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Κώστας Γεωργουσόπουλος
Κι άν κάποτε άναρωτηθήκατε «τί τάχα νά σημαίνει» Πορφύριος, ίόού
μιά εικόνα τών Πορφύριων, πού έχουν ήδη προκόψει στην Ιστορία,
παρμένη άπό ένα τόμο τής Μεγάλης 'Εγκυκλοπαίδειας Παύλον Δρανδάκη. Τό σίγουρο είναι ότι, μιά καί ποτέ μιά σκέψη δέν γίνεται τυχαία, ό
δικός μας Πορφύριος θέλησε νά συνεχίσει τήν άτέλειωτη αύτή άλυσίδα καί
νά μήν σπάσει τήν άγια παράδοση:
Πορφύριος Μητροπολίτης "Αρτης πρώτα τό 1805-1808, παυθείς τή
ένεργεία τού Άλή Πασά τών Ίωαννίνων. Βραδύτερον όμως, προσλιπαρήσας αυτόν, άνέκτησε τήν έπαρχίαν του τό 1813...
Πορφύριος άγιος: Επτά τέτοιοι άγιοι άναφέρονται μέ τό όνομα αύτό.
Πορφύριος ό Πύριος (ή Φοίνιξ ήΒατανιώτης) (232-304 μ.Χ.) «Νεοπλα
τωνικός φιλόσοφος ό σημαντικώτατος τών μαθητών τού Πλωτίνου...
Σκοπόν αύτού έθετο ούχί τόσον νά προαγάγη καί άναπτύξη περαιτέρω τό
σύστημα τού διδασκάλου αύτού, όσον μάλλον νά έρμηνεύση καί νά
ύπηρετήση τούτο!...»
...« ' Υπήρξεν έκ τών σφοδρωτέρων πολεμίων τού Χριστιανισμού γράψας
15 κατά τών Χριστιανών άρθρα».
Πορφύριος Ποπλίλιος Όπτατιανός «Λυρικός ποιητής καταγόμενος έξ
ιθαγενών τής Αφρικής» (Δ' αιώνας). «Έ κ τών ποιημάτων του εικάζεται
ότι ήτο Χριστιανός... Τά28 ποιήματά του... είναι παραδοξολόγο δείγματα
διεστραμμένου έγκεφάλου...»
Πορφύριος. έπίσκοπος Γάζης (395 μ.Χ.)... «έν νεαρά ήλικία εις Αίγυ
πτον ήσπάσθη τόν μονήρη βίον έν σκήτη».
Πορφύριος Ούσπένσκη, Ρώσος Αρχιεπίσκοπος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αναπολεί τά παιδικά του χρόνια
μέ συγκρατημένη συγκίνηση: «Μα
ζί στους γόμους, στά βαφτίσια, ατό
θάνατο, στά πανηγύρια, στά χούλουμα, ατή σπορά, ατό θερισμό. Τό
σπίτι άόιαίρετο, αβέρτο-ή στρωμα
τσάδα στην αύλή, στην ταράτσα,
ατούς γιαλούς. Ό παππούς ό πα
τέρας τά παιδιά - ή γιαγιά καί ή
έγγονή πλάι-πλάι». "Αν είναι δου
λειά κοινωνιολόγου νά έρμηνεύσει
τό ίεραρχικό αύτό σχήμα, σίγουρα
είναι δουλειά ψυχαναλυτή νά έρμηνεύσει τήν άπουσία τής μητέρας
άπ' τή χαρούμενη εικόνα. Καί μόνο
ψυχαναλυτής μπορεί νά έρμηνεύσει
τήν άκόλουθη φαντασίωσή του:
«Σκεφτόμουνα τήν καλόγρια ατό
ταμείο τού σούπερ μάρκετ, ατό
σέρβις τον αύτοκινήτον, ατό σαλί
γκαρο, ατό τραπέζι μέ τά φουάγκρά καί τούς φασιανούς, καί δέν
τή θαύμαζα ούτε τή ζήλευα».
Στήν έφηβε ία του διασκέδαζε σέ
«πάρτυ ρεφ ενέ μέ κεφτεόάκια,

μουρταόέλλα, τσιπς καμιά χιλιάρα
κρασί -κι αύτό κρυφά- μέ τό δα
νεικό γραμμόφωνο καί τή ζεστή
αφικτή παρέα. Μέ τούς γονείς
άνάμεσα στά πόδια, ν'ανάβουν
τό φώς όταν κανένας τολμηρός τό
έσβηνε».
Εκεί εζησε καί τά πρώτα του
έρωτικά σκιρτήματα: «Παιδικά μέ
πονηριές, μέ τρέλες, μέ κόλπα- νά
ξεμ ο να χια σ το ύ ν τά πα ιδιά , νά
σκάσει κανένα φιλί, νά κοκκινήαει κανένα μαγονλάκι. Καί κλάμματα γιά τήν προσβολή -γιά ποιά
μέ πέρασες; σ' όλες τά ίδια λέτε!»
"Οπως άναφ έρει συγκρότησε
άπό τό περιοδεύον «μιά εικόνα μέ
πανηγυριώτικο χαρακτήρα. Εκα
τοντάδες γυμνοί έφηβοι στή σειρά
όρθιοι». Γι' αύτόν ή ιδανική γυναί
κα έχει τό «ήθος τής μυθικής ύπερβόρειας παρθένας». Όσο γιά
τό πρότυπο τού άνδρα δηλώνει:
«Θαυμάζω τόν άγιορείτη, τό σκη
νίτη, τό στηλίτη».

Είναι ένας πνευματικός άνθρω
πος μέ όλη τή σημασία τής λέξης.
Άπεχθάνεται κάθε τι τό ύλικό, τό
χυδαίο καί θαυμάζει κάθε τι τό
πνευματικό:
«Ξέρει τό πλατύ κοινό πώς ένα
βιβλίο κοστίζει τά μισό σχεδόν
άπό ένα σουβλάκι σέ χασαποτα
βέρνα;»
«Είδηση είναι ή έκδοση ένός
βιβλίου... Αισθάνεται ό άκροατής
πώς οι συνάνθρωποί του δέν α
σχολούνται μόνο μέ τό έγκλημα,τό
φαί καί τις τιμές».
Στήν πραγματικότητα άηδιάζει
άπό τόν κόσμο:
«Δέν πρέπει κάποτε νά έξασκηθοϋμε στόν έμετό;»
Οικτίρει τό άναγνωστικό του κοι
νό:
«Οί άνθρωποι τώρα πιά χωρίζο
νται σέ διαβασμένους καί αδιά
βαστους».
Νιώθει ρίγη πού ό νεοέλληνας
γίνεται συνένοχος στήν άπώλεια τής
έλληνορθόδοξης παράδοσης:
« "Ετσι θέλουμε νά γίνει ή ορθο
δοξία... καί όχι νά τήν έγκλωβίζουμε σέ καθολικιστικά καί όιαμαρτυρόμενα πλαίσια καί πρότυτα». Άποστρέφεται κάθε τι τό ξε
νόφερτο:
«Πώς, μόλο τό θαυμασμό, νά μή
σοϋ φαίνεται κάθε ξένο άνοστο;»
Συχνά νιώθει νά πνίγεται άπό άγανάκτηση:
«Θεέ μου τί ταπείνωση- δίπλα
ατό αλάτι, στά σπίρτα καί ατό
φωτιστικό πετρέλαιο πού έλέγχει
αποκλειστικά τό κράτος, νά θεω
ρεί είδος πρώτης άνάγκης καί τήν
τράπουλα».
Πρώτη του φροντίδα είναι ή άκεραιότητα καί ή δόξα τής Πατρίδας:
«Τή Μακεδονία δέν τή διεκόικούμε πιά, τήν έχουμε».
«Στείλτε ατό φεστιβάλ τής Εύρωβιζιόν χορικά τού Αισχύλου, με
ταφρασμένα μέ τόν Αντωνίου».
Ή παράδοση είναι τό νήμα τών
έπιχειρημάτων του καί ή Δεξαμενή
τής έμπνευσής του:
«Τί θά κόστιζε νά έπιστρέφαμε
σέ π α τρ ο π α ρ ά ό ο το υ ς τρ ό π ο υ ς
καθαριότητας. Άναφέρομαι ατό
κατάβρεγμα τών δρόμων».
Είναι αύτή ή Παράδοση πού αγω
νίζεται νά διασώσει:
« Έ γινε ρομαντικό πρόσωπο ό
γραφικός διαρρήκτης τού παρελ
θόντος, ό γριλλάκιας, ό μπουκαόόρος,ό λαχανάς, μέ τά μάλλινα
γαντάκια του σχεδόν σάν φιγούρα
εύγενική κουτοπόνηρη καί μίζερη».
Νιώθει ιεραπόστολος, έπί γής
προφήτης, δέ διστάζει νά άρπάξει
τό φραγγέλιο καί νά καταφερθεί
ένάντια στά «κοινά ήθη». "Ενας
έναντίον όλων. Γιά τή σωτηρία τής
ψυχής του:

« Ή ταν ώραία ή χειρονομία τού
πρωθυπουργού μέ τούς πρόσφυ
γες... Ή ταν μέσα στήν παράδοση
τού Έθνους».
Καί τή σωτηρία τού κόσμου:
«Δέν θά σωθούμε μέ τό πλύσι
μο. Ή ρύπανση πέφτει άπό πά
νω».
«Προαεύχεαθε γιά νά υπάρξε
τε»;
Δέν είναι λοιπόν περίεργο πού δέ
διστάζει νά άναλάβει τό ρόλο του
χρονογράφου καί καθημερινά άσχολείται μέ τή χυδαιότητα τού κό
σμου -πού τού προκαλεί έμετόμάλιστα καί στις πιό «άκραίες» πε
ριπτώσεις: ή φωνή τού Καζαντζίδη,
ό προπονητής Παναγούλιας («πριν
γυρίσουν τά πόδια νά χτυπήσουν
τό κεφάλι»), οί θαυμάστριες τού
δράκου:
«Θέλουν οί ψυχοπονιάρες νά
ΒΙΑΣΤΟΥΝ γιά νά τόν σώσουν καί
νά τόν απαλλάξουν άπό τούς τρό
μους του. Καί νά σκεφτείς πώς
έκείνος είναι μέσα κι αύτές κυ
κλοφορούν άνάμεαά μας».
Δέν είναι περίεργο πού καταφέρεται κατά τών νέων καί τών γυναι
κών μέ ένα ιδιαίτερο μείγμα θρησκοληψίας, ρατσισμού καί έθνικισμού:
« Ελεύθεροι καί Ματσωμένοι οί
νέοι μας. 'Ανώνυμοι. Παιδιά πού
έπαναστατούν ατά λόγια καί μι
μούνται σά μαίμουδίτσες τή ζωή
τών μεγάλων...»
«Κουνιούνται οί νεολαίοι μας
μέ τά όθνεία, τά ξενόφερτα ήθη».
«Σάς πειράζει νά πειθαρχείτε
παιδιά στά παραγγέλματα τού λοχία; Καί δέ σάς πειράζει πού άλ
λοτε σαν μηχανάκια, σάν τά σκυ
λάκια τού Παβλώφ πειθαρχούσα
τε στά παραγγέλματα τής ντου
ντούκας;»
Ούτε πού άφορίζει τίς έπιστήμες:
«Θάρθει ή ώρα καί ή στιγμή πού
θά καταραστούμε τή Χημεία;»
«Έ τσι πού μάς κατάντησαν τά
δώρα τής έπιστήμης, τί νά κάνου
με χωρίς άντί-δωρο;»
Έχει έτσι τήν άνεση νά άναρωτιέται:
«Πόσα κιλά βοδινό κρέας πού
άγόρασε ή Σοβ. Ένωση άντιστοιχεϊ μέ ένα κιλό παιδιού πέντε
χρόνων;»
«Πόσα παιδικά μαγουλάκια κό
στισε ό διάσημος ποδοσφαιριστής
γιά νά μεταγράφει στόν ισπανικό
σύλλογο;»
Καί νά παρακολουθεί κατά πόδας τήν πολιτική τού συγκροτήμα
τος Λαμπράκη:
« Άντρόπωφ- τάχα τί θά σημαί
νει ρούσικα; "Ανθρωπος ή γιός
τού Ανθρώπου; Νά προοιωνίζει
τάχα έναν πραγματικό άνθρωπισμό; Είθε».
Α_Θ_ . Τ_Μ.

Καλό μήνα.
Είναι σπάνιο γιοί μιά σοβαρή π ροσπάθεια νά
ξεκινήσει Πρωταπριλιά. Κι όμως έγώ νιώθω σοβαρός.
Είναι μ ερικ οί π ο ύ μέ γνω ρίζουν άπό π αλιά. Α πό
τότε π ολλά έχουν αλλάξει. "Ομως ή π ολιτική μέ
συναρπάζει άκόμα. Μ έ άλλο τρόπο ίσως. Δ έν έξαντλώ
τό ένδιαφέρον μου στήν π ολιτική σκηνή ούτε ατά
παρασκήνια τών κομμάτων.
Γιά μ ένα ή π ολιτική είνα ι κυρίως άλλου. Σ τήν
καθημερινή ζωή όσο κ α ί στήν τέχνη. Μ οΰ άρέαει νά
παραφράζω τό Γκοντάρ: Δέ θέλω νά είμαι π ολιτικός
σχολιαστής. Προτιμώ νά σχολιάζω τήν πραγματικότητα
μ έ τρόπο πολιτικό.
Η κριτική είνα ι πάθος μου. Κ ά νετε ώστόαο λάθος
άν μ έ περάσατε γιά μεγαλομανή. Α ναζητείστε άλλου
τή νεύρωσή μου: Κρίνω γιά νά γίνω αντικείμενο
κριτικής.
Π ολλοί μου μ ιλο ύν γιά τήν κρίση τού τύπ ου. Γιά τόν
πληθωρισμό πληροφόρησης. Γιά τά τόσα κ α ί τόσα
περιοδικά π ο ύ βγαίνουν. Ή δική μου άπάντηση
βρίσκεται μπροστά σας. "Ετσι άπλά.

Βάσεις:
ό εθνικά υπερήφανος
δρόμος γιά τό σοσιαλισμό
Κανένας όέν μάς
υποχρεώνει νά κρατήσουμε
τις αμερικανικές βάσεις.
"Αν δά μείνουν ή άν δά
φύγουν οί βάσεις αυτές,
είναι κάτι πού έξαρτάται
άπόλυτα άπό τήν έλληνική
Κυβέρνηση.
Ευάγγελος Ά β έρ ω φ

10 Φεβρουάριου 1983

Βέβαια, έμεϊς όέν
μπορούμε νά κάνουμε
βάσεις εις τήν Αμερικήν.
Γεώργιος Μ αύρος

2 Φεβρουάριου 1983

Δυστυχώς, άντί τής
ειλικρίνειας καί τού
ρεαλισμού, ήκολούδηααν
καί οί 'Αμερικανοί τόν
όλιαδηρόν δρόμον τώ ν
έκβιααμών καί τών
άπειλών.
ΕΣΤΙΑ

18 Φεβρουάριου 1983

Καμία υπερήφανη χώρα
καί κανένας υπερήφανος
λαός όέν μπορεί νά
ύποδηκεύαει τά κυριαρχικά
του δικαιώματα εις τό
άέναον.
Ά ν δ ρ έ α ς Π απανδρέου

14 Μαρτίου 1983

Όπως θέλετε, πάρτε το.
Χαρίλαος Φλωράχης

29 'Ιανουάριου 1983
2

Τό ζήτημα τών βάσεων έχει τρο
φοδοτήσει μία μακρά σειρά άπό
δηλώσεις πολιτικών άρχηγών - καί
τίς συνακόλουθες κάθε φορά άντεγκλήσεις τών γραφείων τύπου τών
πολιτικών κομμάτων. Αλλά δέν φά
νηκε ικανό νά πυροδοτήσει σοβα
ρές πολιτικές συγκρούσεις άνάμεσα
στήν κυβέρνηση καί τή Δεξιά ή τήν
παραδοσιακή Αριστερά - άν καί οί
δύο πτέρυγες τής κοινοβουλευτικής
άντιπολίτευσης δηλώνουν ότι έχουν
πολύ σοβαρούς λόγους νά άντιτίθενται στήν κυβερνητική γραμμή.
Σχεδόν καθημερινά στολίζει τούς
κορυφαίους τίτλους τών πολιτικών
έφημερίδων. 'Αλλά δέν φάνηκε τό
ζήτημα τών βάσεων νά είναι έκεϊνο
πού θά μπορούσε νά άλλάξει τό
πολιτικό κλίμα άποφασιστικά. Γιά
όλόκληρες δεκαετίες ή άποχώρηση
τών άμερικανικών βάσεων άποτελοϋσε ένα αϊτημα-αίχμή τής Αρι
στερός. Σήμερα όμως δέν γινόμαστε
μάρτυρες άγωνιστικών διαδηλώσε
ων, άλλά «ένωτικών» εκδηλώσεων,
σαφώς ύποβαθμισμένων τόσο σέ
μαζικότητα, όσο καί σέ πολιτικό
τόνο.

Τά κόμματα
Επικρατεί λοιπόν ένα ιδιότυπο
κλίμα. Ή έκβαση τών διαπραγμα
τεύσεων είναι γιά όλους ούσιαστικά
δεδομένη. Οί πολιτικές δυνάμεις
τής χώρας άναμένουν τό αποτέλε
σμα καί προετοιμάζονται γιά νά
άσκήσουν τήν κριτική τους πάνω
στούς όρους τής συμφωνίας. Αφή
νουν τήν κυβέρνηση άνενόχλητη νά
διαχειριστεί τή διαδικασία τής δια
πραγμάτευσης, έλπίζοντας σέ μία
έκ τών υστέρων κριτική όπου θά
αποκομίσουν τά πολιτικά τους όφέλη.
"Ετσι ή Δεξιά υιοθετεί μία «άφ'
υψηλού» κριτική στάση. Φροντίζει
νά διατηρεί τίς αποστάσεις της άπό
τή «στρατηγική» πού άκολουθεί ή
κυβέρνηση στό τραπέζι τών δια
πραγματεύσεων. Προτιμά, άντί νά
συγκρουσθεί άνοιχτά, νά «νουθε
τεί» τό ΠΑΣΟΚ. Καί διεκδικεϊ αύτό
τό δικαίωμα νά είναι έγκυρος σύμ
βουλος καί καθώς πρέπει έλεγκτής
τού πράγματος, όχι μόνο γιατί έχει
τήν έμπειρία τέτοιων διαπραγμα
τεύσεων, άλλά καί γιατί προτίμησε
νά διακόψει τίς διαπραγματεύσεις
προεκλογικά καί νά διακινδυνεύσει
νά κληροδοτήσει στούς σοσιαλιστές
τό έργο τής διαπραγμάτευσης, πα

ρά νά έπισπεύσει μία «άσύμφορη»
συμφωνία. Προσπαθεί δηλαδή νά
προκαταλάβει τίς θέσεις έκείνες
πού θά τής δώσουν τά πιό έγκυρα
καί πειστικά έπιχειρήματα στήν «έθνική» κριτική στήν όποια προτίθεται νά υποβάλει τούς όρους τής
συμφωνίας.
Μέ άντίστοιχους στόχους, άλλά
διαφορετικά μέσα κινείται τό ΚΚΕ.
Ρητά διακηρύσσει ότι τάσσεται υ
πέρ τής άποχώρησης τών βάσεων
καί δέν δέχεται σέ καμία περίπτω
ση τή «λογική τών άνταλλαγμάτων».
Προετοιμάζεται νά έκμεταλλευθεί
τήν έξ άριστερών δυσαρέσκεια γιά
τήν παραμονή τών βάσεων, νά α
σκήσει τή «λαϊκή» κριτική τών ό
ρων. Όσο κι άν διαφοροποιείται
ριζικά άπό τή στάση τού ΠΑΣΟΚ,
δέν οξύνει τήν κριτική του. Αντίθε
τα, δέ διστάζει νά διοργανώσει «ένωτικές», δηλαδή μαζί μέ τό ΠΑ
ΣΟΚ, συγκεντρώσεις καί συλλαλη
τήρια. Πολύ περισσότερο, δέν φαί
νεται νά ένοχλείται άπό τό γεγονός
ότι ή πολιτική βαρύτητα αύτών τών
έκδηλώσεων δέν θά ζυγιστεί πουθε
νά άλλου έξω άπό τίς διαπραγμα
τεύσεις γιά τήν ένίσχυση τών «έλληνικών διαπραγματευτικών άτού».

Τό πάλαι ποτέ σύμβολο
τής ξενοκρατίας
Πώς λοιπόν φθάσαμε ώς έδώ;
"Οταν γιά μία ολόκληρη ιστορική
περίοδο οί βάσεις άποτελοϋσαν αιχ
μή τών πολιτικών στόχων τής 'Αρι
στερός, κανείς τότε δέν θά άμφέβαλε ότι ή Αριστερά, καί ιδιαίτερα ή
παραδοσιακή, δέν θά άγωνιζόταν
μέ τόν πιό μαχητικό τρόπο γιά τήν
απομάκρυνσή τους, ιδιαίτερα σέ

"Αν είναι άλήθεια δτι ή έκβαση
τών διαπραγματεύσεων γιά τίς βά
σεις θά κρίνει καί τήν Ισορροπία
δυνάμεων στό Αιγαίο, δτι θά έχει
δηλαδή άμεσα άποτελέσματα στήν
κλιμάκωση ή στήν άναστολή τής
έπιθετικότητας τών όθωμανών γει
τόνων μας, είναι όπωσδήποτε tyθαρρυντικό γιά τό όρθόδοξο έθνος
μας δτι ό Αμερικανός διαπραγμα
τευτής όνομάζεται Μπαρτόλομιου.
"Εχει δηλαδή ένα δνομα πού παρα
πέμπει άμεσα σέ «έσωτερικές» χρι
στιανικές ύποθέσεις, έστω xt άν
αυτές σχετίζονται μέ τίς πιό σκοτει
νές έποχές καί μυστικιστικές πτυ

καποια ευνοϊκή ιστορική συγκυρία,
σάν κι αύτήν τής άνόδου τών σοσια
λιστών στήν κυβέρνηση.
Οί άμερικανικές βάσεις άποτε
λοϋσαν τό σύμβολο τής άποικιοκρατικής πολιτικής τών ΗΠΑ άπέναντι στή χώρα μας, τό σύμβολο τής
ξενοκρατίας καί τής ύποτέλειας. Ό
άγώνας γιά τό διώξιμο τών βάσεων
ήταν ή αιχμή τού άγώνα γιά έθνική
άνεξαρτησία. Πού καί ό τελευταίος
μέ τή σειρά του ήταν στενά συνυφασμένος μέ τήν πάλη γιά τή δημο
κρατία. Μέ τήν πάλη γιά τήν κατάρ
γηση τών άντιδημοκρατικών νόμων
τού «κράτους τών έθνικοφρόνων»,
τών έκτοπίσεων, τού έλεγχου τών
φρονημάτων. Γιά τόν έκδημοκρατισμό τών θεσμών ένάντια στό παλάτι
καί τό παρακράτος. Ό άγώνας γιά
τό διώξιμο τών βάσεων ήταν έτσι
οργανικά συνδεδεμένος μέ τήν άμφισβήτηση τού τρόπου άσκησης
τής πολιτικής έξουσίας.
Δέν ήταν τυχαίο λοιπόν πού οί
πορείες ειρήνης μέ τό σαφή άντιαμερικανικό χαρακτήρα τους είχαν,
σέ πολύ δυσμενέστερες ιστορικές
συγκυρίες, πολύ μεγαλύτερη μαζι
κότητα καί άγωνιστικότητα άπό τίς
πρόσφατες «παλλαϊκές» έκδηλώσεις. Καί γιά νά μή ξεχνάμε τό
πρόσφατο παρελθόν, άς άναλογιστούμε τίς τεράστιες λαϊκές κινητο
ποιήσεις μετά τήν πτώση τής χού
ντας. Ή κατάρρευση τής «ξενοκίνητης χούντας τών πρακτόρων τού
άμερικάνικου ιμπεριαλισμού» έφερ
νε στήν πρώτη γραμμή τό ζήτημα
τής άποχώρησης τών βάσεων.
Τώρα βέβαια ή ιστορία έχει πάρει
άλλη τροπή. Τό μέγεθος τού προ
βλήματος τών βάσεων έχει συρρικνωθεϊ, τό πρόβλημα έχει μετατε
θεί άποκλειστικά στά δρώμενα έπί

χές τής χριστιανικής πίστης. Φαίνε
ται δτι οί ’Αμερικανοί έχουν άλάνθαστο κριτήριο στήν έπιλογή τών
διαπραγματευτών τους. Σκεφτεϊτε
τόν κ. Μπαρτόλομιου έκπρόσωπο
τής ’Αμερικανικής πολιτικής στό
Λίβανο. Πολύ δύσκολα θά έπειθε
δτι ή άμερικανική πολιτική δέν εύθύνεται γιά τίς σφαγές τών Παλαι
στινίων άμάχων άπό τούς Χριστια
νούς φαλαγγίτες. Σκεφτεϊτε καί τή
δύσκολη θέση τού Καψή, άν υπο
χρεωνόταν νά διαπραγματευτεί τό 7
πρός 10 μέ κάποιον πού θά όνομαζόταν Χαμπίμπ...

Τ.Μ.

πολιτικής σκηνής. "Αν δέν βιαστού
με νά άποδώσουμε αύτή τήν έξέλιξη στίς τυχοδιωκτικές «θελήσεις»
τών κομματικών ήγεσιών, πρέπει νά
άναφερθούμε στήν ιστορική διαδι
κασία πού τροποποίησε ριζικά τόν
τρόπο άσκησης τής πολιτικής έξου
σίας μετά τή μεταπολίτευση.
Ή «έκσυγχρονιστική τομή» πού
έγκαινιάσθηκε άπό τίς πρώτες μετά
τή μεταπολίτευση κυβερνήσεις Κα
ραμανλή άποδυνάμωσε πολύ γρήγο
ρα τή στρατηγική της Αριστερός.
Ή έλεύθερη λειτουργία τών πολιτι
κών κομμάτων τής Αριστερός, ή
άποκατάσταση μιας κοινοβουλευτι
κής δημοκρατίας στά πλαίσια τής
όποιας έγγράφεται άκόμη καί μία
σοσιαλιστική κυβέρνηση, ή πολυ
διάστατη έξωτερική πολιτική, ένσωμάτωσαν πολύ γρήγορα τά οράματα
τής Αριστερός γιά «δημοκρατία,
έθνική άνεξαρτησία καί κοινωνική
προκοπή». Οί αιχμές τής Αριστε
ρός έχασαν τόν άνατρεπτικό χαρα
κτήρα τους. Αντίθετα πολύ γρήγο
ρα φάνηκε ότι ή στρατηγική τής
Αριστερός όχι μόνο δέν έρχόταν σέ
ρήξη μέ τή στρατηγική τής σταθε
ροποίησης τής άστικής έξουσίας, τή
στρατηγική τού «Κράτους Δι
καίου». Ίσα-ϊσα, πού, όπως φάνη
κε μέ τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ στήν
κυβέρνηση καί τήν έποικοδομητική
κριτική τής παραδοσιακής Αριστε
ρός άπέναντί του, ή Αριστερά πο
λύ πρόθυμη στάθηκε γιά νά άναλάβει τήν έμπέδωση τής στρατηγικής
τού «Κράτους Δικαίου».
Στό νέο πλαίσιο άσκησης τής πο
λιτικής έξουσίας αίρονται οί αιχμές

πού παλαιότερα στήριξαν τό κίνημα
εναντίον τών βάσεων. Είναι τώρα
πιά αυτονόητο πώς είτε παραμεί
νουν είτε αποχωρήσουν οί βάσεις, ό
Τίχονωφ θά έπισκέπτεται τήν Α
θήνα καί ό ομόλογός του έλληνας
τή Μόσχα. Έτσι κι άλλιώς θά έχου
με άριστες σχέσεις μέ τίς βαλκανι
κές χώρες καί τίς χώρες τού τρίτου
κόσμου. Πολύ περισσότερο, ή πα
ρουσία τών βάσεων όέν φαίνεται νά
μπορεί νά έπηρεάσει τήν όμαλή λει
τουργία τών δημοκρατικών θεσμών.
Έτσι τό ζήτημα τών βάσεων τίθε
ται σάν ζήτημα αύτόνομο άπό τά
ζητήματα άσκησης τής πολιτικής
έξουσίας. Είναι αύτή ή αύτονόμηση
πού άφαιρεί άπό τίς βάσεις τόν,
συχνά έκρηκτικό, πολιτικό χαρα
κτήρα πού παλαιότερα είχαν. Αύτή
ή αύτονόμηση καί πολιτική ύποβάθμιση τού προβλήματος δίνουν
στό ΠΑΣΟΚ τήν κατ' άρχάς άνεση
νά τοποθετεί τό πρόβλημα τής πα
ραμονής τών βάσεων σάν πρόβλημα
διαπραγματεύσιμο. Πολύ περισσό
τερο, καθώς μία σειρά στρατηγικού
χαρακτήρα πολιτικές ήττες τού λαϊ
κού κινήματος, ή έπανένταξη στό
ΝΑΤΟ, ή ένταξη στήν ΕΟΚ, έχουν
θέσει κάποια πολιτικά όρια πού,
όσο κανείς δέν τά άμφισβητεί, κα
θιστούν τό έρώτημα τής παραμονής
τών βάσεων πραχτικά απαντημένο.
Έτσι, ή πολιτική τού' ΠΑΣΟΚ
έρχεται σέ συνέχεια τής πολιτικής
πού είχαν άκολουθήσει οί κυβερνή
σεις τής Νέας Δημοκρατίας. Αλλά
όχι μόνο αύτό. Στό εσωτερικό αύτής τής συνέχειας εισάγει τήν «το
μή» τής Αριστερός, δίνει ένα ίδιαί-

τερο τόνο στή διαπραγμάτευση.
Πολιτικοποιεί τή διαπραγμάτευση
κατά δύο τρόπους.
Πρώτα πρώτα έχει τήν εύαισθησία νά διαπιστώσει ότι ή παρουσία
τών άμερικανικών βάσεων συναρτάται μέ τούς διεθνείς συσχετισμούς,
τόν άνταγωνισμό τών ύπερδυνάμεων, τή μοίρα τού πλανήτη μας.
Εδώ οί σοσιαλιστές έκπρόσωποι
τής άστικής έξουσίας έχουν νά δη
λώσουν τίς άγνότερες προθέσεις
γιά παγκόσμια ειρήνη καί άφοπλισμό. Αλλά, φυσικά, σάν ήγεσία
μιάς μικρής χώρας δέν μπορούν νά
κάνουν καί πολλά πράγματα. Κά
νουν όμως τό καθήκον τους, έστω
καί μέ παραδειγματικές χειρονο
μίες. Κατηγορηματικά λοιπόν δηλώ
νουν ότι θά άπομακρύνουν τά πυ
ρηνικά όπλα, άνεξάρτητα άπό τήν
έκβαση τών διαπραγματεύσεων γιά
τίς βάσεις. Στό κάτω κάτω έτσι θά
έχουμε τό κεφάλι μας ήσυχο στήν
περίπτωση πού γίνει καμιά πυρηνι
κή σύρραξη. Ή στήν περίπτωση
πού έξαπλωθεϊ στή χώρα μας τό
εύρωπαϊκό μικρόβιο τών άντιπυρηνικών κινημάτων. Τελικά, πρόκειται
γιά «άπαρχαιωμένα οπλικά συστή
ματα» πού δέν έξυπηρετούν ούτε
καί τούς Αμερικανούς, δηλώνεται
γιά νά μήν άνησυχήσει ιδιαίτερα
ούτε καί ή φιλοδυτική παράταξη.

Ή Έθνική
Άνεξαρτησία πέθανε:
Ζήτω ή Έθνική
Υπερηφάνεια
Ακόμη, τό ΠΑΣΟΚ μή άρκούμενο στήν έπί παγκοσμίου βάσεως
πολιτικοποίηση τής διαπραγμάτευ

σης προχωρά άκόμη πιό πέρα. Αν
δέν είναι ή διασφάλιση τής Εθνι
κής 'Ανεξαρτησίας πού θά συνδέ
σει τίς βάσεις μέ τήν πολιτική ζωή
τής χώρας, κάτι άντίστοιχο πρέπει
νά άνακαλυφθεί. Κάτι πρέπει νά
διασφαλισθεϊ. Καί αύτό βρέθηκε: ή
Έθνική Υπερηφάνεια.
Εθνική Υπερηφάνεια συνεπώς!
Θά τήν διασφαλίσουμε, θά τήν πλα
τύνουμε, θά τήν βαθύνουμε! Έτσι
πολιτικοποιείται άκόμη καί τό πα
ζάρι γιά τό νοίκι τών βάσεων. Δέν
πρόκειται γιά τά λεφτά... Είμαστε
άνυποχώρητοι διότι είμαστε Εθνι
κά Υπερήφανοι.
Αλλά δέν ήταν αύτές οί αιχμές
τού ΠΑΣΟΚ πού χρωμάτισαν άποφασιστικά τόν πολιτικό τόνο τής
συζήτησης γιά τίς βάσεις. Αύτό πού'
κυρίως συζητιέται είναι τό ζήτημα
τών « Αμερικανικών έκβιαομών»
πού πήρε πολύ γρήγορα τεράστιες
διαστάσεις στό έδαφος τού εθνικι
σμού καί τής Τουρκοφοβιας, έδα
φος πού συστηματικά καλλιεργήθη
κε τά τελευταία χρόνια άπό Δεξιά
καί Αριστερά.
Αν ήταν ό φιλοκυβερνητικός τύ
πος πού' προνομιακά διατυμπάνισε
τούς έκβιασμού’ς γιά νά καταγγείλει
τού;ς άντιπολιτευόμενους ότι άποδυναμώνουν τή δύσκολη διαπραγ
ματευτική θέση τής κυβέρνησης
καί άρα βρίσκονται άντικειμενικά
στό πλευρό τών Τούρκων, τό θέμα
τών έκβιαομών δέν φάνηκε λιγότε
ρο έλκυστικό καί γιά τίς ύπόλοιπες
μερίδες τής πολιτικής σκηνής. Πού
καταντήσαμε, διερωτάται ή δεξιά,
μέ τούς έξαλλους χειρισμούς τού
ΠΑΣΟΚ, νά γινόμαστε άντικείμενα
εκβιασμού. Μέ έκβιαστές δέν πρέ
πει νά διαπραγματευόμαστε, άντιφωνεί τό ΚΚΕ.
Καί έτσι, ύπό τό κράτος τού φό
βου τού «έξ άνατολών» κινδύνου,
τό έθνος συντάσσεται ύπό τήν σκέπην τής πολιτικής έξουσίας. Πολιτι
κής έξουσίας, πού μήν έχοντας τήν
τού παρελθόντος κακήν μαρτυρίαν
πού βάραινε τή Δεξιά, έχει τήν ικα
νότητα νά «ένώνει» καί τήν παρα
δοσιακή Αριστερά στούς «κοινούς
στόχους τού έθνους».
Τάκης Μαστραντώνης
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Oi μύθοι
τοΰ άστισμοΰ μένουνε.
Ή ’Αριστερά αλλάζει
Οί οικονομικές κρίσεις της καπι
ταλιστικής παραγωγής παρουσιάζο
νται ξανά καί ξανά άπό τότε που
υπάρχει καί κυριαρχεί ό καπιταλι
σμός. Ξανά καί ξανά έμφανίζονται
μαζί μέ τίς κρίσεις καί οί θεωρίες
γιά τό πώς ή οικονομία θά ανακάμ
ψει, χωρίς φυσικά κοινωνικές κατα
στροφές, χωρίς νά όξυνθοϋν οί κοι
νωνικές συγκρούσεις, χωρίς νά διαταραχθεί ή έθνική ένότητα καί συ
νοχή. Χωρίς νά διαταραχθεί δηλαδή
ή συναίνεση πρός τήν καπιταλιστι
κή έξουσία.
Τήν έποχή τοΰ Μάρξ υπήρχαν
κάποιοι πού έλεγαν πώς γιά νά
ξεπεραστεί ή κρίση πρέπει νά αυξη
θούν οί μισθοί των έργαζομένων.
Τέτοιες αύξήσεις θά άναθέρμαναν
τή ζήτηση καί θά κινούσαν καί πάλι
όλη τήν οικονομία. Τόσο άπλή λύση
καί νά μή γίνεται!
' Η θεωρία αυτή τών «υψηλών
μισθών», (πού όμως κανείς ποτέ
δέν τούς βλέπει, άλλά μόνο άκούει
γι' αύτούς) έκανε τόν Μάρξ νά πει,
έναν αιώνα πριν: « Αν όμως, γιά νά
δώσουν στήν ταυτολογία αύτή (ότι
οί κρίσεις προέρχονται άπό τήν έλ
λειψη μιας ζήτησης ικανής νά πλη
ρώσει) μιάν έπίφαση βαθύτερης δικαιολόγησης, μάς πούν ότι ή έργατική τάξη παίρνει ένα πάρα πολύ
μικρό μέρος τού προϊόντος της, καί

πώς έπομένως τό κακό μποεϊ νά
θεραπευθεί, όταν ή έργατική τάξη
πάρει μεγαλύτερο μερτικό άπ' αυ
τό, όταν δηλαδή ό μισθός τους αύξηθεί, τότε άρκεί νά παρατηρήσου
με μόνο πώς κάθε φορά οί κρίσεις
προετοιμάζονται άπό μιά περίοδο,
όπου άνεβαίνει γενικά ό μισθός
έργασίας καί ή έργατική τάξη παίρ
νει πράγματι μεγαλύτερη μερίδα
άπό τό μέρος έκεϊνο τού χρονιάτι
κου προϊόντος πού προορίζεται γιά
τήν κατανάλωση. Αντίθετα ή πε
ρίοδος αύτή θά πρεπε άπό τήν
άποψη τών ιπποτών αυτών τού ύγειούς καί «άπλού» (!) λογικού ν' άπομακρύνει τήν κρίση. Φαίνεται
λοιπόν ότι ή κεφαλαιοκρατική πα
ραγωγή περικλείει όρους ανεξάρτη
τους άπό τήν καλή ή κακή θέληση,
πού τή σχετική έκείνη εύημερία τής
έργατικής τάξης τήν έπιτρέπουν
μόνο γιά μιά στιγμή καί μάλιστα
μόνο σάν τό πουλί τής καταιγίδας
πού μηνάει τήν κρίση» (7ο Κεφά
λαιο II, σ. 41).
Πολλά χρόνια μετά, όταν ή πα
γκόσμια άγορά μαστιζόταν άπό τήν
κρίση τού 1929, ένας γερμανός σο
σιαλδημοκράτης θεωρητικός, ό Tarnow, θά ξανακάνει έπίκαιρη τή θεω
ρία αύτή τών μισθών: Καταπολεμώ
ντας τή φτώχεια, έλεγε, αύξάνοντας
τούς μισθούς, ή οικονομία μας θά

άνακάμψει.
Τή θεωρία τού Tamow άνασκεύασαν, τήν έποχή έκείνη, οί θεωρητι
κοί τού Κομμουνιστικού Κόμματος
Γερμανίας: « Ό Tamow «ξεχνάει»
μόνο μιά «λεπτομέρεια», ότι δηλα
δή οί κεφαλαιοκράτες παράγουν μέ
στόχο τό κέρδος κι όχι γιά νά ικα
νοποιήσουν τίς άνάγκες τών έργατών. Ό καπιταλιστής δέν έχει άνάγκη γενικά νά διαθέσει τά έμπορεύματά του, άλλά νά τά διαθέσει μέ
τέτοιο τρόπο ώστε νά μπορέσει νά
πραγματοποιήει τήν ύπεραξία πού
περιέχεται σ' αύτά καί ή όποια έχει
παραχθεί άπό τούς έργότες. Έχει
δει κανείς ποτέ κανένα καπιταλιστή
ό όποιος νά διαθέτει τά έμπορεύματά του μέ τό νά δίνει χρήματα
στούς καταναλωτές γιά νά άγοράσουν αύτά τά έμπορεύματα; Ή άπλοϊκή έπιχειρηματολογία τοΰ Tarnow, ότι δήθεν είναι στό συμφέρον
τών καπιταλιστών νά αύξήσουν
τούς μισθούς, δέν είναι στήν πραγ
ματικότητα καθόλου άπλοίκή. Δέν
προορίζεται γιά τούς καπιταλιστές
άλλά γιά τούς έργάτες. Γιά νά άποδεχθούν οί έργάτες τήν «όρθολογικοποίηση» τής παραγωγής καί τήν
αύξηση τής παραγωγικότητας, πρέ
πει πρώτα νά πεισθούν ότι οί ύψηλοί μισθοί συμφέρουν καί τούς κα
πιταλιστές, ότι οί καπιταλιστές θά

αύξήσουν οπωσδήποτε τούς μι
σθούς αν αύξηθεί ή παραγωγικότη
τα». (A. Goldschmidt, Κ.Α. Wittfogel: Arbeiteschulung, Βερολίνο 1930).
Από τότε περάσανε άρκετά χρό
νια, καί νά πού πάλι ή έξουσία,
έμβαθύνοντας αύτή τή φορά στόν
Keynes, μίλησε ξανά γιά άναθέρμανση τής οικονομίας μετά τίς αυξή
σεις πού έγιναν στούς μισθούς τό
1981-2.
Βέβαια ή οικονομία δέν άναθερμάνθηκε. Ούτε οί μισθοί θά ανε
βούν άλλο, τό 1983. 'Αντίθετα φαί
νεται ότι θά μειωθούν. Ή έξουσία
έγκατέλειψε έτσι εύσχημα τή θεω
ρία τών «υψηλών μισθών».
' Η σκυτάλη πέρασε έτσι σέ άλλα
χέρια. Στήν παραδοσιακή 'Αριστε
ρά. Τό 11ο Συνέδριο τού ΚΚΕ θά
άποφανθεί λοιπόν: «Νά βελτιωθεί
τό έπίπεδο ζωής τών έργαζομένων
γιά νά διευκολυνθεί ή έξοδος άπό
τήν κρίση. Μέ μιά πολιτική πού
αυξάνει τή λαϊκή κατανάλωση,ικα
νοποιεί τίς συλλογικές κοινωνικές
άνάγκες καί μειώνει τήν άνεργία.
Καί μιά τέτοια πολιτική μπορεί
άμεσα νά μ π ει αέ έφαρμογή».
(ντοκουμέντα σελ. 51).
Φαίνεται λοιπόν πώς αύτό πού
άλλάζει δέν είναι οί μύθοι άλλά ή
'Αριστερά.
Γιάννης Μηλιός

Oi μισθοί τών εκλεκτών
Τό έμπάργκο στούς μισθούς πού
έπέβαλε ή κυβέρνηση μέ τήν εισο
δηματική πολιτική γιά τό Î983, έ
μπάργκο πού νομιμοποίησε στό άρ
θρο 27 τού ν. 1320/82 δημιούργησε
προβλήματα στούς βιομήχανους καί
άς λένε μερικοί κακόπιστοι ότι τό
πάγωμα τών μισθών μαγειρεύτηκε
στά γραφεία τής όδού Ξενοφώντος.
Στό 445 τεύχος τού Δελτίου τού
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα
νιών (ΣΕΒ) οί βιομήχανοι διαμαρτύ
ρονται γιάτή σκληρή εισοδηματική
πολιτική τής κυβέρνησης -μή γελά
τε- γιατί δέν τούς δίνει περιθώρια
νά πληρώσουν όπως πρέπει... τά
στελέχη τών έπιχειρήσεων!!
Σέ άρθρο μέ τόν τίτλο « ’Αδικού
νται τά στελέχη τών έπιχειρήσεων
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άπό τήν εισοδηματική πολιτική»,
υποστηρίζουν ότι «ή εισοδηματική
πολιτική αναγκάζει τίς έπιχειρήσεις
νά περιορίσουν τίς αύξήσεις τών
άμοιβών τών στελεχών σέ χαμηλά
έπίπεδα καί τούς στερεί τή δυνατό
τητα νά γίνουν πιό παραγωγικοί,
ένθαρρύνοντας τήν άπόδοση». Καί
συνεχίζουν, «όταν τό κριτήριο αύτό
δέν μπορεί νά λειτουργήσει θά ύπάρχουν σοβαρές έπιπτώσεις στίς
προσδοκίες τών στελεχών γιά τό
μέλλον τους... διαρροή πολλών στό
έξωτερικό, χαλάρωση τού αισθήμα
τος εύθύνης καί βελτίωση, προσαρ
μογή σέ μιά νοοτροπία ρουτίνας».
Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ «οί
στυλοβάτες τής έθνικής οίκονο-

μίας» οί όποιοι υποστηρίζουν ότι ή
οικονομική άνάκαμψη προϋποθέτει
τή μείωση τού κόστους παραγωγής
(πάγωμα μισθών) έρχονται σήμερα
νά κακίζουν τήν κυβέρνηση πού
άφήνει «έκθετους» τούς υψηλά ίστάμενους συνεργάτες τους. Καί έ
χουν δίκιο!
Οί έργάτες έτσι κι άλλιώς θά υπο
χρεωθούν μέ τήν άπειλή τής απόλυ
σης καί τής άνεργίας νά δουλέψουν
σάν σκλάβοι γιά νά βγει ή οικονο
μία άπό τή «στενωπό». Οί τεχνοκράτες όμως πώς θά άσκήσσυν τόν
«έπιτελικό» ρόλο τους χωρίς κίνη
τρα:
Μέ τί κουράγιο, μέ τί αίσθημα
εύθύνης οι διευθυντές καί οί κάθε

λογής έπόπτες θά ριχτούν στή «μά
χη τής παραγωγικότητας» δηλαδή
στό κυνήγι τών έργατών γιά μεγαλύ
τερη άπόδοση,όταν δέν θά έχουν
τήν έλπίδα ότι οί «κόποι τους» θά
άνταμειφθοΰν;
Είναι δυνατόν μέ «μισθούς πεί
νας» 150.000-200.000 δρχ. νά άσκήσουν ένα τόσο «δύσκολο» καί άχα
ρο ρόλο;
Νά λοιπόν τί προβλήματα δη
μιουργεί ή βιασύνη ή μάλλον καλύ
τερα ό ύπερβάλλων ζήλος τής κυ
βέρνησης πού στήν προσπάθειά
της νά διαφυλάξει τά συμφέροντα
τών βιομηχάνων άπ' τίς άπαιτήσεις
τών έργαζό μενών ξέχασε μιά τόσο
«βασική» λεπτομέρεια.
Τ. Χριστοδουλοπούλου

Μερικά
παραλειπόμενα (;)
ενός προεδρικού λόγου
Φαίνεται ότι τάν τελευταίο καιρό
έχουν καθιερωθεί, μέ έξαρση στις
δημοτικές έκλογές όπου όλοι ανε
ξαιρέτως βγήκαν κερδισμένοι, νέα
δημοσιογραφικά ήθη. Μιά νέα γεύ
ση τού ήθους πού διακρίνει τόν
τύπο στό σύνολό του πήραμε στις 2
Φεβρουάριου, μετά τό λόγο τού
προέδρου τής Δημοκρατίας στήν
Καλαμάτα.
Διαβάσαμε
λοιπόν
ατούς κύριους τίτλους τών έφημερίδων, κατά μέν τήν «Ελευθεροτυ
πία», ότι ό πρόεδρος είπε «αφήστε
ήανχη τήν κυβέρνηση», ή «Αυρια
νή» προχώρησε λίγο περισσότερο
γράφοντας «ανοιχτά υπέρ τής κυ
βέρνησης ό Καραμανλής», ή δέ
Ακρόπολη έδωσε μιά άλλη διάστα
ση στό θέμα λέγοντας «ό Καρα
μανλής τά είπε τού Άνόρέα».
’Επειδή ό τόσο έντονος πλουρα
λισμός τής πληροφόρησης άφησε
σέ κατάσταση μέτριας σύγχισης κά
θε πολίτη αυτής τής χώρας, άς προ
σπαθήσουμε μέσα άπό τά σιβυλλικά λόγια τού άνωτάτσυ άρχοντος,
νά δούμε τί τέλος πάντων είπε αύτός ό άνθρωπος. Αύτό πού είπε
σίγουρα, καί τό είπε τόσο ήχηρά
ώστε κανείς δέν τόλμησε νά τό
παρερμηνεύσει, ήταν ότι μίλησε στό
πρώτο ένικό.
Εγώ, είπε, είμαι ό δημιουργός
τής ύγειοϋς δημοκρατίας, τής υ
πέροχης έκείνης έδνικής ομοψυ
χίας, βάσει τής οποίας κάδε άντιρρηαίας στιγματιζόταν αύδωρεί
καί παραχρήμα ώς προβοκάτο
ρας. Ωστε νά μπορεί σήμερα ό κ.
Γιαννόπουλος νά χαρακτηρίζει ώς
καταχρηστικές καί άρα παράνο
μες τις απεργίες πού στρέφονται
κατά τής οικονομικής πολιτικής
τής κυβέρνησής σας.
'Εγώ, συνέχισε, έβαλα τήν 'Ελ
λάδα στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
ένώ έαείς οί νεοσσοί τής πολιτι
κής κραυγάζατε μωρά συνδήματα
«ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό ίδιο συνδικά
το» τά όποια απεύαατε νά έγκαταλείφ ετε άντιλαμβανόμενοι, τό
που οδηγούν τέτοιοι έξτρεμισμοί.
'Ώστε νά μπορείτε σήμερα νά άναφέρεστε αέ μιά ένωμένη Ευρώ
πη μέ ισχυρές, προσδέτετε, σοσια
λιστικές κυβερνήσεις (τριτοκοσμι
κού ή μεσογειακού ή καί γερμανι
κού τύπου - άόιάφορο) πράγμα
περίπου ταύτσν μέ αυτό πού κι
έγώ έννοοϋσα. Καί νά μπορείτε
έπομένως νά κάνετε λίγο τόν ζόρι-

κο στή μεγάλη σύμμαχο χώρα, α
κολουθώντας τό δρόμο πού ώς
πρωτοπόρος άνοιξα, βγάζοντας
ό ι’όλίγον τή χώρα άπό τό στρα
τιωτικό σκέλος τού Ν.Α.Τ.Ο., αφή
νοντας τότε δυμάμαι άναυδη, μέ
τήν πολιτική μου τόλμη, κι αυτή
τήν αριστερά.
Ή μήπως ξεχνάτε ότι έγώ ήμουν
πού νομιμοποίησα τό Κ.Κ.Ε. κα
λύπτοντας μάλιστα καί τό όιεδνιστικό του σύνδρομο μέσα άπό τις
σχέσεις αδελφοποιτών πού δη
μιούργησα μέ άλλες λαμπρές ηγε
τικές φυσιογνωμίες τών σοσιαλι
στικών, ή όπως άλλιώς θέλετε πεί
τε τις, χωρών. "Ωστε νά μπορείτε

και σείς σήμερα να κα/,ειτε τον κ.
ή σ. Τίχονοφ αέ μιά έποχή πού τά
έχετε βρει μπαστούνια μέ τούς
Αμερικάνους.
’Αλλά έαείς (δέν είπε άλλά σα
φώς έworn"σε) δέν έχετε διαγρά
φει τήν λαμπρή τροχιά πού έγώ
διέγραφα, ξεκινώντας άπό τήν έν
δοξη έποχή τού Εθνικού Συνα
γερμού καί καταλήγοντας ώς α
διαμφ ισβήτητος έδνά ρχης, έγώ
λέω, έκκινώντας ώς γιός πτωχού
Μ ακεδονομάχου δημοδιδα σκά 
λου του ένδοξου χωρίου Πρώτη
Σερρών καί έξικνούμενος μέχρι
τά ύπατα αξιώματα, καί είστε νέοι
καί άπειροι.
'Επειδή λοιπόν κινδυνεύετε νά

γνεντ raS

τά κάνετε μούσκεμα (όπως έξ άλ
λου προέβλεπα) μέ τούς έτεροχρ ο νισ μ ο νς σας, τις πολιτικές
βουλήσεις σας, τά πολιτικά νέφη
σας, τά μεγάλα πλήθη καί τά με
γάλα πάθη σας, καί νά μείνετε
εκτεθειμένοι άπέναντι καί a ' αυ
τούς πού σας φήφιααν.
Επειδή ώς καί αύτούς τούς
διαδόχους μου κινδυνεύετε νά άνααυγκρυτήαετε παρά τό βαρύ
πλήγμα πού δέχθηκαν όταν τούς
εμπιστεύτηκα τό μέλλον τής παρατάξεως γιά νά μπορώ νά έποπτεύω τις έξελίξεις άπό τό ύφος
τού ύπατου άξιώματος.
Καί έπειδή, γιά νά τελειώνουμε,
ή μικρή νησίδα ευημερίας πού
δημιούργησα δέν θά μπορούσε νά
διατηρηθεί, όπως έγκαίρως διέγνωσα. εις τό διηνεκές, τείνω δέ
νά άηδιάαω ά π ’όσα συμβαίνουν
μέσα καί έξω.
Γιά όλους αύτούς τούς λόγους
λοιπόν θά σάς κάνω τή χάρη, καίτοι όχι μόνον ή περίοδος χάριτος
τών εκατό ήμερών έχει πρό πολλού περάσει, άλλα καί αύτή ή
στενωπός τού '82, μεσούντος τού
έτεροχρονισμένου '83. καί γιά νά
γίνω άναλυτικότερος, ένα μόνο
χρόνο πριν τό «1984», νά λύσω τή
γεμάτη σημασία σιωπή μου καί νά
μιλήσω γιά «ανεύθυνες καί ύπο
πτες διαδόσεις περί αιφνιδιαστι
κών έκλογών, κυβερνητικών μετα
βολών... πού παρακωλύουν τήν ή
ρεμη καί ψύχραιμη άντιμετώπιση
τών προβλημάτων πού άπααχολούν τήν κυβέρνηση...» θέλοντας
έτσι νά υπενθυμίσω σέ όλους, ότι
έαείς είστε πλέον οί διαχειριστές
τής έξουοίας, τήν οποία ώς έχέφρων πολιτικός άνόρας καί συναινούντων ένθουαιωδώς τών μικρομεααίω ν σάς παρεχώ ρηαα,
καί βγάλτε τά κάστανα ά π ’ τή φω
τιά.
Υ.Γ. Λίγες μέρες άφότου γράφτηκε
τό σχόλιο αύτό, έγινε ή δέν έγινε ή
άπόπειρα πραξικοπήματος. Μέσα
στήν πλήρη σύγχιση πού έπικράτησε τό Σαββατοκύριακο καί τήν άμηχανία μπροστά στους κύριους τίτ
λους τών έφημερίδων τής Δευτέρας,
μοναδική υπεύθυνη, διαφωτιστική
καί καθησυχαστική ήχησε καί πάλι
ή ιστορική φράση τού προέδρου.
«Ό λα αύτά είναι βλακείες».
Αναστασία Λαζαρίδου
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Κ.Κ.Ε.: Αντιθέσεις
καί προοπτικές
Μιά άλλη όπτική γιά τό 11ο Συνέδριο καί τά άποτελεσματά του
Ή άνοδος τού ΠΑΣΟΚ στην κυ
βερνητική έξουσία ή έκλογική ήττα
καί ή πολιτική άποδυνάμωση του
ΚΚΕ to. έχουν δημιουργήσει μιά
έντελώς νέα πολιτική κατάσταση
γιά τό ΚΚΕ.
Τό 11ο Συνέδριο τού ΚΚΕ δέν
μπορούσε νά παραμείνει λοιπόν άνεπηρέαστο άπό τή νέα αυτή πολι
τική κατάσταση. Κάποιες διεργα
σίες ήταν αναπόφευκτες, τις έθετε
ή ίδια ή κοινωνική καί πολιτική
πραγματικότητα.
Στό συνέδριο τοΰ ΚΚΕ δέν άναδύθηκε μόνο τό πρόβλημα τής στά
σης άπέναντι στό ΠΑΣΟΚ, έστω
καί αν τελικά κυριάρχησε, αλλά καί
μιά σειρά άλλα ζητήματα, πού τέθη
καν γιά πρώτη φορά στήν προσυνε
δριακή συζήτηση, όπως ή φυσιο
γνωμία τοΰ κόμματος, ή έσωκομματική δημοκρατία, τά προβλήματα
τοΰ ύπαρκτοϋ σοσιαλισμού, ή άμφισβήτηση τής στρατηγικής τών στα
δίων κλπ. Θεωρητικά καί πολιτικά
προβλήματα πού ξεπερνούν τό
πλαίσιο μιας άπλής διαιφωνίας πά
νω στή «γραμμή» τού κόμματος ή
άν θέλετε φωτίζουν διαφορετικά τά
προβλήματα γραμμής καί άποτελούν αιχμή ώς πρός τίς κυρίαρχες
κομματικές έπιλογές καί κατευθύν
σεις. Αυτή ή πλευρά τού προσυνε
δριακού διαλόγου, έστω καί άν δέν
κυριάρχησε, έστω καί άν υπήρξε
δευτερεύουσα, έχει μιά πολιτική
διάσταση, πού δέν έχει έκτιμηθεϊ
σωστά. Καί φυσικά δέν βρίσκεται
έξω άπό τό πρόβλημα τής στάσης
άπέναντι στό ΠΑΣΟΚ.
Τό ΚΚΕ γιά χρόνια βασανίζεται
άνάμεσα σέ δυό έπιλογές: Τήν έπιλογή ότι τό ΠΑΣΟΚ είναι «έξ άντικειμένου» σύμμαχος καί τήν έπιλογή τής «καταγγελίας» του γιατί άποπροσανατολίζει τό λαϊκό κίνημα
καί τελικά είναι άνασχετικός παρά
γοντας στήν κοινωνική άλλαγή. Τε
λικά τό ΚΚΕ στήν πολιτική του
πρακτική άκολουθεϊ καί τίς δύο
έπιλογές, καταλήγοντας έτσι πολλές
φορές νά σύρεται άπό τό ΠΑΣΟΚ
καί νά περιορίζεται νά τού άσκεϊ
κριτική τοΰ τύπου ότι δέν «μένει
πιστό» στίς προεκλογικές του διακυρήξεις. Μέ αυτό τόν τρόπο άνάγονται τά πάντα στήν «έλλειψη βού
λησης» τών κυβερνώντων καί ή πο
λιτική τού ΚΚΕ σέ ένα «ευχολόγιο
άναμονής».
Αυτά τά άδιέξοδα στή μέχρι σή
μερα πολιτική τού κόμματος, φαί
νεται νά άντιλαμβάνεται, σ' ένα
βαθμό, ή μία άπό τίς δύο απόψεις
πού συγκρούστηκαν στό συνέδριο.

Τό κείμενο αύχό προέρχεται άπό τό χώρο τού Κ.Κ.Ε. Καταγράφει
όρισμένες διεργασίες, πού γιά πρώτη φορά ήρδαν τόσο έντονα στη
δημοσιότητα κατά τή διάρκεια τον 11ον συνέδριου. Καί χωρίς νά
είναι αισιόδοξο, ώς προς τά άποτελέαματα τών διεργασιών αύτών,
προβλέπει σάν άναγκαιες, κάποιες, μέ άργονς βέβαια ρυδμούς,
έξελίξεις. Τό δημοσιεύουμε γιατί είναι μιά πολιτική κριτική άπό τά
μέσα καί γιατί συμβάλλει ατό νά κατανοήσουμε τό χαρακτήρα καί
τά άποτελέαματα τών άντιδέσεων πού προκύπτουν ατό πλαίσιο τού
ΚΚΕ.
Μιά έκσυγχρονιστική τάση στό πε
δίο τής πολιτικής πού χαρακτηρίζε
ται άπό ένα πολιτικό πραγματισμό
καί πού θεωρεί ότι τό ΠΑΣΟΚ δέν
μπορεί νά άντιμετωπισθεί άνεξάρτητα άπό τήν πορεία τών έπεξεργασιών καί τής άνανέωσης τού ΚΚΕ.
Χαρακτηριστικό δείγμα γραφής τό
άρθρο τού Άνδρουλακη στήν ΚΟΜΕΠ 10.
Στόν άντίποδά της μιά άποψη
ιδεολογικής «ορθοδοξίας καί καθα
ρότητας» πού πολύ λίγα πράγματα
έχει νά πεϊ σέ πολιτικό έπίπεδο,
άλλά έπειδή υπερασπίζεται θεμε
λιώδεις άξιες τής σταλινικής παρά
δοσης, φαντάζει στά μάτια μιας με
γάλης μερίδας άγωνιστών, διαπαιδαγωγημένων μ' αύτό τόν τρόπο,
σάν συνεπής άριστερή έκδοχή. Χα
ρακτηριστικά κείμενα αύτής τής
πλευράς είναι τό άρθρο τού Γ. Φαράκου στήν ΚΟΜΕΠ 11 καί τού Λ.
Στρίγγου στήν έκτακτη προσυνε
δριακή έκδοση τής ΚΟΜΕΠ. Στήν
πράξη όμως οί άπόψεις αύτές οδη
γούν σέ μιά ρεφορμιστική πολιτική,
πού μέχρι τώρα έστρεφε τό κίνημα
σέ μιά οίκονομίστικη κατεύθυνση.
Παρέπεμπε τή σοσιαλιστική άλλαγή
στίς καλένδες καί διαπνεόταν άπό
τήν άντίληψη ότι ή ακτινοβολία τής
ΕΣΣΔ άρκεί γιά τόν σοσιαλιστικό
προσανατολισμό τών μαζών.
’Απέναντι σ’ αύτή τήν ουσιαστι
κά δεξιά άντίληψη - άσχετα άν
άπέναντι στό ΠΑΣΟΚ έπενδύθηκε
μέ «άριστερή φορεσιά» - ή άλλη
άντίληψη, πού έκφράστηκε προσυ
νεδριακά είναι στά κύρια σημεία
της άριστερή, γιατί είναι ούσιαστικά
παρεμβατική, βλέπει συμμαχίες καί
τόν σοσιαλισμό όχι σάν κάτι άπόμακρο. Σημαντική άδυναμία της είναι
ότι δέν έχει καί «ιδεολογική παρου
σία», περιορίζεται στό πολιτικό έπί
πεδο καί μ’ αύτό τόν τρόπο συκοφαντείται εύκολα σάν «δεξιά γραμ
μή». Τό πιό έπικίνόννο όμως αημ ε ϊ ο ε ί ν α ι ,
ότι ο ί
έχουγχρονιστιχές αύτές τάσεις άξιοποιοννται τελικά έχλεχτιχά σέ
μιά δεξιά κατεύθυνση, άπό τόν
φύσει καί θέσει συντηρητικό κομ
ματικό μηχανισμό, πού στό τέλος
ύποστήριξε σέ γενικές γραμμές μιά

γραμμή «μετριοπάθειας» πρός τό
ΠΑΣΟΚ λόγω τής στάσης τών Σο
βιετικών. Όμως έκεΐ καί μόνο έκεί
περιορίζεται ή όμοιότητα. Γιατί ό
κομματικός μηχανισμός είναι άπό
θέση έχθρικός σέ όποια άνοίγματα
καθορίζει και πολύ περισσότερο ύπαινίσσεται ή άντίληψη πού διατύ
πωσε ό Άνδρουλάκης καί ύποστή
ριξε μέχρι σ’ ένα σημείο καί ό Φλωράκης.
Στή διάρκεια τών προσυνεδριακώς συζητήσεων όλα αύτά φάνηκαν
πολύ καθαρά. Στόν Άνδρουλάκη
άπάντησαν μέ ασυνήθιστη βιαιότη
τα άλλα κομματικά στελέχη καί μέ
λη. Πιό προσεκτικά άλλά πολύ κα
θαρά ό Φαράκος καί ιδίως ό Στρίγγος, πιό σκληροί διάφοροι άλλοι μέ
έκφράσεις πού γυρόφερναν τήν κα
τηγορία τού όπορτουνιστή άπό τίς
στήλες τού Ριζοσπάστη. Έγινε μιά
προσπάθεια νά πολωθεί όλο τό
κόμμα πάνω στό ζήτημα τού ΠΑ
ΣΟΚ άφήνοντας έξω άπό τή συζή
τηση όλα τά άλλα προβλήματα. Δημιουργήθηκε τό όξύμωρο φαινόμε
νο στήν πρώτη φάση τών προσυνε
δριακών, νά ύποστηρίζουν σέ
γενικές γραμμές τήν άποψη γιά τό
ΠΑΣΟΚ πού τελικά έπικράτησε
στό συνέδριο (λόγω σοβιετικής πα
ρέμβασης), αύτοί πού χαρακτηρί
στηκαν προβληματικοί καί έθεσαν
σέ άμφισβήτηση μερικά σημαντικά
σημεία τής πολιτικής τού ΚΚΕ, καί
τελικά άντιμετωπίστηκαν στό κλεί
σιμο τού διαλόγου μέ βιαιότατες
έπιθέσεις. Από τήν άλλη οί έντονα
φιλο-σοβιετικοί βρέθηκαν πρός
στιγμή νά ύποστηρίζουν θέσεις άντίθετες άπό τήν ΕΣΣΔ πάνω στό
συγκεκριμένο ζήτημα τής στάσης
άπέναντι στό ΠΑΣΟΚ.
Τό άναπάντεχο γιά όσους βλέ
πουν τό ΚΚΕ άπό έξω άλλά καί γιά
τόν συντηρητικό κομματικό μηχανι
σμό, ήταν ότι τό συνέδριο έφερε
στό φώς έναν προβληματισμό άπό
μέρους μιας σειράς στελεχών πού
δέν δίσταζαν νά άντιπαρατεθούν
καί νά τοποθετηθούν σέ ζητήματα
πού μέχρι πρίν άπό λίγο ήταν τα
μπού γιά τό ΚΚΕ. Ζητήματα αύτονομίας τού μαζικού κινήματος, έμ-

βάθυνση στά προβλήματα τού υ
παρκτού σοσιαλισμού, ζητήματα ένότη τα ς τής άρι σ τε ράς ,
άμφισβήτηση τής οίκονομίστικης άντίληψης τών σταδίων καί κυρίως
τό πρόβλημα τής έσωκομματικής
δημοκρατίας. Τά στελέχη αύτά κα
τανοούν όπως καί ή άποψη Ά ν
δρουλάκη - άπό άλλη όμως πλευρά
- ότι τό πρόβλημα δέν μπορεί νά
περιορίζεται στό ΠΑΣΟΚ άλλά έπιβάλλονται βαθιές άλλαγές στό κόμ
μα. Τό βασικό πρόβλημα γιά τό
ΚΚΕ είναι, ότι γιά πρώτη φορά
μετά άπό χρόνια άντιμετωπίζει μιά
τέτοια πρόκληση. Συνηθισμένο νά
άντιμετωπίζει φραξιονιστική δρα
στηριότητα ή άποχωρήσαντες. πού
τό καταγγέλλουν άπό έξω, βρέθηκε
γιά πρώτη φορά σέ μία νέα κατά
σταση, όπου μάχιμα στελέχη του κυρίως τής γενιάς τού Πολυτε
χνείου καί τής ΑΝΤΙ-ΕΦΦΕ - μέσα
άπό κομματικές διαδικασίες, άξιοποιώντας τις, παίζουν μέ άνοιχτά
χαρτιά καί προκαλούν σέ συζήτηση
πάνω στά σοβαρά ζητήματα τού
κινήματος.
Ή άντίδραση τού συντηρητικού
τμήματος τού κομματικού μηχανι
σμού ήταν χαρακτηριστική. Η δη
μοσίευση τών άντίθετων καί έπικριτικών άρθρων έγινε γιατί δέν μπο
ρούσε νά γίνει άλλιώς. Άλλά ή μέν
ΚΟΜΕΠ 12 πού φιλοξένησε πολλές
άπ' αυτές τίς άπόψεις δέν κυκλο
φόρησε στά περίπτερα καί άπό τήν
άλλη στίς περισσότερες κομματικές
οργανώσεις τής έπαρχίας πήγε μετά
τό συνέδριο. Τήν τελευταία μάλιστα
βδομάδα τών διαλόγων ό Ριζοσπά
στης δημοσίευσε βιαιότατες καί χα
μηλού έπιπέδου έπιθέσεις μέ βαρύ
τατους χαρακτηρισμούς άπό στελέ
χη τελείως συντηρητικά, πού έλάχιστη έκτίμηση καί κύρος έχουν μέσα
στό ΚΚΕ (Στολίδης, Ντάικος, Σκαμνάκης, κλπ.).
Τελικά τά άποτελέαματα τού συ
νεδρίου πάνω στήν πολιτική γραμ
μή τού κόμματος είναι άπό πολλές
πλετ>ρές διδακτικά. Τό ΚΚΕ υιοθέ
τησε μιά γραμμή μετριοπάθειας α
πέναντι στό ΠΑΣΟΚ πού πολύ άπέχει άπό τή συνολική άποψη Ά ν
δρουλάκη καί άλλων στελεχών. Μιά
δηλαδή δεξιά πολιτική γραμμή, πού
τούς χρεώνεται άπό τόν κομματικό
μηχανισμό. Ένώ ό μηχανισμός ταυ
τόχρονα έξυπηρετεϊ τήν έξωτερική
πολιτική τής ΕΣΣΔ άλώβητος. Ούτε
γάτα ούτε ζημιά. Πρός τό παρόν
βέβαια...
Δημ. Γρίλλος
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Δραστήριοι συγγενείς
Κρίση στή Ν.Δ. Δελφίνοι κινού
νται κρυφά καί φανερά ένα χρόνο
τώρα μέ στόχο τήν ήγεσία τού κόμ
ματος. Άλλοτε μέ άρχηγικές έμφανίσεις καί δηλώσεις καί άλλοτε μέ
προσπάθειες άπόκτησης τής πλειοψηφίας στήν Κοινοβουλευτική 'Ο
μάδα. Ή έπιστροφή τού Άβέρωφ
άπό τή Λωζάνη άπομακρύνει τό
χρόνο τής διαδοχής. Οί άντιθέσεις
τών δελφίνων ύποτονίζονται.
Ή μάχη γιά τήν ήγεσία όμως
φαντάζει γιά μερικούς συγγενείς...
σάν μάχη χωρίς άρχές. Ό άνεφιός

Προβοκάτσιες
Ή προβοκάτσια πού άκολούθησε
τή δολοφονία τού Τζ. Άθανασιάδη
άνησύχησε καί προβλημάτισε πολ
λούς. Ή άσφάλεια γιά παράδειγμα,
παρά τίς έπίσημες δηλώσεις ότι τό
έγκλημα δέν είναι πολιτικό, θεώρη
σε χρέος της νά έρευνήσει «πρός
πάσαν κατεύθυνσιν», δηλαδή σέ
σπίτια στελεχών τής 'Επιτροπής γιά
τό Στρατό. Φαίνεται πώς οί παλιές
συνήθειες δύσκολα έγκαταλείπουν
τίς διωκτικές άρχές.
Ακόμα, προοδευτικοί δημοσιο
γράφοι καί πολιτικοί έσπευσαν άπό
τήν πρώτη μέρα νά καταγγείλουν
τήν προβοκατόρικη προκύρηξη καί
νά άναρωτηθούν «πού όδηγούμεθα;». Κανένας τους ίσως δέν σκέφτηκε ότι όταν «έγκριτες» εφημερί
δες όπως τά ΝΕΑ συνδέουν τίς
«Επιτροπές Φαντάρων» μέ χουντι
κούς κύκλους καί τούς άποδίδουν
τήν πρόσφατη άπόπειρα πραξικο
πήματος, άνοίγουν τούς άσκούς τού
Αιόλου γιά τέτοιες ή πολύ χειρότε
ρες προβοκάτσιες.

, . Έλα
να μας μετρήσεις
Τή «λαϊκή όργή» γιά τή δολοφονία
τού Τζ. Άθανασιάδη άνέλαβε νά
έκφράσει ή Νέα Δημοκρατία. Καί
μάλιστα μόνη, γιατί ή «'Ελεύθερη
Ώρα» σέ πρωτοσέλιδο σχόλιο τήν
έπομένη τής δολοφονίας διατυπώ
νει άπερίφραστα ότι «μόνον πολιτι
κόν έγκλημα προέκυπτεν άρχήθεν,
προδήλως, ότι δέν άπετέλει», άφοϋ
τό θύμα «ήτο ε"ις έπιχειρηματίας...
οίκονομικώς χρυσίζων, πολιτικώς δε
άχρους».
Καί γιά νά τήν έκφράσει μέ τόν
καλύτερο τρόπο έπέλεξε μεθόδους
καί άτόφια συνθήματα καταξιωμένα
άπό τήν 'Αριστερά. «Ζεϊς έσύ μάς
όδηγείς». «Κάτω ή Χούντα τού ΠΑΣΟΚ». « Ένας στό χώμα, χιλιάδες
στόν άγώνα». «Ή τρομοκρατία δέν
θά περάσει», κλπ.
Τέτοια φτώχεια λεξιλογίου, τέτοια
άδυναμία νά άσκηθεϊ άντιπολίτευση, τέτοια κακόγουστη άντιστροφή
συνθημάτων δέν μπορούσε παρά νά
όδηγήσει τό «αύθόρμητο» τών δε
ξιών «μαζών» σέ γελοιότητες όπως:
«Μαρούδα, έλα νά μάς μετρήσεις».
«Κώστα Μητσοτάκη, σέ σέ κρά-
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Άβέρωφ, ό Γιάννης μαζί μ' άλλους
συγγενείς... Τσάτσους μού λένε φαί
νεται νά κινούνται ύπόγεια άλλά
δραστήρια. "Εχουν μάλιστα σημα
ντικές διαφωνίες μέ τόν τρόπο που
διεξάγεται ή μάχη γιά τήν άρχηγία
καί ένώ ό θείος Άβέρωφ άποκαθιστά έστω καί προσωρινά τήν ένότητα στις γραμμές τής Ν.Δ. ό άνεψιός
Άβέρωφ Κινείται γιά τήν Αποκατά
σταση τών Πολιτικών 'Αξιών.
Λέτε νά τά καταφέρει;
Γ.Π.

Ααλιώτης - Δεξιά:
Σημειώσατε «X»
Μετά τά όσα ακούσε τό άρμόδιο
'Υφυπουργείο γιά τήν «Πρόταση
Ζωής» πού άπηύθυνε στή «Νέα
Γενιά» τά δικά μας σχόλια ίσως
φαίνονται περιττά. Γιατί, άκριβώς,
έπειδή «ζούμε σέ ένα κόσμο έκπλήξεων» όπου ή «σχηματική άντιπαλότητα τροφοδοτεί τόν άκρωτηριασμό τών νέων άνθρώπων», ή δεξιά
έπίθεση κατά τού Υφυπουργείου
μετατόπισε άναγκαστικά καί τό δι
κό μας «στόχαστρο».
"Οχι πώς θά άρνηθούμε ότι τό
πολυσυζητημένο φυλλάδιο είναι κα
κογραμμένο, διαστρεβλωτικό, άνιστόρητο, προπαγανδιστικό έν τέλει.
Είναι άστείο όμως νά ισχυρίζεται
κάποιος ότι τέτοια ή παρόμοια κεί
μενα είναι δυνατό νά έχουν τό όποιοδήποτε άποτέλεσμα στήν έλληνική νεολαία τού 83, πολύ περισσό
τερο νά τή στρέφουν σέ πρακτικές
φασιστικού τύπου όπως ύπαινίχθηκε έξακολουθητικά τόσο ό ' Αρχη
γός τής Νέας Δημοκρατίας όσο καί
ό σοσιαλιστής βουλευτής κ. Χονδροκούκης (Καθημερινή 27/2).
Θά φτάναμε μάλιστα νά ύποστηρίξουμε ότι καί συνολικά ή πολιτική
τού 'Υφυπουργείου Ν.Γ. είναι κα
ταδικασμένη νά προκαλεί τό ένδιαφέρον περισσότερων άπόστρατων
στρατηγών παρά νέων. Καί ό λόγος
είναι άπλός: Ή σύγχρονη έλληνική
νεολαία έχει κάθε λόγο νά δυσπιστεί πρός τό Κράτος. Καί ένώ τό
περίφημο φυλλάδιο διακατέχεται
άπό άμφισβητησιακό μένος σέ ση
μείο νά έφιστά τήν προσοχή τών
άναγνωστών στή δυνατότητα πού
έχει τό «σύστημα» νά «ένσωματώνει» καί «έκφυλίζει» ορισμένες φο
ρές τήν άμφισβήτηση, ή «άπλή καί
σαφέστατη» πρότασή του είναι:
«Στό 'Υφυπουργείο Νέας Γενιάς
λειτουργεί... μιά τράπεζα ιδεών».
' Η άμφισβήτηση άπό τήν άλλη έχει
τούς λόγους της. Στηρίζεται στήν
πολύ άπλή διαπίστωση τού νέου
άνθρώπου πώς όσο περισσότερο

άποτελεϊ τό «έπίκεντρο» τής «προ
σοχής» τού Κράτους, τόσο περισ
σότερο χειροτερεύουν οί συνθήκες
ζωής του. "Ας πάρουμε τό παρά
δειγμα τού σχολείου πού τόσο άνησυχεϊ τή Δεξιά μήπως καί κλονισθεϊ
ό θεσμός. Ά ς σκεφτούμε τό άγχος
πού τό σημερινό σχολείο δημιουρ
γεί στό μαθητή καί πού ήταν σα
φώς λιγότερο πριν άπό λίγα χρόνια.
Ά ς σκεφτούμε τήν ύποσχεμένη κα
τάργηση τών εισαγωγικών πού κα
τέληξε στίς Πανελλήνιες πρώτα καί
σήμερα στίς όμόλογές τους Πανελ
λαδικές. Πριν πέντε χρόνια ό «κα
κός μαθητής», ό μαθητής τού «13»
είχε καί αύτός τό μερίδιό του στήν
έλπίδα μιάς έπιτυχίας στό Πανεπι
στήμιο. Σήμερα τήν έχει χάσει ορι
στικά. Πώς νά προσεγγίσει λοιπόν
τήν «έπανάσταση τής έλπίδας» πού
τού ύπόσχεται τό Ύφ. Ν.Γ.;
' Η κρίση πού προκάλεσε τή νεα
νική άμφισβήτηση, τήν άμφισβήτηση πού μέ τόσο πάθος διεκδικεί νά
«καπελώσει άνιστόρητα» τό Ύφ.
Ν.Γ., ή κρίση τού σχολείου, τής
παραδοσιακής άστικής ιδεολογίας,
έχει δυστυχώς γιά τούς έπίδοξους
«μπαμπάδες» έπεκταθεϊ καί στό
χώρο τής παραδοσιακής άριστεράς
πού τά όράματά της έπίσης δέν
πείθουν, ιδίως όταν συνοδεύονται
άπό άνοδικά ρεύματα στήν κρατική
ιεραρχία. Οταν ή πολιτική νεολαία
σάν θεσμός βρίσκεται πιά άπό και
ρό σέ κρίση, όταν ή άμφισβήτησή
της, έτσι όπως έκφράστηκε κυρίως
στό Πανεπιστήμιο, έχει κι αύτή δια
γράψει τόν κύκλο της, τί τύχη μπο
ρούν νά έχουν άπόπειρες σάν τού
Υφυπουργού Κώστα Λαλιώτη; Δι
πλά άναξιόπιστος ό λόγος του: Λό
γος τής φθαρμένης ' Αριστεράς. Λό
γος τού άφερέγγυου στή συνείδηση
τών νέων Κράτους.
Δέν μπορούμε νά πιστέψουμε
πώς ή όλοφάνερη άδυναμία τού
Ύφ. Ν.Γ. νά πείσει τούς άκροατές
του δέν έγινε άντιληπτή άπό πολιτι
κούς τής πείρας τού κ. Άβέρωφ.

Υποχρεωνόμαστε λοιπόν νά δε
χτούμε πώς ή έπίθεση τής Δεξιάς
ένορχηστρώθηκε καί έξαπολύθηκε
όχι γιά νά άποτρέψει τόν ανυπόστα
το κίνδυνο νά φασιστικοποιηθεί τό
Κράτος, παρά γιά νά πετύχει δύο
συγκεκριμένα πολιτικά άποτελέσματα:
-Πρώτον νά φθείρει προσωπικά
τόν νεαρό Υφυπουργό Νέας Γε
νιάς πού θεωρείται ό κατεξοχήν
έκφραστής τού κομματικού μηχανι
σμού μέσα στήν κυβέρνηση καί πού
ή πολιτική έπιρροή του είναι πολύ
μεγαλύτερη άπό τήν ταπεινή κυ
βερνητική του θέση.
-Δεύτερον νά προκαλέσει μιά
φθορά τής κυβέρνησης πού άνέχεται καί καλύπτει «ολοκληρωτικές»
νοοτροπίες καί νά συσπειρώσει α
ντίστοιχα κάποιες (;) «δημοκρατι
κές» (;) δυνάμεις γύρω άπό τό κόμ
μα τής Δεξιάς.
Άν λοιπόν έτσι έχουν τά πράγμα
τα, μπορούμε νά διαπιστώσουμε
πώς ή Δεξιά πέτυχε μέν τόν πρώτο
της στόχο κατά 50% μιά καί δεν
είναι οπωσδήποτε κολακευτικό νά
σέ άποκαλούν Γκαίμπελς στά καλά
καθούμενα, έχασε όμως άλλο τόσο
γιατί καί γιά τό ΠΑΣΟΚ καί γιά τήν
κομμουνιστική άριστερά ή έπίθεσή
της λειτούργησε άντισυσπειρωτικά
τονίζοντας τήν άντιδεξιά φυσιογνω
μία τού Υφυπουργού Νέας Γενιάς.
'Ισοπαλία λοιπόν.
Όσον άφορά τό δεύτερο στόχο,
σίγουρα έγγράφεται στό ένεργητικό
τής δεξιάς ότι στό συγκεκριμένο
θέμα συσπείρωσε τό στρατηγό Χονδροκούκη. Πόσο πολιτικά έπικίνδυνη μπορεί όμως νά θεωρηθεί γιά τό
ΠΑΣΟΚ μιά άντιπολίτευση πού έπικεντρώνει τήν κριτική της σέ θέμα
τα τόσο άόριστων «νοοτροπιών»
ένώ ή εισοδηματική πολιτική, ή ύποτίμηση τής δραχμής, ή συμφωνία
γιά τίς βάσεις έχουν ούσιαστικά
περάσει;
Κώστας Βουρνάς
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Ή νύχτα
τής δημοκρατίας

Αλλαγές...
Νέα μέθοδο δράσης φαίνεται δτι
καθιέρωσαν τά γνωστά πιά ΜΕΑ
(Μονάδες Ειδικών Αποστολών)
στή διαδήλωση γιά τις βάσεις. Ντυ
μένοι πολιτικά μέ έπικεφαλής τόν
αρχηγό Γεωργακάκη (ναι, ό ίδιος
πού μέ τό αυτόματο προστάτευε
τόν Άραφάτ) οί άνδρες τών ΜΕΑ
προσυγκεντρώθηκαν κανονικά μέ
τό μπλοκ τών «άριστεριστών» καί
τών άναρχικών καί άκολούθησαν
τήν πορεία τους πρός τό Σύνταγ
μα... "Ωσπου σέ κάποιο σημείο τής
Σταδίου προσπέρασαν τούς άναρχικούς καί τούς άπαγόρευσαν τήν
παραπέρα πορεία προστατεύοντας
-τί άλλο;- τόν «ένωτικό» χαρακτή
ρα τής «άντι-βασικής» εκδήλωσης.
Οί άναρχικοί άντέδρασαν ψύχραι
μα. Κατάγγειλαν μάλιστα ότι οί άστυνομικοί τών ΜΕΑ έσπαγαν βιτρίνες στις τελευταίες «άναρχοαυ-

Γιαννόπουλος
καί Μάρξ
Είχαμε κάποτε έναν Υπουργό
' Εργασίας πού κατάργησε τήν πάλη
τών τάξεων... Φέτος έχουμε σοσια
λισμό καί συμπληρώνονται 100 χρό
νια άπό τό θάνατο τού Μάρξ. Γιά
χάρη τους λοιπόν ή κατάργηση τής
πάλης τών τάξεων περιορίστηκε μό
νο στό οικονομικό έπίπεδο πού
υποκαταστάθηκε όμως άμέσως
άπό τό... θεσμικό. "Ετσι ό καινοτόμος σοσιαλιστής 'Υπουργός 'Εργα
σίας θεώρησε μέ μιά τροπολογία ότι
ή άπεργία γιά οικονομικά αιτήματα
είναι εύθύς έξαρχής, καί καθόλου
«σέ τελευταία ανάλυση» πολιτική.
"Αρα καταχρηστική, άρα άπαγορεύεται: ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΤΗΣ ΧΩ
ΡΑΣ ΑΥΤΗΣ... Γ1ΑΡΑΝΌΜΕ1ΣΤΕ.
Κ.Β.

τόνομες» διαδηλώσεις (θυμάστε τό
τε τήν «Εξόρμηση» πού ζητούσε
νά πέσει έπί τέλους «σοσιαλιστικό
ξύλο»:) Αυτό όμως πού κυρίως έκα
νε έντύπωση είναι ότι ή ΚΝΕ, καί- I
τοι πολλαπλώς ύβριζομένη, όχι μό
νο δέν «περιφρούρησε» τήν έκδήλωση άπό τούς αναρχικούς, άλλά
παρενέβη μόνο γιά νά «ήρεμήσει τά
πνεύματα» κατά τό «Έθνος».
Νά λοιπόν πού ό Σοσιαλισμός
άνέθεσε τήν «περιφρούρηση» τών
λαϊκών έκδηλώσεων στά «ειδικά
σώματα» απαλλάσσοντας έπιτέλους
τούς Κνίτες άπό τόν άχαρο ρόλο
τού «περιφρουρητή»....
Κοιμοϋ έν ειρήνη, Γρηγόρη Λαμπράκη. Τά ΜΕΑ προστατεύουν τις
επιτροπές ειρήνης πού έσύ δη
μιούργησες άπό κάθε αναρχική επι
βουλή.
Κ.Β.

Από τό μεγάλο επικό παραμύθι,
τόσο οικεία ιστορημένο άπό τά στό
ματα τού πατέρα, τής μάνας καί
τού παππού, σκορπισμένα στά τέσ
σερα σημεία τού ορίζοντα, έκεϊ ό
που άφειδώς προσφέρεται ή διεθνιστική άλληλεγγύη στίς στρατιές
τών νέων άπάτριδων, καί ξανά πίσω
ξένοι σέ μιά ξένη χώρα στήν άναζήτηση τής διακριτικής γοητείας τής
άστικής τάξης τύπου «ρούζ μπόνμπόν». "Αν μπορεί κανείς νά φα
νταστεί τήν όδυνηρή περιπλάνηση
τών άνθρώπων πού κάποτε γράψα
νε ιστορία σ' αυτό τόν τόπο, τί
μπορεί νά πει γι' αυτούς πού στά
θηκαν βουβοί άποδέκτες τής τρα
γωδίας ένός λαού; Μιλάμε γιά τά
παιδιά τών πολιτικών προσφύγων.
Ξεφεύγει άπ' τις δυνατότητες τού
σχόλιου αύτού ή αναφορά στήν ι
στορία τών πολιτικών προσφύγων.
Ή ιστορία λ.χ. τού πώς, άπό ποιούς
καί έναντίον τίνων έγινε ή άποζαχαριαδοποίηση στήν Τασκένδη, άν καί
μέ ποιούς όρους έγινε ή κοινωνική
ένσωμάτωση στή μεγάλη σοσιαλιστι
κή πατρίδα καί άλλα πού κυκλοφο
ρούν άπό στόμα σέ στόμα χωρίς
ποτέ ν' άρθρώνονται σέ ιστορικό
λόγο μπορεί κάποτε νά γραφεί άπό
όσους όδυνηρά τήν έζησαν. Η μπο
ρεί καί νά μήν γραφεί ποτέ, μπαίνο
ντας κι αυτή μέ τή σειρά της στίς
τεράστιες άποθήκες τής ιστορικής
άμνησίας. Αύτό πού μάς ένδιαφέρει
έδώ είναι ό τρόπος πού ή πατρίς
ευγνωμονούσα σκύβει άποτίοντας
φόρο τιμής στά παλινοστήσαντα τέ
κνα της. Τό γεγονός είναι γνωστό,

γνωστότατο καί τροφοδότησε κι
αύτό μέ τή σειρά του τήν τρομολαγνική μανία τών εφημερίδων μας.
Ο τρομακτικός κόσμος τής νύχτας
τής περιβόητης Φωκίωνος Νέγρη,
οί σιδερένιες άλυσίδες, τά λοστάρια,
τό λυντσάρισμα, όλα αύτά τά τρο
μακτικά κι άποτρόπαια λειτούργη
σαν σάν στιγμιαίο σόκ γιά νά μάς
ρίξουν πιό βαθιά στόν μακάριο έφ ησυχασμό όσων, εύτυχώς, δέν έ
χουμε ούδεμία σχέση μέ τό σκοτει
νό άντικείμενο τού ύπόχοσμον.
Ένα μόνο πράγμα ξέφυγε άπό τούς
μανιώδεις ρεπόρτερ έπιθανάτιων
συνεντεύξεων καί συντάκτες σενα
ρίων τρόμου. Ό τι κανείς πολίτης
δέν διανοήθηκε νά έπέμβη στά φασιστοειδή παιδάρια πού τά είδαμε
νά εμφανίζονται ψοφοδεή μπροστά
στό δικαστήριο. Δέν πρόκειται λοι
πόν γιά ένα πολιτικό έγκλημα, τού
τύ που τουλάχιστον πού είχαμε συ
νηθίσει άλλά γιά μιά ακραία έκδήλωση κοινωνικού φασισμού πού)
αφορά έξίσου αύτούς πού έκαναν
τό λυντσάρισμα και αύτούς πού
περιδεείς παρέλυσαν μπροστά του.
Αύτό άς άκουστεϊ καί σάν άπάντηση σέ όσους δηλώνουν άγέρωχα ότι
στήν Ελλάδα σήμερα δέν ύπάρχει
πιά τό κοινωνικό έδαφος τού) φασι
σμού. Ό νεκρός αυτός άνήκει στήν
άριστερά. Όχι γιατί όπως λέγεται
άνήκε σέ κάποια οργάνωσή της.
Αλλά γιατί άνοίγει μιά όδΐ'νηρή
ρωγμή στήν ιστορική μας μνήμη καί
ρίχνει μιά βαριά σκιά στό μέλλον
μας.
Α. Λ.

Ασκήσεις
έπί τοΰ έδάφους
«Κ. Μητσοτάκη άγνοεΐτε τό τε
λευταίο άρθρο τού συντάγματός
μας». Θά μπορούσε νά είναι ή πιό
έπιτυχημένη άπάντηση τού 'Αγαμέ μνονα Κουτσόγιωργα στήν πολύπα
θη έπερώτηση πού έπί μέρες έτοίμαζε ή Ν.Δ. γιά τό περιβόητο πραξι
κόπημα καί ταυτόχρονα ή πιό πε
τυχημένη κοινοβουλευτική του
παρουσία, άν μπορούσε νά μάς έξηγήσει άπό τί τέλος πάντων άπειλούνταν «ή τήρηση τού παρόντος».
Τά γεγονότα είναι πιά γνωστά
τοίς πάσι. Τήν ώρα πού τά μέσα
μαζικής ένημέρωσης διέψευδαν έπίσημα τή φημολογία πού ήθελε τέ
ρατα καί σημεία νά συμβαίνουν άπανταχού τής έπικράτειας, τήν ίδια
ώρα, έξίσου έπίσημα, τό Εκτελε
στικό γραφείο τού ΠΑΣΟΚ κινητο
ποιούσε τούς πάντες. Ό τόνος πά
ντως σ' αύτή τήν άσκηση λαϊκής
έτοιμότητας, όπως φέρεται ότι χα
ρακτήρισε μετά παρρησίας ό Κώ
στας Λαλιώτης σέ μέλη τής Ε.Φ.Ε.Ε.
τις ασκήσεις έπί τού έδάφοτις πού

όλοι έκτελέσαμε, βάσει άνωθεν έντολής, έκείνη τήν Κυριακάτικη νύ
χτα, δέν δόθηκε άπό τούς άνθρώπους πού' έχουν άποκομίσει στή
ζωή τους τήν πικρή γνώση ότι
τά πραξικοπήματα συνήθως τά
άντιλαμβανόμαστε άφού άκούσουμε τό θόρυβο τών έρπυστριών. Αλ
λά άπό εκείνους τούς θορυβώδεις,
θερμόαιμους καί πεπειραμένους ύπέρμαχους τών δημοκρατικών μας
θεσμών πού ροπαλοφόροι περιφέ
ρονταν στούς δρόμους τοΰ Παπάγου καί γύρω άπό τό Πεντάγωνο
γιά νά προτάξουν τά στήθη τους σέ
πιθανή έπέλαση τών τάνκς. Σέ όλα
αύτά τά φαιδρά ή Ν.Δ. μέ τή γνω
στή πολιτική της διορατικότητα
διείδε τή συγκρότηση ένός παραστρατιωτικού μηχανισμού, κάτι δη
λαδή σάν λαϊκή πολιτοφυλακή. Εί
ναι μερικές φορές πού, ή γενικά
πικρή διάγνωση ότι τό χιούμορ έχει
έκλείψει άπ’ αύτό τόν τόπο, είναι
πραγματικά εύχάριστη.
Α. Λ.
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ΙΡΑΝ: Ή επανάσταση
καί 4 χρόνια μετά
Εισαγωγή
Τέσσερα χρόνια πέρασαν άπό τήν
ήμέρα πού οί υπήκοοί του, άνέτρεψαν τό Σάχη μέσα άπό μιά μαζική
έξέγερση: μιά έπανάσταση.
Σήμερα τό Χομείνικό καθεστώς
ισχυρίζεται πώς ό λαός ήταν καί
είναι θεοσεβούμενος, ότι θέλει τήν
ίσλαμική έξουσία. Οί όπαόοί τού
παλιού καθεστώτος υποστηρίζουν
ότι ή άλλαγή προήλθε άπό έξωτερική (άμερικάνικη) συνωμοσία. Α
κ ρ ο α ρ ισ τε ρ έ ς ό ργανώ σ εις π ι
στεύουν ότι ή έπανάσταση έμεινε
στή μέση ένώ έπρεπε νά συνεχιστεί
μέχρι τήν έγκαθίδριιση τής δικτατο
ρίας τού προλεταριάτου. Μετριοπα
θείς επαναστατικές όμάόες καί δια
νοούμενοι θεωρούν ότι ή έπανά
σταση ύπήρξε άντιδικτατορική καί
άντιμπεριαλιστική, άλλά έπεσε θύ
μα τού μουλάδικου σφετερισμού.
'Υπάρχει άκόμα ή έρμηνεία του φι
λοσοβιετικού Τουντέχ πού θεωρούισε τή Χομεϊνική έξουσία άντιαμερικάνικη, άρα άντιιμπεριαλιστική, ένα
βήμα πρός τό σοσιαλιστικό στρατό
πεδο...

Μερικά ιστορικά
Τό πιό χαρακτηριστικό στοιχείο
στις διαδηλιύσεις πού γίνονταν στό
τέλος τού 1978 ήταν ή μαζική άντίθεση στό καθεστώς τού Σάχη. Τά
πιό διαφορετικά στρώματα τής Ι
ρανικής κοινωνίας ένώθηκαν σέ μιά
έξέγερση ένάντια στό καθεστώς.
Συγκεκριμένοι στόχοι, πολιτικοί,
κοινωνικοί, οικονομικοί δέν ύπήρχαν άλλοι άπό τήν έκθρόνιση τού
Σάχη. Τά πολιτικά κόμματα καί οί
πολιτικές οργανώσεις ήταν άτροφικά. Οί δυό αύτοί όροι έπέτρεψαν
στούς Μουλάδες νά πάρουν τήν
πρωτοβουλία τών κινήσεων καί τήν
καθοδήγηση τού λαού. Ό Κλήρος
πού είχε άποστερηθεί τήν παραδο
σιακή του ισχύ (καί τά οικονομικά
του όφέλη-δοσίματα) γιά τά πενή
ντα χρόνια τής βασιλείας τών Παχλεβί, ξανάβρισκε στόν ήγεμονικό
του ρόλο τήν έπαφή μέ τήν παρά
δοση. Μιά αναδρομική ματιά στήν
άρχή τής Ιρανικής έπανάστασης
είναι άρκετή γιά νά έξηγήσει τό
γιατί όλη ή πολιτική ήγεσία βρέθη
κε ύποχρεωμένη νά ακολουθήσει
κάτω άπό τήν ήγεμονία τού κλή
ρου.
Αύτό πού άξίζει νά προσεχτεί
στήν «πολιτική έκστρατεία» τού
Χομεϊνί όταν άκόμη βρισκόταν στό
Παρίσι είναι ή δημοκρατικοφάνειά
της. Καλούσε τότε όλη τήν άντιπολίτευση νά ένωθεί καί ύποσχόταν
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μιάν «έλεύθερη κοινωνία». Στή στά
ση αύτή ύποχρεωνόταν προφανώς
ό Χομεϊνί άπό τις άπαιτήσεις τού
άστικοΰ πληθυσμού τού Ιράν (οί
άγρότες δέν πήραν μέρος στήν έπα
νάσταση τού 79) πού είχε ύποφέρει
άπό τή δικτατορία τού Σάχη. 'Ο
πωσδήποτε αύτή ή δημοκρατική
χειρονομία ούτε άπέδειξε τή δημοκρατικότητα τού Χομεϊνί ούτε σήμαινε ότι ή «πολιτική δημοκρατία»
ήταν ό λόγος γιά τόν όποιο έκατομμύρια άνθρωποι άγωνίζονταν μέχρι
θανάτου. Ή ταν όμως προϊόν τού
πλουραλιστικού χαρακτήρα πού εί
χε ή μαζική έξέγερση τής Ιρανικής
κοινωνίας ένάντια στό καθεστώς
τού Σάχη. Υποχρεωτικά λοιπόν ό
λες οί μαζικές όργανώσεις έπρεπε
νά δείχνουν ένα πλουραλιστικό
πρόσωπο ή νά οδηγούνται άπό
προσωπικότητα άναγνωρισμένου
κύρους.
Μιά τέτοια φυσιογνωμία ύπήρξε
ό Χομεϊνί πού είχε κατανοήσει τήν
παραπάνω λαϊκή εύαισθησία. Συγ
χρόνως είχε πείσει τούς Άμερικάνους ότι δέν έχουν άλλη έπιλογή.
Δύο ύπήρξαν οί βασικοί συντελε
στές τής συμφωνίας. Ό Αγιατολάχ
Μπεχεστί, ό έγκέφαλος καί όργανωτής τού νέου καθεστώτος μετά
τή μεταβίβαση τής έξουσίας καί ό
Δόκτωρ Τσαμράν ό στρατιωτικός
σύμβουλος τού νέου καθεστώτος.
( Ό Μπεχεστί δολοφονήθηκε άργότερα άπό τούς Μουτζαχεντίν, ένώ ό
Τσαμράν σκοτώθηκε σέ άτύχημα).
Μιά βαθύτερη έξέταση τών γεγο
νότων τών τεσσάρων τελευταίων έτών δείχνει πόσο σημαντική είναι ή
προσωπικότητα ένός «πατέρα οδη
γού» γιά τήν ’Ιρανική κοινωνία.
Τρεις Πρόεδροι τής Δημοκρατίας
καί τρεις Πρωθυπουργοί άλλαξαν ή
δολοφονήθηκαν σ' αύτή τήν περίο
δο. Ή «Ίσλαμική Δημοκρατία»
τού Χομεϊνί όμως διατηρήθηκε χά
ρη καί μόνο στήν «προσωπολα
τρεία».

Ή σημερινή
κατάσταση
τοϋ καθεστώτος
Τέσσερα χρόνια πέρασαν άπό τήν
έγκαθίδρυση τής « Ίσλαμικής Δη
μοκρατίας τού Ιράν». Παρά τήν
προπαγάνδα τού καθεστώτος καί
τούς πρόσφατους ισχυρισμούς τών
'Αμερικανών γιά τή σταθερότητα
τού ίσλαμικού κράτους, ύπάρχουν
πολλά στοιχεία γιά τό άντίθετο:
Ή βιομηχανική παραγωγή είναι
πολύ πίσω άπό τις δυνατότητές
της. Ο πόλεμος μέ τό 'Ιράκ κοστί

ζει 15 έκατομμύρια τήν ήμέρα. Οί
εισαγωγές καταναλωτικών ειδών
καί τροφίμων άποστραγγίζουν τά
συναλλαγματικά άποθέματα πού
προήλθαν άπό τις φτηνές έξαγωγές
πετρελαίου. 'Υπάρχουν 4 έκατομ
μύρια άνεργοι καί πάνω άπό 3 έκα
τομμύρια πρόσφυγες λόγω τού πο
λέμου. Τό κρατικό ραδιόφωνο με
ταδίδει έκλήσεις γιά άποστολή ρου
χισμού καί προσω πικώ ν ειδών
στούς «μαχητές τού Ίσλάμ». Ή μή
έθνικοποίηση τού έξωτερικού έμπορίου οδήγησε τούς «σκληρούς»
τού Ίσλαμικού Κόμματος σέ άντιπολιτευτική στάση. Οί έσωτερικές
προστριβές μεταξύ τού Κόμματος
καί τής φιλοδυτικής όμάδας «Χοτζατιέ» έντείνονται. Οί δυό τάσεις
τού καθεστώτος έκπροσωπούνται
άντίστοιχα άπό τόν Αγιατολάχ Ραφσαντζανί, πρόεδρο τής Βουλής καί
τόν 'Αγιατολάχ Χαμνεΐ πού είναι
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ένώ ό
πρωθυπουργός X. Μουσαβί παίζει
τό ρόλο τού διαμεσολαβητή.
Οί δυνατότητες τού Ιράν νά συ
νεχίσει τόν πόλεμο είναι σχεδόν άνύπαρκτες. Τό τέλος του όμως θά
είναι ένα άκόμα χτύπημα στή στα
θερότητα τού καθεστώτος. Γιά τήν
ώρα πάνω άπό 300.000 άνθρωποι
έχουν θυσιαστεί στά πεδία τών μα
χών γιά τήν άνατροπή τού Ίρακινού καθεστώτος στό όνομα τού ' Ισλάμ. ' Η τελευταία άντισοβιετική
στροφή πού έκδηλώθηκε μέ τή σύλ
ληψη 40 ήγετών τού κόμματος Του
ντέχ έπιβεβαιώνει ένα φιλοδυτικό
προσανατολισμό πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τό σύνθημα τών 4 τελευ
ταίων χρόνων «Θάνατος στήν Αμε
ρική».
Πάνω άπό 27.000 έκτελέσεις τά
τελευταία δύο χρόνια άποδεικνύουν τόσο τή σοβαρότητα τής
άντίστασης στό Χομεϊνί, όσο καί τό
φόβο τού καθεστώτος καί τήν άνικανότητά του νά δεχτεί τήν παραμι
κρή κριτική. Μέ δυό λόγια ή «Ίσ
λαμική Δημοκρατία τού Ιράν» κλυ
δωνίζεται καί πολιτικά καί οικονο
μικά.

Ή αντίσταση σήμερα
'Ανάμεσα στις διάφορες ομάδες
πού έπιδιώκουν ένεργά νά άνατρέψουν τό Χομείνικό καθεστώς ξεχω
ρίζουν οί δυό πιό σημαντικές. Τό
'Εθνικό Συμβούλιο 'Αντίστασης
καί τό Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμ
μα.
Τό Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμ
μα πού ήταν έκτός νόμου έπί Σάχη
ξανάρχισε τή δραστηριότητά του μέ

τήν έπανάσταση καί όργάνωσε ένο
πλες άντάρτικες όμάδες. Λίγους μή
νες όμως μετά τήν έγκαθ ίδρυσή
του, τό νέο καθεστώς έδειξε ότι δέ
σκοπεύει νά άναγνωρίσει δικαιώμα
τα στίς μειονότητες καί στις έθνότητες. "Ετσι τό ΚΔΚ άρχισε νά άντιστέκεται πολιτικά καί στρατιωτικά.
'Από τότε τά βουνά τού Κουρδι
στάν έλέγχονται άπό τούς Κούρ
δους ένώ μερικές μεγάλες πόλεις
κατέχονται άπό ισχυρές δυνάμεις
τού Στρατού καί άπό φρουρούς τής
' Επανάστασης.
Τό 'Εθνικό Συμβούλιο ’Αντίστα
σης σχηματίστηκε μετά τά αιματη
ρά έπεισόδια τής Τεχεράνης άνάμεσα στούς Μουτζαχεντίν καί τούς
Φρουρούς τής Επανάστασης στίς
21 Ιουνίου 1981. Άρχισε τότε μιά
νέα φάση τής άντίστασης. 'Όταν ό
Μπάνι Σάντρ, ό πρώτος πρόεδρος
τής Δημοκρατίας, έκδιώχθηκε άπό
τόν Χομεϊνί πέρασε στήν άντίσταση
καί συμμετέχει μαζί μέ τούς Μου
τζαχεντίν στό 'Εθνικό Συμβούλιο
Άντίστασης. Ά πό τότε πολλές δη
μοκρατικές έθνικιστικές καί άριστερές προσωπικότητες καί όμάδες
έντάχθηκαν στό Συμβούλιο πού έδρεύει στό Παρίσι καί έχει όρίσει
προσωρινή κυβέρνηση. Ή μεγαλύ
τερη καί ισχυρότερη συνιστώσα τού
Συμβουλίου είναι βέβαια οί Μου
τζαχεντίν.
Ή πολιτική τού Συμβουλίου στό
έσωτερικό είναι νά άποδυναμώνει
τό καθεστώς μέ κάθε έφικτό μέσο:
Δολοφονίες προσωπικοτήτων, όργάνωση άπεργιών, έπιθέσεις σέ
Φρουρούς. Ά πό τόν Ιούνιο τού 81
χιλιάδες ύποστηρικτές τής όργάνωσης, ένοπλοι καί μή, σκοτώθηκαν ή
έκτελέστηκαν. Στό έξωτερικό τό
'Εθνικό Συμβούλιο Άντίστασης
θέλει νά άποδείξει ότι άποτελεΐ τή
μόνη έναλλακτική λύση στό καθε
στώς τού Χομεϊνί. Μέχρι σήμερα
μπόρεσε νά έξαλείψει τούς πιθα
νούς διαδόχους τού Χομεϊνί καί νά
διατηρήσει σέ κατάσταση κοινωνι
κής άναταραχής τις μεγάλες πόλεις.
Ή παρατεινόμενη κρίση στό Ι 
ράν, είναι ένας άποφασιστικός πα
ράγων πού άπειλεί τό σημερινό κα
θεστώς άνεξάρτητα άπό τή συγκα
τάθεση τής Δύσης. Όμως ή δημο
κρατική λύση δέν είναι άκόμα
όρατή. Ή «Ίσλαμική Δημοκρατία»
δέν έχει πιά τήν ύποστήριξη τού
90% τού λαού όπως τό 1978. Τό
νέο καθεστώς δμως έχει ήδη άναπτύξει τούς μηχανισμούς του πού
δέν θά παραδώσουν εύκολα τήν
έξουσία χωρίς μιάν ισχυρή πρόκλη
ση.
Κ.

Ανατολίτης

’Ένα ξάφνιασμα
καί μιά άναβολή
Ό δεύτερος γύρος τών δημοτι
κών εκλογών στή Γαλλία τελείωσε
μέ τήν ανακούφιση τής αριστερός.
Μόλις όμως περάσει ή συγκίνηση
δέν θ' άργήσουμε νά άντιληφθούμε
δτι ή πραγματική καμπή στή γαλλι
κή πολιτική θά καθοριστεί κυρίως
άπ' τή νίκη τού Χέλμουντ Κόλ στίς
γερμανικές έκλογές.
Πράγματι, μετά τή σταθεροποίη
ση τής στρατηγικής τού Ν.Α.Τ.Ο.
μπαίνουμε σέ μιά φάση βαθιάς κρί
σης τών διεθών σχέσεων. Ό Άντρόπωφ έχει άνάγκη νά διαπραγ
ματευτεί μέ τή Δύση, άλλά άκόμα
περισσότερο έχει άνάγκη νά έπιδείξει πραγματικές διπλωματικές καί
στρατηγικές έπιτυχίες στούς μεγά
λους έκλογείς του δηλαδή ένα τμή
μα τής άνώτατης στρατιωτικής διοί
κησης. "Αν έξαιρέσουμε τούς τομείς
πού βρίσκονται ήδη στήν έπιρροή
του, τό σχετικό μπλοκάρισμα τής
άναρρίχησής του στή σφαίρα τής
σοβιετικής έξουσίας δέν μπορεί νά
ξεπεραστεϊ άν υποχωρήσει πολύ.

καί μάλιστα γρήγορα μπροστά στόν
Ρήγκαν.
Πρόκειται συνεπώς νά γίνουμε
μάρτυρες στή δημιουργία σέ πολλά
σημεία κρίσεων, πού στόχος τους
θά είναι νά δώσουν στή σοβιετική
άπόκρουση ένα ικανό εύρος ώστε
νά παραμείνει ό Άντρόπωφ σέ
δράση. Μέσα σ' αυτές τίς συνθήκες
είναι δύσκολο νά ύποθέσουμε δτι ή
ΕΣΣΔ, τώρα πού πέρασαν οί δημο
τικές έκλογές θά άποδεχτεί νά συ
νεχίσει τό Γ.Κ.Κ. τή σιωπηλή του
άνοχή άπ έναντι στήν κυβερνητική
πολιτική στό θέμα τών πυραύλων.
Ό πολύ κριτικός τόνος πού υιοθε

Ό ιστορικός Α λεξάντερ "Αντλερ, σχολιάζει τις γαλλικές εκλογές.
Α πό τήν γαλλική έφημεριόα «Libération», στις 15 Μ αρτίου 1983.

τήθηκε τό βράδυ τών έκλογών άπό
τόν Ζώρζ Μαρσαί άντανακλά έν
μέρει τά αισθήματα ένός σημαντι
κού τμήματος τών στελεχών τού
κόμματος μπροστά στήν άπώλεια
σημαντικών δημαρχών. Χωρίς άκό
μα νά άμφισβητεϊται ή παρουσία
τών κομμουνιστών στήν κυβέρνηση,
μπαίνουν οί προϋποθέσεις γιά μιά
πολεμική πρός τό Σοσιαλιστικό
κόμμα.
Οί πραγματικές διαφορές βέβαια
άφορούν τήν έσωτερική πολιτική
καί τό Κ.Κ. θά άναλάβει έπιθετικές
πρωτοβουλίες στό πεδίο τών οικο
νομικών καί κοινωνικών προβλημά
των. Τήν ίδια όμως στιγμή δέν μπο
ρεί κανείς νά άμφισβητήσει δτι τά
ένθαρρυντικά άποτελέσματα τών
έκπροσώπων τής έσωτερικής άντιπολίτευσης τού Κ.Κ. (Φιτσμπέν,

καί Φαϊνζιλμπέργκ στίς Σέβρ), κα
θώς καί ή θεαματική έπανεκλογή
κομμουνιστών δημάρχων πού ήταν
γνωστοί γιά τήν ένωτική τους στάση
(μεταξύ άλλων, ό Ζαρύ στό Μάν, ό
Πλεζάνς στό Έβρέ, καί ό Σουφρέν
στήν Τιονβίλ), έκφράζει μέ έντονο
τρόπο τήν έμμονή πολλών κομμου
νιστών έκλογέων στήν ένότητα. Αυ
τή ή κατάσταση εικονογραφεί δυό
άποκλίνουσες τάσεις. Μπορούμε
λοιπόν νά προβλέπουμε μιά πιό
έντονη μάχη μέσα στό Γ.Κ.Κ., δπου
έπιφυλάσσεται ένας όλο καί σημα
ντικότερος ρόλος στόν Άντρέ Λαζονί, τόν έμπιστο τού Γκαστόν Πλι-

σονιέ, σέ βάρος τού Ζώρζ Μαρσαί.
Τό δεύτερο μάθημα πού μπορού
με νά αντλήσουμε άπ' τίς έκλογές
άφορά στήν ικανότητα τών δημο
κρατών, ιδίως στήν έπαρχία, νά δη
μιουργήσουν άντ ισώματα κατά τού
παρισινού μπουλανζισμού. Ή άδέξια, ρεβανσιστική καί ρητορική
πλευρά τού Ζάκ Σιράκ άποδεικνύεται ένα άπ' τά πιό σίγουρα άτού
στά χέρια τής άριστεράς γιά τήν
κινητοποίηση τών έφεδρειών της.
Στόν πρώτο γύρο ή αντιπολίτευση
ήταν άκόμη αντιπολίτευση: τή με
γαλύτερη έπιτυχία της τή στήριξε
στήν ψήφο διαμαρτυρίας τής κεντρο-αριστεράς καί στήν άποχή έ
νός μεγάλου μέρους τών παραδο
σιακών ψηφοφόρων τής άριστεράς.
Φαίνεται δτι ή έπιτυχία τής πρώτης
Κυριακής έδωσε σάρκα στήν ά-

κραία έπιχειρηματολογία πού μέχρι
τότε δέν είχε βάρος γιά τούς έκλο
γείς. Όσο ό Σιράκ φαίνεται δτι
διευθύνει τήν άνάκτηση τών συντη
ρητικών, τό άποκρουστικό στύλ
τών αγαπημένων του θεμάτων καί
τού προγράμματος τού κόμματός
του θά δημιουργήσουν αυτόματα
φράγματα στήν πρόοδό του, δπως
φάνηκε στό δεύτερο γύρο.
Γιά τήν άριστερά, λοιπόν, ή καλύ
τερη κατάληξη θάταν νά γίνει ό
Σιράκ άρχηγός τής άντιπολίτευσης,
κι αυτό έξυπηρετείται άπ' τό ναρκισιστικό πείσμα τού Ζισκάρ πού έπιμένει νά παίξει τόν πρώτο ρόλο

παραλύόντας τό κέντρο καί δυνα
μώνοντας τόν Σιράκ.
Ένα άπ' τά έρωτήματα γιά τό
μέλλον είναι τό άν ό Μπάρ (ή ό
ποιος τόν άντικαταστήσει) κατορ
θώσει νά στήσει ένα πολιτικό μηχα
νισμό πού νά άνταποκρίνεται στίς
ανάγκες του. Η σταδιακή καθιέρω
ση τής άπλής άναλογικής σέ ευρω
παϊκή καί έθνική κλίμακα θά μπο
ρούσε νά έπιτρέψει στήν άριστερά
νά κατακερματίσει τό κέντρο καί
νά άποφύγει έτσι τόν σοβαρότερο,
κατά τή γνώμη μου, κίνδυνο. Εξάλ
λου ή πειθαρχία τού Κομμουνιστι
κού Κόμματος πρός τήν κυβέρνηση
θά άνταμειφθεί άλλά οί άναγκαίες
παραχωρήσεις δέν θά άποδυναμώσουν τή συνοχή τής συνολικής
στρατηγικής κυβέρνησης. Στίς άμφιλεγόμενες περιπτώσεις δέν θάταν
άσκοπο νά άφεθεί στό έκλογικό
σώμα νά παίζει τό ρόλο τού διαιτη
τή.
Απομένει ή ουσία τού προβλή
ματος: Χωρίς νά ύπεισέλθω στίς
ένδεχόμενες άλλαγές τής οικονομι
κής πολιτικής ή τήν έπιλογή τών
κοινωνικών προτεραιοτήτων μού
φαίνεται δτι αύτή τή φορά ή άρι
στερά καί ιδιαίτερα τό Σοσιαλιστικό
Κόμμα βρίσκονται μπροστά σέ ιδιό
τυπες ευθύνες: ούτε οί μεταρρυθμί
σεις πού έχουν άρχίσει θά έμπεδωθούν, ούτε οί δυό διεθνείς κρίσεις
θά άντιμετωπιστοϋν (ή οικονομική
κρίση μέ τόν δυτικό κόσμο, ή πολι
τική καί στρατηγική μέ τήν ΕΣΣΛ),
άν δέν έμφανισθεί γρήγορα μιά γε
ρή δύναμη αγωνιστών: ήταν ένα
σοβαρό λάθος ή σκέψη δτι ή άρι
στερά θά μπορούσε νά κυβερνήσει
δπως ή δεξιά, μέ τά παραδοσιακά
υπουργεία καί τίς έλίτ. Ή κρίση
τού κομμουνιστικού κόμματος, ή
ένασχόληση τών σοσιαλιστικών στε
λεχών άποκλειστικά μέ κυβερνητι
κές ευθύνες, άφησαν τίς κοινωνι
κές βάσεις τής άριστεράς έντελώς
άπροστάτευτες τήν ώρα πού ή δε
ξιά ξαναέβρισκε τό δρόμο κάποιας
άγωνιστικότητας. 'Απεναντίας, ή άντίσταση τών μικρών πόλεων μέ τήν
τοπική τους πολιτικοποίηση ύποδεικνύει τό δρόμο πού πρέπει νά
άκολουθηθεί. Τήν Κυριακή βρεθή
καμε μπροστά σ' ένα ξάφνιασμα.
Αλλά καί μπροστά σέ μιάν αναβο
λή: ή έπιβολή στό Κομμουνιστικό
Κόμμα τής διατήρησης τής πορείας
του μέ τή στήριξη στίς υγιείς του
δυνάμεις, ή άπόδοση στό Σοσιαλι
στικό Κόμμα μιας δραστηριότητας
πού μέχρι σήμερα παρά ήταν έλλιπής, είναι δυό καθήκοντα άχαρα
άλλά απαραίτητα.
' Αλεξάντρ "Αντλερ
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ΚΟΡΣΙΚΗ: Τό τίμημα
τής άνεξαρτησίας
' Η κυβέρνηση Ζισκάρ αφού άπέτυχε νά καταστείλει μέ τή βία τό
έθνικό κίνημα τής Κορσικής συμ
βάλλοντας, μέ τόν τρόπο της, στή
δημιουργία καί ανάπτυξη τοϋ ένο
πλου κομματιού του (F.L.N.C 1976), κατέφυγε στό χρήμα έπενδύοντας δισεκατομμύρια γιά τή γε
ωργία, τίς συγκοινωνίες, τόν τουρι
σμό καί τή βιομηχανία τού νησιού.
Θέλησε δηλαδή νά έπλύσει ένα πο
λιτικό πρόβλημα μέ μέτρα οικονομι
κής άποκέντρωσης.
' Η κυβέρνηση Μιττεράν προχώ
ρησε παραπέρα. Δημιούργησε μιά
τοπική συνέλευση, όπου όμως γρή
γορα κατέλαβε τόν κύριο ρόλο τό
Έθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο
τής Κορσικής (F.L.N.C.) μέ τή νόμι
μη έκπροσώπησή του (C.C.N.).
Προηγουμένως, είχαν άπελευθερωθεί οί φυλακισμένοι καί τό Μέτωπο
είχε έξαγγείλει άνακωχή γιά νά διερευνήσει τίς προθέσεις τής νέας
σοσιαλιστικής κυβέρνησης.
' Η ανακωχή άπό τήν πλευρά τού
Απελευθερωτικού Μετώπου έληξε
στις 20 Αύγούστου 1982 καί μέχρι
τό τέλος τής χρονιάς οί αύτονομιστές είχαν πάρει τήν εύθύνη γιά
335 έπιθέσεις έναντίον γαλλικών
στόχων. Όμως οί έπιθέσεις είχαν
άρχίσει άπό τίς 11 Φεβρουάριου
1982 καί συνολικά έφτασαν τίς
845...
"Ετσι τό Μέτωπο άναγκάσθηκε
στό τέλος τής χρονιάς νά καταγγεί
λει «τή χρησιμοποίηση βίας τού κοι
νού ποινικού δικαίου γιά συκοφάντηση τής πολιτικής δράσης» γιά νά
διαχωρίσει τή θέση του άπό τό
παρακλάδι τής ιταλικής Μαφίας
πού λυμαίνεται τό νησί. Συγχρόνως
έπιβεβαίωσε ότι έπιβάλλει «έπαναστατικό φόρο», άλλά καταδίκασε
τίς «άπειλές καί τούς έκβιασμούς
τών ληστών», οί όποιοι «έτσι κι
άλλιώς, δέν έχουν θέση στην Κορσι
κή τού Αύριο».
Οί ληστές αύτοί, όπως φαίνεται,
δέν είναι άσχετοι μέ τό τελευταίο
έπεισόδιο πού άναζωπύρωσε τό
κορσικανικό ζήτημα. Νά τό ιστορι
κό:
Ό κτηνίατρος Ζάν Πώλ Λαφαί
παραπονεϊται γιά άπελητικά τηλε
φωνήματα καί έκβιασμό γιά νά πλη
ρώσει τόν «έπαναστατικό φόρο». Ζη
τά καί πετυχαίνει συνάντηση μέ τό
Μέτωπο, πού άρνείται κάθε άνάμιξη. Παρ' όλα αύτά ό κτηνίατρος
«καρφώνει» στήν άστυνομία έξι ο
νόματα κουκουλοφόρων πού τάχα
άναγνώρισε κατά τή συνάντηση καί
οί όποιοι είναι κτηνοτρόφοι πελά
τες του, γνωστοί γιά τίς αύτονομιστικές ιδέες τους.
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Οί μπόμπες πού σκάνε γιά νά γεμίσουν τά κενά τής
«άλλαλονμ» σελιδοποίησης τών έλληνικών έφημερίδων μέ
νουν σχεδόν πάντα «μυστήριες». "Έτσι θυμόμαστε κατά
καιρούς δτι «κάτι τρέχει...», π.χ. στήν Κορσική.
Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς
δέχεται «έπίσκεψη» τού Μετώπου
στό σπίτι του καί τραυματίζεται
έλαφρά μέ πυροβόλο όπλο, γεγονός
πού γίνεται πυροτέχνημα στόν γαλ
λικό τύπο καί οδηγεί στήν άπαγόρευση τής οργάνωσης στίς 5 Γενάρη
1983. Ταυτόχρονα διατάσσεται άναδόμηση στίς υπηρεσίες άσφαλείας
τού νησιού καί έρχεται ένίσχυση μέ
έπικεφαλής τόν περίφημο έπιθεωρητή Μπρουσσάρ, τόν έπονομαζόμενο «καουμπόυ» γιά τίς συνταραχτικές έπιδόσεις του στό πιστόλι,
πρώην άρχηγό τής ειδικής όμάδας
«σούπερ μπάτσων» γιά τόν «άγώνα
ένάντια στόν μεγάλο γκανγκστερι
σμό». Ό Μπρουσσάρ πού είναι διά
σημος γιά τά «λάθη» του καί γιά τίς
άδίστακτες μεθόδους του, άναγορεύεται ούσιαστικά νομάρχης Κορ
σικής μέ αύξημένες δικαιοδοσίες
καί μέσα. Καί είναι φυσικό νά το
ποθετηθεί έπικεφαλής τών δυνάμε
ων καταστολής, ένας γνώστης τού
ύποκόσμου (καί όχι κάποιος ειδι
κός τού άντιτρομοκρατικοΰ άγώ

να), άφού αύτή τή στιγμή έχει τό
προβάδισμα στό νησί ή Μαφία, ή
όποια έκμεταλλεύεται τόσο τή δρά
ση τού Μετώπου όσο καί τίς άντι
θέσεις μιάς κοινωνίας πού λειτουρ
γεϊ άκόμα μέ κλίκες καί φάρες καί
μισεί βαθιά τούς «μαυροπόδαρους»
έποίκους καί άλλους ξένους.
Δέν άργησε όμως νά φανεί ότι
ούτε ή κυβέρνηση ούτε τό άπελευθερωτικό Μέτωπο εύθύνονται γιά
τή δημιουργία τής πρόσφατης έντα
σης στήν Κορσική. 'Υπεύθυνη είναι
ή παραστρατιωτική άκροδεξιά όργάνωση «Φράντσια» μέ τήν όποια
συνεργαζόταν ό καλός κτηνίατρος
καί ή όποια στόν άγώνα της ένάντια
στούς αύτονομιστές πλαισιώνεται
άπό άστυνομικούς καί μαφιόζους.
Γεγονός πάντως είναι ότι οί δραστη
ριότητες τών κακοποιών προκάλεσαν 10 θανάτους στό νησί, χωρίς νά
άπαγγελθοΰν κατηγορίες. Ο γαλλι
κός τύπος άνοιξε τό διάφραγμα τής
έπικαιρότητας μόνον όταν κατηγο
ρούμενος ήταν τό αύτονομιστικό
κίνημα....

Τό Πλαίσιο
Ό Λουδοβίκος 15ος, άγόρασε
άπό τούς Γενουάτες τό νησί τής
Κορσικής τό 1768. Τόν άλλο χρόνο
γεννήθηκε στό Αίάκειο ό Μ. Ναπο
λέων θεμελιωτής τού γαλλικού κρα
τικού συγκεντρωτισμού. Δύο αιώ
νες άργότερα ή ένσωμάτωση τής
οίκονομικής καί πολιτικής ζωής τού
νησιού μέ τή Γαλλία όδηγεί σέ δρό
μους άπ' δπου δέν ύπάρχει έπιστροφή καί άπειλεί τήν πολιτιστική
ταυτότητα των κορσικανών.
"Οσο ή οικονομική όνάπτυξη δέν
άποτελούσε κίνδυνο γιά τόν παρα
δοσιακό τρόπο ζωής, οί κάτοικοι
τής Κορσικής, άφοσιωμένοι στή γή
μάλλον, παρά στή θάλασσα καί τό
έμπόριο, δέν άνησυχούσαν Ιδιαίτε
ρα μέ τίς έπιλογές τού γαλλικού
κράτους. 'Απλά, προσάρμοζαν τίς
συνήθειές τους στήν οίκονομική
συγκυρία καί τούς θεσμούς τής
γαλλικής δημοκρατίας, παρουσιάζο
ντας συχνά μιά γελοιογραφική έκδοχή τού μητροπολιτικού προτύ
που.

Μέ τή λήξη τού πολέμου στήν
'Αλγερία τό 1962 έγκαταστάθηκαν
στό νησί οί «μαυροπόδαροι» (Γάλ
λοι άποικοι στή Βόρεια ’Αφρική,
πού τήν έγκατέλειψαν μέ τήν άνεξαρτησία), οί όποιοι πήραν στά χέ
ρια τους τό έμπόριο έκβιομηχανίζοντας τήν άγροτική παραγωγή. Πα
ράλληλα, σημειώνεται ραγδαία άνάπτυξη τού τουρισμού, πού συντελεί
κι αύτός στήν έρήμωση τής ύπαίθρου. "Ετσι έπιταχύνεται αισθητά ή
διαδικασία άνάπτυξης πού έχει τώ
ρα πιά χαρακτήρα καταναγκασμού.
Τέλος ή οίκονομική κρίση στή
δεκαετία τού 70 ύπενθυμίζει τούς
κινδύνους τής άποκοπής άπό τήν
πατρική γή, κάνοντας άνέφικτη τήν
ένσωμάτωση μέ τό ήπειρωτικό πρό
τυπο. Μέσα σ' αυτές τίς συνθήκες
γεννιέται ή κορσικάνικη έθνική συ
νείδηση, σ' άντιπαράθεση μέ τό
γαλλικό γιακωβινίστικο συγκεντρω
τισμό, σάν έκφραση αυτοάμυνας
καί πολύ πιθανά προόδου τής κοι
νότητας τού νησιού.

Ή Γαλλική κυβέρνηση φαίνεται
άποφασισμένη νά έπωφεληθεί γιά
νά «βάλει τάξη» στήν Κορσική. Τό
Μέτωπο τηρεί μιά στάση άναμονής,
έδώ καί δυό μήνες, καί μόνο τό
νόμιμο κομμάτι του (CCN) δραστη
ριοποιείται έχοντας περιορίσει σέ
δεύτερο ρόλο τούς «νομιμόφρονες»
αύτονομιστές τού δόκτωρα Σιμεόνι
("Ενωση Κορσικανικού Λαού UPC).
Μάλιστα οί «νόμιμοι» τού Μετώπου
δήλωσαν σέ συνέντευξη δτι είναι τό
πρώτο πολιτικό κόμμα στό νησί μέ
800 ως 900 δραστήρια μέλη.
Οί σοσιαλιστές τού κ. Μιττεράν
έχουν ήδη κάνει τήν έπιλογή τους.
Στράφηκαν πρώτα ένάντια στό
«πολιτικό έγκλημα». 'Ασφαλώς καί
πήραν μαθήματα άπό τήν ’Ιταλία κι
άναμένεται νά χρησιμοποιήσουν
τήν τοπική Μαφία έναντίον τών
παρανόμων τού έθνικιστικού κινή
ματος. Οί τελευταίοι όπως έχουν
δηλώσει στόν τύπο άποφεύγουν νά
δίνουν άφορμές καί είναι αύτό στίς
δυνατότητές τους έφόσον ή άστυ
νομία δέν έχει κατορθώσει νά τούς
διαβρώσει μέ προβοκάτορες, όπως
παραπονέθηκε ή «Μόντ».
Αύτά όμως γιά άργότερα. Γιά τήν
ώρα οί άρχές πέτυχαν, ύστερα άπ'
τή δολοφονία κάποιου κουρέα πού
δέν πλήρωνε τόν «έπαναστατικό
φόρο», ν’ άκούγεται άπ' τήν τηλεό
ραση καί τό ραδιόφωνο ή μαγνητο
φωνημένη φωνή άγωνιστών τού Με
τώπου, σ' άναζήτηση καταδότη...
Στάθης Δελής

Ξύπνησε τό ΚΚΕ. Μετά τή σύλλη
ψη ηγετών τού Τουντέχ άπό τό
καθεστώς Χομείνί στό Ιράν διαβά
ζουμε καθημερινά σχεδόν στό Ριζο
σπάστη έκκλήσεις γιά τήν άπελευθέρωσή τους. Τελικά είναι έπαναστατικό τό καθεστώς;
Αν ναι, δέν νομιμοποιείται νά
συλλαμβάνει όποιον θεωρεί «άντεπαναστάτη;»
"Αν όχι, πώς τό Τουντέχ βοηθού
σε στις συλλήψεις καί έκτελέσεις
άλλων άγωνιστών;
Αλλά άν οί τελευταίες συλλήψεις
άποτελούν «στροφή στήν πορεία
τών καταχτήσεων τής ιρανικής έπανάστασης» ν' άπαιτήσουμε τότε τήν
άπελευθέρωσή τους όλοι μαζί. Μέ
τις άλλες όμως συλλήψεις καί κατα
δίκες τί θά γίνει;
Γ.Π.

«Μεταμεληθέντες »
Ό Τόνι Νέγκρι καί οί 70 τής
«έργατικής αύτονομίας» δικάζονται
στή Ρώμη μετά άπό 4 χρόνια κράτη
ση, ένώ παράλληλα διεξάγεται ή
μεγαλύτερη δίκη στά ιταλικά χρονι
κά μέ κατηγορούμενους 164 «αύτόνομους» τού Μιλάνου καί τό περιο
δικό «Ρόσσο». Ό κατηγορούμενος
στήν πρώτη δίκη γιά πλαστογράφος
τής όργάνωσης Τζοβάνι Κάλρια εί
ναι έκ γενετής τυφλός.
Οί κατηγορούμενοι γιά «έξέγερση
κατά τής έξουσίας τού κράτους»
τής δίκης τής Ρώμης έχουν καλώς,
μάλιστα μέ τήν έναρξη τής διαδικα
σίας, ή όποια άναμένεται νά διαρκέ
σει μήνες, κυκλοφόρησαν χιουμουριστική μπροσούρα μέ τήν ιστορία
τών 10 τελευταίων χρόνων μέ τίτλο
«Do you remember the Revolution».
Ανάμεσα στούς κατηγορούμενους
τού Μιλάνου ύπάρχουν, σύμφωνα
μέ τήν άστυνομία, 30 «Μεταμεληθέντες», άλλά καί 24 πού καταζητού
νται.
Ό πρώτος πού «μεταμελήθηκε»
άφέθηκε «έλεύθερος» τέλος Φλε

βάρη, όταν περίπου άρχιζαν οί δύο
δίκες. Είναι ό πολύ γνωστός Πατρίτσιο Πέτσι τών Ερυθρών Ταξιαρ
χιώ ν (ορισμένοι τόν άποκαλούν
«πτώμα μέ άναστολή»), πού «μετα
νόησε», κατά τρόπο ιδιαίτερα διδα
κτικό: 3.000 σελίδες. Πιάστηκε, ά
γνωστο πώς καί πότε άκριβώς, τό
Φλεβάρη 1980 καί μετά άπό 40
ήμέρες «περιποίηση» «έδωσε» μιά
διεύθυνση. Ή άσφάλεια έκανε
ντού καί «καθάρισε» καί τά τέσσε
ρα άτομα πού βρίσκονταν στό δια
μέρισμα ώστε ό πολύτιμος κρατού
μενος νά μήν μπορεί νά κάνει πίσω.
Στή συνέχεια κι όπως είναι φυσικό,
ένας περίπου στούς τέσσερεις πού
συλλαμβάνονταν, «μετανοούσε»...
Σ.Δ.

’Ιταλικό Κομμουνι
στικό Κόμμα:
Ένα «π α ρά ξενο»
Συνέδριο
Τό 16ο Συνέδριο τού Ιταλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος πού έγι
νε τόν περασμένο μήνα στό Μιλάνο
χαρακτηρίστηκε άπό πολλές πλευ
ρές σάν «παράξενο». Τό Συνέδριο
δέν έπέφερε καμιά σημαντική άλλαγή στήν ήγετική ομάδα. Ό Ένρίκο
Μπερλίνγκουερ έπανεκλέχτηκε γε
νικός γραμματέας άλλά θά βοηθιέται πλέον άπό δυό «συντονιστές»
τόν Αλφρέντο Ράιχλιν καί τόν Ούγκο Πετσιόλι. Αλλά ένώ δέν έγινε
καμιά θεαματική στροφή ούτε προβλέπεται κάποια δραματική άμεση
έξέλιξη ύπήρξαν στοιχεία πού μαρ
τυρούν ότι τό μεγάλο αύτό κόμμα
διαπερνιέται άπό σοβαρές αντιθέ
σεις πού θίγουν τήν ίδια του τή
στρατηγική.
Γιά πρώτη φορά ένας γενικός
γραμματέας ύποχρεώθηκε μπροστά
στό σώμα τού Συνεδρίου νά άπολογηθεϊ γιά τίς θέσεις του, νά τις
έξηγήσει καί νά τίς τροποποιήσει.
Τά έπίμαχα ζητήματα ήταν τρία:
• Πρώτα-πρώτα ή σχέση τοϋ
κόμματος μέ τή Σοβιετική Ένω
ση. Ή άπαγκίστρωση καί ή ρήξη
έπισημοποιήθηκε στά ντοκουμέντα
κατοχυρώνοντας τή θέληση τού
95% τών κομματικών μελών.
• Τό δεύτερο πρόβλημα ήταν ή
στρατηγική τής δημοκρατικής αλ
λαγής. Ή τελική κατάληξη εύνοεί
τήν οριστική έγκατάλειψη τού ιστο
ρικού συμβιβασμού μέ τή Χριστιανοδημοκρατία. Ά πό δώ καί πέρα
φαίνεται ότι έχει άνοίξει ό δρόμος
γιά μιά Ενωμένη Αριστερά ά-λαγαλλικά. Τό ένδεχόμενο αύτής τής
ένότητας θά δοκιμασθεί πολύ σύ
ντομα σέ δυό περιπτώσεις: ή πρώτη
είναι οί τοπικές έκλογές τού Μαΐου
καί ή δεύτερη τό θέμα τών εύρωπυραύλων.
• Τό τελευταίο θέμα άφορά τήν
έσωτερική δημοκρατία τού κόμμα
τος. Καί έδώ οί άλλαγές δέν ήταν
ριζικές. Πρέπει ώστόσο νά σημειω
θεί τό γεγονός ότι έγιναν άποδε-

Οί πρόσφατες έκλογές τροπο
ποίησαν σημαντικά τό πολιτικό το
πίο στή Δυτική Γερμανία.
Τά 105 κιλά (1,93 μ.) τού καγκελλάριου Κόλ διατηρούνται μέν στό
ύπατο άξίωμα μαζί μέ τούς άσπον

τικής κυβέρνησης, μέ τήν άξιωματική άντιπολίτευση πάντα έπιφυλακτικότερη, έπί τό πατριωτικότερον... Ή άνάπτνξη τών Εύρωπυραύλων έξακολουθεϊ νά ισχύει «άν
άποτύχουν οί συνομιλίες τής Γε
νεύης».
Μόνο πού τώρα κάποιοι μέσα
άπ' τό κοινοβούλιο δέν θά διστά
σουν, όπως λένε, νά άνακοινώσουν
σ' όλους τούς Γερμανούς κρατικά
μυστικά, μέ σκοπό μόλις μαθευ
τούν οί περιοχές έγκατάστασης τών
«Πέρσινγκ» καί «Κρούζ» νά οργα
νώσουν άντίσταση έπί τόπου.
Στό κοινοβούλιο ό συσχετισμός
δυνάμεων έχει άλλάξει πολύ, ύστε
ρα άπ τίς τελευταίες έκλογές καί ή
κυβερνητική συμμαχία είναι πιά εύ
θραυστη. Ή είσοδος στή Βουλή
τών «Πράσινων» σάν 4ο κόμμα άπέτρεψε τήν άπόλυτη πλειοψηφία
τοϋ συνασπισμού χριστιανοδημοκρατών-χριστιανοκοινωνικής Ενω
σης. Ή συνεργασία μέ τούς φιλε
λευθέρους τού Γκέναερ είναι τώρα
άπαραίτητη γιά νά σχηματισθεί κυ
βέρνηση. "Ετσι, όχι μόνο ή «όλόπλευρη καταγγελία τού συστήματος
μπήκε μέσα στήν ίδια τήν καρδιά
του», άλλά. ξεπερνώντας τό 5% οί
ψήφοι τών Πράσινων δέν μοιράζο
νται στ άλλα κόμματα καί άναγκάζουν τόν Κόλ νά τά βγάλει πέρα μέ
τούς ανταγωνιζόμενους γιά τίς κυ
βερνητικές θέσεις συμμάχους του.
Πάντως ό πιό έπίφοβος τού κυ
βερνητικού συνασπισμού παραμέ
νει ό «ταύρος τής Βαυαρίας» Φράντς Γιόζεφ Στράους, πού πέτυχε τό
μεγαλύτερο άπό κάθε άλλη φορά
έκλογικό ποσοστό στήν ιδιαίτερη
πατρίδα του (60,7%). Τό πρόγραμ
μά του συνοψίζεται σέ τρία σημεία:
Ιο) Διατήρηση τής τάξης στή Βαυα
ρία. 2ο) Επιβολή τής τάξης στή
Γερμανία. 3ο) Άντίσταση στό πρασινοκόκκινο χάος...

δους συμμάχους του Στράους καί
Γκένσερ, άλλά ή εικόνα σιγουριάς
καί έξασφάλισης πού έφερε τήν
έκλογική νίκη κινδυνεύει νά ξεθω
ριάσει γρήγορα μπρός στά προβλή
ματα πού καλείται νά λύσει. Άλλω
στε είναι ήδη γνωστές οί διχόνοιες
μέσα στόν κυβερνητικό συνασπι
σμό.
' Η έξωτερική πολιτική θά συνεχί
σει βέβαια, νά έναρμονίζεται μέ τίς
άμερικανικές έπιδιώξεις στήν Εύρώπη, όπως άλλωστε συνέ βαίνε καί
στά 13 χρόνια τής σοσιαλδημοκρα

Ό σο γιά τόν Χάνς Γιόχαν Φόγκελ, τόν έπονομαζόμενο «κόκκινο
πουλί τής Βαυαρίας» καί τό καταποντιζόμενο σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα του θά πρέπει νά άποδυθεϊ
σέ διμέτωπο άγώνα: άντιπολίτευση
καί μάλιστα «έπ ο ικ ο δο μ η τικ ή »
στήν κυβέρνηση καί συγχρόνως άνταγωνισμός μέ τούς πράσινους σέ
μιά προσπάθεια μονοπώλησης τής
άντιπολίτευσης μέσα άπ' τόν άγώνα
γιά τήν «ψήφο λαϊκής δυσαρέ
σκειας» («Ψήφος Αλλαγής» παe' ήμϊν)ς .δ

κτές οί τροπολογίες τού Ινγκράο
πού άφορούσαν τή δημοσιότητα
τού έσωκομματικού διαλόγου ξεπερνώντας τήν παραδοσιακή μυστικοπάθεια τών Κ.Κ. Ας παρατηρή
σουμε τέλος ότι τό Ι.Κ.Κ. φαίνεται
νά άποδέχεται οριστικά τή λειτουρ
γία πολιτικών ρευμάτων στό έσωτερικό του. Καί δέν έννοούμε τόσο
τήν ύπαρξη τής «άριστερής» τάσης
πού έκφράζεται άπ' τόν 'Ινγκράο,
ή τής «δεξιάς» τού Ναπολιτάνο,
όσο τή στάση τής φιλοσοβιετικής
ομάδας τού Κοσούτα. Ο Κοσούτα
λειτούργησε στήν προσυνεδριακή
περίοδο σάν ήγέτης μιάς οργανωμέ
νης μειοφηφίας. Καί έστω κι άν τήν
τελευταία στιγμή άποφάσισε νά άποσύρει τίς τροπολογίες του έπανε
κλέχτηκε στήν Κεντρική Επιτροπή
δίχως καμιά αύτοκριτική.
y
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Άντρόπωφ - Χριστίνα
Ή πραγματική Ιστορία άποκαλύπτεται
άπό τό γαλλικό περιοδικό «ACTUEL»
Λεωφόρος Κουτούζωφ 26, στή
Μόσχα, τό κτίριο τής KGB. 'Αδύνα
το νά μπεις μέσα χωρίς νά δείξεις
στον πράκτορα τής εισόδου τή μι
κρή κόκκινη ταυτότητα τού άξιωματικού πληροφοριών. Καθώς δεί
χνει τή δική του. ό Σεργκέι Καούζωφ δέ νιώθει καί μεγάλη άνεση.
Έχει κληθεί προσωπικά άπό τόν
Γιούρι Άντρόπωφ, προέδρο τότε
τής KGB, καί γνωρίζει καλά ότι οί
προσκλήσεις αύτοΰ τού τύπου δέν
είναι μέσα στις συνήθειες τού άρχηγού του.
Τόν οδηγούν σ' ένα μικρό γρα
φείο, προφανώς ένα άπό τά άγαπημένα κρυσφήγετα τού Γιούρι Ά 
ντρόπωφ. Ή πολυτελής βιβλιοθή
κη, τό σκούρο δέρμα τών βιβλίων,
τά ξανθά χρώματα τών άφγανέζικων ταπήτων διορθώνουν κάπως τή
μοντέρνα έπιθετικότητα τών φινλανδέζικων έπίπλων. Πάνω ατό τζά
κι, μιά φωτογραφία τού Λένιν μέσα
σέ άσημένια κορνίζα.
Ά πό τήν πρώτη στιγμή, ό Καούζωφ διακρίνει μιά ειρωνική λάμψη
στό βλέμμα τού Γιούρι Άντρόπωφ.
Νιώθει ότι κέρδισε κιόλας τό παι
χνίδι;
Εδώ καί άρκετό καιρό, ό Καούζωφ είναι ένας άπό τούς προστατευομένους τού προέδρου τής
KGB. Ά πό τότε πού άνέλαβε τήν
πρώτη του άποστολή, στή Βιέννη τό
1962, μπόρεσε άμέσως νά δείξει τό
οργανωτικό του ταλέντο. Ξεκινώ
ντας άπό τή Sov-Fracht, τήν έταιρία
πού άσχολείται μέ τή ναύλωση τών
σοβιετικών φορτηγών πλοίων, ό
Καούζωφ κατόρθωσε νά δημιουρ
γήσει καί νά χρηματοδοτήσει μιά
φοβερή οργάνωση κατασκοπείας
καί παράνομων δραστηριοτήτων.
Σέ κάθε περίσταση, ό άνθρωπος
αυτός είχε τήν τυφλή έμπιστοσύνη
τού Άντρόπωφ. Σήμερα, όμως, δέν
καταλαβαίνει ότι τό παρατράβηξε
κάπως;
Ό Άντρόπωφ, μέ ένα ύφος πού
δείχνει ότι διασκεδάζει όλο καί πε
ρισσότερο, βυθίζεται μέσα στήν πο
λυθρόνα του καί λέει μέ νωχελική
φωνή: «Έξήγησέ μου τά πάντα.
Καί άν δέν καταφέρεις νά μέ κάνεις
νά γελάσω, μπορεί νά τό πληρώσεις
πολύ άκριβά...»
Μέ μιά φωνή μονότονη καί άχρω
μη, τήν όποια έχει άντιγράψει χωρίς
"ίσως νά τό συνειδητοποιεί άπό τόν
άρχηγό του, ό Καούζωφ διηγείται.
Τί; Μιά Ιστορία άγάπης. Κεραυνο
βόλος έρωτας, μυστικά ραντεβουδάκια, αιώνιοι όρκοι... Λέξεις έντυπωσιακές γιά τό γραφείο αύτό, ό
που έχουν πορθεί ή πού θά πορ
θούν σύντομα άποφάσεις τόσο
δραματικές όσο ή εισβολή στό Α 
φγανιστάν ή ή χειραγώγηση τής Πο
λωνίας.

Στήν άρχή, μιά κοινότοπη συνά
ντηση στά γραφεία τής Olympic Ma
ritime στό Μονακό μέ σκοπό τήν
ύπογραφή ένός συμβολαίου σχετι
κού μέ τή ναύλωση πλοίων γιά τή
μεταφορά δημητριακών στή Σοβιε
τική Ένωση. Απέναντι άπό τόν
Σεργκέι Καούζωφ, τόν σούπερ κα
τάσκοπο πού κρύβεται κάτω άπό
τόν έμπορικό πράκτορα δεύτερης
κατηγορίας, μιά γυναίκα πού λεγό
ταν τότε κα Άνδρεάδη καί τής
όποιας τό πατρικό όνομα είναι ' Ω
νάση.
Χριστίνα Ωνάση, ή κληρονόμος
ένός στόλου ίσου μεγέθους μέ τό
στόλο τής ΕΣΣΔ.
Μέ ένα έλαφρό χαμόγελο ικανο
ποίησης, ό Καούζωφ άφηγεϊται τά
έκπληκτικά άποτελέσματα αύτής
τής πρώτης συνάντησης.
«Κατά τή διάρκεια τού γεύματος
πού άκολούθησε, ή Χριστίνα μού
ρίχτηκε στήν κυριολεξία. Παρά τρί
χα νά μέ βίαζε έπιτόπου».
-Καί κοιμήθηκες άμέσως μαζί
της; τόν διακόπτει ό ' Αντρόπωφ
ζαρώνοντας άνεπαίσθητα τό μέτω
πο.
-Εύτυχώς είχα ένα ραντεβού τό
ίδιο άπόγευμα στις Κάννες μέ τόν
Λιφίτσκι, τόν άνθρωπό μας τής
Fransov (αύτή τή φορά πρόκειται
γιά τό πρακτορείο πού άσχολείται
μέ τό σοβιετικό άλιευτικό στόλο,
έπίσης έξάρτημα τής KGB). Εξάλ
λου έπρεπε νά άφήσω ν' άνέβουν οί
μετοχές μου».
Πράγματι, οί μετοχές δέν άργη
σαν νά άνέβουν άρκετά ψηλά. ' Η
Χριστίνα ' Ωνάση πολλαπλασιάζει
τίς έπισκέψεις της στό γραφείο τού
Σεργκέι Καούζωφ στό Νεγύ καί
τού τηλεφωνεί άσταμάτητα. Ό Κα
ούζωφ δέ θά είχε παρά νά κουνήσει
τό μικρό του δαχτυλάκι, κι έκείνη
θά τού οργάνωνε μιά καινούρια ζωή
στή Δύση, μιά χρυσή άποστασία.
Καί αύτή τή στιγμή ακρι
βώς ό Γιούρι Αντρόπωφ
καλεϊ τόν κατάσκοπο - δια
φθορέα. Προσοχή, στό έ
ξης ή ύπόθεση θά είναι
στά χέρια τού άρχηγού τής
KGB. Ο Καούζωφ διατάσσεται νά φλερτάρει τή Χρι
στίνα καί νά συμπεριφερθ ε ί σάν τρελός έραστής.
Ο Ά ντρόπωφ έχει συλλάβει ένα τρομερό σχέδιο: Ο
στόχος του είναι νά βάλει
χέρι στους έψτά εκατομ
μύρια τόνους τού στόλου
' Ωνάση._________________
Μετά άπό ένα μυστικό ταξίδι στή
Βραζιλία, ή Χριστίνα ξυπνά ένα
πρωί, μεθυσμένη άπό χαρά, σ' ένα
ξενοδοχείο τού Νεγύ: Ό Σεργκέι
δέχτηκε έπιτέλους τή λιποταξία, θά

- Ηrui
VCHJ» »
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Τό γαλλικό περιοδικό «ACTUEL», (Δεκ. 82) πού δημοσιεύει τό άρθρο.
Ή λεζάντα στή φωτογραφία γράφει: «Η «φαταούλα» τον Άντρόπωφ.
Θά χρειαστεί νά τή συνηθίσουμε».
γίνει ό τρίτος «Κύριος Χριστίνας
' Ωνάση».
' Ωστόσο, στό χώλ τού ξενοδο
χείου, πέντε άντρες μέ σοβαρή έμφάνιση καί βλέμμα σκληρό περιμέ
νουν τόν Σεργκέι Καούζωφ. Είναι ό
Γιούρι Άντρόπωφ αύτοπροσώπως.
δυό γορίλες τής KGB, ό βοηθός τού
Σεργκέι, Άνατόλ Πριμίλωφ καί έ
νας γάλλος εφοπλιστής πού θά
μπορούσε στήν άνάγκη νά καταθέ
σει ότι ό Σεργκέι ύπήρξε θύμα άπαγωγής.
' Η Χριστίνα παρίσταται χωρίς νά
καταλαβαίνει στή σύντομη καί άθόρυβη συζήτηση πού γίνεται στά ρω
σικά, βλέπει τόν Σεργκέι νά παραδίδεται καί νά έπιστρέφει τό διαβατή
ριό του στόν έναν άπό τούς γορίλες.
ένώ ό άλλος παίρνει τήν κομψή
ταξιδιωτική τσάντα Λανβέν πού τού
χάρισε ή ίδια πριν άπό λίγο γιά νά
άντικαταστήσει τήν παλιά Σαμσονάιτ του. "Ολα μοιάζουν ψεύτικα.
Ούτε πού άντιλαμβάνεται ότι ό ' Ανατόλ Πριμίλωφ πλησιάζει πρός τό
μέρος της.
« Ό πρόεδρός μας, ό κ. Γιούρι
Άντρόπωφ. θά έπιθυμούσε νά συ
ζητήσει μαζί σας».
Παγωμένη στό άκουσμα τού ονό
ματος τού ' Αντρόπωφ πού γνωρίζει
πολύ καλά, ή Χριστίνα καρφώνει τό
βλέμμα της πάνω στόν έξηντάρη μέ
τή στρατιωτική έμφάνιση.
' Η Χριστίνα δέν ξεσπάει σέ κλά
ματα. ' Η διεύθυνση τής οικονομι
κής της αύτοκρατορίας τήν έχει
κάνει φλεγματική, τήν έχει μάθει νά
συγκροτείται. Δέν άφήνει, λοιπόν,
νά φανεί ή ταραχή της καί δέχεται
τήν πρόταση τού Άντρόπωφ μέ
δύο όρους: Ό Σεργκέι θά είναι
παρών στή συζήτηση καί οί δυό
γορίλες θά άποσυρθούν. Κάθονται
σ' ένα τραπέζι στό βάθος τού μπάρ,
ή Χριστίνα άνάμεσα στόν Πριμίλωφ
καί τόν Λ., τόν γάλλο έφοπλιστή,
άπέναντι άπό τόν πρόεδρο τής
KGB καί τόν Σεργκέι.
Περίμενε τά πάντα έκτος άπό
αύτά πού τής λέει ό Άντρόπωφ,
μεταφρασμένα μέ φωνή μονότονη
άπό τόν Πριμίλωφ. Ό Άντρόπωφ
τής κάνει ένα κανονικό κήρυγμα,
τήν κατηγορεί ότι διέφθειρε ένα
εξαιρετικό στέλεχος, ότι κατέστρε
ψε τήν οίκογένειά του, αύτή, μιά
παντρεμένη γυναίκα, πράγμα πού
κάνει τό δεσμό τους διπλή μοιχεία.

«Μά μ' άγαπά». φωνάζει ή Χρι
στίνα.
« Ισως νά τό πιστεύει», άπαντά ό
Άντρόπωφ, «άλλά θά τού δώσουμε
τόν καιρό πού τού χρειάζεται γιά νά
τό ξανασκεφτεί. Δέν πρόκειται νά
άνεχτούμε νά παρασύρονται άπό τή
διαφθορά οί έμπορικοί μας άντιπρόσωποι. Κι έδώ πρόκειται γιά
άποδειγμένη μοιχεία». Ενα βλέμμα
πρός τόν Πιέρ Λ., γιά νά δείξει ότι
ύπάρχει μάρτυρας...
Μέσα σ' αύτό τό ήθικοπλαστικό
παραλήρημα, ή έκφραση «θά τού
δώσουμε καιρό γιά νά τό ξανασκε
φτεί» λάμπει σάν μιά άκτίνα έλπίδας. Καί όταν ό Άντρόπωφ δηλώ
νει ότι συμφωνεί νά μήν ειδοποιή
σει τόν κ. Άνδρεάδη γιά τή σκαν
δαλώδη συμπεριφορά τής γυναίκας j
του, ή Χριστίνα δέν μπορεί νά κρύ- |
ψει ένα νευρικό χαμόγελο.
Μετά άπό δυό χρόνια, ή KGB
έρχεται καί πάλι σέ έπαφή μέ τή
Χριστίνα καί τής προτείνει μιά λύ
ση. Ό Σεργκέι δείχνει πραγματικά
ερωτευμένος, χώρισε μέ τή γυναίκα
του, υπερασπίστηκε τήν ύπόθεση
ένώπιον τών άνωτέρων του καί οί
σκληροί άξιωματικοί ύποχωρησαν.
Ή Χριστίνα Ωνάση παίρνει τήν
άδεια νά μεταναστεύσει στήν ΕΣΣΔ
καί νά παντρευτεί τόν Σεργκέι στή
Μόσχα, στό Ανάκτορο τών Γάμων.
μπροστά στόν Γιούρι Άντρόπωφ.
Νίκη; Μά φυσικά, άφού αύτός ό
γάμος στή Μόσχα υπήρχε άπό τήν
άρχή στό σχέδιο τού Άντρόπωφ.
Σκεφτείτε: ένας γάμος στή Δύση θά
έκανε τόν Σεργκέι έπικίνδυνο γιά
τήν KGB, έναν άνθρωπο κάτω άπό
τό συνεχή πειρασμό νά λιποτακτήσει γιά νά γευτεί τούς καρπούς τής
περιουσίας Ωνάση. Ένώ ένας γά
μος στή Μόσχα θά ήταν κάγι τε
λείως διαφορετικό. ' Η Χριστίνα πα
ντρευόταν ένα σοβιετικό πολίτη, έ
παιρνε τή σοβιετική ύπηκοότητα,
όσο δέ γιά τήν περιουσία της καί τά
τάνκερ τού Ωνάση... "Ε, λοιπόν,
μπορεί νά μήν τό ξέρατε, άλλά ένας
πραγματικός σοβιετικός γάμος δέ
γνωρίζει παρά ένα νόμιμο καθε
στώς, τό καθεστώς τής κοινοκτημο
σύνης.
Δυστυχώς, όμως, ό σοβιετικός νό
μος γνωρίζει καί τό διαζύγιο: Ό
Σεργκέι Καούζωφ καί ό Γιούρι Ά 
ντρόπωφ θά τό μάθαιναν λίγο άργότερα...
Jacharie Wolff
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Φοιτητές — Ε.Δ.Π.
στην εξουσία
Ή κατάργηση του συνδικαλισμού μεσω της συνδιοίκησης
Ή αμηχανία όέν καλύπτεται πιά
μέ θεωρίες αποδοχής ή απόρριψης
τών θεσμών τής συνδιοίκησης. Ή
πρώτη έμπειρία τής εκλογής τών
προέδρων άνέδειξε, αν καί χωρίς
άμεσες συνέπειες, τό πολιτικό κενό
στή συμμετοχή τών φοιτητών καί
τού ΕΔΠ. Γιά τούς κομματικούς
πτιρήνες, κριτήρια έκλογής στάθη
καν ή πολιτική ένταξη τού υποψή
φιου καί οί άνωθεν κατευθύνσεις.
Γιά τούς υπόλοιπους φοιτητές ή
έλαστικότητα τού ύποψήφιου στίς
έξετάσεις καί τή βαθμολογία καί
γιά τό ΕΔΠ ή στάση του στίς άνανεώσεις καί μονιμοποιήσεις τών με
λών του καί ή σχέση του μέ τό
προσωπικό τής έδρας. Καί όταν
κανένας δέ συνδύαζε τά άπαραίτητα προσόντα ή πολιτική άμηχανία
μετατράπηκε σέ καλαμπούρι καί
εύφυή άκυρα. Ή έλλειψη ένός αυ
τόνομου συνεκτικού πολιτικού λό
γου τών Πανεπιστημιακών φορέων
μετέτρεψε έκ τών πραγμάτων τούς
έκπροσώπους τών φοιτητών καί
τού ΕΔΠ σέ κομματικούς έκπροσώ
πους καί τή διαδικασία έκλογής σέ
διαδικασία έπικύρωσης κομματι
κών συμφωνιών ή στήν περίπτωση
κάποιων άνεξάρτητων συσπειρώσε
ων σέ διαδικασία καταγραφής τού
πολιτικού τους άδιέξοδου, σέ ένα
παιχνίδι, οπού όλα ήταν προαποφα
σισμένα. Ούσιαστικά έπρόκειτο γιά
μιά διαδικασία αύτοδιάλυσης τών
συνδικαλιστικών φορέων στά έκλεκτορικά σώματα.
Καί βέβαια άν στή διαδικασία
έκλογής ή πολιτική συνθηματολο
γία ή ή πλάκα κάλυψαν τήν πολιτι
κή άμηχανία τών ένεχομένων, αύτό
δέν θά είναι τόσο εύκολο στή μελ
λοντική καθημερινή λειτουργία τών
οργάνων τών ΑΕΙ. Γιατί τά διοικητι
κά όργανα δέν συζητάνε ούτε γενι
κά πολιτικά θέματα ούτε μόνο έξεταστικά ζητήματα καί θέματα κρί
σης καί έξελίξης τού προσωπικού.
Συζητάνε ή θά έπρεπε νά συζητάνε
τήν πολιτική τής έρευνας, τής χρη
ματοδότησης, τού περιεχόμενου
καί τών μορφών διδασκαλίας, τόν
άριθμό τών είσαγομένων κατά σχο
λή, τις μεταγραφές, τίς αιτήσεις γιά
διευκολύνσεις φοιτητών, τό ώράριο
καί τίς έργασιακές σχέσεις τού προ
σωπικού κ.ά. Ζητήματα δηλαδή
πού ούδέποτε ήταν άντικείμενα
τών συλλογικών διαδικασιών φοιτη
τών καί ΕΔΠ, καί τά όποια προϋπο
θέτουν τή συγκρότηση ένός διαφο
ρετικού πολιτικού λόγου.
Τό περιεχόμενο σπουδών καί ή
έρευνα δέν είναι ζητήματα έπιλύσι16
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Κ αί νά π ο υ οί πόθοι τών «προοδευτικώ ν δυνάμεων» τού Π ανεπι
στήμιου γίνα νε πραγματικότητα. Όλοι οί φορείς συμμετέχουν πιά
στή διοίκηση τών ΑΕΙ κα ί μάλιστα μέ δια δικα σίες έκλογής πού
έξασφαλίζουν τήν προοόευτικότητα τών οργάνων. Κ αί τώρα πού
«όλοι έμείς» οί «προοδευτικοί» έλέγχουμε τή διοίκηση τί γίνεται;
μα μέ συνθηματολογία γιά τήν έξάρτηση τά μονοπώλια καί τόν έκσυγχρονισμό. Ούτε ή άποχή άπό
αυτά δημιουργεί τούς όρους άμφισβήτησης τών κοινωνικών ρόλων
πού ή λειτουργία τού Πανεπιστή
μιου άποτυπώνει. Προϋποθέτουν
τόν συγκροτημένο ιδεολογικό καί
πολιτικό λόγο πάνω στά ζητήματα
τού ρόλου καί τής λειτουργίας τού
Πανεπιστήμιου στήν άναπαραγωγή
τού κοινωνικού καταμερισμού έργασίας καί τά θεωρητικά έργαλεία
γιά τήν ιστορική άνάγνωση τής γνώ
σης καί τής τεχνολογίας ώς «κοινω
νικών» προϊόντων. Ή άπουσία ένός
τέτοιου συνεκτικού λόγου έπιτρέπει νά έπιβάλλεται στή συζήτηση
ένας καθαρός έπιστημονικός λόγος
όπου κάθε άριστερή παρέμβαση εί
ναι έξ ορισμού μή «έπιστημονική».
Σέ μιά τέτοια λειτουργία ή ύπαρξη
τών συνδικαλιστικών οργάνων ιδιαί
τερα τών λεκτόρων καί τού ΕΔΠ
φαίνεται γιά τά ίδια τά μέλη τους
περιττή. "Αλλωστε γιά ζητήματα ό
που οί πολιτικοί προσδιορισμοί δέν
είναι άμεσα ορατοί σέ όλους, ή
όποια άπόφαση τών συνδικαλιστι
κών οργάνων άποκτά άπό τά πράγ
ματα τόν χαρακτήρα λογοκρισίας
καί έπιβολής «έπιστημυνικών» άληθειών.
Τά ίδια όργανα, μέ τήν παρουσία
τών φοιτητών χωρίς ψήφο, θά άποφανθούν γιά τά ζητήματα τής κρί
σης καί έξέλιξης τού προσωπικού.
"Αν καί τά ζητήματα αύτά φαίνο
νται καταρχήν νά είναι τά μόνα πού
λειτουργούν ένοποιητικά γιά τό χώ
ρο τού παλιού ΕΔΠ, έν τούτοις τά
ιδεολογήματα τής «άξιοκρατίας»
πού έπί τόσα χρόνια στήριζαν τήν
πολιτική του τείνουν νά άποσυνθέσουν τή συλλογική παρουσία του.
Τό μέτωπο τού ΕΔΠ άπέναντι
ατούς καθηγητές ούδέποτε έθιξε
τό ρόλο τού καθηγητικού στρώμα
τος στή συνολική λειτουργία τού
Πανεπιστήμιου, άφοΰ κάτι τέτοιο
θά έθιγε καί τό δικό του ρόλο σέ
αύτό. Κυρίως οίκοδομήθηκε μέ βά
ση τήν άμφισβήτηση τού έπιστημονικοϋ κύρους τών καθηγητών, καί
τήν καταγγελία τής άναξιοκρατικής
λειτουργίας τού καθηγητικού σώ
ματος σέ ζητήματα κρίσης τού προ
σωπικού καί έκλογής νέων καθηγη
τών. Ή πολιτική αυτή, άνίσχυρη νά

άναδείξει ούσιαστικά κριτήρια πού
νά άπορρέουν άπό μιά διαφορετική
άντίληψη γιά τή γνώση καί τή λει
τουργία τών ΑΕΙ, έπικαλέστηκε
πρώτη τήν άλγεβρα τών papers σάν
πειστήριο όσων υποστήριζε. Πα
ράλληλα δέ καλλιέργησε τό μύθο
τού δικού του έπιστημονικού κύ
ρους άπέναντι ατούς καθηγητές,
άποσιωπώντας τό γεγονός ότι καί
τό ίδιο τό ΕΔΠ στήν πλειοψηφία
του άποτελεί προϊόν τού έλληνικού
Πανεπιστήμιου καί τών λειτουργιών
πού κατάγγελνε. Κάτω άπό τό βά
ρος αύτών τών ιδεολογημάτων, τής
λογικής τών papers καί μέσα στό
κλίμα τής έξατομικευμένης λειτουρ
γίας τού προσωπικού πού ό νόμος
έπέβαλε, οί νεόκοποι λέκτορες καί
επίκουροι θά κληθούν νά άποδείξουν τήν αξιοπιστία τους. Καί όπως
άρχισε ήδη νά διαφαίνεται σέ πολ

λές Σχολές έφτασε ή ώρα οί αξιο
κρατικοί μύθοι νά πάρουν τήν έκδίκησή τους άπέναντι στήν παραδο
σιακή συνδικαλιστική τακτική τών
κεκτημένων δικαιωμάτων καί τής
συνδικαλιστικής άλληλεγγύης πού
τούς έξέθρεψαν.
Τέλος, σέ αύτά τά όργανα μέ τή
συμμετοχή όλων θά άποφασίζονται
τά θέματα καθημερινής λειτουργίας
τών ΑΕΙ, τών έξεταστικών διευκο
λύνσεων, τής κατοχύρωσης μαθη

μάτων έργαστηρίων άσκήσεων τής
βαθμολογίας, τών έργασιακών σχέ
σεων τού προσωπικού, ώραρίων ερ
γασίας, άδειών κ.λ.π. Μέχρι σήμερα
ή έναπόθεση τής έπίλυσης όλων
αύτών τών ζητημάτων στήν έξουσία
τών καθηγητών νομιμοποιούσε τή
συνδικαλιστική κάλυψη όλων τών
αιτημάτων προσωπικών ή συλλογι
κών διευκολύνσεων άκόμα καί όταν
άφοροΰσαν προφανείς περιπτώσεις
«λούφας». Τώρα, πού μεγάλο μέρος
τής εύθύνης έναποτίθεται στούς 'ί
διους τούς φοιτητές καί τό διδακτι
κό προσωπικό, είναι σίγουρο ότι
καμιά πολιτική δύναμη δέν θά πά
ρει τήν ευθύνη νομιποποίησης καί
πολιτικής κάλυψης πρακτικών πού
άντίκεινται στό πνεύμα τής «εύρρυθμης» καί «άξιοκρατικής» λει
τουργίας τών ΑΕΙ.
Τά μέλη τών διοικητικών οργά
νων τού Πανεπιστήμιου παύουν α
ντικειμενικά νά λειτουργούν σάν
έκπρόσωποι τών συνδικαλιστικών
τους φορέων άποκαθιστώντας σχέ
σεις έξουσίας μέ τά ίδια τά μέλη

τών συλλόγων τους. Ή έξάρτηση
τών μελών άπό τήν ψήφο τού έκπροσώπου, ιδιαίτερα στίς περιπτώ
σεις τών προσωπικών αιτημάτων,
δημιουργεί ένα όλόκληρο πλέγμα
διαπροσωπικών σχέσεων, παραγοντισμοϋ καί συγκρούσεων διαφορο
ποιώντας σέ μεγάλο βαθμό τήν ίδια
τή λειτουργία τών συνδικαλιστικών
φορέων.
Δημήτρης Κέκος
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Φοιτητικές έκλογές
καί λοιπόν;
01 φοιτητικές έκλογές αποτελού
σαν σ' όλα τά τελευταία χρόνια τό
πολιτικό βαρόμετρο γιά τόν προσα
νατολισμό τής νεολαίας. Δέν ήταν
μόνο ή αίγλη τού άντιόικτατορικού
αγώνα τού φοιτητικού κινήματος
πού τούς προσέδιδε αύτό τόν χαρα
κτήρα. Ή ταν κυρίως ότι τό φοιτη
τικό κίνημα υπήρξε τό μοναδικό
κομμάτι τού νεολαιίστικου κινήμα
τος πού ασκούσε πολιτική ήγεμονία
στό χώρο του, είχε δηλαδή τήν ικα
νότητα νά δρά σάν κοινωνική δύνα
μη στό Πανεπιστήμιο καί νά έπηρεάζει τό πολιτικό σκηνικό. Οί φοιτη
τικές έκλογές λοιπόν αντανακλού
σαν τό συσχετισμό τών δυνάμεων
μέσα στό κίνημα καί έδειχναν τήν
πολιτική τους έμβέλεια. Γι’ αύτό,
άκόμα κι οί περιορισμένες μετατο
πίσεις περιέγραφαν πολιτικές μετα
βολές καί προδίκαζαν μελλοντικές
άνατροπές.
Σήμερα βρισκόμαστε σέ μιά έντελώς καινούρια κατάσταση. Τό κρά
τος γιά πρώτη φορά άναλαμβάνει
τήν πολιτική ήγεμονία στό χώρο
τού Πανεπιστημίου, περιθωριοποιεί
τό φοιτητικό κίνημα, καί τό περιο
ρίζει στό ρόλο τού παρατηρητή.
Ή άλλαγή τού πολιτικού σκηνι
κού έχει δύο βασικά στοιχεία: Τήν
προώθηση άπό τήν πολιτική έξουσία μιας συγκεκριμένης πολιτικής
πρότασης (πρόκειται γιά τόν Νόμο
Πλαίσιο) καί τήν άδυναμία τών δυ
νάμεων πού δρούν στό φοιτητικό
κίνημα νά άπαντήσουν σ' αυτήν.
Αυτή άκριβώς ή απουσία άντιπαλότητας είναι πού νομιμοποιεί τόν
φορέα τής μοναδικής πολιτικής
πρότασης νά άναγορευθεί σέ μονα
δικό διαχειριστή τών άντιθέσεων
στό χώρο τού Πανεπιστημίου, νά
ασκεί δηλαδή τήν πολιτική ήγεμο
νία. "Ας δούμε πώς.
Μέ τήν προώθηση τού Ν.Π. ή
πολιτική έξουσία υλοποιεί καί μάλι
στα προωθημένα τό έκσυγχρονιστικό όραμα γιά τό Πανεπιστήμιο. Ή
«σοσιαλιστική» προέλευση καί ή
δημοκρατική κατεύθυνση τών δια
τάξεων τού Ν.Π. προσφέρει τό πο
λιτικό καί ιδεολογικό άλλοθι γιά τήν
έπιβολή τής τάξης, τήν άμβλυνση
τής ριζοσπαστικότητας, τήν άνοδο

τού έπιπέδου τών σπουδών ώστε
νά άνταποκριθεί τελικά τό Πανεπι
στήμιο στίς άνάγκες τού «Σοσιαλι
σμού» πού οίκοδομείται. Θά πρέπει
νά έπισημανθεί έδώ ότι ή κύρια
πλευρά τών μέτρων είναι θεσμικήδιοικητική. Οί όροι πού άφοροΰν τό
άνθρώπινο δυναμικό έχουν ήδη έμπεδωθεί μέ τήν έπιβολή τής με
ταρρύθμισης στή Μέση Εκπαίδευ
ση καί τίς προηγούμενες έκσυγχρονιστικές προσπάθειες τής Δεξιάς
στό Πανεπιστήμιο. Οί φοιτητές έ
χουν πλέον πειστεί πώς πρέπει νά
γίνουν καλοί έπιστήμονες. Γιά τό
συμφέρον τού τόπου...
Ή έφαρμογή τού Ν.Π. άπό τήν
Κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ όμως έχει
καί ένα άλλο σημαντικό χαρακτηρι
στικό. Διασπά καί άποδυναμώνει τό
μέχρι τώρα συμπαγές μπλοκ τών
κυρίαρχων παρατάξεων. Γιατί άπ'
τή μιά μεριά οίκειοποιείται τήν
πολιτική τους πρόταση ικανοποιώ
ντας τίς χρόνιες θεσμικές διεκδική
σεις τους καί άπό τήν άλλη στερεί
τό συνεκτικό δεσμό τής πολιτικής
τους κατεύθυνσης: Τήν άντιδεξιά
τοποθέτηση πού - άπουσία ούσιαστικής πολιτικής παρέμβασης - συ
νένωνε τή συνθηματολογία τους καί
συγκάλυπτε τίς διαφορές τους. ' Η
άκριτη όμως υποστήριξη τής Κυ
βέρνησης άπό τήν ΠΑΣΠ καί ή
άνάγκη αντιπολιτευτικής διαφορο
ποίησης άπό ΠΣΚ-ΔΑ διαρρηγνύει
τήν ένότητα τού μπλοκ καί τούς
στερεί καί τήν τελευταία πολιτική
δυνατότητα: τήν κεντρική έκφραση
μέσα άπό τήν ΕΦΕΕ. Γιατί μέ τούς
δοσμένους συσχετισμούς είναι άναγκαία ή ομοφωνία καί τών τριών ή
τουλάχιστον τής ΠΣΚ-ΠΑΣΠ γιά νά
διαμορφωθούν οί άπαιτούμενες
πλειοψηφίες. Είναι αποδεικτικό
τών παραπάνω πώς ούτε τό Παν
σπουδαστικό Συνέδριο μπόρεσε νά
καταλήξει σέ πολιτική άπόφαση,
ούτε ή ΕΦΕΕ σάν όργανο νά πάρει
θέση στά πολιτικά ζητήματα πού
άναδείχτηκαν στό Πανεπιστήμιο.
Μοιραία λοιπόν έφόσον τό φοιτη
τικό κίνημα άπουσιάζει άπό τό πο
λιτικό προσκήνιο ή κύρια άντίθεση
μεταφέρεται άνάμεσα στήν κυβέρ
νηση (πού προωθεί τήν «'Αλλαγή»)

καί στούς καθηγητές (πού τήν υπο
νομεύουν). Οί δημοκρατικές δυνά
μεις τού φοιτητικού κινήματος δέν
έχουν άλλη έπιλογή, άπό τό νά στα
θούν στό πλευρό τής Κυβέρνησης
ένάντια στούς άντιδραστικούς κα
θηγητές. Αύτή όμως είναι μιά πολι
τική στάση πού οδηγεί μόνο στό
περιθώριο.
Αλλά στό περιθώριο βρίσκονται
σήμερα καί οί δυνάμεις έκείνες πού
ορίστηκαν σάν ή άλλη έκδοχή γιά
τό φοιτητικό κίνημα, καί ή συμβολή
τους υπήρξε καθοριστική στή δια
μόρφωση τής πολιτικής του πρακτι
κής τά τελευταία χρόνια. Δέν πρό
κειται μόνο γιά τήν άριθμητική
μείωση τών δυνάμεων τών συσπει
ρώσεων. Πρόκειται κύρια γιά τήν
άπουσία καί άπό αύτό τό χώρο
πολιτικής πρότασης πού νά άνταποκρίνεται στίς άνάγκες τής συγκυ
ρίας. Κι αύτό γιά τίς συσπειρώσεις
σημαίνει κάτι παραπάνω άπό περι
θωριοποίηση. Έγγίζει τά όρια τής
διάλυσης. Οί συσπειρώσεις έφεραν
στό Πανεπιστήμιο μιά νέα σχέση μέ
τήν πολιτική: Τήν αυτόνομη πολιτι
κή παρέμβαση. Προσπάθησαν νά
μετατρέψουν τή ριζοσπαστικότητα
σέ πολιτική πρακτική, νά όργανώσουν τό κίνημα σέ μιά νέα ποιότη
τα, νά άποσταθεροποιήσουν τόν
κοινωνικό ρόλο τού Πανεπιστη
μίου. Κι άν όλα αυτά οδήγησαν στίς
καταλήψεις καί στήν κατάργηση τού
815 μέ τήν απελευθέρωση τής δυ
ναμικής τών μαζών, δέν μπόρεσαν
ώστόσο νά συγκροτήσουν κίνημα
καί στήν κατοπινή συγκυρία γιατί
έλειπε ή πολιτική πρόταση πού θά
συμπύκνωνε τίς καινούριες άντιθέσεις καί θά έδινε τήν ώθηση γιά τή
συνέχιση τού άγώνα. Όμως ή κατα
γραφή τους σάν τό αντίπαλο δέος
τών κυρίαρχων δυνάμεων έπέτρεπε
τήν πολιτική παρουσία τους. ’Η
άνοδος τού ΠΑΣΟΚ στήν κυβέρνη
ση καί ή άνάληψη άπ' αύτό τής
ήγεμονίας στό Πανεπιστήμιο στερεί
άπό τίς συσπειρώσεις τό τελευταίο
πολιτικό τους έρεισμα.
Δέν είναι καθόλου εύκολο νά ορί
ζεσαι σάν τό άντίπαλο δέος κά
ποιων περιθωριοποιημένων δυνά
μεων...

’Όσο κι άν οί συσπειρώσεις έξακολουθήσουν νά διατηρούν αριθμη
τικά κάποιες δυνάμεις ή σχέση πού
έχουν διαμορφώσει μέ τήν πολιτική
δέν τούς έπιτρέπει νά ελπίζουν
πολλά περισσότερα. Κι αύτό, παρό
λο πού δέν πρόκειται νά καταγρα
φεί σ' αύτές τίς φοιτητικές έκλογές,
έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία.
Κλείνει τή σελίδα πού άνοιξαν οί
φοιτητικές συσπειρώσεις μέ τήν πά
λη ένάντια στόν ν. 815. Κλείνει τή
φάση τού φοιτητικού κινήματος
πού σημαδεύτηκε άπό τήν παρου
σία τους καί πολλές φορές κρίθηκε
άπό τίς έπιλογές τους.
Είναι φανερό ότι μέσα σ' αύτό τό
πολιτικό κλίμα ή άπραξία καί ή
παθητικότητα, καθώς καί ή έπιστροφή στά μαθήματα αποτελούν
κυρίαρχα χαρακτηριστικά καί καθι
στούν τό φοιτητικό κίνημα ολοένα
καί πιό άδύναμο. καθώς πιά ό άπόηχος τών νικηφόρων άγώνων του
δέν είναι παρά μιά μακρινή άνάμνηση. Οί φοιτητές οδεύουν στήν πλή
ρη ρήξη τών σχέσεών τους μέ τήν
πολιτική. "Ετσι οί φετεινές έκλογές
δέν μπορούν νά έχουν τό χαρακτή
ρα πού είχαν μέχρι τώρα. Αποτε
λούν ένα έσωτερικό γεγονός τού
φοιτητικού κινήματος καί δέν θά
καταγράψουν τίποτε περισσότερο
άπό τή δεδομένη καί σχηματισμένη
έδώ καί καιρό ισορροπία μεταξύ
τών κυρίαρχων πολιτικών παρατά
ξεων. Βέβαια καί πάλι θά ακούσου
με γιά περιφανείς νίκες, συγκλονι
στικές άνόδους καί έπιβεβαιώσεις
πολιτικών γραμμών. Βέβαια καί πά
λι οί δημοκρατικές δυνάμεις θά ύπερισχύσουν. "Ομως περισσότερο
άπό ποτέ ή άλήθεια θά φαίνεται σέ
όλους τώρα πιό πολύ οδυνηρή : ’Η
άδυναμία ένός κοινωνικού χώρου,
πού κάποτε συμμετείχε δυναμικά
στή διαμόρφωση τού πολιτικού
σκηνικού, νά άντιδράσει ή άκόμα
καί νά συμμετέχει στά γεγονότα
πού άλλάζουν ούσιαστικά τή μοίρα
του.

Τάκης ' Υπέρμαχος
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' Η Σχολή —φάντασμα
ξαναχτυπά
Πρίν οκτώ περίπου χρόνια, τόν
Δεκέμβρη τοϋ 1975, ή τότε κυβέρ
νηση Καραμανλή αποφάσισε νά ι
δρύσει Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
σάν άπαραίτητο μέσο γιά τήν έξυγίανση καί τόν έκσυγχρονισμό τής
κρατικής μηχανής. ' Η Σχολή δέν θά
είχε σχέση μέ τά Πανεπιστήμια, άλλά θά λειτουργούσε ύπό τήν έποπτεία τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας.
Ή άμεση καί όξύτατη άντίδραση
τού φοιτητικού κινήματος, στό ό
ποιο συμπαραστάθηκαν όλες οί
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις,
άπέτρεψε τότε τά «σχέδια τής Δε
ξιάς» καί ή Σχολή δέν ιδρύθηκε.
Φέτος ή Εθνική - πιά - Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΣΔ) βρί
σκεται στό δρόμο τής ύλοποίησης
άπό τήν κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ
καί τίποτα δέν φαίνεται ικανό νά
τήν έμποδίσει. Δέν πρόκειται μόνο
γιά τήν άλλαγή στή θέση τής ΠΑΣΠ
πού τότε είχε πρωτοστατήσει στόν
άγώνα ένάντια στή Σχολή Δ.Δ. Ούτε
άπλά γιά τήν άδυναμία τοϋ φοιτητι
κού κινήματος νά άπαντήσει στή
σημερινή έκσυγχρονιστική προσπά
θεια. Πρόκειται κυρίως γιά τήν παρατεινόμενη σιωπή, γύρω άπό τό
θέμα πού έπικρατεϊ τόσο στόν φοι
τητικό χώρο, όσο καί στις προοδευ
τικές πολιτικές δυνάμεις καί δη
μιουργεί τήν αίσθηση ένός ιδιότυ
που «μορατόριουμ» έν όψει τών
φοιτητικών έκλογών.
Τό θέμα τής έπικείμενης ίδρυσης
τής Σχολής δημοσιοποιήθηκε μόνο
άπό τό Συγκρότημα Λαμπράκη, κυ
ρίως στό «ΒΗΜΑ» τής 23/1/83. Τό
θέμα δέν άφησε άσυγκίνητους καί
τούς φοιτητικούις συλλόγους, πρώ
τα καί κύρια τής Παντείου καί τού
Πολιτικού Τμήματος τής Νομικής.
' Η ένημέρωση πού ζήτησαν άπό τό
αρμόδιο Υπουργείο Προεδρίας, άν
καί δέν πραγματοποιήθηκε ολοκλη
ρωμένα, έφερε έντούτοις στήν έπιφάνεια καθοριστικά στοιχεία:
• Ή λειτουργία τής Σχολής έρχε
ται νά έπιλύσει ζητήματα πού άφορούν τήν παραγωγικότητα τής κρα
τικής μηχανής καί τήν όμαλότερη
λειτουργία της. Τά στελέχη πού θά
προέρχονται άπ' αύτήν τή Σχολή
δέν θά είναι άπλώς κάποιοι δημό
σιοι ύπάλληλοι, άλλά τά άνώτερα
διευθυντικά στελέχη τού κρατικού
μηχανισμού, μέ πλήρη έπιμόρφωση,
έπαγγελματική συνείδηση καί ειδι
κευμένη γνώση ατά ζητήματα πού
άφορούν τόν δημόσιο τομέα.
• οί εισακτέοι στήν Ε.Σ.Δ.Δ. δέν
θά ύπερβαίνουν τούς 150 κάθε
δυόμισι χρόνια, όσα δηλαδή είναι
καί τά χρόνια φοίτησης στή Σχολή.
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Ή κυβέρνηση τής ’Α λλαγής ήρδε στήν εξουσία μέ φιλοδοξίες
πολλές. Α πό τις πιό εύγενείς της ήταν κ α ί τούτη: Ν ά συμφιλιώσει
τόν Πολίτη μέ τό Κ ράτος νά έξυγιάνει τή Δημόσια Διοίκηση. Πώς
όμως νά έξημερώσει τό «τέρας τής γραφειοκρατίας» όπως είπε κα ί
ό Π ρω δνπουργός στή Λάρισα;
Υπάρχει κάποιο μαγικό ρα β δί π ο ύ μετα τρέπει τούς γρα φ ειο κρά 
τες σέ μοντέρνους κα ί άποδοτικούς «τεχνικούς τής έξουαίας». Ό
Υ π ο υ ρ γό ς Π ροεδρίας Μ ένιος Κ ουτσόγιω ργας έψαξε προσεκτικά
τά άρχεία τού Υ π ο υ ρ γείο υ του κ α ί έκει πρό ς τό τέλος τού 1975 τό
βρήκε: Λ έγετα ι Σχολ,ή Δημόσιας Διοίκησης.

Οί άποφοετοι τής Σχολής, σύμφωνα
μέ τήν ένημέρωση Κουτσόγιωργα
στούς φοιτητικούς συλλόγους, θά
διορίζονται στίς κενές θέσεις γιά τίς
όποιες συγκεντρώνουν τά νόμιμα
προσόντα καί μέ τόν 5ο βαθμό,
στήν ιεραρχία τών δημοσίων ύπαλλήλων.
• στήν ΕΣΔΔ θά λειτουργήσουν
τμήματα διαφόρων κατευθύνσεων:
διπλωματικής, οικονομικής, πολιτι
στικής, τμήματα γενικής διοίκησης,
τμήμα διοικητικής δικαιοσύνης κα
θώς καί τμήμα κοινωνικού προσα
νατολισμού.

• δικαίωμα συμμετοχής στίς εισα
γωγικές έξετάσεις, έχουν οί ιδιώτες
πού δέν συμπλήρωσαν άκόμα τό
35ο έτος τής ήλικίας τους, καθώς
καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι πού είναι
κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ καί δέν συ
μπλήρωσαν τό 40ό έτος. Οί είσαγόμενυι στή Σχολή λογίζονται ώς δόκι
μοι δημόσιοι ύπάλληλοι καί άποκτοΰν όλα τά δικαιώματα καί τίς
ύποχρεώσεις τών δημοσίων ύπαλλήλων. Γιά όσους έπιδιώκουν νά στα
διοδρομήσουν στόν δημόσο τομέα,
τό πτυχίο τής ΕΣΔΔ είναι ύποχρεωτικό, έστω κι άν έχουν πτυχίο ΑΕΙ.

• γιά τη διδασκαλία τών μαθημά
των, σε πρώτη τουλάχιστον φάση,
θά μετακληθούν ξένοι καθηγητές.
Άπό τά παραπάνω ένημερωτικά,
άξίζει νά σταθούμε σέ δυό σημεία
σημαντικά γιά τό ρόλο τής Σχολής,
τό μοντέλο της καί τόν διαφαινόμενο χαρακτήρα της.
Τό πρώτο, άφορά τό στεγανό τής
Σχολής. Ή ΕΣΔΔ, άποκόπτεται
άπό τόν Πανεπιστημιακό κορμό,
τίθεται ύπό τήν έποπτεία τού 'Υ
πουργείου προεδρίας, άπό τόν
προϋπολογισμό τού όποιου καί θά
έπιχορηγείται. Δέν πρόκειται γιά
Σχολή ούτε πανεπιστημιακού έπιπέδου, ούτε μεταπτυχιακού. Τά αυ
ριανά στελέχη διδάσκονται τούς νό
μους τής διοικητικής λειτουργίας μέ
τρόπο ουδέτερο, «τεχνικό», πέρα
καί έξω άπό τήν πολιτική. ' Εκεί
συντείνει καί ή άπόλυτη έξειδίκευση τού προγράμματος κατά τομείς.
Παράλληλα ή άπομάκρυνση τής
Σχολής άπό τά Πανεπιστήμια έξασφαλίζει τήν άπρόσκοπτη φοίτηση
καί άπομακρύνει τόν «κίνδυνο» τού
φοιτητικού κινήματος, ιδίως άν κα
νείς σκεφθεί τή σίγουρη ένταξη σέ
άνώτερες διοικητικές θέσεις τών
σπουδαστών τής Σχολής.
Τό δεύτερο, σχετίζεται μέ τό γε
γονός ότι ή Σχολή Δημόσιας Διοίκη
σης παρουσιάζεται σάν κάτι πού
δέν άφορά τίς πανεπιστημιακές
Σχολές καί τούς σημερινούς φοιτη
τές, μιά καί άποσκοπεί τελικά νά
καλύψει ύπαρκτές ανάγκες τοϋ έλληνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά ή
ίδρυση τής Σχολής αυτής έπηρεάζει
τίς Πανεπιστημιακές Σχολές, πρώ
τα καί κύρια τή Σχολή Πολιτικών
' Επιστημών καί Δημόσιας Διοίκη
σης καί τήν Πάντειο, κατά δεύτερο
λόγο τίς περιφερειακές οικονομικές
Σχολές (ΑΣΟΕΕ - Βιομηχανική).
Δέν είναι μόνο πού ένα μεγάλο
μέρος τών άποφοίτων τών Σχολών
αυτών άπορροφιόταν άπό τόν Δη
μόσιο Τομέα καί ώς έκ τούτου θά
ύποστεϊ τήν άνεργία σάν συνέπεια
τής Σχολής αύτής, άφοΰ στήν ΕΣΔΔ
οί εισακτέοι θά είναι άριθμητικά
περιορισμένοι καί προσανατολισμέ
νοι σέ ειδικές άνώτερες θέσεις. Εί
ναι κυρίως ότι ή ίδρυση αυτή σημαί
νει τήν άρχή μιας σειράς άλλαγών
μέσα στά ΑΕΙ, πού άφορούν καταρχήν τίς θεωρητικές Σχολές: πού ά
φορούν δηλαδή τό ειδικό κοινωνικό
τους βάρος, τήν προοπτική τους, τά
προγράμματα σπουδών τους, τόν
άριθμό τών εισακτέων κλπ. Πρόκει
ται γιά σειρά άλλαγών πού ήδη
άρχίζουν νά μπαίνουν στήν ήμερήσια διάταξη.
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ό μύθος τού καμικάζι
Ξαφνικά ή μοτοσυκλέτα καί ιδιαίτε
ρα οι καμικάζι, έγιναν πρώτο θέμα
γιά τίς έφημερίδες, γιά τόν έλληνικό
κινηματογράφο, γιά τά περιοδικά
άκόμη καί γιά τό ραδιόφωνο καί
τήν τηλεόραση. "Αν θέλουμε λοιπόν
νά σταθούμε στό ύψος μας σάν
περιοδικό τής άριστεράς πρέπει νά
πάρουμε μέρος σ αυτό τό παιχνίδι
έξουσίας. Στόχος μας οί άποκαλύψεις!
Ποιά ήταν τά γεγονότα πού άνέδειξαν τή μοτοσυκλέτα άπό άσήμαντο κομπάρσο τής έλληνικής κοινω
νίας σέ σούπερ στάρ : Στά σίγουρα ή
στροφή τής νεολαίας πρός αυτήν.
Γιατί όμως αυτή ή στροφή; Γιά νά
τήν κατανοήσουμε είναι άπαραίτητο νά μιλήσουμε γιά τό πώς γεννή
θηκαν μερικοί άπό τούς βασικούς
μύθους γύρω άπό τή μοτοσυκλέτα
καί κυρίως έκεϊνος τού καμικάζι.
Στή μεταπολεμική περίοδο ή μο
τοσυκλέτα είναι ένα λαϊκό μεταφο
ρικό μέσο. Οί λόγοι είναι φανεροί: ή
μοτοσυκλέτα είναι φθηνή καί οικο
νομική καί άρα πολύ πιό προσιτή
στούς φτωχότερους, συνδέθηκε ό
μως καί ιδεολογικά μέ τή φτώχεια.
Έτσι δέν κέρδισε ποτέ έδαφος στά
μικροαστικά στρώματα. Είναι κάτι
τό λαϊκό πού τήν έποχή έκείνη
σημαίνει άκόμη κάτι τό ταπεινό. Ό
οδηγός τής μοτοσυκλέτας, άχτένιστος, κακοντυμένος, άξύριστος δέν
ταιριάζει μέ τήν εικόνα τού κύριου.
' Αντίθετα τό αύτοκίνητο είναι τό
μεταφορικό μέσο τών πλούσιων καί
αυτόματα γίνεται τό όνειρο κάθε
μικροαστού. Είναι τό σύμβολο τής
κοινωνικής ανόδου καί καταξίωσης.
Ό ελληνικός κινηματογράφος τής
έποχής, χωρίς νά έχει τήν πρόθεση,
τό άποτυπώνει άνάγλυφα. Στό γνω
στό κοινωνικό δράμα «Κοινωνία
ώρα μηδέν» ό φτωχός ναυτικός (Ν.
Κούρκουλος) έχει μιά μοτοσυκλέτα.
Όταν όμως έπιτέλους γίνεται διευ
θυντής έφοπλιστικής έταιρείας, ή
μοτοσυκλέτα άντικαθίσταται άπό
τό άνάλογο αύτοκίνητο. Σέ σειρά
κωμωδιών ό άμυαλος τεντυμπόϋ
(Τζανετάκος) φοράει πέτσινα καί
μαρσάρει τή μοτοσυκλέτα του.
Ένώ κάθε ζέν πρεμιέ πού σέβεται
τόν έαυτό του (Κακαβάς) πηγαίνει
γιά μπάνιο τό κορίτσι του μέ τό
«σαραβαλάκι του» - ώς φοιτητής ή μέ μιά έφτάμετρη μαύρη κουρσά
ρο μέ έξωφρενικά φτερά καί γυαλι
στερούς προφυλακτήρες - ώς υιός
βιομηχάνου.
"Ας έλθουμε όμως σ' ένα άλλο
ζήτημα; Τήν κρατική πολιτική άπέναντι στή μοτοσυκλέτα. Τό κλίμα
αύτής τής έποχής είναι βαρύ. Έλεγ
χος, καταστολή, καταδίωξη. Ή μο
τοσυκλέτα έξοστρακίζεται άπό τό
κέντρο τής Αθήνας. Μπορεί άκό
μη καί σήμερα νά δεί κανείς πινακί
δες πού άπαγορεύουν τήν κυκλο
φορία τής μοτοσυκλέτας στό κέ

ντρο όλες τίς ώρες. Ούσιαστικά
πρόκειται γιά μιά κρατική πολιτική
πού έλέγχει τήν πρόσβαση τών λαϊ
κών στρωμάτων στό κέντρο τής πό
λης. Πού περιορίζει τά παιδιά τών
έργατών στις λαϊκές συνοικίες καί
μετατρέπει τό κέντρο τής πόλης,
πού συχνά γνώρισε τή δυναμική
παρουσία τών λαϊκών μαζών, σέ
τόπο όπου άπεικονίζεται ή κυρίαρ
χη ιδεολογία (Μνημεία, κρατικά
κτίρια, μεγάλα έμπορικά καταστή
ματα κλπ.).
Γράφει τό Μοτοσπόρτ (τεύχος 2)
γι' αυτούς πού όδηγούν μέ κομμέ
νες έξατμίσεις, ή καθαρόαιμα Cross
κάνοντας θόρυβο:
«Μάς έχετε φέρει στό σημείο
νά ευχόμαστε νά λείψετε άπό τό
πρόσωπο τής γής έσεϊς λάθη τής
«ρύσεως ή τών γονιών σας, έσεϊς
μικρόμυαλοι καί μιχρόι|ιυχοι π ί
θηκοι, έσεϊς άποχρουστικά τα
κουνοφόρα όντα, ναί ευχόμαστε
νά έξαφανιστεϊτε άπό άνάμεσά
μας καί σάς μισούμε πολύ βιιθιά,
όχι γιατί χάνατε κακό σέ μάς
άλλα γι' αύτό πού κάνετε στή μο
τοσυκλέτα».

Ή άνάμνηση αύτών τών «διώξε
ων» τής μοτοσυκλέτας τρέφει, σή
μερα. πιά ένα μύθο; Τό μύθο τής
άμφισβήτησης. Σύμφωνα μ αύτόν
ή μοτοσυκλέτα έπιβάλλει ένα τρόπο
συμπεριφοράς πού δέν ταιριάζει
στόν κύιριο μέ τό κοστούμι καί έτσι
στήν πράξη άμφισβητεϊ αύτό τό
μοντέλο. Εδώ έχουμε έναν «έτεροχρονισμό». Τό μοντέλο τής άμφισβήτησης αύτού τού τύπου πέθανε
πριν γενικευθεϊ ή χρήση τής μοτο
συκλέτας. Καί έξηγούμαι: Ή μοτο
συκλέτα ύπήρξε σίγουρα μιά νεολαιΐστικη πρακτική περιθωριοποιη
μένη. Υπήρξαν στά σίγουρα οί καμικάζι, λαϊκά π αι δι ά πού
άμφισβήτησαν κάποιο τρόπο ζωής
καί άφοσιώθηκαν στή μοτοσυκλέτα. Δέν έγιναν όμως ποτέ μαζικό
κίνημα άμφισβήτησης. Έζησαν κά
τω άπό διώξεις, στό περιθώριο. Και
ξαφνικά άποπεριθωριοποιούνται.
Ή νεολαία στρέφεται μαζικά πιά
στή μοτοσυκλέτα.
Πολλοί είναι οί λόγοι γι' αύτή τή
στροφή. Ή οικονομική άνάπτυξη
πρώτα πού άνοιξε νέους ορίζοντες
κατανάλωσης. Ή μοτοσυκλέτα εί
ναι οπωσδήποτε ένα καταναλωτικό
είδος πού κυκλοφορεί πολύ σ' όλες
τίς άναπτυγμένες χώρες. Παράλλη
λα ή ένεργειακή κρίση καί τό συ
γκοινωνιακό πρόβλημα τής Αθή
νας έπιβάλλουν τή μοτοσυκλέτα
σάν μεταφορικό μέσο. Ή κρίση τού
φοιτητικού κινήματος καί τής άρι
στεράς γενικώτερα διαλύει τά ορά
ματα πού γιά άρκετό καιρό έθρε
φαν τή νεολαία. Έτσι τά μπάρ. οί

μοτοσυκλέτες κλπ., είναι πρακτικές
πού συμπληρώνουν, τουλάχιστον
στό φοιτητικό χώρο, τό κενό πού
δημιουργήθηκε. Ή κρίση τών ιδεο
λογικών μηχανισμών τού κράτους
δημιουργεί άντιστάσεις καί άμφισβητήσεις, πού μιά καί δέν βρί
σκουν άλλη διέξοδο, ήγεμονεύονται
άπό τή μυθολογία τής άμφισβήτησης. Ή μαζική στροφή τής νεο
λαίας πρός τή μοτοσυκλέτα καί μά
λιστα μέ τούς όρους τής άμφισβήτησης έξηγεϊ τελικά καί τό κρατικό
ένδιαφέρον γι' αύτήν.
' Η συζήτηση γιά τή μοτοσυκλέτα
έχει πιά γενικευτεί, δημόσια όμως
άρχισε λίγα χρόνια πριν. Πρώτος
σταθμός ή έκδοση τού «Μοτο
σπόρτ» τόν Τούνη τού 78 πού μιλά
γιά πρώτη φορά έξ ονόματος τών
μοτοσυκλετών. Διαβάζουμε στό κύ
ριο άρθρο τού πρώτου τεύχους:
« Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυ
νατόν νά ένοχλοϋν οί σύγχρονες
μοτοσυκλέτες μέ τά σάν ηλεκτρι
κά άθόρυβα μοτέρ τους, μέ τήν
ευελιξία και τό μικρό μέγεθος
τους... Ευχαριστούμε τά όργανα
τής τάξης πού όέν γράφουν τούς
οδηγούς πού κυκλοφορούν «πα
ράνομα» ατό κέντρο τής Αθήνας.
Μήπως αύτό είναι παράβαση κα
θήκοντος; όχι...» «Οί απαγορεύ
σεις πάντα έχουν κάποιο λόγο γιά
νά έπιβάλλονται, όταν ό λόγος
αύτός έκλείφει οί απαγορεύσεις
αίρονται...» Καί παρακάτω; «Συλλάβετε καί έξαφανίοτε όσους κά
νουν φασαρία καί μάς ένοχλοϋν
όλους άλλά φανείτε λογικοί καί α
φήστε τίς μοτοσυκλέτες έλεύδερες...»
Τό άρθρο αύτό μάς άποκαλύπτει
δυό πράγματα:

Τό πρώτο είναι ή προσπάθεια
άπό τή μεριά τών μοτοσυκλετιστών
νά νομιμοποιηθούν άπό τό κράτος.
Δέν είναι πιά οί καμικάζι σίτοι πού
στ' όνομά τους μιλάει τό Μοτο
σπόρτ άλλά ό μέσος μοτοσυκλετι-

στής, πρόθυμ ος νά ύ π ο τα χτεϊ
στούς νόμους καί σύγχρονος άν
θρωπος, έργαζόμενος, φοιτητής,
«καθώς πρέπει».
Τό δεύτερο είναι ότι αύτή ή ένσωμάτωση δέν είναι δυνατή χωρίς τήν
άναφορά στούς καμικάζι, σ' αϊτούς
πού δέν είναι πρόθυμοι νά ύποταχθούν στούς νόμους, τούς άλήτες.
Έτσι οί καμικάζι ξαναγεννιούνται
κι αύτή τή φορά όχι στήν πραγματι
κότητα, όσο στή φαντασία. ' Ο μύ
θος έρχεται νά περιθωριοποιήσει
κάποιους πού δέν είναι πιά συγκε
κριμένοι όπως πριν άλλά οπτικοί
άντίποδες έκείνων πού θεωρούνται
σήμερα «σωστοί μηχανόβιοι».
Αν όμως ό μύθος τού καμικάζι
χρησιμοποιείται γιά τήν ένσωμάτωση τής μοτοσυκλέτας, ύπάρχει πά
ντα καί ή άλλη πλευρά: Ό μύθος
τής άμφισβήτησης. Προϊόν τής κρί
σης τών ιδεολογικών μηχανισμών
τού κράτους πού δημιουργούν τήν
άμφισβήτηση τής νεολαίας καί τής
άριστεράς πού δέν καταφέρνει νά
πολιτικοποιήσει αύτήν τήν κρίση, ό
μύθος τής άμφισβήτησης βρίσκει
στή μοτοσυκλέτα μιά πρακτική πού
τόν ύλοποιεί. ' Η εικόνα τού κρά
τους πού καταδιώκει τίς μοτοσυ
κλέτες ξαναζεί τώρα στή φαντασία
μας μέ ύφος έπικό καί πρωταγωνι
στές τού'ς ήρωικούς καμικάζι.
Γκίννης Κέιλλας

Οί εχθροί του έθνους
«-'Όσοι έχουν βλέμμα καί ύφος
σκληρόν καί πλήρες μίσους.
- Ό σοι έπιόεικνύουν πειθα ρ
χίαν καί προθυμίαν άσυνήθη όιά
τήν νοοτροπίαν τού Έλληνας.
-Ό σ ο ι δηλώνουν γραμματικός
γνώσεις κατωτέρας από τός πραγ
ματικός, όιά νά μήν προκαλοϋν
τήν προσοχήν τών ήγητόρων.
-"Οσοι κατά τός μετά τών συνα
δέλφων των συζητήσεις:
Αέν έκφρόζυνται αύθορμήτως
καί μετ ' ένθονσιααμοϋ όιά τός έ
νοπλους δυνάμεις καί τό ύ π ' αυ
τών έπιτελούμενον έργον.
Αέν καταδικάζουν αύθορμή τως
μέ δριμύτητα καί δημοσίως τον
'Αναρχισμόν.
Ρίπτουν συατηματικώς έντεχνα
συνθήματα κατά τών ένοπλων δυ
νάμεων καί τών στελεχών των.
Εκμεταλλεύονται τυχόν σφάλ
ματα τών βαθμοφόρων καί Άξ/κώ ν των καί σχολιάζουν ταϋτα
πρός μείωαιν τού γοήτρου των.
-"Οσοι έπιόιώκουν σχέσεις μέ
συνα δέλφ ους των - άγνώατους
προηγουμένω ς - ύπηρετούντας
εις έμπιστευτικάς θέσεις. Αί όψι
μοι φιλίαι πρέπει νά διερευνώνται σχολαστικώς.
-"Οσοι αποφεύγουν νά λαμβά
νουν μέρος εις παιόιάς,άγώνας,
έορταστικάς έκδηλώαεις, έθνικά
άσματα κ.λ.π.

-Ό σ ο ι λαμβάνουν πολλάς έπιστολάς άπό διάφορα πρόσωπα
καί δή άπό γυναίκας. 'Επίσης
όσοι αποστέλλουν πολλάς έπιατολάς εις πρόσωπα ξένα πρός τήν
οίκογένειά των ή τον τόπον κατα
γωγής των καί ιδίως πρός γυναί
κας.
-'Ό σοι ταχυδρομούν τάς έπιστολάς των έκτος Στρατοπέδου.
- Ό σοι λαμβάνουν καί αποστέλ
λουν έπιατολάς Post Restant.
- Όσοι εις τήν άλληλογραφίαν
των όέν χρησιμοποιούν τό όνοματεπώνυμόν των, άλλα συναδέλφων
των καί δή καλής διαγωγής.
- Όσοι λαμβάνουν έπιταγάς δυ
σαναλόγους πρός τήν οικονομι
κήν των κατάατασιν».
"Ολοι οί πιό πάνω στρατεύσιμοι
«άσχέτως τού περιεχομένου τών
πληροφοριακώ ν των έγγράφων,
δυνατόν νά είναι ύποπτοι» «παρά
τήν έντεχνον υποκρισίαν των εις
τρόπον ώστε νά άπομακρύνουν
πάσαν περί αυτών ύποψίαν, ν ’ α
παιτούν τήν έμπιατοσύνη τών ήγη
τόρων των καί ουτω νά δύνανται
νά έργάζονται άσφαλέστερον καί
ά π ο ό ο τικ ώ τερ ο ν». Γ ιατί, «είναι
ένόεχόμενον οί έν τώ Στρατεύματι
ύπηρετοϋντες δυναμικοί καί φα
νατικοί Αναρχικοί καί λοιποί άντεθνικώς οκεπτόμενοι καί έκόηλούμενοι, νά κρύπτωνται έπιμελέστατα καί νά ύποκρίνωνται άριστοτεχνικώς».
Νά λοιπόν πού όλοι οί φαντάροι
είναι λίγο πολύ ύποπτοι «έντός καί
έκτος στρατοπέδου» ώς «πράκτο
ρες τού έχθροϋ» (;;) καί μπαίνουν
ύπό παρακολούθηση άπό τά «Δί
κτυα Ασφαλείας Στρατεύματος»
(Δ.Α.Σ.) Σκοπός τής οργάνωσης καί
λειτουργίας τών ΔΑΣ «ή έγκαιρος

καί άποτελεσματική παρακολού
θησή, άποκάλυψις καί έξουδετέρωσις πάσης παρανόμου καί δό
λιας έχθρικής προσπάθειας έντός
τού στρατεύματος».
« Ή όργάνωαις τού ΔΑΣ ανατί
θεται εις κατάλληλον άξ/κόν τής
μονάόος διά τήν περιοχήν ευθύ
νης ταύτης» καί «προβλέπει πλή
ρες δίκτυον πληροφοριών, τό ό
ποιον νά όύναται νά παρακολου
θεί τάς υπόπτους ένεργείας
στρατιωτικού
καί
πολιτικού
προσω πικού, έντός κ α ί έκ το ς
Στρατοπέδου διά τών όποιων ε
νεργειών τίθεται έν κινόύνω ή
Στρατιωτική Ασφάλεια τής Μο
νάόος ή Υπηρεσίας, ώς καί πά
σαν έχθρικήν δραστηριότητα έ 
ντός τής περιοχής ευθύνης ταύ
της».
Τό ΔΑΣ άποτελεϊται άπό έπιλεγμένους πληροφοριοδότες στρατεύ
σιμους ή πολίτες «άξιόπιστους, έχέμυθους, όιαθέτοντες ύπομονήν
καί κρίαιν, ευφυΐαν, παρατηρητι
κότητα καί παρέχοντες ε ϊ δυνατόν
τήν έντύπωαιν συντηρητικών ώστε
νά μή προκαλοϋν ύποφίας» καί
οπωσδήποτε «ήλεγμένης νομιμο
φροσύνης». Πέρα όμως άπό αυ
τούς «έπιχειρείται έπιλογή πληρο
φοριοδοτών καί μεταξύ τών χα
ρακτηρισμένων
οπλιτών
οϊτινες έφ ' όσον καταστούν πληροφοριοόόται δύνανται νά α
ποδώσουν άριστα. Γενικώς άποόοτικοί λόγω τής θέσεώς των όύνανται νά καταστούν ό ταχυδρό
μος, ό κ ο υ ρ ε ύ ς , ό π λ ίτα ι τού
ΚΨΜ, άποθηκάριοι κλπ.»
Γιά τό δίκτυο ασφαλείας έκτος
στρατεύματος (ΕΞΔΑΣ) «έπιλέγονται κατόπιν σχετικού έλέγχου ίόιώται είλικρινώς άγαπώντες τό Στρά
τευμα όιατιθεμένοι νά προσφέ
ρουν τάς υπηρεσίας τους», καί
«οί όιατηροϋντες καταστήματα
πέριξ τού στρατοπέδου ή έργάζονται εις χώρους ένθα συχνάζουν
στρατιω τικοί (κουρεία, ραφεία,
κέντρα διασκεόάαεως, ταβέρνας,
περίπτερα κλπ.) δέον νά καθίστα
νται, εί δυνατόν άπαντες όργανα
τού Ά ξ/κ ο ύ Πληροφοριών».
Οί υποψήφιοι γιά μέλη τών ΔΑΣ
δοκιμάζονται γιά τήν άξιοπιστία

τους, τήν έχεμύθεια, τήν άντίληψη
καί παρατηρητικότητα, τήν άντικειμενική τους κρίση καί «έπιλέγονται
τελικώς, έκ τών προσφερομένων
νά έργασθοϋν εις τό Δίκτυον οί
πλέον κατάλληλοι κατά περίπτωσιν».
Τά μέλη τών ΕΔΑΣ-ΕΞΔΑΣ είναι
οργανωμένα μέ αυστηρούς κανόνες
συνωμοτικότητας διότι «το πρώτον
μέλημα τού έχθροϋ είναι ή έπισήμαναις τών οργάνων πληροφο
ριών τών μονάδων».
Επειδή μάλιστα παντού υπάρ
χουν έχθροί «ό υπεύθυνος διοικη
τής ούδέποτε πρέπει νά έφηαυχάζει έπειόή εις τήν Μονάδα του
δέν άπεκαλύφθη ούόεμία κίνησις
ή δόλια πράξις, στρεφόμενη κατά
τής άσφαλείας ταύτης. Ά ντιθέτως τούτο δέον όπως τον έμβάλη
εις άνησυχίαν, διότι ένδέχεται τό
ΔΑΣ τής Μονάόος του νά μήν
λειτουργεί καλώς, οπότε είναι έπάναγκες νά έπιληφθή πάραυτα
πρός ένεργοποίησίν του».
Αύτά καί άλλα πολλά άναφέρει
πάγια διαταγή 1-9/76 τού 2ου έπιτελικοΰ γραφείου τού άρχηγείου
στρατού υπογραμμένη άπό τόν τό
τε άρχηγό τού ΓΕΣ Ντάβο.
Μέ τή διαταγή αύτή όλοι οί φα
ντάροι είναι ύποπτοι καί ή δράση
τους, οί κινήσεις τους, ή προσωπι
κή τους ζωή πρέπει ν’ άπολαμβάνουν ιδιαίτερης προσοχής. Ό κάθε
φαντάρος μπορεί ν' άποδειχθεΐ έχθρός (ποιών άραγε;).
Τήν παρακολούθηση άναλαμβάνουν τυχόντες έμπιστοι τού κάθε
λογής αξιωματικού πού άνάγεται σέ
υπέρτατη εξουσία συγκεντρώνο
ντας όλες τίς πληροφορίες. Ό Α
ξιωματικός πρέπει νά ξέρει τά πά
ντα γιά τούς νεοέλληνες, νά στέκε
ται πάνω άπ' αύτούς έτοιμος νά
πατάξει κάθε τι πού θά τρύ φαινό
ταν έχθρική ένέργεια κατά τής μο-
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νάδας του (γιατί όχι καί όλης τής
' Ελλάδας;).
Καί ό στρατός, «τό μεγάλο σχόλιό
του έθνους» διαπαιδαγωγεί χιλιά
δες νέους πού στρατολογεί στά δί
κτυα άσφαλείας, στό χαφιεδισμό,
τήν ύποτέλεια, τό γλύψιμο.
Ε φ τά χρόνια μετά τή διαταγή
καί παρά τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ
φαίνεται ότι οί παραστρατιωτικοί
μηχανισμοί βολεύουν καί τή σημερι
νή εξουσία. Ό καταναγκασμός καί
τό κάρφωμα φαίνεται καί γιά τούς
σημερινούς «ήγήτορες» νά είναι ά
πορα ίτητος όρος γιά τή συνοχή καί
τόν έλεγχο τού στρατεύματος.
Οί διακηρύξεις ότι μοναδική άποστολή τού στρατού είναι ή διαφύλα
ξη τής άνεξαρτησίας καί άκεραιότη-

τας τής χώρας άπό ξένες έπιβουλές
φαίνεται νά σταματάνε στις πύλες
τού Πενταγώνου καί τών Μονάδων.
"Ενάμισι χρόνο μετά τήν «άλλαγή», μετά τήν «κατάργηση» τού
φακελλώματος, μετά τήν άναγνώριση τής Εθνικής άντίστασης, μετά
τις διακηρύξεις γιά έθνική συμφι
λίωση, γιατί οί μισοί έμπιστοι Έλλη
νες πρέπει νά θεωρούν τούς άλλους
μισούς ύποπτους καί νά τούς παρα
κολουθούν;
Είναι σέ γνώση τής ήγεσίας τού
ύπουργείου Αμυνας ότι τό 2ο γρα
φείο στίς μονάδες λειτουργεί και
σήμερα στή βάση αυτής τής διατα
γής καί στρατολογεί στά ΕΔΑΣΈΞΔΑΣ;
Γ.Πατρινός

Αυτοκτονίες
«Προβληματισμένος* έπιτέλους
άπό τις άλλεπάλληλες αύτοκτονιες
στρατιωτών πού άρχισαν νά θυμί
ζουν έπίπεδα άπωλειών πολεμικής
άναμέτρησης ό κ. Δροσογιάννης ζή
τησε άπό τούς διοικητές τών μονά
δων νά γίνουν «ψυχολόγοι» ένώ δια
βεβαίωσε τούς στρατιωτικούς συ
ντάκτες ότι «θά ληφθούν όλα έκείνα τά μέτρα πού χρειάζονται γιά
τήν πρόληψη τέτοιων έγχειρημάτων». Μίλησε άκόμη γιά «ανθρώπι
νη συμπεριφορά στούς οπλίτες πού
έχουν ψυχικές διαταραχές». Μπο
ρούμε άραγε νά συμπεράνουμε ότι
γιά νά σού φερθούν ανθρώπινα
στον Ελληνικό Στρατό πρέπει νά
είσαι ψυχασθενής;

Ό Μανωλιός

Απόσπασμα Γενικής Διαταγής τον Υφυπουργείου Έδνικής Άμυνας
στίς 2-12-82.
Ε Μετά τήν ψήφιση τού σχετικού νόμου περί άναγνωρίσεως τής
"Εθνικής Άντίστασης καί τό πνεύμα τής λήθης πού καθόρισε ή Κυβέρνη
ση, καθορίζεται ή πιό κάτω ορολογία πού θά χρησιμοποιείται κατά τίς
διδασκαλίες, στά θέματα Ένημερώσεως τού Στρατεύματος στίς Μονάδες,
όπως καί σέ κάθε μορφή ένημερώσεως:
α. Περίοδος 1941-45 (Περίοδος Κατοχής).
Οί οργανώσεις Εθνικό "Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), Ελληνικός
Λαϊκός "Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) καί τά παρακλάδια αύτών θά
άναφέρονται ώς «οί Κομμουνιστές τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ».
β. Περίοδος 1946-49
Ή ορολογία «Ξενοκίνητοι Ένοπλοι Κομμουνιστές». «Κομμουνιστοσυμμορίτες (Κ/Σ)» ή «Συμμορίτες» καί «Συμμοριτοπόλεμος» δέν θά χρησιμο
ποιούνται. Ό που χρειάζεται θά άναφέρονται ώς «Ένοπλοι Κομμουνιστές»
καί « Αγώνας κατά Ενόπλων Κομμουνιστών».
γ. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θά άναφέρεται καί γιά τίς δυό
παραπάνω περιόδους μέ τήν όνομασία του ή μέ σύντμηση ΚΚΕ.
δ. Τά όμορα κράτη δέν θά άναφέρονται ώς «Παραπέτασμα» άλλά μέ τήν
όνομασίαν των.
2. Ό όρος «Αναρχισμός» ή «Αναρχικός» είναι παλαιός, παρ' ότι κατά
τά τελευταία χρόνια πολλές φορές χρησιμοποιείται γιά νά αποδώσει τή
δράση ολιγομελών έξτρεμιστικών ομάδων, βασικά κατά τού κοινωνικού
συστήματος πού ύπάρχει, πλήν όμως δέν άνταποκρίνεται καί δέν δίνει τήν
πραγματική έννοιά του όταν άναφέρεται σέ μερικές οργανώσεις τής
κατοχικής περιόδου (1941-45).
3. Τό (α) σχετικόν παύει νά ισχύει.
Ακριβές άντίγραφο
Γεώργιος Μπάτσος
Άνχης (ΕΜΕΥ) 7ον ΕΓ/2
Αντώνιος Δροσογιάννης
ΥΦΕΘΑ

"Ένα μικρό μόνο σχόλιο; Σκεφτείτε τό άπόσπασμα ένημερωτικής διδασκα
λίας.
«Κατά τόν συμμοριτοπόλεμον οί κομμουνιστοσυμμορίται κατέσφαξαν
1.000 άνυπεράσπιστα γυναικόπαιδα καί συμπαρέσυραν εις τό Παραπέτα
σμα 3.000 νήπια έν εϊδει παιδομαζώματος».
Στά πλαίσια τής Εθνικής συμφιλίωσης καί λήθης μετατρέπεται: «Εις τόν
Αγώνα κατά τών "Ενόπλων Κομμουνιστών οί Ένοπλοι Κομμουνιστές
κατέσφαξαν 1.000 άνυπεράσπιστα γυναικόπαιδα καί πήραν μαζί τους στή
Βουλγαρία 3.000 νήπια σάν νέο παιδομάζωμα».
Αύτά.

« Ανδρώπινες
συνδήκες»
"Αλλά στό σπίτι τού κρεμασμένου
δέ μιλάνε γιά σκοινί. Ό Έλλην
φαντάρος δυστυχώς πολλά ξέρει γιά
τή «στοργή» τής σημερινής καί τών
προηγούμενων κυβερνήσεων. Ξέρει
πόσο κινδυνεύει καθημερινά νά
βρεθεί στό στρατοδικείο γιά κα
κούργημα βαρύτατο μέ τήν ίσχύουσα κατάσταση γενικής έπιστρατεύσεως, ένώ ή « Υπηρεσία» δέν τού
άναγνωρίζει τό στοιχειώδες δικαίω
μα νά διανυκτερεύσει έκτος στρα
τοπέδου όταν ύπηρετεί μακριά άπό
τό σπίτι του. Καί αύτή ή γνώση τον
τρελαίνει, κύριε Δροσογιάννη.

&ανα αυτοκτονίες
Καθυστερήσαμε λίγο, άλλά δέν
μπορούμε νά μήν τόν σχολιάσουμε.
Τόν κοινωνιολόγο κύριο Βασίλη Φι
λία πού στήν ' Ελευθεροτυπία έγρα
φε στίς 22-1-83 ότι οί αύτοκτονιες
τών στρατιωτών δέν όφείλονται
στήν «ύπερβολική καταπίεση καί
κακομεταχείριση» πού άλλωστε στό
παρελθόν ήταν σκληρότερος άκόμα. "Από τήν οικογένεια ξεκινάει
τό κακό», μάς λέει. "Ο στρατός
έξάλλου δέν μπορεί νά γίνει «παρ
θεναγωγείο γιά τρυφερές καί εύαίσθητες ύπάρξεις». Καί τί θά κάνου
με τούς τρυφερούς καί εύαίσθητους φαντάρους κ. Φίλια; Λέτε νά
τούς τρελάνουμε μέχρις αύτοκτονίας γιά νά βελτιώσουμε τή ράτσα;
Κ.Β.

Γ.Π.
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Τό περιβαλλοντικό
«ατύχημα»
Έχουν περάσει λίγα μόνο χρόνια
μετά τήν καταστροφή του Σεβέζο
στή Βόρεια Ιταλία καί γιά τήν ' Ελ
λάδα τό περιστατικό αυτό άποτελεί
πιά μιά δημοσιογραφική μόνο άνάμνηση. Ίσως άκόμα νά έπαιξε κά
ποιο ρόλο συμβολής στή συγκρότη
ση μιας οικολογικής ευαισθησίας ή
καί συνείδησης γιά τούς πιό δεκτι
κούς πολίτες.
Τό πόσο όμως δέν έπαιξε ρόλο
σήματος κινδύνου γιά τό μηχανισμό
τού κράτους, είναι φανερό άπό τήν
τέλεια σιωπή πού χρόνια τώρα επι
βάλλεται γύρω άπό τήν πιθανότητα
νά συμβεί πολύ κοντά μας ένα άντίστοιχο περιβαλλοντικό «άτυχημα»·
Ποιά θά είναι ή έκτασή του είναι
ίσως δύσκολο νά προβλεφθεί, αύτό
όμως πού είναι δυνατό νά προβλε
φθεί είναι ή σύγχιση πού θά επακο
λουθήσει μέσα στήν προσπάθεια
«άντιμετώπισής» του, μέ ό,τι μέσα
καί τρόπους άναγκαστεί νά επινοή
σει στή στιγμή ό μηχανισμός. Βιομη
χανίες γεωργικών φαρμάκων, διϋλιστήρια πετρελαίου ή άερίου, φαρ

μακοβιομηχανίες, έργοστάσια χημι
κών ή κατασκευής πλαστικών, δέν
λείπουν άπό πολλές «γειτονιές» τής
Ελλάδας καί άνήκουν στή λίστα
τών εγκαταστάσεων πού μπορούν
νά πρωταγωνιστήσουν σέ μιά βιομη
χανική καταστροφή. Ή πιθανότη
τα γιά κάτι τέτοιο είναι βέβαια μι
κρή, οί έπιπτώσεις όμως πού μπο
ρεί νά έχει είναι άντίστοιχα μεγάλες.
Έτσι, ή στατιστική σημασία τού
γεγονότος γίνεται συγκρίσιμη μέ τά
πολλά καθημερινά άτυχήματα πού
έχουν περιορισμένες έπιπτώσεις.
Μέ αύτή τή στατιστική έννοια δέν
βρισκόμαστε μακριά άπό κάποια
βιομηχανική καταστροφή.
Καί ένώ στήν Εύρωπαίκή Ελλά
δα τό ζήτημα αύτό φαίνεται νά μήν
άπασχολεί κανένα, ούτε τόν κρατι
κό μηχανισμό, άλλά ούτε καί τούς
γείτονες τών πυρήνων μιας πιθανής
περιβαλλοντικής καταστροφής, εί
ναι χαρακτηριστική, άπό μιά άλλη
έναλλακτική σκοπιά, ή πορεία τού
προβληματισμού γιά τό ίδιο θέμα
στά πλαίσια τής ΕΟΚ. Μιά ομάδα

' Ιταλών βουλευτών πρότεινε τή συ
γκρότηση μιας «κοινοτικής εύρωπαϊκής δύναμης κρούσης» πού α
παρτιζόμενη άπό πολίτες θά ήταν
οργανωμένη σάν στρατιωτική μονά
δα, μέ άποστολή νά τρέχει παντού,
όπου θά ήταν άναγκαία μιά σωστι
κή έπέμβαση μεγάλης έκτασης. Ή
πρόταση αύτή άπορρίφθηκε στήν
Εύρωπαίκή Επιτροπή. Αντίθετα,
υιοθετήθηκε μιά νέα κοινοτική νο
μοθεσία πού άναθέτει στις «έπικίνδυνες» έπιχειρήσεις νά ένημερώνουν τούς έργαζόμενους σ' αύτές
καί τόν πληθυσμό τής περιοχής γιά
τούς κινδύνους πού ύπάρχουν. Α 
ντίστοιχα θά έκπαιδεύονται ο ί ίδιοι
οί έργαζόμενοι στις έπιχειρήσεις γιά
νά άντιμετωπίζουν τίς ένδεχόμενες
καταστροφές.
Ή νομοθεσία αύτή, πού σάν κοι
νοτική θά γίνει κάποτε καί έλληνική, έκφράζει μέ σαφήνεια μιάν ά
ποψη: οί έπιλογές γιά τό χαρακτήρα
καί τόν τρόπο τής άνάπτυξης πού
κάνουν άπαραίτητες τίς περιβαλλο
ντικά έπικίνδυνες έπιχειρήσεις, κά

νουν ταυτόχρονα άπαραίτητη τή
συνειδητή συμμετοχή τών έργαζομένων στά ρίσκα καί στίς εύθύνες
τής έπιχείρησης άπέναντι στό περι
βάλλον καί τούς άνθρώπους. Ή
κοινωνία όμως πού άποδέχεται καί
απολαμβάνει τά άγαθά, πού ή πα
ραγωγή τους προϋποθέτει τέτοιες
έπιχειρήσεις, πρέπει νά μένει άμέτοχη τής αίσθησης τού κινδύνου.
Ό κύκλος τής σιωπής καί τής έπαγρύπνησης γύρω άπό τήν έπικίνδυνη έπιχείρηση πρέπει νά μείνει μι
κρός.
' Ετσι ή στρατιωτική λογική παρα
μονεύει.
Μέ τέτοια λογική πρέπει νά όργανώσει τούς έργαζόμενους ή έπιχεί
ρηση γιά τήν άντιμετώπιση καί πρό
ληψη τών κινδύνων ή κάποιοι πολί
τες πρέπει νά οργανωθούν σάν
στρατιωτικές μονάδες σέ έγρήγορση, γιά τόν ίδιο λόγο.
' Ο περιβαλλοντικός στρατιωτικός
μηχανισμός θά άγρυπνά γιά νά κοι
μούνται ήσυχοι οί καταναλωτές.
Σπύρος Παπαγρηγορίου

Πρός μιά «ενιαία»
πολιτική περιβάλλοντος
Στήν ' Ελλάδα ή προστασία τού
περιβάλλοντος σάν άντικείμενο
ρύθμισης ή παρέμβασης τού κρά
τους άποτελεί ένα σχετικά καινούρ
γιο κεφάλαιο. Μέσα στήν τελευταία
μόλις δεκαετία έγινε φανερή σέ εύρεία κλίμακα ή ύποβάθμιση τού
περιβάλλοντος, σάν άποτέλεσμα
τής έπικράτησης στήν Ελλάδα ένός
δράματος, πού ταύτισε τήν αύξηση
τών ποσοτικών μεγεθών μέ τήν έν
νοια τής προόδου.
' Η όργάνωση τού κράτους γιά νά
παίξει τόν όποιοδήποτε ρόλο σέ μιά
πολιτική κατεύθυνση γιά τήν προ
στασία τού περιβάλλοντος ήταν
σχεδόν άνύπαρκτη μετά τή δικτα
τορία. Τό όποιο θεσμικό όπλοστάσιο ήταν άνεπαρκές, άναντίστοιχο
μέ τή φύση τών προβλημάτων καί
προσανατολισμένο στήν έξυπηρέτηση τής βολικής «άνάπτυξης», χωρίς
ένοχλητικές περιβαλλοντικές πα
ρεμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικός ό
δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ ό ς ν ό μ ο ς ( Α. Ν.
207/1967) πού πρόβλεπε τή χορή
γηση άδειας έγκατάστασης καί λει
τουργίας βιομηχανιών μέσα σέ ένα
μήνα άπό τήν ύποβολή τής αίτησης
τού έπενδυτή, ύποχρεώνοντας όλες
τίς ύπηρεσίες τού κράτους νά γνω
ματεύσουν τό πολύ μέσα σέ 15
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μέρες γιά τήν καταλληλότητα τής
έπένδυσης, άρα καί γιά τίς περιβαλ
λοντικές πλευρές τού θέματος,μέ
πρόβλεψη μάλιστα πειθαρχικών
ποινών γιά τούς καθυστερούντες
ύπαλλήλους.
Ή λογική τών χρονικών περιορι
σμών μέσα σέ μιά ύπαλληλοτραφή
καί δυσκίνητη διοίκηση ήταν τό
άλλοθι, στήν περίπτωση αύτή, γιά
νά μή προβλεφθεί καμιά, έστω βελ
τιωτική, ρύθμιση γιά τήν προστασία
τού περιβάλλοντος. "Ετσι ό έπενδυτής προχωρούσε σύμφωνα μέ τό
νόμο μέ δική του εύθύνη στήν ύλοποίηση τής έπένδυσης1.
Ή Ν.Δ. ταλαντευόμενη άνάμεσα
σέ μιά πολιτική πού θά συνέχιζε
εύσχημα τήν παράδοση τής τέλειας
άπουσίας περιβαλλοντικών ρυθμί
σεων καί σέ μιά πολιτική πού ήθελε
τήν κρατική παρέμβαση έτσι ώστε
νά άμβλύνονται όπου ήταν βολικό,
άλλά χωρίς ύπερβολικό κόστος, οί
περιβαλλοντικοί βιασμοί πού προ
έρχονταν άπό τήν ύλοποίηση τού
όράματος τής άνάπτυξης, ισορρό
πησε κάπου άνάμεσα, παράγοντας
αρκετά στοιχεία ένός νέου θεσμι
κού πλέγματος.
Κύρια χαρακτηριστικά τού πλέγ
ματος αύτού ήταν ή θεσμοθέτηση

ένός πολυδιασπασμένου μηχανι
σμού άρμοδιοτήτων καί εύθυνών
στούς κρατικούς φορείς. Επιτρε
πόταν έτσι ή διάχυση τής πολιτικής
ευθύνης, ένώ συγχρόνως καλυπτό
ταν ή έλλειψη μιας στρατηγικής άντίληψης γιά τήν προστασία τού
περιβάλλοντος, άφήνοντας κάποιες
δυνατότητες έπί μέρους ρυθμίσεων
άνάλογα μέ τούς συσχετισμούς. Πα
ρόλη όμως τή μερική παραγωγή θε
σμών, γενικός νόμος γιά τό περι
βάλλον δέν υπήρξε, φορέας γιά τήν
προστασία τού περιβάλλοντος δέν
δημιουργήθηκε, ένώ άλλεπάλληλες
προσπάθειες γιά ένα νομοθέτημα
πού άφορούσε στόν έλεγχο τής βιο
μηχανικής ρύπανσης πρόσκρουσαν
στούς βιομήχανους πού άντιδρούσαν στό πέρασμα άπό. τήν άσυδοσία στή στοιχειώδη μεθόδευση προ
στατευτικών μέτρων2.
Λίγους μήνες μάλιστα πρίν τίς
έκλογές τού 1981 έπιτεύχθηκε μιά
φόρμουλα συναίνεσης όρισμένων
φορέων (ΓΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΕΒ), πού
έδινε πολιτική βάση προώθησης
αύτού τού νομοθετήματος γιά τή
βιομηχανική ρύπανση. Αύτό όμως
δέν έγινε δυνατό άφοΰ ή μέν Ν.Δ.
προτιμούσε νά μήν περάσει τό τελι
κό κείμενο όπως είχε προταθεΐ άπό

τούς φορείς, τό δέ ΠΑΣΟΚ στήν
ούσία προτιμούσε νά καλύψει τό
ίδιο σάν κυβέρνηση τό μεγάλο κε
νό. "Ετσι άντί τού θεσμικού νόμου
πλαίσιου πέρασε στά γρήγορα ένα
πρόχειρο Π ροεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ. 1180/81) μέ κάποιες προβλέ
ψεις περιβαλλοντικής προστασίας.
Αύτό καταγγέλθηκε άπό τήν τότε
άντιπολίτευση σάν άπαράδεκτο, άλ
λά διευκρινίστηκε ότι μέ τήν νέα
κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ θά άλλαζε
άμέσως.
Σήμερα ισχύει όλο σχεδόν τό θε
σμικό πλέγμα πού παρήγαγε ή Ν.Δ.
ένώ συζήτηση γιά τό νόμο περί τήν
βιομηχανική ρύπανση δέν ξαναέγινε καί τό διάταγμα πού πέρασε
προεκλογικά άνήκει στό ένεργό θε
σμικό όπλοστάσιο τής κυβέρνησης
τού ΠΑΣΟΚ.
Παράλληλα όμως ή κυβέρνηση
προχώρησε στήν έξαγγελία μιας νέ
ας πολιτικής πού υιοθετεί τήν άνάγκη γιά ένοποίηση τής περιβαλλο
ντικής στρατηγικής τού κράτους,
γιά δημιουργία Φορέα Περιβάλλο
ντος, γιά δημιουργία ένός θεσμικού
πλαίσιου σέ νέες βάσεις καί άρχές.
Ό 'Υπουργός μάλιστα ΧΟΠ (Χω
ροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλο-

ντος) Ά ντώ νης Τρίτσης έδωσε
στους μαζικούς φορείς καί τήν Αυ
τοδιοίκηση ένα κείμενο μέ τά κύρια
σημεία ένός θεσμικού νόμου γιά
τήν πολιτική προστασίας τού περι
βάλλοντος. Τό κείμενο αύτό καί
ειδικά στό πρώτο μέρος του τής
εισαγωγικής έκθεσης περιλαμβάνει
άρχές πού συγκρούονται μέ τό όλο
θεσμικό καθεστώς πού ισχύει στήν
Ελλάδα, δίνει τήν αίσθηση ένός
προωθημένου σέ πολλά σημεία λό
γου, καί δημιουργεί μιά έντονη πε
ριέργεια γιά τήν τύχη του.3
Καί είναι φυσικό νά έχει κανείς
αύτή τήν περιέργεια όταν μέσα σέ
καθεστώς οικονομικής κρίσης καί
ύφεσης, άλλά καί προσπαθειών γιά
«νέα» όράματα προόδου καί άνάπτυξης, βλέπει νά διαπιστώνεται
κατ' άρχήν ότι:
«ή έπικρατούσα σήμερα άποψη
στήν νομική έπιστήμη καί νομολο
γία άναγνωρίζει σάν κανόνα τήν
ύποχρέωση άνοχής τής ρύπανσης
καί σάν έξαίρεση τήν ύποχρέωση
πρόληψής της» καθώς καί ότι «τό
δικαίωμα τού βλαπτόμενου γιά α
ποκατάσταση τής ζημιάς» είναι έτσι
όρισμένο σήμερα ώστε συνεπάγεται
«τήν άδυναμία άσκησής του», κα
θώς καί ότι ή έπιταγή τού άρθρου

24 τού Συντάγματος γιά προστασία
τού περιβάλλοντος «παραμένει ούσιαστικά άνεκπλήρωτη».
Οί διαπιστώσεις όμως αύτές α
ντανακλούν καί τήν ύποχρέωση γιά
σημαντικές άλλαγές στό περιβαλλο
ντικό θεσμικό καθεστώς.
"Ετσι άμέσως μετά, τό σχέδιο τού
θεσμικού νόμου τού ΥΧΟΠ πάντα,
θεωρεί ότι στόχοι ένός νέου θεσμι
κού πλαισίου γιά τό περιβάλλον θά
πρέπει νά είναι άνάμεσα σέ άλλους:
-«ή σέ εύρεία έκταση άνατροπή»
τών σημερινών αντιλήψεων πού έπικρατούν καί άποτυπώνονται αντί
στοιχα στό θεσμικό πλαίσιο.
-«μιά ριζική άνακατανομή τών δι
καιωμάτων» βλαπτομένου καί ύποβαθμίζοντας τό περιβάλλον μέ «ι
σχυροποίηση τής θέσης έκείνων
πού ύφίστανται τίς συνέπειες τής
ύποβάθμισης τού περιβάλλοντος»
-«τό πέρασμα μιας νέας άντίληψης γιά τό τί είναι ρύπανση καί πώς
άποδεικνύεται»
-«ή θεσμοθέτηση ένός νέου γενι
κού κανόνα πού είναι «ή άπαγόρευση τής ρύπανσης καί μάλιστα
άπό κάθε πηγή άνεξάρτητα άν έξυπηρετεί ιδιωτικούς ή δημόσιους
σκοπούς»
-«ή μετάθεση τού βάρους τής

άπόδειξης» γιά τή ζημιά πού προκαλεί ή ρύπανση «άπό τόν βλαπτό
μενο σέ έκείνον πού ρυπαίνει κα
θώς καί ή θεμελίωση τής ζημίας μέ
έλαστικότερους τρόπους».
Πρόκειται πιά γιά στόχους πού ή
επίτευξη τους προϋποθέτει όχι μό
νον άλλαγές, άλλά σημαντικής έκτα
σης άνατροπή, πέρα άπό τούς περι
βαλλοντικούς θεσμούς καί άλλων
εύρύτερα έγκατεστημένων καί θε
σμικά άποτυπωμένων άντιλήψεων.
"Αν τά παραπάνω λοιπόν δη
μιουργούν περιέργεια γιά τήν τύχη
τής θεσμικής έξαγγελίας τού Υ
ΧΟΠ, ορισμένες πράξεις ή καί έξαγγελίες άλλων, λεγομένων «συναρμόδιων» πόλων τού κράτους,
μειώνουν σταθερά αύτή τήν περιέρ
γεια:
Ό 'Υπουργός Ναυτιλίας προώ
θησε διάταγμα πού ήδη ισχύει (Π.Δ
666/82) γιά τήν άποζημίωση τών
θιγομένων άπό τή ρύπανση τής θά
λασσας μέ πετρέλαιο. Πρόκειται γιά
μεταγλώττιση στή Δημοτική ένός
σχεδίου διατάγματος πού έτοίμασε
ή Ν.Δ. σύμφωνα μέ τό όποιο μπο
ρούν νά έξυπηρετηθούν πολλά συμ
φέροντα (π.χ ασφαλιστικά καί έφοπλιστικά) έκτος άπό αύτά τών θιγομένων πολιτών. Οί προβλέψεις γιά

τόν τρόπο άπόδειξης τής ζη ι· :ς,
άλλά καί γιά τήν έκπροσώπηση τών
θίγόμενων στις διαδικασίες κατανο
μής τής άποζημίωσης, δέν έχουν
καμία σχέση μέ τούς στόχους τής
νέας πολιτικής πού προτείνει τό Y
ΧΟΠ, άφού γιά παράδειγμα ό θίγό
μενος πρέπει νά άποδείξει τή ζημιά
του καί μάλιστα μέ ιδιαίτερα δύσκο
λο τρόπο γι' αύτόν.
Λίγο καιρό μετά τό Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας έξάγγειλε νο
μοσχέδιο γιά τήν έπιτάχυνση τών
διαδικασιών γιά έκδοση άδειων έργοστασίων4. Σύμφωνα μέ αύτό, γιά
λόγους ταχύτητας τής ανάπτυξης,
τό Ύπ. Ε.Ο. θέτει χρονικό όριο 40
ήμερών στή γνωστή ύπαλληλοτραφή καί δυσκίνητη διοίκηση γιά νά
τού γνωμοτοδοτήσει περί τήν έπένδυση, άρα καί γιά τίς περιβαλλοντι
κές έπιπτώσεις. Ή γνωμοδότηση,
άν προλάβει νά φθάσει, όριζεται
θεσμικά σάν μή δεσμευτική καί άν
δέν φθάσει ορίζεται θεσμικά καί
πάλι ότι θεωρείται σάν νά ήταν
θετική. 'Αρα μέ ευθύνη όχι τού
έπενδυτή άλλά τού Υπουργείου
προχωρά ή ύλοποίηση τής έπένδυσης. Ειδικά μάλιστα «γιά σημαντι
κές παραγωγικές έπενδύσεις καί ι
δίως γιά έγκατάσταση βιομηχανιών
πού θά συμβάλουν στήν επιτάχυν
ση τού ρυθμού άνάπτυξης τής Ε
θνικής Οικονομίας» μπορεί νά μή
ζητηθεί καμία γνωμοδότηση 40 ή
μερών.
"Αν όλο τό σχήμα πού συνέλαβε
τό Υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας βρίσκεται σέ αρμονία μέ τό
γενικό κανόνα άπαγόρευσης τής
ρύπανσης καί άν άνατρέπει τίς κα
τεστημένες άντιλήψεις όπως θέλει ή
πρόταση τού ΥΧΟΠ, είναι ίσως φα
νερό.
Λίγο καιρό πριν ή μετά, άλλοι
«συναρμόδιοι» έκφράζουν τίς δικές
τους προθέσεις νά παρέμβουν θε
σμικά στήν τακτοποίηση τών θεμά
των περιβάλλοντος.
Ή παραπάνω ένδεικτική χαρτο
γράφηση τών περιβαλλοντικών προ
θέσεων καί ένεργειών τής κυβέρνη
σης, όταν θεωρητικά καί θεσμικά
τουλάχιστον ή έκφραση τής περι
βαλλοντικής πολιτικής τής κυβέρ
νησης γίνεται άπό τόν Υπουργό
ΧΟΠ, δημιουργεί πολλά έρωτήματα. Ισως ή πολιτική περιβάλλοντος
νά μήν είναι άκόμα ένιαία, ίσως
όμως καί νά είναι.
Σπόρος Παπαγρηγορίου *1

1 Βλέπε καί τήν Εργασία «Βιομηχανική ανά
πτυξη και προστασία περιβάλλοντος στήν
Ελλάδα - ' Ιστορική άναδρομή στό θεσμι
κό πλαίσιο», ΤΕΕ - Μόνιμη Επιτροπή
Θεμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος, Μά
ης 1981.
1 Βλέπε καί τήν Εργασία: «Τό νομοσχέδιο
γιά τήν προστασία τον περιβάλλοντος και
τών Εργαζομένων άπό τή βιομηχανική ρύ
πανση», Ομάδα Δουλειάς τής ΕΛΕΜΕΠ.
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, τεύχος 7, 1980
> Βλέπε και: . Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΟ
ΓΟΣ γιά τό Σχέδιο νόμου τοΰ ΥΧΟΠ».
ΑΝΤΙ, τεύχος 221. Δεκέμβρης 1982.
• Βλέπε: Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ. 31.1 1983.
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Η Εγκληματολογία ύποστηρίζει άτι πλήθος
νοσηρών άτάμων Εγκληματούν μόνον καί μόνον
διά νά καταστούν, διά τής προβολής τού
όνόματός των άπά τών στηλών τών Εφημερί
δων, εύρύτερον γνωστά.

Ασφαλώς δέν είναι όμοιον τά όρμέμφυτον
τών δύο περιπτώσεων, τυγχάνει, δμως ψυχαναλυτικώς συγγενές. Ό κ. Παπανδρέου Επιθυμεί,
εις πάσαν εύκαιρίαν, νά προκαλεί λόγον περί
τού προσώπου του. Αδιαφορεί διά τά αίτιον,

άρκεί νά «γίνεται κουβέντα» 6Γ αύτόν!
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα άκολουθείται, καί
άπά τά δυά μέρη, λανθασμένη στρατηγική, ή
όποια βλάπτει καί τάς δύο ουμβαλλομένας
χώρος: α) Τάς Ηνωμένας Πολιτείας, διότι μέ

άπαράδεκτον μέθοδον έκβιάοεως - τήν άνατροπήν τών Ισορράπων σχέσεων Εξοπλισμού (7
πρός 10) Ελλάδος καί Τουρκίας, δίδουν τροφήν
εις περαιτέρω άνάπτυξιν άντιαμερικανικοϋ
πνεύματος, β) Τήν Ελλάδα, διότι Εμφανίζεται

άπειλοϋσα, έκβιάζουοα καί προκαλαϋοα τάς
Η.Π.Α., εις λανθασμένος πράξεις άντιπερισπαομοϋ
ΕΣΤΙΑ

ΣΤΙΣ ΗΠΑ
3 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΟΡΟΙ

Φεύγουν;

«ΑΤΡΑΠΟΙ·
Ή πιθανή χρησιμοποίηση άπά τήν κυβέρνηση
«άτραπών» γιά νά διευκρινίσει τις άμερικανικές
προθέσεις γίνεται Ενώ ά κυβερνητικός Εκπρό
σωπος δήλωσε: «ούδέν σχάλιον· σέ Ερώτηση
σχετικά μέ τις Εξελίξεις στά θέμα των βάσεων.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 17 3 83

λ Β ΙΡ Μ ΠΡΟ! ΚΥΒΕΡΝΗΧΙ: ΓΙΑ ΚΑ·Ρ0ΥΖ
MAX ΠΑΙΡΝΕΤΕ;
ΕΛ

DP» 18.3.83

ΕΙς τήν Ελλάδα Εχουμε ουνηθίοει νά πι
στεύουμε ότι Ενας θεάς βά βάλει τά χέρι του
καί Βά μάς άπαλλάξει άπά τούς κακούς δαίμο
νες. Ενθυμούμαι δτι Ελεγαν «φεύγουν· άπά
τήν πpéτην ήμέραν τού στρατιωτικού καθεστώ
τος. «ΑΕν είναι δυνατάν νά παραμείνουν ύποοτήριζαν - γιατί 6Εν τούς θέλει ή Ευρώ
πη-... Εν αυνεχεία τά ίδια ΕλΕγοντο καί διά τάς
Κυβερνήσεις τής «ΝΕας δημοκρατίας·. «Φεύ
γουν γιατί ά Ααάς βαρέθηκε τή δεξιά·. Χρειά
στηκαν, δμως, έπτάμιου Ετη διά νά φύγουν οί
δεύτεροι, θά χρειαοθοϋν, δρα γε, άλλα Εξη
χρόνια διά νά φύγουν καί οί σοσιαλισταί μας;
ΕΣΤΙΑ

Κινδύνεψε
κι άλλο πλοίο

Όλους τούς δυνατούς συνδυασμούς Ερωτή
σεων Εκαναν χτές βράδυ οί πολιτικοί συντά
κτες, προκειμΕνου νά αποσπάσουν άπά τάν
κυβερνητικό Εκπρόσωπο κάποια δήλωση ή Εστω,
κάποια άνεπίσημη πληροφορία γιά τις Εξελίξεις
στά θέμα των βάσεων.
Ιτά τέλος τής άκαρπης αυτής συζήτησης, ά
κ. Δ. Μορούβος βιαβεβαίωσε, πάντως τούς
δημοσιογράφους άτι «πραγματικά ή κυβέρνηση
δέν Εχει πρόθεση νά έμποδίαει τή δουλειά τού
Τύπου στά θέμα των βάσεων, άλλά στή διαπραγ
μάτευση αύτή Επιβάλλεται νά μή γίνονται δηλώ
σεις». Γ ι'α ύ τό τά λόγο, είπε ά υφυπουργός,
άπαντώ καί Εγώ μέ ούτά τάν τρόπο στις
Ερωτήσεις σας.

Αργά τή νύχτο Επίσημη πηγή τού Στέητ
Ντηπόρτμεντ άπαντώντας σέ Ερώτηση τών
NEON είπε: «Τά Στέητ Ντηπόρτμεντ δέν βλέπει
νά ύπάρχει άδιέξοδο στις συνομιλίες τής Αθή
νας. Ό διαπραγματευτής κ. Μπαρτόλομιαυ βρί
σκεται πάντοτε Εκεί καί Ελπίζουμε άτι άλα θά
Εξελιχθούν θαυμάσια»
Κανένας, είπε, ά κ. Άβέρωφ δέν μάς
υποχρεώνει νά κρατήσουμε τις άμερικανικές
βάσεις καί ή Κυβέρνηση μπορεί νά διώξει άνά
πάσα στιγμή τις βάσεις, άν κρίνει άτι μπορεί νά
τά κάνει άζήμια γιά τή χώρα·.
«Συνεπώς τά περί έκβιάαεων καί πιέσεων
άπά μέρους τής Αμερικής είναι άβάσιμα, άφοϋ
άπά μάς έξορτδται νά κρατήσουμε ή νά μήν
κρατήσουμε τις Βάσεις.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 3 1 3

Κινδύνεψε κι άλλο πλοίο στή Ραψήνο.

Μέ τά πράσχημα τής Επισκευής «Εδεσαν· καί
τά δύο φέρυ-μπωτ πού Εξυπηρετούν τή γραμμή
Ραφήνας - Καρύστου καί Ραφήνας - Μαρμαρίου. Ή πραγματική αίτια τής άκινητοποίηοης
είναι τά γεγονάς άτι αύτή τήν περίοδο δέν
ύπάρχουν πολλά κέρδη γιά τούς πλοιοκτήτες Οί
κάτοικοι ζητούν νά άποκατασταθεί άμέοως ή
συγκοινωνία.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 0 3 3 3
Οί γονείς οφυροκόπηοαν τήν πολιτική τής
i e I l8 î

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

θά παιχθεϊ «χοντρά παιχνίδι· Εγραψε τήν
προηγούμενη Κυριακή συμπολιτευόμενη Εφημε
ρίδα μέ άφορμή τήν άφιξη τού Τιχόνωφ
-Καί ό μέν Τιχόνωφ Εχει... τύχη γιά νά είναι
πρωθυπουργός στή Ιοβιετία. Άρα κερδίζει
στό... «χοντρό παιχνίδι». Ποιος άμως χάνει;
Φυσικά ό ΑΠΟτυχάνωψ!
- Εννοείτε, άσψαλώς, τάν άποτυχώνοντα!
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2 0 /2 /8 3 .

Αυθαίρετη τσόντα γιά τά
αυθαίρετα
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 1.2.83

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17.3 83

Πόλεμος χαη^κωμάΐΌν
στό θέμα των βάσεων

Καί μετά θάνατο οί Οφειλές γιά τά αύθαίρετα.
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠ0ΙΗΣΕ0Σ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 8 2 83

Σέ «πόλεμο χαρακωμάτων» έξελίοαεται τό
θέμα τών διαπραγματεύσεων γιά τις Βάοεις, μέ
τις δύο πλευρές νά προβάλλουν άνυποχώρητα
τις θέσεις τους.
Ή άκαμψία τής Ελληνικής πλευράς διαφοίνεται άπά τή χθεσινή δήλωση τού κυβερνητικού
έκπροοώπου πού είπε, άπαντώντας οέ Ερώτη
ση, πώς τις «θέσεις» τής Ελληνικής κυβερνήοεως τις έξέφ ραοε μέ σαφήνεια ό Πρωθυπουργός
στή Λάρισα».

100 αύθαίρετα χτίζονται κάθε μέρα οτήν
Αττική. Στραβά μάτια κάνουν οί άστυνομικοί;
ΝΕΑ 1.3.1983
Νόμιμα όοα αύθαίρετα χτίστηκαν.
ΝΕΑ 2 3 .8 3

Καί ή Μπριζίτ Μπορντό συμπλέει μέ τόν κ.
Τρίτση.

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ «ΕΧΤΙΣΑΝ»
ίιΑΚΝΟΜΑ U 2 ΝΥΧΤΕΣ

ι ΙΟΛ,ΙΑ

Πολλά παράνομα κτίοματα ξεφύτρωσαν τά
περασμένο Σαββατοκύριακο στήν Αττική. Τά
κατήγγειλε στή Βουλή ό κοινοβουλευτικός Εκ
πρόσωπος τής Ν.Δ. κ Κ. Μητοοτάκης, ά όποιος
διερωτήθηκε:
« Ή ντιρεκτίβα είχε πέσει στις κλαδικές τού
ΠΑΣΟΚ καί είχαν όλοι άρχίοει νά χτίζουν αύθαί
ρετα γιά νά προλάβουν τά νόμο, πού, άπ' τή
Δευτέρα, όριζε ώς ήμερομηνία μή κατεδάφισης
τήν 31.1.1983;»
ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Δράκε, άγάπη μου

Μουγκρίζει
λένε οί κάτοικοι
ΜΟΥΓΚΡΙΖΕΙ ΛΕΝΕ 01 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Τά «μουγκρητά» στό Μετόχι Άχα'ιας συνεχί
στηκαν καί χθές μέ Ενα όργιο φημών πού Εχουν
προκαλέσει πανικό ατούς κατοίκους Τά «μουγκρητά» Εντοπίστηκαν στή λίμνη Λάμια, πού
βρίσκεται κοντά στό χωριό Βουπρόοιο
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 1 9 2 83

Ή δημιουργία ίπποδραμιακής Εκπομπής θά
πρέπει νά γίνει καί στόχος τού ΓΓΑ Κίμωνα
Κουλούρη Γιατί ναι μέν κάνει λάθη καί είναι
ίσως υπερβολικός στις έκψρόοεις του, γιατί ναι
μέν πολλές φορές παραούρεται άπά τά κομμα
τικά συμφέρον στις ένέργειές του, άλλά θά
ήμουν άδικος δν δέν άνέφερα δτι μετά άπά τόν
Αολανίδη είναι ά πρώτος ΓΓΑ πού δείχνει
έντονα Ενδιαφέρον γιά τις ιπποδρομίες καί
είλικρινό μοχθεί γιά τήν βελτίωοή τους Καί
σίγουρα θά πετύχει ατούς στόχους ταυ άν
έρχεται συχνότερα στάν ιππόδρομο

Τρελαίνονται γιά πορνό οί γυναίκες
Φεστιβάλ ταινιών πορνό
μέ διεθνές πρόοωπο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙ0Ν ΠΟΡΝΟ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΜΑΝΙΛΑ, 28 Αοσοο
Η «πρώτη κυρία» τών Φιλιππινών, ή σύζυγος
τού δικτάτορα Μάρκος Ίμέλντα, όργανώνει
Εβδομάδα ταινιών πορνό πού θά προβληθούν
κα τ’ Εξαίρεση (στις Φιλιππίνες Εφαρμόζεται
αύστηρή λογοκριαία στάν Τύπο καί τόν κινηματο
γράφο) σέ πολλές αίθουσες τής Μανίλα

ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΣ0Π0
'Αρχισε τά Κινηματογραφικό Φεστιβάλ τής
Μανίλα στό όποιο θά προβληθούν - ούτε λίγο
ούτε πολύ - 175 ταινίες άπά 40 χώρες τής
Εύρώπης, τής Ασίας καί τής Αμερικής. Μετα
ξύ τους, κι ό «Άγγελος» τού Καντακουζηνού
Κατά τά τηλεγραφήματα πού μάς έρχονται άπό
τήν πρωτεύουσα τών Φιλιππινών, ή σημαντικότε
ρη άνάμεοά του είναι ή βρετανική βιογραφία τού

ΝΕΑ 28 2 82

Νίκος Τσαούσης
ΠΡΟΓΝΟΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
21 2 83

ΕΛΚΟΣ
γαστρίτιδα, νεύρωση στομάχου. Τότε έλβετικό
φυτικά προϊόν 0ΥΛΚ0-ΜΠ0Ν Έρμού 58 ισόγειο
ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΕΧΕΤΕ;
Απλή, Ελκώδη, αίμορραγική Τότε Ελβετικά
φυσικό προϊόν ΚΟΛΙΤΙΜΠΟΝ Έρμού 58 ισόγειον

ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
Έ χετε; Τότε έλβετικό φυσικό προϊόν ΜΠΟΝΛΑΞ Έρμού 58 ισόγειον.

3.500 «χαμένα άντικείμενα» κυκλοφορούν
στό διάστημα
ΝΕΑ ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΕΣ δαχτυλογράψοι, νό γνωρίζουν
καλά, τυφλό σύστημα γιά νυχτερινή έργασίο
ΤΗΛ 5243666 - 3471443 - 3457308.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2 9 1 8 3

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Ποιοι αγαπούν
πραγματικά
τις κούρσες;

ΤΡΙΧΟΠΤΟΣΗ
όταν βλέπετε τρίχες νά μένουν στή χτένα
άρχίστε άμέοως μέ ΤΡΙΧ-ΜΠΟΝ Ελβετικό φυσι
κά.
ΑΡΘΡΙΤΙΚΑ ΕΧΕΤΕ;
Τότε Ελβετικό φυτικό προϊόν ΑΘΡΙΤΙΜΠΟΝ Έρ
μου 58 - Ισόγειον

ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ
Έχετε; Τότε έλβετικό φυσικό προϊόν ΦΑΜΠΟΝ
Έρμού 58 ισόγειον.

θλίψη προκαλεί οέ κάθε σκαπτόμενο άνθρω
πο αύτή ή προσπάθεια δραχμοθηρικής Εκμετάλ
λευσης τής ιστορίας τού όποκαλούμενου «δρά
κου τής Δράμας» ΟΙ άντιδρόοεις μιδς ψυχοπα
θούς στή θέα τού Εγκληματία προβάλλονται μέ
μορφή «Ερωτικής Ιστορίας» Ή τρόφιμος τού
ψυχιατρείου γίνεται κοπέλα πού τάν «Ερωτεύ
τηκε»
Έγινε μάλιστα καί άγώνας δρόμου, ποιός θό
κατεβάοει πιό κάτω τήν ήλικία τής «Ερωτευμέ
νης» ώστε νά γίνει πιά γαργαλιστική ή δήθεν
Ερωτική ιστορία ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ Ο ΤΥΠΟΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.

«Τέρας τού Λάχνες»
στή λίμνη Λάμια

ΠΙΤΥΡΙΔΑ
δ,τι χρησιμοποιείτε είναι καλά άλλά κανένα δέν
είναι 100% φυσικά προϊόν δπως τά Ελβετικό
ΤΡΙΧ-ΜΠΟΝ μαζί μ 'δ ,τι κι δν χρησιμοποιείτε
βάλτε καί ΤΡΙΧ-ΜΠΟΝ 'Επιστημονικός Οίκος
Έρμου 56 ισόγειο.
ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ
Εχετε; Τότε Ελβετικό φυσικό προϊόν ΜΠΟΝΕΜΟΡ Έρμου 58 ισόγειο.

ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Τότε έλβετικό φυσικά προϊόν ΡΕΥΜΑ-ΜΠΟΝ
Έρμού 58 ισόγειον

Περί δρακογοητείας

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 4 3 1 3

Χωρίς φέρυ-μπώτ Κάρυστος καί Μαρμάρι

Τιχόνωφ καί Άποτιχόνωφ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 10.2.83

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 17 3 83

Πλοία τού Εφοπλιστή τηξ «Χρυσής Αύγής·
ταξιδεύουν παράνομα!.... είναι άγνωστο μέ τίνος
άδεια ταξιδεύουν τά πλωτά φέρετρο πού άνήκουν στήν Εταιρία Πολέμη...

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΑΗΛΟΧΗ

•Είμαι μαζί σου ο αγαπώ. »
Φωνάζει 20χρονη στό «δράκο»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2 8 1 8 3

Δράκε άγάπη μου! ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ1
Γυναίκες τού στέλνουν Ερωτικές Επιστολές.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21 1 83

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΥ
Επιμνημόσυνη δέηση γιά τή μάχη τού Φαρδυκάμπου πραγματοποιήθηκε στις 6-3 στόν
μητροπολιτικό ναό τής Σιάτιστας
ΑΥΓΗ

Τόν χτύπησε
ή ανεργία
ΤΟΝ «ΧΤΥΠΗΣΕ» Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΕ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ.
« Ή όνεργία μού τήν έδωσε! Καί, χωρίς νά
καταλάβω τί κάνω, χτύπησα γυναίκα καί παιδί! »

ΑΥΡΙΑΝΗ 26 2 83

ΓΟΥΝΕΣ
Ό Μαρκήσιος θά πουλήοει
γιά 2 μέρες 1.000 γούνινες
ζακέτες άλεπούδες - οπίτς
νούτρια - φώκιες - ραμοοκέ
κλπ τών 30.000
μόνο 8.000
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΗΣΙΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ XPQMA ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ
310 δρχ τά 5 ΚΙΛΑ
ΜΙΝΙΟ 90 δρχ -ά 1 κιλό
ΧΑΛΙΑ ΒΕΛΓΙΚΑ 4 500 τά μικρά καί 12 000 τά
μεγάλα
1000 ΓΟΥΝΙΝΕΣ ΖΑΚΕΤΕΣ τών 30.000 μόνον

8 000
ΖΑΜΠΟΝ 1 K G SWAN 200 δρχ
ΣΟΛΟΜΟΣ ΚΙΝΑΣ τό κουτί 30 δρχ.
ΣΤΕΛΝΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΠΑΡΧΙΕΣ! ΜΕ ΕΝΑ
ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΣΑΣ ΠΟΥΛΑΟ
ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΗΣ
1 000 ΟΥΙ ΣΚΥ ΚΑΡΑΒΑΚΙ
ΜΕ 250 ΔΡΧ ΤΟ ΕΝΑ
ΡΟΔΟΣ 34954

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ;
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΑΥΡΙΑΝΗ κάθε μέρα

ενόφερτα δεσμά
καί ιεροί δεσμοί
Ή άναπόληση
Ενδιαφέρουσα υπήρξε άπό κάβε άποψη ή
πρόσφατη συζήτηση τής Βουλής τών ' Ελλήνων
σχετικά μέ τήν «έφαρμογή τής συνταγματικής
άρχής τής ισότητας άνδρών καί γυναικών στόν
Αστικό Κώδικα, καθώς καί μέ τό μερικό έκσυγχρονισμό τών διατάξεων του Αστικού Κώδικα
πού άφορούν τό Οικογενειακό Δίκαιο. Στίς τρεις
συνεδριάσεις πού άσχοληθήκαν μέ τό θέμα αύτό
(16 Δεκεμβρίου '82, 13 καί 24 Ιανουάριου 83),
οί τρεις πτέρυγες τής Βουλής βρέθηκαν έντυπωσιακά σύμφωνες μέ τό πνεύμα τού προτεινόμενου νομοσχεδίου καί διαφώνησαν μόνο σέ όρισμένα έπιμέρους σημεία του χωρίς ιδιαίτερη
σημασία.
Πράγματι, μέ μιά όμοφωνία πού ξεπέρασε καί
τήν πιό αισιόδοξη πρόβλεψη, κυβέρνηση καί
άντιπολίτευση άρθηκαν πάνω άπό τά κομματικά
τους μικροσυμφέροντα καί υπογράμμισαν ότι ή
νομοθετική κατοχύρωση τής ισότητας άνδρών
καί γυναικών έρχεται έπιτέλους νά έναρμονίσει
τό ξενόφερτο καί ώς έκ τούτου άνδροκρατικό
δίκαιό μας μέ τήν έλληνική παράδοση καί τό
έλληνικό έθιμικό δίκαιο πού θέλουν τά δυό φύλα
ίσα σέ κάθε έκφραση τής οικογενειακής καί
κοινωνικής ζωής.
"Ετσι, γιά μιά άκόμη φορά, ή έπιστροφή στίς
ρίζες τού έθνους ήρθε νά όποτελέσει τό άλλοθι
γιά μιά νομοθετική ρύθμιση πού θά περίμενε
κανείς ότι θά συνδεόταν περισσότερο μέ τις
σημερινές κοινωνικές άνάγκες καί ότι θά προτεινόταν - άπό τή συμπολίτευση τουλάχιστον - ώς
επικύρωση κατακτήσεων καί όχι ώς άναβίωση
τού παρελθόντος.

Πράγματι ή νοικοκυρά, ό
ταν ήταν άληδινή νοικοκυ
ρά, ήταν μεγάλη κυρά. Πρέ
πει νά τό άναγνωρίσουμε.
Καί δέν ξέρω άν δά είναι
στό μέλλον μεγάλη κυρά στό
σπίτι της...
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
■ !·%

Ή κόκκινη άναπόληση

Ή πράσινη αναπόληση
Συγκινημένη μίλησε στή Βουλή ή είσηγήτρια
τής πλειοψηφίας κ. Λίλα Χριστοφορίδου, μιά
καί, όπως έξήγησε, ό έκσυγχρονισμός τού Οικο
γενειακού Δικαίου γίνεται μέσα ατά πλαίσια πού
όρίζει τό «πνευματικό περιεχόμενο τής παράδο
σης τού Ελληνισμού». « Όσο κι άν φαίνεται
παράξενο», ύπογράμμισε ή κ. Χριστοφορίδου,
«ή σημερινή ρύθμιση δέν είναι μακριά άπό αύτά
που έθιμικά ίσχυαν πρίν τήν έφαρμογή τού
'Αστικού Κώδικα. Γιατί αύτό, γιά τό όποιο
κατηγορήθηκε ό Αστικός Κώδικας ήταν άκριβώς ότι άπομακρύνθηκε άπό τήν παράδοση,
άπό τό έθιμικό δίκαιο και ξαναρρίζωσε τίς άνθρώπινες σχέσεις στό Ρωμαϊκό Δίκαιο πού σέ
πολλά είχε ξεπεραστεί. Τό ότι ήταν δέ πράγματι
διαφορετικές οί άνθρώπινες σχέσεις στό Οικογε
νειακό Δίκαιο άποδεικνύεται άπό τό ότι άκόμα
καί σήμερα, παρά τή νομοθεσία πού διαστρέ
βλωσε έκείνη τήν πραγματικότητα, ή θέση τής
γυναίκας μέσα στό σπίτι της είναι διαφορετική.
Διασώθηκε μέσα στους αιώνες ή θέση πού είχε
παλιότερα μέσα στήν οικογένεια καί δέν μπο
ρούσε νά τήν άνατρέψει ή όποια νομοθετική
ρύθμιση (...) Πιστεύουμε ότι οί ρυθμίσεις τού
σχεδίου είναι κοντά στήν παράδοση καί έχουν
τίς ρίζες τους στην παράδοση».
Στά 'ίδια πλαίσια κινήθηκε καί ή παρέμβαση
τού ύπουργού Δικαιοσύνης. «Πολλοί άπό τούς
θεσμούς πού καταργούνται», τόνισε ό κ. Γεώρ26

πρότυπο τών οικογενειακών σχέσεων τού ' Αστι
κού Κώδικα, ένα πρότυπο ξενόφερτο, άνδρο
κρατικό, πατριαρχικό πού διαμορφώθηκε στή
δεκαετία τού '30, όχι μόνο δέν άνταποκρίνεται
σήμερα στήν καθημερινή ζωή, τή ζωή πού ζεϊ ή
μονιασμένη καί ύγιής έλληνική οικογένεια, αλλά
ούτε καί στό παρελθόν είχε πλήρη άνταπόκριση
μέ τήν πραγματικότητα. Χαίρομαι πού έπεσήμανε ή κ. Χριστοφορίδου τήν έλληνική παράδοση
καί πιστεύω καί έγώ ότι ή μεταφύτευση στόν
Αστικό Κώδικα άρχών τού Ρωμαϊκού Δικαίου,
πού διαπλάστηκε όχι μέσα στήν έλληνική ζωή,
άλλά άπό τούς Γερμανούς νομομαθείς, άγνόησε
βαθιά ριζωμένες έλληνικές παραδόσεις, άγνόησε
οικογενειακά ήθη καί έθιμα πού διαμορφώθη
καν μέ τήν έπίδραση κυριότατα τού Χριστιανι
σμού, παραγνώρισε καί αύτούς τούς άγώνες τών
Πατέρων τής Εκκλησίας γιά τήν ισότητα τών
φύλων».

γιος - 'Αλέξανδρος Μαγκάκης, «είναι στήν πραγ
ματικότητα ξενόφερτοι, είναι συλλήψεις τού Ρω
μαϊκού Δικαίου, όπως αύτό έρμηνεύτηκε άπό
τούς Γερμανούς Πανδεκτιστές καί είσήχθη στή
συνέχεια μετά τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδας
άπό τήν Τουρκοκρατία, μέ τούς τότε νομικούς,
στό έλληνικό δίκαιο. Έτσι έχουμε νά κάνουμε
στήν πραγματικότητα μέ θεσμούς πού δέν άνήκουν καθόλου στήν παράδοσή μας. "Ισα-'ίσα,
ήταν άντίθετοι μέ τό λαϊκό δίκαιο, μέ τίς λαϊκές
συνήθειες, μέ τά λαϊκά έθιμα καί ήταν έκ τών
άνω, όπως λέμε, έπιβεβλημένοι. Καί αύτή τήν
πραγματικότητα τήν συνέχισε καί ό 'Αστικός
Κώδικας γιατί κι αύτός παρέμεινε πιστός στήν
παράδοση τών Πανδεκτιστών καί καθόλου δέν
ένδιαφέρθηκε νά συνδεθεί μέ τή γνήσια έλληνική
παράδοση τών λαϊκών άντιλήψεων».

Ή κυανόλευκη άναπόληση
Μέ συγκίνηση μίλησε στή Βουλή καί ή είσηγήτρια τής μειοψηφίας κ. "Αννα Μπενάκη - Ψαρούόα, μιά καί τό νομοσχέδιο περί ίσότητος
άποκαθιστά κατά τή γνώμη της «τήν ιστορική
συνέχεια τού έθνους». «Είναι άλήθεια, κύριοι
συνάδελφοι», είπε ή είσηγήτρια τής Ν.Δ., «ότι τό

Στήν παράδοση άνέτρεξε καί ή είσηγήτρια του
ΚΚΕ γιά νά άντλήσει έπιχειρήματα ύπέρ τής
ισότητας άνδρών και γυναικών. Μόνο πού ή κ.
Αίμλία Ύψηλάντη άνέτρεξε στήν άγωνιστική
παράδοση τού λαού, στή συμμετοχή τών γυναι
κών στό 'Εθνικό Συμβούλιο τόν Μάιο τού 1944,
άλλά δέν παρέλειψε νά άναφερθεϊ καί στό νεαρό
σοβιετικό κράτος πού «κατάργησε όλους τούς
νόμους πού δήλωναν τήν άνισότιμη θέση τών
γυναικών καί έδωσε καί κοινωνικές παροχές γιά
νά μπορέσει ή γυναίκα νά κατακτήσει τήν ισοτι
μία της».
Στό θέμα τής παράδοσης στάθηκε στήν πα
ρέμβασή της καί ή κ. Μαρία Δαμανάκη, ή όποια
τόνισε ότι τό νομοσχέδιο θά έπρεπε νά κατοχυ
ρώνει τήν κοινοκτημοσύνη τής περιουσίας τών
δύο συζύγων γιατί «δέν θά ήταν ύπερβολή νά
πούμε ότι είναι παράδοση τού Λαού μας ή
κοινοκτημοσύνη. Μέ τήν έννοια, ότι ή ήθική πού
διαμορφώνει ή έργατική τάξη ρυθμίζει τά θέμα
τα διαφορετικά άπ' ό,τι τό νομοσχέδιο».

Ή ποντιακή άναπόληση
Μοναδική παραφωνία στήν ομοψυχία τής Ε 
θνικής μας 'Αντιπροσωπείας ύπήρξε ή εισήγηση
τού κ. 'Ισαάκ Λαυρεντίδη. Ό χι έπειδή ό κ.
Δαυρεντίδης δέν άναφέρθηκε στήν παράδοση,
όπως όλοι οί ύπόλοιποι συνάδελφοί τους, άλλά
έπειδή ό κ. Λαυρεντίδης ξέρει τί θά πει παράδο
ση καί ψυχανεμίστηκε ότι τό νομοσχέδιο κατοχυ
ρώνει τήν άπομάκρυνση άπ’ αύτήν.
«Είναι άνάγκη νά κάνουμε αύτογνωσία», προ
σπάθησε νά έξηγήσει ό βουλευτής τής Ν.Δ., «καί
νά μή έλθουμε εις άντίθεσιν μέ τάς ρίζας τού
"Εθνους μας, διότι άλλως μοιραίως θά καταλήξωμε εις κρίσιν έθνικής ταυτότητος, έάν άπομακρυνθούμε άπό τήν παράδοσιν πού ζεϊ ένυπάρχουσα μέσα εις τόν καθημερινόν βίον τού λαού
μας (...) Καί εις τούς πόσης φύσεως έναντίους
καιρούς τής έποχής μας, θά άνθέξωμε ώς Έ 
θνος, θά άνθέξωμε ώς 'Έλληνες, μόνο έάν παραμείνωμε προσηλωμένοι εις τήν έλληνικήν μας
παράδοσιν (...) Τό ΠΑΣΟΚ συνηθίζει νά λέγει ή
μάλλον νά διατυμπανίζει ότι αύτό διά πρώτην

φοράν έκδηλώνει ένδιαφέρον διά τήν λύτρωσιν
τής γυναικός άπό τά δεσμό, τά δήθεν δεσμά, ένώ
είναι βέβαιον ότι δέν υπάρχουν δεσμά, άλλά
δεσμοί ιεροί, πού έδημιουργήθησαν διά τού μυ
στηρίου τού γάμου ύπό τάς εύλογίας τής Ε κ 
κλησίας».
Στή συνέχεια, ό κ. Λαυρεντίδης άναφέρθηκε
στήν ποντιακή οικογένεια καί στή θέση τής
γυναίκας σ' αύτήν, κατέθεσε δέ στά Πρακτικά
ένα ποντιακό τραγούδι πού, όπως τόνισε, «περι
κλείει άκέρια τό σκοπό καί τό άληθινό νόημα
τού γάμου». 'Αντιγράφουμε γιά χάρη τών άναγνωστών τού Σχολιαστή μερικούς στίχους:
Νϋφε, τίμα τόν πεθερό σ 'ά ς σή κύρη σ'καλλίον
Ννφε, τίμα τήν πεθερά σ ' άς σή μάνα a ' καλλίον
Ννφε, τίμα τ' άντράόελφια σ 'ά ς άόέλφια
σ ’καλλίον
Ννφε, τίμα τόν άντρα σον όσον δλιον τόν
κόσμον

Ή παρεξήγηση
Τά άποσπάσματα πού προηγήθηκαν είναι εύ
γλωττα: Από όλο τό Σώμα μόνο ό κ. Λαυρεντί
δης έχει μιά εικόνα γιά τό τί σημαίνει παράδοση.
Καί ή άναχρονιστική αύτή εικόνα, πώς άλλιώς,
είναι αρκετά δυσάρεστη γιά τίς γυναίκες - καί
όχι μόνο γι' αύτές. Χωρίς ίσως νά τό συνειδητο
ποιεί, ό κ. Λαυρεντίδης στό πρότυπο τής «ίσότιμης» γυναίκας τού νομοσχεδίου άντιπροτείνει
μιάν άλλη γυναίκα, αύτή πού ξέρει νά ύπακούει,
νά ύπηρετεί, νά δουλεύει σκυλίσια, νά τιμά τό
στεφάνι της, τά ιερά δεσμά της καί τήν πεθερά
της, αύτή πού ξέρει κυρίως νά σιωπά. Στό
κάτω-κάτω, ό κ. Λαυρεντίδης είχε τό θάρρος νά
άντιτάξει κάτι πού ήξερε ότι δέν ήταν δυνατό νά
τεθεί σέ ψηφοφορία: Τήν έπιστροφή σ' έναν
παρωχημένο κοινωνικό σχηματισμό...

Ή πράσινη καί ή κυανόλευκη
παρεξήγηση
’Αντίθετα μέ τόν Πόντιο βουλευτή, οί είσηγήτριες καί οί εισηγητές τού ΠΑΣΟΚ καί τής Ν.Δ.
δέν ζητούν τήν έπιστροφή στόν όνειρεμένο κήπο
τής Έδέμ. Χρησιμοποιούν, ώστόσο, τήν εικόνα
τού χαμένου παραδείσου γιά νά δικαιολογήσουν
ένα νομοσχέδιο που έκκρεμεί έδώ καί πολλά
χρόνια, άλλά συνεχίζει νά τούς φαίνεται παρά
τολμο καί έπαναστατικό. Όχι έπειδή είναι. 'Αλ
λά έπειδή προϋποθέτει άντιθέσεις πού θά ήθε
λαν νά άποκρύψουν, άγώνες πού θά ήθελαν νά
άποσιωπήσουν.
Πίσω άπό τήν ένιαία στάση κυβέρνησης καί
άντιπολίτευσης κρύβεται ό φόβος τής καινοτο
μίας, ό τρόμος τής ρήξης μέ τό παρελθόν, ή
άνικανότητά τους νά φαντασιώσουν ένα διαφο
ρετικό μέλλον. Ή συνεχής άναφορά τους στήν
παραδοσιακή ελληνική κοινωνία, στό παραδο
σιακό έλληνικό έθιμικό δίκαιο είναι μιά άναφορά
ά-ιστορική, γι' αυτό μπορεί νά βολέψει τούς
πάντες καί νά χωρέσει τά πάντα.
«Τό διαζύγιο δέν είναι στοιχείο παραδοσιακό,
ώς έκ τούτου πρέπει νά άποτραπεϊ ή διευκόλυν
σή του». «Ή θέση τής γυναίκας στό σπίτι ήταν
άνέκαθεν έξαιρετική». «Κοινοκτημοσύνη: Πού
άκούστηκε κάτι τέτοιο στόν τόπο μας!» «Ή
Έληνίδα άπελευθερώθηκε πολύ νωρίς. Εύτυχώς
που άγωνίστηκαν γιά χάρη της οί Πατέρες τής
'Εκκλησίας. 'Εξάλλου ό Χριστός ύπήρξε ό πρώ
τος φεμινιστής». «Στά χωριά λένε άκόμη 'ό
Νίκος τής Γιώργαινας'. Δέν είναι κι αύτό μιά
άπόδειξη ισοτιμίας;»

Λόγια αύτάρεσκα, πού έκφέρονται μέσα σ' έ
να κλίμα ομοψυχίας, πού ύφαίνουν τή συνοχή
τού Σώματος καί προϋποθέτουν τή συνενοχή
του. Τό ιδεολόγημα «παράδοση» άποτελεί τήν
άπάντηση σέ κάθε τί ξένο, σέ κάθε τί καινούριο.
Κάποτε, πριν άπό πολλά-πολλά χρόνια, έζησε
στόν τόπο τούτο ένας λαός πού δέν γνώρισε τή
διχόνοια καί τό σπαραγμό, πού είχε ήθη καί
έθιμα πού διασφάλιζαν τήν ένότητα καί τήν
εύημερία του. Καί ό λαός αύτός είχε τίς γυναίκες
του σάν βασίλισσές του...
Οί βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ καί τής Ν.Δ. θά
έπρεπε νά σκεφτούν καλύτερα τί άκριβώς θά
σήμαινε μιά πραγματική προσήλωση στήν «πα
ράδοση». Κι άν ήθελαν νά είναι συνεπείς στήν
άναπόλησή τους, θά έπρεπε νά υιοθετήσουν μιά
διαφορετική στάση άπέναντι στόν πολιτικό γά
μο, τήν κατάργηση τής προίκας καί τήν άποποινικοποίηση τής μοιχείας (τουλάχιστον). Γιατί γιά
ν' άναφερθούμε σ' ένα μόνο άπό όσα όριζε τό
άθηναϊκό έθιμικό δίκαιο, δηλαδή τή διαπόμπευ
ση τών μοιχών πάνω σέ γάιδαρο.
"Οποιος δέν κάνει φρόνιμα
καί κάνει εργολαβία
στό γάιδαρο καί στό χωριό
καί στήν αστυνομία.
Αλλά άς σοβαρευτούμε. Μέ τήν άναφορά
τους στό παρελθόν, οί βουλευτές μας καλύπτουν
τούς φόβους τους καί τό συντηρητισμό τους. "Αν
άνέτρεχαν, ώστόσο, σέ κάποια κείμενα τής δεκα
ετίας τού '30, αύτής τής «ζοφερής» δεκαετίας
πού βρίσκεται κατά κοινή τους ομολογία στή
βάση τών νομοθετικών μας δεινών, οί βουλευτές
μας θά ανακάλυπταν ότι οί προκάτοχοί τους
τόλμησαν ορισμένα βήματα πού αύτοί δέν τά
τολμούν ούτε σήμερα, μετά μιά ολόκληρη πεντη
κονταετία.
«Περί θεμάτων καθαρής άνθρωπιστικής σημα
σίας, όπως είναι τό τής θέ^εως τής γυναικός έν
τώ Δικαίω. έν τώ γάμω είδικώς, ό νομοθέτης έχει
ήθικόν καθήκον νά ευνοήσει τάς προοδευτικωτέρας τάσεις διά νά ύποβοηθήσει τούς πολλούς,
τό πλήθος, εις τήν άπαλλαγήν άπό τών προλήψε
ων», έλεγε ό 'Αλέξανδρος Σβώλος τόν Μάιο τού
1931. Καί συνέχιζε: «Δέν νομίζετε ότι (...) πρέπει
νά εϊμεθα προοδευτικώτεροι καί ότι δέν πρέπει
νά έπηρεαζώμεθα άπό τάς άδικαιολογήτους
προλήψεις τον λαού; Ή πρόληψις ότι ή φυσική
τάξις τών πραγμάτων είναι ό άνήρ νά είναι ό
κυρίαρχος, ό κατ έξοχήν άνθρωπος, ή δέ γυνή
νά ευρίσκεται εις μοίραν ύποδεεστέραν ζώου
ύποτεταγμένου εις τήν θέλησιν τού άνδρός, ή
πρόληψις αύτή βεβαίως δέν είναι άξια σεβασμού.
Είναι καθήκον τών φωτισμένων άνθρώπων νά
τήν καταπολεμούν». (Πρακτικά τής 'Αναθεωρη
τικής 'Επιτροπής γιά τήν άλλαγή τού Αστικού
Κώδικα).

Η κόκκινη παρεξήγηση
Τό ΚΚΕ άπό τήν πλευρά του πιστεύει πώς
νομιμοποιείται νά μιλά κι αύτό γιά παράδοση
έπιλέγοντας έπαναστατικώ δικαίω τό τί θέλει νά
θεωρήσει σάν ρίζες το\ καί τί όχι. 'Έτσι ή
παράδοση γιά τό ΚΚΕ δέν ταυτίζεται μέ τήν
άνέφελη καί βαρετή εικόνα μέ τίς βοσκοπούλες
καί τά άρνιά καί τίς φουστανέλες πού έχουν
μπροστά στά μάτια τους οί βουλευτές τού ΠΑ
ΣΟΚ καί τής Ν.Δ. Είναι, ώστόσο, μιά εικόνα
έξίσου άκίνητη καί άγιογραφική, ή μυθοποιητική
εικόνα τών λαϊκών άγώνων πού προϋποθέτει τήν
ύπαρξη ένός Λαού (μέ Λ κεφαλαίο) χωρίς έσωτερικές συγκρούσεις, ένός λαού ώραιοποιημένου,
άχρωμου, άοσμου, ώς έκ τούτου δίχως παρελθόν

καί μέλλον.
Αλλά τό ΚΚΕ θά έπρεπε νά είναι περισσότε
ρο προσεκτικό. Ό χι έπειδή προτείνει ένα ξένο
πρότυπο, τό σοβιετικό. Αλλά γιατί όταν ή κ.
Ύψηλάντη μιλά γιά τή στάση τού «νεαρού σοβιε
τικού κράτους» άπέναντι στίς γυναίκες θά έπρε
πε νά ξέρει ότι βρίσκεται έκτός γραμμής ώριμου
σοβιετικού κράτους καί πρόωρα γερασμένου
ΚΚΕ. Γιατί θά συμφωνούσαμε βέβαια μέ. τίς
θετικές προθέσεις τού πολύ νεαρού σοβιετικού
κράτους, θά είχαμε, όμως, νά τής πούμε μερικά
πράγματα γιά τήν έφηβε ία του πού άκολούθησε
λίγο άργότερα...
Αλλά άς γυρίσουμε στά τής έλληνικής παρά
δοσης. Καλώς κατοχυρώνεται νομοθετικά ή ισό
τητα, λέει τό ΚΚΕ, γιατί ή γυναίκα τής έργατικής
τάξης ύπήρξε πάντοτε ίση μέ τόν έργάτη άνδρα
της. Απόδειξη ή παράλληλη πορεία γυναικείου
καί έργατικού κινήματος, ή άγαστή συνεργασία
τους, ή γυναίκα στήν άντίσταση, ή γυναίκα στά
βουνά, ή γυναίκα στά ξερονήσια.
Εδώ, όμως, θά σταθούμε ένα λεπτό. "Οχι γιά
νά ύπενθυμίσουμε τό γνωστό... χυδαίο φεμινιστι
κό έπιχείρημα γιά τό πόσο ξύλο έχει φάει ή
σύζυγος τού έργάτη γιά νά τόν βοηθήσει νά
άναπαραγάγει τήν έργατική του δύναμη. Θά
σταθούμε σέ μιά διαπίστωση πού θά έπρεπε νά
τήν είχε κάνει καί τό ΚΚΕ γιά τόν έαυτό του καί
πού δέν τήν έξορκίζει μιλώντας γιά λαϊκό γυναι
κείο κίνημα καί άστικό γυναικείο κίνημα, όπου
ό,τι λαϊκό προοδευτικό καί ό,τι άστικό μαύρη
άντίδραση.
Ή κ. Ύψηλάντη θά μπορούσε νά ρωτήσει
σχετικά τίς παλαίμαχες συντρόφισσές της ή νά
διαβάσει προσεκτικά τά αύτοβιογραφικά τους
κείμενα. Ας δούμε γιά παράδειγμα τί γράφει ή
Αύρα Παρτσαλίδου γιά τή σχέση ΚΚΕ καί γυναι
κείου κινήματος κατά τή δεκαετία τού '20. «Κά
ποτε νοίκιασε τή μεγάλη αίθουσα τού σωματείου
μας γιά μιά διάλεξη ό Σύλλογος (sic) γιά τά
Δικαιώματα τής Γυναίκας. Όμιλήτρια θά ήταν ή
Μαρία Σβώλου. "Ερχεται ό γραμματέας τής κομ
ματικής φράξιας καί μοϋ λέει πώς θάρθει μιά
φεμινίστρια νά μιλήσει καί νά σκεφτοϋμε τί θά
κάνουμε. Συμφωνήσαμε πώς πρέπει νά τήν «ξε
σκεπάσουμε». Τότε τίς γυναίκες πού πρωτοστα
τούσαν στήν κίνηση γύρω στά γυναικεία ζητήμα
τα δέν τίς βλέπαμε μέ καθόλου καλό μάτι. Τίς
θεωρούσαμε όλες άντιδραστικές, ούτε παρακο
λουθούσαμε τήν κίνησή τους, ούτε ξέραμε τί
κάνουν. Πήγαμε λοιπόν όλη ή Γυναικεία Επι
τροπή στή διάλεξη, άνάλαβα μάλιστα έγώ τό
έργο τού ' ξεσκεπάαματος'. Είχαν έρθει άρκετές
γυναίκες νά άκούσουν τή Μαρία Σβώλου, γέμισε
σχεδόν ή αίθουσα. Στό τέλος πετάχτηκα καί τής
έκανα μιά έρώτηση - πεπονόφλουδα, δέν θυμά
μαι πιά τί. Ούτε έχει σημασία». (Αύρα Παρτσαλί
δου, Αναμνήσεις άπό τήν ΟΚΝΕ, Σύγχρονη
Εποχή 1976, σ. 54).
Τό κείμενο δέν χρειάζεται σχολιασμό. Μόνο
μιά ύπενθύμιση. Ή Μαρία Σβώλου, στέλεχος
τού «Συνδέσμου γιά τα δικαιώματα τών γυναι
κών », ζητούσε τότε δικαίωμα ψήφου γιά τίς
γυναίκες...
Βέβαια καί τό ΚΚΕ έχει άνάγκη άπό έξωραϊσμό τού παρελθόντος, άπό κορυφώσεις πού δέν
γνώρισαν παρά μιά κυρίαρχη άντίθεση, δηλαδή
άπό μιάν άχρηστη, άποστεωμένη ιστορία.
Έτσι στήν άστική παράδοση άντιπαραθέτει
τήν έργατική του παράδοση, στήν άστική βουλι
μία τήν έργατική κοινοκτημοσύνη, στή φουστα
νέλα τού Κίτσου τό δίκωχο τού άντάρτη καί στό
εικονοστάσι μέ τά στέφανο τήν κατάθεση τής
γαμήλιας άνθοδέσμης στό Σκοπευτήριο τής Καισαριανής.
Μέ τόν τρόπο του τιμά καί τό ΚΚΕ τά δεσμά
του, τά δεσμά τά Ιερά καί τά άλλα...
Άγγέλικα Ψαρρά
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Γιά ποιο συνδικαλισμό;
Η κυβερνητική άλλαγή τού 1981
σήμανε καί τήν «έξυγίανση» του
συνδικαλιστικού κινήματος μέ τό
διορισμό προσωρινής διοικήσεως
τής ΓΣΕΕ.
Τελείως συμπτωματικά ή τερά
στια πλειοψηφία τής νέας διοικήσεως πρόσκειται στό ΠΑΣΟΚ. Δέν
είναι λοιπόν άξιον απορίας πού
πριν λίγο καιρό ό κ. Αβέρωφ έκανε
τήν παρακάτω δήλωση:
«Ή Ν.Δ. δέν αναγνωρίζει τις «δο
τές» διοικήσεις τών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων καί θά αντικατα
στήσει, όταν έλθει στήν έξουσία, τις
αιρετές διοικήσεις μέ τήν εντολή νά
διεξαγάγουν εντός τακτής προθε
σμίας άψογες έκλογές».
Ή δήλωση αυτή δέν είναι μιά άπλή
φραστική κορώνα. Νομιμοποιημένη
άπό τήν κυβερνητική παρέμβαση
στό συνδικαλισμό, στήν ούσία έπικυρώνει τήν έξάρτηση τού συνδικα
λιστικού κινήματος άπό τίς κυβερ
νητικές μεταβολές καί αύτό παρά
τίς «θέσεις άρχής» όλων τών παρα
τάξεων γιά τήν «αυτονομία» τού
συνδικαλισμού.
Αύτή ή υπέρ - πολιτική αναγωγή,
δηλαδή (κυβερνητική άλλαγή - διο
ρισμός - καινούργια νομοθεσία) σέ
τελική ανάλυση επιβάλλουν σήμερα
στό κίνημα τήν άτονία καί τό μαρα
σμό κάθε δραστηριότητας καί ιδιαί
τερα τήν παθητικοποίηση τών ίδιων
τών έργαζομένων.
Σ' αύτό τό σημείο, έχει ένδιαφέρον νά παρατηρήσει κανείς τίς άντιστροφές στούς όρους συμπολίτευ
σης - άντιπολίτευσης στό συνδικα
λισμό.
Ή δεξιά ΑΔΗΣΚ καλεί τούς έργαζόμενους σέ άπεργιακές κινητο
ποιήσεις γιά νά «σπάσει ό 1320, νά
δοθούν αύξήσεις». Ή δεξιότερη
ΔΑΣΠ, διάσπαση τής πρώην ήγεσίας τής ΓΣΕΕ, κατηγορεί τό ΠΑ
ΣΟΚ ότι: «τολμά νά καταργήσει τίς
απεργίες, κάτι πού ή δικτατορία
σεβάστηκε».
'Αξίζει νά θυμηθούμε τίς θέσεις
τών ΕΣΑΚ - ΑΕΜ - ΠΑΣΚΕ κατά
τού 330 καί βεβαίως κατά τών κάθε
χρόνο, εισοδηματικών μέτρων τής
δεξιάς κυβέρνησης. Ακόμα νά έπαναλάβουμε τήν τότε καλυμμένη θέ
ση τής ΕΣΑΜ γιά οργανωτική ρήξη
μέ τήν ΓΣΕΕ.

Ή αριστερή
άντιπολίτευση
καί τά θεσμικά
Πώς όμως άντιδρούν σήμερα οί
συνδικαλιστικές παρατάξεις τής άριστεράς στά κυβερνητικά μέτρα
άπαγόρευσης τών αύξήσεων;
Ή βασική τους θέση θά μπορού
σε νά συνοψιστεί έτσι:
«Τά βασικά σημεία τών διακη
ρυγμένων θέσεων τού κυβερνώντος

κόμματος παραμένουν άνεφάρμοστα».
"Η πιό σκληρά: «Ή νομοθετική
άπαγόρευση καταβολής αύξήσεων
γιά όλόκληρο τό 83 άποτελεΐ στήν
ούσία πράξη κατάργησης τών κοι
νωνικών άγώνων, προστασίας τής
έργοδοσίας καί αναστολής τού Συ
ντάγματος πού ορίζει διαπραγμα
τεύσεις γιά τή διαμόρφωση τής άμοιβής τής έργασίας».
Αύτή ή έλαφρά άκαδημαίκή διά
μαχη έκφράστηκε καί μέ τήν κατα
ψήφιση στή ΓΣΕΕ άπό τούς έκπροσώπους τής ΕΣΑΚ καί τού ΑΕΜ,
τής εισοδηματικής πολιτικής, κύ

φωσης (ΚΕΜΕΤΕ) οικονομικής αύτοδυναμίας, συνδικαλιστικού βι
βλιαρίου κ,λ.π.
Τά όράματα γιά ένα κίνημα δημο
κρατικό χωρίς άποκλεισμούς μέ
γνήσιες διαδικασίες, σύγχρονο καί
οικονομικά αυτοδύναμο, «άνεξάρτητο» άπ' τό κράτος γιά μιά φορά
άκόμα μοιάζουν νάναι ή πεμπτου
σία τής συνδικαλιστικής πρακτικής
τής ΓΣΕΕ, ό λόγος ύπαρξής της.
Επιπλέον ή έπίπονη πορεία γιά
τή νομοθετική κατοχύρωση τών
συμφωνημένων (θεσμικών) φαίνε
ται ότι στό άμεσο μέλλον θά έξαντλεί τήν ήγεσία τού κινήματος.
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Ο Υπουργός εργασίας απειλεί και προκαλεί

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
προβάλει θέσεις κόντρα στο Σύνταγμα
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Ή έφημερίόα τον Καρακίτσον στήν... ιτρωτοπορεία τον εργατικόν
κινήματος.
ρίως έπειδή ή τελευταία χαράχτηκε
«αιφνιδιαστικά καί χωρίς προηγού
μενη συζήτηση μέ τή συνδικαλιστι
κή ήγεσία». Στή μειοψηφία τών 9
συμβούλων περιλαμβάνεται καί ό
πρόεδρος τής ΓΣΕΕ Όρέστης Χα
τζή βασιλείου....
Κατά τά άλλα ή συμφωνία ΓΣΕΕ
- Κυβέρνησης καί ή όμοφωνία στή
ΓΣΕΕ θεωρείται δεδομένη γιά τά
θεσμικά αιτήματα. Δηλαδή τή μείω
ση τών ώρών έργασίας καί τήν έπέκταση τού μέτρου στή βιομηχανία τήν καθιέρωση έπιτροπών ύγιεινής
καί άσφαλείας - τίς άδειες τών
σπουδαστών - τήν προστασία τών
μητέρων καί άλλα.
Ταυτόχρονα γίνεται καί μιά προβο
λή τών όργανωτικών «νοικοκυρεμάτων» καί τού’ έκδημοκρατισμού, «έξυγίανσης». Βάρος δίδεται άκόμη
σέ θέματα συνδικαλιστικής έπιμόρ-

τών οικοδόμων, βιομηχανικών έργα
τών, έργαζομένων στίς λεγόμενες
προβληματικές βιομηχανίες, ναυτεργατών δέν γίνεται νά παραμεί
νουν άδρανεϊς.
Απ' τήν άλλη, χώρος ύπαλλήλων,
τραπεζικών, νοσοκομειακών, άκό
μα καί δημοσίων πέραν τής ΑΔΕΔΥ
καθηγητών, Κοινής Ώφελείας, μέ
μιά κυρίως συντεχνιακή άντίληψη
δέν θά λείψουν άπ' τό προσκήνιο
τών έπομένων μηνών.
Νά σημειώσουμε τέλος τή βε
βαιότητα γιά τίς «έκρήξεις» άπ' τό
χώρο τών άνέργων καί τών νέων. Τά
νούμερα είναι έξαιρετικά εύγλωττα:
Τό 62,8% τών άνέργων είναι κάτω
τών 30 χρονών, ένώ ώς γνωστόν δέν
λογαριάζονται οί 150.000 άμισθοι
τού στρατεύματος. Είναι ένδιαφέρον νά άναδειχθούν κάποτε οί κινή
σεις στούς νέους καί τούς άνεργους
πού άποκτούν μιά δική τους δυνα
μική·

Νά διακινδυνεύσουμε
μερικές προβλέψεις
Παρά τήν κατεγραμμένη παθητικοποίηση καί τή ρουτίνα τής συνδι
καλιστικής γραφειοκρατίας, παρά
τίς κρατικές παρεμβάσεις καί τήν
άμηχανία, ό δρόμος πρός τό συνέ
δριο (τής ΓΣΕΕ) δέν είναι ούτε
γραμμικός ούτε άνθόσπαρτος. Ή
άπ' τά κάτω «πίεση» πού διακρίνεται, πίεση άνοργάνωτη καί άναιμική
καί όχι πάντα προοδευτική, υποδη
λώνει μιά σχετική άνησνχία σέ άρκετούς κλάδους έργαζομένων.
Οί συνδικαλιστικές όργανώσεις
σέ κλάδους πληττόμενους άπ' τήν
άνεργία καί τήν ύπαπασχόληση καί
τίς άθλιες συνθήκες έργασίας όπως

Στό μεταξύ οί δύο νεόδμητες
συνδικαλιστικές παρατάξεις τής δε
ξιάς, ή ΑΔΗΣΚ καί ή ΔΑΣΠ, άκολουθούν μιά τακτική κλεφτοπολέ
μου «καταγγέλλουν καί δέν μετέ
χουν». Ή ΔΑΣΠ τών κκ. Χιώτη
Μαραβέλια «έντείνει τίς προσπάθειές της γιά μιά νέα συνομοσπον
δία, τήν Γενική Συνομοσπονδία Ε
λεύθερων Εργατικών Συνδικάτων
Ελλάδος όπου θά ένταχθούν οί
έθνικόφρονες συνδικαλιστές». Ή
ΑΔΗΣΚ πάλι τού κ. Καρακίτσου,
πιστή στήν άρχή τής όργανωτικής
ένότητας τού κινήματος (1 σωμα
τείο, 1 Εργατικό κέντρο μιά Συνο
μοσπονδία) άντιδρά άλλιώς: Εγγρά
φει χωρίς τίς παλιές δυσκολίες στή
δύναμη τού ΕΚΑ, πού άκόμα έλέγχει, δεκάδες φιλικά πρός τήν ΕΣΑΚ
σωματεία. ' Η λογική τού κ. Καρακί
τσου είναι άπλή. Δίνοντας μ' αύτό
τόν τρόπο τήν πλειοψηφία στήν
ΕΣΑΚ ελπίζει ότι θά όξυνθούν οί
σχέσεις ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ καί κατ' έπέκταση οί σχέσεις μεταξύ άριστερών καί «κεντρώας προελεύσεως»
συνδικαλιστών τής ΠΑΣΚΕ.
Αν όμως ή ΑΔΗΣΚ διεκδικεί έστω
καί άνορθόδοξα τό χώρο τού κέ
ντρου ή δεξιότερη ΔΑΣΠ μέ τήν
άκραία φιλοατλαντική της συνθη
ματολογία καί τή διασπαστική πολι
τική, προσφέρει ένα πρώτης τάξεως
«μπαμπούλα», ένα δυσεύρετο άντίπαλο στή γερασμένη καί άδύναμη
φιλολογία τών άντιδεξιών δυνάμε
ων. Έναν άντίπαλο ύπό συρρίκνω
ση άλλά άρκετά γραφικό γιά νά τίς
συντηρεί.
Δημήτρης Τρίμης
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"Ατομα έλεύθερα νά πουλήσουν
άκόμα καί τό δικαίωμα γιά έρωτικό
χρήση τού κορμιού τους.
Ατομα πού πρέπει νά μένουν
έλεύθερα γιά νά μπορούν νά διαθέ
τουν ξανά καί ξανά τήν έργατική
τους δύναμη στήν παραγωγική δια
δικασία. Πού έπομένως δέν μπο
ρούν νά άγοραστούν παρά τμηματι
κά. Σάν έργατική δύναμη πού θά
έκτελέσει κάποιες συγκεκριμένες,
δηλαδή άπόλυτα καθορισμένες καί
έπαναλαμβανόμενες έπιμέρους λει
τουργίες, μέσα σέ μιά συνολική πα
ραγωγική διαδικασία.
Πού όμως δέν είναι δυνατόν νά
άνταλλαγοϋν σάν συνολική άνθρώπινη ύπαρξη μέ χρήμα. Κάθε τέτοια
άνταλλαγή μάς προκαλεί άγανάκτη
ση καί τρόμο. Ξεπερνάει τά όρια,
παραβιάζει τίς πιό θεμελιακές άρχές τού πολιτισμού μας.
Γ. 'Αγορασμένος

Αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος
Ό μαθητής Χρήστος Ζευγίτης
τού 3ου ’Επαγγελματικού Λυκείου
τιμωρήθηκε μέ τήν ποινή τής άλλαγής σχολικού περιβάλλοντος «γιά
άνάρμοστη συμπεριφορά, μέ άντικειμενικό σκοπό τήν άλλαγή τής
συμπεριφοράς του».
Αύτή ή φράση άναγράφεται στό
έγγραφο πού τό σχολείο τού έδωσε
νά καταθέσει στό καινούργιο Λύ
κειο πού όρίστηκε νά τόν δεχθεί.
Έτσι τό όφελος θάναι διπλό.
Από τή μιά τό σχολείο χωρίς τόν
«ταραξία» μαθητή θά μπορέσει νά
έπιτελέσει σωστά τό έργο του, κι
άπό τήν άλλη ό μαθητής άφού άλλάξει περιβάλλον στή μέση τής σχο
λικής χρονιάς μέ τή στάμπα τού

...oxoiki..οχοίΐια...οχοιΊιο.. οχ<
Οί ταξιτζήδες
σάν μέσο μαζικής
ενημέρωσης
Οί έλεύθεροι
τιμή
δέν έχουν
Πριν άπό λίγες βδομάδες έκδικάστηκε στό Πλημμελειοδικείο μιά υ
πόθεση «έμπορίου βρεφών».
Πρωτοσέλιδη είδηση έπί μέρες
στις έφημερίδες, ένα χρόνο πριν,
όταν ή υπόθεση είχε πρωτοέρθει
στό φως. «Κύκλωμα γιατρών που
λούσε παιδιά! Συνελήφθη γνωστός
κλινικάρχης τού Πειραιά. Καταζη
τείται ’Αθηναίος, 300.000 δρχ. ή
ταρίφα». Τό ρεπορτάζ στην ΑΚΡΟΓΙΟΛΙ (2.4.82) κάλυπτε τό μισό έμβαδόν τής πρώτης σελίδας. Στήν
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ τής ίδιας μέρας
τό ίδιο.
Τεράστιοι τίτλοι καί μεγάλες φω
τογραφίες γιά νά δείχνουμε τούς
ένόχους μέ τό δάχτυλο. «Ή χήρα,
μέχρι πρό τριμήνου πού ζοϋσε ό
σύζυγός της, ένδιαφερόταν νά υιο
θετήσει ένα νεογέννητο υγιές κορι
τσάκι. 'Όλες όμως οί σχετικές προ
σπάθειες τού ζευγαριού άπέτυχαν
γιατί υπήρχε κώλυμα. ’Έτσι, κατά
τίς προσπάθειές τους νά βροΰν ένα
παιδί, γνωρίστηκαν μέ τό μαιευτήρα
γιατρό κι έκεϊνος δέχτηκε νά τούς
βρει ένα παιδί όπως τό θέλανε». Τό
παιδί τελικά βρέθηκε. Είχε γονείς
Τσιγγάνους πού τό πουλούσαν ένα
ντι 50.000 δρχ. Παρενέβη όμως ή
’Ασφάλεια Προαστείων καί ή άγοραπωλησία ματαιώθηκε.
Σίγουρα έπρόκειτο γιά ένα ρε
πορτάζ πρώτης σελίδας. Γιά μιά
είδηση πού μάς γέμισε έκπληξη καί
αγανάκτηση. Γιατί όμως;
Ή ζωή τών πρωταγωνιστών τής
ιστορίας δέ φαίνεται νά μάς άπασχολεί καί πολύ. Τό μικρό τσιγγανάκι, ένα χρόνο μετά, μπορεί νά έχει
ήδη βγει στό μεροκάματο. Στήν άγκαλιά τής πραγματικής του μάνας.
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σέ τραίνα, σταθμούς καί προαύλια
έκκλησιών: «Θεός σχωρέσ' τά πε
θαμένα σας». Ή χήρα πού τελικά
δέν άπέκτησε παιδί θά συνεχίσει νά
ζεϊ όπως πρίν. Παραλίγο καί θά
είσέδυε σέ κείνη τήν έκλεκτή ράτσα
άνθρώπων πού μπορούν ν’ άγοράσουν τό όνειρο τής ζωής τους. Ή
παρέμβαση τής Ασφάλειας Προα
στείων τήν έπανέφερε στις τάξεις
τών κοινών θνητών.
Οί πρωταγωνιστές τής συναλλα
γής πού δέν έγινε δέν παρουσιά
ζουν ένδιαφέρον πέρα άπό τήν συ
γκεκριμένη συναλλαγή.
Βέβαια τό ιδιωτικό κύκλωμα υιο
θεσίας ήταν παράνομο. Κάθε παρα
νομία όμως δέ συγκινεί ούτε γίνεται
πρωτοσέλιδο. Ούτε όταν μιά μάνα
έγκαταλείπει στά σκαλιά τού όρφανοτροφείου τό νεογέννητο παιδί
της δημιουργεϊται πρωτοσέλιδη εί
δηση. Έ ξ άλλου κανείς δέν άσχολήθηκε μέ τή μάνα. Ούτε όμως όταν
κάποιοι γιατροί κερδοσκοπούν δέν
δημιουργεϊται πρωτοσέλιδη είδηση.
Ή συναισθηματική φόρτιση, ή
άγανάκτηση καί συνακόλουθα ή
πρωτοσέλιδη είδηση πηγάζει άπ' τό
γεγονός ότι κάποιο έλεύθερο άτο
μο, κάποιος πολίτης άνταλλάχτηκε
μέ χρήμα.
' Η κοινωνία μας, ή καπιταλιστική
κοινωνία, σάν κοινωνία τής γενικευμένης έμπορευματικής παραγωγής,
προϋποθέτει έλεύθερους έμπορευματοκατόχους. Δηλαδή, στό χώρο
τού δικαίου, άτομα ίσα καί έλεύθερα, υποκείμενα δικαίου, πολίτες.
"Ατομα έλεύθερα, πού είναι ύποχρεωμένα, άν δέν κατέχουν μέσα
παραγωγής, (άρα καί τά έμπορεύματα πού παράγονται μ’ αύτά τά
μέσα), νά πουλήσουν τήν έργατική
τους δύναμη.
"Ατομα έλεύθερα νά έπιλέξουν
σέ ποιό κάτοχο μέσων παραγωγής
θά πουλήσουν τήν έργατική τους
δύναμη.

' Ο πολιτικός, δημοσιογραφικός,
καλλιτεχνικός καί γενικά δημόσιος
κόσμος δέν παραλείπει νά δηλώνει
καθημερινά ότι τό έρέθισμα γιά
κάποιο συμπερασματικό του εύρη
μα, στάθηκε ένας ταξιτζής. Άκοϋμε διάφορους πολιτικούς καί χρο
νογράφους νά κάνουν τήν καθημε
ρινή τους σφυγμομέτρηση μέσα στό
ταξί. Ά πό τότε δέ πού έπιτράπηκαν οί διπλοκοϋρσες δεκαπλασιά
στηκε τό φάσμα τών έρεθισμάτων
τους. ’Ανεξάρτητα άπό πολιτική
τοποθέτηση ή γραμμή ταξιτζής εί
ναι πλήρως καταξιωμένη. Γίνεται
άπεργία στά ταξί καί άνατριχιάζουν
οί πολιτικοί συντάκτες χάνοντας
τήν έγκυρη πηγή πληροφόρησής
τους. Λύνεται ή άπεργία καί βουίζει
ό τύπος στήν πολιτική είδηση. "Ι
σως πρέπει κάποιος νόμος νά άπαγορεύει στόν κύριο διάσημο νά πετάει τό μπαλάκι γιά κάθε μαργαρι
τάρι του σέ κάποιο ταξιτζή. Ή
έστω νά άπαιτείται νά άναφέρει ό
κύριος αυτός τόν άριθμό τού συ
γκεκριμένου ταξί πού τόν ένέπνευσε. Σκεφτείτε τί θά γίνει άν σέ
κάποια στιγμή κάποιος άστόχαστος
δημοσιογράφος πεί ότι ένας ταξι
τζής τόν πληροφόρησε γιά έπικείμενο πραξικόπημα (παρεμπ.πτόντως άς έλέγξουμε πώς άκριβώς
άρχισε ή ιστορία μέ τό άμέσως προ
ηγούμενο πραξικόπημα).
Αυτό όμως πού είναι πιά τελείως
άδικο καί ταξικά άπαράδεκτο είναι
ότι ένώ στά ταξί όλοι μπορούν νά
άπομυζοΰν τόν όδηγό, στά λεωφο
ρεία μέ ειδική ταμπέλα άπαγορεύεται ή συνομιλία μαζί του, παρ’ όλο
πού έκεί οί απόψεις, θά ήταν πολύ
περισσότερο έμπλουτισμένες έξαιτίας τού μεγάλου άκροατηρίου.
Καί τώρα πού τό θυμάμαι: Μού
είπε ένας ταξιτζής ότι ό Βαρδινογιάννης βάζει υποψηφιότητα γιά ευ
ρωβουλευτής. ’Αληθεύει;
Α.Θ.

«άπροσάρμοστου», αναμένεται άποξενωμένος άπό τούς φίλους του,
έξω άπό τά νερά του, ότι θά άναγκαστεί νά «προσαρμοστεί».
Τό παράξενο είναι ότι σ’ αύτόν
τόν μαθητή δόθηκε ή έσχάτη τών
ποινών χωρίς προηγούμενες παραι
νέσεις ή έπιπλήξεις, χωρίς πρώτα
νά «κληθεί ό κηδεμόνας» του, χω
ρίς προηγούμενες πολλές μονοήμε
ρες άποβολές. Κι άν αύτό είναι
παράλογο γιά τή γενική έκπαίδευση, όπου έπιδιώκεται νά έξαντληθούν όλες οί μέθοδοι νουθεσίας καί
νά έφαρμοστοΰν όλες οί παλιές καί
νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, φαί
νεται νάναι λογικό γιά τήν υποβαθ
μισμένη καθ’ όλα τεχνική έκπαίδευση. 'Εκεί τά ζητήματα πειθαρχίας
είναι αυστηρότερα.
Δύο μαθητές μέ άπεργία πείνας
καί οί συμμαθητές τους πού τούς

&
συμπαρίστανται προβάλλουν όλα
αύτά καί άλλα πολλά ζητήματα λει
τουργίας τού σχολείου. Συνεχίζουν
νά διαμαρτύρονται μετά άπό 15μερη άποχή ολόκληρου τού σχολείου.
Τό Ύπ. Παιδείας άν καί τροπο
ποίησε τίς άρμοδιότητες τών συλλό
γων καί τών διευθυντών τών σχο
λείων έχει άποδεχτεί ότι ό ρόλος
τών καθηγητών είναι νά άμοίβουν,
νά τιμωρούν, νά προβιβάζουν καί
νά άπορρίπτουν, νά χαρακτηρίζουν
τή διαγωγή τών μαθητών.
Οί συνδικαλιστικοί σύλλογοι τών

καθηγητών συζητούν τέτοια ζητή
ματα μόνο σέ έκπαιδευτικά συνέ
δρια.
Τό Ύφ. Νέας Γενιάς παρά τήν
πλατφόρμα «τρόπου ζωής τής νεο
λαίας» έδώ δηλώνει αναρμοδιότητα.
Οί σύλλογοι γονέων καί κηδεμό
νων έξαντλημένοι άπό τόν άγώνα
τους γιά τά ναρκωτικά δέν τολμούν
νά θίξουν τήν έξουσία τών καθηγη
τών γιατί έτσι θίγεται καί ή δική
τους έξουσία.
Τήν ώρα πού γράφονται αύτές οί
γραμμές δέν ξέρουμε ποιά θάναι ή
κατάληξη αυτής τής άπεργίας. "Αν
δηλ. τό ζήτημα έμεινε μέσα στά
πλαίσια τού σχολείου καί έξαντλήθηκε μέ τή μετάθεση τού καθηγητή
πού ζήτησε τήν άπομάκρυνση τού
μαθητή. "Αν θά τελειώσει μέ κά
ποιες υπηρεσιακές άνακρίσεις πού
άφού ρίξουν άπλετο φώς, θά κλείσουν μέ κάποιο τελικό πόρισμα.

Είναι όμως κάτι, πού χρειάζεται
έπιτέλους νά ειπωθεί: ότι είναι άπαράδεκτο νά ύπάρχουν άκόμα ποι
νές πού ίσοδυναμούν μέ ψυχολογι
κή έξόντωση τού μαθητή. Ότι είναι
δοσμένο οί καθηγητές νά είναι κριτές-τιμωροί τών μαθητών τους.
Μ. Παπαδάκη

Τζόγος νά γίνεται
Καινούργιους τρόπους μηχανεύε
ται ή κυβέρνησή μας νά γεμίζει ό
κρατικός κορβανάς.
α) Εκσυγχρονίζει τό ΠΡΟ-ΠΟ.
Φτιάχνει καινούργια δελτία μέ πε
ρισσότερες στήλες κρατώντας συγ
χρόνως σταθερή στίς 6 δρχ. τή στή
λη. Μοιράζει δωρεάν ένημερωτικό
δελτίο στούς παίκτες τού ΠΡΟΠΟ.
Εμφανίζει τήν κυρία Ζωγοπούλου
στήν τηλεόραση.
β) Κατεβάζει άπό 28% σέ 20%
τήν κρατική γκανιότα στόν Ιππό
δρομο. 'Αναγγέλλει συγχρόνως τή
δημιουργία έργων πού θά κάνουν
πιό ευχάριστες τίς Ιπποδρομίες.
Σκέφτεται μάλιστα νά καθιερωθεί
Ίπποδρομιακή έκπομπή στήν Τη
λεόραση ώστε νά πάψουν νά θεω
ρούνται «άλογομούρηδες» οί φίλιπποι.
γ) 'Αστυνομεύει συστηματικά τίς
χαρτοπαικτικές λέσχες πού δέν έλέγχει. 'Ετοιμάζει, μάλιστα, νόμο
πού προβλέπει κρατικοποίηση (!)
τών λεσχών ώστε ή γκανιότα νά
πηγαίνει στή Γ.Γ.Α καί όχι σέ έπιτήδειους λεσχειάρχες.
δ) Αρχίζει δικαστικούς αγώνες
γιά τό Καζίνο, προσπαθώντας νά τό
περάσει στή διαχείριση τού EOT.
Καί όλα αύτά έκμεταλλευόμενη
τήν 'ίδια τήν οικονομική κρίση καί
τήν αύξανόμενη ροπή διαφόρων
κοινωνικών κατηγοριών πρός τόν
τζόγο.
'Εμείς δέν μπορούμε παρά νά τής
εύχηθοΰμε ολόψυχα νά τά καταφέ
ρει!
J Ä j________________________Θ Π ·

’Αλλαγή
καί Πανεπιστήμιο

Καί έπιτέλους σχεδόν σ' όλα τά
Α.Ε.Ι. βγήκαν οί πρόεδροι τών Τμη
μάτων. Κουρασμένοι καί εύτυχισμένοι στόν 5ο όροφο τού κτιρίου τής
Μητροπόλεως, ό Ρόκος καί οί συ
ναγωνιστές του τών ύπόλοιπων
προοδευτικών δυνάμεων, ρίχνουν
μιά τελευταία έπιδοκιμαστική ματιά
στόν κατάλογο μέ τά πράσινα, κόκ
κινα καί ρόζ ονόματα καί άποσύρονται γιά νά έτοιμάσουν τή σύνθεση
τής ΕΑΓΕ ('Ε θνική Ακαδημία
Γραμμάτων καί Επιστημών).
Στό προσκήνιο τού Πανεπιστή
μιου νέα πρόσωπα. Γνωστοί παρά-

γοντες τών άριστερών κομματικών
μηχανισμών, πού χρόνια τώρα γνωμοδοτούσαν μέ τό έπιστημονικό
τους κύρος γιά τό δεξιό νέφος, τή
δεξιά ρύπανση τών θαλασσών μας,
τή δεξιά χωροταξία, τή δεξιά νομο
θεσία κ.ά. καί πού σήμερα μέ τό
ίδιο «ύπεύθυνο» όμως ύφος γνωμοδοτούν γιά «έφικτά χρονοδιαγράμ
ματα » καί «ρεαλιστικές» προτάσεις.
Επιστήμονες πού είχαν χθές κα
ταγγελθεί γιά τίς «νατοϊκές τους
διασυνδέσεις» γίνονται οί νέοι έκλεκτοί. "Ανθρωποι πού άλλάζουν χρώ
μα μέ ρυθμό πού θά ζήλευε καί ή
μητέρα Φύση, πού καταφέρνουν νά
γράφουν σέ ρόζ εφημερίδες, νά ύπογράφουν σέ κόκκινες έπιτροπές
καί νά κατεβαίνουν σέ πράσινα ψη
φοδέλτια. Υπήρξαν βέβαια καί κά
ποιοι άξιοπρεπεϊς πού άρνήθηκαν
νά μπούν στή μοιρασιά άλλά μάλλον

θά βρέθηκαν στή μέση κατά λάθος.
Καί μπροστά άπό τή σκηνή οί
φοιτητές άκόμα κοιτάνε μέ έκπλη
ξη καί θαυμασμό τό κατ' έπιταγή
έργο τους. Προσπαθούν νά καταλά
βουν πώς βρέθηκαν ξαφνικά αύτοί
νά βγάζουν τούς καθηγητές στήν
πασαρέλα καί νά τούς χειροκροτάνε, νά τούς γιουχάρουν, νά τούς
ρωτάνε καί νά τούς δεσμεύουν. Τή
γενική ευφορία σπάσανε μόνο κά
ποιοι λίγοι άμετανόητοι πού έπιμένανε νά ρωτάνε τί γυρεύουν έκεί
μέσα καί κάποιοι έλάχιστοι άπαισιόδοξοι πού αισθάνθηκαν νά άσφυκτιοϋν καθώς άκούγανε τίς ε
ρωτήσεις γιά τόν έλεγχο τής έρευ
νας, τής γνώσης, τής εισαγωγής νέ
ων μαθημάτων made in USSR, τής
άνόδου τού έπιπέδου σπουδών, τής
άξιοκρατίας κ.ά.
Σ·

Μαγειρέματα...
Τί θά γίνει έπιτέλους μέ τήν Πρυ
τανεία τού ΕΜΠ; Όσο πλησιάζουν
οί μέρες τής έκλογής τόσο οργιά
ζουν οί φήμες. Κάποτε πρύτανις
φερόταν πρασινίσας καθηγητής
τών Ηλεκτρολόγων. Αργότερα,
σύμφωνα μέ πληροφορίες έγκυρων
κύκλων, ή έπιμονή καί τό κύρος
διάσημου Φυσικού τόν έπέβαλαν
ώς άδιαφιλονίκητο πρύτανη παρά
τις άντιρρήσεις όλων. Καί ή τριάδα
συμπληρώθηκε άπό γνωστό λαοφι
λή ειδήμονα τών μαρμάρων. Καί
ένώ όλοι εύτυχισμένοι περίμεναν μέ
άγωνία τήν ήμέρα πού θά ψήφιζαν
«μονοκούκι» τήν μοναδική υποψή
φια τριάδα, ξαφνικά νέες φήμες
άρχισαν νά οργιάζουν. Σκληρός ά- ί
ντίπαλος, μέλος τής συντεχνίας τών
Πολιτικών Μηχανικών, μέ προοδευ
τικές τάσεις καί άποδεδειγμένη άντισυγκλητική δράση κατά τήν προ
ηγούμενη μαύρη διετία στό ΕΜΠ,
έμφανίστηκε στόν ορίζοντα. Οί φή
μες λένε ότι ό τελευταίος δέν άνέχεται τόν δεσποτισμό τού Φυσικού
καί χαίρει μεγάλης έκτίμησης στούς
κόλπους τών σοβαροφανών έπιστημόνων τού ιδρύματος. Επιπλέον
διαθέτει προσβάσεις στό χώρο τού
ΕΔΠ καί έχει τήν προτίμηση μέρους
τών σοβαροφανών στελεχών τού λε
γάμενου «χώρου». Ός στελέχη τής
ύπ' αύτόν τριάδας φέρονται έπίσης
καθηγητές κύρους. Μέχρι στιγμής
τίποτα δέν είναι ξεκάθαρο. Θά ήταν
πάντως μεγάλη άνακούφιση γιά τό
έκλεκτορικό σώμα νά έχει τήν ποι
κιλία ένός δεύτερου ψηφοδέλτιου
γιά νά μπορεί νά τό μαυρίσει.
Γιά όσους δέν γνωρίζουν πρόσω
πα καί πράγματα οί πρωταγωνιστές
τής ιστορίας μας κατά σειρά έμφανίσεως είναι οί έξής: Πρωτονοτά
ριος Μανώλης, Βουδούρης Γιώργος,
Σκουλικίδης Θόδωρος, καί Νουτσόπουλος.
Σ.
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Ή σ υνέντευξη τού Μ άρξ π ο ύ δημοσιεύουμε ε'ιχε μείνει μέχρι
πρό σ φ α τα άγνωστη. Τήν ανακάλυψ ε ό Ν εοϋρκέζος έρευνη τής Louis
Lazarus κα ί τή δημοσίευσε ατό Library Bulletin N o 40, τόν Μάιο τού
1964. Τό 1965 τή μετέφ ρα σ ε ό Bert Andreas στό Archiv für Sozialgeschi
chte V, κα ί τό 1968 ό ίδιος τή σχολίασε στό γαλλικό περιοδικό «V
homme et la Société» (τεύχος 7, Ίανουάριος-Μ άρτιος).
Τή συνέντευξη π ή ρ ε άπό τόν Μ άρξ ό άντα ποκριτής στό Λ ονδίνο
τής ά μερικα νικής έφ ημερίόα ς Chicago Tribune οπού κ α ί δημοσιεύτη
κε στις 18 Δ εκεμβρίου 1878.
Ή έφ ημερίό a αύ τή ύποστήριξε τότε τούς Ρ επουμ πλικά νους κα ί

είχε μιά ά π 'τ ις μ εγα λύτερες κυκλοφ ορίες τής έποχής: 25.000
φύλλα.
Σ την εισαγωγή γίνεται μιά περιγρα φ ή τής κατοικίας, τού γρα 
φείου καί φυσικά τού ίδιου τού Μάρξ. Ε ντυπω σια σμένος ό
δημοσιογράφος άπαριθμει τά είδη κα ί τούς συγγρα φ είς τών βιβλίων
πού πρόλαβε νά συγκροτήσει ά π ' τά ρά φ ια τής βιβλιοθήκης: Σαίξπηρ, Ν τίκενς, Μολιέρος, Ρακίνας, Γκαϊτε, Βολταίρος... άγγλικά,
ά μερικάνικα κ α ί γαλλικά οικονομικά βιβλία, ρώσικα, γερμανικά,
ισπανικά, ιταλικά κλπ. πολιτικά κ α ί φιλολογικά δοκίμια.
Κ αί βέβαια ή συνέντευξη άρχισε μ έ συζήτηση γύρω ά π ' τό
πρόγρα μμα τής γερμα νικής σοσιαλδημοκρατίας:

Συνέντευξη μέ τόν Μάρξ

Αυτό τό πρόγραμμα (τής Γκότα) μπορεί
νά έφαρμοστεΐ μόνο στή Γερμανία ή καί
σέ καναδυό άλλες χώρες;

Τό νά βγάζει κανείς άπό ένα πρόγραμμα μόνο
αυτά τά συμπεράσματα σημαίνει ότι παραγνωρί
ζει τή δράση τοϋ κινήματος. Πολλά σημεία τοϋ
προγράμματος αυτού δέν έχουν τήν παραμικρή
σημασία έξω άπό τή Γερμανία. Ή Ισπανία, ή
Ρωσία, ή Αγγλία καί ή Αμερική έχουν τά δικά
τους προγράμματα, προσαρμοσμένα στίς δικές
τους δυσκολίες. Τό μόνο κοινό σημείο είναι ό
τελικός σκοπός.

Καί αυτός ό τελικός σκοπός είναι ή
έργατική έξουσία;
' Η απελευθέρωση τών έργαζομένων.
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Τί έχει πετύχει ό σοσιαλισμός μέχρι
σήμερα:
Δυό πράγματα: οί σοσιαλιστές άπέδειξαν ότι
ένας γενικός αγώνας θέτει παντού άντιμέτωπους
τό Κεφάλαιο καί τήν ' Εργασία, άπέδειξαν δηλα
δή τόν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα αύτοΰ τοϋ
άγώνα. 'Επιχείρησαν λοιπόν νά πραγματοποιή
σουν μιά συμμαχία μεταξύ τών έργαζομένων τών
διαφόρων χωρών. Αύτή ή συνεργασία είναι έντελώς! άπαραίτητη έφόσον οί καπιταλιστές είναι
πάντα περισσότερο κοσμοπολίτες. Όχι μόνο
στήν ’Αμερική, άλλά καί στήν Αγγλία, τή Γαλλία
καί τή Γερμανία στρατολογούν ξένους έργάτες
γιά νά τούς χρησιμοποιήσουν κατά τών ντόπιων.
Δημιουργήθηκαν άμέσως διεθνείς δεσμοί μεταξύ
τών έργαζομένων διαφορετικών χωρών. Φάνηκε
έτσι ότι ό σοσιαλισμός δέν είναι μόνο ένα τοπικό
πρόβλημα άλλά ένα διεθνές πρόβλημα πού πρέ
πει νά άναληφθεΐ ά π’ τήν έξίσου διεθνή δράση
τών έργαζομένων. ' Η έργατική τάξη ξεκινά αυ
θόρμητα τό κίνημα δίχως νά ξέρει πού τήν

οδηγεί αύτό. Οί σοσιαλιστές δέν δημιούργησαν
τό κίνημα άλλά έξήγησαν στούς έργάτες τό
χαρακτήρα του καί τούς σκοπούς του.
Δηλαδή ή ανατροπή τής κυρίαρχης κοι
νωνικής τάξης;
Μέσα σ' αύτό τό σύστημα, τό κεφάλαιο καί ή
γή είναι ιδιοκτησία τών έργοδοτών, ένώ ό έργάτης δέν κατέχει παρά τήν έργατική του δύναμη
καί είναι ύποχρεωμένος νά τήν πουλά σάν ένα
έμπόρευμα. Είμαστε βέβαιοι ότι αύτό τό σύστη
μα δέν είναι παρά μιά ιστορική φάση, ότι θά
έξαφανιστεΐ καί θά δώσει τή θέση του σέ μιά
άνώτερη κοινωνική τάξη. Αποκαλύπτουμε πα
ντού τήν ύπαρξη μιάς (ταξικής) διαίρεσης τής
κοινωνίας. Ο άνταγωνισμός μεταξύ αύτών τών
δυό τάξεων συνδυάζεται μέ τήν άνάπτυξη τού
βιομηχανικού πλούτου στίς πολιτισμένες χώρες.
Από σοσιαλιστική σκοπιά, τά μέσα γιά τόν
έπαναστατικό μετασχηματισμό τής παρούσης ι
στορικής φάσης ύπάρχουν ήδη σήμερα. Σέ πολ-

λές χώρες έχουν άναδειχθεί πολιτικές όργανώσεις ξεκινώντας άπό τά συνδικάτα. Στην 'Αμερι
κή είναι σήμερα ολοφάνερο ότι χρειάζεται ένα
άνεξάρτητο εργατικό κόμμα. Οί έργαζόμενοι δέν
μπορούν πιά νά χουν έμπιστοσύνη ατούς πολι
τικούς. Οί κερδοσκόποι καί οί κλίκες έχουν
καταλάβει τά νομοθετικά όργανα καί ή πολιτική
έχει γίνει έπάγγελμα. Αύτό δέν άφορά μόνο τήν
Αμερική, άλλά έκεϊ κάτω ό λαός είναι πιό
άποφασισμένος άπ' ό,τι στήν Εύρώπη. Τά πράγ
ματα ώριμάζουν έκεϊ πιό γρήγορα καί χωρίς
περιστροφές πρέπει νά άντιμετωπίζεις τά γεγο-

Λένε οτι ειοαστε ή κεφαλή καί ό όόηγός
τον σοσιαλιστικού κινήματος καί ότι
άπό τό σπίτι σας κινείτε όλα τά νήματα
τών οργανώσεων, έπαναστάσεων κλπ.
Είναι άλήδεια;
Τό έχω άκούσει. Είναι ένα παράλογο πράγμα
πού έχει όμως καί τις κωμικές του πλευρές.
Έτσι, δύο, μήνες πριν τήν άπόπειρα τού Hödel, ό
Μπίσμαρκ μέ κατηγόρησε άπό τήν Norddeutsche
Zeitung γιά μιά συμμαχία πού δήθεν έκλεισα μέ
τόν στρατηγό τών Ιησουιτών Beckx: λές κι ήταν
δικό μας τό λάθος πού δέν μπόρεσε νά διασπάσει τό σοσιαλιστικό κίνημα.

διάρκεια μιάς ομιλίας τά έξης: Θά πρεπε νά πούμε ατόν Κάρλ Μάρξ ότι μιά
μεταρρύδμιαη τής έργαοίας είναι πραγ
ματοποιήσιμη δίχως αιματηρή επανά 
σταση στις Ηνωμένες Πολιτείες καί τή
Μεγάλη Βρετανία, ίσως άκόμα και ατή
Γαλλία, άλλά ατή Γερμανία καί τή Ρω
σία, όπως στήν Ιταλία καί στήν Αυ
στρία, δά χρειαστεί νά χυθεί αίμα.
"Εχω άκούσει νά μιλούν γιά τόν κ. Κούκ. Δέν
καταλαβαίνει καί πολλά πράγματα άπό σοσιαλι
σμό. Δέν είναι άπαραίτητο νά είσαι σοσιαλιστής
γιά νά δεις καί νά προβλέψ’εις πράγματι ότι θά
γεννηθούν αιματηρές έπαναστάσεις στή Ρωσία,
τή Γερμανία, τήν Αύστρία καί ίσως τήν Ιταλία,
έφόσον οί ' Ιταλοί συνεχίσουν νά προχωρούν στή
σημερινή κατεύθυνση. Σ' αύτές τίς χώρες είναι
πιθανό νά δημιουργηθοΰν γεγονότα συγκρίσιμα
μέ τή Γαλλική Επανάσταση. Πρόκειται γιά κάτι
ολοφάνερο γιά κάποιον πού είναι ένημερωμένος
γιά τήν πολιτική κατάσταση. Αύτές όμως οί
έπαναστάσεις θά γίνουν άπό τήν πλειοψηφία. Οί
επαναστάσεις δέν θά γίνονται πλέον άπό ένα
κόμμα άλλά άπό ολόκληρο τό έθνος.
Ό ιερωμένος αυτός παρέδεσε ένα από
σπασμα άπό ένα γράμμα πού ισχυρίζε
ται ότι στείλατε τό 1871 ατούς παρισι
νούς κομμουνάρονς, καί όπου όιαβά-

γράφω. Αύτό τό κείμενο δημοσιεύτηκε τότε στή
Φιγκαρό μέ τήν ύπογραψή μου. Εκείνη τήν
έποχή κυκλοφορούσαν εκατοντάδες έπιατολές
αύ’τού τού τύπου. Εγραφα στούς Τάιμς τού
Λονδίνου καί δήλωσα ότι είναι πλαστές. Αν
όμως ήθελα νά διαφενοω κάθε τι πού' λέγεται ή
γράφεται γιά μένα, θά χρειαζόμουν ν' άπασχολώ
είκοσι γραμματείς.
Ωστόσο γράψατε κείμενα γιά νά υπε
ρασπίσετε τήν Παρισινή Κομμούνα.
Καί βέβαια τό έκανα, σέ άντίβαρο τών όσων
γράφονταν στά κύρια άρθρα. ' Εντούτοις ορισμέ
νοι άνταποκριτές άπό τό Παρίσι διάφ’ευσαν άρκετά στόν άγγλικό τύπο τίς διαπιστώσεις αύτών
τών άρθρων γιά υπερβολές, σπατάλες κλπ. ' Η
Κομμούνα δέν έκτέλεσε παρά έξήντα περίπου
άνθρώπους συνολικά. Ό στρατηγός Μάκ Μαόν
καί ό στρατός τών χασάπηδων του σκότωσαν
περισσότερους άπό έξήντα χιλιάδες. Κανένα πα
ρόμοιο κίνημα δέ συκοφαντήθηκε τόσο πολύ
όσο ή Κομμούνα.
Οί σοσιαλιστές δεωρούν τή δολοφονία
και τό αίμα απαραίτητα για τήν πραγμα
τοποίηση τών άρχών τους;
Κανένα μεγάλο κίνημα δέν γεννήθηκε χωρίς
νά χυθεί αίμα. Οί Ηνωμένες Πολιτείες τής

Αλλά ή όική σας «Διεδνής Ένωση»
καδοδηγεί τό κίνημα;
' Η Διεθνής είχε τή χρησιμότητά της, έκανε γιά
ένα διάστημα τή δουλειά της καί μετά έπαψε νά
ύπάρχει. Είχε μιά δράση, καθοδηγούσε τό κίνη
μα. ’Η άνάπτυξη όμως τού σοσιαλιστικού κινή
ματος τά τελευταία χρόνια τήν έκανε περιττή. Σέ
πολλές χώρες ιδρύθηκαν έφημερίδες πού άναπτύσσουν τις άμοιβαίες σχέσεις. Είναι ό μοναδι
κός δεσμός πού διατηρούν τά κόμματα τών
διαφόρων χωρών μεταξύ τους. ' Η Διεθνής δημιουργήθηκε πριν άπ' όλα μέ στόχο νά συνενώ
σει τούς έργαζόμενους καί νά τούς άποδείξει ότι
άξιζε τόν κόπο νά συγκεντρώσουν τις διαφορετι
κές τους έθνότητες ατούς κόλπους μιας όργάνωσης. Τά συμφέροντα όμως τών εργατικών κομμά
των δέν είναι ταυτόσημα στις διάφορες χώρες.
Τό φάντασμα ένός ήγέτη τής Διεθνούς πού'
κατοικοεδρεύει στό Λονδίνο, είναι ένα άπλό καί
καθαρό έφεύρημα. Είναι έντούτοις άκριβές ότι
δώσαμε οδηγίες σέ έργατικές όργανώσεις τήν
έποχή πού ιδρύθηκε ή ένωση τών Διεθνών.
Είμαστε γιά παράδειγμα ύποχρεωμένοι νά άποκλείσουμε ορισμένα τμήματα άπ' τή Νέα Ύόρκη, όπου στήν πρώτη γραμμή φιγουράριζε ή κα
Woodhull. Αύτά συνέβαιναν τό 1871. Υπήρχαν
πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί πού εύχαρίστως
θά μετέτρεπαν τό κίνημα σέ προσωπική τους
ύπόθεση. Δέν έπιθυμώ νά δώσω κανένα όνομα:
οί Αμερικανοί σοσιαλιστές τά γνωρίζουν πολύ
καλά.
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΡΞ
ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ

C O LLO Q U E
IN T E R N A T IO N A L
Μέ άφορμή τά 100 χρόνια άπό τό θάνατο τού
Μάρξ έγινε στό Παρίσι άπό τίς 17 ως τίς 20
Μαρτίου διεθνής συνάντηση μέ θέμα τό « Εργο
τού Μάρξ έναν αιώνα μετά». Τήν οργάνωση είχε
άναλάβει τό Πανεπιστήμιο τής Ναντέρ καί τό
συντονισμό ό καθηγητής Ζώρζ Λαμπικά. Στή
συνάντηση πήραν μέρος μαρξιστές άπ' όλο τόν
κόσμο, κυρίως βέβαια άπό τή Δυτική Εύρώπη.
Απ' τό Σχολιαστή είχε κληθεί ό Δημήτρης
Ψαρράς, μέλος τής Διεύθυνσης. Στό επόμενο
τεύχος μας θά δημοσιεύσουμε έκτενή άνταπόκριση τού άπεσταλμένου μας Χρήστου Βαλλιάνου πού παρακολούθησε τίς εργασίες.

Δέν άγνοοΰμε ότι είναι άνόητο νά παίρνεις
βίαια μέτρα κατά τής θρησκείας. Σύμφωνα μέ τίς
αντιλήψεις μας, ή θρησκεία θά έξαφανιστεί στό
μέτρο άκριβώς πού θά δυναμώσει ό σοσιαλισμός.
' Η κοινωνική έξέλιξη οπωσδήποτε θά εύνοήσει
αύτή τήν έξαφάνιση καί ένας σημαντικός ρόλος
θά παιχτεί άπό τήν έκπαίδευση.

ζουμε τά έξης: «Σήμερα είμαστε τό πολύ
τρία εκατομμύρια. Σέ είκοσι όμως χρό
νια δά γίνουμε πενήντα ή άκόμα καί
εκατό εκατομμύρια. Τότε δά μάς ανήκει
ό κόσμος, έφόσον όχι μόνο τό Παρίσι, ή
Λυών κι ή Μασσαλία, άλλά καί τό Βερο
λίνο, τό Μόναχο, ή Δρέσδη, τό Λονδίνο,
τό Λίβερπουλ, τό Μάνταεστερ, οί Βρυ
ξέλλες, ή Πετρούπολη καί ή Νέα Ύόρκη,
δηλαδή όλος ό κόσμος δά ξεσηκώνεται
ένάντια στό μισητό κεφάλαιο. Καί μπρο
στά σ ’αύτές τίς νέες έξεγέρσεις πού
παρόμοιες δέν έχει δει ή ιστορία, τό
παρελθόν θά έξαφανιστεί σάν ένας τρο
μακτικός εφιάλτης; ή λαϊκή έκρηξη πού
δά ξεπηδά σέ εκατό μέρη ταυτόχρονα
δά έκμηδενίαει ώς καί τήν άνάμνηαη
τού παρελθόντος». Αναγνωρίζετε αύ
τές τίς γραμμές σάν δικές σας;

Ό πάστορας Τζόζεφ Κούκ ά π 'τή Βοστώνη παρατήρησε τελευταία κατά τή

Ούτε λέξη! Ποτέ δέν έγραφα παρόμοιες μελο
δραματικές άνοησίες. Σκέφτομαι καλά αύτά πού

Σάς άποόίόονν, τόσο ατούς οπαδούς
σας όσο καί σέ σάς Δρ Μάρξ, κάδε
λογής έμπρηστικούς λόγους κατά τής
δρηακείας. Οπωσδήποτε δά βλέπατε μέ
ευχαρίστηση όλο αύτό τό σύστημα νά
ξεριζώνεται οριστικά;

■'! . t P»a.S ■ ’

1883-1983
L'œuvre de Marx,
un siècle après

17/20 mars 1983
Αμερικής δέν κατέκτησαν τήν άνεξαρτησία
τους παρά μέ αίμα πολύ. Ό Ναπολέων Γ
κατέκτησε τή Γαλλία μέ αιματηρές πράξεις, και
μέ τόν ίδιο τρόπο νικήθηκε. Ή Ιταλία, ή Αγ
γλία, ή Γερμανία καί οί άλλες χώρες μάς προσφέ
ρουν ένα πλήθος παρόμοια παραδείγματα. Οσο
γιά τήν πολιτική δολοφονία, δέν πρόκειται γιά
κάτι τό καινούριο. Ό Όρσίνι έπιχείρησε άναμφίβολα νά δολοφονήσει τόν Ναπολέοντα, άλλά οί
βασιλιάδες έχουν σκοτώσει πιό πολλούς άνθρώ
πους άπ' όποιονδήποτε. Οί Ιησουίτες σκότω
σαν, όπως καί οί Πουριτανοί τού Κρόμγουελ.
Όλα αύτά συνέβησαν πολύ πριν άρχίσουν ν' άκούγονται οί σοσιαλιστές. Σήμερα όμως σ' αύτούς φορτώνουν τήν εύθύνη κάθε άπόπειρας
κατά τών βασιλιάδων ή τών πρωθυπουργών. Οί
σοσιαλιστές θά πενθούσαν ξεχωριστά σήμερα τό
θάνατο τού αύτοκράτορα τής Γερμανίας: είναι
πολύ χρήσιμος στό πόστο του, καί ό Μπίσμαρκ
έκανε περισσότερα γιά τό κίνημά μας άπ' όποιονδήποτε άλλον πρωθυπουργό έπειδή έξώθησε τά πράγματα στά άκρα.
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«Σημερινό»
τραγούδι
«...Μήν μάς παρεξηγ ϊτε λοιπόν
άγαπητοί άναγνώστες, σημερινοί
άνθρωποι είμαστε, αλλά έπειδή δέν
τή βρίσκουμε μέ τά πληκτικά τρα
γούδια πού έμφανίζονται ώς κουλ
τούρα, ούτε καί μέ τή ντίσκο, άκουμε κανά παλιό, άκοϋμε Διονυσίου,
Μητροπάνο, Αλεξίου, Νταλάρα, άκόμα καί Χριστοδουλόπουλο καί
Σκαφίδα. Καλοί, κακοί αύτοί είναι
τό σημερινό έλληνικό τραγούδι.
Μήν γελιέστε, τίποτ' άλλο δέν ύπάρχει...» (περιοδικό «Ντέφι»)
Βρέ παιδιά καλό τό λαϊκό τραγού
δι, δέν λέμε. ’Επίσης καλό είναι νά
διαχωρίζει κανείς τό αύθεντικό άπό
τό φολκλόρ, όπως κάνετε, πιό πά
νω στό άρθρο σας. (Δέν μάς άρέσει
νά σχολιάζουμε άποσπάσματα, χω
ρίς νά τά έντάσσουμε στό σύνολο
τής άποψης πού άναφέρονται). ’Α
φού λοιπόν άσχολεϊστε μ’ αύτό τό
θέμα - σημερινή αύθεντικότητα,
λαϊκά ρεμπέτικα - γιατί τέτοιοι άφορισμοί (πού μένουν!) στό τέλος;
Σοβαρά πιστεύετε πώς αυτοί είναι
τό σημερινό έλληνικό τραγούδι; Δη
λαδή μόνο τό λαϊκό, όπως τό έννοεϊτε έσεϊς καί μάλιστα μ’ αύτούς
τούς καλλιτέχνες σάν ένδεικτικούς
άντιπρόσωπους ;
'Εμείς πάντως έπειδή νομίζουμε
πώς είναι καλύτερο ν' άκοϋς γιά
«σημερινό» έλληνικό τραγούδι καί
κομμάτια πού παρουσιάστηκαν
τό '80, '81, '82, παρά «κανα-παλιό»
καί μόνο, καί πώς τό «έλληνικό»
δέν καθορίζεται άποκλειστικά άπό
τό «λαϊκό» έπιμένουμε πώς ό Σαββόπουλος, (πού δήλωσε πρόσφατα
ότι μετά τόν τελευταίο του δίσκο
«έλπίζει» νά βγάλει καί τίποτα λαϊ
κό) ώς τώρα δέν κόλαγε μπρίκια,
πώς ό Βαγγέλης Γερμανός δέν είναι
«ρόκ» πεμπτοφαλλαγίτης καί πώς ή
Λένα Πλάτωνος άμα λάχει συγκινει
μέχρι καί ρεμπετόβιους!
Στό κάτω κάτω μήν πλήττετε τό
σο εύκολα βρέ παιδιά!
Γ.Σ.

ράδοση καί έπιρροή στόν κόσμο
τού Μπλούζ.
Δυστυχώς, ή συναυλία στό Σπόρτινγκ τής 14-3-83 δέν ένθουσίασε,
όπως θά περίμενε κανείς. Οι άλλεπάλληλοι μικροφωνισμοί, ή κάκιστη
άκουστική, γιά τό λεπτό ήχο τής
κιθάρας-σκάφους τού Σίλς καί τήν
έκφραστικότητα τής φυσαρμόνικας
τού Γουέλς, οί συχνά θολοί ήχοι
τών άλλων όργάνων, ίσως τό κρύο,
(ό β' κιθαρίστας συχνά «χουχούλιζε» τά χέρια του), έπηρέασαν άρνητικά τήν εύαίσθητη άτμόσφαιρα
μιας συναυλίας μπλούζ καί φυσικά
τό παίξιμό τους. Πιστεύουμε πώς οί
ήχητικές έγκαταστάσεις, ίσως οί
χειριστές τής κονσόλας, καί τελικά
ό ίδιος ό χώρος τού Σπόρτιγκ ήταν
άκατάλληλοι γιά ένα τέτοιο μουσικό
γεγονός.
Παρ' όλα αύτά οί άνθρωποι είναι
μουσικοί άπό τούς καλύτερους τού
είδους καί κατόρθωσαν κατά δια
στήματα νά ξεπεράσουν τά προβλή
ματα αύτά καί νά δείξουν τήν κλάση τους. (Πάντα φυσικά μέ τή βοή
θεια τού κοινού).
Θά θέλαμε νά έπισημάνουμε τό
έξης: Μεγάλο μέρος τού κοινού χω
ρίς νά άμφισβητεϊ τούς κόπους καί
τό άγχος τών όργανωτών, καί ένώ
γνωρίζει τήν άξια τών καλλιτεχνών,
τόσο γιά όσα προαναφέραμε, όσο
καί γιά τή μικρή διάρκεια τής συ
ναυλίας (1 1/2 ώρα) θεώρησε τό
πεντακοσάρικο πού πλήρωσε γιά
εισιτήριο ύπερβολικο.
Ό σο γιά τή δήλωση τού οργανω
τή στό τέλος τής συναυλίας, «ότι ή
άστυνομία άπαγόρευσε τήν έκδήλωση μετά τίς 10, (Σ.Σ. όταν σύτή
άρχισε στις 8.30) καί έάν πάτε 5, 6
άπό σάς νά τούς μεταπείθετε, οί
μουσικοί θά σάς παίξουν μέχρι τίς
1», πιστεύουμε ότι ούτε άρκετά
σοβαρή, ούτε άρκετά πειστική εί
ναι, έφόσον, ένα τέτοιο ένδεχόμενο
άντιμετωπίζεται καί άναγγέλλεται
άπό τήν άρχή. Μήν ξεχνάμε πώς τό
Σπόρτιγκ είναι χτισμένο κολλητά σέ
σπίτια.
Γ.Σ.

Γουέλς, Σίλς
Μιά συναυλία πού
θά μπορούσε
νά είναι καλύτερη

Πέφτουν οί σφαίρες
σάν τό χαλάζι.....

Σέ διάστημα μικρότερο άπό μήνα
έγινε ή δεύτερη συναυλία μπλούζ
γιά τό 1983. Μετά τούς Τζών Χάμμοντ, Μπίγκ Τάιμ Σάρα καί Σικάγο
Μπλούζ Σκάιλαϊν, είχαμε τόν γνω
στό κιθαρίστα Σόν Σίλς καί τήν
όρχήστρα του (β' κιθάρα, μπάσσο,
ήλεκτρικό πιάνο, ντράμς), καθώς
καί τόν πιό γνωστό φυσαρμονικίστα
Τζούνιορ Γουέλς, καλλιτέχνη μέ πα

Οί πρωταγωνίστριες τού έμπορικού μας θεάτρου, βαλθήκανε νά
μάς έντυπωσιάσουν μέ τίς γνωρι
μίες, συνεργασίες, σχέσεις τους μέ
ξένους διάσημους σκηνοθέτες.
Έτσι μετά τή Βουγιουκλάκη καί
τόν Μπολονίνι - πού πάσχισε νά
μάς τόν παρουσιάσει σάν Βισκόντι,
ή πεισματάρα Ζωή Λάσκαρη ανα
κοίνωσε συνεργασία μέ τόν Βίμ Βέ-

ντερς γιά τό άνέβασμα τού «Γαλά
ζιου άγγελου»!!
Καί ένώ δέν είχαμε άκόμα συνελ
θεί, νά καί ή τρομερή Έλενα Ναθα
ναήλ πού μάς άνακοίνωσε ότι κατέπληξε τόν Πήτερ Μπρούκ. «Γιά μαζέψτε τά μαλλιά σας» είπε ό Πήτερ
- ούτε ό Ζώρζ νά ήτανε - καί
άμέσως μετά, πάντα κατά τήν Έλε
να, άναφώνησε: «Τί πρόσωπο θεέ
μου, θά μπορούσες νά παίξεις καί
τόν "Αμλετ»!!!
Γ.Μ.

ώ! (άπό)γνωση!!
Μάς έντυπωσίασαν οί θεατρικές
γνώσεις τού προέδρου τού Δ.Σ. τού
Εθνικού μας Θεάτρου. Μετά άπό
μακρόχρονη έρευνα καί μελέτη άπεφάνθη πώς ό ρόλος τού Λάκυ
στό έργο τού Σ. Μπέκετ «Περιμένοντας τόν Γκοντό» είναι βουβός.
Φαίνεται πώς κάποιο κακό χέρι,
έκοψε τίς σελίδες μονολόγου τού
Λάκυ άπό τό βιβλίο πού είχε στή
διάθεσή του' ό κύριος Νίτσος.
Γ. Μακ.

’Αναζητώντας
την άναπληρώτρια
ηρωίνη
«Κόψαμε τήν ήρωίνη άλλά δέν
είχαμε νά δώσουμε ΜΕΘΑΝΤΟΝ»,
είχε πει ό κ. Αναπληρωτής Βασ.
Βασιλικός τής ΕΡΤ όταν θέλησε νά
έξηγήσει τίς διαμαρτυρίες τού κό
σμου γιά τό άπότομο κόψιμο τών
έκπομπών τής Δεξιάς...
Μετά άπό ένα χρόνο άναζήτησης,
άνατέθηκε τελικά μιά παρόμοια έκπομπή μέ τόν τίτλο «ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΑ» στόν δοκιμασμένο δημιουργότού... ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κ. Δαλιανίδη.
Δέ βρήκαμε ΜΕΘΑΝΤΟΝ! Ζήτω
ή ΗΡΩ Ι ΝΗ;
Μ. Θ.

Τό μινόρε
τών αστών;

.
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Γκρινιάζουν, καί μέ τό δίκιο τους,
οί κριτικοί προοδευτικών έντύπων,
έπειδή τό «Μινόρε τής Αύγής», άποδίδει τόν κόσμο τού ρεμπέτικου
έπίπεδα καί γλυκερά. Ή άξια όμως
τής έκπομπής βρίσκεται άλλού. Γιά
;Όώτη φορά, ή έπίσημη τηλεόραση
^οσπαθεί νά παρουσιάσει άνθρώπινα τόν κόσμο αύτό (δηλαδή προσεγγίζοντάς τον όχι μουσικολογικά,
άλλά μέσα άπό τήν ύποτιθέμενη
καθημερινή του ζωή). Μακάρι οί
μικροαστικός μας καθωσπρεπισμός
νά καταλάβει πώς τά ρεμπέτικα
τραγούδια πού τόσο αγαπάει είναι
άποτέλεσμα βιωμάτων καί τρόπων
ζωής· όχι συνθέσεις πού γράφτηκαν
μέ τό μυαλό άπό άξιοπρεπείς ταλα
ντούχους. Αργότερα, θάρθουν καί
οί πιό τολμηρές προσεγγίσεις στά
μέσα ένημέρωσης, όπως έγινε καί
μέ τό ίδιο τό ρεμπέτικο τραγούδι.
Τέλος, τό Μινόρε δίνει ένα ύπόδειγμα ΛΑ Ϊ ΚΟΥ ΣΗΡΙΑΛ' μιά άπάντηση σ' όσους θέλουν νά ταυτί
ζουν τίς προτιμήσεις τών τηλεθεα
τών μέ τήν κονσερβαρισμένη χυ
δ α ιό τ η τ α κ α ί τή ν π λ α σ τικ ή
ψυχαγωγία.

J
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Νύχτα είναι,
θά περάσει
Ό αύτοκρατορικός τίτλος όμως
δέν φτάνει γιά νά δικαιολογήσει τή
γενική έντύπωση τού ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. Αύτός ό «πη
γαίος» συνδυασμός τής τελευταίας
σύνθεσης στό χώρο τής ήλεκτρονικής μουσικής μέ τά άνέκδοτα γιά
Ποντίους πού γίνεται έτσι γιά νά
σπάσουν τά στεγανά, όπως έπίσης
καί ή πληροφόρηση τού βραδινού
νταλικιέρη τής έθνικής όδού πού
άφιερώνει στόν Τζίμμυ τό Σούπερ
άπ' τά Σεπόλια, ότι άν πατήσει γε
ρά τό γκάζι ίσως προλάβει νά δει
τήν ταινία «Σύμβολα καί Ιδεογράμ
ματα» πού παίζεται στό Γαλλικό
Ινστιτούτο καί τό «Κύκλος δκεντρος» πού παίζεται στό Βρετανι
κό, πετυχαίνει τό τέλειο! Δηλαδή
τήν αποστροφή τού όποιουδήποτε
γιά τήν «αύθόρμητη» αύτή παραγω
γή·

Μ. Θ.

Ί

Α.Θ.

ΜΠΡΕΧΤ
Ποιήματα
γιά
την
άγάπη
Πριν ά π ό ένα χρόνο οί
αναγνώ στες κ α ί οί μ ελετη τές τον
Μ πρέχτ στή Γερμανία γιόρτασαν
ένα αναμφισβήτητα μεγάλο γεγονός:
όλα τά ποιήματα τον μ εγά λο ν
σνγγραφ έα π ο ύ μέχρι τότε
βρίσκονταν διασπαρμένα αέ
δεκάδες τόμονς διαφορετικώ ν
σνλλογώ ν κ α ί έκδοτών,
σνγκεντρώ δηκαν έπ ιτ έ λ ο ν ς σ 'έ ν α ν
ένιαϊο τεράστιο τόμο. Ό
ένδονσιασμός όμως δέν κράτησε γιά
πολύ. Στό τέλος το ν 1982
άνα γγέλδηκε ή έκδοση άκόμα ένός
τόμον 400 σελίδων κ α ί όχι μόνο
αύτό:
Σ έ ξεχωριστό τόμο κνκλοφόρησαν
τά «Ποιήματα γιά τήν άγάπη»
ό π ο ν μ ετα ξύ μερικώ ν λίγο -π ο λύ
γνωστών ποιημάτω ν δημοσιεύονται
γιά πρώτη φορά κ α ί ορισμένα π ού
μέχρι σήμερα έμ ενα ν έντελώ ς
άγνωστα. Οί λόγοι πονριτανιαμού
π ο ύ έμπόδιζαν τούς έκδότες καί
έπ ιμ ελη τές τον έρ γο ν το ν Μ πρέχτ
νά προχω ρήαονν στήν έκδοση αύτή,
φ αίνεται ότι έχο νν έκλείψ ει.
Ακριβώς άλλωστε γι' αύτό, ένα
βιβλίο π ο ύ άλλοτε δά ξεσήκωνε
κύμα διαμαρτνριώ ν κνκλοφόρηαε
π ο λύ στή Γερμανία σάν
Χ ριατονγεννιά τικο δώρο.
Γιά πρώτη φορά στήν Ελλάδα
π αροναιάζονμε ά π ' τίς στήλες τον
Σχολιαστή ένα μικρό δείγμα αύτής
τής άγνωστης δονλειά ς τον
Μ πρέχτ. Τό αννοδεύονμ ε ά π 'τόν
έπ ίλο γο το ν έπ ιμ ελη τή Βέρνερ
Χ έχτ.
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Τά «ποιήματα γιά τήν αγάπη» τού Μπέρτολτ
Μπρέχτ είναι γραμμένα σ' άλες τίς έποχές τής
ζωής του: τά πρώτα τά έχει γράψει ό άσημος
άκόμα μαθητής τού Άουγκσμπουργκ, τά τελευ
ταία ό πασίγνωστος πιά θεατρικά συγγραφέας
καί σκηνοθέτης τοϋ Βερολίνου.
Τό θέμα τής αγάπης πρός έναν άνθρωπο
έπαναλαμβάνεται τό ίδιο έπίμονα όπως καί τό
θέμα τής άγάπης πρός τούς άνθρώπους, στους
όποιους γίνεται έκκληση νά διαμορφώσουν τόν
πλανήτη τους ώστε νά γίνει «κατοικήσιμος». Καί
τά δυό θέματα άλληλοεξαρτώνται προκαλοϋν τό
ενα τό άλλο, προκύπτουν τό ένα άπ' τό άλλο. Ό
μικρόκοσμος τής προσωπικής άγάπης μπορεί νά
δώσει φτερά στό αίτημα νά ύπάρξουν καί στό
«μεγάλο κόσμο» φιλία καί ειρήνη, ζωντάνια καί
παραγωγικότητα, ομορφιά καί άξιοπρέπεια στή
συμβίωση τών άνθρώπων. Γιατί, χωρίς τέτοιες
άρετές στις σχέσεις θά είναι λειψή καί ή άγάπη
πρός έναν μόνο άνθρωπο: ατούς «δύσκολους
καιρούς» θά μεταβληθεϊ σέ σχέση πού ρυθμίζε
ται άπό τήν πληρωμή καί τήν έκμετάλλευση, σάν
άγάπη-«έμπόρευμα», είτε μέ τή μορφή τής πορ
νείας είτε μ’ αύτήν τού άστικοΰ γάμου.
Ό Μπρέχτ άναπτύσσει πλατιά τό θέμα. Τό
άδημοσίευτό έργο του διαθέτει μεγαλύτερο
πλούτο άπ' όσον άφηναν νά φανεί οί ως τώρα
δημοσιευμένες έκδόσεις ποιημάτων του.
Όταν ό Μπρέχτ, στις 21 Φεβρουάριου 1920
στις 7 τό πρωί στό τραίνο γιά τό Βερολίνο,
έγραφε στό σημειωματάριό του τό έρωτικό ποίη
μα « Ανάμνηση τής Μαρί Α.» πού αργότερα
έγινε τόσο γνωστό, ό τίτλος του ήταν «συναισθη
ματικό τραγούδι άρ. 1007». Τήν άνάμνηση αύτή
μιας περασμένης άγάπης τήν άποστασιοποιούσε
στήν ίδια σελίδα τού σημειωματάριου μέ ένα
άπόφθεγμα τού «μυστικοσύμβουλου Κράους»,
σύμφωνα μέ τό όποιο ό άντρας «σέ κατάσταση
ύπερπληρωμένης σπερματικής κύστεως βλέπει
σέ κάθε γυναίκα μιάν Αφροδίτη». "Ετσι άναδύε-

νά άντιληφθεϊ δηλαδή τήν πραγματικότητα μέσω
τής ποίησης. Ή ρήξη τού Μπρέχτ πρός τήν
άστική ήθική, πού όλοκληρώθηκε έρμητικά στή
διάρκεια τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, είχε
τίς έπιπτώσεις της καί στή σχέση του μέ τίς
γυναίκες, σχέση πού ήταν πολύπλευρη καί άστα
τη: «τό πιάτο άπ’ όπου έτρωγες τό ψωμί σου μήν
τό πολυκοιτάς, πέταξέ το!» Σέ ήλικία 26 έτών
είχε τρία παιδιά άπό τρεις γυναίκες. «Τά άλισβερίσια μέ καταναλώνουν», ομολογούσε ήδη πέντε
χρόνια νωρίτερα. Είναι έκπληκτικό γι' αύτόν τό
ζωντανό άνθρωπο πώς τελικά εζησε ενα σύνδε
σμο διάρκειας μέ μιά γυναίκα, καί άνήκει στις
έξαίρετες έπιδόσεις τής Έλένε Βάιγκελ πώς
στάθηκε πάνω άπό τρεις δεκαετίες ώς τό θάνα
τό του στό πλευρό του. Τούτο, ανάμεσα σ' άλλες
άρετές, οφειλόταν άναμφίβολα στήν αύταπάρνηση τής άγάπης της καί τήν πρακτική της συμπα
ράσταση όπως καί στή μεγαλοσύνη τής κατανόησής της γιά τόν μεγάλο άνδρα, πού ήδη στή δεκαε
τία τού '20 «άδειασε» τήν γκαρσονιέρα παίρνοντας
τό δικό της καί τό δικό του παιδί έπειδή τού
άρεσε τό σπίτι, καί πού άκόμα - φτασμένη πιά
ήθοποιός - άλλαξε σημαντικά μέχρι ή τέχνη της
νά ικανοποιήσει τίς υψηλές του άπαιτήσεις.
Μ' αύτή τήν έννοια ή Βάιγκελ έπαιξε σάν γυναί
κα τόν πιό σπουδαίο καί σημαντικό ρόλο στή
ζωή τού Μπρέχτ.
Στόν τόμο αύτό δέν διαλευκαίνονται οί σχέσεις
του μέ άλλες γυναίκες. 'Αντίθετα, ή διάταξη τών
ποιημάτων του καί οί σημειώσεις έγιναν μέ
τέτοιο τρόπο ώστε νά μήν ικανοποιηθούν τέ
τοιου είδους ένδιαφέροντα. Τά ïôta έρωτικά
ποιήματα παρουσιάζονται κυριολεκτικά σάν πο
λύπλευρες τοποθετήσεις, γύρω άπό τό θέμα.
Ή έξέλιξη καί τό πέρασμα τής άγάπης σ' όλα
της τά στάδια προσφέρθηκαν γιά τή διάταξη τών
ποιημάτων: άπό τήν πρώιμη άρχή ώς τό τέλος
της, σάν ποιήματα μιας άκολουθίας ζωής καί τών
αισθημάτων της. Τά όρια άνάμεσα στά κεφάλαια

Γιά πρώτη φορά δημοσιεύεται 'ένα άγνωστο
τμήμα του μπρεχπκοΰ έργου
Τά «ποιήματα γιά την άγάπη»
ται άπό νωρίς ταυτόχρονα ή συναισθηματική καί
ή γήινη (γιά νά μήν πεϊ κανείς ή φυσιολογική)
άψη τής άγάπης. Τίποτα δέ τού ήταν ξένο καί
δέν γνώριζε ταμπού ούτε στήν παρατήρηση ούτε
καί στήν περιγραφή.
Μερικές άπό τίς άγοραΐες παραστάσεις τίς
κράτησε κρυφές, μάλλον άπό ήθική καί προσω
πική πρόνοια. Ή δημοσίευσή τους πάντως, σα
φώς δέν τοποθετεί τό θέμα «έρωτας» στόν
Μπρέχτ, άλλιώς, άπ' ο,τι τό γνωρίζουμε ήδη, τού
προσδίδει όμως περισσότερη ζωντάνια καί δύνα
μη.
Μιά καί ή συναισθηματική καί γήινη παρατή
ρηση - όπως τότε στό σημειωματάριο τού 1920 κατά κάποιο τρόπο συνυπάρχουν, καί δέν μπο
ρούν, λοιπόν, νά είδωθούν ξέχωρα, ή έκδοση
αύτή μπορούσε νά έχει νόημα μόνο σάν παράδο
ση τών άδημοσίευτων μέ τά ύπόλοιπα έρωτικά
ποιήματα, σάν μιά σημαντική συμπλήρωσή τους.
Ως γνωστόν, διαβάζοντας έρωτικά ποιήματα,
ένδέχεται νά γεννηθεί στόν άναγνώστη τό ενδια
φέρον νά άνιχνεύσει συσχετισμούς καί άφορμές.

είναι ρευστά, γιατί όσο νηφάλια καί νά θέλει νά
είναι οργανωμένη μιά τάξη, στό θέμα αύτό άναπόφευκτα δέ θά είναι ελεύθερη άπό κάποια
ύποκειμενική έρμηνεία.
Προσπαθήσαμε τά ποιήματα νά μπορούν νά
συμβιώνουν, νά συμπληρώνονται, νά οδηγούν
παραπέρα, χωρίς νά λαμβάνεται ύπόψη ή μορφή
καί ό χρόνος δημιουργίας της. Πάνω σ' αύτά
δίνονται διαφωτιστικές διευκρινήσεις. Στόν τόμο
συμπεριλαμβάνονται ποιήματα πού, έπειδή άνήκουν σέ θεατρικά έργα, δέν είχαν βρει ώς τώρα
τή θέση τους σέ έκδόσεις ποιημάτων. Ποιήματα
γιά τά όποια ό Μπρέχτ δέν πρόβλεψε τίτλο
παραμένουν κι έδώ χωρίς έπικεφαλίδα. Ή στίχοι
τών σονέτων άκολουθοΰν τά χειρόγραφα τού
Μπρέχτ. Ή 'Ελ-Μπ. πρόσφερε άξιόλογες καί
άποφασιστικές ύποδείξεις γιά τήν διάρθρωση
καί τήν έπιλογή τών ποιημάτων καί τήν εύχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αύτό.
24 Απριλίου '82
Βέρνερ Χέχτ

Γιατί τά 'χουν οί ηουτάνες τα μέτωπα πλατεία
Πιό χρήσιμη τους είναι μιά πλατεία λεκάνη
Καί μπαίνει περισσότερο καί βγάζουν πιό πολλά
Κι αυτό τόν κόσμο ευτυχισμένο κάνει.
(πριν τό 1920)

"Ελα κορίτσι νά σέ βολέιρω
Είναι καλό γιά τήν ύγειά σου
Θά μεγαλώσουν τά βυζιά σου
Καί τήν κοιλιά σου θά στρογγυλέψω
(1919)

Σονέτο άρ. 3
Σάν θηλυκό πού γιά νά φτάσει στ’ άγια μέρη
Προσφέρει τό κορμί ατούς ναυτικούς
Πιστεύοντας πώς πάει στούς ούρανούς
Μέ καραβίσιους πούτσους είκοσι στο χέρι.
’Έτσι κι έμείς. Μέ τέτοια άτοπήματα
Τό σώμα τ ’ άνεκτίμητο λερώνουμε.
Καί γιά τό ξέπλυμα σάν τή γυναίκα άναλώνουμε
Μιας θάλασσας χειμερινής τά κύματα
Μετά λοιπόν άπό έγχειρήματα καμπόσα
Στή θάλασσα άράζουμε τήν κοντινή
Καί ξάφνου στοϋ Θεού βγαίνουμε τό λιμάνι
"Ερχονται, όές τους πού έχουν κάνει τόσα
Ή θάλασσα μου γιά νά ξεπλυθοϋν όέ φτάνει
Κι αύτοί έμένα καθίζουν ατό σκαμνί.
(1925-1927)
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Oi κακές μεταφράσεις
‘Η πρόσφατη μετάφραση τριών θεατρικών
έργων του Μπρέχτ άπ' τόν Στάθη Δρομάζο
Τό κείμενο αύτό είχε γραφτεί τόν
περασμένο Όκτώβρη, μόλις δηλα
δή κυκλοφόρησαν άπό τόν «Ήριδανό» τά τρία θεατρικά έργα τού
Μπρέχτ, σέ μετάφραση Στάθη Δρομάζου. Δόθηκε στό 'Αντί, άλλά ή
σύνταξή του δέν θεώρησε σκόπιμο
νά τό δημοσιεύσει.
Σήμερα, έξι μήνες μετά τήν έκδο
ση τών βιβλίων αυτών δέν βρέθηκε
ούτε ένας κριτικός βιβλίου, ούτε
ένα έντυπο πού νά προειδοποιήσει
τόν άνύποπτο αναγνώστη δτι πρό
κειται γιά μιά άβασάνιστη έκδοτική
χειρονομία, σημαδεμένη άπό τή με
ταφραστική προχειρότητα. Δέν ξέ
ρω άν αύτό όφείλεται στήν άνεπάρκεια τών άρμόδιων συντακτών, ή
σ' ένα κακώς νοούμενο «σαβουάρ
βίβρ» μεταξύ διανοουμένων καί έντύπων. Τό γεγονός είναι δτι όλος ό
τύπος ύποδέχτηκε τά βιβλία μέ
σχόλια όπως «οί καλές μεταφρά
σεις», «έπιτέλους», «έμπλουτίζεται
ή βιβλιογραφία μας», «ή μετάφραση
ρέει». Καί ας μή μάς άντιταχθεϊ τό
έπιχείρημα δτι έστω καί κουτσάστραβά μεγάλωσε ή μπρεχτική βι
βλιογραφία στήν 'Ελλάδα, τή στιγ
μή πού τά Ιδια έντυπα καραδοκούν
γιά τό παραμικρό μεταφραστικό λαθάκι στά σήριαλ τής τηλεόρασης,
οπού καί τό νόημα νά άλλάζει μικρό
τό κακό. Πολύ περισσότερο δταν
πρόκειται γιά κείμενα πού έχουν
ήδη κυκλοφορήσει σέ άλλη μετά
φραση (Οί «Μέρες τής Κομμούνας»
καί ό «'Αφέντης Πουντίλα» έχουν
ήδη έκδοθεϊ ά π'τόν «Πλανήτη»).
Μιά πρώτη καταφανής άδυναμία
τής μετάφρασης είναι τό γεγονός
δτι δέν έγινε άπό τό γερμανικό
πρωτότυπο άλλά άπό γαλλική μετά
φραση καί δέν ύπήρξε ούτε κάν μιά
στοιχειώδης άνππαραβολή. Οί συ
νέπειες είναι πολύ σοβαρές: άπομάκρυνση άπό τό ύφος τού Μπρέχτ,
συνεχείς άνακρίβειες καί παραδρο

μές, διατήρηση γαλλισμών, μέχρι
καί σοβαρές παρανοήσεις.
Θά περιοριστούμε σ’ ένα άπ' τά
τρία έργα, τις «μέρες τής Κομμού
νας» καί θά άναφέρουμε ένδεικτικά όρισμένα παραδείγματα.

α) Α νακρίβειες - παραδρομές:
Ή μετάφραση γράφει:
-τόν παραμερίζει, άντί τήν παρα
μερίζει (σελ. 48)
-τόν φιλά, άντί τόν άγκαλιάζει
(101)
-στήν τσέπη του, άντί στήν τσέπη
της (108)
-στήν όδό Ταμπερνάκλ ύπάρχουν
καί τά κανόνια, άντί καί στήν όδό
Ταμπερνάκλ ύπάρχουν κανόνια
(47)
-έγκρίνουμε τό σχέδιο καί θά 'ρθοϋμε δταν έκτελεστεί, άντί έρχόμαστε νά τό έκτελέσουμε (87)
-φίλοι τής Κομμούνας, άντί Κομμουνάροι (104).

« ' Η μαντεμουαζέλ είναι άντιπρόσωπος τής Κομμούνας...» (108).
γ) Γαλλισμοί καί άτυχεϊς έλληνικές έκφράσεις:
-Είναι αύτός λόγος νά μήν έλεγε
(44)
-Σημαίνει σά νά λέγατε (63)
- Ή πρωτεύουσα καλεί τίς κοινό
τητες νά συσφιχτοΰν γύρω της (70)
-Δέν ύπήρχε πρόχειρα ξιφολόγχη
(95)
- Ή ολόκληρη έλευθερία (93)
- Αντιλαμβάνεστε τίς άντιλήψεις
(142)
-Πέστε κάθομαι στήν όδό..., άντί
"Ε, σείς, κάθομαι στήν όδό... (182)
-Νά τούς φέρει τήν όρεξη πού
έχουν γιά κρέας αύτοί οί Κύριοι τών
Παρισίων (32)
-Μά τότε είναι τέλεια, άντί: μά
αύτό είναι θαυμάσιο (98)
-Πολίτες άφήστε μας νά μεγαλώ
σουμε τίς δυνάμεις μας. άντί: πολί
τες άς μεγαλώσουμε τίς δυνάμεις
μας (130)

β) Α δικαιολόγητη διατήρηση
γαλλικών λέξεων:
Σέ άρκετά σημεία τής μετάφρα
σης ύπάρχουν γαλλικές λέξεις πού
δέν τίς χρησιμοποιεί ό Μπρέχτ μερσί μποκού (87), a propos (98 καί
99), pardon (147) - ένώ σ'ένα ση
μείο δπου ό Ίδιος ό Μπρέχτ βάζει
μιά γαλλική έκφραση στό στόμα
τού Μπίσμαρκ ό μεταφραστής τό
άγνοεϊ (146).
Καί αν αύτή ή πρωτοβουλία τού
μεταφραστή μπορεί νά δικαιολογη
θεί ώς δημιουργία ύφους δταν ύπάρχει διάλογος άριστοκρατών (ό
πως π.χ. στή σελ. 79), δημιουργεί
τραγελαφικές έντυπώσεις δταν ό
κομμουνάρος έργάτης Λανζεβέν
παρουσιάζει τήν άντιπρόσωπο τής
Δημόσιας ' Εκπαίδευσης λέγοντας:

δ) Σοβαρές παρανοήσεις πού δυ
σχεραίνουν τήν κατανόηση ή καί
άλλοιώνουν νοήματα:
-Στή σελ. 43 ή φουρνάρισσα λέει,
σύμφωνα μέ τόν μεταφραστή, τό
έξής άκατανόητο: «Διαδηλώσεις!
'Όλο διαδηλώσεις! Νομίζω πώς τό
άσπρο ψωμί πού δίνει ή Κυβέρνηση
λέει πολλά». Πρόκειται φυσικά γιά
παρανόηση. ' Η γερμανική λέξη
Kundgebung καί ή γαλλική Manife
Station έκτος άπό διαδήλωση ση
μαίνουν καί άνακοίνωση. Τό κείμε
νο τού Μπρέχτ άναψέρεται σέ μιά
άνακοίνωση τού Θιέρσου πού έχει
ήδη τοιχοκολληθεϊ σέ μιά άφίσα
υτή σκηνή αύτή. Αμέσως άλλωστε
άπαντά ή Μπαμπέτ: «Τό χαρτί είναι

PRAXIS JAZZ
Τό φεστιβάλ PRAXIS JAZZ μέ τήν
τρίχρονη πιά παρουσία του, όναδείχτηκε σάν ένα άπό τά πιό σημαντι
κά πολιτιστικά γεγονότα τής 'Αθή
νας.
Ξεφεύγοντας άπό τήν εύκολη λύ
ση μιάς άπλής συναυλίας, προσπα
θεί νά παρουσιάσει τό θέμα σύγ
χρονη τζάζ - αύτοσχεδιασμός άπό
πολλές πλευρές. Έτσι φέτος, πα
ρουσιάστηκαν βίντεο ταινείες μέ
συναυλίες, όμιλίες, σεμινάριο Μου
σικοθεραπείας καί ζωντανές συναυ
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λίες άπό πολύ σημαντικούς ξένους
μουσικούς καί έπίσης άπό έλληνες.
Έτσι σέ διάστημα 3 έβδομάδων,
πήραμε μιά γεύση τών σύγχρονων
ρευμάτων γύρω άπό τήν τζάζ. "Οσοι
βέβαια τό έμαθαν!
Γιατί τά μαζικά μέσα ένημέρωσης, άκόμη καί ό ειδικός τύπος στό
μεγαλύτερο μέρος τόν έθαψαν ή
πέρασαν στά ψιλά τίς έκδηλώσεις!
Οί κορυφαίες στιγμές τού φεστι
βάλ ήταν όπωσδήποτε οί ζωντανές

συναυλίες.
Στις 17-18 Φλεβάρη έπαιξε ή
GLOBE UNITY ORCHESTRA, μέ
έλεύθερη είσοδο. Ή G.U.O άπό τή
δημιουργία της τό 1965 περίπου,
άσκεΐ πολύ μεγάλη έπιρροή στή
σύγχρονη εύρωπαϊκή τζάζ, καί συ
σπειρώνει έξαιρετικούς μουσικούς.
Άνάμεσά τους, ό γνωστός καί άπό
άλλες συναυλίες στήν Ελλάδα, Al
bert Mangelsdorf στό τρομπόνι,
καί ό έξαιρετικός τρομπετίστας
Kenny Wheeler.

άκόμα ύγρό». Τό χαρτί τής άνακοίνωσης βεβαίως καί όχι... τής διαδή
λωσης.
-Στή σελ. 74 καί 75 ύπάρχει μιά
δεύτερη παρανόηση πού οδηγεί σέ
μεταφραστικό κόλαφο. Οί σκηνικές
ύποδείξεις παρουσιάζουν τόν Φοροεισπράχτορα τριγυρισμένο άπό
τήν οίκογένειά του. Μιλούν μόνο ό
ίδιος καί ή γυναίκα του μεταξύ
τους, κάνοντας παράλληλα παρατη
ρήσεις σέ κάποιον Άλφόνσο πού
προφανώς είναι ό γιός τους, νά
στέκεται Ίσια, νά μήν καμπουριάζει.
Ό μεταφραστής φαίνεται νά κατά
λαβε δτι ό Άλφόνσος είναι τό όνο
μα τού Φοροεισπράχτορα κι έτσι
παράφρασε άνάλογα τίς παρατηρή
σεις αύτές. ' Επειδή όμως ή γυναίκα
άναφέρει κι ένα μυστήριο όνομα
«Κριστόφ» (πού βεβαίως αύτό είναι
τό όνομα τού Φοροεισπράχτορα) ή
μετάφραση τό μετέτρεψε σέ παρισι
νή τοποθεσία: «πρέπει νά μείνεις
στό Κριστόφ», άντί «Πρέπει νά μεί
νεις έδώ Κριστόφ».
-Στή σελ. 187 άναφέρεται: «Πρίν
άπό δυό μέρες ύπογράψαμε συμ
φωνία μέ τήν Κρονπρίτς τής Σαξωνίας». "Αλλο μυστήριο ή Κρονπρίτς!
"Αγνωστο τί κατάλαβε έδώ ό μετα
φραστής. Πάντως ή λέξη Kronprinz
σημαίνει γερμανικά διάδοχος καί
πρόκειται δηλ. πολύ άπλά γιά τή
συμφωνία πού ύπογράφτηκε μετα
ξύ Θιέρσου καί Διαδόχου τής Σαξωνίας.
Τά λίγα αύτά παραδείγματα είναι
πιστεύω άρκετά. Είναι περιττό νά
συζητήσουμε γιά ποιότητα άπόδοσης, θεατρικότητα τής μετάφρα
σης, ειδικότερα προβλήματα πού
παρουσιάζει τό μπρεχτικό κείμενο
δταν δέν τηρούνται ούτε οί στοι
χειώδεις κανόνες μιας μεταφραστι
κής δουλειάς.
Δημήτρης Ψαρράς
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Στίς 28 Φλεβάρη έπαιξε στόν ΟΡΦΕΑ τό κουαρτέτο Dow Pullen George Adams, ό πρώτος στό πιάνο
καί ό δεύτερος στό σαξόφωνο, φλά
ουτο καί τραγούδι. Μαζί τους ό
Dannie Richmont στά ντράμς, καί οί
τρεις γνωστοί καί άπό τή συνεργα
σία τους μέ τόν Mingus, καί τόν
Cameron Brown στό μπάσσο.
Στίς 7 Μάρτη έγινε ή μοναδική
συναυλία μέ Έλληνες μουσικούς,
γι' αύτό καί πολύ σημαντική. "Αν
καί θά περιμέναμε άκόμη μεγαλύ-

τερη συμμετοχή μουσικών, καί γιατί
όχι; κι άλλες συναυλίες. Γιατί δέν
μπορούμε νά μιλάμε γιά ανάπτυξη
τής τζαζ στήν 'Ελλάδα χωρίς αυτό
νά περνάει μέσα άπό τούς έλληνες
τζάζμεν, καί τήν παρουσία τους
σ' όλες τίς έκδηλώσεις πού άφορούν τή μουσική αύτή. Καί έλληνικές συναυλίες τζαζ, δυστυχώς, γίνο
νται έλάχιστες.
Στή συναυλία παρουσιάστηκε
πρώτο τό ντουέτο Μηνά Άλεξιάδη
(πιάνο) - Βασίλη Παπαβασιλείου
(μπάσσο). Ό Άλεξιάδης, άν καί
πολύ νέος, θεωρείται ήδη ένας άπό
τούς σημαντικότερους πιανίστες,

μέ μεγάλη συμμετοχή στήν τζάζ κί
νηση στήν Ελλάδα. Έχει επίσης
παρουσιάσει τήν πρώτη του δισκογραφική δουλιά μέ τόν δίσκο “INTEGRA” Praxis cm 1001. Ό Παπαβασιλείου έγινε γνωστός μέ τήν
περσινή του έμφάνιση στό PRAXIS
82 καί άπό τότε έχει μιά όλο καί
πιό έντονη συμμετοχή στήν έλληνική τζάζ σκηνή.
Ακολούθησε τό κιθαριστικό
ντουέτο Δ. Ζαφειρέλη - Άντρέα
Γεωργίου, ή καλύτερη ίσως παρου
σία τής συναυλίας, μέ άκουστικές
κιθάρες. Ό Δ. Ζαφειρέλης έχει έπί-

σης κυκλοφορήσει προσωπικό δί
σκο μέ τίτλο «ΦΥΛΛΩΣΙΕΣ».
Τελευταίοι έμφανίστηκαν οί Νί
κος Τουλιάτος (κρουστά) καί Πέ
τρος Πρωτοπαππάς στά πνευστά.
Αφήσαμε τελευταίο, τό τρίτο κα
τά σειρά έμφάνισης, ντουέτο τού
Γιώργου Χατζιμιχελάκη - σάζι φωνή
καί Β. Παπαβασιλείου, καί πάλι,
μπάσσο.
Ό Χατζιμιχελάκης παρουσίασε
μιά καινούργια πρόταση γιά τήν
έπεξεργασία τού παραδοσιακού υ
λικού μ' ένα σύγχρονο τρόπο. Αύτοσχεδίασε μέ τό σάζι καί τή φωνή

πάνω σέ παραδοσιακούς δρόμους,
μέ έντονο άνατολικό χρώμα, προ
σπαθώντας όμως νά τά χειριστεί
μ' ένα σύγχρονο τρόπο. Σ' αύτό βο
ήθησε πολύ καί τό έξαιρετικό παίξι
μο τού Παπαβασιλείον.
Τό άποτέλεσμα ήταν οπωσδήπο
τε άνολοκλήρωτο καί ό Χατζημιχελάκης δέν έδειξε νά έχει άποκτήσει
τήν άπαιτούμενη έκφραστική έλευθερία πάνω στό όργανό του. Όμως
είναι στήν άρχή μιάς έρευνας, πού)
έλπίζαυμε νά συνεχιστεί, καί ν' άποδώσει καρπούς, καί δέν έχουμε
παρά νά τήν ένθαρρύνουμε.

Συζήτηση μέ τόν Κώστα Γιαννουλόπουλο
Ποιοι ήταν οί βασικοί ύποστηρικτές αυτής τής προσπάθειας;
Υποστήριξη είχαμε άπό πολύ λίγες
πηγές. Τό Ινστιτούτο Γκαϊτε μάς πα
ραχώρησε τήν αίθουσα, καί πλήρωσε
τά έξοδα τής GLOBE UNITY, άκόμη
γιά τή συναυλία ADAMS-PULLEN βοηθηθήκαμε άπό τήν έταιρεία SOUNWAVE, πού προωθεί καί τούς δί
σκους Praxis στό έξωτερικό, ένώ τό
περιοδικό «Ήχος» κάλυψε τίς ήχητικές έγκαταστάσεις.
Ούτε συζήτηση βέβαια γιά κρατική
ή δημοτική βοήθεια, ή προβολή άπό
τά μέσα μαζικής ένημέρωσης.
Τί γίνεται σέ άνάλογα φεστιβάλ
τον έξωτερικον;
Τά πράγματα είναι πολύ διαφορετι
κά. Στήν έπιτροπή τού φεστιβάλ Βε
ρολίνου συμμετέχουν έκπρόσωποι
τού Δήμου, τής ραδιοφωνίας, τής τη
λεόρασης καί δημοσιογράφοι. Στό φε
στιβάλ τής Ραβέννας ό Δήμος άναλαμβάνει τά έξοδα καί διαθέτει τούς χώ
ρους ένώ ή Alitalia αναλαμβάνει τά
μεταφορικά τών μουσικών. Ζητήσαμε
καί μεϊς τό ίδιο, άπό τήν 'Ολυμπιακή.
Δέν μάς είπαν ούτε κάν ένα «ναί» ή
ένα «όχι». 'Απλώς μάς κοιτούσαν σάν
τρελούς!
Τό υπουργείο πολιτισμού κι οί
κρατικοί φορείς;
Τό υπουργείο πολιτισμού δέν ένδιαφέρεται καθόλου. Φτάσαμε στό ση
μείο, οί πολιτιστικές έκδηλώσεις νά
έχουν ταυτιστεί μέ τόν... EOT! Καλύ
τερα πάντως νά μήν άσχοληθεί ποτέ
τό κράτος μέ τήν Τζάζ. Θά είναι
χειρότερα!
Θά θέλαμε νά μάς πεις που στο
χεύει το PRAXIS
Στοχεύει στήν προώθηση τής σύγ
χρονης τζάζ καί τής αυτοσχεδιαζόμε

Ό Κώστας Γιαννουλόπουλος είναι ό βασικός συντελεστής γιά τή
δημιουργία τού φεστιβάλ PRAXIS JAZZ, καθώς και γιά τήν κυκλοφο
ρία τών δίσκων τζάζ «PRAXIS». 'Εκδότης κ α ί διευθυντής τοΰ
περιοδικού «ΤΖΑΖ», π ο ύ όιέκοφε τήν έκδοσή του. Π ρόσφατα
κυκλοφόρησε τό βιβλίο του «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΣΚΩΝ ΤΖΑΖ».
νης μουσικής, καί σέ παράλληλες έκδηλώσεις μέ τόν ίδιο χαρακτήρα, ό
πως χορός, πού ήδη έχουμε παρου
σιάσει, όμ ιλίες, hapenigs κ.ά.
Βλέπουμε τό PRAXIS σάν ένα ένιαίο
πολιτιστικό φαινόμενο.
Ποιο είναι τό περιεχόμενο τής
σύγχρονης τζάζ καί τού αύτοαχεόιασμού;
Ή ψυχολογία τής άνθρώπινης μου
σικότητας διακρίνεται άπό τήν άνάγκη γιά άμεσότητα. Ή τζάζ στηρίζε
ται στό γεγονός αύτό. Ειδικότερα ή
σύγχρονη τζαζ πού είναι κατεξοχήν
περιβαντολογική μουσική. Δηλαδή τά
έρεθίσματα τού μουσικού άντλούνται
άμεσα άπό τό περιβάλλον πού παίζει.
Αύτό έχει μεγάλη σημασία γιά τήν
έπικοινωνία μουσικών-κοινού καί άντίστροφα.
Φτάνουμε λοιπόν στόν άναπόσπαστο ρόλο τού αύτοσχεδιασμού στή
σύγχρονη τζάζ. Όχι αύτοσχεδιασμού
πού ύποψιαζόμαστε άπό πριν, όπως
π.χ. ό μπουζουκτζής πού θά αυτοσχε
διάσει πάνω σέ ένα συγκεκριμένο
δρόμο, άλλά αύτοσχεδιασμό όπου ό
μουσικός όργανώνει τόν ήχο στή στιγ
μή, μέ έντονο τό στοιχείο τού άπροσδόκητου καί αυθόρμητου.
Πάντως άν φέρνατε «έμπορικότέ
ρα» όνόματα, όέν θά είχατε μεγαλύ
τερη προσέλευση κόσμον, καί τό
κοινό όέν θά καταλάβαινε πιό εύκο
λα τή μουσική;
Δέν έχω προσωπικά καμιά άντίθεση
μέ τήν παλιότερη καί γνωστότερη

τζάζ. Στόχος τού PRAXIS όμως είναι
νά παρουσιάσει αύτό πού γίνεται σή
μερα κι όχι αύτό πού γινόταν πριν 30
χρόνια. Αλλιώς θά γινόταν θέαμα κι
όχι κοινωνικό συμβάν πράγμα άντίθετο στή ίδια τή φύση τής τζάζ.
Ούτε πιστεύω ότι χρειάζεται ειδική
παιδεία γιά νά παρακολουθήσει κά
ποιος τή σύγχρονη τζάζ. Έχω πολλά
προσωπικά παραδείγματα άνίδεων
πού έκστασιάστηκαν άπό τίς συναυ
λίες. "Αν άκούσεις τή ζωντανή ήχογράφηση τού John Tchicai θά δεις ότι
τό κοινό άνταποκρίνεται αυθόρμητα
καί συμμετέχει στό χτίσιμο ένός αύτοσχεδιασμού.
Πότε άρχισε ή κίνηση τής τζάζ
στήν Έλλάόα;
Ή δημιουργία μιας τζάζ σκηνής
στήν ' Ελλάδα άρχισε ούσιαστικά μετά
τή μεταπολίτευση. Τρεις άνθρωποι
βοήθησαν άποφασιστικά, ό Παπαδημητρίου, ό Γιώργος Μπαράκος, πού
έδωσε τήν ευκαιρία στούς έλληνες
μουσικούς νά έμφανίζονται ζωντανά
στό τζάζ κλάμπ, κι έγώ μέ τό περιοδι
κό «ΤΖΑΖ»
Δυστυχώς τό «ΤΖΑΖ» σταμάτησε
τήν έκδοσή του, όχι γιατί δέν είχε
κυκλοφορία, άλλά γιατί δέν ύπήρχαν
άνθρωποι νά γράψουν, καί δέν μπο
ρούσε ν' άναπτυχθεί μιά ούσιαστική
καί τεκμηριωμένη κριτική.
Πιστεύεις ότι τελικά μπορεί νά
υπάρχει «έλληνική τζάζ» καί ποιές
είναι οί προοπτικές της;
Δέν συμφωνώ καθόλου μέ τόν όρο

«έλληνική τζάζ». Κάτι τέτοιο δέν υ
πάρχει. Υπάρχουν μόνο έλληνες μου
σικοί πού παίζουν τζάζ. Ειδικότερα ή
αύτοσχεδιαζόμενη μουσική δέν έχει
πατρίδα, έχει μιά παγκοσμιότητα καί
δέν έκπροσωπεί κάποια τοπική κουλ
τούρα. Τό ζήτημα γιά τούς έλληνες
μουσικούς είναι νά έλέγχουν έκφραστικά τά όργανα. Τό τί φόρμα θά
προκύψει είναι δικό τους θέμα.
Εγώ βοηθάω όσο μπορώ στήν τε
χνική υποδομή, στήν ανταλλαγή πλη
ροφοριών κι έμπειριών.
Γιά παράδειγμα σχεδιάζουμε ένα
workshop όπου θά καλέσουμε τόν Leo
Smith καί τόν John Tchicai νά δουλέ
ψουν μαζί μέ έλληνες μουσικούς, καί
τό άποτέλεσμα νά βγει σέ συναυλία
καί δίσκο.
Υπάρχουν προοπτικές γιά τήν
πραγματοποίηση κι άλλων συναυ
λιών μέ έλληνες καί ξένους, γιατί
βέβαια όέν γίνονται καί πολλές.
Λυπάμαι πολύ πού ε*ιμαι ό μόνος
πού ένδιαφέρομαι γιά έλληνικές συ
ναυλίες. Καί πολύ φοβάμαι ότι θά
είμαι πάλι μόνος όσον άφορά τις συ
ναυλίες μέ ξένους. Γιατί όσοι είδαν ότι
δέν έχει άρκετό χρήμα ή δουλειά, τό
γύρισαν στά έμπορικότερα, μπλουζ
καί ρόκ.
Πώς βλέπεις τή συνέχεια τον PRA
XIS,
' Ελπίζω νά συνεχιστεί καί τού χρό
νου έμπλουτισμένο καί μέ άλλες Εκδη
λώσεις, με χορό κ.λ.π. Καί λέω, Ελπί
ζω, γιατί δέν μπορεί τελικά όλη αύτή ή
δουλειά νά γίνεται άπό ένα άτομο.
Χρειάζεται όλοι αυτοί πού ένδιαφέρονται νά βοηθήσουν Ενεργητικά, πράγ
μα πού πέρα άπό λόγια, δέν έχει γίνει
μέχρι τώρα.
Δημήτρης Οίκονομάκης
Γιώργος Σταυρίδης
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Τ ραγουδισηκή
παρελθο ντολογί α
(Τό κακό παιδί του 'Ελληνικού τραγουδιού)
Μέσα στις τόσες φάσεις πού πέρασε καί θά
περάσει τό 'Ελληνικό τραγούδι, είναι καί ή
σημερινή της. πού άκούει στό όνομα αναπαρα
γωγή (βλέπε άναμασήματα). Εντυπωσιακή καί
μεγαλειώδης ή έλλειψη μιας πολιτιστικής φαντα
σίας πού νά έχει τή δυνατότητα νά κάνει χρήση
τής τυποποιημένης άλλά καί φιλοσοφικής άρχής
μέ τό σλόγκαν: Τό παλιό νά υπηρετεί τό νέο.
Τά πράγματα γιά τό έλληνικό τραγούδι είναι
διαφορετικά. Τό παλιό τραγούδι (δημοτικό, ρε
μπέτικο, έλαφρό) παρουσιάζεται ξανά μέ τή
σημερινή μάσκα τής άρτιας τεχνολογίας καί τού
όργανωμένου μάρκετινγκ, σέ μιά εποχή πού τό
περιεχόμενο τής σημερινής τραγουδιστικής δη
μιουργίας στερείται άπό μιά θεματογραφία κα
ταγραφής τού σημερινού άνθρώπου.
Τό σημερινό τραγούδι στερείται αύτοΰ τού
χαρίσματος καί μονάχα σποραδικές καί περιθω
ριακές παρουσίες έμφανίζονται πού καταφέρ
νουν νά κάνουν αύτό πού λέμε σύγχρονο τρα
γούδι (π.χ. Σαββόπουλος πού δέν άνήκει όμως
στό περιθωριακό τραγούδι).
Έτσι, μένει ένα μεγάλο κενό στή σύγχρονη
τραγουδοποιία πού προσπαθούν νά τό συμπλη
ρώσουν μέ άναμασήματα παλιών προτύπων.
Ό κατάλογος τών τραγουδιστών πού ξαναεμφανίζουν διασκευασμένα τά παλιά τραγούδια,
όλο καί μεγαλώνει άπό μέρα σέ μέρα.
Μέσα σέ μικρό διάστημα όλη ή Ελλάδα γέμισε
άπό «λαϊκές» κομπανίες πού άναμασάνε τό εί
δος μέ τήν άναπόφευκτη άλλοίωση, γιατί σήμερα
ό άνθρωπος καί ή σκέψη του λειτουργούν έντελώς διαφορετικά καί κατά συνέπεια αύτό πού
παράγει έχει θεμελιακή διαφορά άπό τίς περα
σμένες γενιές.
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Μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα τό παλιό
έλαφρό τραγούδι τού Άττίκ, τού Χαιρόπουλου,
τού Σουγιούλ, τού Γιαννίδη κ.ά. έγιναν τά και
νούργια άναμασήματα τών τραγουδιστών πού...
διέβλεψαν (οί πονηροί) νά μπαλώσουν μ' αύτό
τόν τρόπο τήν «τρύπα» τού σημερινού έλληνικού
τραγουδιού. Παραδείγματα δέν χρειάζονται μιά
πού στήν καθημερινή μας άκρόαση συναντάμε
έφιαλτικά αύτή τή δισκογραφική άναπαραγωγή.
Τά δημοτικά τραγούδια είναι βέβαια τά πρώτα
πού ύπέστησαν αύτή τή σύγχρονη... «μουσικολογική άσυδοσία» μέ τά γνωστά άποτελέσματα τής
φθοράς καί τής έξαθλίωσης τού είδους.
Ή σημερινή λοιπόν κατάσταση όλο καί περισ
σότερο μάς δείχνει τό περιθώριο τής άλλοίωσης
πού μπορεί νά ύποστεΐ τό παλιό άπό τόν σύγ
χρονο Έλληνα.
Νά πούμε πώς τό πράγμα δηλώνει έλλειψη
πολιτιστικών πληροφοριών: "Ας άφήσουμε κενή
τήν άπάντηση!
“Ενα είναι τό σίγουρο: πώς τό παλιό τραγούδι
στηρίχτηκε γιά να δημιουργηθει, στά «μέσα»
πού διέθετε τήν έποχή του.
Έτσι π.χ. τά βιολιά, ή χαβάγια, ή χρήση του
βάλς καί τού ταγκό, ή βιμπραρισμένη καί πληθω
ρικά ρομαντική φωνή τών έρμηνευτών καί άλλα,
} δέν κάναν τίποτ' άλλο άπό τό νά δηλώνουν τά
έκφραστικά μέσα τής έποχής τού έλαφρού τρα
γουδιού.
Τό ίδιο καί μέ τό τρίχορδο μπουζούκι καί τήν
κοφτή στακάτη ρυθμική κιθάρα, καί τήν τραχιά
άνεπιτήδευτα βασανισμένη φωνή τού τραγουδι
στή ή τής τραγουδίστριας, ή όλη «εικόνα» μάς
έδειχνε τό άπό πού καί πώς γεννήθηκε τό
ρεμπέτικο τραγούδι.
Σήμερα, πού οί τεχνικές δυνατότητες (ένορχηστρωτικές, ήχοληπτικές) είναι απεριόριστες, τό
παλιό ύλικό ξαναγίνεται μέ τά σύγχρονα μέσα.
Τεράστιες ορχήστρες στολίζουν ύπέρμετρα καί
άψυχολόγητα τή μελωδία, ό έρμηνευτής ή έρμηνεύτρια «έκφράζονται» μέ τόν όικό τους τρόπο
καί δηλώνουν ιδιοκτησία σέ ένα μουσικό είδος
πού γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε μέ διαφορετι
κές συνθήκες. Ακριβώς αυτές τίς συνθήκες
έχουν τήν υποχρέωση νά γνωρίζουν οί καλλιτέ
χνες πού θά καταπιαστούν μέ τό παλιό. Διόλου
εύκολη δουλειά άφού τό πέρασμα τού χρόνου
καί ή άπρόσωπη σύγχρονη πολιτιστική μας ζωή,
ισοπεδώνει καί βάζει σέ λήθη τήν έθνική κληρο
νομιά.
'Εδώ, τό άντικείμενό μας μπαίνει σέ μιά σκλη
ρή δοκιμασία μέ θλιβερές διαπιστώσεις.
Γεννάται τό έρώτημα: είναι δυνατόν τό παλιό
τραγούδι νά άναδημοσιεύεται, νά άναπαράγεται
μέ διαφορετική έκτέλεση, νά γίνεται δημόσιας
χρήσης, δίχως νά χάσει τά στοιχεία τής πρώτης
δημιουργίας;
Ή προσωπική άπάντηση είναι, ό χ ι !
“Οταν τό τραγούδι άπό ένα ειδικό χώρο (όπως
π.χ. τό ρεμπέτικο, πού έχει ένα ιδιαίτερο κοινω
νικό πολιτιστικό χαρακτήρα) μπει σέ λαϊκή χρή
ση καί τραγουδηθεί άπό καλλιτέχνες καί κοινό
δίχως τίς άπαραίτητες πολιτιστικές πληροφορίες
(έλλειψη γνώσης τού πώς καί γιατί τραγούδησαν

έτσι οί ήμών πρόγονοι ρεμπέτες), τότε γίνεται ή
μεγάλη άμαρτία! Σάν άντικείμενό πολλαπλών
έρμηνειών, άνακατασκευάζεται καθημερινά μέ
χίλιους δυό τρόπους καί «άπόψεις», ύφίσταται
τή δοτή έλευθερία τής παραλλαγής, ύποχρεώνεται στόν έκφραστικό «αύθορμητισμό», ύποδουλώνεται σέ συγκινησιακές πρωτοβουλίες, γίνεται
μέ λίγα λόγια τό «μέσον προσωπικής έκφρασης».
Μοιραία λοιπόν ή δομή καί ή πρώτη αισθητική
νά άλλοιωθεί καί νά καταλήξει σέ άλλαγή λει
τουργικότητας.
Τό τραγούδι -στήν προκειμένη περίπτωσηγεννιέται καί καθώς μεγαλώνει, μεταβάλλεται
καί άλλάζει πρόσωπο...
Αύτό τό τελευταίο είναι τό όλέθριο· ή άλλαγή
προσώπου τού παλιού έλληνικού τραγουδιού. Οί
νεότερες γενιές έχουν τώρα σάν «πληροφορίες»
τίς «άρτιες» ήχογραφήσεις τής σημερινής έπανεκτέλεσης καί όχι τίς παλιές ήχογραφήσεις μέ
τούς γνωστούς θορύβους τών γραμμοφώνων. Οί
σημερινές άκουστικές «ανάγκες»... άπαιτούν τίς
στέρεο ήχογραφήσεις τού έκατομμυριούχου
μπίζνεσμεν «μάγκα» καί όχι έκεϊνες τού άδιόρθωτου περιθωριακού πού άκούει στό όνομα
Μάρκος, Ρούκουνας, Μπαγιαντέρας, Κάβουρας,
Τσιτσάνης, Στράτος, κ.ά.
Θάταν παρακινδυνευμένο άπ' αύτή τή στήλη
νά κάνουμε μία μουσικολογική ανάλυση τής
διαφοράς ούσίας τής παλιάς μέ τή νέα έκτέλεση.
Αύτό είναι ορατό όχι μονάχα στόν μουσικό άλλά
καί στόν καλά πληροφορημένο άκροατή.
Τό όλο πρόβλημα είναι πολύπλοκο καί παράγεται άπό τήν κοινά άποδεκτή βαθιά κρίση τού
έλληνικού τραγουδιού. Θά έπαναλάβω πώς
σ' αύτόν τόν όρίζοντα τά πράγματα έχουν μιά
έρημική μελαγχολία...
Οί «προστάτες» τού Ελληνικού τραγουδιού
πού λέγονται παραγωγοί δισκογραφίας έχουν
βαριά εύθύνη σέ ο,τι άφορά τήν άνυπαρξία
δισκογραφικής καινοτομίας. Έλλειψη φαντασίας
δεσπόζει καί τό γνωρίζουν όλοι. Δέν θά δώσουμε
βεβαίως λύσεις καί συνταγές γιά τό ξεπέρασμα
τής παρελθοντολογίας πού μαστίζει τό είδος
αύτό τής τέχνης, άπλά καί μόνο τόν... «κώδωνα
τού κινδύνου» θά κρούσουμε γιά έναν περισσό
τερο προβληματισμό· μέσα σ' αύτόν νά περιληφθεί καί τό βέβαιο γεγονός πώς είναι ή πρώτη
φορά πού τό έλληνικό τραγούδι καλείται νά βγει
μέσα άπό τήν κρίση του, δίχως αύτή τή φορά
τούς «Μεγάλους όδηγητές» (μιλάμε βέβαια γιά
©εοδωράκη-Χατζιδάκι) πού τώρα πιά, σ’ αύτή
τή φάση, δέν έχουν τή δύναμη νά βοηθήσουν καί
άφησαν «άπροστάτευτο» τό... ποίμνιο!
Τό έλληνικό τραγούδι έμεινε άπροστάτευτο
καί θά πρέπει νά άναζητήσει τούς καινούργιους
δρόμους στίς καινούργιες ιδέες καί στίς σημερι
νές ήθογραφικές άνάγκες τού Έλληνα πολίτη.
Οί νέες έκτελέσεις τών παλιών τραγουδιών θά
δηλώνουν -όσο θά άγκαλιάζονται άπό τόν κό
σμο- ότι τό σύνδρομο τής παρελθοντολογίας θά
μπορεί κάλλιστα νά παράγει άνθρώπινα μοντέλα
μέ ύποπτες καί σκοτεινές προοπτικές πολιτιστι
κού, πολιτικού καί συνεπώς έθνικού χαρακτή6α
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Ό Ραίη ’Ά λισον
γιά τό μπλουζ
Συνέντευξη με τόν ντράμερ των Σικάγο-Μπλούζ Σκαϊλαιν
Μιά βραδιά στον ΟΡΦΕΑ καί στό
RODEO μάς γέννησε τήν ιδέα νά
μιλήσουμε λίγο μ' έναν άπό τούς
μουσικούς πού κάθε βράδυ δίνουν
στό ' Ελληνικό κοινό μιά γεύση άπό
μπλούζ. Διαλέξαμε τόν ντράμερ Ray
"Alison καί μιλήσαμε πολλή ώρα
μαζί του. Όλη αύτή τήν ώρα ό Ray
μιλώντας κράταγε μέ τό πόδι του τό
γνωστό ρυθμικό τόνο τών τραγουδιών του. Μεταφέρουμε έδώ τά πιό
ένδιαφέροντα κατά τή γνώμη μας
κομμάτια αύτής της κουβέντας.
Τί πιστεύεις ότι πέρασε στον κό
σμο μέσα ά π 'τή μουσική καί τά
τραγούδια σας;
Προσπαθήσαμε νά δώσουμε μιά
ζωντανή εικόνα τής μουσικής μας
στά παιδιά καί θαρρώ ότι μας ένιω
σαν. Εέρω βέβαια ότι τά λόγια δέν
θά μπορούσαν νά τά καταλάβουν
εύκολα όπως άκόμα ξέρω ότι ή
έμπειρία τού ζωντανού μπλούζ στήν
Ελλάδα είναι λιγοστή. Πάντως στό
RODEO κάθε βράδυ τά παιδιά ξε
θαρρεύουν περισσότερο καί ή άτμόσφαιρα γίνεται όλο καί πιό ζε
στή, πιό φιλική, πιό «blue».
Στήν Ελλάδα έμφανιατήκατε μέ
τό όνομα Chicago-Blues Skyline.
Παίζετε καιρό όλοι μαζί;
Πρώτη φορά παίζουμε μαζί. Στό
Σικάγο ό καθένας μας παίζει σέ
διάφορα μαγαζιά. Μάς κάλεσαν
έδώ έναν-έναν. 'Εγώ παίζω συνή
θως μέ τόν Muddy Waters.
Ποια στιγμή αγαπάς περισσότερο
ατή δουλειά σου;
’Αγαπώ τήν ώρα πού παίζω. Τότε
νιώθω τή ζωή μου χωρίς νά νοιάζο
μαι γιά τό αν βρίσκομαι σέ μπάρ, ή
θέατρο ή στούντιο. ' Η ζωή μου
είναι τό μπλούζ.
Μίλησέ μας γιά τή μουσική σου,
γιά τούς μαύρους καί τούς λευ
κούς πού τραγουδάνε μπλούζ.
Τό μπλούζ, παιδιά, είναι κομμάτι
μιας ζωντανής ιστορίας, τής δικιάς
μας ιστορίας. Κάθε στίχος στέλνει
μηνύματα. Δέν ύπάρχει μαύρος πού
νά μήν καταλαβαίνει ότι στά τρα
γούδια αύτά είναι πρωταγωνιστής ό
ίδιος ό έαυτός του. Γιά νά σάς
δώσω νά καταλάβετε: Ό John Lee
Hooker κλεισμένος σ' ένα άδειο δω
μάτιο γεμάτο κοριούς, χωρίς φρά
γκο στήν τσέπη τραγουδάει τήν

καρδιά του, τή στενοχώρια καί τή
χαρά του. Οί λευκοί μουσικοί τού
μπλούζ είναι χωρίς άντίρρηση πολύ
άξιόλογοι. "Ομως όλοι αύτοί, ό Ham
mond, ό Batterfield κι οί άλλοι τρα
γουδάνε χωρίς νά έχουν νιώσει πώς
γεννιέται τό μπλούζ στά χείλη ένός
μαύρου. Τό μπλούζ γεννήθηκε α
π ’ τούς σκυμμένους μαύρους πού
μάζευαν μπαμπάκι στό Νότο, καί
μιλά γιά τή ζωή τους μέ τόν έπίμονο
ρυθμό του. "Ολες οί μειονότητες
τής Αμερικής, όπως οί Κινέζοι, οί
Μεξικάνοι, οί Εβραίοι, έχουν τις
παραδόσεις τού λαού τους, καί τίς
διατηρούν. ' Εμείς όμως οί μαύροι
δέν θυμόμαστε ούτε πατρίδα ούτε
γλώσσα. Ξέρουμε γιά τήν Αφρική
όσα ξέρετε κι έσείς. ' Η ιστορία μας
άρχίζει απότομα κι είναι κάτι σάν
τό μπλούζ πού άκούτε.
Δηλαδή, Ray, ή μουσική σου άρχίζει καί τελειώνει στό μπλούζ;
Τά δικά μου μαλλιά θ' άσπρίσουν
χωρίς ν' άλλάξω τό τραγούδι μου.
Εέρω καλά ότι θά μείνω έξω άπό
τίς μεγάλες έμπορικές επιτυχίες ό
μως έχω διαλέξει. Γιά μένα είναι
πρώτα άπ' όλα τά μαγαζάκια στό
NÔTto Σικάγο πού παίζω τά βράδια.
Τό ίδιο είναι καί γιά όλους τούς
μουσικούς τού μπλούζ, γνωστούς
καί άγνωστους. Πολλά συγκροτήμα
τα άπ' τό μπλούζ πέρασαν σιγά σι
γά σ' άλλες μορφές, όμως ό Hooker,
ό Muddy καί τόσοι άλλοι άγαπάμε
τό δικό μας άργό, μονότονο ρυθμό.
Κι ό Jimmy Hendrix;
' Ο Jimmy ήρθε κάποτε νά παίξει
μέ τόν Muddy. "Επαιζε όμως πολύ
γρήγορα κι ό Muddy δέν κατάφερνε

νά συγχρονιστεί μαζί του. Ο Jimmy
συνέχισε μόνος του. "Επαιζε άπλά
πολύ γρήγορα, αύτό ήταν όλο.

γεις έσύ τούς τόσους θανάτους
μουσικών άπό ναρκωτικά; Ποιος
φταίει γι ' αύτό;

Έ σύ πώς ξεκίνησες;

Είναι κρίμα πού τόσο μεγάλοι
καλλιτέχνες όπως ό Jimmy
χάθηκαν στό ζενίθ τής δη
μιουργίας τους καί τόσοι άλλοι χά
θηκαν πρίν προφτάσουν νά δείξουν
τήν άξια τους. Υπάρχει βέβαια ή
μιά έξήγηση πού λέει ότι όπως έμ είς γιά νά π αίξο υμ ε δυ να τό
μπλούζ πίνουμε πολύ αλκοόλ έτσι
κι αύτοί πού παίζουν ROCK χρειά
ζονται κάποιο ναρκωτικό γιά νά
τούς δώσει τή μεγάλη ένταση. Πα
ράξενο όμως τό πώς τόσοι θάνατοι
προκλήθηκαν άπό «ύπερβολικές
δόσεις». ”Ας πούμε γιά κάτι όπως ή
δολοφονία τού Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μπορείς σίγουρα νά άναζητήσεις
τόν ένοχο στήν Κυβέρνηση τών
ΗΠΑ. Αλλά γιά τό μαζικό «πάγω
μα» μιας νεολαίας καί τών μουσι
κών πού τήν έκφράζουν, έξαιτίας
τών ναρκωτικών θά μένει ένα έρώτημα στόν άέρα. ' Εδώ μόνο ύποθέσεις μπορείς νά κάνεις. "Ισως κά
ποτε δοθεί κι αύτή ή άπάντηση.

Οταν ήμουν δεκαεφτά χρονών
ένα βράδυ τρύπωσα σ' ένα μπάρ.
Μέχρι τότε άκουγα σόουλ καί μού
φάνηκε παράξενη ή μουσική πού
έπαιζαν έκεί. Παίζανε μπλούζ,
B.B.King. Τήν άλλη μέρα ξαναπήγα
έκεί καί ζήτησα άπ' τόν ντράμερ νά
μ' άφήσει λίγο νά παίξω. Έπαιξα
πολλή ώρα έκεϊνο τό βράδυ καί στό
τέλος μέ προσλάβανε.
Φυσικά χρειάστηκε νά πώ ψέμα
τα ότι ήμουν μεγαλύτερος, όμως
έκεί κόλλησα. Λίγο άργότερα γύρι
σε μαζί τους καί τόν πρώτο μου
I τό «Spider in my Stew». Από
iv χω γυρίσει 20 δίσκους.
Κι έδώ στήν ' Ελλάδα γυρίσαμε τή
συναυλία μας σέ δίσκο.
Πές μας κάτι ά π 'τό Σικάγο. Κάτι
πού έγινε τελευταία. Γιά τόν μαύ
ρο δήμαρχο πού θά βγει φέτος γιά
πρώτη φορά.
Ό Washington θά ναι καλός. "Αν
σκεφτείς ότι στή συνοικία πού μέ
νει ή τωρινή δημαρχίνα δέν μπορού
με νά περπατάμε έμεϊς οί μαύροι,
θά καταλάβεις ότι ένας δικός μας
μπορεί νά κάνει κάτι παραπάνω.
Νά σκεφτείς ότι φέτος θά ψηφί
σουν 150.000 νέοι ψηφοφόροι μόνο
καί μόνο γιά νά βγει ό Washington.
Θά βγει σίγουρα άλλά τί θά τόν
άφήσουν νά κάνει δέν τό ξέρω.
Κάποιος μπαμπούλας θά άναλάβει
σίγουρα νά τόν «προσέχει».
Πές μας κάτι τελευταίο. Πώς έξη-

Ray ξέρεις ότι τό εισιτήριο στό
RODEO είναι περίπου έξι δολά
ρια;
Δέν τό ξέρα! Γι’ αύτό κάθε βρά
δυ έρχεται άλλος κόσμος. Τώρα κα
ταλαβαίνω! ' Εγώ παιδιά παίζω σέ
μέρη πού τό ποτό είναι δυό δολά
ρια τό πολύ. Αύτά είναι καί τά μέρη
πού άγαπώ καί λυπάμαι πού μαθαί
νω ότι τό νά μάς άκούνε στήν ' Ελ
λάδα κοστίζει τόσο άκριβά!
"Αντα Θεοδωρίδου
Ά ποστόλης Μπουρσινός
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'Εδώ 9ά έπιχειρή σουμε μιά παρουσίαση τών νέων
θεατρικώ ν οχημάτων π ο ύ τά τελευτα ία χρόνια μέ
τή συνεχή προσφορά τους δίνουν τό στίγμα μιας
άλλης θεατρικής πραγματικότητας.

Τά μέλη τής ομάδας πού άποτέλεσε
τάν πυρήνα τής «Σκηνής» (Λευτέρης Βογιατζής, Δημήτρης Καταλειφός, "Αννα Κόκκινου, Τάσος Μπαντής, Ράνια Οίκονομίδου. Βασίλης
Παπαβασιλείου) συναντήθηκαν γιά
πρώτη φορά «έπίσημα» τάν Οκτώ
βριο τού 1979. Στή συνάντηση έκείνη καθώς καί σέ έπόμενες ήταν
μαζί μας καί κάποιοι άλλοι συνάδελ
φοι πού, τελικά, γιά διαφορετικούς
λόγους ό καθένας, άποχώρησαν
καθ' όδόν. 'Από τήν άλλη μεριά ένα
χρόνο άργότερα, προστέθηκε στήν
έξάδα ή Σμαράγδα Σμυρναίου.
Τά προβλήματα πού άπασχόλησαν εύθύς έξαρχής τήν ομάδα (μέ
τή σειρά πού άντιμετωπίστηκαν) ή
ταν: α) Ρεπερτόριο, β) Τρόπος δου
λειάς, γ) Χώρος δουλειάς. Προβλή-

ση τών κειμένων γίνεται σέ δύο
φάσεις, πού, θεωρητικά, είναι δια
κεκριμένες, άλλά, όπως είναι φυσι
κό, στήν πράξη έπικαλύπτονται.
Ή πρώτη φάση (θεωρητική έπεξεργασία) περιλαμβάνει α) άνάγνωση τού έργου πού έχει έπιλεγεί, β)
άνάγνωση άλλων έργων τού ίδιου
συγγραφέα καθώς καί άλλων συγ
γραφέων τής ίδιας περιόδου, γ) ει
σήγηση γιά τό συγγραφέα, τήν έποχή κτλ., δ) μελέτη λογοτεχνικών,
φιλοσοφικών, ιστορικών κειμένων,
ε) δραματουργική έπεξεργασία τού
κειμένου μέ βάση τά πορίσματα
πού προκύπτουν.
Ή δεύτερη φάση (πρακτική έπε
ξεργασία) καλύπτεται άπό τίς πρό
βες. Έξαρχής άποκλείστηκε ή πε
ρίπτωση τής ομαδικής σκηνοθε-

συνεργασίας μέ κάποιο σκηνοθέτη
έκτος ομάδας όπως καί μέ άλλους
ήθοποιούς πού, άνάλογα μέ τίς έκάστοτε άνάγκες, προστίθενται στό
βασικό πυρήνα.
Γ) Χώρος δουλειάς: Παίρνοντας
σάν δεδομένο ότι θά στήναμε τή
δουλειά αύτή στήν ’Αθήνα (γιά
πολλούς καί διάφορους λόγους) εί
χαμε νά άντιμετωπίσουμε τό δίλημ
μα: ' Εμφάνιση σέ έτοιμο ή παρθένο
χώρο; Ή πρώτη περίπτωση άπο
κλείστηκε γιά λόγους λειτουργι
κούς, οικονομικούς, αισθητικούς
κτλ. (κρατήθηκε μόνο ώς έσχατη
λύση άνάγκης). Υιοθετήσαμε λοι
πόν τή δεύτερη έπιλογή. Κι άρχίσαμε τίς άναζητήσεις. Βρήκαμε χώ
ρους προσφορότερους άπ' αύτόν
στόν όποιο καταλήξαμε (τό νϋν

Μέ τήν έξεύρεση τού χώρου καί
τήν έναρξη τών έργασιών γιά τή
διαμόρφωσή του σέ θέατρο (1η Δε
κεμβρίου 1981) τελειώνει, κατά κά
ποιο τρόπο, καί ή προϊστορία τής
«Σκηνής» (ή όποια, άπό τό Μάρτιο
τού ίδιου χρόνου είχε άποκτήσει
καί νομική ταυτότητα: άστική, μή
κερδοσκοπική έταιρεία μέ τήν έπωνυμία Εταιρεία Θεάτρου «Ή Σκη
νή»), Χάρη στήν πολύτιμη συμπα
ράσταση κάποιων ανθρώπων (ηθι
κή καί ύλική) έγινε δυνατή ή ολο
κλήρωση τής κατασκευής τού
θεάτρου μέσα σέ τρεισήμισι μήνες.
Στίς 20 Μαρτίου 1982 δόθηκε ή
πρεμιέρα τής «Σπασμένης στά
μνας» τού Χάινριχ Φόν Κλάιστ. Τό
έργο παίχτηκε ώς τό τέλος τής περ-

*Η προϊστορία τής Σκηνής

Ή σπασμένη στάμνα
ματα, έννοεϊται άλληλένδετα καί τυ
πικά γιά κάθε νεοπαγές θεατρικό
σχήμα. Οί άπαντήσεις πού' προέκυψαν μπορούν νά συνοψιστούν άντίστοιχα:
Α) Ρ επερτόριο: Συνειδητοποιήθη
κε ή άνάγκη διερεύνησης κάποιων
κλασικών μεγεθών τής έλληνικής
καί εύρωπαίκής δραματουργίας. Ή
διερεύνηση αύτή άντιμετωπίστηκε
ώς κύρια προϋπόθεση γιά τή δη
μιουργία ένός βασικού ύφους, γιά
τήν άρθρωση μιάς κοινής, σκηνικής
γλώσσας.
Β) Τρόπος όουλειάς: ' Η προσέγγι42

σίας. Ή συλλογικότητα τής έργασίας κατοχυρώνεται μέσ' άπό τήν
άνάληψη τής σκηνοθετικής εύθύνης άπό ένα συγκεκριμένο άτομο.
Τό άτομο αύτό, σκεφτήκαμε, θά
μπορούσε (θά έπρεπε;) νά είναι
κάποιος άπό μάς, ζυμωμένος μέ τίς
άρχές καί τίς άντιλήψεις πού δια
μορφώνουμε, κάποιος πού θά είχε
τή διάθεση νά άναλάβει τή σχετική
εύθύνη. (Τήν εύθύνη αύτή, στήν
περίπτωση τής «Σπασμένης στά
μνας», μοιράστηκαν, γιά συγκεκρι
μένους, ειδικούς λόγους, δύο άν
θρωποι. Ή ταν μιά δοκιμή). Καταρχήν δέν άποκλείεται ή πιθανότητα

Ή σπασμένη στάμνα
«θέατρο οδού Κυκλάδων»), άλλά
σταθήκαμε άτυχοι. Υψώθηκαν
φραγμοί μπροστά μας είτε οί οικο
νομικές άπαιτήσεις τών ιδιοκτητών
είτε άλλης τάξεως προβλήματα.
' Η άποθήκη τής όδοΰ Κυκλάδων
ήταν ένας χώρος μέ πολλές δυσκο
λίες καί έλάχιστες δυνατότητες άξιοποίησης. Τό άποτέλεσμα πού
προέκυψε τελικά - μέσα σέ τόσο
άντίξοες συνθήκες - οφείλεται στήν
ιδιοφυία τού άρχιτέκτονα Κυριά
κου Κρόκου, τό συγκινητικό μόχθο
τού συναδέλφου του Μίμη Γρηγόρη
καί τήν ποιότητα δουλειάς τών βα
σικών συνεργείων.

σινής χειμερινής περιόδου καί έπαναλήφθηκε καί φέτος. Στό ρεπερ
τόριο τής «Σκηνής» περιλαμβάνο
νται καί τά έργα: «Οί άγροίκοι»τοΰ
Κάρλο Γκολντόνι (μετάφραση:
Ιουλία Τσιακίρη), «Δυστυχία άπό
τό πολύ μυαλό» - προσωρινός τίτ
λος - τού Άλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς
Γκριμπογιέντοφ (μετάφραση: Μήτσος ' Α λεξανδρόπουλος), «Κατζούρμπος» τού Γ. Χορτάτζη, «Βα
σιλικός» τού Α. Μάτεσι.
' Η «Σκηνή» έπιχορηγήθηκε φέ
τος άπό τό 'Υπουργείο Πολιτισμού
μέ 1.200.000 δραχμές.
Βασίλης Παπαβασιλείου

Τό θέατρο της "Ανοιξης
Τό θέατρο τής Ανοιξης ιδρύθη
κε τό 1976 άπό μιά όμάδα άποφοίτων τής δραματικής σχολής τού' 'Ε
θνικού Θεάτρου. Οί συντεταγμένες
έκείνης τής όμάδας ήταν μιά άντίδραση, αρκετά αυθόρμητη, στή συ
ντηρητική θεατρική παιδεία καί μιά
προοδευτική πολιτική τοποθέτηση,
μέσα στό κλίμα τών πρώτων χρόνων
τής μεταπολίτευσης.
Ο προβληματισμός τής όμάδας
γιά ένα λαϊκό θέαμα (πολιτικό ψυχαγωγικό - όχι διδακτικό) διοχε
τεύτηκε στήν παραγωγή «1821, ή
Επανάσταση, ό Καραγκιόζης καί
τά Ημίψηλα». Τό θέαμα αυτό βγή
κε άπό αύτοσχεδιασμούς τού θιά
σου πάνω σ' ένα σκελετό - σενάριο,
πού σημαντικό μέρος του ήταν αύθεντικό ιστορικό ύλικό (άπομνημονεύματα αγωνιστών, κείμενα τού
Ρήγα καί τής Φιλικής Εταιρείας).
Ή πρόθεσή μας ήταν νά κριτικά
ρουμε τήν κυρίαρχη ιδεολογική καί
αισθητική άντίληψη γιά τήν 'Επα
νάσταση τού 1821. Τό θέαμα πα
ρουσιάστηκε στό Γ' Φεστιβάλ Ιθά
κης καί κέρδισε πέντε βραβεία,
πράγμα πού τήν έποχή έκείνη μάς
ένθάρρυνε πολύ. "Επειτα παίξαμε
σέ δήμους καί συνοικίες τής ’Αθή
νας, καί οί έμπειρίες μας ήταν πολύκαλές, γιατί τό θέαμα λειτουργού
σε. Ωστόσο ό έντονα πολιτικός
προσανατολισμός τής δουλειάς μας
καί ή ρομαντική άντιμετώπιση τού

σαμε τις σχέσεις φαντασίας καί
πραγματικότητας καί προσπαθήσα
με νά άντλήσουμε άπό τή γενικότε
ρη θεματική τού Ζενέ μιά εικαστική
άποψη γιά τήν παράσταση.
Μέ τό «Μεγάλη είναι ή Ελλάς»
(1980) έπιχειρούμε νά στήσουμε
καί πάλι ένα θέαμα βασισμένο σέ
αύτοσχεδιασμούς πάνω σ' ένα αρχι
κό σενάριο, γιατί ή άποψή μας ότι
οί ήθοποιοί μπορεί νά είναι δη
μιουργικοί καί στό έπίπεδο τού κει
μένου δέν έχει άκόμα κλονιστεί.
Στό «Μεγάλη είναι ή Ελλάς» ή
μορφή ήταν δανεισμένη άπό τήν
έπιθεώρηση, καί τά διάφορα νούμε
ρα ήταν άντλημένα άπό τήν καθη
μερινή ζωή καί τήν έπικαιρότητα’
ώστόσο ό σχολιασμός τους δέν ήταν
ορθόδοξος, καθώς ξέφευγε πρός τό
σουρεαλισμό - μέ κύριο μοχλό τό
εικαστικό μέρος τής παράστασης.
Τό θέαμα παρουσιάστηκε στόν Φι
λοπρόοδο "Ομιλο 'Υμηττού, στό θέ
ατρο Έντοπία, στό "Ανετον τής
Θεσσαλονίκης καί αλλού. Πιστεύου
με πώς τό πείραμά μας αύτό άπέτυχε ως ένα βαθμό, γιατί τό κείμενο
πού βγήκε άπό τούς αύτοσχεδιασμούς τού θιάσου ήταν άδύνατο.
"Αν ποτέ ξαναεπιχειρήσουμε αύτοσχεδιαστικό θέαμα μέ λόγο, θά συ
νεργαστούμε μέ κάποιον συγγρα
φέα. Τήν έπόμενη χρονιά (80 - 81)
δέν κάναμε δουλειά - πέρα άπό τήν
έπανάληψη τών «Δουλών» - γιά λό-

Βόντοεχ
παράγοντα «συλλογικότητα» μάς όδήγησαν σέ διάσπαση.
Ξαναρχίσαμε περίπου άπό τήν
άρχή, έχοντας ξεκαθαρίσει ότι συλλογικότητα δέν σημαίνει πώς όλοι
τά κάνουν όλα, άλλά βασίζεται στή
στενή συνεργασία καί αλληλεξάρτη
ση κάθε ειδικού τομέα. Δεύτερη
δουλειά μας ήταν οί «Δούλες» τού
Ζάν Ζενέ (1978) πού παρουσιάστη
καν στόν Φιλοπρόοδο Όμιλο Υ 
μηττού καί έπαναλήφθηκαν στό
πλαίσιο τής «Έκφρασης 81» στό
θέατρο Ριάλτο. Στίς «Δούλες», αύ
τό τό τραγικό παιχνίδι έξουσίας,
έρωτισμού καί θανάτου, διερευνή-

γους τεχνικούς άλλά καί ούσιαστικούς. Επανεξετάζοντας τήν πορεία
μας καταλήγουμε στό συμπέρασμα
ότι τό κλασικό ρεπερτόριο, πέρα
άπό τήν τεράστια σημασία πού έχει
καθαυτό, π^οσφέρεται περισσότε
ρο άπ' ότιδήποτε άλλο γιά νά διερευνήσουμε τά έκφραστικά μας μέ
σα. Ή ύπόθεση τού έλληνικού θεά
τρου δέν άρχίζει καί τελειώνει στό
έλληνικό έργο, άλλά άπαιτεϊ καί τήν
έλληνική σκηνική γλώσσα (χειρονο
μία, εικόνα, ρυθμός, σχήμα, χρώ
μα), γιά τήν όποια εύθύνονται οί
ήθοποιοί, οί σκηνοθέτες καί οί ύπόλοιποι συντελεστές μιας παρά-

στασης. Αναζητούμε τή δική μας
σκηνική γλώσσα καί τή συμβολή
μας στήν έλληνική σκηνική γλώσσα,
πού ή άνάπτυξή της πιστεύουμε
πώς θά λειτουργήσει καταλυτικά
καί πάνω στήν έλληνική θεατρική
γραφή. Αύτός είναι ό δρόμος πού
μάς ταιριάζει γιά νά ύπηρετήσουμε
τό έλληνικό θέατρο.
Ή έπόμενη δουλειά μας είναι ό
«Βόυτσεκ» τού Μπύχνερ πού πα
ρουσιάσαμε στό θέατρο Έντοπία
(1981 - 82). Προσπαθήσαμε νά άναλύσουμε τόν φαινομενικά άπλό
μύθο τού έργου (ένας φαντάρος,
όρντινάτσα ένός λοχαγού καί πειρα
ματόζωο στά χέρια ένός γιατρού
σκοτώνει τήν έρωμένη του καί μη
τέρα τού παιδιού του) σέ τρία δια
φορετικά έπίπεδα: (1) σάν κοινωνικοπολιτικό δράμα, (2) σάν μελό
δραμα, (3) σάν πορεία πρός τήν
τρέλα. 'Επίσης μάς άπασχόλησε ή
σχέση τού πραγματικού γεγονότος
(πηγή έμπνευσης τού Μπύχνερ
στάθηκε μιά πραγματική παρόμοια
ιστορία) μέ τή θεατρική του μετάπλαση. Στό μεταξύ ό βασικός πυρή
νας τού θεάτρου τής "Ανοιξης έχει
διευρυνθεϊ μέ ορισμένα καινούρια
μέλη.
Φέτος παρουσιάζουμε τή «Μίνα»
τού Λέσσινγκ στόν Φιλοπρόοδο Ό 
μιλο Υμηττού καί στήν έπαρχία.
Διαλέξαμε έργο τού 18ου αιώνα για
τί θέλαμε νά διερευνήσουμε τίς πη-

κείμενο καί μέ τό κείμενο, ή δραματονργική έπεξεργασία τού κειμένου
κτλ., γιατί πιστεύουμε πώς κάθε
άνέβασμα καθορίζει έναν ιδιαίτερο
τρόπο δουλειάς. Βασική έπιδίωξή
μας είναι νά στηρίξουμε τή δουλειά
μας σ' ένα συμπαγή πυρήνα συνερ
γατών πού νά συνδέεται μέ σχέσεις
αμοιβαίας έμπιστοσύνης, γιατί πι
στεύουμε πώς αύτό όχι μόνο είναι
πολύ σημαντικό γιά τή δουλειά, αλ
λά μπορεί νά άνασύρει όλη τή δη
μιουργικότητα πού κρύβει μέσα
του ό καθένας μας. Μέλη αυτού
τού πυρήνα είναι πρός τό παρόν οί:
Ρένος Βάρλας (φωτισμοί, τεχνική
διεύθυνση) Νατάσα Ζούκα (ήθοποιός, κινησιολόγος), Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος (ήθοποιός, όργανωτικός ύπεύθυνος), Γιώργος Μακρής (ήθο
ποιός), Γιάννης Μαργαρίτης (σκηνο- |
θέτης), Πάνος Πανάγου (ήθοποιός)
Κοραλία Σωτηριάδου (δραμ.συνεργασία
Πέρα όμως άπό τίς καλές προθέ
σεις καί τά όνειρά μας, ή πραγματι
κότητα πού ζούμε όλα αυτά τά |
χρόνια είναι άρκετά σκληρή. Δέν
άποζοΰμε άπό τό θέατρο, μέ ό ,τι
μπορεί νά συνεπάγεται αύτό γιά
τόν καθένα μας καί, τό κυριότερο,
δέν έχουμε δικό μας χώρο και άντιμετωπίζουμε άξεπέραστα οικονομι
κά προβλήματα. Όλα αυτά είναι
σοβαροί ανασταλτικοί παράγοντες,
γιατί δέν έχουμε τή δυνατότητα νά
δουλεύουμε όλο τό χρόνο, νά άνε-

Μίνα
γές τού εύρωπαίκού θεάτρου. Στή I
«Μίνα» στηρίξαμε μιά άπόπειρα άνάγνωσης όρισμένων βασικών κωδί
κων τού εύρωπαίκού' θεάτρου: τής
αστικής κωμωδίας, πού είναι άμε
σος άπόγονος τής commedia dell’
arte, τού ρομαντικού θεάτρου, άκό
μα καί τού μελοδράματος.
Γιά ένα χρονικό διάστημα θέλου
με νά δουλέψουμε μόνο μέ κλασικό
ρεπερτόριο, μάς ένδιαφέρουν ώστό
σο, καί είναι μέσα στίς προοπτικές
μας, καί τά σύγχρονα έργα. Δου
λεύουμε χωρίς συγκεκριμένη μέθο
δο, μέ όρισμένες ώστόσο σταθερές
όπως είναι οί αύτοσχεδιασμοί χωρίς

βάζουμε περισσότερα έργα, νά τά
άνεβάζουμε όπως θέλουμε. Είμαστε
άναγκασμένοι νά κάνουμε αισθητι
κή μας τή λιτότητα καί μηχανετ όμαστε χίλιους δυό τρόπους γιά νά
μήν κάνουμε πολλές παραχωρήσεις.
Εδώ πρέπει νά πούμε ότι τό θέα
τρο τής Ανοιξης, άπό τήν ίδρυσή
του ως σήμερα, έχει πάρει μόνο δύο
έκτακτα βοηθήματα άπό τό 'Υ
πουργείο Πολιτισμού (150.000 τό
1978 καί 100.000 τό 1981). Οί γνωμοδοτικές έπιτροπές γιά τίς έπιχορηγήσεις τόσο έπί Ν.Δ. όσο καί έπί
κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ θεώρησαν τό
θίασό μας άνάξιο ένίσχυσης.
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Χρόνια τώρα, ό χώρος τής τηλεό
ρασης έχει γίνει τό μόνιμο «πεδίο
εκτόξευσης» τών πιό φιλόδοξων
φραστικών κατασκευών. 'Ανάμεσα
σ' αυτές, έντυπωσιάζει γιά τή διαύ
γεια καί τή σιγουριά της μιά φράση
πού, κοντεύει χρόνος τώρα, ειπώ
θηκε άπό τόν, κατά τά άλλα μάλλον
άχρωμο σέ δηλώσεις, Γενικό Διευ
θυντή τής ΕΡΤ-1 κ. Γιώργο Ρωμαίο,
Δημοσιογράφο καί πρώην Διευθυ
ντή τού Κυριακάτικου Βήματος:
« Ό τ α ν οί "Ελληνες γίνονν "Αγ
γλοι, τό τε
καί ή ΕΡΤ 9ά γίνει BBC/ (Πλατύ
χαμόγελο)»

Περιμέναμε πώς, τόσο καιρό, κά
ποιος χριστιανός θά βρισκόταν νά
γράψει δυό λόγια γιά μιά τέτοιας
άπαστράπτουσας λογικής φράση.
Μάταια... Σέ κάποιο Κυριακάτικο
Βήμα μόνον (!) μέ άφορμή τήν πα
ραπάνω φράση ό κ. Γενικός χαρα
κτηρίστηκε «σοφός». Νά όμως πού
ήρθε ή ώρα νά διορθωθεί αύτή ή
παράλειψη. Μάλιστα, άντί γιά σύ
ντομο σχόλιο, θά προσπαθήσουμε
έδώ νά άναλύσουμε διεξοδικά τήν
περισπούδαστη φράση, ώστε νά μή
χαθεί καμιά πτυχή άπό τήν μεστή
ώριμότητας σκέψη τού «σοφού άνδρός».I.
Δυό κατευθύνσεις άνάλυσης άνοίγονταυ θά τίς δούμε μέ τή σειρά:
I. "Ας δούμε πρώτα, τό νόημα τής
φράσης, όπως προκύπτει άπό τή
λογική τής δομής της. 'Απογυμνώ
νοντας δηλαδή τή φράση άπό τίς
άναφορές της σέ ξένα μοντέλα,
μπορούμε νά τή διαβάσουμε κάπως
έτσι:
« Όταν άνέβει πολύ τό έπίπεδο
τών Ελλήνων τηλεθεατών, τότε θά
άνέβει αντίστοιχα καί τό έπίπεδο
τής ΕΡΤ» (σά να λέμε: Σοσιαλισμός
θά γίνει στήν ' Ελλάδα, όταν οί Έλ
ληνες άρχίσουν νά λειτουργούν σο
σιαλιστικά!)
Αλλά μέχρι τότε τί θά γίνεται; Θά
μπορεί ή τηλεόραση νά δίνει ΑΝΕΥ
ΘΥΝΑ ό,τι κάνει κέφι στούς διευ
θυντές της μέ τή δικαιολογία ότι οί
Ελληνες δέν είναι άκόμα «υψηλών
άπαιτήσεων»; Φαίνεται πώς ό κ.
Ρωμαίος δέν ξέχασε καθόλου μιά
φράση πού στά καθωσπρέπει σαλό
νια τής έποχής τής γιαγιάς του ά
κου γόταν συχνά άπ' τούς «μορφω
μένους»: «Bon pour l’Orient» ή στήν
έλληνικότερη διασκευή: «καλό γιά
"Ελληνες»...
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Καί άραγε πώς θά άνέβει τό έπί
πεδο τών 'Ελλήνων; Μέ διαδικασίες
πού άφήνουν τήν ΕΡΤ άμέτοχη;
Σέ γενικές γραμμές συλλαμβάνω
τό «δράμα» καί τό «όραμα» τού κ.
Ρωμαίου :
Κάθε μέρα, καθισμένος μέ άπόγνωση στό γραφείο του, ύπογράφει
όλες έκείνες τίς έλεεινές έκπομπές
πού βλέπουμε στούς δέκτες μας
καί μονολογεί άπελπισμένος: «Σέ τί
άξεστους βάρβαρους, σέ ποιές πο
λιτιστικές έσχατιές μέ έρριξες Θέ
μου»... καί φρίττει.
Κάποια μέρα όμως τού μέλλο
ντος, χαράματα, καί ένώ ό έντιμος
δημοσιογράφος ξάγρυπνος θά έχει
πιά φτάσει στό χείλος τής ψυχικής
καταρράκωσης, θά μπούν μέσα γε
λαστοί ή συμπάσχουσα ιδιαιτέρα
του καί ό συμπάσχων σωφέρ του
καί θά τού άναγγείλουν:
-Χτές, ό κομπιούτερ τού Υ
πουργείου Πολιτισμού καί 'Εξέλι
ξης μέτρησε άνοδο τού Μέσου Δεί
κτη Πολιτιστικού 'Επιπέδου κατά
114 μονάδες στήν κλίμακα "Ελγιν !
Καί τότε, ό σοφός άνδρας θά
! όρθωθεί μέ δάκρυα στά μάτια καί
λουσμένος στό πρώτο φώς τής ή μέ
ρας θά άνακράξει: - Τρέμε BBC!
Καί νέες μέρες δόξας θά άνατεί-

λουν γιά τήν 'Ελληνική Τηλεόρα
ση...
Μήπως όμως θά έπρεπε ή Διεύ
θυνση τής ΕΡΤ νά πάρει τήν πρω
τότυπη πρωτοβουλία νά βελτιώσει
τό έπίπεδο όλων τών έκπομπών
ώστε νά βοηθήσει καί τούς τηλεθε
ατές της νά ανέβουν σιγά-σιγά;
Καί βέβαια δέν άρκεϊ νά ειπωθεί
ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Γιατί αν
γινόταν, δέν θά προβάλλονταν μέ
τέτοια έπιμονή τά ευτελή έπεισόδια
τής σειράς «Πράματα καί Θάματα».
Αύτή ή συστηματική προώθηση τυ
ποποιημ ένου φτηνού γούστου
μοιάζει μάλλον νά διαλέχτηκε μέ
κριτήρια πού έπαληθεύουν τή βα
θύτερη έκτίμηση τού κ. Γενικού:
«Καλό γιά "Ελληνες»...
Αλλά ή άκροαματικότητα τού

«Μινόρε τής Αύγής» ή τής «Μαλού» δέν τού λένε τίποτα; Μήπως
οί "Ελληνες τηλεθεατές βρίσκονται
κιόλας πιό ψηλά καί ή «έκτίμηση»
τού κ. Ρωμαίου είναι ή μόνη αιτία
πού ψυχαγωγούνται άκόμα μέ Δαλιανιδικές κατασκευές; Τί συμπέρα
σμα μπορεί νά βγάλει κανείς, όταν
γιά μιά χιλιοφορεμένη συνταγή τού
Δαλιανίδη ή Διεύθυνση σπεύδει, διά
στόματος τού 'Αναπληρωτή Διανο
ούμενου, νά δηλώσει τό «σκεπτικό
έγκρισης» (όλες οί τηλεοράσεις τού
κόσμου, τού BBC (!) μή έξαιρουμένου... κλπ.) ένώ τό «Μινόρε» μοιά
ζει νά έγκρίθηκε τυχαία' χωρίς κα
νείς νά πιστεύει πώς θά πρόσφερε
κάτι άπαραίτητο καί έπιθυμητό.
Μιά πρόταση μέσα στις πολλές,
πού έτυχε νά άρέσει στόν κόσμο.
Δέν τήν ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ όμως!

Ένώ τήν κατασκευή τού Δαλιανίδη
τήν ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ καί μάλιστα
μέ σκεπτικό! Πότε λοιπόν θά «ωρι
μάσουν» τά κριτήρια τής ΕΡΤ;
Θά περιμένουμε! Θά περιμένου
με, ώσπου, μετά τό ήδη άρκετά
άνεβασμένο έπίπεόο τών Ελλήνων
τηλεθεατών, μπορέσει νά άνέβει άντίστοιχα καί τό έπίπεδο τών Ελλή
νων διευθυντών τής ΕΡΤ. Τότε πιά,
σίγουρα θά άνέβει καί τό έπίπεδο
τής ΕΡΤ!
Συνοψίζοντας:
Ό ταν οί διευθυντές τής ΕΡΤ
γίνουν οάν τούς διευθυντές τού
BBC, τότε καί ή ΕΡΤ θά γίνει BBC...
II. "Ας έρθουμε όμως στό δεύτε
ρο, καί ίσως πιό ουσιαστικό, σκέλος
αυτής τής κουβέντας. "Ας δούμε
δηλαδή τή «σοφή» φράση, σύμφω
να μέ τά μοντέλα πού διάλεξε, νά
έπικαλεστεΐ.
Καί πρώτα-πρώτα ρώτησε κανέναν ό κ. Ρωμαίος αν τό μοντέλο
BBC είναι έπιθυμητό; Εκφράζει
μιά σοσιαλιστική κυβέρνηση;
Γιατί βέβαια BBC δέν σημαίνει
μόνο τεχνικοοργανωτική άρτιότητα.
BBC είναι καί ένας τρόπος σκέψης.
Είναι ίδεολογικοπολιτιστικές έπιλογές. BBC είναι ή κορυφαία έκφρα
ση τής ευπρεπούς συντήρησης· ή
πιό σύγχρονη κατάκτηση τού άστικοΰ φιλελευθερισμού. BBC σημαί
νει νά πείθεις τόν τηλεθεατή ότι
όλες οί ιδεολογικές καί πολιτικές
έπιλογές έχουν τό ίδιο βάρος· ότι σέ
τελευταία άνάλυση ή πολιτική είναι
θέμα προσωπικών προτιμήσεων
τού καθενός. Σά νά λέμε, έμένα
μού άρέσει ή τάρτα-φράουλα, ένώ
στό φίλο μου ό μπακλαβάς! "Οπου
όταν βγει κάποιος νά καταγγείλει
τό ρατσιστικό καθεστώς τής Ν. 'Α
φρικής, ό φιλελευθερισμός άπαιτεί
νά δοθεί τό μικρόφωνο καί στόν
έκπρόσωπο τής φασιστικής κυβέρ
νησης. «"Ισες εύκαιρίες» άπέναντι
στήν Κοινή Γνώμη. Έτσι, ή όργανωμένη ύποκρισία σέ κάνει νά ξεχνάς
πώς, πίσω άπ' τήν όθόνη, οί καταπιεζόμενοι μαύροι καθόλου δέν έ
χουν ίσες εύκαιρίες μέ τούς ρατσι
στές καταπιεστές τους. Στή Ν.
’Αφρική ή δικαιοσύνη τού BBC
θρυματίζεται πάνω στήν πραγματι
κότητα· μιά πραγματικότητα πού ή
έγγλέζικη τηλεόραση έπιμελώς συ
γκαλύπτει. Φαίνεται λοιπόν, πώς ή
κατάδειξη τών γεγονότων τού Λιβά
νου άπό τήν ΕΡΤ (πού φυσικά κατευθύνθηκε άπό τήν κυβέρνηση),
σύμφωνα μέ τό μοντέλο του BBC πού ό κ. Ρωμαίος οραματίζεται ήταν μεροληπτική καί, θάλεγε κα
νείς, χωρίς... τάκτ άπέναντι ατούς
Ίσραηλινούς!
Νά πού όδηγεί ή λογική τής «σοφής» φράσης πού τόσο έπιπόλαια
διατύπωσε ό έκπρόσωπος τού πρώ
του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ένός κράτους πού πασχίζει νά κάνει
βήματα πρός τό σοσιαλισμό...
Χάυντ-Πάρκ λοιπόν! Όλοι ίσοι
ένώπιον τού... έλέω Θεού Βρετανι
κού Στέμματος! Νά πώς δλα έξισώνονται καί έκφυλίζονται.
Χίλιες φορές προτιμότερο τό λι

βανιστήρι τού Πρωθυπουργού (είτε |
λέγεται Ράλλης είτε Παπανδρέου). j
Τουλάχιστον ξέρεις ότι άκούς τήν j
κυβερνητική άποψη καί βγάζεις τά
συμπεράσματά σου. Ένώ τό BBC
έχει τή θρασύτητα νά ισχυρίζεται
ότι σφυρηλατεί τήν Αλήθεια καί
τήν 'Αντικειμενικότητα. Μήπως ό
μως έντεχνα καλλιεργεί τήν 'Αδια
φορία καί τήν Απάθεια;
'Αλλά καί πέρα άπό τήν άμεση !
πολιτική πού άσκει τό Δελτίο Είδή- j
σεων, ποιά είναι ή ιδεολογική είκό- j
να τού BBC;
Φανταστείτε την σάν ένα άκαθό- ;
ριστο μωσαϊκό, πού συχνά περιέχει
υπέροχες ψηφίδες, καταδικασμένες j
όμως στήν άφάνεια τής συνολικά I
άδιάφορης καί κορεσμένης τηλεοπτικής έντύπωσης. Ένα μωσαϊκό |
«μουτζούρα» πού μοναδικός στό- \
χος στήν κατασκευή του στάθηκε ή j
ΑΠΟΥΣΙΑ στόχου. Είναι γεγονός
πώς συχνά, γιά νά έξασφαλιστεί τό j
άλλοθι τής άντικειμενικότητας καί
τού φιλελευθερισμού, περνούν καί
έκπομπές ιδεολογικά τολμηρές. Εί
ναι οί έντυπωσιακές ψηφίδες, ένός
μωσαϊκού πού ήθελημένα ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ νά σχηματίσει όποιαδήποτε συνολική εικόνα, έχει τήν
πανίσχυρη ικανότητα νά πνίγει καί
νά εύνουχίζει άκόμα καί τήν πιό
προοδευτική έκπομπή ύποβιβάζοτάς την σέ μιά άπλή ξεχωριστή ψη
φίδα. Τό μοντέλο τού BBC προ
σποιείται πώς ΔΕΝ έχει σάν στόχο
τήν προώθηση κάποιου ιδεολογι
κού μοντέλου. Ξεκινά γιά νά μάς
έπιβεβαιώσει πώς στή δημοκρατία
κάτι τέτοιο είναι άδύνατο καί πώς
γι' αύτό ή ποικιλία τών έκπομπών
του άντανακλά τήν ποικιλία τών
θεατών του. Προσπερνά όμως τό
γεγονός πώς τελικά αύτό τό δήθεν
«μή μοντέλο» εύνοεί στήν ούσία τή
διατήρηση τού ύπάρχοντος άστικού
- παθητικού μοντέλου τού θεατήκαταναλωτή. 'Ενός θεατή, πού φυ
σικά καθορίζεται άπό τήν πληθώρα
τών άνούσιων ιδεολογικά έκ πο
μπών πού άπλώς άναπαράγουν τίς
ήδη καθιερωμένες άξιες τής προσω
πικής τού καθενός έμπειρίας (ρό
λοι, ιεραρχίες κλπ.). Ο θεατής αύτός έχει πιά μάθει νά έπιστρατεύει
τό φιλελευθερισμό του μόνον γιά
τίς ψηφίδες πού ξεχωρίζουν!
Στό σημείο αύτό, θάταν ίσως
σκόπιμο νά άναφερθούμε σέ πιθα
νή έναλλακτική άντιμετώπιση. Σύ
ντομα, γιά νά μήν ξεφύγουμε άπό
τό στόχο τού κειμένου αύτού:
"Ας θυμηθούμε λίγο τό μοντέλο
πού, όχι χωρίς ατέλειες, έφαρμόστηκε στό Τρίτο Πρόγραμμα ά
π' τόν Μόνο Χατζηδάκι καί τούς
συνεργάτες του. Τό μωσαϊκό έκεϊ
είχε πολύ ξεκάθαρη εικόνα. "Ισως
μιά εικόνα συχνά ίδεαλιστική, διανοουμενίστικη, άριστοκρατική. Τό
μεγάλο βήμα όμως πού έγινε μπρο
στά, ήταν ότι γιά πρώτη φορά τό
μωσαϊκό τόλμησε καί πήρε τήν τε
ράστια ευθύνη νά έχει μιά σαφή
εικόνα. Κάθε έκπομπή, άπό τό ρόκ
μέχρι τίς έκπομπές λόγου, άπό τό
ρεμπέτικο μέχρι τά ζωντανά ρεπορ
τάζ, όλοκλήρωναν τήν ίδια άκριβώς

εικόνα· τίς ίδιες πολιτιστικές έπι- |
διώξεις. "Αν τύχαινε νά άνοίξεις τό |
ραδιόφωνο στά μισά κάποιας έκπο- |
μπής, καταλάβαινες άμέσως ότι άκουγες Τρίτο. Σέ όλες τίς έκπο- !
μπές, ή άνθρώπινη παρουσία πίσω ;
άπ’ τό μικρόφωνο έμφανιζόταν μέ
άποψη καί προπάντων μέ έντονη
διάθεση νά έπικοινωνήσει άμεσα μέ
τόν άκροατή. Κι όχι ομοιογένεια
άπόψεων ή έλλειψη ποικιλίας καί
πολυφωνίας ή τάχα διάθεση όλοκληρωτισμού1 κάθε άλλο. Οί πολιτι
κές καί φιλοσοφικές άποκλίσεις ήταν σημαντικές. Όλες όμως ένταγ- !
μένες στό ίδιο μοντέλο θεώρησης
τού άνθρώπου-πομπού καί τού άν- j
θρώπου-δέκτη. Αύτός ό ταυτόχρο- :
να έπιλεγμένος καί έπιδιωκόμενος
μέσος άκροατής ήταν καί ή εικόνα !
τού μωσαϊκού. Μέ μέτρο τή σωστή
- κατά τόν Χατζηδάκι καί τούς |
συνεργάτες του - καλλιέργεια τού |
άκροατή πού βάλαν γιά στόχο, κά
θε ψηφίδα έρχόταν νά άξιοποιηθεϊ ;
γιά νά πλαισιώσει καί νά όλοκληρώ- I
σει τήν εικόνα αύτού άκριβώς τού ί
συγκεκριμένου δέκτη.
Ένώ στό μοντέλο τού κ. Ρω
μαίου, τό άξιόλογο βαδίζει πλάιπλάι μέ το χυδαίο (πού διαλέχτηκε
ήθελημένα καί μέ σκεπτικό τήν
ποικιλία). Καί φυσικά τό άξιόλογο J
πνίγεται καί ισοπεδώνεται. Καί οί j
θεατές χωρίζονται σέ στεγανά. !
Σ' αύτούς πού βλέπουν «Παρασκή
νιο». Σ' αύτούς πού βλέπουν «Πρά
ματα καί Θάματα». Καί ό χωρισμός
αύτός νομιμοποιείται καί καθιαγιά- j
ζεται στή συνείδηση τού τηλεθεατή.
Κι ό δέκτης τού «Πράματα καί j
Θ άματα» τα μ π ο υ ρ ώ ν ετα ι καί
χλευάζει τό δέκτη τού « ' Αλεξάντερπλάτς» καί άντίστροφα. Καί ύπου
λα καλλιεργούνται οί όροι κουλτου
ριάρης, σαπουνοσήριαλ καί άλλα τέ
τοια. Νά λοιπόν ό έθνικός διχασμός
- κατακερματισμός. Στήν πιό έπικίνδυνή του μορφή, όπως τόν τε
λειοποίησε τό BBC, ώστε νά άναπαράγονται καί νά συντηρούνται οί
ιδεολογικές κόστες
Δέν είναι παράδοξο; Ό άριστοκρατισμός τού Χατζηδάκι προσπα
θούσε νά προσελκύσει καί τούς
λιγότερο προχωρημένους δέκτες
του σέ μιά καλύτερη ποιότητα. Ό
φιλελευθερισμός τού κ. Ρωμαίου
συστηματικά διαιρεί καί έπίμονα
προσφέρει στήν κάθε κατηγορία τά
έπιχειρήματα καί τό άλλοθι τής άρ
νησης τών ύπόλοιπων κατηγοριών.
"Ετσι φυσικά, ή Διεύθυνση δέν
«φέρει ευθύνες». Δίνει άπ' όλα!
"Ας προχωρήσουμε όμως: Τό ό
ραμα τού κ. Ρωμαίου δέν περιορίζε
ται στό κουτί. Θέλει καί "Αγγλους
θεατές! Σάν ώριμότητα, σάν τρό
πους συμπεριφοράς, ϊσως άκόμη
καί σάν ήθη καί έθιμα...
Βέβαια τό φαινόμενο τής εισαγω
γής όχι μόνο μεθόδων άλλά καί
προτύπων καί ιδεολογικών κατευ
θύνσεων σέ τούτη τή χώρα είναι
συνηθισμένο. Οί πνευματικοί μας
πατέρες, οί καλλιτέχνες, οί τεχνοκράτες, άλλά καί οί Ελληνες προο
δευτικοί, προκειμένου νά άντλήσουν έμπνευση καί έπιχειρήματα,

«πολλάκις έστρεφον τούς όφθαλμούς πρός τήν προηγμένην καί άκμάζουσαν Εσπερίαν». Αλλά τούτο
τό καταλαβαίνει κανείς, όταν γίνε
ται λόγος γιά ένα Ρήγα ή έναν
Κοραή. 'Ακόμα τό καχαλαβαίνουμε
γιά έναν Καλομοίρη ή έναν Παρθένη...
Αλλά στά 1983 καί άνάμεσα σέ
συνεχείς καί άδιάκοπες διακηρύ
ξεις περί πολυεπίπεδης καί πολύ
μορφης Εθνικής Ανεξαρτησίας, τό
«όραμα τής Εσπερίας» καί μάλιστα
διατυπωμένο άπό χείλη πού έκπροσωποΰν κυβερνητικές έπιλογές, άκούγεται μάλλον όπισθοδρομικό.
Σίγουρα ή έθνική μας πρόοδος
έχει νά ώφεληθεϊ άπό τίς ξένες
έμπειρίες. Αλλά στή χώρα τού Κόντογλου καί τού Παπαδιαμάντη,
στή χώρα τού Βαμβακάρη καί τού
Σεφέρη, δέν βρίσκετε άγαπητέ κύ
ριε Γενικέ κάπως βλάσφημη καί
έπιπόλαιη τή φράση « Όταν οί Έλ
ληνες γίνουν "Αγγλοι, τότε καί ή
ΕΡΤ θά γίνει BBC!»
Μή σώσει καί γίνει.
Τούτος ό τόπος πατάει βέβαια
στή Δύση (τόπαν κι άλλοι καλύτε
ροι) μά άλίμονο άν ξεχάσουμε πώς
έχει ρίζες βαθιές καί στήν Ανατο
λή. Κουβαλάμε πολλή Ασία μέσα
μας καί μέσα στόν πολιτισμό μας.
Χρειάστηκε νά βραβευτεί ό Σεφέρης γιά νά διαβάσουμε Μακρυγιάννη. Χρειάστηκε νάρθει ό Χατζηδάκις γιά νά άκούσουμε ρεμπέτικο.
Θά άρχίσουμε τώρα νά οραματιζό
μαστε τό Βρετανικό φλέγμα; "Υπα
γε όπίσω μου μικρέ, άπερίσκεπτε
Μαυροκορδάτε...
Αξιοθαύμαστοι οί Εγγλέζοι. Για
τί στό κάτω-κάτω φτιάξαν μιά έθνι
κή τηλεόραση στά μέτρα τους· πού
νά τούς έκφράζει. Εμείς άραγε
πρέπει νά μιμηθούμε τό μοντέλο
τους; Δέν γίνεται νά διδαχτούμε
άπ' αύτού'ς καί νά φτιάξουμε μιά
τηλεόραση πιό ζωντανή, πιό μεσο
γειακή, πιό Ελληνική; Μιά τηλεό
ραση πού νά έχει τή δική της πολι
τιστική άποψη καί τή δική της ' Ελ
ληνική ιδεολογική εικόνα; Καί πού
ποτέ μά ποτέ νά μή γίνει σάν τό
BBC, αφού κανένας Έλληνας ποτέ
δέν θάπρεπε νά θέλει νά γίνει Εγ
γλέζος;
Κρίμα πού ό κ. Γενικός Διευθυ
ντής τής Κρατικής Τηλεόρασης δέν
σκέφτηκε νά δηλώσει κάτι τέτοιο.
"Ωστε νά συμφωνήσουμε καί μείς
πώς είναι σοφός!
'Υπάρχει βέβαια καί μιά άλλη
πιθανότητα. Ή έπίμαχη φράση νά
είναι τού τύπου: «Οί Αθηναίοι θά
συμμαχήσουν μέ τούς Πέρσες, όταν
ό "Ηλιος άνατείλει άπ' τή Δύση!»
Δηλαδή, όπως ποτέ οί "Ελληνες δέν
θά γίνουν "Αγγλοι, έτσι καί ποτέ ή
ΕΡΤ δέν θά γίνει BBC. Σοφό αύτό.
Δέν θάταν όμως καιρός νά φανεί
καί στό γυαλί μιά τέτοια έρμηνεία,
πού τή στιγμή αύτή άπέχει τόσο
άπ' τήν καθημερινά έκφραζόμενη
νοοτροπία τής Διεύθυνσης, όσο καί
ή Ελλάδα άπ' τήν Αγγλία;
Μένης Θεοδωρίδης
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Τό τηλέφωνο χτύπαγε δαιμονισμένα, 'Αγουρο
ξυπνημένος καί μέ νωχελικές κινήσεις, ό Γιώργος
Αρατζαφέρης σήκωσε τό τηλέφωνο.
-Ναι... Ποιός είναι...
Μιά άγνωστη τσιριχτή φωνή τού σφύριξε τονί
ζοντας μιά-μιά τις συλλαβές.
-I Ιρα-ξι-κό-πη-μα.
Καί μετά ένα κλικ καί ή γραμμή έκλεισε.
Αύτός ό χειμώνας είναι πολύ σκληρός. Τί
Φλεβάρης Θεέ μου, σκέφτηκε, καί άνακάθησε
στό κρεβάτι του. Χιόνι καί κρύο πολύ, φέτος.
Καί αύτοί οι θυρωροί δέν έχουν τό θεό τους. Θά
μάς ξεπαγιάσουν. Έξω έβρεχε άσταμάτητα καί ό
αέρας ήχοϋσε μανιασμένα.
Ό Γιώργος Αρατζαφέρης είναι ένας δαιμόνιος
Ελληνας Ρεπόρτερ. Ψηλός, λεπτός, μελαχρινός
με πράσινα μάτια. Ακαταμάχητος. "Ενα από τά ;
μεγάλα λαγωνικά τής Ελληνικής δημοσιογρρ#
φίας. Αέν ξέρει ξένες γλώσσες δέν ξέρει γραφο
μηχανή. ίσως νά μήν ξέρει καί νά γράφει. Ομοις
έχει μύτη I ερή μύτη. Πολλοί λένε, δτι τρεις είναι
οί πιό καλά πληροφορημένοι άνθρωποι ατήν
Ελλάδα. Ο αρχηγός τής ΚΥΓΙ, ό Μσρΰάδας καί
ό Αρατζαφέρης.
Φάρσα σκεφτηκε, καί άναψε τσιγάρο. Πρα-ξικο-πη-μα Τί λέξη κι αυτή. Κόντευε νά τήν
ξεχάσει Ομως, όπως καί νά τό κάνουμε, ένιωθε
μια ταραχή. Ισως καί γοητεία),. Ό χύ όχι όμως
ηδονή. Νέι πάρει τηλέφωνο τόν Αρχηγό τής ΚΥΠ:
Νά πάρει τόν Μαρουδα.. , Καί ξαφνικά μιά ίδέα
πέρασε γρήγορα, σάν αστραπή άπ’ τό μύαλό
του. Λές: Αυτό είναι... Λύτό είναι ξανάπε καί
ετριψιε τά χέρια τον. Επειτα έμβησε τό φώς καί
κοιμήθηκε.
/Γ : .;Γ: '*
' ·

Στή διάρκεια τής δικτατορίας είχε πρακτορείο
ΙΙΡΟ-ΙΙΟ. Μετά τή μεταπολίτευση έμφανίστηκε
σάν ' επιχειρηματίας ειδών εύκαιρίας» στις Βρνξι λλιυ Λίγοι, πολύ λίγοι ήξεραν τήν πραγματική
της ιδιότητα. Αρχηγός τού δικτύου κατασκο
πείας τής Ν. Ανατολικής, πτέρυγας τού ΝΑΤΟ.
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2.
' Οταν βγήκε στό δρόμμ ή ώρα ήταν περασμέ
νες δέκα. Μια βρμχδρή κη* θλιμμένη Κυριακή μέ
τσουχτερό κρύο ’’και Υιάύόο' ουρανό. ΟΙ δρόμοι
τής Αθήνας σχεδόν έρημοι. Ωραίος καιρός για
πραξικόπημα... Καί τί ξαφνικό, ούτε ό Κέρκος
δέν τό περιμένει. Είμαι κακεντρεχής σκέφτηκε
χαμογελώντας καί έπιτάχννε τό βήμα του. *Η
βροχή δυνάμωσε. Επρεπε νά βιαστεί. Μπήκε
στον OIL τής Σταδίου Ήθελε να τηλεφώνησε,
χωρίς ενοχλητικά αυτιά γύρω του. Δέν υπήρχε
ψυχή. Ό υπάλληλος στό γκισέ τόν κοίταζι νυ
σταγμένος. «Θά ξενύχτησε φαίνεται έδώ». οκεφτηκε ό Αρατζαφέρης.
-Λειτουργούν τά τηλέφωνα: Ρώτησε.
-Γιατι νά μήν λειτουργούν κύριε! απάντησε
κάπως μυστήρια ό υπάλληλος.
Αύτό είναι πολύ θετικό. Έ πρεπε νά προλάβει.
Σχημάτισε γρήγορα τόν αριθμό τού τηλεφώνου.
Επαιρνε $ρνξ£λλες· Τό στρατηγείο τού· ΝΑΤΟ·
Περίμενε... Συνήθως άργοΰν. Επιτέλους!! Κάποιος σήκωσε το τηλέιμωνο.
-Στρατηγός Κόθροου τού ΝΑΤΟ, όμιλήτε,
-Στραιηγέ μιαν τά αέβη μαν, Αρατζαφέρης,
τηλέφωνά» άπό Αθήνα.
-Παιδί μου, τί κάνεις, Μάς ξέχασες! Τί καιρό
κάνει έκεί, Λιακάδα ί...!!
-Στρατηγέ μον βρέχει καί χιονίζει. "Αλλαξε ό
καιρός.
-'Αλλαγή... Αλλαγή, Άρατζαφέρηΐ Χά... Χά..
Αύτό είναι!! (Είπε γελώντας αινιγματικά ό Στρα
τηγός Κόθροόυ).
-Στρατηγέ μου, θά ήθελα νά μιλήσω μέ: τήν
κυρία Μάρθ<(.
-Λέν είναι έδώ. (Είπε ξερά και σοβαρά ό
Στρατηγός. Καί έκλεισε τό τηλέφωνο).

3.
Οταν βγήκε στή Σταδίου έβρεχε πιά καττφιρακτωδώς. Τά πράγματα είναι πολύ σοβαρό Ή
άπουσία τής Μάρθας άπό τις Βρυξέλλες σημαίνει
πολλά.

Ενιωθε μιά πικρή γεύση στό στόμα. Τώρα
τι λευταία έπινε τόν καφέ χωρίς ζάχαρη. 'Άρχισε
νά έκνευρίζεται.
Ετσι σκυμμένος δπως προχωρούσε, δέν πρό
σεξε τόν ψηλό καί γεροδεμένο τύπο, πού όπο τή
στιγμή που βγήκε άπό τόν ΟΤΙ., τόν ακολουθού
σε διακριτικά. Οταν σταμάτησε στό φανάρι τής
Σταδίου καί Χρήστου Λαδά ένιωσε ξαφνικά, ένα
σκληρό αντικείμενο νά φωλιάζει στά πλευρά του
καί μιά βραχνή φωνή μέ ξενική προφορά νά τού
λέει «προχώρα ήρεμα μωρό μου. Για τό καλό
σου». Πρίν προλάβει νά άντιδράσει, μιά μαύρη
Φόρντ μέ μαύρα κουρτινάκι« φ.ρενάρηοε απότο
μα μπροστά τον. Σε δευτερόλεπτα καί χωρίς νά
τό καταλάβει βρέθηκε, στο πίσω κάθισμα τής
μαύρης Φόρντ, άνόμεοα σε δνά γορίλες. Τί νά
σημαίνουν άραγε όλα αυτά; Αλλά πρίν προλάβει
νά σκεφτεί έχασε τίς αισθήσεις του.

4.
"Οταν άνοιξε τά μάτια του, βρισκόταν σ' ένα
σκοτεινό δωμάτιο. Ό καναπές πού καθόταν,
ήταν Λουδοβίκου 14ου. Στόν τοίχο ιιπροστά του
μιά φωτογραφία τού Τσε 1κεβαρα καί απέναντι
τό πορτραίτο τής Φρειδερίκης. Ανεξήγητα πέ
ρασε άπ' τό μυαλό του ό Λαλιώτης. Πονοϋσε τό
κεφάλι του άλλά δέν ήταν δεμένος και ένιωθε
περίεργα ερεθισμένος. Σκέφτηκε τυ βραδινό ρα
ντεβού μέ τή Λάουρα. Θεέ μου τί γυναίκα!!..,
αναστέναξε. Πρέπει νά προλάβω!
Εκείνη τή στιγμή άνοιξε ή πόρτα. Μπήκαν
πρώτα οί δυά γορίλες. Καί μετά μιά γυναίκα. Ό
Αρατζαφ έρης τινάχτηκε στόν αέρα, σάν νά τόν
δάγκωσε φίδι. Ναι, μέσα στό μισοσκόταδο, είχε
διακρίνει σωστά Λυτή ή μέτριου Αναστήματος
παχουλούλα καί καλοσυνάτη σαραντάρη ήταν ή
διαβολεμένη άρχικατάσκυπυς Μάρθα. Ό φόβος
τών μυστικών υπηρεσιών.
Η Μάρθα Οίκονομοποι λου - Συμεωνίδου
είναι ό άνθρωπος κλειδί γιά τις ' Ελληνικές υπο
θέσεις ατό στρατηγείο τοΰ ΝΑΤΟ, οτίς Βρυξέλ
λες.

«Ηρέμησε καί κάθησε Άρατζαφέρη», είπε
ξιρά η Μάρθα. «Σέ έπιλέξαμε γιατί είσαι ό μόνος
άνθρωπας πού μπορείς νά συνεννοηθείς μέ τόν
Mévto. Εννοώ τόν Μένιο Κουτσόγιωργα, τόν
προϊστάμενο τής Ελληνικής ΚΥΠ». Κάτι πήγε
νά πεί ό Αρατζαφέρης. νά διαμαρτυρηθεϊ, άλλά
ή Μάρθα τόν έκαιγε άπότομα. «Σταμάτα καί
άκουσε προσεκτικά. Τά πράγματα είναι πολύ
κρίσιμα. Κρίνεται ή τύχη τής Δημοκρατίας και
τοΰ Σοσιαλισμού στήν ‘Ελλάδα. Κατά πληροφο
ρίες τής υπηρεσίας μου οι φ αντάροι έτοιμάζουτ
πραξικόπημα. Θέλουν νά παρουν ρεβαν. άπό
τούς Στρατηγούς καί τούς Συνταγματάρχες. Τό
όργανωτικό τους σχήμα είναι οί Επιτροπές Φα
ντάρων σέ κάθε σύνταγμα. Καθοδηγούνται άπό
έιριστεριστές καί χουντικούς. Τό στρατηγείο
τους βρίσκεται στή Βόρειο Ελλάδα στις Φέρρες,
έκεί πού έδρεύει τό 535 τάγμα Πεζικού τής 12ης
Μεραρχίας. Οί πληροφορίες είναι εξακριβωμέ
νες. Τίς διασταυρώσαμε: καί μέ τίς πληροφορίες
τών υπηρεσιών τού συγκροτήματος Λαμπράκη.
Είναι έγκυρες. ΓΙές στόν Μένιο νά κινηθεί, γιατί
οί στρατηγοί είναι αποφασισμένοι νά έπέμβουν
καί νά μήν έπιτρέψοτν πραξικόπημα άπό Επι
τροπές Φαντάρων. Τό ΝΑΤΟ δέν θέλει νά άνατραπεί τό Σοσιαλιστικό καθεστώς καί ή Δημο
κρατία στήν Ελλάδα», είπε ή Μάρθα μέ γρήγο
ρες και κοφτές φράσεις.
Οταν βγήκε στό δρόμο ή βροχή είχε σταματήαει. “Αναφιε τό τσιμπούκι του καί πήρε βαθιά
άνάαα. Ή Λάουρα τού είχε γίνει έμμονη ιδέα. Tt
γυναίκα! Τό βράδυ είχαν ραντεβού στό Ντά-Ντά.
‘Εκεί πού τήν είχε πρωτογνωρίσει.
"Οταν έφτασε εττήν Εφημερίδα, τά πράγματα
ήταν πολύ άσχημα. Όλοι είχαν πανικοβληθεί
άπό τίς διαψεύσεις τοΰ Μαρούδα. Ό αρχισυντά
κτης φώναζε έξαλλος: «Κάψτε τά αρχεία, κάψτε
τα όλα!!» Πληροφορίες άπό Θεσσαλονίκη: «Ό
Ιντζές καταδιώκεται από χωρίου είς χωρίον».
Από τά νοσοκομεία έφθαναν ήδη νέα γιά τά
πρώτα θύματα τοΰ' αγώνα. "Ολοι μέ ατζέντα στό
στομάχι. Ή κυρία Ρεζάν έψαχνε τόν Κέρκο γιά
συνέντευξη. Νέες πληροφορίες έλεγαν ότι ό
Μένιος μέ τόν Γεννήματα καί τόν Σκουλαρίκη
κατέλαβαν τό Πεντάγωνο. Πού είναι ό Χαραλαμπόπουλος; φώναζε κάποιος. Αργότερα ήρθε ή
είδηση ότι ό Άντρέας είχε θέσει σέ κατ' οίκον
περιορισμό στό Καστρί τόν 'Αμερικανό Πρε
σβευτή. Τό πραξικόπημα είχε καταοταλεϊ. Πα
ρ' όλα αυτά ένας μικρός πανικός υπήρχε ακό
μα... Καί τότε... ακούστηκε μιά υπόκωφη βραχνή
φωνή. Ολα αύτύ είναι βλακείες. Ησύχασαν
όλοι.
Ό Γιώργος ’Αρατζαφέρης αισθανόταν κουρα
σμένος. Είχε Αρχίσει νά βραδιάζει. Ή ώρα ήταν
περίπου όκτώ. Μέ τή Λαουρα είχαν ραντεβού
στις δέκα. Ενα άδιόρατο ειρωνικό χαμόγελο
φώτιζε τό πρόσωπό του. Όχι! ή Μάρθα, ή
παμπόνηρη Μάρθα δέν είχε καταφέρει νά τόν
ξεγελάσει. "Ηξερα τή μπλόφα της. Από τήν
πρώτη στιγμή, είχε αναγνωρίσει τήν άγνωστη
φωνή τού τηλεφώνου τά ξημερώματα τής Κυρια
κής. Ήταν ό άλεξιπτωτιοτής στρατηγός Άγτιμέμνων Γκράτσιος!...
«Πολλές φορές ό ρόλος τού δημοσιογράφοι1
είναι άχαρος», σκέφτηκε ό 'Αρατζαφέρης άνάβοντας τήν πίπα του. «Τό ψέμα μοιάζει τόσο
πολύ μέ τήν αλήθεια»...
Παν.-Παν.

A c a s a d ’ Ire n e
Κάποιο βραδινό, μετά άπό κουραστική έργασία, τσιγάρα καί καφέδες, ήρθα σ' έπαφή μέ τίς
45 στροφές. "Ανοιξα τή ντουλάπα, παραμέρισα
τή νάυλον σακούλα μέ τίς φωτογραφίες, κι έβγα
λα 2 πλαστικά βιβλία μέ διάφανες θήκες. Δέν
θυμάμαι άν χαμογέλασα, πάντως άλλαξα αυτόμα
τα βελόνα, ρύθμισα κουμπιά καί ή άκρόαση τού
μουσικού μου λευκώματος ήταν γεγονός!...
Τό πράγμα μέ ξένισε. Τά περισσότερα τραγού
δια ήταν σέ ιδιαίτερα γνώριμές μου γλώσσες,
παρ' δλα αύτά οι λέξεις ήταν άκατανόητες. Παι
δεύτηκα πολύ ψάχνοντας νά βρώ γιατί μού
συνέβαινε αύτό. Τήν έποχή πού κάναμε τά
σχολικά πάρτυ, φορώντας ένα κανελλί σακάκι,
μεταποιημένο άπό τήν ’Αγγλική μόδα των φοιτη
τικών χρόνων τού πατέρα μου, γραβάτα μέ
ιδιόμορφο κόμπο, καί πολλά όνειρα γιά ένα χορό
μέ τήν Κατερίνα ή τή Λάλλη, οι λέξεις δέν ήταν
κατανοητές. Χορεύαμε όλοι πίνοντας τό ποτό
τής έποχής, βερμούτ, καί φαίνεται πώς ήμασταν
ιδιαίτερα εύχαριστημένοι. Ή φαντασία κύλαγε
μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα καί ή κάθε δισύλλαβη
ξενική λέξη έπαιρνε ένα όνειρικό νόημα. Κάτι
μεταξύ κοπέλας μέ μακριά ξανθά μαλλιά, ειρή
νης καί σπουδών στό έξωτερικό. Μετά ήρθε ή
έποχή τής ρετσίνας. Τό μυστικό μας σκηνικό
άλλαξε. Οι λέξεις ήταν έλληνικές, τό σακάκι δέν
είχε κανένα χρώμα γιατί άπλώς δέν φοριότριν. Τό
χέρι, άντί γιά τό σχολικό μπίκ, κρατούσε πλακάτ
ή έγραφε στούς τοίχους. Σήμερα είναι ή καινούρ
για έποχή. Ή έποχή τού ούίσκυ. Ή μητέρα μου
πάντα ξύνιζε τά μούτρα της γελώντας θριαμβευ
τικά όταν μού έλεγε: «Παιδί μου αύτό τό ποτό
μυρίζει σάν νά σκοτώνουνε κοριούς. Σέ διαβεβαιώ ότι δέ μού άρέσει καθόλου».
Δέν ξέρω άν καταλάβατε τί μού συνέβηκε.
’Εγώ πάντως φαίνεται σάν νά τό βρήκα. Νά,
ξαφνικά, λειτούργησα όπως τότε πού ήμουνα
μαθητής. Καί τό άξιοπερίεργο είναι ότι δέν
παλινδρόμησα νοσταλγώντας τή σχολική μου έ
ποχή. Ρώτησα πολλές φορές τόν έαυτό μου, καί
ή απάντηση ήταν κατηγορηματική. 'Απλώς όπως
τό βερμούτ κυλάει άκόμα μέσα μου, έτσι καί τό
μουσικό λεύκωμα ήταν μέρος τού κορμιού μου
όπως... τό συκώτι μου. Κι αύτό βέβαια δέν
τόξερα. ' Η μέχρι κάμποσα χρόνια ήθική μου, δέν
μού έπέτρεπε νά χαίρομαι μέ τήν έποχή τού
βερμούτ. "Ηταν πολύ άφελής γιά μένα. Μετά
άπλώς όλα ξεχάστηκαν. Σήμερα κατάλαβα ότι
δλα αυτά γίνανε μέ ένα αρκετά φυσικό καί
συγκεκριμένο τρόπο, ότι είτε τό θέλω είτε όχι,
μέ σημαδέψανε. Μάλιστα είμαι στήν ευχάριστη
πιά θέση νά σάς άναγγείλω ότι στό τραπέζι,
γράφοντας τό άρθρο αύτό, έχω τρία ποτήρια:
'Ένα άσπρο πλαστικό μέ βερμούτ, πού άκουμπάει σέ ένα πετσετάκι μέ τή φωτογραφία τού
Adamo καί τού Mick Jagger. 'Ένα γυάλινο κοντό
χοντρο μέ ρετσίνα πού άκουμπάει σέ ένα άλλο
πετσετάκι μέ τή φωτογραφία τού Θοδωράκη.
Τό τελευταίο ποτήρι, είναι ένα κρυστάλλινο ψηλό
μέ τρεις γαλάζιες βούλες, γεμάτο ούίσκυ. Πίνω
μιά γουλιά άπ' τό καθένα καί,ώ τού θαύματος,
εύφραίνομαι. Στήν ύγειά σας.
Σημείωση: Θά πρέπει νά ξέρει κανείς δτι τό
άνακάτεμα τών ποτών άπ αγορεύεται άπό τούς
γαστρεντερολόγους έκτός κι άν έχει προηγηθεϊ
ένα πλούσιο γεύμα καλά χωνεμένο.
Ν ώ ν τ α ς Π α π α μ ιχ α ή λ

Μία έπίσκεψη
Κ αλησπέρα σας! Ήρ9α νομίζοντας ότι έχ ετε άποτελειώ σει τό
ααντιγύ-γλυκό σας κα ί έχοντας σκοπό νά ριχτώ σ' ένα
ασταμάτητο κλάμα λόγω π ο ύ νιώδω όνστνχής τελευταία. "Αν
όμως πρόκειτα ι νά ένοχληδεϊτε, παρακαλώ π έσ τε τό μου, ώστε
νά πάρω τά μέτρα μου. Δηλαδή, ά ντί α υτού πο ύ προτίδεμαι νά
κάνω, νά ζητήσω ά πλά λίγο σαντιγύ-γλυκό. Β λέπ ετε έχω τή
σπάνια ικανότητα νά προσαρμόζω τή διάδεσή μου άκούγοντας
τό μετεωρολογικό δελτίο καί νά μ έ σ υγκινεί άν δέλω ό τρόπος
πού μετα χειρίζεσ τε τό γλυκό σας τα υτίζοντα ς τό χέρι μου μέ τό
κουτάλι ή άκόμα καί μέ τήν ίδια τή ααντιγύ. Σπάνιο χάρισμα!
Τό έχουν όλοι όσοι είναι αύτοκόλλητοι. Σ έ τελική ανάλυση τό
ένα π ρούποδέτει τό άλλο. Λοιπόν σάς έξέδεαα τίς προθέσεις
μου σέ κάποιο βαδμό περιμένοντας νά διαβάσετε άνάμεαα στις
γραμμές 6,τι είναι συμφερτικό γιά σάς. Μά!... γιά σταθείτε/
"Ε χετε προσέξει π ο τέ ότι σάς λ είπ ει ένα πόδι...
Α.Δ.
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Γ ρ ά ψ α ν ε γ ιά μ ά ς :
Αρκετό καιρό πριν άπό τήν έκδοσή του ό Σχολιαστής προκάλεσε
ποικίλα σχόλια καί άντιδράσεις. "Εντονο υπήρξε καί τό ένδιαφέρον του
Τύπου γιά τήν προσπάθειά μας. Παραθέτουμε έδώ μερικά χαρακτηριστικά
άποσπάσματα.
Πρώτος ό Λεωνίδας Κύρκος μέ άρθρο του στήν ΑΥΓΗ, ήδη άπό τίς 6
Φεβρουάριου, φροντίζει νά όριοθετηθεϊ άπό τήν έκδοτική προσπάθεια τού
Σχολιαστή, συμπαρασύροντας όλη τήν Ανανεωτική Αριστερά.
Στις 8 Φεβρουάριου, τήν έπομένη ήμέρα άπό τά έγκαίνια τών γραφείων
τού Σχολιαστή στήν όδό Δαφνομήλη καί Ισαύρων, ή Απογευματινή
σπεύδει νά προβοκάρει τίς έσωτερικές άντιθέσεις τού περιοδικού μέ
πηχιαιο τίτλο.

-ÀHofe

Διαφορετικά μάς άντιμετώπισαν τά περιοδικά τής άριστεράς:
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Ό Πέτρος Ευθυμίου στό ΑΝΤΙ τής 4ης Μαρτίου μάς μετατρέπει σέ
πολιτική δύναμη καί μάς προκαλεϊ νά άσχοληθούμε μέ τά μεγάλα θέματα
τής δημοκρατίας καί τού κοινωνικού μετασχηματισμού.
Τέλοε ό "Αγγελος Έλεφάντης στόν ΠΟΛΙΤΗ σχολιάζοντας τά άριστερά
π ε ρ Χ « ό χρεώνει τόν Σχολιαστή μέ δυό τεύχη, πρίν άκόμη έκδοθεί...
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