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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Οι επιστολές 
Ζαχαριάδη 
από τη Σιβηρία

Από τη δόξα 
της επιστρο
φής του από το 
Νταχάου, το 
1945, στη μέθη 
της μάχης του 
Γράμμου και 
του Βίτσι και α
πό εκεί στην 
κατάπτωση της 
εξορίας, στην 
απομόνωση της 
παγωμένης Σι
βηρίας. Η δια

δρομή του Νίκου Ζαχαριάδη, του κομ
μουνιστή ηγέτη που οδήγησε τη χώρα 
στον Εμφύλιο, έχει όλα τα τραγικά 
στοιχεία εκείνης της ιστορικής περιό
δου. Εξουθενωμένος πια το 1972, από 
το μακρινό και παγωμένο Σοργκούτ της 
Σιβηρίας, στέλνει αγωνιώδεις επιστο
λές στη Μόσχα, με τις οποίες εκλιπαρεί 
να σταματήσουν οι διωγμοί εναντίον 
του. «Σταματήστε τα βάσανά μου» πα- 
ρακαλεί με επιστολή του προς τον Λεο- 
νίντ Μπρέζνιεφ. Η «Κ» φέρνει αυτές τις 
επιστολές στη δημοσιότητα και φωτίζει 
μια από τις πιο προκλητικές προσωπι
κότητες της σύγχρονης ελληνικής ιστο
ρίας. (Σελ. 33-38)

Π α ν ω τ ό κ ια : «Πονοκέφαλο» έχει δημι
ουργήσει η νέα ρύθμιση για τα «πανωτό
κια» στις τράπεζες, οι οποίες διερωτώ- 
νται τι θα γίνει με τους οφειλέτες εκεί
νους που ήδη έχουν καταβάλει ποσά με
γαλύτερα από όσα θα υποχρεούντο με τη 
νέα αυτή ρύθμιση. Αύριο, στο μεταξύ, πα- 
ραδίδεται στο υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας το σχέδιο νόμου με τις τελικές 
ρυθμίσες (σελίδα 66).

Β ενζ ίνη  σ ο ύ π ε ρ : Εκατοντάδες δισε
κατομμύρια δρχ. θα είναι το κόστος για 
τον κρατικό προϋπολογισμό, εάν δεν γί
νει αποδεκτό το αίτημα της χώρας μας 
για τριετή παράταση στη χρήση της σού
περ βενζίνης. Σε ένα χρόνο θα πρέπει να 
αντικατασταθούν περίπου 1.300.000 αυ
τοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας (σελίδα 66).

Επτά Ημέρες:
Στην πολυτάρα
χη πενταετία 
1965-1970 είναι 
αφιερωμένο το 
σημερινό τεύ
χος του αφιερώ
ματος στην 
Ελλάδα του 
20ού αιώνα. Η 
πορεία από τα 
Ιουλιανά στην 
21η Απριλίου, τα 
ιδεολογήματα 

και η πολιτική της δικτατορίας, η απογύ
μνωση της άμυνας της Κύπρου, η αντι- 
δικτατορική αντίσταση και η διάσπαση 
της κομμουνιστικής Αριστερός.

Οι Ερευνητές
σήμερα επισκέ

πτονται την... 
πινακοθήκη της 

Χιλιετίας, που 
περιλαμβάνει τα 

έργα -  σταθ
μούς στην εξέ

λιξη της ζωγρα
φικής. Ακόμα, 
διαβάζουν για 

ένα γοητευτικό 
και πρακτικό 

μέσο μεταφο
ράς, το τρένο, 

για τους γίγαντες των θαλασσών, τις φά
λαινες, και γνωρίζονται με έναν γνωστό 

εικονογράφο παιδικών βιβλίων.
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Βαρκελώνη
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Διανοίγεται χώρα q προοππκή 
να καταστεί q Ελλάς qyèxiôa 
ôùvapq oxqv περιοχή μας

Νέοι ορίζοντες διανοίγο- 
νται για τις ελληνοτουρκι
κές σχέσεις, αλλά και για 
τις πολιτικές συνθήκες 
στην ευρύτερη περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευ
ρώπης, μετά την απόφαση 
των «15» να κη
ρύξουν υποψή
φια της Ευρω
παϊκής Ενωσης 
την Τουρκία, 
προσφέροντας 
ταυτοχρόνως  
στην Ελλάδα 
διεξόδους για 
το Κυπριακό και τις διαφο
ρές στο Αιγαίο.

Χωρίς η απόφαση του 
Ελσίνκι να σημαίνει αυ
τομάτως και επίλυση ή 
δρομολόγηση επίλυσης 
των διαφορών, δημιούρ
γησε νέα δυναμική και το 
ζητούμενο από εδώ και πέ
ρα είναι αν η Αθήνα και η 
Αγκυρα καταφέρουν να α- 
ξιοποιήσουν τη νέα σχέση 
και να αλλάξουν ριζικά το 
κλίμα στην περιοχή. Η χώ
ρα μας θα είναι πιο απε
λευθερωμένη τώρα έναντι 
της Τουρκίας, καθώς πέ
τυχε σε μεγάλο βαθμό να 
μεταφέρει βάρη των ελλη
νοτουρκικών διαφορών 
στο επίπεδο της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης. Και βεβαίως, 
απερίσπαστη σε μεγάλο 
βαθμό, θα είναι σε θέση να

αξιοποιήσει τα νέα δεδο
μένα, προκειμένου να δια
δραματίσει ρόλο ηγέτιδας 
χώρας στη Βαλκανική και 
ταυτοχρόνως θα μπορέσει 
να αφιερωθεί στην υπόθε
ση της ΟΝΕ και της οικο

νομικής ανά
πτυξης. Η με
γάλη πρόκληση 
πάντως είναι 
για την Τουρ
κία, η οποία θα 
κληθεί πλέον 
να προσαρμο- 
σθεί στο νέο 

περιβάλλον και να αποδε
χθεί αλλαγές πολύ πιο ρι
ζοσπαστικές και από εκεί
νες που είχε επιβάλει ο 
Κεμάλ Ατατούρκ στις αρ
χές του αιώνα. Στην ουσία 
η υποψηφιότητα που απε- 
δόθη στην Τουρκία θα κρί
νει εάν η χώρα αυτή είναι 
όντως διατεθειμένη ή αν 
έχει τη δυνατότητα να κι
νηθεί σε μια καθαρώς ευ
ρωπαϊκή τροχιά.

Ο πρωθυπουργός κ. Κώ
στας Σημίτης δέχθηκε πά
ντως χθες συγχαρητήρια 
επιστολή του προέδρου 
των ΗΠΑ κ. Μπιλ Κλίντον. 
Ο Αμερικανός πρόεδρος ε
ξαιρεί την ελληνική στάση 
και αποδίδει στην Ελλάδα 
ρόλο περιφερειακής ηγέτι
δας χώρας στην ευρύτερη 
περιοχή.

Αναλύσεις και 
ρεπορτάζ στις 
σελ. 4, 6, 8,10, 
12,14 και 16.
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Οι κ. Σημίτης 
και Ετσεβίτ α
ντάλλαξαν μια 
θερμή χειραψία 
χθες στο Ελσίν
κι και είχαν ολι- 
γόλεπτη, μάλ
λον τυπική, συ
νομιλία, κατά 
την οποία ο 
Τούρκος πρω
θυπουργός εμ
φανίσθηκε πρό
θυμος να συνερ- 
γασθεί με τον 
Ελληνα ομόλο
γό του. Ως προς 
τις αμφισβητή
σεις του κ. Ετσε
βίτ, ο κ. Σημίτης 
δεν άφησε κανέ
να περιθώριο 
και δήλωσε πως 
η συμφωνία των 
«15» είναι σα
φής και δεν επι
δέχεται άλλες 
ερμηνείες.

Ολοκληρώνεται η ΟΝΕ -  Μέτρα για ισοτιμία, επιτόκια
Μετά την επιτυχή έκβαση της δια

πραγμάτευσης στο Ελσίνκι η κυβέρνηση 
θα στρέψει την προσοχή της στην οικο
νομία, σε μια προσπάθεια να ελέγξει και 
το μέτωπο αυτό στην προοπτική της διε
ξαγωγής πρόωρων εκλογών τον προσε
χή Μάρτιο.

Η πρώτη κίνηση, μικρής εμβέλειας, ανα
μένεται να γίνει την προσεχή Τετάρτη, κατά 
τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματι
κής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και πλη
ροφορίες, η κεντρική τράπεζα θα αποφα
σίσει τη μείωση των διατραπεζικών επιτο

κίων, η οποία θα είναι της τάξης του 0,75 
της ποσοστιαίας μονάδας. Γεγονός που 
θα επιτρέψει μείωση των επιτοκίων των ε
μπορικών τραπεζών κατά περίπου 1,5%. Η 
μεγάλη όμως κίνηση, που θα αποκαταστή- 
σει τις σημερινές νομισματικές ανισορρο
πίες και θα δώσει νέα ώθηση στις αγορές, 
θα έλθει στα μέσα Ιανουάριου. Μεταξύ 15 
και 30 Ιανουάριου θα έχει οριστικοποιηθεί 
η νέα κεντρική ισοτιμία της δραχμής.

Ηδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος 
άτυπων επαφών της κυβέρνησης με τους 
ιθύνοντες της Νομισματικής Επιτροπής 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

και απομένει η επισημοποίηση των δια- 
βουλεύσεων και ο ακριβής προσδιορι
σμός της νέας ισοτιμίας, η οποία θα κινεί
ται μεταξύ 340 και 343 δρχ. ως προς το ευ
ρώ, από 353 δρχ. που έχει ορισθεί στις 15 
Απριλίου του 1998. Αμέσως θα διαμορφω
θούν συνθήκες για ταχεία και μεγάλη μεί
ωση των επιτοκίων, η οποία με τη σειρά 
της θα επιδράσει θετικά στη χρηματιστη
ριακή αγορά. Τα επιτόκια των τραπεζών 
πιθανώς να υποχωρήσουν τότε μέχρι και 
3%, γεγονός που θα αποτελέσει το έναυ- 
σμα για μια νέα περίοδο ανθοφορίας της 
Σοφοκλέους. (Σελ.10)

Σοφοκλέους: πέντε ειδικοί προβλέπουν
Νέος κύκλος ανόδου μετά την αλλαγή της κεντρικής ισοτιμίας της δραχμής

Τα «καλά νέα» τα οποία συσσωρεύονται 
για τη Σοφοκλέους το τελευταίο διάστημα, 
θα οδηγήσουν πιθανότατα σε ένα νέο κύ
κλο ανόδου του ελληνικού Χρηματιστηρί
ου, εκτιμούν οι αρμόδιοι της αγοράς, συν
δυάζοντας την εξέλιξη αυτή με την αλλαγή 
της κεντρικής ισοτιμίας της δραχμής και τη

ραγδαία από το σημείο αυτό και μετά πτώ
ση των επιτοκίων. Στο μεταξύ, το θετικό 
κλίμα που διαμορφώνουν οι τρέχουσες ε
ξελίξεις, από το αποτέλεσμά του Ελσίνκι έ
ως τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές συ
νεργασίες και τις ιδιαίτερα υψηλές κερδο
φορίες των εισηγμένων έταιρειών, δημι

ουργούν κατά πολλούς τώρα μια νέα στέ- 
ρεη βάση πραγμάτων για τη Σοφοκλέους.

Η «Κ» σήμερα παρουσιάζει αναλυτικούς 
πίνακες με τα κέρδη εννεαμήνου των ει
σηγμένων εταιρειών και τις προβλέψεις 
πέντε ειδικών για την πορεία του Χρηματι
στηρίου. (Σελ. 65, 71, 72)

Τρία χρόνια 
«έρωτα» OTE 
και Telecom

Πλούσιο παρασκήνιο α
ποκαλύπτει σήμερα η «Κ» 
σχετικά με την αναζήτηση 
από τον OTE ισχυρού στρα
τηγικού εταίρου στη διε
θνή τηλεπικοινωνιακή αγο
ρά. «Τρία χρόνια έρωτος» 
μπορεί να χαρακτηρισθεί η 
μυστική αλληλογραφία με
ταξύ OTE και Telecom Italia 
την περίοδο 1997-1999.

Το διάστημα αυτό, το α
μοιβαίο ενδιαφέρον για με
τοχική και στρατηγική συ
νεργασία διήλθε από διά
φορες φάσεις, ενώ φέτος 
το καλοκαίρι στις συζητή
σεις των δύο πλευρών προ
στέθηκαν και οι τύχες των 
εταιρειών κινητής τηλεφω
νίας CosmOTE και Telestet. 
(Σελ. 70)

Και οι... μαθη
τές στα κάγκε
λα, εν αναμονή 
του εισαγγελέ
ας. Η σκληρή 
στάση της κυ
βέρνησης κατά 
μια εκδοχή έδω
σε «φιλί ζωής» 
στις περιορισμέ
νες και αδύνα
μες φετινές κι
νητοποιήσεις, οι 
οποίες, όπως ό
λα δείχνουν, θα 
συνεχισθούν 
τουλάχιστον έως 
τις γιορτές. Οσο 
πάντως τα υπό 
κατάληψη σχο
λεία κυμαίνο
νται μεταξύ 100 
και 150, η κατά
σταση θεωρείται 
απολύτως ελεγ
χόμενη. (Σελ. 28)

0ι κανιβαλισμοί 
σιη ζούγκλα ιης T.V.
Και η αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΡ

Οι τηλεοπτικοί κανιβαλι
σμοί των τελευταίων ημε
ρών κατέστησαν εμφανείς 
για μία ακόμη φορά τις αδυ
ναμίες παρεμβάσεως του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιο
τηλεόρασης. Μία αναδρομή 
στο πρόσφατο παρελθόν α- 
ποδεικνύει ότι η ανυπολη
ψία του θεσμού που θα 
μπορούσε να εγγυηθεί τη 
διαφάνεια στον ραδιοτηλε
οπτικό τομέα, είναι αποτέ
λεσμα μεθοδεύσεων και ε

πιλογών. Μέχρι να διορθω
θούν τα κακώς κείμενα, η 
κατανάλωση τηλεσκουπι- 
διών θα συνεχίζεται μετά 
μανίας και, εφόσον η τηλε- 
θέαση το επιβάλλει, άνθρω
ποι θα «δικάζονται» από τη
λεπαρουσιαστές.

Ο σχεδιαστής μόδας κ. 
Μιχ. Ασλάνης, μιλάει σή
μερα στην «Κ» για τον ε
φιάλτη που ζει μετά τη δη
μόσια διαπόμπευσή του. 
(Σελ. 13, 40 και 41)

_________Κ ύριο Α ρθρο_________

Οχι πρόωρες εκλογές
Η επιτυχής για τα ελληνικά συμφέροντα κατάληξη 

της συνόδου κορυφής στο Ελσίνκι όσον αφορά την 
τουρκική υποψηφιότητα, διαμορφώνει ένα νέο θετικό
τερο περιβάλλον στο μέτωπο των ελληνοτουρκικόσν 
σχέσεων, ενώ ταυτοχρόνως ενισχύει τη θέση της Ελλά
δος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενόχτεως. Στο 
δεύτερο ήμισυ του Ιανουάριου, η Αθήνα αναμένεται, 
μετά τις διαπραγματεύσεις που έχουν προηγηθεί, να 
ανακοινώσει την κεντρική ισοτιμία της δραχμής με το 
ευρό), γεγονός το οποίο θα επιτρέψει την κατακόρυφη

(Συνέχεια στη σελ. 2)

“υποχρέωσή μας για το 2000 
επιπλέον εξυπηρέτηση...

ΙΑ

και σε τιμές 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο αίμα μιλάει για τον Μίκη
Κασετίνα 10 Οϋ με έργα της γονίμου περιόδου 1960-1980

«Σε εποχές απρόσωπες, ο Μίκης 
Θεοδωράκης έγινε ο ίδιος πρόσωπο 
της Ελλάδας και του πολιτισμού 
της... στήριγμα για τον Ελληνισμό.
Στα όνειρα και στην πραγματικότητα 
αυτού του τόπου, στις επιτυχίες και 
τις αποτυχίες, στα σφάλματα και τα 
σωστά, ήταν εδώ. Και είναι εδώ, μέ
σα σε όλα και πάνω απ’ όλα...».

Είναι χαρακτηριστική η άποψη ε
νός εκπροσώπου του νέου αίματος 
του ελληνικού τραγουδιού, του 
Αλκίνοου Ιωαννίδη, για τον Θεοδω- 
ράκη. Περιλαμβάνεται στην ένθετη 
έκδοση που θα συνοδεύσει τη νέα 
κασετίνα δέκα Οϋ του συνθέτη, με 
έργα της πρώτης και πιο γόνιμης ει
κοσαετίας του, 1960-1980. Η «Κ» πα
ρουσιάζει σήμερα αποσπάσματα από 
όσα έγραψαν για τον Μίκη ο Στ. Κρα- 
ουνάκης, ο Νίκος Ξυδάκης, η Λίνα 
Νικολακοπούλου, ο Θάνος Μικρού- 
τσικος και άλλοι. (Σελ. 54)

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Κακόγουστες
«πρωτοτυπίες»

Οι εκπρόσωποι του αγο- 
ροίίου λαϊκού γίνονται ροκ, 
οι ποπ μεταμορφώνονται 
σε λαϊκούς, τα μοντέλα σε 
τραγουδίστριες και οι τρα
γουδίστριες μοιάζουν πε
ρισσότερο με μοντέλα...

Ελαφρότης, επιδειξιο- 
μανία, κακογουστιά είναι 
το τρίπτυχο που εισβάλλει 
σε όλο και περισσότερες 
εκφάνσεις της πολιτιστι
κής μας πραγματικότητας, 
από το τραγούδι ώς το θέ
ατρο και το βιβλίο. Και αυ
τό πάντοτε με την επίφα
ση μιας «πρωτοτυπίας», 
που πασχίζει-συνήθως εις 
μάτην- να ξεχωρίσει από 
τον «πουρέ» της υπερκα
τανάλωσης καταφεύγο- 
ντας στο κιτς. (Σελ. 51)

RAYMOND WEIL
GENEVE

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ΜΩΡΤΑΖ'Α.Ε. Τηλ. 9319660
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Οχι πρόωρες εκλογές
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

πτώση των επιτοκίων και την είσοδο της χώρας στην 
τελική ευθεία προς την ΟΝΕ.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σταθμούς μίας ιστο
ρικής πορείας, η στρατηγική διάσταση της οποίας 
δεν έχει ακόμη συνειδητοποιηθεί πλήρως. Η Ελλάς 
εντάσσεται οριστικά στον σκληρό πυρήνα της Ευρώ
πης, γεγονός το οποίο αναβαθμίζει ποιοτικά το ειδι
κό βάρος της χώρας μας και στον οικονομικό και 
στον πολιτικό τομέα. Π πορεία αυτή θα πρέπει να 
διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού από όλες τις πολιτι
κές δυνάμεις και γι’ αυτό σωστά έχει σε μεγάλο βαθ
μό μείνει εκτός της τρέχουσας κομματικής αντιπα- 
ραθέσεως.

Οπως είναι γνωστό, στα μέσα του ερχόμενου Μαρ
τίου η Ελλάς θα υποβάλει την αίτηση εντάξεώς της 
στην ΟΝΕ, η οποία θα κριθεί στη σύνοδο κορυφής 
του Ιουνίου στη Λισσαβώνα. Είναι ατυχές ότι ενώ η 
χώρα θα βρίσκεται στην τελική ευθεία, παρεμβάλλε
ται η εκλογή Προέδρου της Δ ημοκρατίας. Η εκλογή 
αυτή, λόγω των συνταγματικών διατάξεων, προσφέ
ρει στη Ν.Δ. τη δυνατότητα να προκαλέσει πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες. Είναι προφανές ότι μια τέ
τοια εξέλιξη θα έστρεφε την προσοχή από τις μείξο- 
νος σημασίας εθνικές επιδιώξεις στον αναπόφευκτο 
προεκλογικό κομματικό «πόλεμο».

Η Ελλάς δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Είναι ευτύ
χημα ότι ο σημερινός Πρόεδρος της Δ ημοκρατίας 
θεωρείται από όλα τα κόμματα ως απολύτως επιτυ
χημένος, γεγονός το οποίο αποτελεί και την πολιτική 
βάση για μια συναινετική προεδρική εκλογή. Αν και 
ορισμένα στελέχη της Ν.Δ. έχουν σπεύσει να δηλώ
σουν ότι το κόμμα τους δεν θα υπερψηφίσει τον κ. Κ. 
Στεφανόπουλο, η ηγεσία έχει αποφύγει να δεσμευθεί 
προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Θα ανακοινώ
σει την απόφασή της τον Ιανουάριο.

Η «Κ» θεωρεί ότι ο κ. Κ. Καραμανλής δεν έχει κα
νένα λόγο να προκαλέσει πρόωρες εκλογές. Στο επί
πεδο του εθνικού συμφέροντος είναι προφανές ότι η 
Ελλάς πρέπει να παραμείνει όλο το επόμενο εξάμηνο 
με την προσοχή της εστιασμένη τόσο στο μειξον θέ
μα της εντάξεώς στην ΟΝΕ, όσο και στην αξιοποίη
ση των νέων συνθηκών που δημιουργούνται για τα ε
θνικά μας θέματα. Αλλά και στο επίπεδο του κομμα
τικού συμφέροντος, η Ν.Δ. δεν έχει να προσμένει ει
δικά οφέλη εάν επιβάλλει εκλογές τον ερχόμενο 
Μάρτιο. Ενδεχομένως, να έχει εκλογικές απώλειες, 
αφ’ ενός επειδή δεν θα ψηφίσει τον δημοφιλή κ. Κ. 
Στεφανόπουλο και αφ’ ετέρου γιατί πολλοί ψηφοφό
ροι της θεωρούν πρώτη προτεραιότητα την απρό
σκοπτη ολοκλήρωση των εθλ’ΐκών στόχων. Το μόνο 
που απομένει είναι η Ρηγίλλης να λάβει με νηφαλιό
τητα την πολιτική της απόφαση.
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ή κατά παράφραση ή διασκευή αποδοσή του περιεχομένου της εφημερίδας με ο- 
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Α ν ε μ ο δ ε ικ ίή ς

Ξύνεις λίγο με το νύχι μια
επιφάνεια που «σε 
πληγώνει» πιο πολύ από α

γανάκτηση, θυμό κι απελπισία, για 
το κατάντημα μιας κοινωνίας να α
νάγει... αενάως το αυτονόητο σε «ε
θνικό ζητούμενο» (βαρεθήκαμε και 
να το... επισημαίνουμε, κοντά 30 
χρόνια τώρα) κι ανακαλύπτεις κάτω 
από την επιφάνεια αυτό που... ήδη 
υποψιάζεσαι, μα δεν θέλεις να το α
ποδεχθείς: πως το «από κάτω» είναι 
ακόμη πιο απογοητευτικό από το ε
πιφαινόμενο...

Σημειώναμε σε τούτες τις 
στήλες, πριν από δύο Κυρια
κές, για το χάος, στη δημό

σια υγεία και το διαφαινόμενο κίν
δυνο (με αφορμή κάποιες δηλώσεις 
του υφυπουργού Οικονομικών κ. Νί
κου Χριστοδουλάκη, πως «το κρά
τος θα πρέπει να αυτοπεριορισθεί 
στην παροχή εκείνων των υπηρε
σιών υγείας, τις οποίες δεν μπορεί 
να προσφέρει αποτελεσματικά ο ι
διωτικός τομέας») το αυτονόητο 
αυτό δημόσιο αγαθό (απαίτηση, από 
πλευράς πολίτη και υποχρέωση από 
πλευράς Πολιτείας...) να συρρικνώ
νεται όλο και πιο γρήγορα με απο
τέλεσμα μετ’ ου πολύ η περιβόητη 
«ιδιωτικοποίηση» να το απορροφή
σει ουσιαστικά πλήρως, με όλα τα 
συνακόλουθα που κάτι τέτοιο μπο
ρεί να συνεπάγεται...

Είχε την καλοσύνη και
την ευαισθησία ο κ. Χρι- 
στοδουλάκης να μας πλη

ροφορήσει, ύστερα από εκείνο το 
δημοσίευμα, πως συμμερίζεται α
πολύτως τις ανησυχίες μας και το 
αίτημά μας η υγεία να παραμείνει 
αγαθό ευθύνης της Πολιτείας, με 
την διευκρίνιση πως οι δικές του 
παρατηρήσεις δεν αφορούσαν τη 
δημόσια υγεία στο σύνολό της αλ
λά «την παραγωγή υπηρεσιών» υ
γείας, εννοώντας προφανώς την 
παροχή νοσοκομειακής περίθαλ
ψης από κρατικά νοσοκομεία, και 
όχι την καταβολή από το Δημόσιο 
της δαπάνης για την περίθαλψη 
των ασφαλισμένων σε ιδιωτικά νο
σοκομεία και κλινικές -  τη στιγμή 
μάλιστα που στην πράξη έχει απο- 
δειχθεί κάποια «δυσλειτουργικότη- 
τα» των δημοσίων νοσοκομείων, με 
συγκριτικά υψηλότερο κόστος από 
εκείνο των ιδιωτικών.

Θα επιμείνουμε για... αυ
τονόητους λόγους στην α
ναγκαιότητα διατήρησης ε

νός πολύ μεγάλου και αποτελεσμα
τικού δημόσιου μηχανισμού νοσοκο
μειακής υποδομής, γιατί αλλιώς, ό
ταν τα δημόσια νοσοκομεία θα έ
χουν κλείσει τα περισσότερα και η 
αποστολή τους θα επιτελείται (έστω 
και με καταβολή της δαπάνης από 
το Δημόσιο -  αν και γι’ αυτό με τις 
σύγχρονες τάσεις «ιδιωτικοποίη
σης» των πάντων αμφιβάλλουμε!) α
πό τα ιδιωτικά, τα ολιγοπωλιακά φαι
νόμενα θα είναι ΐόσο διογκωμένα 
και δύσκολο να αντιμετωπισθούν, 
που οι «αρμόδιοι» θα τραβούν τα 
μαλλιά τους και θα σκούζουν: «στερ
νή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα».
Και είναι απορίας άξιον γιατί κατα
φεύγουμε στη λογική του «πονάει

κεφάλι -  κόβει κεφάλι!», χωρίς καν 
να επιχειρήσουμε μια... ασπιρίνη, 
βρε αδερφέ, σε έναν τομέα (δεν μι
λάμε να έχει το Δημόσιο «εμπορι
κές» επιχειρήσεις!) όπου η ύπαρξη 
και αποτελεσματική λειτουργία του 
«δημόσιου ανταγωνισμού» μπορεί 
να αποδειχθεί «παιδευτική» και προ
οδευτική και για τους ιδιώτες!

Γιατί, δηλαδή, να πρέπει να 
δεχθούμε ότι «υποχρεωτι
κά» τα δημόσια νοσοκομεία 

ΔΕΝ μπορούν να λειτουργήσουν με 
βάση τα ανταγωνιστικά ιδιωτικοοι
κονομικά κριτήρια, και να παρέχουν 
επαρκή και αξιοπρεπή περίθαλψη 
στον κόσμο; Τι (και... ποιοι;) είναι 
αυτό που εμποδίζει μια τέτοια εξέλι
ξη -  όχι, άλλωστε, και τόσο... «επα
ναστατική», αφού ισχύει στις περισ
σότερες ευρωπαϊκές χώρες (την... 
ΟΝΕ και την ευρωπαϊκή ολοκλήρω
ση δεν έχουμε αναγάγει σε «όραμα 
και στόχο»;) κατά τρόπο απόλυτα ι
κανοποιητικό;

Εχουμε βαρεθεί ν' ακούμε
για τον «εκσυγχρονισμό» και 
την «εξυγίανση» των δημο

σίων νοσοκομείων, ώστε ν’ αποδί
δουν δίχως ελλείμματα, και το «κλει
δί» αυτής της προσπάθειας που ΘΑ 
είναι (γιατί ακόμη μόνο... εξαγγελίες 
και διαγωνισμούς ακούμε!) ο διορι
σμός επαγγελματιών «μάνατζερ» 
στις διοικήσεις των νοσοκομείων- 
μάλιστα! Ζωτικά ερωτήματα: πρώ
τον, γιατί αυτή η «εξέλιξη» όλο κά
που κολλάει και δεν υλοποιείται; Και 
δεύτερον, εννοούν -στα σοβαρά δη
λαδή, όχι για να μας κοροϊδεύουν!- 
ότι αυτός ο εκσυγχρονισμός θα επι
τευχθεί με «μικροπολιτικά μαγειρέ
ματα» σαν αυτά που επιχειρούνται 
για τους «μάνατζερ» για να... βολέ
ψουν «δικά τους παιδιά» στις επίμα
χες θέσεις;

Στα περιβόητα «κριτή
ρια» που θεσπίζουν για το 
διαγωνισμό πρόσληψης αυ

τών των «μάνατζερ», έχουν περί
που.. φωτογραφικά θεσπισθεί «ό
ροι» και προϋποθέσεις, που οδη
γούν με απόλυτη ασφάλεια στο συ
μπέρασμα πως δεν ψάχνουν για 
τους «ικανούς», αλλά... για τους 
«ημετέρους»: δίνουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην «προϋπηρεσία» 
των υποψηφίων (και μάλιστα με 
κριτήρια όπως ο αριθμός του προ
σωπικού του νοσοκομείου προϋπη
ρεσίας και ο προϋπολογισμός του!) 
και όχι στην ειδική επιστημονική 
μόρφωση και κατάρτισή τους, με α
ποτέλεσμα οι... «επικρατέστεροι» 
να είναι όσοι... ήδη έχουν (διορι
σμένοι από την κυβέρνηση!) «προ
ϋπηρεσία» σε κρατικά νοσοκομεία 
-  μα επιτέλους, ποιον νομίζουν 
πως κοροϊδεύουν;

Καταγγέλλεται κατά και
ρούς το γεγονός πως οι 
προμήθειες στα κρατικά νο

σοκομεία γίνονται σε τιμές πολλα
πλάσιες από τις αντίστοιχες που 
καταβάλλουν στους ίδιους προμη
θευτές τα ιδιωτικά νοσοκομεία -  έ
ψαξε κανείς ποτέ το «γιατί», πέραν 
της πιθανότητος σκανδάλου και 
χρηματισμού; Ασχολήθηκε ποτέ κα
νείς «αρμόδιος» (από αυτούς που 
ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ότι έχουν στα 
χέρια τους καταγγελίες και ακού- 
γονται φωνές διαμαρτυρίας!) με 
αυτό το χάος και το ΑΙΣΧΟΣ που ι
σχύει στις προμήθειες αναλώσιμου 
νοσοκομειακού υλικού από τα δη
μόσια νοσοκομεία, και που αποκα
λύπτει ευρύτατα κυκλώματα δια
πλοκής και παρανομίας, που δεν 
στρέφεται μόνο κατά του δημόσιου 
συστήματος υγείας αλλά και κατά 
της ελληνικής οικονομίας και του 
υγιούς ανταγωνισμού;

Σκίτσο τον Ηλία Μακρή.

Εξηγούμεθα: ξεσηκώθη
καν (και δικαίως!) οι φαρμα
κοποιοί, για το γεγονός ότι 

το Δημόσιο (και τα δημόσια ταμεία - 
ΟΓΑ κ.λπ.) τους χρωστούν επί ένα ε
ξάμηνο ανεξόφλητους λογαρια
σμούς περίπου 70 δισ.! Πόσοι (πλην 
των «αρμοδίων», φυσικά, που... δεν 
κάνουν τίποτε!) γνωρίζουν ότι τα λη
ξιπρόθεσμα χρέη των δημοσίων νο
σοκομείων προς τους προμηθευτές 
τους ξεπερνούν σε πάμπολλες περι
πτώσεις τους... 20 μήνες και τα 170 
δισ.; Οταν μια εταιρεία γνωρίζει πως 
τα χρήματά της θα τα πάρει... ύστε
ρα από δύο χρόνια δεν είναι «λογι
κό» να αυξάνει τις τιμές για να «πα
τσίσει» τη χασούρα αυτών των δύο 
ετών -  και μακάρι να 'ταν μόνο αυτό!

Το τεράστιο σκάνδαλο
(πρόκειται περί εγκλήματος!) 
που συντελείται είναι πως δι’ 

αυτής της μεθόδου των «ανεξόφλη
των λογαριασμών» προς τους προ
μηθευτές, επιχειρείται η κατάργηση 
του ανταγωνισμού, το κλείσιμο των 
ελληνικών «παραγωγικών επιχειρή
σεων» αναλώσιμου νοσοκομειακού 
υλικού (έχουν μείνει καμιά δεκαριά 
όλες κι όλες!). Ο στραγγαλισμός των 
μικρών εισαγωγικών εταιρειών και η 
δημιουργία ολιγοπωλίου από 3-4 με
γάλες πολυεθνικές που δραστηριο
ποιούνται σε αυτόν τον τομέα στην 
Ελλάδα! Και να πώς; Οι 3-4 πολυε
θνικοί κολοσσοί που έχουν κάθε λό
γο να μονοπωλήσουν στην αγορά 
για να διαμορφώσουν στη συνέπεια 
όπως αυτοί θέλουν τιμές και όρους, 
«δέχονται» (γιατί, φυσικά, το... αντέ
χουν!) να δίνουν υλικό με... απεριό
ριστη «πίστωση», με μοναδικό στόχο 
να «σβήσουν από το χάρτη» τις μι
κρότερες εταιρείες και βέβαια και 
τις όποιες ελληνικές παραγωγικές 
μονάδες έχουν απομείνει, οι οποίες 
φυσικό είναι να «στεγνώνουν» και ν’

ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευ
στότητας εξαιτίας της μη πληρωμής 
τους από το Δημόσιο!

Μια ανάλογη κατάσταση
με τη σημερινή είχε διαμορ
φωθεί και το 1997, όταν προ 

των πιέσεων (αλλά και του φόβου 
προσφυγής στα όργανα της Ε.Ε., 
διότι η συντήρηση και διαρκής διό
γκωση αυτού του αφανού κρατικού 
ελλείμματος δημιουργεί «ενταξια- 
κά» προβλήματα για την Ελλάδα!) η 
κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 2469/97, 
που προέβλεπε αφ’ ενός την εξό
φληση των μέχρι τότε οφειλών με 
κρατικά ομόλογα (όπερ και εδέχθη- 
σαν -αναγκαστικά- οι προμηθευτές) 
και αφ’ ετέρου τη «δεσμευτική υπο
χρέωση» του Δημοσίου να εξοφλεί 
όλες τις από εκείνο το σημείο και 
μετά οφειλές του προς τους προμη
θευτές, εντός 90 ημερών! Εκτοτε, 
πέρασαν δυόμισι χρόνια, το νέο 
συσσωρευμένο χρέος ξανάφθασε τα 
150 δισ., τα συναρμόδια υπουργεία 
(Πρόνοιας και Οικονομικών...) «α
γρόν αγοράζουν», αφήνουν τον α
νταγωνισμό (και θα το βρουν οσο- 
νούπω μπροστά τους) να πεθαίνει 
και ταυτόχρονα φυσικά, ρίχνουν... 
λίπασμα στη συναλλαγή και τη δια
φθορά, αφού οι έχοντες λαμβάνειν 
προμηθευτές θα «λαδώνουν» για να 
πληρώνονται, θ’ αυξάνουν τις τιμές, 
τα «ελλείμματα» των νοσοκομείων 
και πάει λέγοντας!

Θέλετε κι άλλα; Ο προμη
θευτής (όλοι το... ίδιο προϊόν 
πωλούν -  μ’ άλλες συσκευα- 

σίες!) επιλέγεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις από γιατρούς με «συμ
φέροντα» και «αδυναμίες» κι όχι α
πό ειδικό όργανο προμηθειών, που 
σίγουρα θα είχε επιβάλει ο επαγγελ- 
ματίας μάνατζερ («όταν και αν» δη
λαδή διορισθούν ΣΩΣΤΟΙ τέτοιοι!) 
με χαρακτηριστικές περιπτώσεις λ.χ. 
το κρατικό νοσοκομείο του Παπανι- 
κολάου να προμηθεύεται ελληνικά 
ράμματα (που χρησιμοποιεί ο χρυσο
χέρης καρδιοχειρουργός Σπύρου -  ο 
Θεός να τον έχει καλά!), τα οποία 
δεν θεωρεί... «καλά» το Ωνάσειο ή 
το όποιο άλλο δημόσιο ίδρυμα, που 
μπορεί ανεξέλεγκτα το Α ή το Β «α
ναλώσιμο» να το προμηθεύεται απ’ 
όπου θέλει (μ’ όση... πίστωση υπό
πτους εξασφαλίζει!) και σε όποια τι
μή αυτό αποφασίσει.

Οσο ξύνεις την επιφάνεια 
τόσο πληγώνεσαι -  και αγα
νακτείς γιατί ενισχύονται οι 

υποψίες σου πως όλο αυτό το χάλι 
και η κατάντια, είτε γίνεται «τυχαία» 
και λόγω ανικανότητος των «αρμο
δίων» (εκδοχή, λυπούμεθα να το λέ
με, που δεν υιοθετούμε...) είτε βάσει 
σχεδίων και «επωφελούς» περιφρό
νησης του δημοσίου συμφέροντος 
και των δικαιωμάτων των πολιτών, έ
χει φέρει τούτη την κοινωνία σε α
πόγνωση και ότην προϊούσα αποπο
λιτικοποίηση του κόσμου! Οχι δηλα
δή πως... νοιάζονται για τούτο οι επι
τήδειοι -  όσο λιγότερο ασχολείται 
με τα κοινά ο απαυδισμένος λαός, 
τόσο καλύτερα θα «διαπλέκονται» 
και θα κάνουν τη δουλειά τους!

θανος οικονομοττουλος

Τα «ωραιότερα ερείπια της Πόλης» ζητούν την ανοικοδόμησή τους. Γνωστή και 
ως «Βλαχ Σεράι» η Παναγία Παραμυθία είναι στο Φανάρι, κοντά στο Μετόχι του 
Παναγίου Τάφον και όλη η περιοχή και η εκλησία, ήταν ιδιοκτησία των ηγεμόνων 
της Βλαχίας. Γκίκες και Σοντσοι και Κατακουζηνοί εκεί εκκλησιάζονταν -  γράφει 
η Ισμήνη Καπάνταη: «Η ομαλή πρόσβαση από το πίσω μέρος είναι αδύνατη, για
τί ο μανάβης της γειτονιάς το έχει κάνει αποθήκη για τα ξύλινα τελάρα του».

ρέμβαση του πρέσβη της Ρωσίας Νι
κήτα Αλεξίοβιτς ανοικοδομείται στα 
1680 και της παρέχεται από τη ρωσι
κή κυβέρνηση ετήσια χρηματική χο
ρηγία. Το 1719 αποτεφρώνεται, θα 
πρέπει να ξανακτίστηκε γιατί τον 
Αύγουστο του 1865 κατακαίγεται

και για 30 χρόνια οι ενορίτες τελούν 
τα θρησκευτικά τους καθήκοντα 
στον ξύλινο ναΐσκο που έχει ανε- 
γερθεί στον περίβολο της εκκλη
σίας. Με ειδικό σουλτανικό φιρμάνι 
στις 4 Ιουνίου 1895, που επιτρέπει 
την ανοικοδόμηση, μπαίνει ο θεμέ-

τριαρχείου κ. Παναγιώτης Θ. Αγγε- 
λόπουλος που ανοικοδόμησε από 
την τέφρα του τον Πατριαρχικό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου και τον 
Πατριαρχικό Οίκο στο Φανάρι. Τότε 
θα έχει εκπληρωθεί και η ευχή των 
δημιουργών του τόμου κ. Γκίνη και 
Στράτου, οι οποίοι με τη συνεργα
σία προσωπικοτήτων, όπως είναι η 
κ. Ισμήνη Καπάνταη με τα φωτισμέ
να διεισδυτικά της κείμενα και οι 
φωτογράφοι Ciaran Watson και Δη- 
μήτρης Γεράρδης, καθώς και η κ. 
Μαριάννα Κορόμηλά, σύμβουλος 
έκδοσης έφθασαν σ’ αυτό το απο
τέλεσμα. Γιατί με την έκδοση αυτή 
για τις εκκλησίες -  οχυρά όσο και 
μνημεία της Ορθοδοξίας, επιδιώκε
ται η ευαισθητοποίηση του κόσμου, 
στην Ελλάδα και στην Ομογένεια 
ως προς την αποστολή των ναών 
αυτών και η τόνωση του ενδιαφέ
ροντος για τη διάσωση των εκκλη
σιαστικών θησαυρών με προσφορά 
για αναστήλωση και συντήρηση των 
εκκλησιών της Πόλης.

Μακριά η λίστα εκείνων που προ
αγόρασαν βιβλία και έγιναν χορηγοί 
της έκδοσης. Ο,τι έσοδα προκύ- 
ψουν από την πώληση στα βιβλιο
πωλεία θα χρηματοδοτήσουν μια 
δεύτερη έκδοση για τις εκκλησίες 
της Ιμβρου και της Τενέδου -  ως 
συνέχεια μιας λαμπρής αρχής!

Τήλεφος

¿φμίίωματόριο
«Εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη 
-  ζώντα μνημεία της Ορθοδοξίας» 

από τον Νίκο Γκίνη και τον Κωνσταντίνο Στράτο, 
σε κείμενα Ισμήνης Καπάνταη

Η Παναγία Παραμυθία και η Πανα
γία Ελπίδα ζητούν τη βοήθεια των 
Ορθοδόξων Χριστιανών για να εκ
πληρώσουν το ρόλο τους και στη 
νέα χιλιετία, ως ζώντα μνημεία και 
όχι ερείπια ή σκιές ενός λαμπρού

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

κάποτε παρελθόντος. Η Παναγία 
Παραμυθία, γνωστή ως «Βλαχ Σε
ράι», ήταν άλλοτε έδρα του Πα
τριαρχείου για μια δεκαετία στον 
16ο αιώνα. Τώρα καθηλώνει με την 
ωραιότητα των ερειπίων της και η 
αναγκαιότητα της αναστηλώσεώς 
της εκ βάθρων, προβάλλει ως πρώ
τη προτεραιότητα.

Στη σελίδα 49 της δίγλωσσης -ελ
ληνικά και αγγλικά- έκδοσης από 
τον Καστανιώτη, οι δημιουργοί του 
τόμου αυτού Νίκος Γκίνης και Κων
σταντίνος Στράτος, μέσα από το 
γλαφυρό κείμενο της κ. Ισμήνης 
Καπάνταη βάζουν σε σκέψη τον α
ναγνώστη και τον θέτουν ενώπιον 
των ευθυνών του. «Η ιδέα για την 
έκδοση ενός φωτογραφικού λευ
κώματος, το οποίο θα παρουσιάζει 
τα ζώντα μνημεία της ορθόδοξης 
πίστης στην πνευματική πρωτεύου
σα του Ελληνισμού και ολόκληρου 
του Ορθόδοξου Κόσμου, γεννήθη
κε στη διάρκεια της επίσκεψής μας 
σε δύο από τις δεκάδες εκκλησίες 
της Πόλης. Η μία είχε μόλις επι
σκευαστεί κι έλαμπε φωτισμένη α
πό τη μεγαλοπρέπεια των συντη
ρημένων θησαυρών της. Η άλλη, 
γεμάτη και εκείνη από πολύτιμα έρ
γα εκκλησιαστικής τέχνης και 
πλούσια αφιερώματα, χρειαζόταν ε
πειγόντως εκτεταμένη επισκευή. Η 
βαθιά ρωγμή στο ιερό της χάραζε 
την ψυχή μας... Από τις 86 εκκλη
σίες που λειτουργούν σήμερα στην 
Πόλη και στα κοντινά προάστια-μη-

τροπολιτικοί, ενοριακοί, μοναστη
ριακοί και κοιμητηριακοί ναοί- πολ
λές χρειάζονται ειδική φροντίδα, 
καθώς ο χρόνος, οι σεισμοί, η γειτ- 
νίασή τους με τη θάλασσα ή με υπό
γεια νερά και οι αντίξοες ιστορικές 
συνθήκες βαραίνουν επικίνδυνα ε
πάνω τους.

Μικρής έκτασης επισκευές και εκ 
των ενόντων ανακαινίσεις έχουν ή
δη πραγματοποιηθεί σε αρκετούς 
ναούς, με τη συνδρομή των ρωμαίι- 
κων κοινοτήτων της Πόλης. Το Φα
νάρι, ωστόσο, επιδιώκει να γίνουν 
εκτενείς και μελετημένες αναστη- 
λωτικές εργασίες, όπως ταιριάζει 
στα πρωτευουσιάνικα αυτά μνημεία 
που αντανακλούν τη θρησκευτική 
και κοινωνική συνείδηση του μετα
βυζαντινού και νεώτερου Ελληνι
σμού. Η πατριαρχική προσπάθεια 
είναι μεγάλη και δύσκολη. Οι γεν
ναιόδωρες όμως προσφορές ιδιω
τών από την Ελλάδα και από ολό
κληρο τον κόσμο, οι οποίοι συνέδε
σαν το όνομά τους με τη διάσωση 
έξι εκκλησιαστικών συγκροτημά
των, δημιούργησαν νέες προοπτι
κές για τη σωτηρία των καθαγια
σμένων μνημείων. Χάρη στις δωρε
ές τους, ιεροί της Ρωμιοσύνης τό
ποι, αποδόθηκαν λαμπροί και πάλι 
στη λατρεία και επανεντάχθηκαν 
στην πανορθόδοξη κληρονομιά. 
Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι 
το παράδειγμά τους. Η Παναγία η 
Παραμυθία στο Φανάρι και η Πανα
γία η Ελπίδα στο Κοντοσκάλι, απο
τελούν επείγουσες προτεραιότη
τες στον κατάλογο των τριάντα πε
ρίπου αναστηλωτέων ναών»...

Παναγία Ελπίδα Κοντοσκαλίου, 
μια από τις τέσσερις εκκλησίες στο 
Κοντοσκάλι που κάηκαν το 1660 -ο  
Αγιος Νικόλαος και ο Αγιος Ιωάννης 
χάθηκαν δεν ξαναχτίσθηκαν ποτέ- 
η Παναγία Ελπίδα, ύστερα από πα-

Παναγία Ελπίδα 
Κοντοσκαλίου, χα
ρακτηριστικό δείγ
μα αρχιτεκτονικής 
αυστηρού μπαρόκ, 

είναι έργο των 
Θρακιωτών μαστό
ρων της ενορίας. 

Είναι χτισμένη, κα
τά πάσα πιθανότη
τα (λέει η Ισμήνη 

Καπάνταη) στο χώ
ρο της μονής της 
Βεβαίας Ελπίδας, 
14ος αιώνας (αρι
στερά). Στην εικό
να του Παντοκρά

τορα (δεξιά) φαίνο
νται οι καταστρο
φές από την υγρα
σία. Πόση Ελπίδα, 
Βέβαια Ελπίδα, υ
πάρχει να βρεθεί ο 
ευσεβής που θα την 

ανακαινίσει;

λιος λίθος της εκκλησίας που θεω
ρείται μια από τις ωραιότερες, εν 
ζωή, εκκλησίες της Πόλης. Λαμπρό 
οικοδόμημα με σοβαρό αυστηρό 
μπαρόκ, χτίστηκε από τα χέρια θρα- 
κιωτών μαστόρων της ενορίας.

«Η Παναγία Ελπίδα -μας λέει στο 
έξοχο ερευνητικό κείμενό της η κ. 
Ισμήνη Καπάνταη- είναι κατά πάσα 
πιθανότητα, χτισμένη στον ίδιο χώ
ρο όπου υπήρχε η Μονή της Βεβαί
ας Ελπίδας (14ος αιώνας) οικοδόμη
μα που συνδέεται με μεγάλα παλαι- 
ολόγεια αρχοντόσογα, όπως οι Φι- 
λανθρωπινοί. Δυστυχώς, σήμερα η 
κατάσταση του ναού δεν είναι καλή. 
Οι καταστροφές, κυρίως από την υ
γρασία, είναι μεγάλες, όπως φαίνε
ται στην εικόνα του Παντοκράτορος 
και στις τοιχογραφίες και το ποσόν 
που θα χρειαστεί για την ανακαίνισή 
του, θα πρέπει να είναι σοβαρό», 
καταλήγει το κείμενο -  έκκληση.

Με την πεποίθηση ότι θα ακου
στεί δυνατή η φωνή για την Πανα
γία Παραμυθία και την Παναγία 
Ελπίδα, όπως βγαίνει από τις σελί
δες του φωτογραφικού αυτού λευ- 
κώματος-προσκυνήματος, προσθέ
τουμε και την ευχή της στήλης να 
βρεθούν οι ευεργέτες που θα ανα
κοινώσουν την πρόθεσή τους να α
ναστηλώσουν τους ναούς -  μνη
μεία Ορθοδοξίας, όπως το έκανε ο 
Αρχών Μέγας Λογοθέτης του Πα-
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Οι σκληρότερα εργαζόμενοι 
Ελληνες είναι οι μαθητές...

Τ α παιδιά στο δρόμο, τα δημόσια σχο
λεία κλειστά, τα φροντιστήρια γεμά
τα, τα ιδιωτικά στις δόξες τους και η 
δημόσια εκπαίδευση στο υπόγειο, 

στα χειρότερά της από τότε που τη θυμό
μαστε. Η μεταρρύθμιση βεβαίως επέπεσε 
βάναυσα. Φόρτωσε βάρη υπερβολικά και 
σε ορισμένες περιπτώσεις ανώφελα στα 
παιδιά. Και ο μηχανισμός λειτούργησε μ’ 
εκείνον τον ακαδημαϊκό δογματισμό που 
σκοτώνει. Ολα τα μαθήματα το ίδιο. Και τι 
μαθήματα και τι βιβλία. Να σε φυλάει ο

Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

Θεός. Στα 16 και στα 17, στραβώνονται τα 
παιδιά να διαβάσουν «Μεθοδολογία της 
έρευνας», όταν ακόμη δεν έχουν συλλά- 
βει την έννοια της έρευνας. Ή ακόμη να 
μελετήσουν «Ποινικό Δίκαιο», ωσάν να 
είναι φοιτητές της Νομικής σχολής. Κα
λούνται να διδαχθούν, ν’ αποστηθίσουν 
δηλαδή, έννοιες που κανονικά θα μελε
τήσουν στο πανεπιστήμιο. Και τα βιβλία, 
όπως είπαμε, φρικαλέα. Γραμμένα από 
πανεπιστημιακούς που μεταφέρουν κατά 
τρόπο προβληματικό τα πανεπιστημιακά 
συγγράμματα στο Γυμνάσιο και στο Λύ
κειο. Δυσνόητα τα περισσότερα, μια με
ταφορά του «Βελτσισμού» από την ακα
δημαϊκή κοινότητα στη μαθητική.

Και είναι υποχρεωμένοι οι μαθητές εκ 
του συστήματος να τα μελετήσουν όλα, 
να πάρουν καλό βαθμό, γιατί μετράνε 
σχεδόν το ίδιο με τα κύρια μαθήματα, με 
τα Μαθηματικά, με τα Αρχαία, τα Νέα και 
τη Φυσική. Υποχρεώνονται έτσι τα παιδιά 
να καλύψουν τα πάντα, για να εξασφαλί
σουν μια θέση στο πανεπιστήμιο. Για να 
ξαναγυρίσουμε, δηλαδή, στην αποστήθι
ση, την οποία η μεταρρύθμιση ήλθε να ε
ξοβελίσει, να την αποβάλει από την εκ
παιδευτική διαδικασία. Εφθασαν έτσι τα 
παιδιά σήμερα να υπεραπασχολούνται 
για να καταδειχθεί αληθής η ρήση του 
Σαββόπουλου ότι «οι μαθητές είναι οι 
σκληρότερα εργαζόμενοι Ελληνες». Ενα 
παιδί 16-17 χρόνων, που κάνει μία ή δύο 
γλώσσες και παίζει μπάσκετ για να ξελα
σκάρει λίγο, θα πρέπει να τρέχει ολημε- 
ρίς να προλάβει τις μαθητικές του υπο
χρεώσεις. Και εδώ το υπουργείο Παιδείας 
καλείται να κάνει υποχωρήσεις. Να επα- 
νεκτιμήσει τη σημασία των δευτερευού- 
σης σημασίας μαθημάτων και ν ’ απελευ
θερώσει τους μαθητές από ορισμένα υ- 
περβάλλοντα βάρη. Θα πρέπει δηλαδή να 
διευκολύνει κατά κάποιον τρόπο τους 
μαθητές, να στηρίξει την ανάδειξη των 
δεξιοτήτων τους και, τέλος πάντων, να 
ξεφύγει από το δογματισμό που περιβάλ
λει τη μεταρρύθμιση.

Αλλο όμως τούτο και άλλο οι καταλή

ψεις. Οι μαθητές μπορούν ν’ αντιδρούν, 
αλλά όχι μ’ αυτόν τον καταστροφικό τρό
πο. Με τα σχολεία κλειστά χάνεται το κύ
ριο, χάνεται το ίδιο το δημόσιο σχολείο. 
Χάνεται η γνώση, το μεγαλύτερο σύγχρο
νο κεφάλαιο, που θα έχει τον πρώτο λόγο 
στη νέα οικονομία. Και χάνεται για τους 
μαθητές που προέρχονται από τ’ ασθενέ
στερα στρώματα της κοινωνίας. Και τού
το είναι ίσως το σοβαρότερο τχρόβλημα 
που δημιουργείται από την άρνηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν συνεχι- 
σθεί αυτή η κατάσταση στη δημόσια εκ
παίδευση^ σε χρόνο σύντομο αυτή θα κα- 
ταρρεύσει και θύματά της θα είναι κατά 
κύριο λόγο οι φτωχοί μαθητές, όσοι δεν 
έχουν τη δυνατότητα να πάνε σ’ ένα ιδιω
τικό σχολείο ή να παρακολουθήσουν με 
την απαιτούμενη ένταση ένα πλήρες 
φροντιστήριο, ένα δηλαδή υποκατάστατο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν τούτο 
συμβεί, τότε θα έχει στην κυριολεξία α- 
πολεσθεί μία από τις κρίσιμες δημοκρατι
κές κατακτήσεις του ελληνικού λαού κα
τά τη μεταπολεμική περίοδο. Θα έχει δη
λαδή απολεσθεί αυτό το καθεστώς των ί
σων εκπαιδευτικών ευκαιριών, το οποίο 
επέτρεψε σε εκατομμύρια Ελλήνων ν ’ αλ
λάξουν στην κυριολεξία τη ζωή τους στις 
προηγούμενες δεκαετίες. Αν κάτι διατή
ρησε ζωντανή την ελληνική κοινωνία με
ταπολεμικά, ήταν αυτή ακριβώς η κινητι
κότητα που εξασφάλιζε το εκπαιδευτικό 
σύστημα. Νέοι πάμφτωχοι, από τα πιο α
πομακρυσμένα χωριά της ελληνικής υ 
παίθρου, βρήκαν διέξοδο ακριβώς μέσω 
αυτού του δημόσιου εκπαιδευτικού συ
στήματος, που σήμερα καταστρέφεται, 
χάνεται και κινδυνεύει να υποκατασταθεί 
από άλλους εκπαιδευτικούς μηχανι
σμούς, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια 
δεν είχαν παρά ελάχιστη επιρροή στα εκ
παιδευτικά πράγματα της χώρας.

Και για να μην αντιμετωπίζουμε την εκ
παίδευση αποσπασματικά, είναι απαραί
τητο να σημειώσουμε ότι τούτο συμβαί
νει στην πιο κρίσιμη στιγμή. Στην εποχή 
μετάβασης στη νέα οικονομία, όπου κυ
ρίαρχο ρόλο θα έχει η γνώση, η οποία θα 
αποτελέσει το βασικότερο εφόδιο για 
τους νέους ανθρώπους. Περισσότερο α
πό ποτέ οι νέοι και ιδιαίτερα εκείνοι που 
προέρχονται από φτωχές οικογένειες, έ
χουν ανάγκη από μια ολοκληρωμένη εκ
παίδευση, που θα προσεγγίζει τις νέες 
τεχνολογίες. Και για να γίνει τούτο χρειά
ζεται όχι απλώς η διάσωση, αλλά και η ε
νίσχυση του δημόσιου σχολείου. Και εδώ 
δεν χωρούν διλήμματα. Τα δημόσια σχο
λεία πρέπει να μείνουν ζωντανά, ολοκλη
ρωμένες βάσεις μετάδοσης της σύγχρο
νης γνώσης. Τα υπόλοιπα είναι ανάγκη να 
ξεπερασθούν το ταχύτερο. Η ευθύνη, δε, 
ανήκει σε όλους, κυβερνητικούς και μη.

Θετικό μεν το Ελσίνκι, αλλά
y^ y^άλλο η αμυντική θωρακιση

Α
πό την πρώτη στιγμή που 
έφτασαν από το Ελσίνκι τα 
μηνύματα σχετικά με τις 
τελικές αποφάσεις των 
«15» για την ευρωπαϊκή 

προοπτική της Τουρκίας, το υ
πουργείο Εθνικής Αμύνης στην 
Αθήνα φρόντισε, στο υψηλότερο

Του ΚΩΣΤΗ Η. ΦΑΦΟΥΤΗ

δυνατό επίπεδο, να ξεκαθαρίσει 
-και κατ’ άλλες εκτιμήσεις να κα
θησυχάσει τις ενδιαφερόμενες 
πλευρές- ότι το αμυντικό δόγμα 
και τα εξοπλιστικά προγράμματα 
της χώρας μεσοπρόθεσμα δεν 
πρόκειται να αλλάξουν. Η ελληνι
κή συγκατάθεση στην αναγόρευ
ση της Τουρκίας σε υποψήφια 
προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊ
κή Ενωση με την ικανοποίηση των 
όρων που είχε θέσει, βεβαίως ε- 
κτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει 
στην περαιτέρω αποκλιμάκωση 
της έντασης στις ελληνοτουρκι
κές σχέσεις και σε στρατιωτικό ε
πίπεδο, αλλά δεν πρόκειται να ε
πηρεάσει ουσιαστικά τις αμυντι
κές προτεραιότητες και των δύο 
πλευρών. Πολύ περισσότερο που 
σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 
αυτόματη εγκατάλειψη της τουρ
κικής πολιτικής για ανατροπή του 
υφιστάμενου καθεστώτος στο Αι
γαίο και των εδαφικών διεκδικήσε
ων της Αγκυρας εις βάρος της 
Αθήνας.

Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται 
και η στρατιωτική ηγεσία του υ
πουργείου Εθνικής Αμύνης, η ο
ποία ανέμενε με μεγάλο ενδιαφέ
ρον, ίσως και αγωνία, τα αποτελέ
σματα του Ελσίνκι, διότι εκτός των 
άλλων αυτή θα είναι η πρώτη που 
θα αισθανθεί τον αντίκτυπο από 
τις συνέπειές της. Κορυφαίοι επι
τελείς του ΓΕΕΘΑ εξέφραζαν μά
λιστα την απογοήτευση και τον 
προβληματισμό τους για το γεγο
νός ότι τις παραμονές του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου, τα τηλεοπτικά 
δελτία ειδήσεων και πρωτοσέλιδα 
του Τύπου, αγνοώντας την κρισι
μότητα της Συνόδου Κορυφής, εί
χαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον 
τους σε «χαμηλού ενδιαφέρο
ντος» θέματα. Οι ίδιοι αναγνώρι
ζαν ότι η ελληνική πλευρά βρισκό

ταν ενώπιον της πιο δύσκολης α
πόφασης που έπρεπε να λάβει και 
η οποία θα έχει ίσως καθοριστικές 
συνέπειες στο μέλλον των ελλη
νοτουρκικών σχέσεων.

Εάν στο Ελσίνκι οι εξελίξεις ήταν 
διαφορετικές και η Ελλάδα είχε υ
ποχρεωθεί να προβάλει «βέτο» για 
την Τουρκία, είναι σίγουρο ότι θα 
επιβάρυνε επικίνδυνα το θερμόμε
τρο, θα κλιμάκωνε την απειλή χρή
ση βίας εκ μέρους της Αγκυρας, 
που ενδεχομένως να έφτανε και 
στην πρόκληση ενός «θερμού» ε
πεισοδίου. Ομως, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του ΓΕΕΘΑ, αλλά και 
κύκλων του υπουργείου Εξωτερι
κών, ακόμη και η θετική κατάληξη 
του Ελσίνκι δεν εξαλείφει τους 
κινδύνους και δεν εξασφαλίζει ότι 
η Τουρκία δεν θα επιδιώξει στο ά
μεσο μέλλον κάποιας μορφής «τε
χνητή ένταση», από τη στιγμή που 
η γειτονική χώρα δεν μπορεί να α
φομοιώσει την ιδέα ότι κάποια 
στιγμή η Κύπρος θα ενταχθεί στην 
Ε.Ε. -έχει δεν έχει λυθεί το πολιτι
κό πρόβλημά της-, ούτε αποδέχε
ται τη Χάγη ως υποχρεωτικό διαι
τητικό μέσο για τις διεκδικήσεις 
που εγείρει (όπως φάνηκε από τις 
προχθεσινές δηλώσεις του πρωθυ
πουργού Ετσεβίτ, ερμηνεύοντας 
από τη δική του πλευρά την από
φαση των «15»). Το κρίσιμο σημείο, 
σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, 
είναι ότι η πραγματική εξουσία 
στην Τουρκία -δηλαδή το πανίσχυ
ρο στρατιωτικό κατεστημένο- δεν 
έχει ακόμη μιλήσει και ότι «κλειδί» 
για τις όποιες εξελίξεις θα είναι η 
στιγμή που «θα ανοίξει το στόμα 
της ή θα προβεί σε συγκεκριμένες 
πράξεις».

Στο υπουργείο Αμύνης δεν τρέ
φουν αυταπάτες ότι διά μαγείας 
θα επιλυθούν τα προβλήματα και, 
ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται σε 
όλους τους τόνους ότι «τίποτε 
δεν αλλάζει στους σχεδιασμούς 
μας», καθώς και ότι οι όποιες θετι
κές επιπτώσεις του Ελσίνκι περιο
ρίζονται βραχυπρόθεσμα και σε 
πρακτικό επίπεδο σε πολύ συγκε
κριμένα θέματα. Αυτά είναι πιθα
νόν η μείωση των στρατιωτικών 
γυμνασίων στο Αιγαίο και η αντί
στοιχη αύξηση της συνεργασίας 
των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο 
χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ (α

σκήσεις κλπ.). Επιπλέον, το πιο ε
ντυπωσιακό, από απόψεως... θεα
ματικότητας, θα είναι η πλήρης 
συμμετοχή της Τουρκίας στην ά
σκηση της Συμμαχίας «Dynamic 
Mix», που είναι προγραμματισμέ
νη να γίνει τον επόμενο Μάιο και 
Ιούνιο στη χώρα μας.

Η συμμετοχή αυτή θα σημαίνει 
ότι τουρκικά μαχητικά αεορσκάφη 
θα προσγειωθούν στη βάση της 
Αγχιάλου, πολεμικά πλοία θα ελλι
μενιστούν στη Σούδα και στρατιώ
τες της θα κάνουν απόβαση στην 
Κυπαρισσία. Η προετοιμασία της 
άσκησης εξελίσσεται προς το πα
ρόν κανονικά και ήδη Τούρκοι α
ξιωματικοί συμμετέχουν στις 
ΝΑΤΟϊκές ομάδες που επισκέπτο
νται και επιθεωρούν τις πολεμικές 
βάσεις της χώρας μας. Ωστόσο η 
συμφωνία της ελληνικής πλευράς 
στη διεξαγωγή της «Dynamic 
Mix», η οποία επί σειρά ετών απο
τελεί πεδίο αντιπαράθεσης μετα
ξύ Ελλάδας και Τουρκίας, δεν πρέ
πει να θεωρείται δεδομένη. Μέχρι 
σήμερα δεν έχουμε αποδεχθεί την 
παρουσία τουρκικών δυνάμεων σε 
ελληνικά χωρικά ύδατα, λιμάνια, 
αεροδρόμια και γενικότερα εδάφη 
όσο συνεχίζονται εκ μέρους της 
Αγκυρας οι προκλήσεις και οι αμ
φισβητήσεις της εθνικής μας κυ
ριαρχίας.

Βαρόμετρο επομένως για τις 
πραγματικές προθέσεις της γειτο
νικής χώρας είναι η στάση της στο 
Αιγαίο. Η μείωση, ειδικά το δεύτε
ρο εξάμηνο του 1999, της δραστη
ριότητας των μαχητικών αεροσκα
φών στο FIR Αθηνών, αποτελεί 
μεν ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά 
από την άλλη επιβεβαιώνει ότι η 
Τουρκία επέμεινε, όλη την περίο
δο της ελληνοτουρκικής προσέγ
γισης και των κινήσεων καλής θέ
λησης της Αθήνας, με ένα μικρό 
διάλειμμα αμέσως μετά τον κατα
στροφικό σεισμό της 9ης Αυγού- 
στου, στην πάγια πολιτική των 
προκλήσεων. Με δεδομένο μάλι
στα ότι με την πρακτική της στο 
παρελθόν έχει αποδείξει ότι χρη
σιμοποιεί τις παραβάσεις και πα
ραβιάσεις ως μέσο άσκησης εξω
τερικής πολιτικής και προώθησης 
των ευρύτερων στόχων της, το 
στοιχείο της μείωσης δεν προσφέ
ρει κανένα εχέγγυο ούτε αποτελεί

πρόκριμα για οτιδήποτε. Πολύ πε
ρισσότερο, όταν ανάλογη συμπε
ριφορά είχε επιδειχθεί την περίο
δο πριν από την έγκριση της τελω- 
νειακής σύνδεσης Ε.Ε.-Τουρκίας, 
για να γνωρίσουν, αμέσως μετά, 
νέα κλιμάκωση οι τουρκικές προ
κλήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η διατή
ρηση ως έχει της πολιτικής των ε
ξοπλισμών του υπουργείου Αμύ
νης δεν έχει να κάνει μόνο με την 
απειλή εξ Ανατολών. Αντιθέτως, 
όσο αυτή την περίοδο δινόταν η ε
ντύπωση ότι «τα βρίσκουμε» με τη 
γειτονική χώρα, τόσο στο Πεντά
γωνο γινόταν περισσότερο αντιλη
πτό ότι οι εξοπλισμοί δεν έχουν 
μονοδιάστατο χαρακτήρα. Αλλά 
σχετίζονται και με ένα τμήμα της 
λεγάμενης «αμυντικής διπλωμα
τίας», με το δέλεαρ, δηλαδή, που 
αποτελούν για την εξασφάλιση ή 
εκμαίευση ανταλλαγμάτων από τις 
χώρες που ενδιαφέρονται να που
λήσουν τα οπλικά συστήματα των 
βιομηχανικών κολοσσών τους. Ιδι
αίτερα σε μία περίοδο «ισχνών α
γελάδων» για την αμυντική βιομη
χανία σε παγκόσμιο επίπεδο, δε
δομένο που επιτρέπει στα εξοπλι- 
στικά προγράμματα της Ελλάδας 
και, πολύ περισσότερο, της Τουρ
κίας να αποτελούν μήλον της Ερι
δας μεταξύ των μεγαλύτερων α
μερικανικών και ευρωπαϊκών, ακό
μη και για λόγους επιβίωσης ορι
σμένων εξ αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση 
είναι καθ’ όλα έτοιμη να εξαγγείλει 
το αμέσως επόμενο διάστημα το 
νέο ΕΜΠΑΕ 2001-2005, ύψους 3 
τρισ. δραχμών, το οποίο θα εντα
χθεί σε ένα μακροπρόθεσμο -1 δε
τούς κατά πάσα πιθανότητα διάρ
κειας- εξοπλιστικά πρόγραμμα. Στο 
νέο ΕΜΠΑΕ θα μεταφερθούν προ
γράμματα, για τα οποία έχουν ήδη 
ληφθεί αποφάσεις, όπως το μαχητι
κό Eurofighter, η αναβάθμιση των 
Μιράζ 2000, τα αερόστρωμνα, τα 
νέα επιθετικά ελικόπτερα, και θα 
περιλαμβάνει μία σειρά από νέα 
που αφορούν τα συστήματα αυτο
προστασίας των μαχητικών, την ο
λοκλήρωση των συστημάτων αερά
μυνας, τον εκσυγχρονισμό υποβρυ
χίων, φρεγατών και πυραυλακάτων, 
αντιαεροπορικά όπλα, θωρακισμέ
να και αμφίβια οχήματα κ.ά.

___________________ Γ νώμη______________________

Το Ελσίνκι και η νέα δυναμική

Η απόδοση της ιδιότητος της υ
ποψήφιας κοινοτικής χώρας 
στην Τουρκία από τη σύνοδο 
κορυφής του Ελσίνκι μπορεί να 

αποτελεί «ιστορική» καμπή για την 
Αγκυρα, αλλά θα πρέπει να αντιμετω- 
πισθεί και ως λυτρωτική αποδέσμευση 
διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων 
από κατεστημένες αντιλήψεις που ω
θούσαν συχνότατα την Αθήνα σε μά
ταιες αντιπαραθέσεις με τις υπόλοι
πες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 
γύρω από διατυπώσεις αφορώσες τον
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ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 
Τουρκίας.

Η εμπλοκή των ελληνοτουρκικών 
διαφορών στην Ε.Ε. υπήρξε επιλογή 
της κυβερνήσεως του Ανδρέα Παπαν- 
δρέου ήδη από τη δεκαετία του ’80. 
Συχνότατα χρησιμοποιήθηκε ως πρό
σχημα από τις ευρωπαϊκές κυβερνή
σεις για να επιτύχουν το στόχο τους 
που ήταν ο αποκλεισμός της Τουρ
κίας, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στην 
ελληνική πλευρά, γεγονός που επιβά
ρυνε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Κάποια προσάθεια επαναπροσδιορι
σμού της ελληνικής στάσεως ως προς 
τις ευρωτουρκικές σχέσεις έγινε από 
την κυβέρνηση του κ. Κ. Μητσοτάκη. 
Αλλά μόνον μια κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ μπορούσε να προχωρήσει σε 
ριζική αναθεώρηση της πολιτικής, που 
είχε επιβάλει η ίδια παράταξη σε 
προηγούμενες εποχές. Η συνεισφορά 
του σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
και πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη -σε 
συνεργασία με τον υπουργό Εξωτερι
κών κ. Γ. Παπανδρέου- έγκειται στο 
γεγονός ότι πέτυχε την αναθεώρηση 
μιας αντιπαραγωγικής πολιτικής.

Ο κ. Σημίτης δεν θα μπορούσε να δι
καιολογήσει τη συναίνεσή του στην υ
ποψηφιότητα της Τουρκίας, εάν δεν 
εξασφάλιζε -ιδιαίτερα εν όψει των ε
κλογών του Μαρτίου- κάποιες διατυ
πώσεις, η πρακτική αξία των οποίων 
είναι ευθέως ανάλογη με εκείνη των ι
σχυρών δηλώσεων, που είχε εξασφα
λίσει η Ελλάς στο πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τον εξευρωπαϊσμό της τουρκικής πο
λιτικής, αλλά δεν επηρέασαν ούτε στο 
ελάχιστο τη συμπεριφορά της Αγκυ
ρας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αγώνας, σε 
πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο, δό
θηκε επί ματαίω, ιδιαίτερα αφού η σύ
νοδος κορυφής του Ελσίνκι με από
φασή της αποσυνέδεσε την ένταξη 
της Κύπρου στην Ε.Ε. από την πολιτι
κή λύση του προβλήματος, αναθεω
ρώντας τη δήλωση «των τεσσάρων» 
-Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας και 
Ιταλίας- που ισχυρίσθηκαν το αντίθε

το σε πείσμα κάθε πολιτικής και κοινο
τικής δεοντολογίας.

Θα ήταν, όμως, σφάλμα εάν η προ
σοχή της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας 
εστιαζόταν στην ανάλυση των άλλων 
«ωφελημάτων» που αποκόμισε -ή δεν 
αποκόμισε- ο κ. Σημίτης, όπως λόγου 
χάρη η παραπομπή των ελληνοτουρκι
κών διαφορών στο Δικαστήριο της Χά
γης ή η «χαρτογραφημένη πορεία» 
της Τουρκίας προς την Ε.Ε., με τις α
ναφορές στις αποφάσεις των προη
γουμένων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων 
για την Τουρκία -  του Λουξεμβούργου 
και του Κάρντιφ.

Οι διατυπώσεις στα δύο αυτά ζητή
ματα είναι ισόρροπες, όπως κάθε από
φαση της Κοινότητος, επιτρέπουν 
στις κυβερνήσεις της Ελλάδος και της 
Τουρκίας να εμφανισθούν ευπρεπώς 
ενώπιον της· κοινής γνώμης των χω
ρών τους και δεν αποσκοπούν στην α
νάδειξη νικητών και ηττημένων.

Με άλλα λόγια, η σύνοδος κορυφής 
του Ελσίνκι δεν έλυσε αλλά ούτε δρο
μολόγησε τη λύση των ελληνοτουρκι
κών διαφορών -  αυτό είναι ένα θέμα 
που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
σε κάποια φάση οι δυο κυβερνήσεις. 
Δημιούργησε όμως μια νέα δυναμική. 
Και το ζητούμενο είναι εάν η Αθήνα 
και η Αγκυρα καταφέρουν να αξιοποι- 
ήσουν αυτή τη νέα παράμετρο και να 
αλλάξουν ριζικά το κλίμα στην περιο
χή·

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η ελ
ληνική κυβέρνηση είναι ασφαλώς μι
κρότερη και λιγότερο κινδυνώδης από 
τις μεταλλάξεις στις οποίες θα πρέπει 
να υποβληθεί το πολιτικό σύστημα 
της Τουρκίας και επί πλέον η Ελλάς 
μπορεί να προσβλέπει σε ταχύτερα 
και αμεσότερα οφέλη.

Ειδικότερα ένα αδιέξοδο στο Ελσίν
κι, με υπαιτιότητα της Ελλάδος, θα ο
δηγούσε σε μια τρομακτική επιβάρυν
ση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα 
αναιρούσε αυτομάτως τα πρώτα βή
ματα προσεγγίσεως που επιχειρήθη- 
καν και απέληξαν στην προώθηση κά
ποιων συμφωνιών επί θεμάτων ήσσο- 
νος σημασίας, που αναμένεται πλέον 
να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες.

Πέραν τούτου, η απεμπλοκή της 
Ελλάδος από το άγος των ευρωτουρ- 
κικών σχέσεων θα επιτρέψει στην ελ
ληνική κυβέρνηση να επικεντρώσει 
την προσπάθειά της στην προώθηση 
της εντάξεως της χώρας στην ΟΝΕ, 
αλλά και να ομιλήσει με ισχυρότερη 
φωνή στο πλαίσιο της Ε.Ε. για θέματα 
που αφορούν στο μέλλον των Βαλκα
νίων και άλλων ζωτικών ζητημάτων 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Αντίθετα, γιά την Τουρκία η εξασφά
λιση της υποιψηφιότητος, που τόσο ε
πίμονα επεδίωκε, θα θέσει το στρα
τιωτικό και πολιτικό κατεστημένο ε

νώπιον σοβαρών προβλημάτων και 
προκλήσεων. Εναρμόνιση με την Ε.Ε. 
-έστω και σε μεγάλο βάθος χρόνου- 
σημαίνει μείωση του ρόλου του στρα
τιωτικού κατεστημένου στην πολιτική 
ζωή της χώρας, αναγνώριση των μειο
νοτικών δικαιωμάτων των Κούρδων, 
κατάργηση του προστατευτισμού που 
ισχύει σε πολλούς τομείς της τουρκι
κής οικονομίας.

Πρόκειται για αλλαγές πολύ πιο ρη
ξικέλευθες ενδεχομένως και από ε
κείνες που επέβαλε ο Κεμάλ Ατα- 
τούρκ, ο οποίος έκανε χρήση αυταρχι
κών μεθόδων για να επιτύχει μια με
τάλλαξη της τουρκικής κοινωνίας, ε
νώ το ζητούμενο πλέον είναι η παραί
τηση ενός αναχρονιστικού κατεστη
μένου από τα προνόμοια που έχει εξα-_ 
σφαλίσει εδώ και δεκαετίες, δίχως να 
οδηγηθεί η χώρα στο χάος ή να αντι
μετωπίσει προβλήματα αποσχίσεως 
στις κουρδικές περιοχές.

Στην ουσία η υποψηφιότητα που α- 
πεδόθη στην Τουρκία θα κρίνει εάν η 
χώρα αυτή είναι όντως διατεθειμένη ή 
εάν έχει τη δυνατότητα να κινηθεί σε 
μια καθαρώς ευρωπαϊκή τροχιά.

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα 
της εσωτερικής καταστάσεως, θα ή
ταν αφελές εάν η ελληνική κυβέρνη
ση ανέμενε μια ουσιαστική και ταχεία 
μεταστροφή στη συμπεριφορά της 
Τουρκίας, ούτε θα ήταν σκόπιμο να 
εμφανίζεται ως επισπεύδουσα για την 
εφαρμογή των κοινοτικών αρχών από 
την Αγκυρα.

Ενα ενδεχόμενο που πρέπει να λη
φθεί υπόψη είναι ότι το τουρκικό κα
τεστημένο -ή τουλάχιστον τμήμα αυ
τού- θα επιχειρήσει πιθανώς να επιβε
βαιώσει την ισχύ του, προβαίνοντας 
στις συνήθεις προκλήσεις εναντίον 
της Ελλάδας. Τέλος, δεν θα ήταν σώ- 
φρον να αναμείνει κανείς μεταστροφή 
της τουρκικής στάσεως στο Κυπριακό, 
όπου η Αγκυρα θα δώσει τη μάχη της 
οπισθοφυλακής.

Οι προκλήσεις όμως αυτές -εάν φυ
σικά εκδηλωθούν- θα πρέπει να αντι- 
μετωπισθούν με αποφασιστικότητα 
και ψυχραιμία στο διμερές επίπεδο και 
όχι διά της αναταράξεως των σχέσεων 
της χώρας με την Ε.Ε., διότι ουδέποτε 
η Κοινότητα θα θελήσει να εμπλακεί 
ουσιαστικούς στην ελληνοτουρκική α
ντιπαράθεση.

Εκείνο το οποίο αποτελεί ζητούμε
νο για την ελληνική πλευρά είναι να α- 
ξιοποιήσει την εξομάλυνση των σχέ- 
σεών της με την Ε.Ε., μετά τη διέξοδο 
που επετεύχθη στο Ελσίνκι στις ευρω
τουρκικές σχέσεις, για να ισχυροποιή
σει τη θέση της, αποφεύγοντας τη 
σκιαμαχία γύρω από αρχές, που δεν α
ποφέρουν πρακτικό όφελος στη χώρα 
και την εμπλέκουν σε μακροχρόνια α
διέξοδα.

_________________ Ε πιφυλλίδα_________________

Εγκαιρη πρόταση εορτασμού

Μου μένουν ακόμα δύο Κυρια
κές να χρονολογώ την επι
φυλλίδα μου στο 1999. Οσο κι 
αν πλεονάζει η συναισθημα

τική α-νοησία στην κούφια ρητορεία 
γύρω από το συμβατικό ορόσημο, 
δεν παύει κάπου βαθιά να μας συγκι- 
νεί η είσοδος στην καινούργια χιλιε
τία. Και μπορεί οι φιέστες που διε
θνώς ετοιμάζονται για τη νύχτα της 
ημερολογιακής αλλαγής να προμη- 
νύονται κυριαρχημένες από πανη
γυριώτικη κενότητα και φτηνό εντυ-

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

πωσιασμό, όμως θα υπάρχουν οπωσ
δήποτε και άνθρωποι που θα είχαν 
την επιθυμία, τη σχεδόν επώδυνη, 
να γιορτάσουν αυτή την καμπή με 
τρόπο ξεχωριστό, ανεξίτηλο στη 
μνήμη.

Περιορίζομαι στην προσωπική μου 
επιθυμία: Να είχα το οργανωτικό τα
λέντο (που μου λείπει αισθητά) ή στη 
διάθεσή μου έναν ευφάνταστο ορ
γανωτή και έναν εμπνευσμένο χορη
γό. Να εξαγγείλουμε για τη νύχτα 
της φετινής Πρωτοχρονιάς μια με
γάλη σύναξη όσων θα ήθελαν να ζή- 
σουν το ορόσημο της χρονολογικής 
αλλαγής με άκρα συνειδησιακή ε
γρήγορση: Κριτική αναμέτρηση με 
τον ιστορικό κύκλο που συμβατικά 
ολοκληρώνεται, ρεαλιστική οξυδερ
κή ανάλυση των δεδομένων που θα 
καθορίσουν τουλάχιστον τις απαρ
χές της καινούργιας χιλιετίας.

Φαντάζομαι όχι μια σκυθρωπή ανέ- 
ορτη σύναξη διανοουμενίστικης μο
νομέρειας, αλλά ένα γιορτινό ολονύ
χτιο δείπνο με κυρίαρχη την αίσθηση 
της χαράς, για το προνόμιο που μας 
έτυχε να πατάει ο ατομικός μας βίος 
διαδοχικά σε δύο αιώνες, σε δύο χι
λιετίες. Να γευθούμε εδέσματα κο
ρυφαίων από το παρελθόν επιτευγ
μάτων της τέχνης των γεύσεων και 
εξ ίσου λαμπρά κορυφώματα της οι- 
νοποιητικής σοφίας. Να συγκρίνουμε 
μουσικές δημιουργίες που μας κατέ- 
λιπαν ως πολύτιμη κληρονομιά οι δέ
κα προηγούμενοι αιώνες.

Αλλά ο άξονας της ολονύχτιας συ
νεύρεσης να είναι μια ολιγάριθμη ο
μάδα συζητητών, που ώς την αυγή 
θα επιχειρεί να συνοψίσει κριτικά με 
ποια προικιά ξεκίνησε το βηματισμό 
της η ανθρωπότητα στη δεύτερη με
τά τον Χριστό χιλιετία, πώς τα δια
χειρίστηκε, τι άφησε ανεκμετάλλευ
το και τι τραγικά αλλοτρίωσε. Αλλά 
και πόση καινούργια εκπληκτική σο
δειά θαυμαστών επιτευγμάτων θη
σαύρισε -  ποιο τελικά το παθητικό 
και ποιο το ενεργητικό που κληρο
δοτεί στην τρίτη, τώρα, χιλιετία.

Νόες οξείς, γυμνασμένοι στη σο
βαρότητα της σπουδής, στο άθλημα 
της αφαιρετικής αναγωγής στα καί
ρια και ουσιώδη, έμπειροι στην απο
φυγή των βολικών αφορισμών και 
των ψυχολογικών ναρκοπεδίων. Να 
τολμήσουν αυτή τη «γιγαντομαχίαν 
περί της ουσίας» σε μία και μόνη, αλ
λά σημαδιακή νύχτα: την αναμέτρη
ση της βραχύτητας του ατομικού 
μας βίου με την εποπτεία (χάρισμα 
μόνο της συν-είδησης του ανθρώ
που) αιώνων συμπυκνωμένης και
νούργιας συνυφασμένης με δημι
ουργικά οράματα και αθλιότητες μι
κροτήτων, άλματα προόδου και πα
λινδρομήσεις στον πρωτογονισμό.

Στις φανταχτερές πλατείες μεγα
λώνυμων πρωτεουσών, τη νύχτα ε
κείνη, ο λαϊκισμός θα μοιράζει αφει
δώλευτα στα πλήθη παραισθησιογό- 
νες συγκινήσεις α-νόητων πανηγυ
ρισμών. Να μπορούσε τουλάχιστον η 
Αθήνα, για μια και μόνη νύχτα, να 
ξαφνιάσει με μιαν αναλαμπή πιστό
τητας στην αίγλη και στην ευγένεια 
του ονόματος της. Δίπλα στα κρετι- 
νικά υπερθεάματα που ο κ. Αβραμό- 
πουλος και η κ. Παπαζώη θα προ
σφέρουν στις μάζες, να μπορούσε 

*να στηθεί μια όαση διάσωσης μέ
τρων και κριτηρίων ανθρώπινης συ
νειδησιακής εγρήγορσης μπροστά 
στην πρόκληση του χρόνου και της 
Ιστορίας. Επιτέλους, έστω και μόνο 
σαν συμβολική χειρονομία ή μιμητι
κή αναπαράσταση της άλλοτε ελλη
νικής ιδιαιτερότητας.

Μια ολιγάριθμη ομάδα συζητητών 
σε πολυάνθρωπο και γιορτινό ολο- 
νύκτιο δείπνο, που ώς την αυγή θα 
επιχειρεί την κριτική αναμέτρηση 
της ελληνικής συνείδησης με το πα
ρελθόν και το μέλλον. Ποιες κατα
γραφές ελληνικότητας θα μπορούσε 
να εντοπίσει ο ιστορικός όταν άρχιζε 
η δεύτερη μ.Χ. χιλιετία; Σε ποιο επί
πεδο βρισκόταν η δυναμική της απα
ράμιλλης γλωσσικής εκφραστικής 
των Ελλήνων; Ποιαν οργανική συνέ
χεια είχε στον εκχριστιανισμένο 
Ελληνισμό ο καταγωγικός καθορι
σμός της ιδιαιτερότητάς του: εκείνη 
η πρώτη, με τους Προσωκρατικούς, 
σε πανανθρώπινη κλίμακα έκπληξη 
της ανάδυσης κριτικής σκέψης; Πό
σο ελληνική ήταν η πολυεθνική και 
πολυφυλετική αυτοκρατορία της 
Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως 
και πόσο διέσωζε το ειδοποιό γνώρι
σμα της ελληνικότητας: την ταύτιση 
της πόλεως και της πολιτικής με το 
μεταφυσικό νόημα των σχέσεων κοι
νωνίας, το καινό άθλημα να «αλη
θεύει κατά λόγον ο βίος; Πόση σχέ
ση έχει το αρχαιοελληνικό άγαλμα 
με την ελληνορθόδοξη εκκλησιαστι
κή εικόνα, πόσο καινή παραμένει η

αφετηρία της αφαιρετικής τεχνικής 
για την αναγωγή του θεατή στη θέα 
του όντως υπαρκτού;

Η ευρωπαϊκή Δύση, χάρη στους 
μεγάλους μεσαιωνοδίφες της, έχει 
σαφή και εναργή εικόνα της εισόδου 
της στη δεύτερη μ.Χ. χιλιετία. «Η 
Δύση το έτος 1000», γράφει ο 
Georges Duby, «σε σύγκριση με το 
Βυζάντιο, σε σύγκριση με την Κορ- 
δούη, είναι ένας κόσμος αγροίκος, 
απέραντα φτωχός, απέραντα στερη
μένος. Ενας άγριος κόσμος που τον 
περισφίγγει η πείνα... Τρώνε χόρτα, 
ρίζες, ευκαιριακές τροφές που τις 
ξεριζώνουν στο δάσος... Οταν έρχο
νται λιμοί, πολλοί άνθρωποι στραγ
γαλίζουν συνανθρώπους τους για να 
τραφούν με ανθρώπινο κρέας, όπως 
οι λύκοι... Ο χριστιανισμός τους είναι 
πηγαία μανιχαϊκός. Αυτοί που κατα
διώκουν τους αιρετικούς και τους ο
δηγούν στο δήμιο για να αφανίσει η 
φωτιά τα σπέρματα της διαφθοράς 
που διαδίδουν, αυτοί οι ίδιοι παρι
στάνουν στις εικόνες τους τη Βασι
λεία του Θεού σαν μια πολιορκημένη 
ακρόπολη... Η Δύση του 11ου αιώνα 
ζει μέσα στο φόβο».

Ομως η ίδια αυτή Δύση δύο αιώνες 
αργότερα θα κυριεύσει την ελληνική 
βασιλεύουσα και ουσιαστικά θα κα- 
ταλύσει το αυτοκρατορικό σχήμα 
συνοχής του ελληνισμού, ενώ με το 
σχολαστικισμό θα διεκδικήσει και 
τελικά θα σφετεριστεί (με την Ανα
γέννηση, τον νεοκλασικισμό, τον ου
ρανισμό) τη συνέχιση της αρχαιοελ
ληνικής παράδοσης. Θα αναπτύξει 
έναν πολιτισμό νοησιαρχίας και ατο
μικισμού με εκπληκτική δυναμική 
παγκοσμιότητας, στον οποίο πρώτοι 
οι Ελληνες θα παραδοθούν δίχως 
κριτική αντίσταση, γοητευμένοι από 
τα «φώτα της Εσπερίας» και ανίατα 
σφραγισμένοι με βαθύτατη μειονει 
ξία για κάθε ίχνος ή κατάλοιπο της 
δικής τους ιδιαιτερότητας.

Μια ολόκληρη νύχτα, λοιπόν, πριν 
από το ξημέρωμα της τρίτης χιλιε
τίας, έστω στο περιθώριο της αβρα- 
μοπουλικής ασχετοσύνης, κάποιοι 
περίεργοι κοσμοπολίτες Ελληνες vq 
ξαγρυπνήσουν με το ερώτημα: γιατ ί 
η δεύτερη χιλιετία να αφανίσει στη 
διαδρομή της, έτσι, αμαχητί το πα
νανθρώπινο καύχημα της ελληνικής 
εγρήγορσης και αρχοντιάς. Και πόσα 
χρόνια θα χρειαστούν μέσα στην 
τρίτη χιλιετία για να εκλείψει οριστι
κά ακόμη και η ανάμνηση της ελλη
νικής ιδιαιτερότητας.

Ενας ευφάνταστος οργανωτής και 
ένας εμπνευσμένος χορηγός. Για 
μια συμβολική σύναξη υποδοχής της 
νέας χιλιετίας, που να μείνει, στη δι
κή μας τουλάχιστον μνήμη, ανεξίτη
λη.


