σύμβασης που
υπογράψαμε. Γνωρίζουμε ότι
ποντάρουν στην υποταγή της
π λ ε ιο ψ η φ ία ς τ ιμ ω ρ ώ ν τα ς
«προς παραδειγματισμό» τη
μειοψηφία.
Τελειώνοτας θέλουμε να ε
πικεντρώσουμε την προσοχή
μας σε δύο σημεία:
1. Ζητούμε από τον Τύπο να
θεωρήσει τις πληροφορίες
και καταγελίες μας και ειδικά
το τελευταίο σαν προειδοποί
ηση για τις μελλοντικές εξελί
ξεις.
Αν τις επόμενες μέρες υ
πάρξουν διώ ξεις π ρ οειδο
ποιούμε ότι, αυτοί που θα
πληρώσουν την μανία της εκ
δίκησης των υπευθύνων θα
βρίσκονται ανάμεσα στους υπογράφοντες.
2. Θέλουμε να ρωτήσουμε α
πό αυτό το βήμα τους καθη
γητές μας στο σύνολο, και ει
δικά τους επαγγελματίες κι
ν η μ α τ ο γ ρ α φ ισ τ ές Φ ίλιππο
Κουτσάφτη και Νίκο Παπαδημητρίου, τη φωτογράφο Έφ η
Γκόνη όπως και τον κοινωνιο
λόγο Μηνά Κοντό, πώς τοπο
θετούνται στα παραπάνω;
Δεν έχουν ηθική υποχρέωση
να μην σιωπούν για τον αυταρχισμό και την καταστολή
που χρησιμοπιούνται απέναν
τι μας. Αδυνατούμε επί πλέον
να πιστέψουμε ότι κι αυτοί
δεν αντιλήφθηκαν στη Σχολή
τα ίδια ακριβώς προβλήματα
που υπέπεσαν στην δίκιά μας
αντίληψη. Τι εξασφαλίζουν με
. τη σιωπή τους; Ποια παιδαγω
γική, επιστημονική, επαγγελ
ματική η άλλη σκοπιμότητα ε
ξυπηρετεί το να αντιμετωπί
ζονται 60 σπουδαστές σαν
πρόβατα στο μαντρί του κ.
Δημάρχου και όσοι από μας
αντιδρούν σαν «μαύρα πρό
βατα» που θα διωχθούν για
να επέλεθει η τάξη και η α
σφάλεια;
Αναμένουμε από τους πα
ραπάνω καθηγητές να εξηγή
σουν τη σιωπή τους ή διαφο
ρετικά να εκφράσουν τη θέση
τους απέναντι στις απειλές
και τις πιθανές διώξεις.
Ζέρβας Γιώργος
Κουτσοδόντης Τάσος
Σταφυλά Βασιλική
Τσάκος Γιάννης
Κυπριανού Αιμιλία
ΥΓ.: Π έμ π τη , 2.11.89. Ό π ω ς ε ί χ α 
μ ε π ρ ο β λ έ ψ ε ι, κ α ι π ρ ιν δ η μ ο σ ιε υ θ ε ί το π α ρ α π ά ν ω , ή δ η σ τ ις 9 σ ή μ ε 
ρ α το β ρ ά δ υ κ α τ α γ γ έ λ θ η κ ε η σ ύ μ 
β α σ η τ ε σ σ ά ρ ω ν α π ό ε μ ά ς κι ε ν ό ς
τ ε χ ν ικ ο ύ τ η ς Σ χ ο λ ή ς π ο υ ε τ ο π ο θ ε τ ε ίτ ο ε υ ν ο ϊκ ά α π έ ν α ν τ ι μ α ς . Η
κ ίν η σ η τ η ς «δ ιε ύ θ υ ν σ η ς » ή τ α ν ι
δ ια ίτ ε ρ α μ ε λ ε τ η μ έ ν η : π α ρ α μ ο ν ή
τω ν ε κ λ ο γ ώ ν , λ ό γ ω δ ια κ ο π ή ς τω ν
μ α θ η μ ά τ ω ν , ο Τ ύ π ο ς κ α ι το ε ν δ ια 
φ έ ρ ο ν όλω ν, σ τ ρ α μ μ έ ν ο π ρ ο ς τις
ε κ λ ο γ έ ς . Σ ιω π ή λ ο ιπ ό ν ε ξ α σ φ α λ ι
σ μ έ ν η μ έ χ ρ ι τ η ν Τρίτη.
Ω σ τό σ ο θα επ ανέλθο υ με.

αντί
Δ Ε ΚΑ Π ΕΝ Θ Η Μ Ε ΡΗ
ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Π Ο ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘ ΕΩ ΡΗΣΗ

Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 - 72.49.300
72.32.819 — 72.48.240
FAX: 72.26.107
TELEX: 214179 ANTI
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Διαφημίσεις:
ΑΛΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
• Γ ραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝ ΕΛΛΟΠΟ ΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΝΕΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Α.Ε.
Θέση Μαρίζα Μαντρίγκο
Παλλήνη Αττικής
Τηλ. 66.65.081-66.68.424
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ 1.650 δρχ. Ετήσια 3.300
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κτλ.: 10.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 2.800
Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:

εξάμηνη:............. δολ. 20
ετήσια:................ δολ. 40
Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία ·
Αυστραλία - Ωκεανία:

εξάμηνη:..............
ετήσια:................
•

δολ. 23
δολ. 45

Εμβάσματα, επιταγές:
Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ Π Α Π Ο Υ Τ Σ Α Κ Η Σ
Δημοχάρους 60
11521 Α Θ Η Ν Α

ΤΙΜ Η ΤΕΥΧΟΥΣ:
Π Α Λ ΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 150
δρχ. 250

Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚ Η Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η
• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.48.240
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου.
Α. Πουλουκτσή και Σια Ε.Ε.
Λασσάνη 9,
Τηλ. (031) 285.857
54 622 Θεσσαλονίκη

ΝΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ
ΞΕΝΗ
ΑΠΝΤΑΪΚ ΤΖΩΝ

Το παζάρι στο άσυλο
(Μυδιστόρημα)
ΒΙΤΟΡΙΝΙ ΕΛΙΟ
Μικροαστοί

(Διηγήματα)
ΒΛΑΝΤΥ ΜΑΡΙΝΑ
Βλαδίριρος ή Η πτήση που σταμάτησε
ΓΕ ΤΣΟΥΝ-ΤΣΑΝ
Το χωριό στο βουνό
(Μυθιστόρημα)
ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Μύησις ταξιδευτού
(Μυδιστόρημα)
Γειτονικά καταλύματα
(Μυδιστόρημα)
ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ ΠΕΛΑΜ
Μην μπλέξεις με το Αιάβολο
(Μυδιστόρημα)
ΖΕΛΟΥΝ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ
Ο γραφιάς
(Μυθιστόρημα)

1989-1990

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΟΡΑΝΤΕ ΕΛΣΑ
Το νησί του Αρθούρου
(Μυδιστόρημα)
ΜΠΕΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟ
Το μπαρ κάτω από τη θάλασσα
(Μυδιστόρημα)
ΝΑΝΤΟΛΝΥ ΣΤΕΝ
Η ανακάλυμη της βραδύτητας
(Μυθιστόρημα)
ΝΤΙΝΤΕΡΟ
Ο ανιμιός του Ραμώ
(Μυθιστόρημα)
ΟΥΓΓΓΟΥΕΡΘ ΓΙΟΥΤΖΙΝ
Τα εννέα πρόσωπα του Χριστού
(Μυδιστόρημα)
ΣΑΚΣ ΟΛΙΒΕΡ
Ο άνθρωπος που μπέρδεμε τη γυναίκα του
με ένα καπέλο
(Μυθιστόρημα)

Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
(Επιλογή-μετάψραση: Ρήγας Καπάτος)

ΘΕΑΑ ΚΑΜΙΑΟ ΧΟΣΕ
Η οικογένεια του Πασκουάλ Ντουάρτε

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΧΙΛΙΑΝΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

(Μυδιστόρημα)

(Επιλογή-μετάφραοη: Ρήγας Καπάτος)

ΚΑΛΒΙΝΟ ΙΤΑΛΟ
Μαρκοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη
(Μυθιστόρημα)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
(Επιλογή-μαάφραση: Γιάττης Πάτοης)

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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ΝΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Γκανάς Μ ιχάλης
Μητριά πατρίδα
(Πεζογράφημα)
Κάραλη Μ αλβίνα
Αθώος σαν αγαπημένος
(Αφήγημα)
Κάτος Γιώργος
Η βασιλεία των κατσαρίδων
(Μυδιστόρημα)
Μιλλιέξ-Γκρίτση Τατιάνα
Αλλάζουμε;
(Μυδιστόρημα)
Αναδρομές
(Διηγήματα)
Μ προυντζάκης Ξενοφών
Μια κοινή περιπέτεια του σώματος
(Πεζογράφημα)
Μωράί'της Γιώργος
Αναμνήσεις ενός αντάρτη
Ξανθούλης Γιάννης
Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας
(Μυδιστόρημα)
Πρωτοπαπάς Π άνος
Η αθέατη πλευρά της σελήνης
(Διηγήματα)

1989-1990

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σφυρίδης Π ερικλής
Από πρώτο χέρι
(Διηγήματα)
Τομαζάνη Δέσποινα
Φωτιά μέσα στο νερό
(Διηγήματα)
Φ ακίνος Αρης
Τα παιδιά του Οδυσσέα
(Μυδιστόρημα)
Φ ακίνος Μ ιχάλης
Εφημερεύων θίασος και άλλες ιστορίες
Χαριτόπουλος Διονύσης
Τη νύχτα που φ ύγε ο Μ πούκοβι
(Διηγήματα)
Χατζήπαπας Χρίστος
Το χρώμα του γαλάζιου υάκινθου
(Μυδιστόρημα)
Π Ο Ι Η Σ Η

Α γγελόκης Ανδρέας
Ο μακρύς μονόλογος
της Μ αρίας Π ολυδούρη
Γκανάς Μ ιχάλης
Γυάλινα Γ ιάννενα
Δ ενέγρ η ς Τάσος
Η κατάσταση των πραγμάτων
Κ ακουλίδης Γιώργος
Το χρώμα της ορχήστρας
Μοσκώφ Κωστής

Ρούσσος Τάσος
Μ ιχαήλ και άλλα διηγήματα
Σκούρτης Γιώργος
Ιστορίες με πολλά στρας
Το χειρόγραφο της Ρωξάνης
Σουρούνης Αντώνης
Τα τύμπανα της κοιλιάς και του πολέμου
(Διηγήματα)
Οι πρώτοι πεθαίνουν τελευταίοι
(Μυδιστόρημα)

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ

Για τον Έ ρω τα και
την Επανάσταση

Νικόδημος (μοναχός;
Ερωτικός Ασσύριος
Παπαδάκη Αθηνά
Ωχροτάτη έως του λευκού
Σκαρτσής Σωκράτης
Το μάρμαρο της άπλας
Χ έλης Γιώργος
Ό τι στείρα έτεκεν επτά
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