
JZ2 ouvcvttu&i Κυριακάτικη 29 Νοεμβρίου 1992

«Kidttf και muuata
Ο καθηγητής ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΛΗΣ

περιγράφει και αναλύει το 
περιεχόμενο και τους στόχους του 

πολυσυζητημένου πια εκσυγχρονισμού 
της ελληνικής κοινωνίας

«Οσο διατηρείται η σημερινή κατάσταση, ο εκσυγχρονισμός μας θα έχει μι
μητικό χαρακτήρα. Θα έχουμε μια επιδερμική δυτικοποιηση, δηλαδή μια ά
κριτη αποδοχή των πιο εκχυδαϊσμένων μορφώ ν του δυτικού καταναλωτι

σμού», τονίζει ο καθηγητής Νικος Μουζέλης.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ

άκρως παρασιτική, 
πολιτικοποιημένη και 
διεφθαρμένη δημόσια 

διοίκηση και τα ρουσφετολογικά 
κόμματα που την ελέγχουν, 
αποτελούν το πιο βασικό εμπόδιο 
για ένα δημιουργικό 
εκσυγχρονισμό στην Ελλάδα.

Οι ίδιοι αυτοί παράγοντες απο
τελούν και τη βασική αιτία για μία 
μιμητική και επιδερμική “δυτικο- 
ποίηση” που συνίσταται στην άκρι
τη αποδοχή των πιο εκχυδαϊσμένων 
μορφών του δυτικού καταναλωτι
σμού.

Η ορθολογικοποίηση και δημο
κρατικοποίηση των κομμάτων και 
της κρατικής διοίκησης αποτελούν 
την πιο βασική προϋπόθεση για να 
πετύχουμε ένα δίκαιο σύστημα κοι
νωνικής πρόνοιας, ένα πραγματικά 
δημοκρατικό πολίτευμα και μια ε
θνική παιδεία που θα μετατρέψει 
την ιδιαιτερότητα της αρχαίας κλη
ρονομιάς μας από φορμαλιστική 
τροχοπέδη σε δύναμη δημιουργίας 
σύγχρονων μορφών ελληνικού πο
λιτισμού».

Αυτό είναι το βασικό συμπέρα
σμα αυτής της συνέντευξης με τον 
καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πα
νεπιστήμιο του Λονδίνου Νίκο 
Μουζέλη.

Αντικείμενό της, ο προσδιορι
σμός του περιεχομένου και των 
στόχων του πολυσυζητημένου «εκ- 
συγχρονισμού» της ελληνικής κοι
νωνίας, μια έννοια που όπως και 
πολλές άλλες κακοπαθαίνει στη 
χώρα μας τόσο από πολλούς επι
κριτές όσο κι από πολλούς υποστη- 
ρικτές της.

Τι θα πει 
εκσυγχρονισμός

•  Πολύς λόγος γίνεται, αλλά και 
αρκετή ασάφεια και σύγχυση επι
κρατούν σε ό,τι αφορά τον επιζη- 
τούμενο εκσυγχρονισμό της ελ
ληνικής κοινωνίας. Θα θέλαμε να 
μας διευκρινίσετε τι εννοούμε όταν 
μιλάμε για εκσυγχρονισμό, ποια εί
ναι τα πεδία και ποιες οι προϋποθέ
σεις εφαρμογής του.
— Επειδή ο «εκσυγχρονισμός» 
της ελληνικής κοινωνίας δεν μπο
ρεί να εννοηθεί ξεχωριστά από τον 
προηγηθέντα εκσυγχρονισμό της 
Δυτ. Ευρώπης, πρέπει πρώτα πρώ
τα να πσύμε δυο λόγια για το δυτικό 
εκσυγχρονισμό. Δηλαδή πρέπει να 
δούμε τι ακριβώς εννοούν οι ιστο
ρικοί και κοινωνικοί επιστήμονες 
όταν υποστηρίζουν ότι κοινωνίες 
σαν τη Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ολ
λανδία κ.λπ. είναι σύγχρονες και 
σαν τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν 
σαν μοντέλα προς μίμηση. Ενας 
τρόπος προσέγγισης ταυ προβλή
ματος είναι να εξετάσει κανείς τις 
ριζικές αλλαγές που η αγγλική βιο
μηχανική και η γαλλική επανάστα
ση επέφεραν στις οικονομικές, πο
λιτικές και πολιτιστικές δομές των 
δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών. 
Γιατί είναι ακριβώς αυτές οι αλ
λαγές που συγκροτούν αυτό που ο
νομάζουμε «δυτικό εκσυγχρονι

σμό» και που κοινωνίες όπως η ελ
ληνική προσπαθούν να «φτά
σουν». Απ’ αυτή την οπτική γωνία, 
ο εκσυγχρονισμός συνεπάγεται τη 
σταδιακή εξαφάνιση της τοπικής 
παραδοσιακής κοινότητας και την 
κινητοποίηση-ένταξη ταυ πληθυ
σμού σ’ ένα ευρύτερο πολιτικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο στο επίπεδο 
του έθνους ή, πιο συγκεκριμένα, 
του κράτους-έθνους.

Στο οικονομικό επίπεδο, αυτή η 
άνευ προηγουμένου μαζική κινητο
ποίηση του πληθυσμού, που πήρε 
την πιο δραματική της μορφή με την 
αγγλική βιομηχανική επανάσταση, 
επέφερε τη μαζική είσοδο του κε
φαλαίου από το εμπόριο στην πα
ραγωγή. Αυτό σήμαινε την κυριαρ
χία του καπιταλιστικού τρόπου πα
ραγωγής, δηλαδή τη μετατροπή όχι 
μόνο της γης αλλά και της εργασίας 
σε εμπόρευμα, που μπορεί κανείς 
να αγοράσει και να πουλήσει στην 
αγορά. Μ’ αυτό τον τρόπο οι μη κα
πιταλιστικοί τρόποι παραγωγής ή 
καταστράφηκαν ή περιθωριοποι
ήθηκαν και αυτό οδήγησε στη δη
μιουργία ενός ενιαίου χώρου παρα
γωγής και διανομής σε εθνικό επί
πεδο. Οσον αφορά το πολιτικό πε
δίο, η κινητοποίηση του πληθυσμού 
πήρε τη μορφή της πρωτοφανούς ε
πέκτασης και διείσδυσης του κρά
τους στην περιφέρεια της κοινω
νίας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
την καταστροφή των φεουδαρ
χικών δομών, το μετασχηματισμό 
των υπηκόων σε πολίτες και τη συ
γκρότηση αυτού που αποκαλούμε 
κράτος-έθνος.

Τέλος βλέπουμε μια παρόμοια 
κινητοποίηση στον πολιτιστικό χώ
ρο με τη δημιουργία εθνικών συ
στημάτων παιδείας πσυ υπέσκαψαν 
τον πολιτισμικό τοπικισμό και βοή
θησαν στη συγκρότηση υποκειμέ
νων προικισμένων με μια πιο ευ- 
ρεία εθνική, παρά μια παραδοσια
κή, τοπικιστική κουλτούρα και νοο
τροπία.

Ο «άγριος» 
καπιταλισμός

•  Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα έ
χει τώρα πια σχηματισθεί και λει
τουργεί ένας ενιαίος εθνικός χώρος 
κι έχουν εκλείψει οι οικονομικοί- 
πολιτικοί τοπικισμοί του περασμέ
νου αιώνα, σε τι διαφέρει η χώρα 
μας ως προς τον εκσυγχρονισμό 
από άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώ
ρες;
— Για να απαντήσω αυτή την ερώ
τηση πρέπει να κάνω τη βασική 
διάκριση μεταξύ πρώιμου και ύστε
ρου εκσυγχρονισμού. Στην περί
πτωση του πρώιμου, δηλαδή του δυ
τικοευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού, 
η κινητοποίηση και ένταξη του πλη
θυσμού στο κράτος-έθνος έγινε κα
τά τέτοιο τρόπο ώστε κοινωνικοοι
κονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα, που στην προβιομηχα
νική περίοδο ήταν περιορισμένα 
στο επίπεδο μερικών ελίτ, επεκτά- 
θηκαν στα κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα. Αυτή η πολύ σημαντική 
επέκταση δικαιωμάτων είτε έγινε 
εκ των «άνω», κυρίως μέσω του α
νταγωνισμού διαφόρων ελίτ που 
προσπαθούσαν να κερδίσουν την υ

ποστήριξη των μαζών, είτε εκ των 
«κάτω», μέσω της οργάνωσης των 
εργατικών τάξεων στην ύπαιθρο 
και στην πόλη.

Τώρα αν κοιτάξουμε την περί
πτωση του «ύστερου» εκσυγχρονι
σμού, δηλαδή την περίπτωση χω
ρών όπως η Ελλάδα, που μπήκαν 
στο δρόμο για την ανάπτυξη σχεδόν 
έναν αιώνα αργότερα από τη Δυτι
κή Ευρώπη, εδώ η κινητοποίηση μη 
ένταξης του πληθυσμού στο εθνικό 
κέντρο πήρε διαφορετική μορφή: 
σε πολύ γενικές γραμμές μπορούμε 
να πούμε ότι η εξάπλωση δικαι
ωμάτων στις κατώτερες τάξεις έγι
νε κατά πολύ πιο άνισο, περιορι
σμένο τρόπο, με αποτέλεσμα στις 
κοινωνίες αυτές να έχουμε έναν πιο 
«άγριο» καπιταλισμό, ένα πιο αυ

ταρχικό κράτος και ένα πιο «απο
προσανατολιστικό» φορμαλιστικό 
σύστημα παιδείας και πολιτισμικής 
διάπλασης.

Πιο συγκεκριμένα στο οικονομι
κό επίπεδο, η εξάπλωση του καπι
ταλιστικού τρόπου παραγωγής δη
μιούργησε μεν ένα ενιαίο εθνικά 
οικονομικό χώρο, αλλά δεν κατόρ
θωσε να καταστρέψει ή να ορθολο- 
γικοποιήσει τους μη καπιταλιστι
κούς τρόπους παραγωγής, ιδίως 
τον τεράστιο χώρο της μικροοικο- 
τεχνίας. Αυτός ο χώρος, αντίθετα 
με τη Δύση, ούτε περιορίζεται ριζι
κά ούτε ορθολογικοποιείται (δηλα
δή εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγικό
τητας). Αυτό σημαίνει τη δραματι
κή ένταση των οικονομικών ανισο

τήτων και την αποτυχία δημιουρ
γίας κράτους πρόνοιας, δηλαδή την 
αποτυχία εξάπλωσης κοινωνικών 
δικαιωμάτων στα λαϊκά στρώματα.

Πατρωνία και 
ρουσφετολογία

Οσο για το πολιτικό επίπεδο,
εδώ το κράτος διείσδυσε μεν στην 
περιφέρεια της κοινωνίας, αλλά η 
ένταξη του πληθυσμού στην εθνική 
πολιτική αρένα έγινε κατά τέτοιον 
τρόπο που τα στοιχεία της πατρω
νίας και της ρουσφετολογίας, που 
ήταν χαρακτηριστικά της παραδο
σιακής μορφής κυριαρχίας, δεν πε
ριθωριοποιήθηκαν όπως στη Δύση. 
Με άλλα λόγια η εξάπλωση πολιτι
κών δικαιωμάτων στα λαϊκά στρώ
ματα ήταν πολύ πιο περιορισμένη 
και επομένως η κοινωνία πολιτών 
πολύ πιο αδύνατη.

Τέλος στο πολιτιστικό επίπεδο, 
βλέπουμε πάλι, μέσω του εθνικού 
συστήματος παιδείας και των μαζι
κών μέσων επικοινωνίας, τη δη
μιουργία ενός ενιαίου πολιτισμικού 
χώρου. Αλλά αυτός ο ενιαίος χώρος 
χαρακτηρίζεται από ένα φορμαλι
στικό σύστημα διαπαιδαγώγησης 
που αποπροσανατολίζει τα υποκεί
μενα και τα καθιστά ανίκανα να 
προσαρμοστούν με επιτυχία και α- 
ποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις 
του «σύγχρονου» βίου. Με άλλα 
λόγια τα μέλη της κοινωνίας αισθά
νονται ότι έχασαν την παραδοσια- 
κή χωρίς να αποκτήσουν μια συ
γκροτημένη, «σύγχρονη» ταυτότη
τα. Το αποτέλεσμα είναι να οδη
γούνται σε μια κατάσταση ανομίας 
ή αμοραλισμό όπου ο καταναλωτι
σμός γίνεται από τους πιο βασι
κούς, αν όχι ο βασικός σκοπός της 
ζωής.

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη την 
παραπάνω διάκριση μεταξύ πρώι
μου και ύστερου εκσυγχρονισμού, 
όταν λέμε πως η ελληνική κοινωνία 
πρέπει να «εκσυγχρονιστεί», αυτό 
πσυ εννοούμε βασικά είναι ότι πρέ
πει η εξάπλωση των δικαιωμάτων 
προς τα κάτω να προχωρήσει πιο α
ποτελεσματικά, δηλαδή να γίνει λί
γο πολύ με τον τρόπο που έγινε στη 
Δύση. Πρέπει με άλλα λόγια να έρ
θουμε πιο κοντά στη Δύση, κάνο
ντας το καπιταλιστικό οικονομικό 
σύστημα πιο ορθολογικό και συγ
χρόνως κοινωνικά πιο δίκαιο, το 
κράτος λιγότερο αυταρχικό, και το 
πολιτισμικό-εκπαιδευτικό μας σύ
στημα λιγότερο φορμαλιστικό.

Μίμηση και 
δημιουργικότητα

•  Εάν ο εκσυγχρονισμός αποκτά, ό
πως ίσως υπονοείτε, έναν παγκό- 
σμιο-καθολικό χαρακτήρα, πώς πα
ρεμβαίνουν σε αυτόν και πώς τον ε
πηρεάζουν οι ιδιαιτερότητες κάθε 
χώρας; Ή να το πούμε αλλιώς, υ
πάρχει διαφορά ανάμεσα σ’ ένα μι
μητικό ή δουλοπρεπή και σ’ ένα δη
μιουργικό εκσυγχρονισμό;
— Οταν λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει 
να «φτάσει τη Δύση» σε ό,τι αφο
ρά την εξάπλωση κοινωνικοοικο
νομικών, πολιτικών και πολιτιστι
κών δικαιωμάτων στα λαϊκά στρώ
ματα, αυτό δεν σημαίνει «δουλο
πρεπή μίμηση», γιατί πολλά χαρα-
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κτηριστικά της δυτικής ανάπτυξης, 
ιδίως όταν τα δει κανείς από μια 
συγκριτική σκοπιά, έχουν καθολικό 
χαρακτήρα. Δηλαδή παρ’ όλο που 
πήραν την πιο αναπτυγμένη μορφή 
τους στη Δύση, αυτό δεν σημαίνει 
πως μπορεί κανείς να τα αποφύγει 
σε άλλες περιοχές του σύγχρονου 
κόσμου ή να τα αντικαταστήσει με 
κάτι άλλο χωρίς τεράστιες δυσλει
τουργίες.

Από αυτή την άποψη, κοινωνίες 
που απορρίπτουν τις κατακτήσεις 
αυτού του εκσυγχρονισμού (όπως 
οι χώρες τσυ υπαρκτού «σοσιαλι
σμού») δεν είναι απλώς διαφορετι
κές ή πιο «πρωτότυπες», είναι α
πλώς πιο αρχαϊκές και συγχρόνως 
αυταρχικές. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω, γίνεται προφανές 
πως «προσεγγίζοντας τη Δύση» 
στο χώρο εξάπλωσης δικαιωμάτων 
στα κατώτερα κοινωνικά στρώμα
τα, αυτό δεν αποτελεί δσυλοπρεπή 
μίμηση. Αποτελεί μάλλον βασική 
προϋπόθεση για να μπορέσουμε να 
διαφυλάξουμε την εθνική ιδιαιτε- 
ρότητά μας, όχι μόνο στο πολιτισμι
κό αλλά και στο οικονομικό και πο
λιτικό επίπεδο. Γιατί και η ορθολο- 
γικοποίηση της οικονομίας και η 
δημοκρατικοποίηση της πολιτείας 
μας πρέπει να γίνουν κατά τρόπο

«Οταν λέμε 
ότι η ελληνική 

κοινωνία πρέπει 
να εκσυγχρονιστεί 

εννοούμε 
ότι πρέπει 

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
πιο αποτελεσματικά 
ΗΕΞΑΠΛΩΣΗΤΩΝ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ»

που να παίρνου υπόψη τους τις ι
στορικά διαμορφωμένες ιδιαιτερό
τητες του ελλαδικού χώρου.

Ο ρόλος 
της διασποράς

•  Μπορείτε να μας δώσετε ένα συ
γκεκριμένο παράδειγμα που να κά
νει πιο σαφές το παραπάνω επιχεί- 
ρημα;

— Για παράδειγμα μια ιδιαιτερό
τητα της νεοελληνικής κοινωνίας 
είναι η τεράστια ελληνική διασπο- 
ρά που και στο οικονομικό και στο 
πολιτιστικό επίπεδο διατηρεί στε
νές σχέσεις με τον ελλαδικό χώρο. 
Είναι ακριβώς η ύπαρξη αυτού του 
τεράστιου δυναμικού που εξηγεί σε 
ένα μεγάλο βαθμό γιατί η ελληνική 
κοινωνία - παρ’ όλες τις «υπανά
πτυκτες» δομές της - έχει αποφύγει 
τον τύπο της φτώχειας, της εξα
θλίωσης και της περιθωριοποίησης 
των λαϊκών στρωμάτων που βλέ
πουμε σε άλλες ημιπεριφερειακές 
κοινωνίες, όπως η Τουρκία ή η 
Βραζιλία. Απ’ αυτή την άποψη δεν 
υπάρχει αμφιβολία πως στην προ- 
σπάθειά μας να «εκσυγχρονιστού
με» πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
κατά πολύ πιο συστηματικό και δη
μιουργικό τρόπο τους πόρους και 
το ανθρώπινο δυναμικό πού η ελ
ληνική διασπορά μπορεί και θέλει 
να προσφέρει στον τόπο.

Οπως όμως έχω τονίσει πολλές 
φορές, για να μπορέσουμε να χρη
σιμοποιήσουμε τις σημαντικές ευ
καιρίες που όχι μόνο ο ελληνισμός 
του εξωτερικού αλλά και η Κοινή 
Αγορά προσφέρουν στην Ελλάδα, 
πρέπει να ορθολογικοποιήσουμε το 
κράτος. Η άκρως κουραστική, πολι-

«Ακρως
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ και 
ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ

η δημόσια 
διοίκηση, 

ΡΟΥΣΦΕΤΟ- 
ΛΟΓΙΚΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
τα πολιτικά 

κόμματα που 
την ελέγχουν»

τικοποιημένη και διεφθαρμένη δη
μόσια διοίκηση και τα ρουσφετολο- 
γικά κόμματα που την ελέγχουν, α
ποτελούν το πιο βασικό εμπόδιο για 
ένα δημιουργικό εκσυγχρονισμό. 
Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει 
στον τόπο μας προς το καλύτερο 
όσο η κρατική γραφειοκρατία και 
τα κόμματα διατηρούν τον τωρινό 
χαρακτήρα τους. Οσο διατηρείται 
αυτή η κατάσταση τόσο ο εκ

συγχρονισμός μας θα είναι μιμητι
κού χαρακτήρα. Δηλαδή θα έχουμε 
επιδερμική «δυτικοποίηση» (π.χ. 
την άκριτη αποδοχή των πιο εκ- 
χυδαϊσμένων μορφών του δυτικού 
καταναλωτισμού) χωρίς ουσιαστι
κό - δημιουργικό εκσγχρονισμό.

Συμπερασματικά, η ορθολογικο- 
ποίηση της δημοκρατικοποίησης 
των κομμάτων και της κρατικής 
διοίκησης αποτελεί την πιο βασική 
προϋπόθεση για να μπορέσουμε να 
επεκτείνουμε τα οικονομικά, πολι
τικά και πολιτιστικά δικαιώματα 
στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνι
κού λαού, χωρίς να χάσουμε την 
πολιτιστική μας ιδιαιτερότητα.

Μόνο ένα ευέλικτο, αποτελεσμα
τικό, παρεμβατικό αλλά και συγ
χρόνως δημοκρατικά ελεγχόμενο 
κράτος θα μπορέσει να χρησιμο
ποιήσει τους πόρους που η ελληνι
κή διασπορά και η Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα παρέχουν για να πετύχουμε 
ένα δίκαιο σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας, ένα πραγματικά δημο
κρατικό πολίτευμα και μια εθνική 
παιδεία που θα μετατρέψει την ι
διαιτερότητα της αρχαίας κληρονο
μιάς μας από φορμαλιστική τροχο
πέδη σε δύναμη δημιουργίας σύγ
χρονων μορφών ελληνικού πολιτι
σμού.

Στο

V  y  A

λro συγκρότημα Picasso 
από την Ισπανία 
ειδικά για σας!

Κάθε βράδυ όλο 
το χειμώνα με 
ρυθμούς latin & 
ζωντανή μουσική 
από την ΊΟετία του '60 
μέχρι σήμερα, 
για ανεξάντλητο κέφι 
και χορό ως το πρωί.

ένα ατέλειωτο, πάρτυ 
για το χειμώνα μέσα 
στις δικές σας επιλογές.

ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 18 ΒΟΥΛΑ, ΤΗΛ.:

Μεγάλη Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια

vea δομή
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ΤΩΡΑ, TO SERVICE ΤΗΣ SONY ΕΙΝΑΙ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ. ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΑ!

Η .εγγύηση του service από τη SONY πήρε μορφή. Τη μορφή του παρα
πάνω σήματος. Η SONY, τώρα στην Ελλάδα σαν SONY HELLAS Α.Ε.Ε., έβα
λε αυτό το σήμα σε όλα τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης 
που υποστηρίζει. Σκοπός της, το υψηλών προδιαγραφών service, ανάλογο 
του ονόματος της. Καταστήματα service που δεν έχουν το παραπάνω σήμα, 
δεν έχουν επαφή με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της SONY HELLAS 
Α.Ε.Ε. και δεν σας προσφέρουν την εγγύηση επισκευής SONY.

Ιναζητήστε λοιπόν, τα εξουσιοδοτημένα μας κέντρα τεχνικής εξυπηρέτη
σης στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ: Αγ. Δημητρίου 114 & Κρήνης, τηλ.
ΜΑΡΟΥΣΙ: Αγ. Κων/νου 40 (ΑΙΘΡΙΟ), τηλ.
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Ηλιουπόλεως 3, τηλ.
ΠΑΤΗΣΙΑ: Ξηροκρήνης 1 & Αγ. Αντωνίου, τηλ.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Πλ. Ελευθερωτών 8, τηλ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Τζαβέλα 46, τηλ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου (Ανθέων) 37, τηλ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γ. Παπανδρέου 65, τηλ.
ΠΑΤΡΑ: Θεσσαλονίκης 72, τηλ.

^Γ ια  άλλες περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω, για πληροφορίες και διευκρινή- 
σεις τηλεφωνήστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εΟΝΥ στο


