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Ηταν περασμένες δώδεκα όταν ό Γιώργος
' Αρατζαφ έρης μπήκε στό Βρούτο. Τό διανοοχ·μενίστικο μικοραστικό τον περιβάλλον τον δίνε
στά νεύρα. «Κλώσσες», σιγοψιθύρισε, καθώς ή
ψηλόλιγνη αιλουέτα τον μέ τό μνώδες σώμα καί
τό χορεντικό βάδισμα, είχε μαγνητίσει τά γυναι
κεία βλέμματα. Διέσχισε τήν αϊθονσα καί κατεί'θύνθηκε στό μπαρ.
Οί πληροφορίες πού είχε ήταν σαφείς. ' Η
Βίκι\ η αγαπημένη καμαριέρα τού Ράλλη, σνχνάζει στό Βροντο. Είναι πολιτικά προοδεντικός
άνθρωπος καί κοινωνικά άνετη. Διαβάζει πολύ
φιλοσοφία. Ακούει Κηλαηδόνη. Καί άπό τούς
πολιτικούς, μετά τόν Ράλλη. θαΐ’μάζει τόν Κύρκο. Είναι Ιΐαναθηναικός καί γιά τό Εύρωκοινοβούλιο. ψ'ηφίζει ΚΚΕεσ. Εχει τήν άρχοντιά τής
Μάρως Κοντού καί τό σέξ άπήλ τής Αλίκης
Βονγιονκλόκη.
Ανέβηκε στό σκαμπό καί παράγγειλε ούίσκν
μέ πάγο. Δέν άργησε νά τήν έπισημάνει. Καθό
ταν μόνη μ' ένα ποτήρι στό χέρι, στήν άλλη άκρη
τον μπάρ. Τά χειμαρριύδη κατάξανθα μαλλιά της
σκέπαζαν τό προφίλ, της. Καθώς τό βλέμμα τον
Γιώργον Αρατζαφέρη είχε καρφωθεί στά ύγρά
καί σαρκώδη αισθησιακά χείλη της. ή Βίκν σή
κωσε τό κεφάλι της. Τά καστανά άμνγδαλωτά
μάτια της διαστανρώθηκαν μέ τά πράσινα μάτια
τον Αρατζαφέρη. Ταράχθηκε!! Ενιωσε νά άνατριχιάζει... καί μετά ένα άνεξήγητο ήδονικό μούδιασμα άγκάλιασε τό κορμί της. Τον χαμογέλα
σε... Τόν άναγνώρισε άπό τήν πρώτη στιγμή!!
Οταν τήν πλησίασε, κατάλαβε αύτό πού τής
είχε πει κάποτε ή Ντέμπορα. ή καμαριέρα τον
Αβέρωφ. «Αύτός ό έπικίνδννος δημοσιογράφος
διακρίνεται γιά δύο πράγματα, τό ένα είναι τό
άρωμά τον...»
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Γιά νά ικανοποιήσει τήν περιέργειά της ή Βίκν.
κάλεσε τόν Αρατζαφέρη γιά ένα ντρίνκ στό
διαμέρισμα τής οδού Κανάρη. Εκείνο τό βράδν
ή κνρία Αένα καί ό κύριος Γιώργος έλειπαν.
Οταν μπήκαν στό διαμέρισμα, ό Άρατζαφέρης
κατάλαβε ότι δέν μπορούσε νά προσποιηθεϊ
άλλο. Ή ταν άληθινά έρεθισμένος. Κάθε άντίσταση ήταν άνώφελη. Παραδόθηκε στά παράνομα
καί άνήθικα φιλιά καί χάδια μιας άληθινής καμα
ριέρας. Τήν τελευταία στιγμή πρόφθασε καί
ψιθύρισε στό αντί τής Βίκν. «Στό δωμάτιο τον
κύριον σον!!» Μετά έχασε τις αισθήσεις τον...
Από τότε ό Άρατζαφέρης σννηθίζει νά λέει
στούς φίλονς τον: «Τά χέρια μιας άληθινής
καμαριέρας είναι διαφορετικά άπό τά χέρια ο
ποιοσδήποτε άλλης καμαριέρας!!»
"Οταν σννήλθε κατάλαβε ότι βρισκόταν στό
κρεβάτι τον Ράλλη. Πεινούσε καί ένιωθε έξαντλημένος. Ή Βίκν ήταν στό μπάνιο. Αύτή είναι
ή μεγάλη εύκαιρία σκέφτηκε!! Σηκώθηκε γρήγο
ρα καί έτσι γνμνός όπως ήταν, χώθηκε στό
διπλανό δωμάτιο. Στό γραφείο τον Ράλλη. Δέν
άργησε νά βρει εκείνο πού ζητούσε, τόν κόκκινο
φ ά κ ε λ ο ...
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Οί τύψεις πάντα βασανίζονν έναν εύσυνείδητο
δημοσιογράφο, μονρμούρισε ό Άρατζαφέρης
μπαίνοντας στά γραφεία τής έφημερίδας τον καί
κρατώντας στό άριστερό τον χέρι τόν κόκκινο
φάκελο. Ή ταν ένας σιχαμερός διακορεντής δη
μοσιογράφος. Ένας ζιγκολό. Ένας τιποτένιος.
Ή Η θική στό βωμό τής ένημέρωσης. Όχι...αύ
τό πάει πολύ!! Εκνευρισμένος άναψε τσιγάρο.
Άπάτησε καί τή Λάονρα... τήν άγαπημένη τον
Λάονρα. Ή δημοσιογραφία θέλει πολλές θνσίες.
Είναι λειτούργημα. Ισως έχει δίκιο ό φίλος τον ό

Βλάσης, πού τούλεγε νά γίνει ηθοποιός. Δημο
σιογράφος ή ηθοποιός ήταν τό μοιραίο δίλημμα
τής ζωής τον. Εχασε τελικά τό θέατρο. Αδικη
μένη γενιά τού 1-1-4 σιγοψιθύρισε... Τί σούμελε
νά πάθεις...
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Ο κόκκινος φάκελος περιείχε τό άδημοσίεντο
τμήμα τών βιβλίων τού Ράλλη. Τό σατανικό
σχέδιο τού Αρατζαφέρη είχε πετύχει μέ άκριβό
βέβαια τίμημα... Οί άποκαλύψεις όμως ήσαν
φοβερές...
Στό κεφάλαιο (9) μέ τίτλο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
στή σελίδα 36 γράφει: « Ένα παράπονο έχω. Δέν
μέ αγάπησε ποτέ όσο τόν Θόδωρο».
Στό κεφάλαιο (11) μέ τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΟΙΗΣΕΙΣ στή σελίδα 6 γράφει: « Ένα βράδν μέ
έπεσκέφθη ό λαϊκός τραγονδιστής Καζαντζίδης
καί μού έπρότεινε νά κρατικοποιήσω τή φωνή
τον. Τού είπα ότι τό κόμμα μας είναι κατά τών
κρατικοποιήσεων καί ενγενικά τού ύπέδειξα νά
απευθυνθεί στόν κύριο Παπανδρέον».
Στό κεφάλαιο (13) μέ τίτλο ΑΒΕΡΩΦ καί στή
σελίδα 32 γράφει: «Διεκρίθη άπό μικρός εις τήν
τυροκομίαν. Αργότερα άποφάσισε νά άσχοληθεί καί μέ τή λογοτεχνία. Γενικώς όμως παρέμεινε κτηνοτρόφος».
Στό κεφάλαιο (12) μέ τίτλο ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ καί
στή σελίδα 5 γράφει: « Ή Ζωή άπό μικρή πήρε
τόν ΚΑΤΗΦΟΡΟ. Τώρα θαυμάζει τόν Λένιν καί
τόν Κύρκο. Είπα στόν Αλέξανδρο ότι δέν έγκρίνω αύτό τό γάμο. Δέ μέ άκονσε».
Στό κεφάλαιο (7) μέ τίτλο ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
καί στή σελίδα 2 γράφει: «Είπα στόν Άνδρέα νά
υπογράψω έγώ τίς συμφωνίες γιά τίς βάσεις. Δέ
θέλησε. Έτσι θά τίς υπογράψει αύτός. Νομίζω
ότι ήταν λάθος μου νά έπαναφέρω τήν Ελλάδα
στό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ. Έ πρεπε νά
τό άφήσω καί αύτό στόν Άνδρέα».
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Όταν μπήκε στό γραφείο τού διευθυντή τής
Έφημερίδας. είχε φθάσει ήδη ό Μαρούδας. Τά
μάτια τον καρφώθηκαν έπάνω τον μέ τρυφερό
τητα καί μέ σνγκινημένη φωνή τού είπε: «Γιώργο
μου, ή τύχη τής άλλαγής βρίσκεται στά χέρια
σον. στά χέρια τού λαού».
' Εκείνη τή στιγμή ένιωθε έθνική ύπερηφάνεια
άλλά καί ντροπή γιατί γιά νά πάρει τόν κόκκινο
φάκελο διακόρευσε μιά άθώα καμαριέρα.
«Δέν πειράζει», άρχισε νά τού λέει ό Μαρού
δας. λές καί είχε καταλάβει τίς βαθύτερες σκέψεις
τον. «Καί μείς τό ίδιο κάνουμε γιά τό καλό τής
άλλαγής».
« ’Ομολογείς δηλαδή τίς σχέσεις σου μέ τόν
Φιλιππόπουλο!!!» φώναξε άγριεμένος ό διευθυ
ντής του. «Είμαστε μόνο φίλοι», άπάντησε ψύ
χραιμα ό Μαρούδας.
' Η κατάσταση όμως είχε πολωθεί. Ό κίνδυνος
γιά τήν άλλαγή ήταν μεγάλος. Ό Άρατζαφέρης
άποφάσισε νά έπέμβει. «Σύντροφε Μαρούδα. τί
ζητάει άπό μάς τούς άπλούς πολίτες ή κυβέρνη
ση τής Αλλαγής;»
«Νά καταλάβετε!!» είπε ό Μαρούδας. «Νά
καταλάβετε ότι ή διαφύλαξη καί ή προάσπιση
τής τιμής μιας άθώας καμαριέρας έπιβάλλει νά
δώσουμε τόν κόκκινο φάκελο στόν Άβέρωφ.
καί νά μή δημοσιευτεί. ' Επιβάλλει νά έλέγχονμε
τούς λέβητές μας πριν τούς χρησιμοποιήσουμε».
Καταλάβατε;
Φεύγοντας άπό τά γραφεία τής έφημερίδας.
καί καθώς τού έσφιγγε τό χέρι, ό Μαρούδας
έσκυψε καί τού είπε στό αντί: « Ό Άνδρέας
είναι βαθιά συγκινημένος γιά ότι έκανες», καί
κλείνοντας μέ νόημα τό μάτι τού σιγοψ'ΐθνρισε
«καί σέ ποιόν δέν άρέσονν οί άθώες καμαριέ
ρες;...»
Παν. Παν.

οχοιΊκι...οχοίΐια...oxori
Ή ταν στραβό
τό κλίμα...
Οί βόμβες στό Διδυμότειχο φόρτι
σαν άκόμα περισσότερο τό πολιτι
κό κλίμα πού ήταν ήδη τεταμένο
άπό τή δολοφονία τού Άθανασιάδη. Καινούργιες άντεγκλίσεις α
νταλλάχθηκαν μεταξύ Νέας Δημο
κρατίας καί ΠΑΣΟΚ ξεπερνώντας
κάθε προηγούμενο σέ «ήθος» και
πολιτική εύπρέπεια...
Τό σημαντικό όμως δέν είναι οί
άνοησίες πού λέχθηκαν έκατέρωθεν, άλλά τό περίεργο κλίμα πόλω
σης καί κομματικού φανατισμού
πού δημιουργήθηκε σχεδόν έκ τού
μηδενός. Καί τό πράγμα είναι «πε
ρίεργο» γιατί σέ κανένα μείζον πο
λιτικό ζήτημα δέ διαφάνηκε τελευ
ταία κάποια σοβαρή διαφωνία με
ταξύ τών δύο κομμάτων. Τό άντίθετο μάλιστα...
Οί άστυνομικές ύποθέσεις γιά
τήν ταυτότητα τών δραστών καί τή
συσχέτιση τών δύο ύποθέσεων δέν
είναι βέβαια δική μας δουλειά. Ούτε
έχει άλλωστε πολλή σημασία. Γιατί
οί δράστες εύθύνονται γιά τις πρά
ξεις τους και μόνο. Γιά τό κλίμα
πού έπικράτησε έξ αιτίας αύτών
τών έπεισοδίων εύθύνονται όσο έσπευσαν νά τά έκμεταλλευτοΰν.
Λόγου χάρη τά παραδοσιακά στοι
χεία τής Ν.Δ. πού νόμισαν ότι βρή

Δέν θέλω ... ΟΥ
Τό βιβλίο τού κ. Γ. Ράλλη έφερε
ξανά στήν έπικαιρότητα πολλά άπό
τά γεγονότα πού σημάδεψαν τήν
18μηνη Πρωθυπουργία του. Εμείς
ώστόσο θά άναφερθούμε στό τε
λευταίο καί λιγότερο άμφιλεγόμενο.
Τή φράση πού έκστόμισε - μέ έλάχιστη ρητορική δεινότητα, είναι άλήθεια - στήν προεκλογική συγκέ
ντρωση τής Πλατείας Συντάγματος,
όταν τά στίφη τών άφηνιασμένων
όπαδών τού κόμματός του, άποδοκίμαζαν «γηπεδικά» κάθε άποστροφή τού λόγου του, όπου άναφερόταν στόν κ. Παπανδρέου, τόν μεγά
λο άντίπαλο! «Δέν θέλω... ου» λοι
πόν, άναφώνησε ό κ. Ράλλης,
χάνοντας, ίσως, κάποια στιγμή τήν
ψυχραιμία του, καί ή φράση αύτή
πέρασε στήν ιστορία - κατά κάποιο
τρόπο τουλάχιστον...
Προβλέποντας ένδεχομένως τήν
έκλογική ήττα καί μαζί τό τέλος τής
Αρχηγίας του, καί έναντι άντιπάλου πού καταδημαγωγεί τά πλήθη
έναντίον του, ό κ. Ράλλης άρνήθηκε
νά άποδεχθεί καί νά νομιμοποιήσει
τις κραυγαλέες άντιδράσεις τών άνεγκέφαλων όπαδών. "Ισως νά τό
'κάνε άπό γνήσια πολιτική έντιμότητα. 'Ίσως άπό τήν «άριστοκρατική» ιδιοσυγκρασία του. Τό βέβαιο
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καν -επι τέλους- μια λαμπρή ευκαι
ρία νά «ήρωποιηθούν». Αλλά καί
οί άμετροεπέστεροι κύκλοι τού ΠΑ
ΣΟΚ πού θεωρούν ότι οφείλουν,
τέλος πάντων, νά άνταποδίδουν τά
ίσα στις άσφαιρες προκλητικότητες
πού έκστομίζει κάθε τόσο ό κ.
Αβέρωφ.
Ή πόλωση βέβαια ήταν κατά
κάποιο τρόπο συμφέρουσα γιά τό

πάντως είναι ότι τό ίδιο τό κόμμα
του έξαγριώθηκε καί οί άντίπαλοί
του - στό σύνολό τους - τόν έχλεύασαν καί τόν γελοιοποίησαν. Κι
ή Αριστερά πού τόσο έχει ύποφέρει άπό τή μισαλλοδοξία τής Δεξιάς
καί τόν τυφλό φανατισμό τών ίδιων
αύτών τραμπούκων πού άποδοκίμασε ό κ. Ράλλης άπό τό μπαλκόνι
δέν μπόρεσε νά κάνει τό παραμι
κρό εύμενές σχόλιο...
Σήμερα πού τά πολιτικά ήθη
φτάσανε ώς τό «Μεγάλο Φαγοπότι»
καί οί έπί τού τύπου έκπρόσωποι
τών δυό μεγάλων κομμάτων - άλλά
κι οί ίδιοι οί Αρχηγοί τους, καμιά
φορά - ξεφουρνίζουν ό,τι τούς κατέβει, ή άκομψη φράση τού κ. Ράλ
λη βρίσκει κατά κάποιο τρόπο τή
δικαίωσή της.
Κι άς μή νομιστεί ότι κάνουμε
αύτό τό σχόλιο άπό κάποιον ύπερ
βολικό καθωσπρεπισμό. Γιατί - έπί
τέλους - άν τό προοδευτικό κίνημα
δέν έπιβάλλει ένα άλλο ήδος διακυ
βέρνησης, άν τό ΠΑΣΟΚ έξακολουθήσει νά μπερδεύει τήν άποφασιστικότητα μέ τήν άλαζονεία, τότε
τίποτε δέ θά μπορέσει νά τό διασώ
σει άπό τήν έκδικητικότητα τών
άντιπάλων του, άν ποτέ έπιστρέψουν στά πράγματα.
Οί κυβερνήσεις φεύγουνε άλλά
τό... ήθος μένει. Δυστυχώς!
Χ.Λ.

ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρόβαλε τό άπεχθέστερο πρόσωπο τής Ν.Δ. καί προε
ξοφλούσε τό ρεβανσισμό της άν
ποτέ έπιστρέψει στά πράγματα.
Άλλά καί γιά τούς σκληροπυρηνι
κούς τού κ. Αβέρωφ ή πόλωση
ήταν άρκετά βολική. Γιατί τούς έπέτρεφε νά διατηρούν τόν έλεγχο
τού κόμματος όταν όλα πιά δεί
χνουν ότι ή Ν.Δ. πρέπει νά μετα

μορφωθεί ριζικά άν πρόκειται νά
διεκδικήσει τή νίκη στίς έπόμενες
εκλογές.
Στό μεταξύ πολλά πράγματα φαί
νεται πώς έχουν άλλάξει μέσα στό
κόμμα τού κ. Αβέρωφ. Άκούγεται
όλο καί πιό έντονα ότι έχουν ανέβει
θεαματικά οί μετοχές του κ. Μητσοτάκη ό όποιος πριν ένα μόλις
χρόνο έμφανίζονταν μάλλον άπομονωμένος. Παράλληλα, φαίνεται ότι
κερδίζει έδαφος μιά πιό εύέλικτη
άντιπολιτευτική τακτική πού άντιμετωπίζει τό ΠΑΣΟΚ σάν «ανίκα
νο» καί «άφερέγγυο» μάλλον παρά
σάν φορέα τού «σοσιαλιστικού ολο
κληρωτισμού». Κι έδώ ίσως βρίσκε
ται ή σημασία τής «παρέμβασης»
Ράλλη. 'Υπενθυμίζει τή ζημιά πού
έκαναν στή Ν.Δ. κατά τό δεκαοκτάμηνο τής Πρωθυπουργίας του
οί έκτος τόπου καί χρόνου φανφα
ρονισμοί τού κ. Αβέρωφ. Καί συνη
γορεί σέ μιά άντιπολιτευτική στάση
πού θά επιτρέψει στή Ν.Δ. νά προ
βάλλει πιό «φιλελεύθερο» πρόσωπο
καί νά διευρύνει τήν εκλογική βάση
της.
"Ισως λοιπόν ή οξύτητα τών τε
λευταίων έβδομάδων νά άποτελεί
τό κύκνειο άσμα τών θερμοκέφα
λων δεξιών πρίν τόν οριστικό παρα
μερισμό τους...
Τό πράγμα θά δείξει μάλλον σύ
ντομα, άν βάλει κι ό ...Θεός τό χέρι
του.
Χ.Λ.
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Συνέδριο έν οψει!
Οσο γίνεται πιο
γελοία...

« ...Ό τα ν ή Ελλάς μέ τήνψυχή
γεμάτη τρόμο καί αγωνία έπορεύετο εις άναζήτησιν τής καθάρσεως, όταν μπρος άπό τήν
λογικήν δέν ίστατο παρά τό
μηδέν καί τό χάος τότε σέ μιά
κοσμογονική σεισμική ώρα
γεννήθηκε ή ' Επανάστασις τής
21ης Απριλίου 1967...»

Δέν πρόκειται γιά απόσπασμα
άπό ομιλία του Γεωργαλά ούτε γιά
κομμάτι μέσα άπό τό «Πιστεύω» τού
Παπαδόπουλου. Είναι απλά μέρος
μιας έκθεσης πού γράφτηκε τό Μάιο
τού 70 σέ είσιτήριες εξετάσεις γιά
τήν Τράπεζα ' Ελλάδας μέ θέμα. «' Η
έννοια τής Πατρίδος». Εξεταζόμε
νος καί συγγραφέας τής έκθεσης ό
συνδικαλιστής γενικός γραμματέας
τής σημερινής «έξυγειανθείσης»
διοίκησης τής ΓΣΕΕ, τό στέλεχος τού
Ι1ΑΣΟΚ Γ. Ραυτόπουλος.
Αύτά άποκαλύπτει τό «Κεντρί»
τής δεξιάς Βραδυνής, δημοσιεύοντας
ολόκληρη τήν έκθεσή του. Ένα
κείμενο ύμνολόγιο τής δικτατορίας
καί άκροδεξιά άντικομμουνιστικό.
« Ό παλαιοκομματισμός ή συνοδοιπορία καί ό άποτρόπαιος κομ
μουνισμός άφού έσυραν τά ματω
μένα δάκτυλά τους πάνω άπ' όλη
την Ελλάδα...».
Καί ένώ μάς φαινόταν άπίστευτο.
ό Γ. Ραυτόπουλος τήν έπαύριο τής
άποκάλυψης έπιβεβαιώνει μέ δηλώ
σεις του. «'Ανώνυμοι συκοφάντες
έπιχειροϋν νά λασπολογήσουν,
έκμεταλλευόμενοι περιστασιακό
κείμενο, γραμμένο κάτω άπό τίς
γνωστές σέ όλους τούς έργαζόμέ
νους συνθήκες πολιτικού καίήθικού καταναγκασμού τής έφταετίας».
Δέν τό ξέραμε κύριε Ραυτόπουλε
ότι έπρεπε νά δεχθείτε τόν εξανα
γκασμό, νά ύποβιβάσετε «τούς πο
λύχρονους άγώνες σας πλάι στούς
έργαζόμενους» καί νά διακόφετε
τή «συνεχή καί συνεπή σας στά
ση», γιά μιά άπλή θέση στην Τράπε
ζα!!! 'Αλήθεια πού φτάσατε γιά νά
καταλάβετε τή σημαντική θέση τής
γραμματείας τής ΓΣΕΕ;
Καί καλά ό Ραυτόπουλος μέχρι
σήμερα. Έπίκειται όμως τό συνέ
δριο τής ΓΣΕΕ. Μετά τήν αποχή τής
δεξιάς άπό τό συνέδριο άναμένεται
όξύτατη μάχη γιά τήν έπικράτηση
μεταξύ ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ. Μήπως
καί μόνο μ' αύτή τήν πολιτική σκοπι
μότητα έτοιμάζεται (;) μιά νέα μερι
κή ...«άποχουντοποίηση» στή ΓΣΕΕ;
Γ. Πιτουρόπουλος

J,
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Τό αραβικό άνοιγμά
τής Τουρκίας

Τούς τελευταίους μήνες στήν άρθρογραφία τού Οικονομικού Ταχυ
δρόμου βρίσκουμε μιά σειρά άπό
άξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις γιά
τούς διεθνείς προσανατολισμούς
καί τίς φιλοδοξίες τού Τούρκικου
καθεστώτος. Από τήν άρθρογραφία αύτή διαφαίνεται:
Πρώτον μιά προσέγγιση Τουρ
κίας - Ίσλάμ άνευ προηγουμένου
στήν πρόσφατη ιστορία. Ό χαρα
κτήρας αύτής τής προσέγγισης μά
λιστα διαφαίνεται κι άπό τό άκόλουθο άπόσπασμα άρθρου πού εί
δε τή δημοσιότητα στό αγγλόφωνο
ίσλαμικό περιοδικό «ARABIA»:
«...Τόσο στήν Τουιρκία όσο καί
στίς... μουσουλμανικές πρωτεύου
σες ύπάρχουν πολιτικοί πού εν
θαρρύνουν τό πλησίασμα τής χώ
ρας αύτής μέ τό Ίσλάμ καί έλπίζουν ότι μέσα άπ' αύτή τή διαδικα
σία θά ά ν α ό υ δ ε ί μ ιά η γετικ ή
δύναμη -μέλος τής οργάνωσης
γιά τήν Ίαλαμική Σύνοδο (O.I.C.)
- (δικές μας οί ύπογραμμίσεις)1.
Δεύτερον, μιά όντως εντυπωσια
κή σύσφιγξη τών έμπορικών καί
έπενδυτικών διασυνδέσεων Τουρ
κίας - Αραβικών χωρών. Μεταξύ
τών άλλων άναφέρονται: Ή συμφω
νία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων
πού ύπέγραψε ή Τουρκία μέ τό
Κουβέιτ, ή έμπορική συμφωνία 900
έκατομ. δολαρίων πού ύπέγραψε μέ
τό 'Ιράν, τά πρόσθετα δάνεια 400
έκατομ. δολαρίων πού έξασφάλισε

Κάπου εκ εί στό ξενοδοχείο
«Πλωτίνι» στό Διδυμότειχο, άπεσταλμένος συντάκτης άπογευματινής έφημερίδας, πού δέν έλεγε νά
έγκαταλείψει τό χιούμορ του κατά
τή διάρκεια τών έρευνών, πέταξε
ξαφνικά: «Τί βόμβες καί άηδίες, τό
λεβητοστάσιο φταίει».
Τό άστυνομικό δαιμόνιο τού έπίσης άπεσταλμένου, τής άσφάλειας
όμως αύτή τή φορά, κ. Καρτσονάκη
έπιασε τήν «είδηση», τήν άξιολόγησε σάν πρώτου μεγέθους καί έσπευσε νά ένημερώσει σχετικά τόν
πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου. ό
όποιος διά στόματος Μαρούδα υιο
θέτησε άμέσως τήν έκδοχή αύτή...
Καί αναπόφευκτα μού ρθε στό
μυαλό μιά τελευταία έπιθυμία τού
Μάριου Χάκκα πού ταιριάζει «γά
ντι» στήν περίπτωση:

«Βέβαια νά ύπάρχει καί κάποια
κυβέρνηση, άλλά όσο γίνεται πιό
γελοία γιά νά μπορώ νά τήν
χλευάζω. Μήν μάς κυλήσουν
στόν σβέρκο τίποτε σοβαροφα
νείς καί άντε μετά νά ξεμπλέ
ξεις...»
'Όσο γιά τόν Κουτσόγιωργα καί
τίς άπόψεις του, φαίνεται πώς τελι
κά κανείς δέν τόν πήρε στά σοβα
ρά.
Καί καλά ή κυβέρνηση. Οί δημο
σιογράφοι όμως πού έκαναν καθη
μερινά τό ζεστό τους μπανάκι στό
«Πλωτίνι» , πώς τήν είχαν δει;
Γιατί τό περίφημο λεβητοστάσιο
του ξενοδοχείου, έξακολουθούαε
νά λειτουργεί κανονικά.
Μήπως άντλοΰααν ένέργεια άπό
τόν πράσινο ήλιο τού κυβερνητικού
κόμματος; Μά τότε θά είχαν «πρα
σινίσει». Ψέματα;

”Αν έχουν έτσι τά πράγματα πρέ
άπό τό Ιράν, τά έξαγωγικά συμβό
λαια 250 έκατομ. δολαρίων πού πει νά δεχτούμε ότι ένα νέο πεδίο
συμφωνήθηκαν μέ τή Συρία, ή έ άνταγωνισμού άνοίγεται άνάμεσα
μπορική συμφωνία 800 έκατομ. δο στίς δυό χώρες. Καί άν άκόμα ύπολαρίων μέ τό Ιράκ κλπ12. Χαρακτη θέσουμε ότι τό Κυπριακό θά μπο
ριστικά μάλιστα, τό ένημερωτικό ρούσε νά λυθεί μέ κάποια συνολική
δελτίο τού ΝΑΤΟ πού έρχεται στό πολυμερή διαπραγμάτευση, κι άν
φώς σ' ένα άπ' αύτά τά δημοσιεύ άκόμα δεχθούμε ότι στό Αιγαίο θά
ματα καταλήγει, έπισημαίνοντας ότι μπορούσε έπίσης νά βρεθεί μιά
οί Τούρκοι: «θέλουν νά έκμεταλ- συμφωνία άμοιβαία ικανοποιητική,
λευτούν τή θέση τους στή Μέση τό ζήτημα τού οικονομικού καί πο
' Ανατολή κατά τρόπο πού δέν έγινε λιτικού άνταγωνισμού άνάμεσα στίς
στό παρελθόν άπό τούς Οθωμα δύο χώρες γιά τή διαμεσολάβηση
τών δυτικών συμφερόντων στή Μέ
νούς»2.
Τρίτον ή Τουρκία δέν περιορίζε ση Ανατολή προοιωνίζει σκληρή
ται μόνο στό άνοιγμα πρός τό Ίσ- άναμέτρηση μεταξύ τους σ' όλα τά
λάμ άλλά έχει τελευταία άξιόλογές έπίπεδα.
Υποχρεωνόμαστε άκόμα νά δού
έπιτυχίες καί στό χώρο τής ΕΟΚ
ξεπερνώντας μιά κάποια ψυχρότη με τήν Έλληνο-Τουρκική διαμάχη
τα πού χαρακτήριζε πρόσφατα τή όχι πιά σάν μιά «τεχνητή» άντίθεση
σχέση της μέ τή Δυτικο-Εύρωπαίκή στήν οποία σέρνονται άπό τούς
κοινότητα. Άναφέρεται μάλιστα ή « Άμερικάνους καί τό ΝΑΤΟ», άλλά
όχι καί τόσο γνωστή στήν Ελληνική σάν μιά ιστορική άντιπαράθεση τά
κοινή γνώμη-δήλωση τού κ. Τουρ- κύρια αίτια τής όποιας ανάγονται
κμέν ότι ή Τουρκία θά ζητήσει νά πλέον στήν έσωτερική δυναμική καί
γίνει μέλος τής Κοινότητας «όταν τούς έξωτερικού'ς προσανατολι
σμούς τών δύο χωρών.
τό έπιτρέψουν οί περιστάσεις»3.
Δημιουργείται έτσι ένα ολισθηρό
Τί συμβαίνει λοιπόν;
Ή Τουρκία άνοίγεται στούς "Α έδαφος άνταγωνισμού 'Ελλάδας·
ραβες μέ έξαιρετική οικονομική καί Τουρκίας ένα πεδίο συγκρούσεων
πολιτική έπιτυχία. Κατορθώνει νά πού παλιότερα δέν ύπήρχε!
Μένει νά δούμε σέ ποιό πεδίο
άναθερμάνει τίς σχέσεις της μέ τήν
Εύρωπαίκή Κοινότητα καί διακη τελικά θά κριθεί αύτός ό άνταγωνιρύσσει έπίσημα τήν πρόθεσή της νά σμός. Σίγουρα όμως δέν μπορεί νά
πάρει μέρος στήν Εύρωπαίκή ' Ολο κριθεί στήν τράπεζα τών διμερών
κλήρωση. Μήπως όλα αύτά δεί διαπραγματεύσεων...
χνουν ότι δέν είναι μόνο ή Ελλάδα
Χ.Λ.
υποψήφια γιά νά παίξει τό ρόλο τής
1
Α λ λοι" τ ά κ α κ α ρ ι σ μ α τ α κ ι ά λ λ ο ν γ ε ν 
«γέφυρας», μεταξύ Εύρώπης καί
Μ. Ανατολής, προοπτική πάνω ν ο ύ ν ο ί κ ό τ ε ς . Ο ί κ ο ν . Τ α χ υ δ ρ . 9 / 1 1 / 8 2
στήν όποια πολλοί έχουν στηρίξει 2 Π α π α ν δ ρ ό π ο υ λ ο υ : Θ ε α μ α τ ι κ ή ά ν ά π τ ν ξ η
σ χ έ σ ε ω ν Τ ο υ ρ κ ία ς
-Α ρ α β ικ ώ ν χ ω ρ ώ ν . Ο ί 
πολλές έλπίδες στόν τόπο μας; Μή κ ο ν . Τ α χ υ δ ρ . 2 5 / 1 1 / 8 2 .
πως ή Τουρκία, ήδη έχει ύποβάλει
3. Γ. Κ ύ ρ τ σ ο υ :
Η Τ ο υ ρ κ ία ε ν ισ χ ύ ε ι τή
καί αύτή ύποψηφιότητα γιά τόν δ ι ε θ ν ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή θ έ σ η τ η ς . Ο ί κ ο ν . Τ α χ υ δ ρ μ . 1 4 /4 /8 3 .
ίδιο ρόλο;

Π oxoflia...οχοΠια.....oxoflia...οχοίΐιο...οχοιΊια...οχοΠιαοτής
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Εξελίξεις η πυροτέχνημα;
Ή έπιστροφή τον Μάρκου Βαφειάδη καί oi δηλώσεις του γιά
τήν ένότητα τής κομμουνιστικής
άριστεράς, ξανάφεραν στήν έπικαιρ&τητα ένα δέμα καλιό, δοο
καί ή διάσπαση.
Τά πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα
καί οί ειδήσεις γιά τις πολύωρες
διαβουλεύσεις μέ τις ήγεσίες
τών 2 Κ.Κ. δημιούργησαν στους
"Ελληνες άσριστερούς (καί όχι
μόνο σ' αυτούς) περισσότερα έρωτήματα α π ’όσα έλυσαν.
- Παραμένει τό χάσμα άνοικτό
ανάμεσα ατά 2 Κ.Κ. ή μήπως
αρχίζει νά γεφυρώνεται;
-Τ ί έπίδραση έχει ή πρόσφατη
άλλαγή τής Σοβιετικής ήγεαίας
στήν έξέλιξη τής κρίσης τον έλ·
ληνικοϋ κομμουνιστικού κινήμα
τος;
-Μιά ένοποίηση τής κομμουνι
στικής άριστεράς 9ά ένιοχύοει ή
δά άποδυναμώοε ι τό Πασόκ;
Ό Σχολιαστής προοπάδησε νά
έρευνήαει τό δέμα μέ μιά σειρά
σ υνεντεύξεις άπό πολιτικούς
τής άριστεράς, πρώτα-πρώτα
άπό τάν ίδιο τόν Μάρκο.
Μιλήσαμε έπίσης μέ τόν Έλία
Ήλιοϋ, πρόεδρο τής ΕΔΑ, μέ τόν
Μανώλη Γλέζο, βουλευτή καί γε
νικό γραμματέα τής ΕΛΑ καί μέ
τόν Άντώνη Μπριλλάκη μέλος
τής Κ.Ε. τον ΚΚΕεο.
Άπευδυνδήκαμε άκόμη χωρίς
έπιτνχία, στόν Λεωνίδα Κύρκο
εύρω βονλεντή κα ί μέλος τής
Γραμματείας τον ΚΚΕεο πού δέν
μπόρεσε νά μάς άπαντήσει, λόγω
φόρτου έργαοιάς, καί στόν Μίκη
θεοδωράκη βουλευτή τού ΚΚΕ,
πού έντοπίσαμε στή Σύρο καί
μάς παρέπεμφε στήν είσαγωγή
τον ατό βιβλίο τού Γουσίδη γιά
τόν Μάρκο Βαφειάδη.
Χωρίς άμφιβολία καμιά ένότψ
τα δέν επίκειτat, καμιά φανερή
διαδικασία δέν Αναμένεται. Τί
ποτα όμως δέν άποκλείει νά ένταδοϋν οί παρασκηνιακές ζυ
μώσεις, νά διαμορφωδοϋν στα
διακά νέοι συσχετισμοί καί τάσ ε ι ς μέσα ατά δ υ ό
κομμουνιστικά κόμματα άλλά
καί έξω άπό αύτά. Φ αίνεται
πραγματικά ότι κάτι έχει άλλάξει στήν κομμουνιστική άριστερά, δχι όμως μέ κατεύδυνση νά
ξεπεράσει τήν κρίση της, άλλά
μάλλον νά τήν έντείνει. Κάτι
πού φαίνεται καδαρά άπό τήν
άνυπαρξία μιάς πρότασης ικα
νής νά σταδεί αύτόνομα Απένα
ντι στό Μασόκ καί νά χαράξει
μιά πολιτική γιά τήν κρίση τής
έλληνικής κοινωνίας...
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ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ:
«Νά υπάρχει ένα Κ.Κ. ενωμένο»

Πολλοί πιστεύουν πώς οί επα
φές πού είχατε μέχρι τώρα μέ
τά δύο Κ.Κ. θά σάς έχουν
πείσει γιά τήν αδιαλλαξία καί
των δύο πλευρών πάνω στό
θέμα τής ένότητας. Είναι άλήθεια αύτό, ή βλέπετε κάποια
σημάδια διαλλακτικότητας
καί άπό ποϋ;
Ξέρετε τό πρόβλημα πού έβαλα
έγώ, γιά ένότητα πρώτα απ' όλα
τών δύο κομμουνιστικών κομμάτων
δέν ήτανε γιά «έδώ καί τώρα», ό
πως έχει καθιερωθεί νά λέγεται,
δηλαδή φτιάξτε ένότητα άμέσως.
’Εγώ κυρίως τόνισα τήν άνάγκη νά
ύπάρχει στόν ' Ελληνικό χώρο ένα
Κ.Κ. ένωμένο. "Οτι ή διάσπαση εί
ναι έγκλημα. Δέν μπορεί νά ύπάρχουν σέ μιά χώρα, σέ μιά καί τήν
αύτή χώρα, δύο Κ.Κ. πολύ περισσό
τερο πού ή διάσπαση πού έγινε
στήν 12η ολομέλεια δέν είχε ιδεολο
γικό περιεχόμενο. Οπωσδήποτε ή
διάσπαση στήν άρχή έγινε πάνω
στό ζήτημα τών εύθυνών.

Δηλαδή νομίζετε ότι ήταν οί
προσωπικές διαφορές γιά τίς
ευθύνες τής ήγεσίας πού οδή
γησαν στή διάσπαση;
' Οπωσδήποτε στήν άρχή ήταν ζή
τημα εύθυνών. ' Η ήγεσία τού ΚΚΕ
πού έκφράζονταν έδώ μέ τήν ΕΔΑ,
ή καθοδήγηση αύτή, τό 1967 βρέ
θηκε μπροστά σέ μιά κατάσταση
πού δέν τήν είχε προβλέψει. Καί
άπ' όσο έχω μάθει έγώ, πού ήμου
να φυσικά τότε διαγραμμένος πιά,
είχε έτοιμαστεί άρθρο γιά νά δημο
σιευτεί στήν ΑΥΓΗ, ότι δέν είναι
δυνατόν νά γίνει δικτατορία στήν
' Ελλάδα. Κι έρχεται τό πρωί ή δι
κτατορία. Αύτό είναι άπό πηγές
πού δέν μπορεί νά άμφισβητήσει
κανείς, είναι γεγονός. ' Εδώ έπάνω
δημιουργήθηκαν αύτές οί διαφο
ρές. Ποιος έχει τήν εύθύνη πού ή
ΕΔΑ καί τό ΚΚΕ δέν μπόρεσε νά
έτοιμάσει κάποια άντίσταση, κά
ποια άντιπαράθεση. "Αν όχι νά μα
ταιώσει αύτή τή δικτατορία, τουλά
χιστον γιά τήν τιμή τών όπλων, ό

πως λέμε, νά κάνει μιά κινητοποίησ η , νά ά μ φ ι σ β η τ ή σ ε ι , νά
διαμαρτυρηθεί. "Αλλο χαρακτηρι
στικό είναι ότι στήν 11η ολομέλεια
πού έγινε μετά τήν κήρυξη τής
δικτατορίας, ολόκληρη ή Κεντρική
’ Επιτροπή τού ΚΚΕ συμφώνησε μέ
τήν άποψη τού Παρτσαλίδη ότι αι
τία τής κατάστασης πού δημιουργήθηκε ήταν ή διάλυση τού ΚΚΕ στήν
' Ελλάδα μέ τήν άπόφαση τής 8ης
ολομέλειας τού 1958. Συνεπώς έκεί
δέν ύπήρχε καμιά ιδεολογική δια
φορά. Ή ταν όλο τό πολιτικό Γρα
φείο, έκτος τού Κολιγιάννη, ό ό
ποιος έκανε τόν άρρωστο. Τώρα
ήταν, δέν ήταν, αύτό είναι δικό του
ζήτημα. Τό θέμα είναι ότι όσοι πή
ραν μέρος σ' αύτή τήν ολομέλεια,
είπαν: Τί έφταιξε; έφταιξε ή 8η
όλομέλεια. Στήν 12η ολομέλεια γίνε
ται ένας καυγάς γιά καταμερισμό
πιά τών εύθυνών. Υπάρχουν έδώ
όμιλίες τού Κολιγιάννη τού Ζωγρά
φου, τού Μαυρομάτη, τού Ρούσου,
τού Παρτσαλίδη, τού Δημητρίου,
πού δέν κάνουν ούτε νύξη ότι δια
μορφώθηκαν δύο κατευθύνσεις
στό δικό μας τό χώρο. Δέν ύπάρχουν τέτοια πράγματα. Αύτά άρχίζουν πιά άργότερα καί μάλιστα μέ
βάση ότι τή διάσπαση στό ΚΚΕ τήν
έκαμε δήθεν τό ΚΚΣΕ καί ό Κολιγιάννης. Οί ιδεολογικές διαφορές,
όπως σήμερα εμφανίζονται μέ τόν
εύρωκομμουνισμό, τό «σοσιαλισμό
μέ άνθρώπινο πρόσωπο», κλπ δια
μορφώνονται στήν πορεία. Καί ή
εύθύνη για τή διάσπαση βαρύνει
καί τίς δυό πλευρές.
Αυτές οί ήγεσίες πού ιστορικά
είχαν τήν ευθύνη τό '67, λίγο
ώς πολύ έχουν φύγει. Γιατί
έξακολουθεϊ νά ύπάρχει σήμε
ρα διάσπαση παρ' όλ’ αύτά;
Μήπως έχουν πιά διαμορφω
θεί δύο ριζικά άντίθετες τά
σεις;
Τό ζήτημα είναι τούτο δώ, ότι ύπάρχουν δυό κόμματα. Αύτό είναι
φανερό, έγώ τό είπα όταν έβαλα τό
ζήτημα τής ένότητας. Τώρα ποιά
είναι τά στηρίγματα τής μιάς καί
τής άλλης πλευράς, τουλάχιστον γιά
τώρα έγώ δέ θέλω νά έπεκταθώ.
Παραπέρα διεργασίες πάνω στό
πρόβλημα τής ένότητας θά δείξουν
άν διαμορφώνονται δυνατότητες
προσέγγισης. Πάντως καμιά άπό τίς
δυό πλευρες δέν άρνείται τήν άνά
γκη τής ένότητας τού κομμουνιστι
κού κινήματος καί τής ένιαίας δρά
σης ατούς μαζικούς χώρους πού
είναι καί έπιθυμία όλων τών κομ
μουνιστών καί άριστερών πού έγώ

συνάντησα. Δέν έχει δικαίωση ή
συνέχιση αύτοϋ πού μέχρι σήμερα
γίνεται. Αυτά είναι έκεϊνα πού γιά
τώρα θά μπορούσα νά σάς πώ.
Πιστεύετε άτι η Σοβιετική "Ε
νωση πού άσο νάναι άσκεί μιά
επιρροή στό ΚΚΕ έχει τή θ έ
ληση νά λυθεί τό πρόβλημα
τής διάσπασης στήν 'Ελλάδα;
Ξέρετε σύντροφοι τί γίνεται; Οί σχέ
σεις άνάμεσα στά κόμματα, άπό μιά
όρισμένη θωριά, άπό τή δική μου,
τή δική σου, τού άλλουνού, μπορεί
νά θεωρηθούν πάντα σάν μιά έπέμβαση. Κι όμως οί σχέσεις άνάμεσα
στά κόμματα έτσι κι αλλιώς ύπάρχουν. Εάν τό ΚΚΕ έχει περισσότε
ρες καί πιό στενές σχέσεις μέ τό
ΚΚΣΕ είτε μέ τίς σοσιαλιστικές χώ
ρες, τό έσ. έχει περισσότερες στε
νές σχέσεις μέ ορισμένα άλλα κόμ
ματα. Ό ισχυρισμός ότι έμείς δέν
παίρνουμε γραμμή άπ' τά έξω, ένώ
οί άλλοι παίρνουν είναι κάτι τό
άνεδαφικό καί άναπόδεικτο. Αλλά
νά πάρουμε αύτές τίς έπεμβάσεις
όπως λέγονται, πρώτα άπ' όλα είναι
στήν καταπληκτική τους πλειοψηφία κάτι πού έμείς ζητήσαμε. Καί
μάλιστα πολλές φορές αύτές πήγαν
στό βρόντο, άπως στήν περίπτωση
τής άποχής τού ' 46. Ας πάρουμε
τήν περίπτωση τής 12ης ολομέ
λειας. Εκεί ύπάρχει ό ισχυρισμός
ότι ό Κολιγιάννης παρουσίασε
γράμμα πού δικαιώνει τή γραμμή
του. Καλά. Αλλά τήν ίδια περίοδο,
στή Μόσχα βρίσκονταν καί δυό βα
σικά στελέχη τής άλλης πλευράς
(τής πλευράς Παρτααλίδη), ό Ζω
γράφος καί ό Δημητρίου καί ζήτα
γαν επίσης τή γνώμη τών συντρό
φων τού ΚΚΣΕ γιά νά πάρουν αύτοί τό χρίσμα. Φυσικά. Γιατί πήγαν;
Γιά νά τούς πούν ότι έσείς είχατε
δίκιο. Εάν τώρα οί Σοβιετικοί λέ
γανε, έσείς έχετε δίκιο, έπέμβαση
θά θεωρούνταν αύτή τή φορά άπό
τήν άλλη πλευρά πού δέ θά είχε τό
χρίσμα. Δηλαδή καί αύτό είναι σχε
τικό πράγμα. Τό νά κάνουμε έμείς
σημαία καί νά παρουσιάζουμε όλα
τά κακά τά ελληνικά σάν άποτέλεσμα τής δήθεν έπέμβασης τής Σο
βιετικής Ένωσης καί τού ΚΚΣΕ
δέν είναι δίκαιο πράγμα. Δέν έχω
σκοπό νά ύπερασπίσω τό ΚΚΣΕ.
Λάθη πολλά έκανε άλλά οί ίδιοι
κάναν αυτοκριτική μέ τό 20ο Συνέ
δριο πολύ περισσότερο άπ' ότι ξέ
ραμε έμείς καί άπ' ότι μπορούσαμε
νά πούμε, καί συνεχίζουν αύτή τή
δουλειά νά τήν κάνουν οί άνθρω
ποι. Επίσης γιά τά τής κατοχής.
Πέστε μου σάς παρακαλώ τί θά
μπορούσε νά κάνει ένας οποιοσδή
ποτε Στάλιν, όταν έμείς τόν Τσώρτσιλ τόν θεοποιήσαμε; Ή ταν έκεϊνο τό αισχρό τηλεγράφημα πού
στάλθηκε άπό ύπεύθυνα κομματι
κά μας στελέχη καί τόν Σβώλο καί
τόν θεωρούσαν προστάτη καί σωτήρα τής Ελλάδας, όταν ύπογράφανε στό Λίβανο μιά συμφωνία ύποταγής, είτε τής ύπαγωγής τού
ΕΛΑΣ στούς Άγγλους τό ’43, τήν
άποδοκιμααία καί εγκατάλειψη τών
δυνάμεών μας στή Μέση Ανατολή

στήν έκδικητική μανία τού Τσώρτσιλ καί τήν άντιλαϊκή πολιτική τού
βασιλιά καί τής κυβέρνησης τού
έξωτερικού ή άκόμα τήν Καζέρτα
όπου ένώ είχαμε ύπέροχους στρα
τηγούς γιά νά διοικήσουν τό στρατό
μας, άναγνωρίσαμε έναν πράκτορα
τού Αγγλικού ιμπεριαλισμού, τόν
Σκόμπυ, έν πάση περιπτώσει έναν
ξένο καί τόν κάναμε κριτή τής Ε λ
λάδας. Δέν ε'ιπαν οί Σοβιετικοί νά
τά κάνουμε αύτά. Μέ αύτά σάν
έφόδια πήγε ό Τσώρταιλ στόν Στά
λιν, καταλαβαίνετε τώρα τή διαφο
ρά; Οταν ό Τολμπούκιν έφτασε
στά σύνορα τά δικά μας στή Βουλ
γαρία, ό Τσώρτσιλ έχοντας όλα αύ
τά τά έφόδια πήγε στό Στάλιν, καί
τού είπε: Νά οί Έλληνες κομμουνι
στές, τό ΕΑΜ έμενα θέλει, κάναμε
έκεί πέρα κυβέρνηση έθνικής ένότητας, συμμετέχουν καί οί κομμου
νιστές, έκεί πέρα θέλουν τήν Αγ
γλία αύτοί. Τί θάλεγε τώρα ό Στά
λιν, όχι δέν έκαναν καλά οί κομμου
νιστές οί Έλληνες, θά πάω έγώ έκεί
πέρα νά μπώ; Υπάρχει πράγματι
μιά ύποχώρηση άπό τήν πλευρά
τού Στάλιν στό Ελληνικό πρόβλη
μα, κι αύτή μετά τό Δεκέμβρη καί
τή Βάρκιζα, όπου στήν άλληλογραφία του μέ τόν Τσώρτσιλ άναφερόμενος στό Πολωνικό πρόβλημα κά
νει άντιπαράθεση ένδιαφερόντων
άνάμεσα στήν Ελλάδα καί στήν
Πολωνία, τονίζοντας ότι τή σημασία
πού είχε ή Ελλάδα καί τό Βέλγιο
γιά τούς Άγγλους, είχε ή Πολωνία
γιά τήν άσφάλεια τής Σοβιετικής
Ένωσης. Είναι μιά πράξη κατακρι
τέα, άλλά μακριά έιπό τό νά είναι
ένέργεια καθοριστική γιά τήν τύχη
ένός κινήματος πού στό μεταξύ είχε
φτάσει ως τό αίσχος τής Βάρκιζας.
Κι αύτό άκόμα τό γεγονός, ή
ήγεσία τού ΚΚΕ άρχίζει νά τό βλέ
πει καί νά τό χαρακτηρίζει σάν
λάθος μόνο μετά τό 1968.
Τά φορτώνουμε όλα στις έπεμβάσεις γιά νά βγούμε έμείς λάδι, νά
έπιπλεύσουμε. "Οταν μιλάω έτσι,
μιλάω καί γιά τόν έαυτό μου, δεδο
μένου ότι σ' αύτήν τήν περίοδο καί
έγώ ήμουνα ένα άπό τά καθοδηγητικά στελέχη, μέλος τής Κ.Ε. καί
άργότερα ένα διάστημα μέλος τού
Π.Γ. Τώρα πάρτε τόν Γούσια π.χ.
Γιατί, λέει, χάσαμε έμείς τόν έμφύλιο; Έκεί πού λέγανε ότι φταίει ό
προβοκάτορας ό Μάρκος καί ό Τί
το, ό προδότης μέ τό πισώπλατο
χτύπημα, βγαίνουν όλοι αύτοί, τ' άπομεινάρια τού Ζαχαριάδη καί σού
λένε φταίει ό Στάλιν γιατί μάς ύποσχέθηκε λαγούς μέ πετραχείλια.
Βρέ κύριε, νά τού πεις, καλά, άν
σούδινε αύτά τά κανόνια, πού γρά
φεις τί θά τάφτιαχνες, έσύ; Μέ
ποιούς θά έπάνδρωνες τόσα κανό
νια;
Λοιπόν, έτσι νομίζω, ένα στοιχείο
πού συντέλεσε στήν καθυστέρηση
τού δικού μας τού κινήματος είναι
ότι έλειψε καί λείπει ή αύτοκριτική
άπό τίς καθοδηγήσεις μας συνέ
χεια. Φοβούνται νά βάλουν τό μα
χαίρι βαθιά γιά νά άνοίξουν τήν
τομή, γιατί έκεί βρισκόμαστε έμείς
οί ίδιοι, ό έαυτούλης μας όπου καί
νάμαστε σήμερα.

Είχαμε ξεκινήσει άπό τό θέμα
τής Σ ο β ιετ ικ ή ς "Ενωσης.
Σ’ αύτά τά πλαίσια τών συμ
βουλών πού δίνει τό ένα κόμ
μα στό άλλο, νομίζετε ότι τό
ΚΚΣΕ βλέπει θετικά μιά Ενο
ποίηση τών κομμουνιστικών
κομμάτων στήν Ελλάδα;
Έχω τή γνώμη ότι κανένα άπό τά
άδελφά κόμματα δέ θά έχει αντίρ
ρηση γιά τή δική μας ενότητα έφ' ό
σον έδώ οί δύο φορείς μπούν στό
δρόμο τής Ενότητας, προχωρήσουν
γιά ένα κομμουνιστικό κόμμα. Ε 
ξάλλου άκούσατε καί τόν ' Ινγκράο
στήν Πάντειο.
Τά έθνικά προβλήματα, πού άντιμετωπίζουμε σήμερα, επιβάλλουν
τήν ενότητα τής Κομμουνιστικής
Αριστερός γιά νά μπορεί νά παίξει
πιό άποτελεσματικά τό ρόλο της.
Γιατί λέω ύπάρχει μιά τέτοια άνάγκη στήν ' Ελλάδα περισσότερο άπό
κάθε άλλη χώρα, τό ζήτημα είναι
ότι έδώ μπροστά μας, σάν έθνος
σάν κράτος, σάν λαός βρίσκεται
ένας κίνδυνος τεράστιος. Ό κίνδυ
νος μιας έπέκτασης όχι μόνο τής
Κυπριακής τραγωδίας, καί όχι οί
διεκδικήσεις τών Τούρκων Βαζιβουζούκων στό Αιγαίο, άλλά άπειλεϊται
καί ή άκεραιότητα τής Ελλάδας
κάτω άπό τήν προστασία καί τίς
οδηγίες τού Αμερικάνικου ιμπερια
λισμού. Η άποτελεσματική άντιμετώπιση αύτών τών προβλημάτων
προύποθέτει τή λαϊκή ένότητα, καί
τήν ομοψυχία καί τή συμβολή τής

άριστεράς, τής κομμουνιστικής άριστεράς έννοώ.
Δηλαδή βλέπετε ότι ή ένότητα
τών δύο Κ.Κ. συμβάλλει καί
σέ μιά ένότητα εύρύτερη;
Οπωσδήποτε.
Μιά στήριξη τού ΠΑΣΟΚ στή
συγκεκριμένη περίπτωση καί
όχι μιά άντιπολίτευση;
Οπωσδήποτε. Καί άντίθετα, μιά
άρνητική άντιπολιτευτική πορεία
δίκιά μας, πού θά προκαλέσει μιά
φθορά τού ΠΑΣΟΚ, στό μεγαλύτε
ρο της μέρος ή φθορά αυτή θά
είσπραχτεί άπό άλλους καί άλλους
καί όχι άπό τήν άριστερά, όπως
έμένα μού φαίνεται. Πάει νά πει ότι
ό στόχος μας αύτή τή στιγμή πρέπει
νάναι άκόμα μεγαλύτερη άπομόνωση καί άφαίρεση τής λαϊκής βάσης
τής δεξιάς καί ή σταθεροποίηση
τής Αλλαγής. Ετσι θά διευρυνθεί
ή ίδια ή βάση τής άριστεράς, τής
κομμουνιστικής άριστεράς, πού σή
μερα μένει στις ίδιες διαστάσεις.
Καί όπως είναι διασπασμένη καί οί
ψηφοφόροι της πάνε σ' άλλους φο
ρείς. Καί σήμερα, άν ύποτεθεί ότι
μιά φΐΌΐκή φθορά σάν κυβερνητικό
κόμμα τό ΠΑΣΟΚ θά έχει, έμείς
σάν άριστερά δέν πρέπει νά Ελπί
ζουμε ότι αύτή τή φθορά θά τήν
οίκειοποιηθούμε. Στή δεξιά θά πά
ει περισσότερο. Καί συνεπώς ό στό
χος μας είναι ή απομάκρυνση τής
Δεξιάς άπό τήν έξουσία, ή σταθερο
ποίηση τής Αλλαγής.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ:
«Η συμπαράταξη νά βοηθήσει τό ΠΑΣΟΚ»

Κύριε Πρόεδρε, νομίζετε ότι
ή πρόταση γιά τήν ένότητα
τής αριστερός πού ύποστήριξε μέ τήν έπάνοδό του ό Μάρ
κο; Βαφειάδης αφορά καί τήν
ΕΔΑ;
Θά έλεγα ότι βεβαίως άφορά καί

τήν ΕΔΑ. Χτές, προχτές, πρίν τέσ
σερις μέρες ήρθε στό σπίτι μου ό
Μάρκος καί χτές τό βράδυ τόν
παρουσίασα στό σύνολο τής Εκτε
λεστικής Επιτροπής καί άργότερα
σέ πάρα πολλά μέλη καί στελέχη
τής ΕΛΑ. Τόν χειροκρότησαν. Επο
μένως άφορά καί έμάς.

Πώς βλέπετε έσείς, σάν ιστο
ρικά κοινοβουλευτικός ηγέτης
τής αριστερός, τή σημερινή
δυνατότητα ένοποίησης τών
δύο Κ.Κ.
Σ' αύτά έχω μεγάλη, μεγάλη επιφύ
λαξη, άμφιβολία. ' Η ένότητα 0ά
ήταν ευχάριστη. Κάθε πρόταση, κά
θε βήμα πρός ένότητα, συγχώνευ
ση, ή συμπαράταξη έστω τών δυνά
μεων τής παραδοσιακής άριστεράς.
Πρώτα-πρώτα φοβούμαι ότι τό
κόμμα τού Φλωράκη, τό λεγόμενο
κόμμα τού έξωτερικού, τό ΚΚΕ, δέ
θά θέλει, διότι δέν θέλει νά κουβε
ντιάσει μέ κανέναν άλλο, άν αυτός
ό κάποιος διεκδικεϊ τήν ονομασία
τού κομμουνιστή. Σέ γενόμενη κου
βέντα λόγου χάρη γιά Μπάνιά, Κύρκο κλπ, λέει ότι δέν έχω τίποτα μαζί
τους, άς αλλάξουν τ' όνομα, άς μή
λέγονται ΚΚ έσωτερικού καί τότε
άς κουβεντιάσουμε μαζί. ' Επομέ
νως υπάρχει πρώτα-πρώτα αύτή ή
δυσκολία. Γιά μένα υπάρχει καί
δεύτερη. "Οτι τό ΚΚ τού Φλωράκη
τό χαρακτηρίζει τό γεγονός ότι εί
ναι καπελωμένο άπό τή Σοβιετική
Ένωση. Καί ένώ κινούμαι σέ άκρα,
σέ άκρότατη άντίθεση μέ τή γνω
στή άκροδεξιά έφημερίδα ΕΣΤΙΑ,
βρίσκω ότι ό χαρακτηρισμός πού
δίνει στό ΚΚΕ ότι είναι Μοσχοαναθρεμμένο, ότι έχει πλήρη έξάρτηση

άπό τή Μόσχα, είναι ένας χαρακτη
ρισμός καί έπιτυχής καί αληθινός
δυστυχώς.
Μήπως ό Μάρκος μέ τόν έρχομό του είναι καί άγγελιαφόρος κάποιας προσπάθειας άπό
πλευράς τής Σοβιετικής Ένω
σης γιά ένότητα τής άριστεράς;
Θά μού ήταν άκρως εύχάριστο, άν
όλες οί συνθήκες μού έπέτρεπαν νά
τό ύποθέσω. Δυστυχώς καί ή Σ.Ε.
θέλει ένότητα τών άριστερών δυνά
μεων στήν Ελλάδα σάν ύποτελών
στό ΚΚΕ.
Ά ν υποθέσουμε ότι ήταν δυ
νατό νά γίνει κάποιου τύπου
συμπαράταξη τών δυνάμεων
τής άριστεράς στήν 'Ελλάδα,
αϋτό θά άλλαζε τό πολιτικό
σκηνικό στή χώρα μας καί
πρός ποιά κατεύθυνση;
Ή συμπαράταξη αύτή θά θέλαμε,
καί όπως μάς είπε καί ό ίδιος ό
Μάρκος ότι έτσι τή βλέπει, νά ένισχύσει τό κόμμα καί τήν κυβέρνηση
τού ΠΑΣΟΚ, πού άς μήν κρυβόμα
στε, φαίνεται πλέον ότι χάνει έδα
φος καί χρειάζεται ύποστήριξη. Άν
γίνει ένότητα σ' αύτή τήν κατεύ
θυνση θά βοηθήσει στις έξελίξεις.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ:
« ’Ανέφικτη ή ένότητα»

Ό Μάρκος Βαφειάδης στηρί
ζει τήν πρότασή του γιά τήν
ένότητα τών 2 ΚΚ στήν έκτίμηση ότι ή διάσπαση τού ΚΚΕ
πριν άπό 15 χρόνια έγινε λόγω
τών προσωπικών ευθυνών τής
ήγεσίας. Ποιά είναι ή γνώμη
σου γι’ αυτό;
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Παρά τό σεβασμό πού έχω στήν
άγωνιστική ιστορία τού Μάρκου
δέν συμφωνώ μέ τήν έκτίμησή του.
Βέβαια άν θέλει κανείς νά είναι
ακριβής ιστορικά, πρέπει νά ση
μειώσει ότι ή διάσπαση έκδηλώθηκε σέ μιά στιγμή πού όξύνθηκαν

ορισμένες διαφορές μέ άφορμή τήν
έπιβολή τής δικτατορίας χωρίς άντίσταση. Διαφορές πού είχαν σχέση
μέ τό ποιά πολιτική καί ποιοι φο
ρείς αύτής τής πολιτικής ήταν ύπεύθυνοι γιά τό πλήγμα πού ύπέστη ή άριστερά μέ τή δικτατορία.
’ Η διάσπαση έξ άλλου έπανέφερε
μέ οξύτητα τά προβλήματα τού άντιδημοκρατικού έσωκομματικού
καθεστώτος, καί τής παραμονής
τού καθοδηγητικού κέντρου έπί 20
χρόνια στό εξωτερικό, προβλήματα
πού είχαν προκαλέσει σοβαρές έσωκομματικές άντιπαραθέσεις με
ταξύ 65-67.
Πέρα άπ' αύτά, ή ρήξη στό ενιαίο
ΚΚΕ τό 1958 συνυφάνθηκε μέ σο
βαρές διαφορές ιδεολογικές καί
πολιτικές. Ήταν, τελικά, έκφραση
τής βαθειάς κρίσης πού σοβούσε
ήδη άπό τό 1950, μετά τήν ήττα,
καί πού έκτονώθηκε μερικά τό
1956. Οί ρίζες αύτής τής κρίσης
βρίσκονταν στά έξαρτησιακά, άντιδημοκρατικά καί δογματικά χαρα
κτηριστικά τού κόμματος, στήν
προϊούσα αποκοπή τής ήγεσίας του
άπό τήν πραγματικότητα, στήν άδυναμία του νά άνταποκριθεί στις α
παιτήσεις τού ελληνικού κομμουνι
στικού κινήματος. Βέβαια, αύτοί
πού άνέλαβαν τό έγχείρημα τής α
νανέωσης δέν είχαν συνειδητοποιή
σει όλη τήν έκταση τής κρίσης καί
δέν διέθεταν άπό τήν άρχή τήν
άπαιτούμενη ώριμότητα γι' αύτό τό
έγχείρημα. Τά προβλήματα όμως ύπήρχαν. Καί μετά τή ρήξη έπισημαίνονται καί άναδείχνονται όλο καί
σαφέστερα. Δέν είναι τυχαίο π.χ.
πώς λίγους μήνες μετά τή διάσπαση
ή έπέμβαση στήν Τσεχοσλοβακία
έθεσε προβλήματα κεφαλαιώδη πά
νω στά όποια προέκυψαν αγεφύρω
τες διαφορές.
' Η διάσπαση στό ΚΚΕ έξέφραζε
καί τίς σοβαρές διαφοροποιήσεις
καί ανακατατάξεις στό εύρωπαϊκό
κομμουνιστικό κίνημα. Αποτελού
σε μιά πτυχή τής κρίσης καί τών
σοβαρών διαφωνιών μέσα στό πα
γκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα ό
πως ιδιαίτερα έμφανίστηκαν άπό τά
μέσα τής δεκαετίας τού '60.
Τελικά δυό πράγματα θέλω νά
έπισημάνω σχετικά μέ τή διάσπαση:
Τό πρώτο είναι ότι όταν όλες οί
έξελίξεις έθεταν έπιτακτικά θέμα
έπαναπροσδιορισμού βασικών
πλευρών τής φυσιογνωμίας τού
ΚΚΕ, οί αντιστάσεις τής ήγετικής
ομάδας καί τών μηχανισμών του,
ένισχυόμενες καί άπό τό ΚΚΣΕ,
άπέκλεισαν κατηγορηματικά αύτό
τό ενδεχόμενο καί όποιαδήποτε
σύνθεση διαφορετικών άπόψεων.
Έτσι ή διάσπαση γινόταν άναπόφευκτη. Τό δεύτερο είναι ότι ή
διάσπαση έχει συνυφανθεί με προ
βλήματα θεμελιακά, όχι συγκυρια
κά, πού σήμερα μετά 15 χρόνια
κάθε άλλο παρά λύθηκαν.
Αντίθετα οί διαφορές συνεχώς
διευρύνονται. Ταυτόχρονα ή διά
σπαση άνοιξε διαδικασίες άνανεωτικού χαρακτήρα μέ μιά δυναμική
πού δέν μπορεί νά άνακοπεϊ, άνεξάρτητα άπό τούς δυσμενείς συσχε

τισμούς πού έχουν διαμορφωθεί γιά
τίς ιδέες τής άνανέωσης καί γιά τόν
κομματικό τους φορέα, τό ΚΚΕ
έσωτ.
Πιστεύεις δηλαδή ότι ή ένό
τητα τών δύο ΚΚ είναι άνέφικτη σήμερα;
Νομίζω ότι ή πραγματικότητα τήν
καθιστά άνέφικτη. Καί θα λεγα
πώς ούτε καί τήν επιτάσσει. Δέν
ύποτιμώ φυσικά τήν άξια πού θά
είχε ή ένότητα τών δυνάμεων πού
άκολουθοΰν τήν κομμουνιστική ά
ριστερά σέ κάθε χώρα. Είναι όμως
σέ μεγάλο βαθμό εσφαλμένη ή έντύπωση ότι οί άδυναμίες τής έλληνικής κομμουνιστικής άριστεράς
σήμερα οφείλονται κυρίως στή διά
σπαση. Ά ς μήν ξεχνάμε πώς κατεξοχήν γιά τό ελληνικό κίνημα, οί
βαρύτερες ήττες καί άποτυχίες του
('44-’45, ’46-'49, '67) συντελέστηκαν όταν οί δυνάμεις του ήταν ενω
μένες, όταν δέν υπήρχαν σημαντι
κές άντιπαραθέσεις στίς γραμμές
του.
Ή άδυναμία τής κομμουνιστικής
άριστεράς νά άνταποκριθεί σέ ένα
ρόλο πρωταγωνιστικό στήν σημερι
νή ' Ελλάδα δέν είναι θέμα μόνο
ποσοτικό. Δέν οφείλεται μόνο στή
διάσπαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι
τό κόμμα τού Φλωράκη παίζει ένα
περιθωριακό καί συχνά άρνητικό
ρόλο. 'Ότι παραμένει άφερέγγυο
παρά τό γεγονός ότι οί έκλογικές
του δυνάμεις, ή οργανωτική του
άνάπτυξη καί οί θέσεις του στό
συνδικαλιστικό κίνημα καί τήν το
πική αύτοδιοίκηση δέν είναι άμελητέες. Αύτό οφείλεται στήν έμμονη
προσκόλληση τής ήγεσίας του στίς
άντιλήψεις πού οδήγησαν στή διά
σπαση τού '68: Στήν άντίληψή της
γιά τόν πρωταρχικό ρόλο τής Σοβιε
τικής "Ενωσης στήν παγκόσμια ε
παναστατική διαδικασία, στήν ούσιαστικά άδιέξοδη στρατηγική πού
άκολουθεϊ, στήν άντίληψή της γιά
τήν ποδηγέτηση τού εργατικού καί
λαϊκού κινήματος καί τήν άντίστοιχη συγκρότηση τού κόμματος. Μέ
τέτοιες άντιλήψεις τό κόμμα αύτό
έχει γίνει φορέας τού κοινωνικού
καί πολιτικού συντηρητισμού. Κι
αύτό άνεξάρτητα άπό τήν κοινωνι
κή σύνθεση, τίς διαθέσεις καί τίς
προσδοκίες τών οπαδών του.
Βλέπεις κάποιο τρόπο νά γίνει
ή παρέμβαση τής κομμουνι
στικής άριστεράς άποτελεσματική στή σημερινή πολιτι
κή κατάσταση;
Τά άδιέξοδα στά οποία οδηγείται
σήμερα αύτό πού ονομάστηκε Αλ
λαγή (κι αύτό παρά τίς δυνατότητες
πού δημιούργησε ή άπομάκρυνση
τής Δεξιάς άπό τήν έξουσία) οφεί
λονται βέβαια σέ σοβαρό βαθμό
στίς οργανικές άδυναμίες καί στά
λάθη τού κόμματος καί τής κυβέρ
νησης τού ΠΑΣΟΚ. Δέν πρόκειται
όμως μόνο γι' αύτό. Ένας άπό τούς
βασικούς λόγους είναι καί ή άνικανότητα τών δυνάμεων τής κομμου-

νιστικής αριστερός (μπλοκαρισμένων στό μεγάλο μέρος τους άπό τό
ΚΚΕ) νά ασκήσουν αποτελεσματι
κό ρόλο στην ανάπτυξη ενός ποιο
τικά διαφορετικού κινήματος μα
ζών καί στή διαμόρφωση τής πολιτι
κής του συνείδησης.
Ή άντιμετώπιση τών προβλημά
των πού οδήγησαν τήν κομμουνι
στική αριστερά σ' ένα περιθωριακό
ρόλο είναι άδύνατη, κατά τή γνώμη
μου, όσο ή έμβέλεια τής άνανέωσης
καί τού κομματικού της φορέα πα
ραμένει περιορισμένη. Ή άνάδειξή
τους λοιπόν σέ υπολογίσιμη συνι
στώσα στό χώρο τής άριστεράς εί
ναι προϋπόθεση γιά σταθερή πο
ρεία πρός βαθειές κοινωνικές άλλαγές, πρός ενα σοσιαλισμό αύθεντικό, μέ δημοκρατία, ελευθερία καί
πολλαπλότητα. Μόνο σ' αύτή τήν
προοπτική μπορεί κανείς νά άντικύσει καί τήν προοπτική τής ενότη
τας τής κομμουνιστικής άριστεράς
χωρίς συναισθηματισμούς καί άπλουστεύσεις. Πολύ περισσότερο
πού σήμερα ό ρόλος μιας άνανεωμένης κομμουνιστικής άριστεράς
δέν είναι πιά «οικογενειακή» ύπόθεση τού κομμουνιστικού χώρου,
άλλά πρόβλημα πολύ εύρύτερο.
"Αλλωστε θά μπορούσε κανείς νά
πει ότι είναι παρωχημένη ή άποψη

(δέν δυσκολεύομαι να πώ καί συ
ντηρητική) ότι σε κάθε χώρα τήν
έργατική τάξη πρέπει νά τήν έκφράζει ένα μόνο κόμμα. Ότι δέν
μπορούν δηλαδή νά ύπάρχουν πε
ρισσότερα άπό ένα κόμματα πού
όναφέρονται στό μαρξισμό έτσι ή
άλλιώς. Όταν μιλάμε γιά πλουραλι
σμό στήν κοινωνική καί πολιτική
ζωή τής χώρας, μιλάμε καί γιά πλου
ραλισμό στό σοσιαλιστικό καί έργατικό κίνημα καί, γιατί όχι, μέσα στό
ίδιο τό κομμουνιστικό κίνημα. Τό
ζήτημα λοιπόν δέν είναι ένας ε
νιαίος φορέας τής κομμουνιστικής
άριστεράς (μέ βάση τουλάχιστον τή
συνταγή τής συγκόλλησης τών δύο
ΚΚ) γιατί κάτι τέτοιο θά διαιώνιζε
τά άδιέξοδα πού ήδη ύπάρχουν.
Τό ζητούμενο είναι ή προώθηση
τών διαδικασιών γιά τή διαμόρφωση
τού φορέα μιας αυθεντικής μαρξι
στικής άριστεράς πού νά μπορεί νά
άποτελέσει άποφασιστική συνιστώ
σα στό έγχείρημα τής Αλλαγής καί
καταλύτη στά σημερινά άδιέξοδα.
' Επί πλέον τό δυνάμωμα αύτού τού
φορέα θά έπιδράσει θετικά στις
ύπόλοιπες δυνάμεις τής Αριστερός
καί θά συμβάλει στό προχώρημα
τής ’Αλλαγής, όσο αύτό είναι δυνα
τό, άλλά καί στήν άντιμετώπιση ένός πιθανού πισωγυρίσματος.

ç ή ηϋροτ^ημα;
στερά στόν τόπο μας κατάφερε νά
προχωρήσει μονάχα όταν συνασπί
στηκε, όπως όταν δημιουργήθηκε
τό ΕΑΜ καί μετά τόν έμφύλιο ή
ΕΔΑ. Όταν λοιπόν ό Μάρκος Βαφειάδης σήμερα ζητάει νά ύπάρξει
πάλι μιά ένότητα, πιστεύω νά έννοεί αύτή τή μορφή, αύτή τήν ένότητα
καί όχι μονάχα τήν ένότητα τών δυό
Κ.Κ. ή τών τριών ή τών τεσσάρων...
Μιά τέτοια ένότητα τής άρι
στεράς περιλαμβάνει κατά τή
γνώμη σου καί τό ΠΑΣΟΚ;
Πριν φτάσουμε σ' αύτό τό σημείο
θέλω νά πώ τό έξης: 'Όταν λέμε
ένότητα έννοούμε: άπλή συνεργα
σία σέ ένα θέμα. Δεύτερο, συμπα
ράταξη. Τρίτο, κοινό οργανισμό, ό
που τό κάθε κόμμα διατηρεί τήν
αύτοτέλειά του, άλλά συμφωνεί μέ
τ' άλλα κόμματα σέ μιά κοινή πολι
τική καί γι' αύτό δημιουργείται ό
κοινός φορέας, όπως ήταν π.χ. τό
ΕΑΜ. Κάτι τέτοιο ήταν καί ή ΕΔΑ
πριν τή δικτατορία. Είχε μάλιστα
έρωτηθεί τότε τό Κ.Κ. άν θά διαλυ
θεί ή ΕΔΑ σέ περίπτωση νομιμο
ποίησης τού ΚΚΕ. Καί άπάντησε τό
πολιτικό του γραφείο ότι ή νομιμο
ποίηση τού ΚΚΕ σημαίνει ακόμα
περισσότερη ένίσχυση τής ΕΔΑ.
Μπορεί ή ΕΔΑ σήμερα νά παί
ξει τό ρόλο τής ένότητας, νά
ξαναγίνει ή παλιά ΕΔΑ;

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ:
«Κάποτε Θά ξεπεράσουν τά ταμπού»

Πώς βλέπεις έσύ Μανώλη πού
συμμετέχεις -κατά κάποιο
τ ρ ό π ο - στήν κυβερνητική
πλειοψηφία τήν πρωτοβουλία
τοϋ Μάρκου Βαφειάδη γιά
τήν ένότητα τής κομμουνιστι
κής άριστεράς;

Τήν πρόταση τού Μάρκου Βαφειά
δη τή βλέπω ώς μιά συνισταμένη
έκφραση τής θέλησης όλων τών
άριστερών, νά ξαναποκτήσει ή άριστερά τόν φορέα έκείνον πού θά
είναι άποτελεσματικός στήν έξέλιξη
τών πολιτικών πραγμάτων. ' Η άρι-

Εμείς πού σήμερα άποτελούμε τήν
ΕΔΑ μπορούμε νά πούμε ότι είμα
στε σημαιοφόροι έκείνης τής ιδέας
τής ένότητας. ' Η σημερινή ΕΔΑ
είναι μιά μικρογραφία αύτού τού
οράματος καί γι' αύτό μπορεί νά
συμβάλει νά ξαναδημιουργηθεί ό
φορέας έκεϊνος τής συνεργασίας ό
λων τών δυνάμεων τής άριστεράς
όπου, γιά νά δώσω άπάντηση καί
στό άλλο έρώτημα θά μπορεί νά
συμμετέχει καί τό ΠΑΣΟΚ.
Μανώλη, αύτό πού είπε μέχρι
στιγμής ό Μάρκος είναι ότι
στήν ' Ελλάδα πρέπει νά ύπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα
καί ότι τά όύο ύπάρχονα Κ.Κ.
πρέπει νά ένωθούν. Αύτό εί
ναι κάπως διαφορετικό άπό
τήν πρόταση τής ΕΙΔΑ.
Τό ότι ύπάρχουν σήμερα δύο Κ.Κ.
καί άλλα 3 ή μικρότερες ομάδες δέν
είναι ζήτημα βούλησης άνθρώπων.

είναι άντανάκλαση συνθηκών. Δη
λαδή ύπάρχει μιά πολλαπλότητα
στόν τρόπο πού βλέπουν οί κομ
μουνιστές τά πράγματα. Συνεπώς
τό νά λέει κανείς ότι πρέπει νά
ύπάρχει ένα κόμμα είναι απλώς ένα
εύχολόγιο. έξω άπ' τήν πραγματι
κότητα. Δέν μπορούμε νά καταργή
σουμε τήν πραγματικότητα, άλλο
είναι ότι πρέπει νά συνεργαστούμε
γιά νά πάμε μπροστά. Είναι ξεπερα
σμένη ή εποχή πού μπορούσες νά
διαγράφεις τόν άλλο, ό ίίλλος δέ
διαγράφεται, γιατί κανένας δέν
μπορεί νά διαγράφει άπό τήν πολι
τική ζωή.
Πιστεύεις λοιπόν ότι ή στενή
πρόταση γιά τήν ένότητα τών
δυό Κ.Κ. είναι σήμερα άνέφικτη;
Δέν είπα αύτό. Δέω ότι ή άποψη ότι
πρέπει νά ύπάρχει ένα μόνο Κ.Κ.
δέ συμβαδίζει μέ τήν πραγματικό
τητα. Από τήν άλλη πλευρά θεωρώ
ότι είναι δυνατή ή συνεργασία τών
κομμουνιστικών κομμάτων καί κά
ποτε θά ξεπεράσουν τά ταμπού
πού έχει ό ένας πρός τόν άλλο.
Αύτή ή συνεργασία μπορεί νά
δημιουργήσει προβλήματα
στό ΠΑΣΟΚ;
Όχι, γιατί ή συνεργασία τους θά
είναι άποτέλεσμα μιας βούλησης
πού θά έχει ξεπεράσει κατεστημέ
νες άντιλήψεις καί συνεπώς θά βοη
θήσει στή συνεργασία όλων τών
δυνάμεων γιά ν' άνοίξει ό δρόμος
πρός τόν σοσιαλισμό.
Μιά ένότητα ή συνεργασία
τών παραδοσιακών κομμουνι
στικών δυνάμεων θά είναι μιά
θετική έξέλιξη ή θά προκαλέσει κάποια πόλωση στήν πολι
τική σκηνή;
Αν τά Κ.Κ. παραμείνουν παραδο
σιακά δέν πρόκειται ούτε νά ένω
θούν ούτε νά στέρξουν στήν προ
σπάθεια γιά τό άνοιγμα τού δρόμου
πρός τόν σοσιαλισμό. Πιστεύω ότι
έάν άποφασίσουν νά συνεργαστούν
μέ όλες τις άλλες δυνάμεις θάχουν
κάνει τό άλμα έκείνο πού θά τά
βγάζει άπό τήν παραδοσιακή κατά
σταση καί θά τά βάζει νά άντιμετωπίσουν σύγχρονα τή ζωή. Συνεπώς
θά είναι θετική ή συμβολή τους
στήν πορεία πρός τόν σοσιαλισμό.
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Στόν αστερισμό
τοΰ ΠΑΣΟΚ
Τόν Όκτωβρη τού 81. ιππεύο
ντας τό πιό σαρωτικό ρεύμα εκλογι
κής μεταστροφής πού γνώρισε ή
' Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαε
τίες, τό ΠΑΣΟΚ κέρδισε θριαμβευ
τικά τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί σχημάτισε κυβέρνηση.
Τό άποτέλεσμα αύτό ήταν λίγο
ώς πολύ άναμενόμενο. Ή ίδια ή
Νέα Δημοκρατία είχε άντιληφθεί τή
δυσφορία πού προκαλούσε ή πολι
τική της, κι ιδιαίτερα τά έκσυγχρονιστικά μέτρα τά όποια έκ τών
πραγμάτων ύποχρεώθηκε νά πάρει
τά τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αύτά
δέν είχε περιθώρια νά άντιδράσει.
Γιατί τό πρότυπο ανάπτυξης μέ τό
όποιο ταυτίσθηκε καί διά τού ό
ποιου άναπαρήγαγε τόν κυρίαρχο
ρόλο της ή Δεξιά καθ' όλη τή μετα
πολεμική περίοδο, είχε πλέον έξαντλήσει τά όριά του....

Ό
«χαμένος παράδεισος»
τής Δεξιάς
' Η ιστορία αρχίζει λίγο παλιότερα
-στά μέσα περίπου τής προηγούμε
νης δεκαετίας. Ήδη άπό τά χρόνια
1973-75 οί ιδιωτικοί φορείς σταδια
κά άδρανούν κι ή ιδιωτική πρωτο
βουλία παραλύει. Στή βιομηχανία
έπικρατεί βαθμιαία έπενδυτική ά
πνοια. Ό ύπερεμπορισμός τής οι
κονομίας διογκώνεται κι έμφανίζονται έπικίνδυνα προβλήματα ρευ
στότητας. Σ' αύτές τις διαρθρωτι
κ ές δτ-σκολίες τής ελληνικής
οικονομίας έρχονται νά προστε
θούν οί διαδοχικές πετρελαϊκές κρί
σεις καί ή διεθνής ύφεση. Φυσικά
αύτές οί τελευταίες επληξαν όλα τά
κράτη. Ή ελληνική οικονομία όμως
δέν θά κατορθώσει νά άνακάμψει.
Γιατί, αντίθετα μέ τίς χώρες τού
ώριμοί' καπιταλισμού (όπου ύπάρχουν έξω-πολιτικυί μηχανισμοί καί
αύτοματισμοί τής άγοράς πού μπο
ρούν νά οδηγήσουν σέ άνάκαμψη)
στήν Ελλάδα, όπου ή οικονομία
λειτουργεί μέσα σ' ένα άσφυκτικό
πλέγμα νομικών ρυθμίσεων, θεσμι
κών στεγανών καί πολιτικών πα
ρεμβάσεων, ή καπιταλιστική διέξο
δος ισοδύναμε! μέ τήν κατάργηση
αύτού άκριβώς τού πλέγματος. Έ
γκυρος έκφραστής αύτής τής προο
πτικής ό κ. Α. Άνδριανόπουλος
παρατηρεί άποκαλυπτικά: «...Πίστη
στήν έλευθερία σημαίνει άφοσίωση
σ' ένα πρόγραμμα μείωσης τών πα
ρεμβάσεων τού κράτους... Ή απε
λευθέρωση τοΰ πολίτη άπό τό θα

νατηφόρο άγκάλιασμα μιας δυσκί
νητης γραφειοκρατίας, ή μείωση
τής φορομπηχτικής δραστηριότη
τας τοϋ κράτους καί ή έλαχιστοποίηση τών φοβερών κρατικών έλλειμμάτων, ή άνόρθωση τής οικονο
μίας καί ή έξασφάλιση μιας άνετης
ζωής γιά τόν καθένα... σηματοδο
τούν τήν πορεία μιάς ιδεολογίας
πού πιστεύει στόν έλεύθερο άνθρω
πο καί στό λιγότερο άλλά πιό άποτελεσματικό κράτος...».1
Πρόκειται όμως γιά μιά στρατηγι
κή πού συγκρούονταν μέ τά έρείσματα έπί τών όποιων στηρίχθηκε,
τά συμφέροντα τά όποια συγκρότη
σε καί τίς πρακτικές διά τών ό
ποιων άναπαράχθηκε ή Ελληνική
Δεξιά: Τά άστικά στρώματα δυσφόρησαν άπό τά μέτρα πού λαμβάνονταν γιά τόν έλεγχο τής καταναλω
τικής δαπάνης (τά περίφημα «τεκ
μήρια»). Οί μικρομεσαίοι είδαν τούς
κρουνούς τοϋ εύκολου Τραπεζιτι
κού δανεισμού νά στερεύουν. Τά
ρουσφετολογικά κυκλώματα καί οί
κομματαρχικοί μηχανισμοί έμφάνιζαν προϊόντα συμπτώματα παράλυ
σης. καθώς τό Δημόσιο δέν μπο
ρούσε πλέον νά άπορροφήσει έργα
ζομένους, οί άθρόες προσλήψεις
σταματούσαν, οί συμβασιοϋχοι όλο
καί δυσκολότερα μονιμοποιούνταν,
τά δημόσια έλλείμματα διογκώνο
νταν μέ άνεξέλεγκτους ρυθμούς, οί
χαριστικές πιστώσεις γίνονταν πιό
άραιές καί τά δημόσια έργα ούσιαστικά σταματούσαν...
Ή Δεξιά ύποχρεώθηκε νά βαδί
σει τό δρόμο τοϋ έκσυγχρονισμού
άνατρέποντας τίς ισορροπίες πού
έξασφάλιζαν τήν κυριαρχία της στά
πολιτικά πράγματα. Σ' αύτή τήν «άντίφαση» ένεπλάκη. Αύτή ή άντίφαση τήν άποδυνάμωσε. Γι' αύτό καί
άντέδρασε σπασμωδικά: Δέν τόλμη
σε νά προχωρήσει σέ βάθος καί μέ
συνέπεια τήν έκσυγχρονιστική της
προσπάθεια, τρομάζοντας μπρος
στό πολιτικό κόστος. Δέν μπορούσε
όμως πιά νά κάνει ούτε πίσω. Τά
δειλά βήματα πού άποτόλμησε προκάλεσαν τήν καχυποψία μεγάλοι'
μέρους τής παραδοσιακής έκλογικής της πελατείας. Οί ύπαναχωρήσεις της έδιναν τήν εικόνα τής σύγχισης καί τής άνικανότητας. Καί
σάν νά μήν άρκούσαν αύτά, είχε
άπέναντί της τό ΠΑΣΟΚ, πού μέ
θαυμαστή έπιδεξιότητα κατάφερνε
νά συνασπίσει τά πιό διαφορετικά
αιτήματα έναντίον της, εισπράττοντας τή φθορά της στό άκέραιο καί
οδηγώντας την στήν κατάρρευση.

Ό Βασιλιάς
ήταν... γυμνός.
Καί έγένετο 18 Νοέμβριοί’ 1981!
Μαζί όμως μέ τήν Κυβέρνηση, ή
Ν.Δ. άφησε σάν κληρονομιά στό
ΠΑΣΟΚ καί τά άδιέξοδα πού προκάλεσαν τή χρεωκοπία της. Ό έκσυγχρονισμός τοΰ έλληνικοϋ καπι
ταλισμού πέρασε πλέον στή δικαιο
δοσία τού ΠΑΣΟΚ, χωρίς αύτό τό
τελευταίο νά μπορεί νά τόν φέρει
σέ πέρας - άλλά ούτε καί νά τόν
παρακάμψει...
Ήδη άπό τά μέσα τού προηγού
μενου καλοκαιριού, τό ΠΑΣΟΚ προ
σχωρεί πλησίστιο πλέον στή λογι
κή τοΰ έκσυγχρονισμού. Διά στόμα
τος τοϋ Αρχηγού του σημειώνει μέ
έμφαση τό χάσμα παραγωγικότητας
ανάμεσα στήν Ελληνική οικονομία
καί τίς ύπόλοιπες εύρωπαϊκές. Ε
ξαγγέλλονται φιλόδοξα προγράμμα
τα δημοσίων έπενδύσεων κι ολό
κληρη ή κυβερνητική προπαγάνδα
άρθρώνει πλέον τή γλώσσα τής πα
ραγωγικότητας, τών έπενδύσεων
καί τής ανταγωνιστικότητας. Όμως
έκσυγχρονισμός δέν είναι μόνο ή
συγκρότηση ένός άναπτυξιακοϋ
πολιτικού λόγου. Συνεπάγεται θε
σμικές άλλαγές καί μεταρρυθμιστικές τομές τό πολιτικό κόστος τών
όποιων είναι τεράστιο.
Επειδή λοιπόν, στή σημερινή
Ελλάδα άστικός έκσυγχρονισμός
σημαίνει πριν άπ' όλα «λιγότερο καί
πιό άποτελεσματικό κράτος»1, έπειδή άκόμα κάτι τέτοιο θά έθιγε βα
ρύτατα όλα έκείνα τά κοινωνικά
στρώματα πού έξαρτώνται άπό τίς
οικονομικές λειτουργίες τοϋ Δημο
σίου, κι έπειδή ήταν αύτών κυρίως
τών στρωμάτων ή άπογοήτευση καί ή μετατόπιση- πού έπέφεραν
τήν πτώση τής Δεξιάς, τό ΓΙΑΣΟΚ
δέν είναι σέ θέση νά προχωρήσει
στόν αστικό έκσυγχρονισμό χωρίς
νά πάθει έκ τοΰ άσφαλούς, ό,τι
έπαθε καί ή Ν.Δ. Ά πό τήν άλλη
μεριά, γιά τό ΠΑΣΟΚ δέν ύπάρχει ή
δυνατότητα μιας σοσιαλιστικής
διεξόδου, διότι, άπλούστατα άπουσιάζουν οί κοινωνικές προϋποθέ
σεις μιάς τέτοιας προοπτικής. Ή
«Αλλαγή» πού έπί μία ολόκληρη
τετραετία προεξωφλοϋσε τό ΠΑ
ΣΟΚ, έξέθρεψε μιά κατάσταση άναμονής κι άδράνειας πού άφαίρεσαν άπό τήν άνοδό του κάθε κοινω
νική δυναμική.
Τό πρόβλημα τού ΠΑΣΟΚ δέν
είναι άπλά ή άπειρία του, ή κυβερ
νητική φθορά καί οί ύπαναχωρή-

σεις άπό τίς προεκλογικές υποσχέ
σεις του. Είναι κυρίως ή αδυναμία
του να χαράξει μία σαφή στρατη
γική διεξόδου άπό τήν κρίση·. Ή
άδυναμία του νά χαράξει μιά στρα
τηγική σοσιαλιστικού μετασχηματι
σμού όπως έχει δεσμευτεί. Καί ή
άδυναμία του άκόμα νά προχωρή
σει στό δρόμο τού άστικοϋ έκσυγχρονισμού όπως άπό τά πράγματα
δείχνει αναγκασμένο νά κάνει. Αύ
τή ή διπλή άδυναμία του προδικά
ζει τά άδιέξοδά του καί προεξωφλεί
τή φθορά του. Τό κόμμα πού τόσο
θεαματικά άνέβηκε, σήμερα παρα
παίει έξ ίσου...θεαματικά. Ό Βασι
λιάς, δυστυχώς, ήταν γυμνός!
Καί ή 'Αριστερά;
Οί άπόψεις πού υπάρχουν στούς
κόλπους τής Άριστεράς έκτείνονται σέ όλες τίς άποχρώσεις τού
φάσματος άπό τίς φιλικότερα ώς τίς
έχθρικότερα διακείμενες πρός τό
ΠΑΣΟΚ. Κατά τό μεγαλύτερο μέ
ρος τους ώστόσο δέν κατανοούν τά
πραγματικά του άδιέξοδα. ' Είτε
προσδοκώντας τήν εκλογική φθορά
τού ΠΑΣΟΚ (ΚΚΕ), είτε τήν «έκρη
ξη» τοΰ μαζικού κινήματος, είτε τήν
πρόσκληση νά άναλάβουν κυβερνη
τικές εύθύνες (ΕΔΑ, ΚΚΕ εσ.), οί
άπόψεις αύτές, φιλικές ή έχθρικές
έναντι τοϋ ΠΑΣΟΚ, οδηγούν έξίσου
στήν πολιτική περιδω ριοποίηαη
τής Άριστεράς. Παραβλέπουν λό
γου χάρη, ότι παρ' όλα τά έκλογικά
οφέλη κάποιων, μιά ήττα τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ θά είχε εύρύτερες καί μακρο
πρόθεσμες άρνητικές έπιπτώσεις
πάνω στήν Αριστερά. Παραβλέ
πουν άκόμα ότι κι άν κάποτε ώς
έτερόφωτοι σχηματισμοί άνεβοϋν
σέ κυβερνητικούς θώκους, θά μεί
νουν στή σκιά τοϋ ΠΑΣΟΚ όσο
αύτό κυριαρχεί καί θά συμπαρα
συρθούν στήν πτώση του...

Μετά τό ΠΑΣΟΚ... τί;
Τόσο ό άστικός έκσυγχρονισμός
όσο καί ή σοσιαλιστική διέξοδος
άπαιτοϋν έκτος άπό τήν «πολιτική
βούληση» τής όποιας κυβέρνησης
καί τήν ύπαρξη κοινωνικών υπο
στηριγμάτων. "Ετσι, ή συγκρότηση
ένός πολιτικού φορέα ικανού νά
συνασπίσει τά κοινωνικά ύποστηρίγματα τής έκσυγχρονιστικής
στρατηγικής καί νά κάμψει τίς συ
ντεχνιακές αντιστάσεις παραμένει
τό μεγάλο ζητούμενο τού έλληνικοϋ
καπιταλισμού. "Ο,τι όμως δέν κα
τόρθωσε ή Ν.Δ. κι ό,τι δέν φαίνεται
νά πετυχαίνει τό ΠΑΣΟΚ, μπορεί

ενδεχομένως νά τό φέρει σέ πέρας
μιά συμμαχία κεντροδεξιών καί κε
ντροαριστερών δυνάμεων, απαλλαγ
μένων άπό τά «ιδεολογικά τείχη»,
προσανατολισμένων στην τεχνοκρατική άντιμετώπιση τών προβλη
μάτων, στην «άποκομματικοποίηση» του κράτους καί στην «άποκρατικοποίηση» τής κοινωνίας. Οί
διεργασίες στό χώρο τής Δεξιάς,
του Κέντρου άλλά καί τοϋ ΠΑΣΟΚ
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον
άπ' αυτήν τήν άποψη. Δέν πρόκει
ται όμως άπλά γιά άναδιάταξη τοΰ
πολιτικού χάρτη άλλά γιά ανασυ
γκρότηση τών σχέσεων εκπροσώ
πησης συνολικά.
Βασικό χαρακτηριστικό τής νέας
αυτής κατάστασης είναι ότι γιά
πρώτη φορά στήν ιστορία τής νεώτερης Ελλάδας, ή άποψη πού κερ
δίζει έδαφος μέσα στό συντηρητικό
κόσμο αντιστρέφει τίς ιστορικές
προτεραιότητες τής δεξιάς: Ή έμ
φαση πλέον δίνεται όλο καί λιγότε
ρο στήν άμεση «έπιστροφή στήν
έξουσία», καί μετατοπίζεται στή
συγκρότηση ένός κοινωνικού κινή
ματος μέ δικό του όραμα καί δυνα
μική.
Ο Α. Άνδριανόπουλος τό λέει
άπερίφραστα: «Τό «σύνδρομο τής
έξουσίας» πού διακατέχει άκόμα
τήν ήγεσία καί τά βασικά στελέχη
τής άξιωματικής άντιπολίτευσης εύθύνεται σέ μεγάλο βαθμό γιά τήν
κατάσταση αυτή. Μιά έξειδίκευση
τών ιδεολογικών προσδιορισμών
τής Ν.Δ., χωρίς άμιριβολία, θά δυσαρεστήσει ανθρώπους πού σήμε
ρα άκόμα «νομίζουν» ότι τούς έκφράζει. Ταυτόχρονα όμως θά συ
σπειρώσει γύρω της ένα ζωντανό
καί μαχητικό κόσμο πού θά πιστέ
ψει στό όραμά της. Ή έπιλογή λοι
πόν αυτή χρειάζεται άντοχή, σθέ
νος καί υπομονή. Καί κυρίως ζω
ντανά στελέχη πού θά παραβλέψουν τό σήμερα δουλεύοντας γιά
ένα κάπως μακρύτερο αύριο...».123
Ό Κ. Κόλμερ, κορυφαίος σήμερα
ύπέρμαχος τού οικονομικού φιλε
λευθερισμού, άπευθυνόμενος σ’ ό
σους τής Ν.Δ. νοσταλγούν τό '65
καί έλπίζουν νά ξαναγυρίσουν γρή
γορα στά πράγματα, έκμεταλλευόμενοι τίς έσωτερικές διαμάχες τού
ΠΑΣΟΚ άναφέρει έπιγραμματικά:
«... Τό ΠΑΣΟΚ ό ένδημικός ουτοπι
κός σοσιαλισμός - δέν πρέπει νά
έγκαταλείψει τήν έξουσία, έξ άφορμής ένός έλάσσονος πολιτικού γεγο
νότος άλλά ύπό τήν γενική κατα
κραυγή όλων τών δεινοπαθούντων
'Ελλήνων. Είναι ίσως σκληρό αύτό
πού λέγω, άλλά αύτή τή φορά τό
60% τού ελληνικού λαού, πού πι
στεύει στήν φρούδη ελπίδα τού σο
σιαλισμού, πρέπει νά διαψευσθεί
καί νά πάρει ένα μάθημα. Γιά νά
μπορέσει έν συνεχεία ό έλληνικός
λαός νά παύσει νά πιστεύει στό
«έκαστος 6Γ έαυτόν καί τό κράτος
δι' όλους»...» Ό μόνος τρόπος γιά
νά άποκτήσουμε πραγματική συνεί
δηση είναι νά καταρρακωθούν οί
έλπίδες πού στηρίζονται στήν... κοι

νωνικοποίηση τών ευθυνών μας καί
νά άναβιώσουν οί έλπίδες πού στη
ρίζονται στήν «ιδιωτικοποίηση» τών
καθηκόντων μας...».3
Ο Roy Macridis, προσεκτικός
παρατηρητής τών Ελληνικών πραγ
μάτων καί τακτικός άρθρογράφος
στόν έλληνικό τύπο -κι όχι μόνο τό
δεξιό- παρατηρεί χαρακτηριστικά:
«...ή Ν.Δ. πρέπει νά προχωρήσει
μπροστά καί νά καθορίσει τή μελ
λοντική της στρατηγική... Πρόκει
ται... γιά μιά προσπάθεια άναζωογόνηαης τής κοινωνίας πού έπί πολ
λά χρόνια βρίσκεται ύπό τόν κρατι
κό έλεγχο καί γιά προσπάθεια νά
αποδώσουμε στόν μέσο πολίτη τίς
έλευθερίες καί τήν πρωτοβουλία πράγματα γιά τά όποια οί Έλληνες
ήταν περισσότερο γνωστοί τήν έποχή τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας άπ' ό,τι είναι σήμερα... Όπως
είπε κάποτε ό Σαίξπηρ «τά όνειρα
είναι τό υλικό άπό τό όποιο είναι
φτιαγμένη ή ζωή». Κι αν δέν άρχίσει
νά ονειρεύεται ή Ν.Δ. θά κοιμηθεί
γιά πάντα».4
Καί πολιτικότερος ίσως όλων, ό
Αν. Παπαληγούρας, άπευθύνει τήν
έξής προειδοποίηση στά παλαιοκομματικής νοοτροπίας στελέχη
τής Ν.Δ. πού έπείγονται νά έπιστρέψουν «στά πράγματα» χωρίς
διαυγή στρατηγική καί μέσα γιά νά
τήν έπιβάλουν. «...Ή άσκηση «δο
μικής» βίαιης καί «ολοκληρωτικής»
άντιπολιτεύσεως, όπως αύτή πού
άσκησε τό ΠΑΣΟΚ μέχρι τίς τελευ
ταίες έκλογές, μπορεί ίσως νά άνατρέψει τήν όποια Κυβέρνηση, δέν

προάγει όμως τα συμφέροντα τού
λαού καί δέν συντελεί στήν έμβάθυνση τών δημοκρατικών θεσμών.
Γιατί τό ίδιο τό κόμμα πού άσκησε
μιά τέτοια άντιπολίτευση, γίνεται
ασφυκτικά δέσμιο της, καί άφού,
άκόμα, καταφέρει νά κυβερνήσει».5
Οί άπόψεις αύτές δέν έχουν κατισχύσει πλήρως μέσα στή Ν.Δ. πού
πάσχει άλλωστε άπό τίς παραδοσια
κές άγκυλώσεις καί τήν πολιτικάντικη νοοτροπία τής Δεξιάς. Ανοίγουν
όμως νέους ορίζοντες γιά τή συ
γκρότηση τών συντηρητικών πολιτι
κών δυνάμεων. Γιατί φανερώνουν
ότι σήμερα ή Συντήρηση δέν ψάχνει
μόνο γιά Αρχηγό, άλλά άναζητά έξ
ίσου έναγώνια νέα «ταυτότητα», νέ
ους οπαδούς καί νέο άκροατήριο.
Καί ή άναζήτηση αύτή σπάζει τά
στεγανά τής παραδοσιακής Δεξιάς,
διαπερνά τούς κατακερματισμέ
νους σχηματισμούς τού Κέντρου
κάνει σημαία τό φιλελεύθερο όρα
μα στήν πιό «ριζοσπαστική» του
έκδοχή καί άπευθύνεται άκόμα
στούς λιγότερο ένθερμους καί πε
ρισσότερο ευκαιριακούς οπαδούς
τής « Αλλαγής». Γι' αύτό καί οί συ
νεπέστεροι έκπρόσωποι αυτών τών
τάσεων, άποφεύγουν τίς κακοτο
πιές τού παρελθόντος, όποτολμούν
συχνά άξιοσημείωτες αυτοκριτικές
γιά λογαριασμό τής ιστορικής Δε
ξιάς, έπιλέγουν μιά πολεμική πρός
τό ΠΑΣΟΚ πού στηρίζεται στήν
άποκάλυψη τών άντινομιών καί τών
άδιεξόδων του, καί προσανατολίζο
νται σέ μιά μακροχρόνια δουλειά

«υποδομής» πού δέν θά τούς φέρει
μόνο στήν έξουσία άλλά θά τούς
έπιτρέψει νά έμπεδώσουν πλήρως
τήν έκσυγχρονιστική στρατηγική.

Ανάμεσα σέ μιά Δεξιά πού δέν
έπείγεται νά έπιστρέψει στήν έξου
σία, καί μιά 'Αριστερά καθηλωμένη,
τό ΠΑΣΟΚ μοιάζει άμετακίνητο
στή θέση του. Πρόκειται όμως γιά
μιά σταθερότητα πού πηγάζει άπό
τήν πραγματική ισχύ του; Ή μήπως
έχει μετατραπεί στό «Μεγάλο Α
σθενή» τής πολιτικής σκηνής, τού
όποιου κανείς δέν άποτολμά τό διαμελισμό ένώ όλοι πιστεύουν ότι ό
διαμελισμός αυτός έπίκειται; Τό βέ
βαιο πόντιος είναι ότι ή πολιτική
συμπεριφορά τού ΠΑΣΟΚ άποκαλύπτει τόσο τήν άλογη άλαζονεία
τής δύναμης όσο καί τήν παράλογη
νευρικότητα τής άνασφάλειας...
Χρ. Λαζαρίδης
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γραμμα δόθηκε «έγκαιρα» καί προ
καταβολικά στους «άρμόδιους». Γε
γονός, αυτό τό τελευταίο, πού σί
γουρα α π ο τελ εί π ρ ό σ θετη
επικύρωση τής «πολιτικής σφραγί
δας» πού άναφέραμε πιό πάνω.
Απ' τίς εισηγήσεις -έντεκα σύμ
φωνα μέ τό πρόγραμμα- έβγαινε
άνάγλυφα ένας παραταξιακός προ
σανατολισμός, μιά κομματική «φι
λοσοφία». καί, γιατί όχι, μιά διαχρο
νική διάθεση μερικών τουλάχιστον
εισηγητών. Μερικοί άπ' τούς ο
ποίους πίστεψαν, φαίνεται, ότι ή
ταν «κατάλληλη» ή στιγμή γιά νά
«λύσουν», επιτέλους, τίς διαφορές
άνάμεσα στήν « Αναγέννηση» καί
στήν ΕΔΑ τής έποχής, ή σωστότε
ρα, στό παράνομο τότε Κ.Κ.Ε. Ενώ
κάποιοι άλλοι «θυμήθηκαν» κάπως
καθυστερημένα, θά λέγαμε, τόν
«Τσέ» καί μάς βεβαίωσαν πώς ό
άγώνας δέν ολοκληρώθηκε τότε, άφού τό κίνημα δέν «κατέλαβε τήν
έξουσία». όπως οί Σαντινίστες τής
Νικαράγουα μιάμισι δεκαετία άργότερα -δέν τήν κατέλαβε, όπως

250-300 σύνεδροι -στή συντριπτι
κή τους πλειοψηφία άπ' τή Βόρεια
Ελλάδα, καμιά δωδεκαριά, έστω
δεκαπέντε άπ' τήν Αθήνα. Πού
πολλοί, οί περισσότεροι, είχαν πέ
ντε καί δέκα, άκόμα καί δεκαπέντε
χρόνια νά είδωθούν. Καί πού, τελι
κά, περιορίστηκαν σέ 100, έστω σέ
150. Καί πολλές καί ποικίλες ειση
γήσεις. Ολες τους, μέ μιά μοναδική
έξαίρεση, πρόχειρες, μέτριες ή καί
κακές, στατικά περιγραφικές, ξεχα
σμένες θαρρείς, είκοσι χρόνια πίσω,
λές καί δέν πέρασαν πάνω μας τό
σες καί τόσες περιπέτειες, τόσοι
πολιτικοί σεισμοί, σημαδιακές κοι
νωνικές κατολισθήσεις.
«Φυσικά», στήν πλατεία 4 ή 5
βουλευτές, «περίεργα» όλοι τού
ΠΑΣΟΚ, ούτε ένας άπ' τά άλλα
κόμματα τής ευρύτερης Αριστερός
ή τού Κέντρου πού «τότε» έπαιξαν
«κάποιο» ρόλο. Καί κάποια στιγμή,
«έγκαιρα», κι «άποκαλυπτικά», θά
λέγαμε, τό «γεμάτο νόημα», σύνθη
μα: « Ό άγώνας τώρα δικαιώνεται».
Σύνθημα πού άποτέλεσ'ε, όπως εύ
κολα μπορεί νά καταλάβει κανείς,
καί τήν «πολιτική σφραγίδα» τής
συνάντησης ή, τουλάχιστον, έκείνων πού πήραν τήν πρωτοβουλία
γι’ αυτήν.
Ά ναφερόμαστε, βέβαια, στήν
«πανελλαδική συνάντηση», στελε
χών τής γενιάς τού 1-1-4 καί τού
«15%», πού πραγματοποιήθηκε
στή Θεσσαλονίκη, τίς τρείς πρώτες
μέρες τού Απρίλη. Συνάντηση γιά
χάρη τής όποιας ό Διονύσης Σαββόπουλος έδωσε δωρεάν, τό βράδυ
τής Παρασκευής, 1η τού 'Απρίλη,
συναυλία μέ μουσικό πρόγραμμα
σχετικό μέ κείνη τή «μακρινή» έποχή. Συναυλία πού μεταδόθηκε «ζω
ντανή» άπ'τήν ΕΡΤ-1. Αφού, όμως
προηγούμενα, τό κείμενο μέ τό ό
ποιο έγινε ή «εισαγωγή» στό πρό-
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πεύθυνη κοινωνιολογική καί πολιτι
κή έκτίμηση τής έποχής καί τού
κινήματος της. Καθώς φυσικά, καί
τών δυνατοτήτων, άλλά καί τών άδυναμιών, τών όποιων προοπτικών
άνοιξαν τότε καί κρατούν άν κρα
τούν καί σήμερα άνοιχτές γιά τά
στελέχη πού άπο κείνο τό καμίνι
βγήκαν.
Καί τότε, έ, τότε, ή καινούργια,
πραγματικά πολυανθρωπότερη καί
πανελλήνια, σύναξη. Μιά σύναξη
πού θά είχε κάπως διαφορετικό
σκοπό άπ' τή σύναξη τής Σαλονί
κης. Καί συγκεκριμένα, όχι απλώς
τή γρήγορη καί χωρίς όρους «στρά
τευση» καί «χρησιμοποίηση» τού
όποιου διαθέσιμοί' δυναμικού πού
σήμερα «κρατιέται άδικα στό περι
θώριο!» Αλλά καί τή μελέτη, τήν
προσεχτική μελέτη τής 'Αλλαγής
καί τού «μοναδικού στήν παρούσα
συγκυρία φορέα της». Μιά προσε
χτική μελέτη τών προθέσεων καί
τών δυνατοτήτων τού φορέα, τών
όποιων, μάλλον πολλών, έγγενών άδυναμιών του, τών πολλαπλών δια-

Msmcn είκοσι ετη
‘Η πανελλαδική συνάντηση «στελεχών» της γενιάς του 114
«προψανώς» θά μπορούσε, άν σω
στά καταλάβαμε τόν ομιλητή.
Καί τώρα; Μά σύντομα, ύποθέτουμε, μιά καινούργια «πανελλήνια
συνάντηση». Τούτη τή φορά στήν
Αθήνα. Καί «σίγουρα», πολυαν
θρωπότερη. Αφού κι άλλοι «πολ
λοί» θά παρασυρθούν άπ' τό δόλω
μα πού βρίσκεται στά δίχτυα. Στά
δίχτυα άπ' τά όποια θ' άρχίσει νά
έπιλέγει τούς «κατάλληλους» γνω
στός «ψαράς» καί «γνώστης» τών
στελεχών, ή μιας κατηγορίας στελε
χών, έκείνης τής έποχής. Θ' αρχίσει
νά έπιλέγει, δηλαδή, έκείνα τά στε
λέχη πού μόνη τους «άγαθή φιλο
δοξία», είναι «νά στρατευτούν» καί
νά «χρησιμοποιηθούν» γιά τήν προ
ώθηση μιας «τόσο προσεκτικά με
λετημένης καί έπεξεργασμένης»
στρατηγικής καί τακτικής, έστω πο
λιτικής, γιά τή «μετάβαση» στή με
γάλη Αλλαγή.
Μόνο βέβαια, πού μπορεί καί νά
μήν είναι άκριβώς έτσι, ή μόνον
έτσι. Γιατί στή σύναξη τής Σαλονί
κης ύπήρξαν καί κάποιοι εισηγητές,
ένας ή δυό, πού δέν έκαναν τίς
εισηγήσεις τους. Γιατί τούς τρόμαξε
κάπως ή προχειρότητα, ή βιασύνη.
Καί γιατί συμφώνησαν μέ κείνους
τούς πανεπιστημιακούς (τών Πολι
τικών Επιστημών) πού ήθελαν,
πρίν νά γίνει ή σύναξη, νά γίνει μιά
σοβαρότερη προεργασία. Νά δο
θούν, δηλαδή, σ' αυτούς καί στους
φοιτητές τους όλα τά διαθέσιμα
στοιχεία πού θά έπέτρεπαν μιά ύ-

πιστωμένων λαθών του, τής προχει
ρότητας πού άναμφισβήτητα τόν
διακρίνει στή χάραξη τής τακτικής
καί πολιτικής μέσα άπ' τίς όποιες
θά περάσει γιά νά φτάσει ατούς
μακρινούς καί πάντα θολούς στό
χους τής στρατηγικής του.
"Ας μήν τό ξεχνάμε, ύπογραμμίζουν πολλά στελέχη τών άγώνων
τής γενιάς τού 1-1-4 καί τού « 15%»,
πού μερικά παραβρέθηκαν στή σύ
ναξη τής Σαλονίκης κι άλλα όχι, ή
Αλλαγή είναι πολύ βαριά, πολύ
δύσκολη καί πολύ ύπεύθυνη. Καί
κανένας φορέας, όποιος κι άν είναι
αύτός καί σ' όποια συγκυρία, έσωτερική καί διεθνή, κι άν βρισκόμα
στε, δέν μπορεί νά τήν μονοπωλή
σει, νά τή φορτωθεί στή δική του
άποκλειστικά πλάτη. Ιδιαίτερα άν
ή πλάτη αύτή είναι άποόειγμένα
αδύναμη. Αποδειγμένα μέσα ά
π' τή συγκυρία τού τελευταίου ένάμισι χρόνου.
Καί γιά νά μή μακρυγορούμε: θά
ήθελα νά ύπενθυμίσω ότι ό Πιέτρο
Τνγκράο στήν εισήγησή του στό
Συμπόσιο πού οργάνωσε τήν πρώτη
βδομάδα τού μήνα τό ΚΜΑΣ (Προ
βλήματα τής Αριστερός κι ή άνάγκη γιά ένα καινούργιο διεθνισμό)
ύπογράμμισε ότι δύσκολα θά μπο
ρούσε νά φανταστεί πώς τό ΠΑ
ΣΟΚ πιστεύει ότι μπορεί καί θέλει
νά φορτωθεί άποκλειστικά στή δι
κή του πλάτη τά (πολλά καί δύσκο
λα) προβλήματα τής Ελλάδας στή
σημερινή συγκυρία. Κι ότι άνέπτυξε

στήν ίδια εισήγηση καί σέ μιά συνέ
ντευξη πού έδωσε άργότερα, τήν
άνάγκη γιά ένα καινούργιο φορέα
τής Αριστερός. Καί, βέβαια, καί τά
κύρια χαρακτηριστικά πού πρέπει
νά έχει ένας τέτοιος φορέας. '"Ενας
φορέας πού δέν μπορεί νά έχει τήν
παραμικρή σχέση μέ τούς παραδο
σιακούς φορείς τής Αριστερός. Α
φού στόχος του θά είναι άναγκαστικά, πρώτα, νά καταλάβει τήν πολυπλοκότητα τής έποχής καί τόν χαρ α κ τ ή ρ α τώ ν κ α ιν ο ύ ρ γ ιω ν
κοινωνικών διαστρωματώσεων, τίς
άνάγκες καί τίς διεκδικήσεις τών
πολλαπλών, σήμερα «περιθωρια
κών», κοινωνικών κινημάτων καί
τέλος, τήν κινητοποίηση καί τό συ
ντονισμό (όχι τήν κλασική καθοδή
γηση) όλων αυτών τών καινούργιων
καί αυτόνομων δυνάμεων στή βάση
όλότελα νέου τύπου σχέσεων μ' αυ
τά.
Καί γιά νά κλείσουμε: Όλα τά
πιό πάνω καλό θά είναι νά τά θυ
μούνται οί χτεσινοί κι οί αύριανοί
σύνεδροι κάποιας μάζωξης τής γε
νιάς τού 1-1-4 καί τού «15%». Γιά
νά καταλάβουν έτσι ότι δουλειά
τους δέν είναι νά «στρατευτούν»
καί νά «ύπηρετήσουν» χωρίς όρους
τή σημερινή Αλλαγή άλλά νά «βοη
θήσουν» ούσιαστικά καί ύπεύθυνα
γιά μιά πολυφωνική Αλλαγή, γιά
μιά Αλλαγή μέ μαζική λαϊκή συμμε
τοχή (κι όχι, άπλά, συναίνεση).
Άστέρης Στάγκος

Κόμμα
ή κίνημα διαμαρτυρίας
CM Πράσινοι στην Μπούντεσταγκ
«Οί 28 κοινοβουλευτικοί μέ τά
παπούτσια τού μπάσκετ», όπως άποκαλούν οί γερμανοί δημοσιογρά
φοι τούς Πράσινους, έχουν ήδη πά
ρει τίς θέσεις τους στό γερμανικό
κοινοβούλιο, άνάμεσα ατούς ήττημένους σοσιαλδημοκράτες καί
στους νικητές τοϋ Χέλμουτ Κόλ.
"Εχουν ήδη άρχίσει τόν «ιστορικό
τους περίπατο» μέσα στή σοβαρή,
άχρωμη καί ψυχρή αίθουσα τής
Μπούντεσταγκ, άλλά καί έξω άπό
αύτήν, στόν ευρύτερο χώρο τής δυ
τικοευρωπαϊκής άριστεράς, άφού
γιά πρώτη φορά ένα κίνημα κοινω-

άλλά καί γιά τό σύνολο τής δυτικο
ευρωπαϊκής άριστεράς, πού βλέπει
ένα αυτόνομο κοινωνικό κίνημα, μέ
περιεχόμενο καί δράση έξω καί πέ
ρα άπό τούς παραδοσιακούς τρό
πους λειτουργίας καί δράσης τών
κομμάτων, νά μπαίνει στό πολιτικό
προσκήνιο, μέ πολιτικό αίτημα αιχ
μής, τήν ποιότητα ζωής καί τό έρώτημα ποιό είναι σέ τελική άνάλυση
τό σημερινό υποκείμενο τής κοινω
νικής προόδου.
Γιά τή Δυτική Γερμανία, όπου οί
πρόσφατες έκλογές όδήγησαν τήν
πλειοψηφία τών ψηφοφόρων ατούς

νικής διαμαρτυρίας μετατρέπεται
σέ κόμμα καί μάλιστα σέ κόμμα,
πού κατόρθωσε νά ξεπεράσει τίς
έκλογικές συμπληγάδες καί νά γίνει
μέρος τής έθνικής άντιπροσωπείας.
Ή είσοδος τών Πρασίνων στή
Βουλή είναι ένα καινούργιο όσο καί
πολύ ένδιαφέρον φαινόμενο: Πρώ
τα γιά τά ίδια τά πολιτικά πράγματα
τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας καί
παράλληλα γιά ολόκληρη τή Δυτική
Εύρώπη (στό βαθμό πού οί έπιπτώσεις τής οικονομικής πολιτικής τής
Βόννης, καθώς καί τής πολιτικής
της στό θέμα τών εύ ρωπυραύλων
ξεπερνούν κατά πολύ τά σύνορα
τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας),

συντηρητικούς τού Χέλμουτ Κόλ,
άνταλλάσσοντας τήν πιό «φιλελεύ
θερη» πολιτική τών σοσιαλδημο
κρατών μέ τήν ύπόσχεση τής δεξιάς
γιά τή διατήρηση τής «σταθερότη
τας» καί τήν ψευδαίσθηση μιας
γρήγορης οικονομικής άνάκαμψης.
Δείγμα σημαντικό αύτό γιά τή νοο
τροπία τών άναπτυγμένων βιομηχα
νικών κοινωνιών, πού στό όνομα
μιας άπατηλής εύμάρειας, (όσο καί
άν αύτή ή έννοια τής εύμάρειας
συνεπάγεται στήν ούαια άκόμα με
γαλύτερη εξάρτηση καί χειραγώγη
ση τών ήδη ύπερβολικών καί συχνά
προκλητικών «άναγκών έπιβίωσης»
άπό τά στενά συμφέροντα τής βιο

μηχανίας), είναι πρόθυμες νά κά
νουν βήματα πρός τά πίσω, άδιαφορώντας γιά τίς καταστροφικές συνέ
πειες ένός μοντέλου «άλά Ρέηγκαν», ή «άλά Θάτσερ».
Μέ άποτέλεσμα, ή γερμανική σο
σιαλδημοκρατία νά ύποστεϊ όχι άπλά μιά έκλογική ήττα, άλλά μιάν
ιστορική ήττα άφοΰ δέν κατόρθωσε
νά βρει καί νά παρουσιάσει μιά
πειστική καί έφαρμόσιμη έναλλακτική λύση άπέναντι στή συντηρητική
δεξιά, πράγμα πού τήν οδηγεί σέ
μιά πραγματική κρίση περιεχομέ
νου, στόχων, ταυτότητας.
Ανάμεσα σ' αύτά τά δύο πολιτι
κά άδιέξοδα βρήκαν χώρο έκφρα
σης οί Πράσινοι, καλύπτοντας κατ'
άρχήν τό τεράστιο κενό, πού άπό
άδυναμία άλλά καί σκοπιμότητα άφήνουν άκάλυπτο τά παλιά πολιτι
κά κόμματα: τό κενό γιά μιά πολιτι
κή έκφραση τών διαμαρτυριών υ
πέρ τής ειρήνης, τής προστασίας
τού περιβάλλοντος, άκόμα και τού
έπαναπροσδιορισμοϋ καί έπανατοποθέτησης τού’ όρου καί τής έν
νοιας τής κοινωνικής πολιτικής.
Καί έδώ άκριβώς παρουσιάζονται
τά τεράστια προβλήματα γιά τούς
Πράσινους, πού άπό κοινωνικό κί
νημα διαμαρτυρίας μετατράπηκαν
καί σέ κόμμα. Προβλήματα, πού
άνάλογα μέ τή λύση πού θά τούς
δοθεί, θά καθορίσουν άν τό πράσι
νο κίνημα είναι ένα συγκυριακό
φαινόμενο, ή ή πολιτική έκφραση
μιάς νέας άντίληψης τής άριστεράς,
μέ νέες λύσεις στά παλιά προβλήμα
τα καί νέα πρακτική στά σύγχρονα
προβλήματα καί άνάγκες μιας κοι
νωνίας πού μπαίνει στή μεταβιομη
χανική έποχή της.
Τό ένα άπό τά μεγάλα προβλήμα
τα είναι τί περιεχόμενο θά δώσουν
οί Πράσινοι στό κόμμα τους, ποιές
θά είναι οί δομές του καί οί έσωτερικές λειτουργίες του, που θά τού
εξασφαλίζουν τήν πολιτική άποτελεσματικότητα καί τήν άμεση δημο
κρατία στή λήψη τών άποφάσεων,
άλλά καί ποιά θά είναι ή εικόνα
αύτοΰ τού κόμματος πρός τά έξω.
Γιατί βέβαια, μόνον άφελής μπορεί
νά θεωρηθεί ή άποφιη ότι οί Πράσι
νοι θά μπορέσουν νά έπιβιώσουν
σάν πολιτική έκφραση, προβάλλο
ντας μόνο τό χαρακτήρα τής κοινω
νικής καί πολιτικής τους διαμαρτυ
ρίας. τή στιγμή πού:
- οί συντηρητικοί έξαπολύουν μιά
ιίαζική «ιδεολογική άντεπίθεση».
- τ>ί SPD θά προσπαθήσει νά κερ
δίσει καί πάλι τήν άξιοπιστία του
στήν άριστερά καί νά έπανακτήσει
τήν έμπιοτοσύνη ψηφοφόρων πού

υποστήριξαν τό οικολογικό κίνημα
- άλλα καί τή στιγμή πού τό έπίκεντρο τής πολιτικής στρέφεται γύρω
άπό τήν οικονομική κατάσταση, μέ
τή μαζική ανεργία καί τή μείωση
τών κοινωνικών δαπανών, καθώς
καί γύρω άπό τό καυτό πρόβλημα
τής εγκατάστασης ή όχι τών πυραύ
λων Πέρσινγκ καί Κρούζ στό γερμα
νικό έδαφος.
Ά πό τήν άλλη πλευρά, αύτή ή
έντονη δοκιμασία στήν όποια θά
ύποβληθοϋν οί Πράσινοι είναι ταυ
τόχρονα καί μιά δοκιμασία γιά ολό
κληρη τή δυτικοευρωπαϊκή άριστερά, πού βρίσκεται καί αύτή μέσα σέ
μιά βαθιά καί πολύπλευρη κρίση.
Μιά κρίση, πού έκδηλώνεται όχι
μόνον μέ τήν αδυναμία τών κομμά
των, πού βρίσκονται στήν εξουσία
αύτή τή στιγμή, νά άντιπροτείνουν
πειστικές λύσεις άπεμπλοκής άπό
τά βαθιά οικονομικά καί κοινωνικά
προβλήματα τών χωρών αυτών, άλλά καί μέ τήν άνικανότητα τής άριστεράς στό σύνολό της νά άπαλλάγε'ι άπό τήν λίγο πολύ σχηματική,
γιά τά σημερινά δεδομένα, όντίληφ'η γιά τις κοινωνικές δυνάμεις, για
τό ρόλο τών παραγωγικών δυνάμε
ων καί νά έκμεταλλευτεί τις νέες
δυνατότητες, πού βγαίνουν μέσα
άπό τίς άντιφάσεις τού τωρινού
τρόπου ζωής.
Γιατί μπροστά στά νέα, έν πολλοίς αυθόρμητα, κοινωνικά κινήμα
τα (μέσα στά όποια θέι πρέπει νά
κατατάξουμε καί τούς Ιΐράσινοι ς
σάν ιδιαιτερότητα τής γερμανικής
κοινωνίας), τά κόμματα τής άριστεράς, μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, συνε
χίζουν νά άκολουθούν τήν παλιά
τακτική τής χειραγώγησης καί πολι
τικής εκμετάλλευσης. Νά όντιμετωπίζουν δηλαδή τά κινήματα αυτά
άπό πλευρά τακτικής περισσότερο
καί λιγότερο άπό πλευρά περιεχο
μένου, πράγμα πού άφαιρεί καί
άπό τά δυό τό ζωτικό τους χώρο.
Τό φαινόμενο τών Ιΐράσινων έρ
χεται νά προστεθεί σάν μιά άκόμα
προειδοποίηση, κοντά στις άλλες,
γιά τά κόμματα τής άριστεράς, ότι
σάν τέτοια δέν έπαρκούν, ένώ πα
ράλληλα άρχίζει νά κάνει μάλλον
έπιτακτική τήν άνάγκη ένός μεταξύ
τους ισότιμοί' διαλόγου γιά μιά άλληλοκάλυφη καί άλληλεξάρτηση,
πού πιθανά θά φέρει μέσα του τόν
σπόρο έκείνου τού ευρύτερου καί
πολυπλοκότερον οργάνου, πού θά
είναι αέ θέση νά άντιμετωπίοει τή
σημερινή, πολύπλοκη καί γεμάτη
άντιφάσεις κατάσταση.
Κύρα Άδάμ
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Προωθείται νόμος
γιά τη
Μέση Παιδεία
Μετά τόν νόμο πλαίσιο γιά τά
Πανεπιστήμια καί τό σύστημα επι
λογής γιά τά ΑΕΙ, ολοκληρώνονται
οί έργασίες τοϋ νέου νόμου γιά τήν
έκπαίδευση. Ό νόμος αυτός Οά άντικαταστήσει τόν Νόμο γιά τή Γενι
κή καί Τεχνική έκπαίδευση.
Αναδιάρθρωση λοιπόν καί στις
πιό κάτω άπό τά ΑΕΙ βαθμίδες. Τά
μόνα πού άφήνονται άνέπαφα (αύξάνεται μόνο ό άριθμός τους) είναι
τά... νηπιαγωγεία καί οί βρεφονη
πιακοί σταθμοί.
Τό γνώριμο σχήμα: ΔημοτικόΤ υμνάαιο-Λ ύχειο da άντικατασταδε'ι μέ:
4χρονο Δημοτικό Σχολείο
5χρονο Μέσο Σχολείο
3χρονυ Πολυκλαόικό Λύκειο
Στις δυό πρώτες τάξεις τού Μέ
σου σχολείου θά διδάσκουν δάσκα
λοι μέ ειδίκευση. "Αλλωστε μέχρι
τήν έφαρμογή τού νόμου θάχουν
προλάβει οί Παιδαγωγικές Άκαδημίες νά γίνουν άνώτατες σχολές.
Η πρόταση αύτή προέρχεται
άπό τό συνδικαλιστικό όργανο τών
καθηγητών. Τό 'Υπουργείο Παι
δείας μελετά τό ζήτημα. Αύτό πού

%

*Αναδομούνται
Δημοτικό - Γυμνάσιο

άκόμα δέν ξέρουμε είναι αν ή πρό
ταση αύτή, όπως έχει, θά γίνει νό
μος τοϋ κράτους. Πάντως, οί μέχρι
τώρα θέσεις τής ΟΛΜΕ σε δευτερεύοντα θέματα τού ίδιου νόμου
(μεταθέσεις κλπ) έχουν ήδη περά
σει σάν Προεδρικά διατάγματα.
Γιατί 5χρονο Μέσο σχολείο;
Επειδή «τό κοινωνικό καί μορ
φωτικό περιβάλλον τών μαθητών
είναι άρκετά βελτιωμένο σέ σχέση
μέ τό παρελθόν, ή άνάπτυξη τής
γνώσης είναι άλματώδης σ' όλους
τούς τομείς τής σύγχρονης ζωής,
έπιβάλλεται ή εισαγωγή περιπλοκώτερων θεμάτων στις δύο τελευταίες
τάξεις τοϋ Δημοτικού», άπαντά ή
πρόταση τής ΟΛΜΕ. Καί συνεχίζει:
« ' Η νέα διάρθρωση βοηθά τήν όμαλώτερη ένταξη τών μαθητών τοϋ
Δημοτικού στό Γυμνάσιο καί στό
ποιοτικό άνέβασμα τής έκπαίδευσης, στίς δύο πρώτες τάξεις τού
δχρονου, γιατί κατά κανόνα ή ύλικοτεχνική ύποδομή (εργαστήρια
κλπ) τών σχολείων τής Μέσης έκπαίδευσης είναι καλύτερη άπό έκεί-

νη τού Δημοτικού».
Αφού λοιπόν ή ζωή τό άπαιτεί
καί τά ύλικοτεχνικά προβλήματα δέ
θά είναι τουλάχιστον όσον ήταν πα
λιά, ή πρόταση είναι ώριμη γιά έ
φαρμογή.
'Υ ποχρεω τική έγγραφή όλων
στήν Α' Λυκείου
Στή νέα βελτιωμένη μορφή τού
εκπαιδευτικού συστήματος έπεκτείνεται ή υποχρεωτική φοίτηση
άπό έννέα σέ δέκα χρόνια «πρός
όφελος τών κατώτερων κοινωνικών
στρωμάτων». "Αλλωστε «άν λάβου
με ύπόψη ότι τό μεγαλύτερο μέρος
τών μαθητών τής Γ' Γυμνασίου έγγράφεται στό Λύκειο, ένας χρόνος
έπέκταση τής ύποχρεωτικής έκπαίδευσης δέ φαίνεται νά δημιουργεί
πρόβλημα». Δέν κοστίζει καί πολλά
λοιπόν.
Πολλά ξεχωριστά Λύκεια μέ ε
νιαία διοίκηση
Τό ένιαίο πολυκλαόικό Λύκειο
είχε εξαγγελθεί προεκλογικά. Ή

πρόταση τής έπιτροπής έπομένως
τήν θεμελιώνει: «Ή ένσωμάτωση
τής Τ.Ε.Ε. στό Γενικό Λύκειο θά
άνεβάσει το κύρος της καί τήν
ποιότητά της κυρίως όσον άφορά
τή γενική μόρφωση τών μαθητών»,
κι άκόμα «ό συσχετισμός τής έκπαίδευσης μέ τήν οικονομική άνά
πτυξη καί οί άνάγκες γιά έκπαιδευτικό προγραμματισμό συνηγορούν
σ' αύτό».
Κι όσοι άπό τήν έννοια τής λέξης
ένιαίο φαντάζονται ενα σχολείο μέ
κοινή έκπαίδευση σ' όλους, πού θά
ύπάρχουν όμως καί κάποια προαι
ρετικά μαθήματα ειδίκευσης, πλα
νιόνται. Γιατί, μέ τήν άδιάκοπη «κα
θοδήγηση τού 'Επαγγελματικού
προσανατολισμού», κάθε μαθητής
τελείως έλεύθερα θά «μπορεί νά
ικανοποιεί τις μορφωτικές του άνά
γκες καί επιθυμίες», νά έπιλέγει
δηλαδή τούς τελείως ξεχωριστούς
κλάδους. Τόν 'Επαγγελματικό, Τε
χνικό, Θεωρητικό, Οικονομικό, Μα
θηματικό, Φυσικό, Βιολογικό.
Εύτυχώς πού τό ένιαίο δικαιολο
γείται στή διοίκηση.
Μαλβίνα Παπαδάκη.

Νέοι φοιτητές παλιές ιδεολογίες
Με άφορμή τίς φοιτητικές εκλογές
Οί φοιτιητικές έκλογές τού Απρί
λη, άρχαιρεσίες μέ έμφανώς μειωμέ
νη πολιτική σημασία καί έμβέλεια
σέ σχέση μέ τά προηγούμενα χρό-·
νια, κατέγραψαν άρκετές μεταβο
λές στό φοιτητικό στρώμα. Διαφο
ροποιήσεις, πού δέν έξαντλούν τή
σημασία τους στό επίπεδο τής κα
τανομής κάποιων άριθμητικών με
γεθών, άλλά πού μάλλον άφοροϋν
τόν τρόπο σύνδεσης τών (νέων ειδι
κά) φ ,ιτητών μέ τήν πολιτική καί
τή νέα φάση πού χαρακτηρίζει τήν
πανεπιστημιακή κοινότητα.
Αποτελεί ένα άπ' τά ένδεικτικότερα στΟιχέια 'τής' τελευταίας έκλογικής διαδικασίας, ή άνοδος τής
παράταξης τής Ν.Δ. 'Άνοδος, πού
έγινε αισθητή σ' όλες σχεδόν τίς
άνώτατες σχολές, μέ ιδιαίτερη μάλι
στα άκτινοβολία ατούς φοιτητές
τών πρώτων έτών. Ή Δ.Α.Π., διεκδικώντας σάν ίσος συνεταίρος πλέ
ον τή φοιτητική ψήφο (έμφάνιση μέ
χαρακτηριστικά συγκροτημένης πα
ράταξης - ένταξη στίς διαδικασίες
τού Φ.Κ.), κατόρθωσε νά καταγρά
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ψει πανηγυρικά τήν παρουσία της.
Παίζοντας σέ χώρο εύνοϊκό καί
προετοιμασμένο, έξαργύρωσε τούς
καρπούς τών Πανελλήνιων εξετάσε
ων καί τής έκπαιδευτικής μεταρ
ρύθμισης. Καί όχι βέβαια μόνο, έπειδή τό έξεταστικό σύστημα «βά
ζει στά Α.Ε.Ι. τούς γόνους τών
πλουσίων, άποκλείοντας τά παιδιά
τών έργατών», άλλά γιατί κύρια,
είχε τή δυνατότητα ν' άπευθύνεται
φερέγγυα σέ φοιτητές διαπαιδαγωγημένους σ' άσφυκτικούς έντατικοποιητικούς ρυθμούς καί στήν άπολιτικοποίηση. Σ' αύτό τό έδαφος,
όπου είναι εύκολο νά εμπεδώνονται
ό νεοφιλελευθερισμός, ή άξιοκρατική κοινωνική άνέλιξη, ή ιδεολογία
τών ίσων εύκαιριών καί δυνατοτή
των.
Οί νέοι φοιτητές (καί όχι μόνο
αύτοί πού ψήφισαν τήν Δ.Α.Π.) άποκαθιστούν μιά άλλου τύπου σχέ
ση μέ τήν πολιτική. Σ’ έποχή, όπου
ό λόγος τής παραδοσιακής αίτηματολογίας τού φοιτητικού κινήματος,
έγινε λόγος πού έκφέρεται (καί ύ-

λοποιεϊται) άπ' τό κράτος, πριμοδοτοϋνται όλες έκείνες οί τάσεις πού
ενισχύουν τόν εφησυχασμό. Δια
μορφώνονται σχέσεις άπόστασης
άπό τήν πολιτική, πού οργανώνουν
άκόμη περισσότερο κοινοβουλευτι
κά τόν φοιτητικό χώρο.
Ε'ιναι άξιοπαρατήρητο, πώς άκό
μη καί οί τάσεις έκείνες πού έμφανίζονται σάν άμφισβητησιακές μέσα
στούς νέους φοιτητές, έχουν τε
λείως διαφορετικό στίγμα άπό παλιότερα. Έγκαταλείποντας τό πολι
τικό, άναγορεύουν τό προσωπικό
σέ προνομιακό έπίπεδο παρέμβα
σης, διαμορφώνοντας έτσι μιά ιδεο
λογία, πού μπορεί νά συμφιλιώνει
τό φρικάρισμα, τίς κόντρες καί τή
ρόκ, μέ τήν έπιστροφή στά μαθήμα
τα.
Σήμερα στό Πανεπιστήμιο, ή με
ταρρύθμιση έστω κι άν πρακτικά
προσκρούει σέ διάφορα έμπόδια,
ιδεολογικά ήγεμονεύει. Μέ τήν έκτόνωση καί τόν έκφυλισμό μάλι
στα τής φοιτητικής άμφισβήτησης,
έχει πιά τή δυνατότητα νά πείθει

τούς νέους έκπαιδευόμενους γιά
τόν κοινωνικό τους ρόλο. Εκείνο
πού σήμερα βρίσκεται στήν ήμερήσια διάταξη είναι ή τεχνοκρατία, ή
άξιοκρατία καί ό έκσυγχρονισμός.
Είναι ό δρόμος πού χάραξε ή Δεξιά
κι άκολουθεϊ προσεκτικά ή Αρι
στερά.
Όσο λοιπόν κι' άν τό «κίνημα
τών φοιτητών συνεχίζει νά είναι ή
αιχμή τον όόρατος» (Όδηγητής)...
Όσο κι άν «ή 'Αριστερά σάρωσε
στίς φοιτητικές έκλογές» (Ελευ
θεροτυπία) ....
Όσο κι άν ή άνοδος τών δεξιών
δυνάμεων θά ερμηνεύεται σάν α
ποτέλεσμα τών «καθυστερήσεων
τής άλλαγής» ....
.... άλλο τόσο δυστυχώς, θά ύ
πάρχουν ένδείξεις πού θά διαταράσσουν τήν ήρεμία (άκινησία μάλ
λον) τού πανεπιστημιακού τοπίου
καί θά παραπέμπουν σέ πείσμα τού
έφησυχασμού, στήν κρίση τοϋ φοι
τητικού συνδικαλισμού καί τής Άριστεράς.
Χρηστός Μαχαίρας.

’Αξιολόγηση: ΝΑΙ
Βαθμολογία: ΟΧΙ
Ή λέξη αξιολόγηση χρησιμο
ποιείται γιά νά αποδώσουμε μέ συ
γκεκριμένα σαφή καί προκαθορι
σμένα κριτήρια κάποιες άξιες. Ε
πομένως προϋποθέτει αυτόν πού
έχει δικαίωμα νά κρίνει, προϋποθέ
τει δηλαδή τόν ρόλο τού κριτή καί
τόν ρόλο τού κρινόμενου.
Τή διαδικασία τής άξιολόγησης
έπιβάλλουν πρώτα άπ' όλα λόγοι
κοινωνικοί: Τό έκπαιδευτικό σύ
στημα δέν μπορεί πιά νά έχει σάν
μοναδικό σκοπό τή μετάδοση γενι
κής «κουλτούρας». Αύτό μπορούσε
νά γίνεται άλλες έποχές πού οί
σπουδές δέν ήταν προσιτές σ’ ό
λους, παρά σέ μιά μειονότητα (άριστοκρατική άντίληψη). Σήμερα πού
ή παιδεία είναι γενική, ή κοινωνία
έχει άνάγκη μιας διαδικασίας γιά νά
έπιλέξει τά πιό ικανά άτομα πού θά
χρησιμοποιήσουν «σωστά» τίς γνώ
σεις πού τούς έμπιστεύεται. Μέ τή
διαδικασία αύτή έπιτρέπεται ατούς
ίδιους τούς έκπαιδευόμενους νά άποφασίσουν μόνοι τους, ύπεύθυνα,
τόν έπαγγελματικό τους προσανα
τολισμό.
Ό ρόλος λοιπόν τής άξιολόγησης
στή σημερινή κοινωνία είναι κάτι
περισσότερο άπό άναγκαίο, τόσο
στήν οργάνωσή της (άξιοκρατία)
όσο καί στήν άποδοτικότητα τής
λειτουργίας τού εκπαιδευτικού συ
στήματος. Χωρίς αύτή δέν μπορεί
νά ύπάρξει τίποτα κοινό μεταξύ
τών τάξεων καί τών διαφορετικών
τύπων σχολείων, δέν μπορεί ό έκπαιδευτικός μηχανισμός νά ένοποιηθεί σέ έθνικά έπίπεδα.
Έτσι, δέν είναι τυχαίο ότι ή άξιολόγηση στό σχολείο δέν άμφισβητείται. Οί άπόψεις γιά τήν κατάργησή
της στήν καλύτερη περίπτωση θεω
ρούνται ούτοπικές. Οί προτάσεις
τού έκπαιδευτικού συνέδριου τής
ΟΛΜΕ στό Βόλο άναφέρονται μόνο
σέ κριτήρια - μεθόδους μέτρησης
τής άπόδοσης τών μαθητών. Τά
κριτήρια αύτά προσαρμόστηκαν
στά σημερινά νέα κοινωνικά μοντέ
λα - πρότυπα, στις καινούργιες άντιλήψεις τού τί είναι κοινωνικά
άξιο ή χρήσιμο, στις νέες κοινωνι
κές σχέσεις. Προτείνεται:
Κατάργηση τής βαδμολογίας α πό ρριψ ης κ α ί α ντικα τά σ τα σ ή

Μέσα άπό «δημοκρατικές διαδικασίες» ένός όημοκρατικοϋ εκπαιδευτικού συνέδριου ατό Βόλο οι καδηγητές υίοδετοϋν πρόταση καί άποφασίζουν άλλαγή τού τρόπου βαδμολογίας ατό Γυμνάσιο. Τά μέσα μαζικής ένημέρωσης το
προβάλλουν έπί τριήμερο. Ο υπουργός Παιδείας καί προο
δευτικοί πανεπιστημιακοί τό έπικυρώνουν μέ τήν παρουσία
τους καί τίς παρεμβάσεις τους. Φαίνεται ότι οι αποφάσεις
του έχουν πάρει τό δρόμο τής έφαρμογής τους ατό Ύπ.
Παιδείας.
της μέ άναλντικές εκθέσεις στό
Γυμνάσιο. Ά μεση πειραματική έφαρμογή τον μέτρου σέ μερικά
σχολεία, μέ προοπτική νά γενι
κευτεί παντού.
Οί παλιές μέθοδοι άξιολόγησης
λοιπόν άντικαθίστανται μέ καινούρ
γιες σάν μή έγκυρες, άξιόπιστες.
δίκαιες. Ή άξιολόγηση γίνεται «άντικειμενική» γιά νά έλαχιστοποιήσει τόν ύποκειμενικό παράγοντα
τού κριτή - άξιολογητή πού σήμερα
έπηρεάζεται άπό τίς δικές του έμπειρίες, ιδιοτροπίες, ή τό δικό του
πρότυπο δασκάλου. Θεσπίζονται
«άντικειμενικά» κριτήρια γιά όλους,
ώστε νά μήν ύπάρχει τό αίσθημα
άδικίας άπό τούς μαθητές, ούτε ή
σημερινή δυσπιστία πρός τούς έξεταστικούς θεσμούς. Καί ή άμφισβήτηση τής κρίσης τών εκπαιδευτι

κών.
Πράγματι ή παραδοσιακή άξιολό
γηση - βαθμολογία καθοριζόταν σέ
μεγάλο βαθμό άπό χαρακτηριστικά
ύποκειμενικό τού κάθε βαθμολογη
τή.
Οί συμπάθειες ή οί άντιπάθειες
τού κριτή, ή συμπεριφορά, τό φύλο
τών μαθητών έπηρέαζαν τή βαθμο
λογία. Ή συναισθηματική κατάστα
ση, τό φύλο καί ό βαθμός κόπωσης
τού βαθμολογητή άλλά καί ή άσάφεια τών παραδοσιακών άναλυτικών προγραμμάτων, ή έλλειψη ή
γενικότητα οδηγιών βαθμολογίας ένίσχυαν τήν ύποκειμενικότητα τής
άξιολόγησης.
Ή έκτίμηση τών πιό πάνω άδυναμιών οδηγεί σέ προτάσεις σάν
τήν πιό πάνω όπου συνεκτιμού’νται
καί άλλοι παράγοντες πού επιδρούν

στήν έπιδοση τών μαθητών, οί λεγό
μενοι περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Στήν πιό πάνω πρόταση, πού άπ'
ο,τι φαίνεται θά έφαρμοστεί άπό
τήν καινούργια σχολική χρονιά προβλέπεται:
Αναλυτική περιγραφή τής πα
ρουσίας τού μαδητή στήν τάξη. Οί
καδημερινές μικρυπαρατηρήσεις
δά καταγράφονται στό «βιβλίο
παρατηρήσεων » καί μιά συνολική
έκτίμηση τής πορείας τού μαδητή
δά δίνεται στό «δελτίο μαδητή»
μαζί μέ τά στοιχεία άπό τό οικογε
νειακό κυινωνικο-υικυνομικό π ε
ριβάλλον.
Ή σχετική αύτή «άντικειμενικότητα» τροποποιεί τό σημερινό σχο
λείο καί βοηθά τή δικαιότερη επιλο
γή τών μαθητών. Ακόμα, έξυπηρετεί καλύτερα τήν κοινωνική ένσωμάτωση δηλαδή τήν άποδοχή τών
νέων προτύπων καί σχέσεων έξουσίας.
βρισμένα προβλήματα - έρωτήματα ώς πρός τήν έφαρμογή καί
τούς στόχο\>ς τού νέοι· τρόπου ά
ξιολόγησης:
1. Εξακολουθεί νά ύπάρχει, δια
φορετικό μέν, άλλά πάλι ένα καί
μοναδικό, άρα άλάνθαστο. μοντέλο
άξιων. Τό σχολείο πάλι κατευθΐ’νει
τούς μαθητές νά προσαρμοοτού’ν
σ' αύτό.
2. Έ φ' όσον οί τρόποι δουλειάς
στό σχολείο δέν θίγονται, έφ' όσον
ή έκπαιδευτική διαδικασία δέν βα
σίζεται στήν ομαδική έργαοία, οί
καινούργιες προτάσεις πάλι δέν
στοχεύουν στήν ολόπλευρη άνάπτυξη τών δυνατοτήτων κάθε μαθητή.
'Εξακολουθούν νά άναδεικνύουν
τόν πρώτο καί τόν τελευταίο, τόν
καλό καί τόν κακό.
3. Τέλος, τό «δελτίο μαθητή» μή
πως θά λειτουργήσει στήν πραγμα
τικότητα σάν φάκελος τών μαθη
τών καί θά καταλήξει νά καταστείλει κάθε τάση κριτικής πρός τό
σχολείο; Πώς θά λειτουργήσουν ά
ραγε έκτιμήσεις όπως:
- Εκδηλώνει (ό μαθητής) σωστές
πρωτοβουλίες στά πλαίσια τής σχο
λικής έργασίας.
-Συνεργάζεται εύκολα καί παρα
γωγικά μέ τούς συμμαθητές του.
Μαλβίνα Παπαδάκη
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Πριν άπό λίγες μέρες ό Υπουργός Δικαιοσύνης, θεωρώντας πώς
ολοκληρώθηκαν διεργασίες, πού απασχόλησαν τόν τελευταίο χρόνο καί
δημιούργησαν αρκετά έντονες διαμάχες αέ κύκλους νομικών, κατέθεσε
στη Βουλή σχέδιο νόμου, πού αφορά τήν τροποποίηση τού Ποινικού
Κώδικα.
Ό ΓΙ.Κ. πού ισχύει σήμερα, νυμοθέτημα τού 1950, αάν δημιούργημα
συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών, πού αντανακλά τό συσχετισμό
τών κοινωνικών δυνάμεων καί έκφράζει τον άντίατοιχο ιδεολογικό
συσχετισμό, άπηχεί τήν κυρίαρχη ιδεολογία τής μικροαστικής τάξης
τού 50.
'Έτσι, προσπαθεί νά συμβιβάσει τά φιλελεύθερα στοιχεία, πού συ
μπυκνώνονται στις έπιταγές γιά έλεύθερη έκφραση καί δίωξη μόνο τής
(έγκληματικής) πράξης, μέ τίς μικροαστικές άντιλήψεις γιά τις κοινω
νικές άξιες καί τήν ήθική.
Στή γενική κατεύθυνση προσαρμογής στις παραπάνω έπιταγές, πού
έναρμονίζεται ικανοποιητικά μέ καθεστώς φιλελεύθερης - άτομοκρατικής ιδεολογικής κατεύθυνσης, παρουσιάζονται άπό τήν άρχή καί μέ
τόν καιρό πληθαίνουν άντίρροπες τάσεις. Οί τάσεις αυτές, προωθώ
ντας μιά αυταρχική έκόοχή τού ποινικού νόμου είαηγούνται (καί στή
συνέχεια υλοποιούν νομοθετικά) τήν ποινικοποίηση όχι τής συμπερι
φοράς μέ βάση το άποτέλεαμά της αλλά τή βουλητική τοποθέτηση
ατόμων ή κοινωνικών κατηγοριών πρός τίς άξιες, πού ή κυρίαρχη
ιδεολογία άνάγει αέ έννομα καί προατατευόμενα άγαθά. "Ετσι, άνακατατάξεις ατό έαωτερικό τής κυρίαρχης ιδεολογίας άλλοιώνου'’ τόν
μέχρι τώρα πυρήνα τού ποινικού δικαίου, όηλ. τήν ισόρροπη προστα
σία τού ιδιωτικού (τού ατόμου ώς φορέα έννόμων άγαθών) καί τού
δημόσιου (κράτους καί φορέων κρατικής έξουσίας). Τώρα πιά ή
προστασία τού κράτους καί τών φορέων τής πολιτειακής έξουσίας
προκρίνεται ώς ύπατη άξια καί ταυτόχρονα ό ποινικός νόμος άπομακρύνεται άπό τήν τιμωρία πράξεων καί διώκει έπιλεκτικά οποία
συμπεριφορά ή διάθεση θεωρεί ότι άντιατρατεύεται τήν κυρίαρχη
κρατική βούληση.

Λίγο πριν τό 1984
Ώ ς πρός τίς πολιτικές προοπτικές
λοιπόν, όπως διαφαίνονται άπό τό
νομοσχέδιο, τά πράγματα μοιάζουν
νά είναι μάλλον άνησυχητικά. Οί
τάσεις, πού διαπερνούν καί ένοποιούν τή λογική τού νομοσχέδιου
καί προδιαγράφουν στό νομικό
πλαίσιο τούς όρους τής διεξαγωγής
τού πολιτικού παιχνιδιού, όπως
τούς οραματίζεται καί τούς σκηνο
θετεί ή σημερινή κυβέρνηση, είναι
ή ένίσχυση τής αίγλης καί τής ι
σχύος τής κρατικής έξουσίας καί ή
θεσμική κατοχύρωση τής έξουσίας
- αυθεντίας. ' Η ένίσχυση αυτή περ
νάει κυρίως μέσα άπό διατάξεις,
πού πριμοδοτούν μιά κρατιστική
άντίληψη, πού άφενός άνάγουν σέ
ύπερ-προστατευόμενους τούς φο
ρείς τής κρατικής έξουσίας (πετυ
χαίνοντας έτσι άποτελεσματικά τή
«συσπείρωσή» τους), καί άφετέρου
θέτουν ύπό διωγμό τήν όποια άνεπιθύμητη κριτική πρός τήν έξουσία.
Τό τελευταίο αύτό γίνεται βέβαια
μέ ύπαινικτική έπίκληση τής άνάγκης γιά προστασία άπό φασίστες
καί λοιπούς χουντικούς. Αλλά έμεϊς ώς καχύποπτοι θά έπανέλθουμε σ' αύτό...
Δύο, λοιπόν, είναι οί κεντρικές
πολιτικές αιχμές τού Νομοσχεδίου:
Θεοποίηση καί ύπερ-προστασία
τών φορέων τής κρατικής έξουσίας
καί έγκλωβισμός τής πολιτικής κρι
τικής, άλλά καί κάθε πολιτικής δρα
στηριότητας στά «έπιθυμητά» όρια.
Καί ένα τό ιδεολογικό παράγωγο
τών ίδιων διατάξεων: ή έξύψωση
τού κράτους καί τών φορέων τής
κρατικής έξουσίας σέ ύπατο άγαθό
κατά προτεραιότητα προστατευόμενο. Ό κρατισμός έγγράφεται άποφασιστικά στό νόμο, καί ό νόμος
γίνεται πολλαπλά άποτελεσματικός...
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Καί ή πολιτική έξουσία λίγους
μήνες πριν άπό τό 1984 επιμένει νά
μάς θυμίζει τόν Όργουελ.

Ο άντιτρομοκρατικός
πέθανε.
Ζήτω
ό άντιτρομοκρατικός!
ΑΡΘΡΟ 137α. Δυσφήμηση, εξύβρι
ση τού δημοκρατικού πολιτεύμα
τος. Όποιος έκτος άπό τίς περι
πτώσεις τού άρθρου 135 παρ. 1,
δυσφημεί ή εξυβρίζει δημόσια, τό
δημοκρατικό πολίτευμα τής χώρας
ή έκθειάζει πράξεις έσχάτης προ
δοσίας, τιμωρείται μέ φυλάκιση
τριών μηνών μέχρι τριών ετών.
Μιά παρατήρηση (άλλωστε ιστο
ρικά δικαιωμένη) γιά νά μήν έπεκταθούμε πολύ στό έπιχείρημα ότι
τό άρθρο στρέφεται κατά τών φασι
στών: ' Ο φασισμός ούτε πολεμήθηκε ούτε βέβαια θά πολεμηθεϊ μέ
μέτρα ποινικού δικαίου, καί ή έμμο
νή στήν ποινικοποίηση τής πολιτι
κής καί ιδεολογικής πάλης μονάχα
τήν άποψη τής έκάστοτε πολιτικής
έξουσίας γιά τόν έαυτό της κατα
γράφει... Καί μέ βάση αύτό θά έπιμείνουμε πώς τό Νομοσχέδιο θέτει
έπίσης έκτος νόμου καί βέβαια a
priori έκτος πολιτικού παιχνιδιού
όσους θρασείς θά έπιμένουν όχι
μόνο νά άσκούν κριτική ατούς τρό
πους άσκησης τής έξουσίας άλλά
καί νά κατονομάζουν τήν ταξική
φύση της καί νά μήν άποδέχονται
τήν ούδετερότητα «τού δημοκρατι
κού πολιτεύματος τής χώρας».
Γιά όλους αυτούς δέν μένει παρά
νά δείξουν άμετρη έμπιστοσύνη
στήν κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ καί
στήν καλή της θέληση νά μήν ποινικοποιήσει τήν πολιτική κριτική, καί
ταυτόχρονα νά καθησυχάσουν τήν
ένδεχομένως σέ έγρήγορση μνήμη,

...Ή ταμπέλα τού νεαρού «τοξικο
μανούς», τού «όμοφυλόφιλου», τού
«έγκληματία» καί τού «περιθωρια
κού», πολλές φορές προδίδει μιά
λανθάνουσα τάση αύτοπροστασίας,
λύτρωσης καί έξαγνισμού αύτής τής
κοινωνίας...
...Νά δυσπιστούμε στήν εύκολη καί
άβασάνισιη λύση τής τιμωρίας καί
τής ήθικής έξόντωσης...

ΑΜΥΝΑ τής δημοκρατίας, άλλά καί
τής κοινωνικής γαλήνης, έναντίον
σύγχρονων άντικοινωνικών άτόμων
καί όμάδων, πού δροΰν θρασύτατα
κι έγκληματικότατα μέ τή μορφή
τών «χούλιγκανς», τών «καμικάζι»,
τών «τσαντάκηδων» καί άλλων ποι
κίλων κακοποιών, πού έχει δη
μιουργήσει ή σύγχρονη πραγματικό
τητα.

Ύφ. Νέας Γενιάς
«Μιά πρόταση ζωής...»

ΕΘΝΟΣ
14-4-83

... Κι α π ό τό ν
π ο ινικ ό ν ό μ ο
π ο ιο ς Θά μ ας
γλυτώ σει;
πού έπιμένει νά θυμάται πώς όλο
τό πολιτικό-ποινικό σκηνικό, πού
στήθηκε μέ βάση τόν «άντιτρομοκρατικό», στό όνομα τής «προστα
σίας τού Δημοκρατικού πολιτεύμα
τος» λειτούργησε. ' Ο συσχετισμός
τού παραπάνω άρθρου μέ τό άρθρο
11 πού ποινικοποιεί άπροκάλυπτα
τίς προθέσεις (!) είναι άρκετά διαφωτιστικός.
• Επειδή ή παραδοχή: «κάθε
δυναμικός άντίπαλος τής έξουσίας
είναι ποινικοποιήσιμος», άποτέλεσε
τόν πυρήνα τής συγκρότησης τής
γερμανικής άύταρχικότητας καί άλ
λων συναφών σοσιαλισμών.
• Επειδή ό νόμος ορίζει έπίσης:
στό άρθρο 187 (περί Συμμορίας)
παρ. 3 ότι «έάν ή τέλεση μιάς άπό
τίς πράξεις πού άναφέρονται στίς
προηγούμενες παραγράφους άποσκοποΰσε νά εξαναγκάσει άρχή σέ
πράξη, παράλειψη ή άνοχή έπιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο έτών» δημιουργώντας μιά ιδιότυπη
«άντίσταση» κατά τής άρχής καί
ποινικοποιώντας έτσι προθέσεις
έως καί ένδόμυχη διάθεση (π.χ. τι
μωρία συναπόφασης, προπαπαρασκευαστικών πράξεων Αρθρ. 5)
καί θυμίζοντάς μας έντονα τόν «άντιτρομοκρατικό».
• Επειδή ή τιμωρία όχι άδικων
πράξεων, άλλά άνεπιθύμητου φρο
νήματος, πού έγκαινιάζει στά παρα
πάνω άρθρα καί ολοκληρώνει μέ τίς
διατάξεις γιά «χούλιγκαν», αύτόνομους κ.λ.π. άνοίγει τό δρόμο γιά τήν
ποινικοποίηση τρόπων ύπαρξης
πρός τέρψιν τών φίλων καί οπαδών
τής ήσυχίας, τής τάξης, καί τής
άσφάλειας.
Εμείς είμαστε ύποχρεωμένοι νά
άνησυχούμε...
Λίγους μήνες πριν άπό τό 1984...

Ιδιώνυμου επέκταση
« Ό λα τά ζώα τής φ όρμ ας είναι
ίσα,
άλλά μερικά είναι πιό ίσα άπό
τ' άλλα...»
“Αρθρο 315Α. 1. "Αν οί πράξεις τών
άρθρων 308 μέχρι καί 311 τελέστηκαν κατά ύπαλλήλου κατά τήν έκτέλεση τής υπηρεσίας του ή γιά
λόγους σχετικούς μέ αυτήν επιβάλ
λεται α) στήν περίπτωση τού άρ
θρου 308 ('Απλή σωματική βλάβη)
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών
β) στήν περίπτωση τού άρθρου 309
('Επικίνδυνος σωματική βλάβη)
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών
(γιά τούς μή δη μ. ύπαλ. τουλάχι
στον τριών μηνών) γ) στό 310 (Βα
ρεία σωματική βλάβη) κάθειρξη μέ
χρι δέκα έτών (κακούργημα) (γιά
τούς μή δημ. ύπαλ. τουλάχιστον
δύο έτών= πλημέλημα) καί δ) στό
311 κάθειρξη τουλάχιστον 10 έτών
(γιά τούς μή δημ. ύπαλ. μέχρι δέκα
έτη).
2. Ή τέλεση τών πράξεων πού άναφέρονται στήν προηγούμενη παρά
γραφο έναντίον άστυνομικών κατά
τήν εκτέλεση τής υπηρεσίας τους
άποτελεί ιδιαίτερα έπιβαρυντική
περίσταση.

"Αρθρο 167 'Αντίσταση.
Όποιος μεταχειρίζεται βία ή άπειλή βίας γιά νά έξαναγκάσει άρχή ή
ύπάλληλο στήν ένέργεια πράξης
πού άνάγεται στά καθήκοντά τους
ή στήν παράλειψη πράξης νόμιμης
καθώς καί όποιος βιαιοπραγεί κατά
ύπαλλήλου ή προσώπου πού είχε
προσληφθεί άπ' αύτόν ή άλλου ύ
παλλήλου πού έσπευσε γιά νά τόν
ύποστηρίξει ένώ διαρκούσε ή νόμι
μη ένέργειά του τιμωρείται μέ φυ
λάκιση τουλάχιστον ένός έτους.

Είναι αλήθεια πώς ούτε ή πολιτική
μας διορατικότητα, άλλα ούτε κάν ή
πολιτική μας φαντασία μάς βοήθη
σαν νά καταλάβουμε τήν πραγματι
κή ποιότητα τών αντιρρήσεων τού
Ι1ΑΣΟΚ, όταν ώς αντιπολίτευση α
σκούσε κριτική κατά του «ιδιώνυ
μου πρός προστασία τών άστυνομικών» πού είσηγήθηκε ή Ν.Δ. Ευτυ
χώς, ή άνοδος τού Γ1ΑΣΟΚ στήν
έξουσία καί τό νέο νομοσχέδιο βοη
θούν νά λυθεί ή παρεξήγηση: Τό
νομοσχέδιο έπεκτείνει τό ιδιώνυμο
(πού φαίνεται έκτιμήθηκε ώς «στε
νό») ώς πρός τό σύνολο τών δημο
σίων ύπαλλήλων, γιά νά έξασφαλίσει τήν προστασία τού κύρους όλων
τών πολιτών A κατηγορίας (καί όχι
μόνο τών άστυνομικών ώς τέτοιων).
Στή λογική τού κρατισμού καί
τής έξααφάλισης τής ύπερπροστασίας τών φορέων τής κρατικής έξουσίας, ώστε νά διασφαλίζεται τό
κράτος ώς άδιαφιλονίκητος κριτής
κάθε κοινωνικής σύγκρουσης άναφερθήκαμε ήδη.
Στή θλιβερότητα τής ποινικοποίησης κάθε «παράνομης» διαδή
λωσης, κάθε άνεπιθύμητης συνθη
ματολογίας, κάθε έντονης άντίδρασης στίς αύθαιρεσίες τών δημοσίων
ύπαλλήλων ή τών αστυνομικών θά
άναφερθεϊ ή πολιτική ιστορία τού
Γ1ΑΣΟΚ άπό τό νομοσχέδιο καί με
τά.
Καί τό νομοσχέδιο συνεχίζει μέ
τό:
"Αρθρο 363α. Προσβολές κατά τής
τιμής δημοσίων λειτουργών ή ύ
παλλήλων.
"Αν μέ τίς πράξεις τών άρθρων 361
(περί εξύβρισης), 362 (περί δυσφήμησης) καί 363 (περί συκοφαντικής
δυσφήμησης) προσεβλήθη ή τιμή ή
υπόληψη δημοσίου λειτουργού ή
ύπαλλήλου κατά τήν εκτέλεση τού
λειτουργήματος ή τής ύπηρεσίας
του ή γιά λόγους σχετικούς μέ τήν
εκτέλεσή τους έπιβάλλεται:
α) Στήν περίπτωση τού άρθρου 361
φυλάκιση μέχρι δύο έτών (γιά τούς
μή δημόσιους ύπάλληλους μέχρι 1
έτος ή χρηματική ποινή),
β) Στήν περίπτωση τού άρθρου 362
φυλάκιση μέχρι τριών έτών (γιά
τούς μή δημόσιους ύπάλληλους μέ
χρι 2 έτών ή χρηματική ποινή),
γ) Στήν περίπτωση τού άρθρου 363
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
(Γιά τούς μή δημόσιους ύπάλλη
λους τουλάχιστον τριών μηνών).
'Εμείς πού:
• Ή τύχη δέ μάς χάρισε μιά θέση
στίς τάξεις τών πολιτών A κατηγο
ρίας (δημοσίων ύπαλλήλων - άστυ
νομικών)
• Προ-βλέπουμε τόν έαυτό μας νά
διαγκωνίζεται σέ γκισέ δημόσιων
ύπηρεσιών καί νά έκνευρίζεται (πα
ρά τό δέος πού βέβαια αισθάνε
ται...) σέ διαπραγματεύσεις μέ δη
μόσιους λειτουργούς.
• Επιμένουμε νά κριτικάρουμε
τούς καθ' έξιν γραφειοκράτες, πού
έκτρέφουν οί δημόσιες ύπηρεσίες.
Λέτε νά είμαστε οί αύριανοί «έγκληματίες» ή οί παραιτημένοι άπό
κάθε κριτική καί ύποταγμένοι στό
δέος τού 'Υπέρ-Κράτους πολίτες
τού 1984;

Νέα κοινωνικά γκέτο
Οί ρυθμίσεις, πού ένοποιούν τίς
πολιτικές αιχμές τού νομοσχεδίου
μέ τίς ιδεολογικές, είναι έκείνες
πού στρέφονται κατά τών άνεπιθύμητων: χούλιγκανς, καμικάζι, αυτό
νομων.
Κι αυτό γιατί έδώ τό Νομοσχέδιο,
παίζει σέ δύο ταμπλώ: προδιαγρά
φει τούς πολιτικούς όρους (ποινικοποίηση, καταστολή) άντιμετώπισης κοινωνικών φαινομένων καί
ταυτόχρονα «ξορκίζει» τά φαινόμε
να κοινωνικής βίας ύποδεικνύοντας
τούς «ένοχους». Τό παιχνίδι τού
αύταρχικού κράτους, πού συνθλί
βει τά παράγωγα τών κοινωνικών
άντιθέσεων και άποκαθιστά έτσι
τήν κλονισμένη άξιοπιστία του,
μοιάζει τώρα νά μπορεί νά κερδιθεί.

Μιά ύπενθύμιση καί διευκρίνιση
γιά τήν άρχή:
Ή αύταρχική κοινωνική συγκρό
τηση, τό αύταρχικό κράτος καί ή
βιαιότητα τών έπεμβάσεών του
πρός διευθέτηση τής κοινωνικής
έκφρασης τής καθημερινότητας εί
ναι αύτή πού παράγει βία. Βία, πού
βέβαια δέν παράγεται «αύτόματα»
ούτε άπό τά μπαράκια ή τά μπιλιαρδάδικα, ούτε άπό τίς 500σάρες
στούς δρόμους ούτε κάν άπό τό
ποδόσφαιρο. Ή ποινικοποίηση
κοινωνικών πρακτικών (καί όχι συ
γκεκριμένων πράξεων, οί όποιες άλ
λωστε ήδη προβλέπονται καί τιμω
ρούνται άπό τόν ποινικό νόμο, πού
ισχύει), έστω καί βίαιων, καί μαζί
τρόπων ύπαρξης μάς βρίσκει αντί
θετους όχι μόνο βέβαια γιατί βάζει
στό ίδιο τσουβάλι καμικάζι, αύτόνομους καί τσαντάκηδες, άλλά γιατί
άποδεικνύει πώς καί ή «σοσιαλιστι
κή» λογική τής κυβέρνησης δέν άπομακρύνεται άπό τή λογική τού
νόμου «περί τεντυμπούσμού». Μό
νο πού, έπειδή τώρα, όποιος μλάει
γιά τεντυμπόυδες είναι ρετρό, ό
έκσυγχρονισμένος λόγος δέν μπορεί
παρά μέ τούς ίδιους όρους νά ποινικοποιεϊ, όσους πιστεύει πώς άνάγονται σέ άντίπαλο δέος τού ύγιοΰς
«σοσιαλιστικού» τρίπτυχου ήσυχίατάξη και άσφάλεια.
Ή ύπόκλιση τού νόμου στίς έπιθυμίες τών τρομαγμένων, άπό αυ
τούς πού διατυπώνουν τούς όρους
τών κοινωνικών άντιπαραθέσεων,
μικροαστών, δέν δηλώνει μόνο τήν
ύποχώρηση στά μικρομεσαία άγχη,
πού στοιχειώνουν τά ιδεολογικά καί
πολιτικά δεδομένα τής εποχής. Δη
λώνει, έπίσης, τήν πολιτική βούλη
ση τής άναπαραγωγής τους, καί τήν
πολιτική έπιλογή τής διά τής ποινι
κής οδού έξόντωσης τών κατηγο
ριών, πού δέν άφομοιώνονται εύκο
λα στίς μικρομεσαιωνικές τάσεις
τής έξουσίας.

Έτσι ή έκ τών υστέρων άπάληψη
τών όρων άναρχικοί καί αύτόνομοι
άπό τήν εισηγητική έκθεση τού
νόμου καθόλου δέν άλλοιώνει τίς
ιδεολογικές αιχμές καί τά πολιτικά
του άποτελέσματα.
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"Ετσι λοιπόν... Ή πολιτεία αποφά
σισε τό μεγάλο βήμα: Τά έγκλήματα
κατά τών ήθών πέθαναν. Ζήτω τά
έγκλήματα κατά τής γενετήσιας ε
λευθερίας... Ό κοινός πιά τόπος,
πού συνίσταται:
• Στήν παραδοχή ότι ό χώρος
τών «ήθών» δέν είναι τό ταμπού
γύρω άπό τή σεξουαλικότητα, πού
χρειάζεται άναμφιοβήτητα ποινική
προστασία'
• Στήν άπομυθοποίηση τού άνθρωπινου σώματος, πού περιορίζει
τό χυδαίο όχι βέβαια στό τί φαίνε
ται άπ' αύτό, άλλά στό τί έμπορευματοποιείταί'
• Στήν άναγνώριση πώς ό βια
σμός είναι άδιανόητο νά θεωρείται

η
ν'
I
Γάμος:
μιά συμφέρουσα λύση
Αρθρο 336 Βιασμός. 1. Οποιος μέ
σωματική βία ή μέ τήν απειλή
σπουδαίου καί αμέσου κινδύνου ε
ξαναγκάζει πρόσωπο γυναικείου
φύλου σέ συνουσία ή όποιονδήποτε σέ ανοχή ή έπιχείρηση ασελγούς
πράξης, τιμωρείται μέ κάθειρξη.
3. "Αν ή πράξη τής πρώτης παρα
γράφου τελέστηκε μεταξύ συζύγων
έπιβάλλεται φυλάκιση μέχρι 2 έ^.εκινωντας τήν αναφορα στη νεα
ρύθμιση τού βιασμού, πού είσηγειται τό Σχέδιο νόμου, δέν είναι δυνα
τό νά παρακάμψουμε αυτά πού ό
νομοθέτης έπιχειρεΐ νά ουγκαλύψει: ότι δηλαδή ό βιαστής δέν είναι
έκτόπλασμα ούτε τερατογένεση,
δέν είναι έκτροπή άπό τήν «κανονι
κότητα»', άλλά συμπληρωματικό της
στοιχείο. Ό τι δηλαδή είναι παραγω
γό τών αύταρχικών έξουσιαστικών
δομών τής οικογένειας καί τής συ
γκεκριμένης κοινωνικής οργάνωσης
πού μισεί καί μάχεται τόν έρωτιομό.
Καί πολύ περισσότερο ότι αυτές τίς
δομές τίς έπιδοκιμάζει καί τίς προ
ωθεί τό ίδιο νομοθετικό πλέγμα.
Ετσι, λοιπόν, καμιά μοναχική ποι
νική διάταξη δέν μπορεί ν' άπαντήσει στό πρόβλημα τών βιασμών, καί
πολύ περισσότερο, μιά διάταξη,
πού πρόθυμα υποκύπτει στήν ήθικολογία καί τόν αίδήμονα πουριτα
νισμό...

διορίζουν κάθε φορά τίς έννοιες
αυτές, πού δέν θά διώκουν τόσο
άμείλικτα τόν έρωτιομό, όσο τούς
έπιτρέπει (ή μήπως τούς ύποβάλλει;) τό νομοσχέδιο. Καί ας συνεχίσουμε...

πώς προσβάλλει τήν «ήθική» τής
γυναίκας καί όχι τήν έλευθερία τού
σεξουαλικού αύτοπροσδιοριομού
της·
• Στό γενικευμένο αίτημα γιά άνεπιφύλακτη κατάργηση τής λογο
κρισίας καί άποσύνδεοη τής έπιλογής ήδονιστικών τρόπων άπό τούς
ποινικούς κανόνες μοιάζουν νά άποφασίστηκε νά έγγραφούν στό νο
μοθετικό πλέγμα τού ποινικού, αν
κρίνουμε τουλάχιστον άπό τόν τίτ
λο τής κατηγορίας τών έγκλημάτων:
«Εγκλήματα κατά τής γενετήσιας
έλευθερίας καί έγκλήματα οικονο
μικής έκμετάλλευσης τής γενετή
σιας ζωής». Τί έγινε όμως στήν
πραγματικότητα;

*

Δυό στοιχεία γιά τή ρύθμιση
τού βιασμού

... καί ένα γιά τή νέα (;)
«ήθική».

• Τό νομοσχέδιο προβλέπει (έπιτέλους» τήν τιμωρία τού βιασμού
καί μεταξύ συζύγων. Μόνο πού υ
παινίσσεται μέ σαφήνεια πώς δέν
μπορεί νά τόν άποδοκιμάσει τόσο
έντονα όσο τόν «έξωσυζυγικό», καί
πώς γιά κάποιους άνεξήγητους (;)
λόγους τόν θεωρεί περισσότερο ίιποδεκτό, άφού φροντίζει νά τόν
τιμωρεί με ιδιαίτερη, σημαντικά χα
μηλότερη ποινή.
Υπόμνηση, λοιπόν, πρός έπίδοξους βιαστές ή βιάστριες (νά πού
παντού άποκαθίσταται ή ισότη
τα...): Ό γάμος είναι πάντα μιά πιό
συμφέρουσα λύση.
• Ενα άκόμη «έπιτέλους»: Τό νο
μοσχέδιο θέλει νά σπάσει τό φράγ
μα τής σιωπής γύρω άπό τούς βια
σμούς. Αύτής τής σιωπής, πού ύπαινισσόταν κραυγαλέα τή ντροπή,
πού θάπρεπε νά νιώθει τό θύμα,
πού ύπέβαλλε τήν άποψη τής «δι
καιολογημένης» καχύποπτης έως άποδοκιμαστικής στάσης πρός τή
βιασμένη. Σέ πείσμα, λοιπόν αύτής
τής σιωπής τό έγκλημα θά διώκεται
πιά αύτεπαγγέλτως.
Μόνο πού τό νομοσχέδιο βιάστη
κε νά άναιρέσει ντροπαλά καί άπό
τήν πίσω πόρτα τό στοιχείο αύτό,
προσθέτοντας τήν έπιφύλαξη τής
«κατ' έγκληση» δηλ. (μετά άπό μή
νυση) δίωξης ύπό ορισμένες προϋ
ποθέσεις καί φθάνοντας μέχρι τήν
κεκλεισμένων τών θυρών συζήτηση
τέτοιων υποθέσεων, όταν ή περί
σταση τό άπαιτεϊ.
Νά θυμίσουμε ότι ό (ένδεχόμενος) διασυρμός τού θύματος δέν
άποφεύγεται μέ διοικητικά μέτρα;
Ότι ή σιωπή γύρω άπό τούς βια
σμούς μπορεί νά προστατεύει βέ
βαια τά «χρηστά ήθη» τών άπανταχού μικροαστών, άλλά δέν προστα
τεύει τήν έλευθερία τών γυναικών;
Απλά σημειώνουμε: χρηστά ήθη σεξουαλικός αύτοπροσδιορισμός=χ.

Τό στοιχείο, πού προστέθηκε
στήν περιγραφή τού βιασμού ώς
έγκλήματος δηλ. ή έννοια τής «άσελγούς πράξης», επειδή ή πράξη
αύτή θά τιμωρούνταν καί χωρίς τήν
ένταξή της στό βιασμό, μοιάζει νά
θέλει προσοχή, γιατί τό νομοσχέδιο
δείχνει έξαιρετική επίδοση στήν οίκοιοποίηση καί προώθηση τής ιδεο
λογίας τών «νοικοκυραίων». Ή
φόρτιση τών έκτος συνουσίας έκδοχών τής σεξουαλικότητας μέ τήν
άπαξία τής «άσέλγειας» θά βοηθή
σει γιά μιά άκόμη φορά στήν έμπέδωση τού «ομαλού», τού «κανονι
κού», τού «άναπαραγωγικού» σέ
τελική άνάλυση στοιχείου τού ερω
τισμού. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, τήν
έννοια τής άσέλγειας στήν κοινωνι
κά καί ιδεολογικά ευαίσθητη περιο
χή τού βιασμού, ό νόμος μπορεί πιά
νά έπανέλθει σ' αύτήν στά έπόμενα
άρθρα καί νά βασιστεί έπάνω της
γιά νά μιλήσει γιά «γενετήσια άξιοπρέπεια», γιά «σκάνδαλο», γιά «άκόλαστη πράξη».
"Αρθρο 337 Προσβολή τής γενετή
σιας αξιοπρέπειας.
1. Όποιος, μέ ασελγείς χειρονο
μίες ή προτάσεις πού αφορούν α
σελγείς πράξεις, προσβάλλει τήν
γενετήσια άξιοπρέπεια άλλου τιμω
ρείται μέ φυλάκιση μέχρι ένός έ
τους ή χρηματική ποινή...
Άρθρο 353 Πρόσκληση σκανδάλου
μέ ακόλαστες πράξεις.
Όποιος δημόσια επιχειρεί άκόλαστη πράξη καί προκαλεί μέ αύτή
σκάνδαλο τιμωρείται μέ φυλάκιση
μέχρι δύο έτών.
Μίλησε κανείς γιά σεξουαλικό αύτοπροσδιορισμό, γιά επιλογή ήδονιστικών τρόπων; Νά μήν τό ξανακά
νει, γιατί τό άρθρ. 33 τού Νομοσχέ
διου καραδοκεί. "Ας στηρίξουμε τίς
έλπίδες μας σέ σεξουαλικά άπελευθερωμένους κριτές, πού θά προσ

Άρθρο 33 τού σχέδιου
2. Πορνογραφήματα θεωρούνται
έντυπα, εικόνες ταινίες ή άλλα άντικείμενα πού κυκλοφορούν ή έκτίθενται δημόσια ή δημόσιες πα
ραστάσεις πού ανάγονται στή γεν
νετήσια διέγερση σέ άλλους καί υ
ποβιβάζουν τόν άνβρωπο σέ άντι
κείμενο ηδονής.

Μήπως είστε άσεμνος
καί δέν τό γνωρίζετε;
Καί μείς, πού χαρήκαμε όταν είδα
με τόν όρο πορνογράφημα νά περ
νάει στό νομοσχέδιο;
• Πού νομίσαμε πώς εντοπίσαμε
μιά λογική, πού προσπαθεί νά πλήξει τήν έμπορευματοποίηση καί τόν
καταναλωτισμό τού έρωτισμού καί
στή συνέχεια μάθαμε τί είναι
«σκληρό» καί τί «μαλακό» πορνό
κατά τό νόμο...
• Πού είδαμε νά ποινικοποιείται ή
σεξουαλική διέγερση
• Πού μάθαμε πώς αύτή ή γενικά
τόσο ένοχη γιά πολλά, έκτός τών
άλλων ύποβιβάζει τόν άνθρωπο σέ
άντικείμενο ήδονής.
• Πού, τό τραγικότερο όλων, είδαμε
διά Λόγου τού Κράτους νά συσχετί
ζεται ή ερωτική διέγερση μέ τήν
πορνογραφία...
Νά γελάσουμε ή νά κλάψουμε;
(νά σχολιάσουμε άποκλείεται. "Ας
τό κάνουν πιό ύπομονετικοί...) .
Τελικά, μόνο επισημαίνουμε: Ή
άπροσχημάτιστη ύπόκλιση στό βρυκολακιασμένο πουριτανισμό καί
στή σεμνοτυφία παράγει ιδεολογικά
στοιχεία νευρωτικά, θλιβερά, καταθλιπτικά καί φορτωμένα μέ ενοχές.
Καί αυτά μέ τή σειρά τους βοηθούν
νά παραχθούν όχι μόνο καταναλω
τές άλλά καμιά φορά καί βιαστές...
'Αντιγόνη Μαυρομάτη

QL·
πού μοιράστηκε στήν πορεία τών
μοτοσυκλετιστών ένάντια στά τέλη
κυκλοφορίας. Είναι έπίσης χαρα
κτηριστικό τού μύθου πού ανα
λύουμε. Προβάλλει τή σχέση πού οί
νέοι αύτοί έχουν μέ τή μοτοσυκλέ
τα σάν αιώνια, γενική καί μοναδική,
πού πηγάζει άπ' τήν «ιδέα τής μο
τοσυκλέτας». Στά σίγουρα υπάρ
χουν πολλοί νέοι πού ανήκουν στήν
ΚΝΈ ή τό ΓΙΑΣΟΚ, έργάζονται, δια
τηρούν κάποιες σχέσεις μέ τήν οίκογένειά τους, συμμετέχουν ή καί
οργανώνουν φεστιβάλ καί παρ' όλα
αύτά οδηγούν καί άγαπούν τή μο
τοσυκλέτα τους.
Ο νέος δέ διεκδικεϊ μέσα άπ' τή
μοτοσυκλέτα μεγαλύτερη ελευθερία
έπειδή ή μοτοσυκλέτα τόν σπρώ
χνει σ' αϊτό, άλλά άντίθετα: Επει
δή άμφισβητεί τά παραδοσιακά
πρότυπα συμπεριφοράς (γιά λό
γους πού δέν ανάγονται στή μοτο
συκλέτα - άλλά στήν πάλη τών τά-

μύθος. Μοτοσυκλέτα ολοκαίνουρ
για, πολλών κυβικών μέ όλα τά
άξεσοί'άρ πού κυκλοφορούν καί α
ναβάτης μέ κράνος, γάντια, μπότες,
καί πέτσινη στολή άκόμη καί τό
καλοκαίρι. Εικόνα φερμένη άπ τό
έξωτερικό μαζί μέ τίς μοτοσικλέτες
καί τά άξεσουάρ, πού προωθείται
μέσα άπό τά έμπορικά κυκλώματα
(αντιπροσωπείες, μαγαζιά διαφημί
σεις) άλλά καί άπό περιοδικά και
λέσχες μοτοσυκλέτας. Δημιουργεί
τό πρότυπο τού συντηρητικού νο
μοταγή πολίτη πού είναι σπόρτσμαν άγνός καί πού καταναλώνει όρος άπαραίτητος γιά τόν σύγχρονο
καπιταλισμό.
Η άξιολόγηση υπάρχει φυσικά.
Καί έδώ όπως σέ κάθε μύθο. Μόνο
πού σ' αύτη τήν περίπτωση, ή ζη
λευτή «κοινωνικά» θέση τού σπαρ
τή νεολαίοι· μπορεί ν' άγοραστεί
καί δέν χρειάζεται νά κερδηθεί. στις
κόντρες ή τά ταξίδια.

Μυθολογία σέ δύο τροχούς
Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι οδη
γούν μοτοσυκλέτα. Αυτή ή τόσο
κοινή πρακτική δέν είναι ωστόσο
άπόλυτα όμογενοποιημένη. "Αν
κοιτάξουμε προσεκτικά θά δούμε
πολλές παραλλαγές μέ τόσες διαφο
ρές μεταξύ τους όσες καί ομοιότη
τες. Γιά νά μιλήσουμε όμως γι' αυ
τές, πρέπει νά προσπαθήσουμε νά
συγκροτήσουμε μιά μυθολογία τής
μοτοσυκλέτας. Γιατί όμως μιλάμε
γιά μυθολογία; Ποιά είναι ή λει
τουργία τού μύθου;
Ό μύθος παρουσιάζει μιά ιστορι
κή πραγματικότητα σάν φυσική,
μετατρέποντας τίς ιστορικές άξιες
σέ φυσικές καί αιώνιες. Έτσι ή
πρακτική όσων άγαπούν τή μοτο
συκλέτα μετατρέπεται σέ «ιδέα τής
μοτοσυκλέτας» καί οί διαφορές
πού υπάρχουν συγκαλύπτονται. Ό
μύθος λοιπόν συγκροτεί μιά συγκε
κριμένη αιωνιότητα. Συγχρόνως δη
μιουργεί καί ένα αξιολογικό σύστη
μα. Αύτός πού αποδέχεται π.χ. τό
μύθο τού καμικάζι, πιστεύ’ει ότι
άμφισβητεί τό κατεστημένο καί ζεί
έλεύθερος μέ τή μοτοσυκλέτα του.
καί περιφρονεί ταυτόχρονα τόν κύ
ριο μέ τό κουστούμι πού πηγαίνει
στή δουλειά του μέ τό αυτόματο
μηχανάκι του. Οί άξιες τού μύθου,
θάρρος, άδιαφορία γιά τόν κίνδυνο,
δεξιοτεχνία, άλλά καί λατρεία τής
δύναμης καί τής ταχύτητας, σίγου
ρα δέ λειτουργούν ύπέρ τού κύ
ριου.
Μυθοπλασία καί άπομυθοποίηση, μιά διαδικασία χωρίς τέλος. Δέ
σμιος τής προσωπικής μου μυθο
πλασίας θά προσπαθήσω νά άπομυθοποιήσω κάποιους άπ' τούς μύ
θους τής μοτοσυκλέτας.
Ή μοτοσυκλέτα είναι πρώτ' α
π ’ όλα μηχανή. Στό καθημερινό μας
λεξιλόγιο ή λέξη μηχανή άντικαθιστά συχνά τή λέξη μοτοσυκλέτα.
"Ετσι ή προηγούμενη πρόταση είναι
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μιά ταυτολογία. Κάθε ταυτολογία
θά μάς πει ό Μπάρτ οχυρώνεται
πίσω άπό ένα έπιχείρημα αύθεντίας.
«"Ετσι είναι γιατί έτσι» άπαντούν
οί γονείς έκνευρισμένοι στά παιδιά
πού τούς ζητούν έξηγήσεις. Ή μο
τοσυκλέτα είναι μηχανή! Μιά ταυ
τολογία πού άποκαλύπτει τή στάση
ύποταγής μπροστά σ' ένα άπό τά
πιό θαυμαστά δημιουργήματα τής
κοινωνίας μας: τή μηχανή.
Ή μοτοσυκλέτα είναι αγώνας,
κόντρα, σπόρ. Γιά μιά ολόκληρη
περίοδο τής ζωής μας. ό αθλητι
σμός είναι ένα άπ' τα σημαντικότε
ρα πεδία διάκρισης. Παράγει τά
ίνδάλματά μας. Ή λατρεία τού άθλητισμού βαθιά ριζωμένη μέσα
μας καί ό θαυμασμός γιά τίς μηχα
νές κρύβεται σέ κάθε μύθο γιά τή
μοτοσυκλέτα. ' Εκεί θά έπρεπε νά
αναζητήσουμε τήν αίτια γιά τήν άγάπη τής νεολαίας πρός αύτήν.
Εγώ όμως θέλω νά μιλήσω γιά κάτι
άλλο, γιά κάποια κοινωνική μυθολο
γία τής μοτοσυκλέτας.

Ό μύθος
τής άμφισβήτησης
« Ό νέος πού σήμερα έχει μιά
μοτοσυκλέτα καί πού μέσα απ'
αυτή όιεκόικεϊ μεγαλύτερη ελευ
θερία άπ 'αυτήν πού τον δίνουν
τά εργασιακά στεγανά καί οί πο
λιτιστικές κονσέρβες τον συστή
ματος, δέν είναι καί τόσο συμπα
θής ατούς άρχοντες είτε μπλέ εί
ναι αύτοί είτε πράσινοι... Ό νέος
μέ τή μοτοσυκλέτα δέν κολλάει
καί τόσο μέ τό πρότυπο «έργασίαοίκογένεια-φεστιβάλ», δέν κολλά
ει μέ τά παραδοσιακά καλούπια
τού καθεστώτος».
Τό κομμάτι αυτό είναι άπό προκήρυξη μιάς ομάδας πρωτοβουλίας
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ξεων) ψάχνει γιά κάποια πρακτική
πού θά τόν βοηθήσει νά έναντιωθεί
σ' αύτά καί νά τά άλλάξει: τήν πρα
κτική αύτή συμβολίζει ή μοτοσυ
κλέτα.
Η άμφισβήτηση τών παραδοσια
κών προτύπων συμπεριψοράς δη
μιουργεί αναπόφευκτα ένα κενό ι
δεολογικό πού δέν μπορεί νά μείνει
άσυμπλήρωτο. Στό βαθμό πού ή
κρίση τής άριστεράς δέν προσφέρει
διεξόδους, τό κενό αϊτό συμπληρώ
νεται άπό μύθους σάν κι αϊτόν πού
περιγράφουμε. Μύθους πού μιλούν
μέ τρόπο άπολίτικο, έστω κι άν
φαντάζει ύπερπολιτικοποιημένος.
άφού δε στοχεύουν σέ μια συστη
ματική άνάλυση τών αντιφάσεων
τής καθημερινής ζωής τής νεολαίας
καί τών όρων πού τίς γεννούν. Α
ντίθετα, άποκρύπτουν αι'τές τις άντιφάαεις κάτω άπό τό ίδεαλιστικό
πέπλο τής «ιδέας» τής μοτοσυκλέ
τας.
Σ' αύτή τή μυθοπλασία τό κρά
τος παίζει σημαντικό ρόλο: Μέ όλη
τή συζήτηση γύρω άπ' τούς «καμι
κάζι» δημιουργεί τόν οπτικό αντί
ποδα αϊτού τού μύθου καί τόν
κάνει έτσι νά φαντάζει άκόμη έπαναστατικότερος.

Ο μύθος τού σωστού
μηχανόβιου
Αν ό μύθος τής άμφισβήτησης
έκφράζει τήν άντίσταση τής νεο
λαίας στήν ένσωμάτωση, αϊτός τού
σωστού μηχανόβιου στοχεύει άκριβώς σ' αύτήν. Παρουσιάζει τή μοτο
συκλέτα σάν έξ ίσου «καθώς πρέ
πει» μέ τό αύτοκίνητο. Αλλά έπειδή οί μύθοι πού πιστεύουμε άποτυπ ώ ν ο ν τ α ι σ τή ν ε ικ ό ν α π ο ύ
προσπαθούμε νά δώσουμε γιά τόν
εαυτό μας, ός σταθούμε γιά λίγο
στήν εικόνα πού μάς δίνει αύτός ό

Ό μύθος τού ειδήμονα
Διαβάζουμε στό τεύχος μηδέν τής
Ενημέρωσης: « Από όδηγική άποψ·η, η·ριά η καμικάζι, είναι οδηγοί
τής εύθειας και τής ιπποδύναμης,
δηλαδή οδηγοί στά πρώτα τους βή
ματα έκμάθησης. Καί μια πού μιλιϊμε γιά ιπποδύναμη, τυριά ή καμικά
ζι είναι έντελώς άσχετοι άπό μηχα
νές...»
Ο μύθος σέ όλη του τή μεγαλο
πρέπεια! Εκείνο πού έχει σημασία
δέν είναι άν οί καμικάζι ξέρουν νά
οδηγούν (κάτι τέτοιο άλλωστε τό
άποδεικνύουν στήν καθημερινή
τους πρακτική), όσο ότι δέν έχουν
τήν άπαιτούμενη «κουλτούρα». Εί
ναι οδηγοί τής εύθειας καί όχι πί
στας κλπ. Καί παρακάτω: «Ή υποκουλτούρα τυριών καί καμικάζι τό
σο όμοια στή διαφορά της μέ τήν
ύποσυνείδηση τών αύτοκινητιστών...» Δέν είναι λοιπόν ή κόντρα
αϊτό πού μετράει άλλά ή γνώση, ή
κουλτούρα. Τό σημαντικό δέν είναι
νά οδηγείς μηχανή όσο καί να είσαι
ειδικός! Καί άναρωτιέται κανείς για
τί ξεχάστηκε ξαφνικά ή όποια δια
φωνία μας μέ τόν κοινωνικό κατα
μερισμό έργασίας, πού χωρίζει σέ
ειδικούς καί μή, σέ άξιους καί άναξιους; Μήπως έπειδή νομίζουμε ότι
είμαστε ειδικοί καί θά έπωψ εληθούμε άπ' τήν έξουσια πού πηγάζει
άπ' αϊτό;
Αύτοί κι άλλοι πολλοί οί μύθοι
γύρω άπ' τή μοτοσυκλέτα πού έξυφαίνονται σήμερα στό όνομα τών
μηχανόβιων άπό τό κράτος άλλά
κυρίως άπ' τήν άριοτερά σέ μιά άτέλειωτη προσπάθεια ήγεμονίας
τής νεολαίας. Τής νεολαίας πού
στρέφεται σήμερα μαζικά πρός τή
μοτοσυκλέτα άνεξήγητο γιατί, άλλα
πού τό αισθάνεται βέβαια αμέσως
όποιος οδηγεί μοτοσυκλέτα.
Γιάννης Κάλλας
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Τό ’Ατηκό Πανεπιστήμιο
εξαγγέλλεται ξανά
«Μέ ασταμάτητα χειροκροτήμα
τα καί ένθυναιααμό ύηοόέχτηκαν
τήν έξαγγελία τον Ι1ρωθυηυυργον
γιά τήν ίόρναη τεσσάρων νέων
Πανεπιστημίων τά 43 μέλη τού
Εθνικού Συμβουλίου 'Ανώτατης
Παιόείας n o ϋ συνήλθε χτές γιά
ηρώτη φορά στήν Παλιά Βουλή».
(Ελευθεροτυπία 5/4/83).
Δυσκολευόμαστε πραγματικά νά
καταλάβουμε αυτόν τόν άκράτητο
ενθουσιασμό γιά τήν έξαγγελία τών
νέων Πανεπιστημίων, πού φάνηκε
νά διακρίνει όλες τίς προοδευτικές
πολιτικές δυνάμεις. Πρώτον, γιατί ή
συζήτηση γιά τήν ίδρυση τών Πανε
πιστημίων αυτών είναι μιά συζήτη
ση πού χρονολογείται άπό πολύ
παλιά, τόσο πού δέν θάπρεπε ή
έξαγγελία τους νά δημιουργήσει τήν
εύφορία μιας εύχάριστης έκπληξης.
Δεύιτερον γιατί, έστω κι άν οί άκροατές τοϋ Πρωθυπουργού δέν είχαν
άκούσει τίποτα γιά όλα αύτά τόσα
χρόνια, θάπρεπε τουλάχιστον νά ύποδεχτούν μέ προβληματισμό πε
ρισσότερο αύτές τίς έξαγγελίες.
Πράγματι, οί συζητήσεις γιά τή
δημιουργία τών νέων Πανεπιστη
μίων έχουν άρχίσει ήδη άπό τίς
άρχές τής δεκαετίας τού '60. Κάτι
πού ή σημερινή άξιωματική άντιπολίτευση γνωρίζει βέβαια, γι' αύτό
καί διά στόματος Άβέρωφ δέν παρέλειψε νά τονίσει ότι ή Ν.Δ. είχε
έξαγγείλει τήν ίδρυσή τους άπό τό
1981. Διεκδικεί λοιπόν ή Ν.Δ. τήν
προτεραιότητα τής έξαγγελίας άπό
τή μιά, άπό τήν άλλη γνωρίζει καλά
πώς ή έξαγγελία «στά λόγια καί ατά
χαρτιά» άπό τήν ύλοποίηση καί τήν
πραγματικότητα άπέχει κάμποσο.
Είναι ή πολύχρονη πείρα της στήν
κυβέρνηση πού τήν πείθει γι’ αύτό.
Γιατί τί μπορεί νά συμβαίνει ώστε
πάντα νά σκοντάφτει ή δημιουργία
τού Αττικού Πανεπιστήμιου, όταν
παρά τίς έπιμέρους έπιφυλάξεις
τους όλες οί πολιτικές διινάμεις τής
χώρας έχουν ταχθεί ύπέρ τής δη
μιουργίας του;
Τό παράδειγμα τού 'Αττικού Πα
νεπιστήμιου, προφανώς δέν είναι
τυχαίο. Λίγο-πολύ είναι γνωστό πό
σες μελέτες έχουν έκπονηθεί γι' αύ
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τό καί πόσες ομάδες έργασίες έ
χουν συγκροτηθεί. Σήμερα άκόμη,
είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε ότι
τό Προεδρικό Διάταγμα γιά τή δη
μιουργία του είναι έτοιμο καί δέν
χρειάζεται παρά τήν έγκριση τού
Πρωθυπουργού γιά νά υπογράφει
άπό τόν Προέδρο τής Δημοκρατίας
καί νά μπει στό δρόμο τής ύλοποίησης. Παρ' όλα αύτά σήμερα πραγ
ματοποιείται μιά άκόμα έξαγγελία
καί ή έναρξη λειτουργίας τού Αττι
κού όπως καί τών ύπόλοιπων Πανε
πιστημίων μετατίθεται μετά άπό
δυό χρόνια, δηλαδή τό φθινόπωρο
τού '85. Κι όμως τό Αττικό, δέν
πρόκειται γιά τίποτ’ άλλο άπό τή
συγχώνευση τών σημερινών λει
τουργιών τής Παντείου, τής Βιομη
χανικής Πειρ., τής Γεωπονικής καί
τής ΑΣΟΕΕ, πράγμα πού σημαίνει
ότι ύπάρχουν οί άντικειμενικοί όροι
γιά ν' άρχίσει νά λειτουργεί πολύ'
πιό γρήγορα.
Δέν μπορούμε νά ξέρουμε μέ βε
βαιότητα πόσο σημαντικές ώς πρός
τή βαρύτητά τους μπορεί νά είναι
όλες έκεϊνες οί άντιδράσεις πανεπι
στημιακών παραγόντων, άκόμα καί
τού περιβάλλοντος τοϋ Πρωθυ
πουργού, στή δημιουργία τοϋ Αττι
κού. Αύτό όμως πού μπορούμε νά
πούμε είναι ότι οί άντιδράσεις αύ
τές πέρα άπό τόν συντεχνιασμό
πού υποδηλώνουν (προέρχονται
κυρίως άπό κύκλους τής Νομικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου), κρύ
βουν καί τά πραγματικά προβλήμα
τα, αύτά πού σχετίζονται μέ τήν
κρίση τών έλληνικών Πανεπιστη
μίων καί τή σχέση τους μέ τήν
έλληνική κοινωνία.
Είναι σαφές ότι ή ένσωμάτωση
τών περιφερειακών, άποκομμένων
καί ύποβαθμισμένων Σχολών (ΓΙάντειος - ΑΣΟΕΕ κλπ.) στό Αττικό
Πανεπιστήμιο μέ έδρα τήν Αθήνα,
τό άναδεικνύει σάν τό άντίπαλο
δέος στό σημερινό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολύ πε
ρισσότερο όταν περιλαμβάνουν ο
μόλογες Σχολές όπως αύτή τής Πο
λιτικής Επιστήμης ή τής Οικονο
μίας. Ένα βασικό έρώτημα λοιπόν
άφορά τό χαρακτήρα τοϋ 'Αττικού

Πανεπιστήμιου: Τού έπιφυλάσσεται
ό ρόλος τοϋ «φτωχού συγγενή» ώς
πρός τό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ή
ίδια δηλαδή μοίρα πού πάντα σημά
δευε τίς σχολές πού θά τό άποτελέσουν; Ή μήπως ή σύνθεση τών έπί
μέρους άνωτάτων σχολών θά άποτελέσει ένα «προοδευτικό» άντίβαρο άπέναντι στό γερασμένο καί συ
ντηρητικό Καποδιστριακό Πανεπι
στήμιο; Οί δύο αύτές έκδοχές συνέ
θεταν καί συνθέτουν πάντα τήν
εικόνα πού μπορούμε νά έχουμε
γιά τό χαρακτήρα καί τίς προοπτι
κές τού Αττικού Πανεπιστήμιου.
Οί προθέσεις όμως, γι' αύτό, συνέκλιναν πάντα στήν δεύτερη έκδοχή.
Καί πραγματικά, στό έδαφος αυ
τής τής έκδοχής βρίσκεται ή άντίφαση τής ιδέας τού Αττικού Πανε
πιστήμιου,άντίφαση πού δέν έκανε
μέχρι τώρα δυνατή τήν πραγματο
ποίησή της. Ή ιδέα γιά ένα Πανεπιστήμιο-κοιτίδα τών κοινωνικών έπιστημών, ένα Πανεπιστήμιο άνοικτό σ' όλα τά ιδεολογικά καί πολιτι
κά ρεύματα, «προοδευτικό» καί
πρωτοπόρο σέ μορφές οργάνωσης
καί λειτουργίας, έρχόταν σέ άντίθεση μέ τήν ίδια τήν κοινωνική πραγ
ματικότητα στήν Ελλάδα, όπου τά
λαϊκά στρώματα έπεδίωκαν πάντα
μεγαλύτερη πρόσβαση στά ΑΕΙ, ώ
στε νά άνέβουν κοινωνικά μέσω
τού πτυχίου. Αύτή ή πραγματικότη
τα πού είχε σάν άποτέλεσμα τή
συνεχή άνοδο τού φοιτητικού πλη
θυσμού, δημιουργούσε τά ανυπέρ
βλητα έμπόδια στήν ύλοποίηση τής
ιδέας τού Αττικού Πανεπιστήμιου.
Πώς μπορούσε νά ύπάρξει ένα
τέτοιο Πανεπιστήμιο, όταν προϋπό
θετε έναν διαφορετικό τρόπο έπιλογής, έτσι ώστε νά διασφαλίζεται
ένας ποιοτικός καί ποσοτικός έλεγ
χος τών φοιτητών; Έτσι παρ' ότι
συζητήθηκε πολλές φ ορές δέν
πραγματοποιήθηκε ποτέ. Έως σή
μερα πού μαζί μέ τό Ίόνιο, τό
Αιγαίο καί τό Θεσσαλικό Πανεπι
στήμιο ξανάρχεται στήν έπικαιρότητα.
Μόνο πού τώρα φαίνεται νά έ
χουν άλλάξει πολλά πράγματα. Οί
τεχνοκρατικές ιδεολογίες έχουν άρ-

χίσει νά κερδίζουν σέ σχέση μέ τήν
παραδοσιακή νομική ιδεολογία. Οί
άνάγκες τής ελληνικής καπιταλιστι
κής άνάπτυξης, περιορίζουν τό κοι
νωνικό βάρος τών παραδοσιακών
θεωρητικών Σχολών. Ή μορφή τής
διδασκαλίας τών κοινωνικών έπιστημών άναβαθμίζεται καί τροπο
ποιείται. Ή εικόνα τού δικηγόρου
άρχίζει νά μήν συγκινεί πλέον, τού
πολιτικού έπιστήμονα ή τού κοινω
νιολόγου νά μήν είναι τόσο κατανοητή.
Όλα αύτά διαφαίνονται στά ύπό
ίδρυσιν Πανεπιστήμια. Στό Αττικό,
πού πλέον δέν λανσάρεται σάν τό
Πανεπιστήμιο τών κοινωνικών Επι
στημών άλλά στρέφεται καί σέ άλλα
πεδία ('Αγροτική Τεχνολογία, βιο
μηχανική - ένεργειακή τεχνολογία
καί άνάπτυξη). Καί στά περιφερεια
κά πανεπιστήμια πού οί επιστημο
νικές περιοχές τους έξειδικεύονται
άνάλογα μέ τίς ιδιαίτερες συνθήκες
ζωής καί παράδοσης τών περιοχών
πού δημιουργοϋνται (στό Αιγαίο
π.χ. δημιουργοϋνται Τμήματα 'Ι
στορίας Αίγαιακοϋ χώρου, άξιοποίησης θαλάσσιου κι ύποθαλάσσιου χώρου, στό Ίόνιο, Τμήματα
Ιστορίας, μουσικολογίας κ.ο.κ.).
Παρ' όλα αύτά άκόμη άπέχουμε
πολύ άπό τό νά περιγράφουμε μέ
άκρίβεια τό χαρακτήρα τών τεσσά
ρων νέων Πανεπιστημίων. Οί δύο
έκδοχές, τροποποιημένες ίσως, φαί
νεται ότι έξακολουθούν νά άπασχολούν τούς άρμοδίους, παρά τήν έ
ξαγγελία. Αν κάτι καθυστερούσε
καί τήν έναρξη τής λειτουργίας τών
νέων Πανεπιστημίων, αύτό είναι ότι
τό πρόβλημα τού χαρακτήρα τους,
τοϋ κοινωνικού ρόλου τους καί τής
σύνδεσής τους μέ τήν έλληνική κοι
νωνική πραγματικότητα, παραμένει
έλάχιστα ξεκαθαρισμένο, τροφοδο
τώντας προσωπικές συγκρούσεις,
καί συντεχνιακές άντεπιθέσεις.
"Αλλωστε, μήν ξεχνάμε τίς σημαντι
κές έπιρροές, πού θά άσκήσει ό
ένας ή ό άλλος χαρακτήρας τους
στά ύπόλοιπα Πανεπιστήμια καί
κύρια τής 'Αθήνας.
Χριστόφορος Βερναρδάκης

«Κατά τά άλλα, ή Κανελλοπούλου κι ό Κουμής ταξι
δεύουν μόνοι, παράξενα ε
ρωτηματικά καί άδιεκδίκητα σημεία μιας κοινωνίας
χωρίς πρόσωπα, μιάς Πολι
τείας χωρίς φυσιογνωμία,
μιας Αριστερός έν άπουσία...»
Πέτρος Ευθυμίου
Αντιθέσεις τ. 3
Νοέμβρης-Δεκέμβρης 80

’Ακόμα μιά εκδοχή
τοΐ3
«πεθαίνω σά χώρα»

Γιά νά μπαίνουν
κάποτε τά πράγματα
στη θέση τους
Τό άρθρο "Αλλη μιά εκδοχή τού
«Πεθαίνω σαν χώρα» τού Πέτρου
Ευθυμίου (« Αντί» τ. 228) γιά τόν
θάνατο τού ναυτεργάτη Ζαρέντη,
είναι γραμμένο άπό άνθρωπο πού
άνήκει σέ κείνο τό ρεύμα τής αρι
στερός, πού σήμερα, έξ αιτίας, κά
ποιου καπρίτσιου τής ιστορίας, α
κούει στό άνομα Υφυπουργείο Νέ
ας Γενιάς.
Από άνθρωπο μέ τέτοια πολιτι
κή ευαισθησία πού, παρ' όλο ότι
διαπιστώνει ότι ζούμε σέ μιά «κλι
νικά νεκρή χώρα», όχι μόνο δέν τό
βάζει κάτω, άλλά πασχίζει νά νοηματοδοτήσει τή ζωή είσάγοντας
στην πολιτική διάλεκτο πρωτοφα
νείς έννοιες, όπως ή αλλοτρίωση, ή
άποξένωση, ό έρωτας, έννοιες πού
πολύ συνοπτικά έκφράζονται άπό
τό σλόγκαν «αγαπώ τόν άθλητισμό καί προσπαθώ».
Από άνθρωπο πού έχει τήν τόλ
μη νά μετατρέπει τόν σχολιασμό σέ
πολιτική πράξη, πού αισθάνεται
συμμέτοχος καί συλλειτουργός τής
κυβερνητικής πολιτικής, πού άν ή
περίσταση τό άπαιτεϊ γίνεται καί
απολογητής αύτής τής πολιτικής,
πού αισθάνεται πιά μέ έίλλα λόγια
κρατικός λειτουργός. Δέν είναι ή
μοναδική περίπτωση, είναι πάντως
χαρακτηριστική.
Κι όσο τα πράγματα είναι ανώδυ
να κι ό Πέτρος Ευθυμίου ώς αρι
στερό ρεύμα επεξεργάζεται τήν
Πρόταση ζωής του. κανείς δέ θά
ένδιαφερόταν ν' άσχοληθεϊ μέ τήν
αγνότητα τών πολιτικών του προθέ
σεων. '*■
Τί γίνεται όμως όταν, σέ πείσμα
τών έν λόγω προθέσεων (άγαθών ή
μή) συμβαίνει ένα γεγονός άπό κεί
να πού καί σάν εικόνα σέ καθηλώ
νουν, τό πτώμα ενός ναυτεργάτη νά
κουβαλιέται ατούς ώμους τών συ
ντρόφων του καί νά σωριάζεται στό
γραφείο τού Καιυιφάρα. Ποιος
θ ’ άντιμετώπιζε αύτή τή βουβή καί
γΓ αύτό τόσο άπειλιτική πράξη ορ
γής; Ό κ. Κατσιφάρας;

Εδώ έπρεπε νά έπιστρατευτεϊ
ένας άνθρωπος πού νά τάχει βγάλει
πέρα καί σέ μερικές γενικές συνε
λεύσεις. (Ό κάθε άναγνώστης ξέρει
πόσο σκληρά κι επίπονα άποχτιέται
ή σχετική έμπειρία). Ωστε έτσι σο
φός πού έγινε, μέ τόση πείρα, νά
ξέρει πολύ καλά τί σημαίνουν τέ
τοια γεγονότα.

Μιά στό σφυρί
καί μιά στό πέταλο
Αρχίζει λοιπόν τό άρθρο του μέ
μιά «ποιητική άδεια» περιγραφή
τού συμβάντος, («στήν παγερή μο
ναξιά τής άποβάθρας», «τού λεη
λάτησαν τόν θάνατο, αύτοί πού
μαζί τους ήθελε νά φτιάξει άλλιώς τή ζωή...»), γιά νά καταλήξει
στόν χυδαίο ισολογισμό τού μία σου
καί μία μου.
«Είναι αύτή ή καθημερινή
πραγματικότητα τήν οποία κανέ
νας συνδικαλισμός δέ θίγει, πού
οδήγησε σέ τρεις νεκρούς άπό
έργατικά ατυχήματα στό «Σπίτι
τού Λαού» τού ΚΚΕ πού αύτούς
όμως τούς τύλιξε ή σιωπή καί δέν
τούς σήκωσε κανένας ώμος...»
Λαμπρά! Ό νεκρός λοιπόν δέν εί
ναι ό «άνώνυμος άνθρωπος πού
χάνει τή ζωή του σέ ένα ατύχη
μα». Ό Πέτρος Εύθυμίου, έπειδή
είναι μέσα στά πράματα καί ξέρει,
μάς πληροφορεί ότι «ό νεκρός ή
ταν μέλος τού ΚΚΕ» καί ότι τίς
τρεις ώρες πού τό πτώμα του βρι
σκόταν στό βούρκο τού λιμανιού
«γύρω άπό τό «Μίνως» συγκε
ντρώθηκε ή ήγεσία τής ΠΕΜΕΝ,
γιά τήν ακρίβεια τά στελέχη τού
ΚΚΕ στό ναυτεργατικό χώρο». Τί
άνωνυμίες λοιπόν καί πράσινα άλο
γα! Ό νεκρός είναι χρεωμένος στό
ΚΚΕ καί οφείλε νά τόν τυλίξει ή
ίδια σιωπή, οφείλε νά μή βρεθεί
ένας ώμος νά τόν σηκώσει. Ακρι
βώς εκείνη ή σιωπή πού, όπως
καλά πρέπει νά θυμάται ό Πέτρος
Εύθυμίου, τύλιξε καί τούς δυό κα
ταραμένους νεκρούς του Πολυτε
χνείου, τόν Νοέμβρη τού 80. τόν
Κουμή καί τήν Κανελλοπούλου, αύ
τούς πού κανένα προσκλητήριο νε
κρών ποτέ δέ θά καλέσει.

Πάμε παρακάτω.
Συνεχίζει μ' ένα άκριβοδικαιο κα
ταλογισμό εύθυνών στήν κυβέρνη
ση: «Βέβαια τό αίτημα γιά περισ
σότερους λιμενικούς, συνεχή έ
λεγχο τής ναυτασφάλειας καί
σταθμούς πρώτων βοηθειών εί
ναι όχι άπλά έπιβεβλημένο άλλά
έπιτακτικά αυτονόητο, πού κάκι
στα δεκαοχτώ μήνες διαφορετι
κής διακυβέρνησης τής χώρας
δέν τό χαν κάνει ήδη πράξη», γιά
νά έξαφανίσει αμέσως μ' ένα ταχυ
δακτυλουργικό τέχνασμα τίς έν λό
γω εύθύνες: «Πάντως ή όργή τους
βρήκε εύκολα τόν κοινωνικό καί
πολιτικό της στόχο: τό κράτος,
τήν κυβέρνηση, πού γι' έίλλη μιά
φορά, έδειξαν τό άποτρόπαιο τα
ξικό τους πρόσωπο καί χαρακτή
ρα». Επειδή λοιπόν ή κυβέρνηση,
καί τό κράτος έχουν μέν ταξικό
πρόσωπο, όπως κάθε άνθρωπος μέ
στοιχειώδη πολιτικό νού όφείλει
ν' άναγνωρίσει, πλήν όμως προφα
νώς δέν είναι αποτρόπαιο, γιατί έ
χουμε γνωρίσει καί χειρότερα, ό
Υπάρχει ή πληροφορία ότι οι
πρωταγωνιστές τής μεταφοράς τού
νεκρού ναυτεργάτη Γ.Ζ. στό γρα
φείο τού ύπουργού Κατσιφάρα άντιμετωπίζουν κατηγορία «περιύ
βρισης νεκρού» καί άπειλοϋνται μέ
φυλάκιση μέχρι και δύο χρόνια.
'Ελπίζουμε νά μήν είναι άλήθεια.
Ά ν όμως είναι, τί στάση θά κρατή
σουν άραγε τά αρμόδια ύπουργεία,
άλλά καί ή συνδικαλιστική παράτα
ξη καί ή ήγεσία τού ΚΚΕ; Κ.Β.
στόχος τής όργής τών συντρόφων
τού Ζαρέντη ήταν ό εύκολος. Ό
Πέτρος Εύθυμίου (προσέξτε γιατί
έδώ θά βγάλει τόν άσσο άπό τό
μανίκι), θά άναλάβει νά μάς άποκαλύφει τόν δύσκολο.

Ο δη γίες π ρ ός τ ο ύ ς
ναυτιλομένους
Τί διάολο μαθαίνουμε τόσα χρό
Οτι «συνδικαλισμός δέν είναι
βέβαια ό ρόλος τού έφαρμοστή
στις «ειδικές συνθήκες» τών γε
νικών πολιτικών καθηκόντων.
νια .

Συνδικαλισμός σημαίνει καθημε
ρινός άγώνας στό κοινωνικό καί
πολιτικό πεδίο γιά τήν άνατροπή
τών όρων άναπαραγωγής τού άστικού καθεστώτος...» Δηλαδή ά
πλά μαθήματα τού συνδικαλίζεσθαι. Νά λοιπόν πού ούδέν κακόν
άμιγές καλού. Νάτην ή θεωρία μας
στιλπνή, σφαιρική καί άπαστράπτουσα. Καί σέ τι δέ θά μπορούσε
ν' άναφερθεί έδώ! Σέ ό,τι άνατρεπτικό καί ζωογόνο έχει παράγει ή
μαρξιστική σκέφη πάνω στό ζήτημα
τής σχέσης συνδικάτου-κόμματοςκράτους. Θά μπορούσε νά μάς ξαναθυμίσει χαί τήν παλιά άλλά πά
ντα έπίκαιρη θεωρία γιά τόν μαρα
σμό τού κράτους. Καί γιατί όχι.
άκόμη καί ή έμπειρία τής πολιτιστι
κής έπανάστασης θά μπορούσε νά
χρησιμοποιηθεί γιά νά δυθεί ή άλλη
οπτική μέ άφορμή τό πτώμα τού
νευτεργάτη.
Ευτυχώς όμως διατηρούμε άκόμη
τό αίσθημα τού γελοίοι'. Αύτό πού
σίγουρα έχουμε χάσει είναι τό εξής:
Οταν μπαίνει έδώ καί τώρα τό
δίλημμα: μοναξιά τού δρομέα μα
κρινών άποστάσεων ή διαλεκτική
τών τεχνικών τής έξουσίας, ή δεύτε
ρη έπιλογή είναι σίγουρα μιά άλλη
εκδοχή τού «Πεθαίνω σάν χώρα».
Αναστασία Λαζαρίδου
♦ Θά μπορούσε βέβαια κάποιος
νά σκεφτεί. μέ άρκετή δόση κακεντρέχειας, ότι δέν έχει περάσει καί
πολύς καιρός άπό τότε πού ό Πέ
τρος Εύθυμίου έγραψε γιά τά γεγο
νότα τού Νοέμβρη τού 81): « Ό κ.
Παπανδρέου αίσθάνθηκε τήν άλληλεγγύη τού συμμέτοχου στήν
έξουσία όταν κάλυπτε χωρίς ό
ρους τή βαρβαρότητα τών ΜΑΤ
τή νύχτα τής Κυριακής. Γιατί οί
λίγες χιλιάδες «έξτρεμι στές»
μπορεί νά ήταν τό προείκασμα
έκείνων πού θά συγκρούονταν
τού χρόνου μέ τήν άστυνομία τής
Πασοκικής κυβέρνησης».
( Αντιθέσεις, τεύχος 3).
Επειδή όμως ή λήθη στό παρελ
θόν άποτελεί πιά γενικευμένη κα
τάσταση στό δημόσιο βίο, ή άποκατάσταση τής ιστορικής μας μνήμης
δέ θά ξεκίναγε βέβαια από τόν
Εύθυμίου.
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Φάρμακο
φαρμακερό
Στά ζοφερά χρόνια τής Δεξιάς, ήταν
κοινό όλων τών εύαγγελιζομένων τή
λύτρωση, οί έκλογές άκόμη καί στό
πιό άσήμαντο σωματείο (έπαγγελματικό, έργατικό κ.ά.) νά καταχωρούνται στό βιβλίο συλλογής ύπογραφών γιά τήν «άλλαγή», πού ή
συνεχής πάχυνσή του παρείχε τίς
πρώτες ένδείξεις γιά τήν τελική νί
κη. Κάθε ύπεύθυνος πολιτικός φο
ρέας άντλούσε άπ' αύτό τήν πειστι
κότητα τών έπιχειρημάτων του καί
τή δυναμική παρουσία του. Όταν
τήν Κυριακή 10 Απριλίου άνοιξαν
οί κάλπες στό σύλλογο τών «άκτημόνων» φαρμακοποιών (Πανελλή
νια Ένωση Φαρμακοποιών), τά άποτελέσματα έμειναν αίωρούμενα

Τά βίτσια
τού Γράμμου
Κάτι «πολύ παράδοξο» συνέβη στό
κοινοβούλιο στις 8-4-83. Γιά πρώτη
φορά ύπουργός τής «άλλαγής» δη
λώνει έπίσημα, ότι στόν τομέα του
δέν έγινε καμιά άλλαγή καί ότι δέν
ύπάρχει πρόθεση νά γίνει.
Ή «φοβερή» αύτή ομολογία άνήκει στόν ιερολοχίτη καί μετέπειτα
ένδοξο Γραμμομάχο Στρατηγό Δροαογιάννη. Τήν κάνει άπαντώντας σέ
έπερώτηση βουλευτών τής Ν. Δη
μοκρατίας γιά τή δράση «άναρχικών» μέσα στό στράτευμα πού δη
λώνει ότι θά τούς πατάξει.
Αποτελέσματα: α) 'Ικανοποίηση
καί πολιτική συμφωνία τής δεξιάς
άντιπολίτευσης πού διασκεδάζεται
μέ φιλοφρονήσεις καί μέ μνήμες
παλαιών ονείρων πρός τόν κ. Δροσογιάννη.
β) Αποδοχή τών δηλώσεων άπό
τήν κυβέρνηση, έκτος άπό τό ση
μείο γιά τόν άπό Βορρά κίνδυνο
πού τό ίδιο βράδυ με κυβερνητική
δήλωση μεταστρέφεται.
Πρόκειται γιά μιά άκόμη έπιβεβαίωση τής πολιτικής τού Πασόκ
γιά τόν Στρατό. Αύτή τή φορά όμως
είναι άμεση καί γίνεται χωρίς ένδοιασμούς.
Φαίνεται ότι οί προσπάθειες τών
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μετεμφυλιοπολεμικών κυβερνήσε
ων τής δεξιάς γιά τή διατήρηση καί
ένίσχυση τού στεγανού τού Στρα
τού μέσα στό ύπόλοιπο κοινωνικό
σώμα, πρόκειται νά συνεχισθούν
άπ' τήν κυβέρνηση τού Πασόκ.
Οί προεκλογικές υποσχέσεις γιά
έκδημοκρατισμό τού Στρατού, γιά
έλεύθερη διακίνηση τών ιδεών μέσα
ατούς στρατώνες, γιά τή μείωση τής
θητείας κ.τ.λ. έμειναν στό έπίπεδο
τού λόγου.
Καί τά αιτήματα τών έπιτροπών
στρατιωτών πού είναι σχεδόν ίδια
μέ κείνες τίς ύποσχέσεις θεωρού
νται κωμικά καί γελοία.
«Οί άναρχικοί δέν θά γλιτώσουν».
Σίγουρα μόνο ή προβοκατορολογία
μένει σάν τρόπος άντιμετώπισης.
Καί οί έπιτροπές στρατιωτών, ενω
τικά σχήματα πού άγκαλιάζουν φα
ντάρους μέ διάφορες πολιτικές άπόψεις έφ' όσον δέχονται νά παλέ
ψουν οργανωμένα γιά τή βελτίωση
τών συνθηκών ζωής τους, χαρακτη
ρίζονται σάν ύποπτες σάν πράκτο
ρες τών Τούρκων, σάν πιθανοί δο
λοφόνοι, σάν άναρχικοί.
Τελικά κωμικοί είναι οί φαντάροι
ή μήπως ή άνοδος τού Πασόκ στήν
έξουσία σήμανε τό τέλος μιας κω
μωδίας ή καλύτερα ένός σατιρικού
δράματος;
Γιώργος Καραζάνος

άναζητώντας καταχώρηση. Γιατί;
Αναφέρουμε μόνο τά άποτελέσματα αύτά: ΔΗ.ΚΙ.Φ.(Δεξιά) 118 ψή
φοι καί 3 έδρες, «ΑΛΛΑΓΗ - ΣΟ
ΣΙΑΛΙΣΜΟΣ» (;) 38 ψήφοι καί 1
έδρα Α.Σ.Ε.Φ. (ΚΚΕ έσωτ.) 22 ψή
φοι καί 1 έδρα, ένώ τό ΚΚΕ έμεινε
έξω άπ' τό χορό μέ 18 ψήφους καί
0 έδρες. Οί έκλογές έγιναν γιά τήν
άνάδειξη έκπροσώπων άπ' τή μεριά
τής Π.Ε.Φ. στό συνέδριο τής Ομο
σπονδίας Φαρμάκου πού γίνεται
γιά πρώτη φορά καί έγκαινιάστηκε
μέ τό θεσμό τού Ε.Ο.Φ. Ένα χρόνο
πριν, όταν τό χρονίως νοσούν «κύ
κλωμα φαρμάκου» εισερχόταν σέ
κρατικό νοσηλευτήριο (βλ. Εθνι
κός 'Οργανισμός Φαρμάκου) πρός
έντατική θεραπεία, ή συγκυριακή
στάση πολλών σχετικών μέ τό φάρ
μακο μεταφραζόταν άπό πολλούς
σέ έθνική στάση μπροστά σ' ένα
τέτοιο εύαίσθητο ζήτημα, όπως π.χ.
ή «οίκειοθελής» προσφορά τών
προβληματικών φαρμακοβιομηχα
νιών νά ένδυθούν τήν πατροπαρά
δοτη φουστανέλα κόντρα στις παρ
δαλές πολυεθνικές. Μέ τήν ίδια λο
γική οί φαρμακοποιοί - καί ίδιαίτερ α ο ί ά κ τ ή μ ο ν ε ς π ο ύ οί
διεκδικήσεις τους δέ νοθεύονται ά
π' τόν παράγοντα φαρμακείο - κρίθηκαν άντικειμενικά προοδευτικοί
καί έπιζητούντες τήν έξυγίανση,
παρόλο πού τό άγωνιστικό παρελ
θόν τους έχει νά έπιδείξει μόνο
στενά συντεχνιακά αιτήματα. Ή
δυναμική τού «μικρομεσαίου», πα
ρέσυρε τίς όποιες έσωτερικές άντιθέσεις (σάν άντανάκλαση διαφορε
τικών ιδεολογιών) συνενώνοντας
τόν κλάδο στά μάτια τού κόσμου.
Ή μέχρι τό σημείο αύτό συμπερι
φορά λησμονήθηκε καθώς καί ή
πιθανή συμμετοχή τους στή διαμόρ
φωση τής ύπάρχουσας κατάστα
σης.. Ή άσπρη μπλούζα πού όριζε
καί τήν άπόσταση άπ’ τούς κοινούς
θνητούς δέ φάνηκε νέ έχει λερωθεί
πουθενά άνεπανόρθωτα καί συνέ
χισε νά παρέχει τήν έγγύηση τού
έπιστήμονα - Φαρμακοποιού.
Σήμερα ό άσθενής πού λέγεται «κύ
κλωμα φαρμάκου» άρνεϊται τήν έγ-

χειρηση, καί οί εύγενώς προσφερθέντες νά βοηθήσουν ξαναγυρίζουν
«άναγκαστικά» στους παλιούς ρό
λους. Οί προβληματικές «προβλη
ματίζονται καί προβληματίζουν»
περιμένοντας άνωθεν εντολή, ένώ
οί φαρμακοποιοί άφοϋ δίπλωσαν τά
πανώ καί τίς σημαίες άνέθεσαν σέ
εκπροσώπους τους, τή συνέχιση
τού αγώνα. Κάπου όμως μπερδεύ
τηκαν καί έτσι πλειοψήφισε ή Δεξιά
σ' ένα όργανο πού δημιουργήθηκε
άπ' τήν κυβέρνηση τού Γ1Α.ΣΟ.Κ
γιά τήν έξυγίανση τού φαρμάκου.
Κωμικοτραγική ή άντίφαση όσο καί
διδακτική. Ας μή ξεχνάμε εξάλλου
πώς κι αύτοί άνθρωποι είναι καί ή
οικονομική κρίση τής έποχής μπο
ρεί νά τούς κάνει νά μεταθέσουν
τήν έπίλυση τού προβλήματος γιά
άργότερα.
Ζήνων Πιτσέλης

Μ έτρα κατά τής
ανεργίας:
20.000 θ έσ εις
γιά νέο υ ς
στίς φ υλακές
Μιά άπό τίς κύριες προθέσεις
τού νέου Ποινικού Κώδικα είναι ή
πάταξη τών «χούλιγκανς», τών
«τσαντάκηδων», τών «καμικάζι»,
τών «άναρχοαυτόνομων» καί γενι
κά τών «άντικοινω νικών στοι
χείων». Πρόκειται δηλαδή γιά μιά
κατά μέτώπον επίθεση τής έξον
σίας έναντίον κάποιων - σχεδόν
άποκλειστικά - νέων τού κοινωνι
κού περιθωρίου, οί πρακτικές τών
όποιων ορθώνουν τίς τρίχες τής
κεφαλής κάθε νοικοκύρη, άνεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων.

Έτσι, σύμπας ό προοδευτικός
τύπος άνεχάρη. Όχι μόνο γιατί ή
κρατική έξουσία διαχωρίζει τήν
«καθαρή» πολιτική (δηλαδή τίς
δραστηριότητες τών κοινοβουλευτι
κών κομμάτων) άπό τούς τεντυμπόυδες (επιτέλους, μετά άπό 9
χρόνια έντιμου βίου τών κομμάτων
καί άκρας περιφρούρησης τών έκδηλώσεών τους). Αλλά, διότι ή σο
σιαλιστική κυβέρνηση άνέλαβε μέ
θάρρος νά άφανίσει άπό προσώπου
γής τίς έπιπτώσεις πού έχει ή σημε
ρινή κρίση στούς νέους καί ιδιαίτε
ρα τούς άνεργους.
Μπορεί βέβαια οί προβλεπόμενες
ποινές νά είναι ιδιαίτερα αύστηρές,
δέν μπορούμε όμως, παρά νά κα
ταγγείλουμε τό νομοσχέδιο σάν στε
ρούμενο φαντασίας. Νομίζουμε
πώς, άν οί μαρξιστές τού ΠΑΣΟΚ
ύπέβαλαν τό «Κεφάλαιο» σέ μιά
δημιουργική άνάγνωση, θά είχαν
προβλέψει καί πιό πρωτότυπες καί
πιό άποτελεσματικές μεθόδους κο
λασμού τών «κάθε λογής άλητών».
Τούς άφιερώνουμε:
«... Αντίθετα, οί σωματικά γεροί
άλήτες μαστιγώνονται καί φυλακί
ζονται. Σύμφωνα μέ τό νόμο τούς
δένουν πίσω άπό ένα κάρο καί
τούς μαστιγώνουν ώς πού νά τρέξει αίμα άπό τό κορμί τους, έπει
τα τούς βάζουν καί ορκίζονται
πώς θά έπιστρέφουν στον τόπο
πού γεννήθηκαν, ή έκεϊ πού κα
τοικούσαν τά τελευταία τρία χρό
νια, γιά νά «δουλέψουν» (to put
himself to labour).
... Όταν συλληφθεί κανείς γιά
δεύτερη φορά ν ’ άλητεύει, τό μαστίγω μα επ ανα λαμ βάνεται κ α ί
τού κόβουν τό μισό αυτί. Σέ περί
πτωση όμως νέας ύποτροπής χα
ρακτηρίζεται μεγάλος εγκλημα
τίας καί έχθρός τής κοινωνίας καί
έκτελείτ at...
...άν κάποιος άρνιέται νά έργααθεί, πρέπει νά δίνεται σκλάβος
ατό πρόσωπο πού τόν κατάγγειλε
σάν άργόσχολο... Α ν ό σκλάβος
λείψει 15 μέρες, πρέπει νά κατα
δικαστεί σέ ισόβια σκλαβιά καί μέ

πυρακτωμένο σίδερο νά χαραχτεί
ατό μέτωπο ή ατό μάγουλό του τό
γράμμα «S» (Slave), άν φύγει γιά
τρίτη φορά, έκετελείται αάν ένο
χος έαχάτης προδοσίας... "Αν κά
ποιος τους άποόειχθεϊ ότι άλήτεψε τρεις μέρες, πρέπει νά μετα
φερθεί στον τόπο πού γεννήθηκε,
νά τού χαράξουν μέ καυτό σίδερο
τό σημάδι «V» (Vagabond) ατό στή
θος καί νά χρησιμοποιείται αλυ
σοδεμένος αέ δουλιές τον δρόμου
ή άλλες έργααίες...
..."Ενας άνθρωπος πού περι
πλανιέται καί ζητιανεύει θεωρεί
ται άλήτης κα ί μπαγαπόντης...
Στή διάρκεια τής φυλάκισής τον
πρέπει νά μαστιγώνεται όσες φο
ρές καί όσο κρίνουν οί είρηνοδίκες... Τούς άόιόρθωτονς καί έπικίνόυνους άλήτες πρέπει νά τούς
χα ρ ά ζουν μέ κα υτό σ ίδ ερο τό
γράμμα R (Rogue) στον αριστερό

ώμο καί νά τούς στέλνουν σέ καταναγκαστικά έργα, κι άν τούς
ξαναπιάνουν έπαυτοφώρω νά ζη
τιανεύουν νά τούς έκτελοϋν χωρίς
οίκτο.
(Κ. Μάρξ, «Τό Κεφάλαιο», τόμος
I, «Αιματηρή νομοθεσία ένάντια
στούς άπαλλοτριωμένους άπό τά
τέλη τού 15ου αιώνα. Νόμοι γιά τό
κ α τέ β α σ μ α το ύ μ ισ θ ο ύ έργα αίας», αελ. 758 έπ. 'Εκδόσεις
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» Α θήνα
1978).
Τ.Μ.

Οί διορισμοί καί τά
προβλήματα τους
Ό πρόσφατος διορισμός νέας
διοίκησης στήν ΑΔΕΔΥ έπιβεβαιώνει μιά δίχως άμφιβολία ιστορική
πρακτική. Ά πό τό 1945 καί μετά
έχει έπικρατήσει νά άμφισβητούν οί
συνδικαλιστές πού άπολαμβάνουν
τήν έμπιστοσύνη τής έκάστοτε νεο
παγούς κυβέρνησης τό κύρος τών
άρχαιρεσιών πού άνάδειξαν τή διοί
κηση μιάς συνδικαλιστικής οργάνω
σης.
Παραπέμπεται τότε ή περίπτωση
στά δικαστήρια, τά όποια, (άν δε
χτούν τόν άκυρο χαρακτήρα τής
έκλεγμένης διοίκησης) διορίζουν
καινούργια διοίκηση. Τά παραδείγ
ματα είναι άφθονα στήν ιστορία τής
ΓΣΕΕ:
1945 (Χατζηδημητρίου), 1949
(Μακρής), 1964 (Παπαγεωργίου),
1974 (Παπαγεωργίου), 1981 (Χατζηβασιλείου).
'Επιχειρήματα σάν αύτά πού ήδη
έκθέσαμε έπικαλέστηκε καί ή ση
μερινή διοίκηση τής ΓΣΕΕ (βλ. καί
τήν παραδοχή τού προέδρου της,
«Καθημερινή» 3.3.83). Διακηρυγμέ
νος στόχος της είναι ή προετοιμα
σία «ένός συνεδρίου γνήσιου, δημο
κρατικού καί άντιπροσωπευτικού
μέ τήν έγγραφή όλων τών συνδικα
λιστικών οργανώσεων». Οί πρώτες

διαδικασίες γιά τό συνέδριο (πού
ορίστηκε γιά τόν Οκτώβριο) έχουν
ήδη ξεκινήσει. Ά πό προοπτική ά
ποψη τά πράγματα δέν είναι ιδιαί
τερα εύοίωνα γιά τή σημερινή διοί
κηση. Ή δεξιά άντιπολίτευση πού
πραμένει στό ΕΚΑ (Καρακίτσος)
έχει πάρει μιά διπλή άπόφαση: Νά
οργανώσει τό συνέδριο τού ΕΚΑ
άπό τό όποιο θά άπέχει (κι έτσι νά
προκαλέσει σύγκρουση τών δυνά
μεων τής παραδοσιακής άριστεράς
προσδοκώντας μιά νίκη τού ΚΚΕ
μέ προφανείς πολιτικές συνέπειες).
Καί ταυτόχρονα νά μήν έχει συμμε
τοχή στό συνέδριο τής ΓΣΕΕ. Ή
άπουσία τού άντίπαλου δέους τής
δεξιάς θά πριμοδοτήσει έτσι έμμε
σα μιά άναμέτρηση ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ
μέ άμφίβολα γιά τό ΠΑΣΟΚ άποτελέσματα.
Ή ιστορική πρακτική διορισμού
διοικήσεων έξυπηρετεί πολλαπλούς
στόχους. Παρέχει χρόνο καί δυνα
τότητες στή διορισμένη ήγεσία νά
διαμορφώσει κατάλληλους συσχετι
σμούς πού συνοδεύει μέ άνάλογες
μεθοδεύσεις (π.χ. προσέλκυση έργατικών στελεχών μέ βάση ένα σύ

στημα συνδικαλιστικής έκλογικής
πελατείας). Έτσι έξασφαλίζει ευ
νοϊκούς όρους γιά τήν έκλογή της
στίς έπερχόμενες άρχαιρεσίες. Διευ
κολύνει τό πέρασμα τής εισοδημα
τικής πολιτικής τής έκάστοτε κυ
βέρνησης στούς έργαζόμενους. Τέ
λος έλέγχει (κυρίως μέσα άπό τίς
πρωτοβάθμιες οργανώσεις) σ' ένα
ευρύτατο φάσμα τούς βασικούς
συνδικαλιστικούς θεσμούς.
Προϋπόθεση γιά όλα αύτά είναι ή
έξάρτηση τών συνδικαλιστικών όργανώσεων καί παρατάξεων άπό τόν
πολιτικό τους φορέα. Αύτό προκαλεί δυό κυρίαρχες τάσεις στό συνδι
καλιστικό κίνημα: Σ ό,τι άφορά τίς
κυβερνητικές συνδικαλιστικές δυ
νάμεις διοικητική καί οικονομική
υποταγή στήν πολιτική έξουσία.
Σ' ό,τι έχει νά κάνει μέ τήν άντιπολίτευση (κι ώς τό 1981 άντιπολίτευση ήταν ή παραδοσιακή αριστερά)
γραφειοκρατικοποίηση τού συνδι
καλιστικού άγώνα καί άπόκρυψη
τού’ κοινωνικού του περιεχομένου...
Βαγγέλης Χατζή βασιλείου
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Στό χώρο τών
ακροδεξιών
οί έρευνες γιά
τούς βομβιστές

Οί

ακροαριστερές
οργανώσεις
στόχος τώρα
των ερευνών

ΠΕΛΑΓΩΜΕΝΗ
Ο ΒΟΡΓΙΑΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ
■ Πρόσφατα στό Ναύσταθμο Σαλαμίνας,
σημειώθηκε εμπρησμός Συνελήφθη ναύ
της, πού είπε ότι πρόσωπο τής ΚΝΕ τού
υπέδειξε νό βάλει τή φωτιά. (Γιά τό
περιστατικό αύτό ό κ. Δροσογιαννης
είπε, ότι πρόκειται γιά ναύτη διανοητικά
καθυστερημένο, πού έβαλε φωτιά οέ
κάτι στουπιά).
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 9/4

I. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Γιά τή χαλάρωση τής
πειθαρχίας ατό στρατό, βαρειά εύθόνη
έχει ή πολιτική ήγεσία τού υπουργείου
Εθνικής Αμυνης. Δέν άναφέρομαι προ
σωπικά στόν κ. υφυπουργό, τούς αγώνες
τού όποιου τιμώ κατά τή διάρκεια τών
πολέμων καί ιδιαίτερα στό ίράμμο καί
στό Βίτσι καί κατά τή διάρκεια τής
δικτατορίας.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 9/4

Ή σημασία τήν όποιαν έδωσεν ό κ.
Δροοογιάννης εις τός προσπάθειας τών
αναρχικών νά διαβρώοουν τό στράτευμα,
φαίνεται καί άπό τήν ύποβόθμισιν τήν
όποιαν έκαμε συγκριτικός διό τός κλοπάς πολεμικού υλικού άπό στρατιωτικός
μονάδας, άφού είπεν ότι οί κουκουλοφόροι στρατιώται δέν είναι εύκολον νό
συλληφθούν, έπειδή έμφανίζονται εις
πανεπιστημιακούς χώρους, όπου ισχύει
τό πανεπιστημιακόν άουλλον
Διαβεβαιωοεν ότι δέν δικαιολογείται
άνηουχία διά τήν κατάαταοιν τών Ενό
πλων Δυνάμεων διότι «μόνον οί ηγήτορες
έναλλόοσονται ένώ παραμένουν αί αύταί
διαταγαί καί κανονισμοί».
ΕΣΤ|Α

Τις κλάρες
Σκουλαρίκη

τους γιά στιφάδο κύριε
ΕΛ. QPA 6/4

■ Στά χέρια τών πρασινοφρουρών οί
κλεμμένοι ασύρματοι τής Τροχαίας
ΕΛ QPA 31/3

■ Πρασινοχοφιές κάρφωσε πολίτη
ΒΡΑΔΥΝΗ 6/4

■ Βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ ξυλοκόπησε
πρααινοφρουρό
ΒΡΑΔΥΝΗ 6/4

■ Οί κλαδάρχες άπολύουν τώρα καί...
άγιους!
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 30/4

Τά σκυλιά τοϋ... ΠΑΣΟΚ
ΦΛΟΡΙΝΑ, Δευτέρα
0 ΝΟΜΑΡΧΗΣ Φλωρίνης είναι τάοο ζωό
φιλος ώστε διέθεσε 10.000 δρχ. γιά τά
άδέοποτα σκυλιά τής πόλεως.
Ό κ Νομάρχης παρέδωοε τις 10.000
δρχ οέ ·ρείς μαθήτριες - καί οί τρεις
είναι κόρες στελεχών τού ΠΑΣΟΚ Φλωρί
νης - γιό νά άγοράοουν τροφή γιά τά
σκυλιά
Δέν έγινε γνωστό όν οί τρεις μαθή
τριες έχουν έντολή νά ταΐζουν μόνο τό
σκυλιά τής κλαδικής
ΒΡΑΔΥΝΗ 1/4

■ Ταξίδια καί παλάβρες

Ο... ΚΟΛΠΑΤΖΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΔΑΣ
ΕΛ. QPA 4/4

Δοκιμές μέ τό «Γκόλφω» μέσα σέ έκκληοία!
Κουλτουριάρηδες καί προοδευτικοί οί
κάτοικοι πού μπήκαν στό Ναό.
Εκαναν δοκιμές θεατρικού έργου μέσα
οέ έκκληοία, ένώ κάπνιζαν καί έπιναν
καφέ έντός αύτής!

ΑΥΡΙΑΝΗ 31/3

ΕΘΝΟΣ 2/3

« 0 θεοδωράκης κολεί τό λαό στήν
έκκληοία»
Μαύρη Μαγεία μέ ταμπούρλα καί ψαλμούς

Στά σχέδια έκτάκτου άνάγκης θά μ ετέ
χουν οέ τρία διακεκριμένα έπίπεδα ό
πληθυσμός, ή αύτοδιοίκηση καί ή κεντρι
κή διοίκηση μέ ξεκαθαρισμένους ειδι
κούς ρόλους.

ΒΗΜΑ 10/4

ΒΗΜΑ 27/3

ΝΕΑ 4/4

■ Τά γραφεία τύπου άλλαξαν τώρα ρόλο
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΑΝ ΤΑΒΕΡΝΕΣ;

Λ. ΚΥΡΚΟΣ Γνωοτή ή ταυτότητα τών
δολοφόνων

■ Στό πλαίσια τών έρευνών πιάστηκε
μεταφραστής τής ΕΡΤ γιατί είχε σπίτι
του δυό κυνηγετικό όπλα καί μιά μπερέτα περίστροφο

■ «Δέν μός γελάτε κύριοι δολοφόνοι. Η
ταυτότητά σας είναι γνωστή
Είστε εκείνοι, ντόπιοι καί διεθνείς, πού
χρόνια τώρα πασχίζετε νά καταστρέφετε
τή δημοκρατική πορεία καί νά έμποδίοετε τό λαό νά βγει άπό τό καθεστώς τής
έξάρτησης καί τής ληστρικής εκμετάλ
λευσης-

ΑΥΡΙΑΝΗ 8'4

ΑΥΓΗ 5/4

ΑΥΡΙΑΝΗ 8/4

Εγώ είμαι
η νέα
Γ υναίκα...
Γρ ά φ ει ο Α Ρ Τ Ε Μ Η Σ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ
Στήν Ελλάδα παρατηρείται
αύτό πού στή σημερινή γλωοοα
λέγεται «άλαλούμ»
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ - ΕΘΝΟΣ 6/4

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΕΤΑΣ
Βά μάς λεύμει σιγά-οιγά
Τό πρόβλημα «φέτα» βρίσκεται στα χέρια
τής άγρότισσος Γιατί οι νέες τής έπορχίας δέν «πόνε σέ γάμο» μέ τοοπονους
Έτσι μειώνεται ή κτηνοτροφία, αφού
μονο ήλικιωμένοι άαχολοϋνται μέ αυτή,
έπειδη οί νέοι φοβούνται μή μείνουν στό
ράφι, άν γίνουν τσέλιγκες

ΜΕΓΑΛΗ ή ΜΙΚΡΗ πάντα
χρήσιμη

«Οί καταστηματάρχες Κουρείς Κομμωτές
Πειραιά κατέχονται από ανησυχία όπως
καί οί άλλοι Ελληνες - άνεξαρτητα από
ιδεολογικές διαφορές - γιά τή διατήρη
ση τών αμερικανικών βάσεων στή χωρά
μας που δημιουργούν κινδύνους γιά τήν
έθνική μας άσφάλεια»

Η μύτη είναι ενα όργανο παράξενο που
κάνει πολλούς ανθρώπους δυστυχισμέ
νους μέ τό μέγεθος της Κι όμως ή
ύπαρξή της έκεί που έχει ξεφυτρώσει
βοηθά τόν άνθρωπο στήν άναπνοή παίζο
ντας τό ρόλο συστήματος κλιματισμού

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1/4

ΒΗΜΑ 3/4

Μ ΑΤΣΑΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ

Τό ώχ θ ε έ μου! τοϋ κ. Καραμανλή

ΒΡΑΔΥΝΗ 2/4

ΕΘΝΟΣ 26/3

Νά φύγουν
οι βά σ εις

Περίστροφο είχε σπίτι του μεταφραστής
τής ΕΡΤ
ΘΕΟΡΕΙΤΟ ΥΠΟΠΤΟΣ ΓΙΑ 10 ΦΟΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 30/3

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΤΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4,4

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 7/4

ΕΛ QPA 7/4

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕ
ΤΟ... ΒΑΡΕΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑ
ΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ MOTS

ΒΡΑΔΥΝΗ 8/4

Ξεκινώντας ό Χριστόφορος Κολόμβος γιό
νό βρει τις μακρινές Ινδίες «τυχαία»
άνοκάλυψε τήν Αμερική Η τυχαία αυτή
άνακάλυψη ήταν ένας σταθμός γιό τήν
Ιστορία, τήν γεωγραφία, άλλό και τήν
έπιστήμη
Πρόσφατα ουνεργαζόμενη καί πάλι ή
υχη μέ την έπιστήμη μός έδωσε ένα
νέο προϊόν, τό Folténe Στήν άνακαλυψη
αιτη τού καθηγητή Gauiani, πολλοί άν
θρωποι χρωστάνε κυριολεκτικά τήν σω
τήρια των μαλλιών τους

ΒΡΔΔΥΝΗ 7/4

ΕΛ. DPA 2/4

Πρώτο μέλημα τής Ν Δ ή ένίσχυση τών
πτηνοτρόφων

(Δέν ύπάρχει ποτέ σωτηρία
γιά τή φαλάκρα;)

■ Στό χώρο τών ακροδεξιών έντείνοντοι
οί έρευνες γιο τήν ανακάλυψη τών
βομβιστών τού Διδυμότειχου μετά τήν
ανάληψη ευθύνης άπό ακροδεξιά οργά
νωση

Μά είναι δυνατόν νά συμβαίνουν αύτά;
Είναι δυνατόν ό λαός, μέ τά χρήματά του
- άπό τόν πακτωλό τού Προ-πό, όπως
κατηγγέλθη - νά τροφοδοτεί περιοδικό,
μέ θέματα σκληρού πορνό, γιά νά διαφθειρονται τά παιδιά του; Νά ώθούνται
στή σεξουαλική διαστροφή; Νά ύποβάλλωνται στήν άγωγή εκείνη τού εκφυλι
σμού, πού έτοιμάζει άποκρουστικά, άποτροπιαστικά, αντικοινωνικά ένεργούμενα
τής ανωμαλίας, ικανά γιό τήν κατερείπωοιν κάθε αρχής, πού άποτελεί ειδοποιόν
διαφοράν άπά τό κτήνος; Καί είναι δυνα
τόν κλειδούχος, πού άνοίγει τόν οχετόν,
γιό νό περάσουν τά ύποπροίόντα τής
σήψεως, νά είναι ύφυπουργός Κυβερνήοεως, οίαοδήποτε Κυβερνήσεως, στή
συγκεκριμένη δέ περίπτωοι τής Νέας
Γενιάς; Φαίνεται άπίοτευτον

ΓΙΑ... «ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΗΣ»
Παπάς κατηγορεϊται άπό καντηλανάφτιαοα
ΚΑΙ... «ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΕΡΟΥ XQPOYÜ»

Αναστεναγμός βαθύς πού τόν συνο
δεύει τό έπιφώνημα:
« "ϋχ, θεέ μου », άκούγεται αυχνά τώρα τελευταία - άπό τόν Πρόεδρο τής
Δημοκρατίας κ Κων Καραμανλή.
Καί όσοι τυχαίνει νά βρίσκονται κοντά
του παρατηρούν πώς μιά μόνιμη σχεδόν

Όταν
Π τύχη
βοηθά
τήν επιστήμη

■ Οί ανακρίσεις για τήν όμοδική δολο
φονική απόπειρα στρέφονται τώρα πρός
τις έξτρεμιοτικές οργανώσεις τής Ακρας Αριστερός.

Εμείς μπορούμε νά μαστέ σίγουροι,
μόνο γιό τίς στιγμές, τις θεωρητικές
ίσως, τής άκρατης εύτυχίας τής κότας,
πού όσο κι όν σάς παραξενεύει είναι
πολύ ρομαντικές
Οί κότες είναι πανευτυχείς κατά τήν
όνατολή τού ήλιου καί κατά τη δύοη του
Καί τότε, γεμάτες εύτυχιο, γεννάνε τό
πρώτο τους αύγό 3-5 τό πρωί καί τό
δεύτερο 6-7 τό απόγευμα Εδώ οφείλω
να ομολογήσω άδυναμια ν απαντήσω στο
έρώτημα; πόσο εύτυχιομένες είναι οί
κότες τής Φινλανδίας, όπου γιά έξι
μήνες, υπάρχει καί «ό ήλιος του μεσονυ
χτιού»,

κατήφεια οκιάζει τό πρόσωπό του, πού
άλλοτε - παλιά - ήξερε νά τό καλύπτει
μέ μιά μάσκα «κατά παραγγελία», χωρίς
ν άφήνει νά φανεί ή πραγματική ψυχική
του κατάσταση
Τι συμβαίνει, άραγε στόν πρόεδρο;
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■ Οί γυναίκες είναι... έπτάψυχες
ΒΡΑΔΥΝΗ 7/4

■ Ανεκπλήρωτοι οί πόθοι τών άντρων ..
Δέκα χρόνια κρότησε ή έρευνα

ΕΛ ΤΥΠΟΣ 11/4

«Κάθε παρανομία πάνω στά πεζοδρόμια
πρέπει νά καταγγέλλεται. Πρέπει όλοι οί
παράνομοι νά νιώσουν κυνηγημένοι» λέει
ό κ Μπέης Κι ούτό καλείται νά τό κάνει
ό πολίτης Δέν είναι κάποιο άσήκωτο
φορτίο, παντού συμβαίνει Συνιστά ό
δήμαρχος
ΒΗΜΑ 3/4

«Τής τρελής» άπό πυρκαγιά οέ ψυχια
τρείο

ΒΗΜΑ 3/4

■ Πότε χάθηκε ή
νας;

«τιμή» τής Κατερί
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΕΘΝΟΣ 6/4

■ Σέ πρώτο ρόλο γυναίκες στά ναρκωτι
κά
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7/4

■ Καταργήθηκε ή αρχηγιο τού άνδρα
ΝΕΑ 31/3

■ Οταν ξύπνηοε ήταν γυμνή καί βιασμέ
νη
ΕΘΝΟΣ 30/3

■

Η δεκαεννιάχρονη ΠΑΤ τήν ΠΑΤησε
ΑΥΡΙΑΝΗ 30/3

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 8/4

■ Τρία θερινά γυναικεία κεφαλακια

Ειδικά γιά έμός πρέπει να παραδεχτούμε
ότι καί ό Ελληνισμός καί ή γλώσσα
πολλά οφείλουν στή γυναίκα καί ιδιαίτε
ρα στήν άπλή νοικοκυρά πού ζύμωνε τά
χριστόψωμα καί μέ τό έθιμά της, τόν
κλήδωνα καί τά τραγούδια τής τάβλας,
μετέδιδε, άκόμη καί οέ χρόνους σκοτει
νούς, άπό γενιά σέ γενιά, ολοζώντανη τή
Δημοτική γλώσσα τή γλώσσα μας
« Εκ γυναικός πηγάσουσι τά κρείοοω »
ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΤΣΑΣ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 6/4

ΜΠΟΡΓΚ Δέν βριοκει καρφί να κρεμάσει
τή ρακέτα του
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 3/4

Σκοτώθηκαν «μερικά ατομπ» άπό σεισμό
στήν Κίνα1

Τό κέφι δέν έλλειψε άπό τίς χθεσινές
έκλογές
■ Ψηοταριές στή Βιομηχανική
■ Πυρκαγιά στή Σιβιτανίδειο
■ Οί πρωτοετείς ψήφιζαν πρώτοι

ΒΡΑΔΥΝΗ 7/4

ΑΥΤΗ 7/4

ΒΗΜΑ 10/4

■ Σέξ μέ τρεις άνδρες προκαλεϊ στή
γυναίκα καρκίνο

ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΤΗ ΛΗΣΤΕΨΑΝ
Το μαχαίρι στό λαιμό ένός Ιθμηνου
(δεκαοχτώ μηνών1) κοριτσιού έβαλαν
χθές τό πρωί δυό ληστές
Ετσι μού
έβαλαν το μαχαίρι, δείχνει η μικρή με τό
φοβο στα μάτια
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 30/3

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Παρα τή διάφορά τής ήλικιας τους δεν θο πλησιάζει κοι τα δεκαπέντε
χρόνια, - ή Αλικη Βουγιουκλόκη δέν
άφήνει άπό κοντά της τόν Βλάοη Μπονάτσο Φαίνεται ότι κοντά του βρήκε αυτό
που μάταια έψαχνε τόσα χρόνια καί δέν
διστάζει να τό δείχνει στίς βραδινές της
έμφανιοεις οέ κοσμικά πάμπς τής Αθή
νας. Το καλοκαίρι έξάλλου θά πρωταγωνι
στήσουν μοζί στό θεατρικό μιούζικαλ
«Κάν-Κόν», πού έτοιμάζει ή Βουγιουκλάκη
Καί κάτι άκόμη: Τόν χειμώνα λένει ότι
ή Αλικη θα ανεβάσει τή «Γυναίκα του
Μπελογιάννη»

Σήμερα είναι 22 χρονών έχει ένα
πτυχίο τών ΚΑΤΕΕ κι είναι άνεργη 3.1/2
όλοκληρα χρόνια. Τί άλλο καλύτερο μπο
ρεί νά ονειρευτεί, μετά άπό τόσες
ταλαιπωρίες, άπό τή σιγουριά τής δημό
σιας ύπηρεσίας;
«Σκάφτηκα λοιπόν τή χωροφυλακή 0
αξιωματικός μού είπε άτι δέν προσλαμ
βάνονται πιό γυναίκες χωροφύλακες
«Μήπως παίρνετε ένωμοτάρχιοοες;» ρω
τησα. Παραξενεύτηκε Γυναίκες ένωμοτάρχιοοες, Ακόμα κι αύτές πού έχουν
προσληφτεί σάν άπλές χωροφυλακίνες
γιά νά φτάσουν στό βαθμό τού ένωμοτάρχη πρέπει νό φάνε πολλά καρβέλια
κι άς έχουν - όσες έχουν - απολυτήριο
λυκείου»
Δηλαδή, ένας άντρας μέ στοιχειώδη
παιδεία μπορεί να μπει στό σώμα τής
χωροφυλακής κατευθείαν σάν ενωμοτάρ
χης καί νά έχει υφιοταμένη μια γυναίκα
άνωτερη του σέ μόρφωση καί σέ χρόνια
υπηρεσίας1
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Ούτε γιό πιπί
δέν πάει μόνος
του ό Βλάσσης...

Ανάμεσα στά καυτά ζητήματα τής εποχής, τής
μόδας είναι καί τά βασανιστικά ερωτήματα γιά
τή μοίρα τοϋ σύμπαντος καί τό τέλος τής ύλης.

Παραλλαγές:
• Ο θερμικός θάνατος μέ τήν έπίτευξη τής
θερμοδυναμικής ισορροπίας τοϋ σύμπαντος, ό
που κανένα περιοδικό δέν θά έκδίδεται καί όλα
τά λουλουδάκια πού στις μέρες μας ξεπετάνε
θάχουν πιά μαραθεί.
• Ό ψυκτικός θάνατος έναλλακτικά μέ τό
σβήσιμο τών άστρων καί τό άπειρο ξεχείλωμα
τού άπειρου σέ θερμοκρασίες γύρω στό άπόλυτο
μηδέν: "Αν δέν μάς τήν παίξει ή βαρύτητα, τότε
οί μαύρες τρύπες, σάν άπορροψητική σκούπα,
όσο πιό δυνατές είναι (τόσο μεγαλύτερη βαρύτη
τα ασκούν), τόσο πιό πολλή ύλη καί άστρική
σκόνη θά ρουφάνε, καί πάει λέγοντας, ώσπου
μιάς ήμέρας ή τελευταία μαύρη τρύπα θά κατα
πιεί τήν προτελευταία πού μέσα της θάχει τό
ύπόλοιπο σόμπαν καί τότε (σέ ΙΟ64 χρόνια) τήν
έχουμε βαμμένη. Πιό έναλλακτικά καί πολύ νω
ρίτερα. στήν «κβαντομηχανική έποχή» (σέ περί
που ΙΟ20) χρόνια, λόγω «κβαντικών διακυμάνσε-

(Παρενθεσούλα: 'Υπάρχουν στίς ΗΠΑ κά
ποιες θρησκευτικές σέχτες πού προωθούν σέ
17 πολιτείες σχέδιο νόμου γιά τήν καθιέρωση
καί διδασκαλία άπό τά σχολεία τής ιδεολο
γίας τής Γένεσης σέ ισότιμη βάση μέ τή
θεωρία τής έξέλιξης. Σύμφωνα μ' αύτούς, ή
ζωή στή γή ήταν καινοτόμος πρωτοβουλία
κάποιου υπερφυσικού όντος πρίν 6.000 χρό
νια. Στήν Καλιφόρνια, οί επιστήμονες τού
Ινστιτούτου γιά τήν Έρευνα τής Γένεσης
προβάλλουν μιάν άτράνταχτα μοναδική στήν
άπλότητα καί ταυτολογία της απόδειξη: «Ό
Δημιουργός πρέπει νά είναι σίγουρα θεός, άν
τά καταφέρνει νά δημιουργήσει τό σόμπαν
άπό τό τίποτα». Μάγος είσαι; Τέλος τής
παρενθέσεως).
Όπως στό παραπάνω φαιδρό παράδειγμα τής
Γένεσης, όλες οί θεωρίες περί Τέλους καί Αρχής
καί τών άντίστοιχαιν «μετά» καί «πρίν» έχουν
πάρει τις προφυλάξεις τους άπό τήν έρμηνεία
τών φυσικών φαινομένων. Οί προβληματισμοί
«πώς έγινε» καί «πώς θά τελειώσει» δέν είναι
τυχαία καί άγαπημένοι προβληματισμοί τής Βί
βλοι'. τού Ταλμούδ. ή τού Κορανίου, διότι έμπεριέχουν και τίς φιλοσοφικές άπαιτήσεις πίστεώς
τους.
"Οταν δέν άναλύεις τίς νομοτέλειες στίς όποιες
ύπακούουν οί φυσικοί νόμοι καί δέν άναζητάς

Δημιουργού πρός άπονομήν δικαιοσύνης (βλ.
Δευτέρα Παρουσία, άνάσταση και τά τοιαϋτα).

Υποθέσεις
Tct παλικάρια (δέν γνωρίζουμε κοπέλες στήν
έσχατολογία) έχουν κοπιάσει απομονώνοντας
άπό ένα φυσικό νόμο τό καθένα καί ακολούθως
ταυτολογούν κατά βούληση ώσάν ό κόσμος,
αυτό τό περίεργο κατασκεύασμα, νά συμπεριη έρεται στήν πραγματικότητα, άκριβώς όπως τούχουν βγάλει τό όνομα. Αν δέν προκύφ'ει τίποτα
άλλο, τά πράγματα θά έξελιχθοϋν ώς έξής: Αν
τό σόμπαν είναι κλειστό θερμοδυναμικό σύστη
μα, τότε πάμε γιά θερμικό θάνατο, άν διαστέλλεται, τότε δέν συστέλλεται, άν δέν κάνει κρύο,
τότε κάνει ζέστη, άν δέν μιλάμε, τότε... Τό κακό
είναι πώς τό σόμπαν δουλεύει μέ φηλό ηρόνημα
παίρνοντας ύπόψ’η του τή δραστικότητα όλων
τών περίεργ>ων νόμων πού κάνουν και τή ζωή
μας πλούσια σέ βιοίματα.
Αύτοί, ώστόσο. οί τρελοί έπιστήμονες έρευνητές -μέ προπληρωμένες συνήθως σκέφεις καί
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη- φιλοσοφούν
αύθαιρέτως πάνω στή γραμμή τής τελευταίας
έκλαίκευτικής μόδας (γιά νά έντυπωσιόζονται
καί νά τή βρίσκουν υπάλληλοι καί νοικοκυραίοι)
καί νά έπιβαίνουν τής φυσικής ή τής κοσμολο
γίας σά νάταν ταξί γιά δεξίωση τού Ίακχου.

’Επιστημολογική επιφυλλίδα ειδικού συνεργάτη μας

ων στά πεδία βαρύτητας», θά γίνουν τά πάντα
κούτσικα καί τελικά θά έξαφανιστούν.

Ή δημιουργία τής Δημιουργίας
Κάποιο μικρό λογικό λαθάκι έχει παρεισφρύσει έδώ μέσα καί παίζει παιχνιδάκια. Φαντάζο
νται, λοιπόν, οί περίεργοι πώς έπειδή οί φυσικοί
νόμοι άναλαμβάνουν τή φθορά τοϋ σύμπαντος
οφείλουν νά ψάξουν άπό πού βρέθηκαν τά
αναλώσιμα πρός φθοράν. Σέ κάθε σοβαρή, λοι
πόν, πρόβλεψη τοϋ τέλους, αντιστοιχεί καί μιά
αντίληψη γιά μιά κάπως έπιτευχθείσα άρχή τών
πάντων. Κι
νύοιοι, βρισκόμαστε στή Γένε
ση.

τά αίτιά τους στό εσωτερικό τους, άλλά ψάχνεις
έξω άπό τούς καθορισμούς αυτούς κάποιο άφηρημένο αίτιο γιά τήν ύπαρξη καθεαυτή, τότε
λαμβάνεις ύπερβατική στάση καί έπικίνδυνη κλί
ση πρός τήν έβδομάδα δημιουργίας τού Θεού: ό
κόσμος έγινε άπό κάποια έξω-φυσική βαθμίδα,
πού (δικός του είναι - τόν κάνει ότι θέλει) έτσι
θά τόν χαλάσει μιά μέρα.
Η χριστιανική πίστη οργάνωσε λογικά μέ κλα
σικό τρόπο αυτή τήν άποψη:
1. Τό «πρίν» είναι ή άρνηση κάθε ύπαρξης,
έντελώς άδειο καί χαώδες.
2. Ή δημιουργία είναι μιά «θετική άντιπρόταση», μιά άρνηση τής άρνησης τοϋ είναι (ένα
μεγάλο ναι στή ζωή, βρέ άδερφέ!)
3. Τό τέλος είναι ή τελευταία μαγκιά τού

Αλλά κι άν τά πάντα άνάγονταν στό νόμο τής
βαρύτητας (οπότε ή κατηγορηματική προσταγή
θάταν νά ξαπλώνουμε όλοι στα κρεβάτια μας)
κάποιος δέ θά πρεπε νά μένει ορθός γιά νά μάς
φέρνει τό πρωινό; Αύτά είναι τό προβλήματα
ταύτισης τής άφαιρέσεως μέ τήν πραγματικότη
τα πού προκύπτουν όταν θέλουμε νά χωρέσουμε
τόν κόσμο όλο μέσα στά κεφαλάκια μας.
Αλλά, έσχατολογικά. τά έξοδα συντήρησης
μιάς τέτοιας συντεχνίας δέν είναι καθόλου ψηλά,
άν καταφέρνει, μέ τή μεσολάβηση τών μέσων
μαζικής ένημέρωσης, νά μάς στρέψει τό πρόσω
πο πρός τόν ούρανό πού άκόμα καί στή σύγχρο
νη έποχή μας μπορεί νά συγκινήσει καί νά
γεμίσει μέ δέος ώς καί τήν πιό άπιστη, τήν πιό
σκληρή καρδιά.
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Τό γενικότερο ιδεολογικό «κλίμα», όπως μπο
ρούμε νά τό σκιαγραφήσουμε μέσα άπό μιά
ανάγνωση π.χ. τής άρθρογραφίας στον τύπο,
πού χαρακτηρίζει τά τελευταία χρόνια τή Γαλλία
χωρίς όμως νά είναι καί τυπικά γαλλικό γνώρι
σμα (ή Ιταλία παρουσιάζει, πιστεύω, σημαντικές
άναλογίες), προσανατολίζει μέ στερεότυπο θά
έλεγα τρόπο τήν όποια συζήτηση γύρω άπό τήν
έπικαιρότητα ή τή θεωρητική έγκυρότητα τού
έργου τού Μάρξ στή μεταφυσική. Οί μέν, διαπι
στώνοντας τίς σημερινές ιδεολογικές καί πολιτι
κές άνεπάρκειες όσων τόν έπικαλούνται, θεω
ρούν χρέος τους νά μάς πληροφορήσουν ότι ό
Μάρξ είναι σήμερα πιά νεκρός ή έστω, κλινικά
νεκρός (βλέπε π.χ. τή σχετική άρθρογραφία τίς
ήμέρες αυτές σέ Figaro, Le Monde καί Libération).
Οί δέ, άποδεχόμενοι τά διλήμματα τών πρώτων
θά σπεύσουν νά συγχαρούν άλλήλους άλλά καί
νά μάς καθησυχάσουν άφού ό Μάρξ (τουλάχι
στον πρός τό παρόν) ζεί καί βρίσκεται έκτος
κινδύνου.
Οί οργανωτές τού συνέδριου «Τό έργο τού
Μάρξ, 100 χρόνια μετά» θέλησαν νά άρνηθούν τό
ιδεολογικό κλίμα καί . ~ διλήμματά του. Θέλησαν

γΓ αύτό τό λόγο νά ορίσουν ένα άντικείμενο
συζήτησης κατά τό δυνατόν συγκεκριμένο: Τό
(γραπτό) έργο τού Μάρξ πού προϋπήρξε όλων
τών μαρξισμών, πού μέσω τών διαφορετικών
έρμηνευτικών του ζυμώθηκε μέ έναν αιώνα ιστο
ρίας («100 χρόνια πολλαπλότητας» θά πεϊ ό Ζ.
Ααμπικά παραφράζοντας τόν Μαρκές) καί πού
ή προσέγγισή του, ή άπλή έστω άνάγνωσή του
προύποθέτει ένα κάποιο μαρξισμό. Ακριβώς
γι' αύτό δέν ήταν ένα συνέδριο άκαδημαϊκής
μαρξολογίας. Τά θέματα πού συζητήθηκαν στίς
4 ήμέρες τού συνέδριου συνοψίζονται ώς έξής;
α) ή ιστορία καί τά προβλήματα τής έκδοσης
τού γραπτού έργου τού Μάρξ στό πρωτότυπό
του.
β) ή μετάφραση καί ή «υποδοχή» τού έργου
τού Μάρξ στήν Ευρώπη καί τίς κυριότερες εύρωπαίκές γλώσσες άλλά καί στόν υπόλοιπο κόσμο.
γ) ή ύποδοχή τού έργου τού Μάρξ άπό τούς
οικονομολόγους, τούς ιστορικούς καί τούς άνθρωπολόγους.
Χρηστός Βαλλιάνος

Τό έργο το ) Μάρξ ενα αιώνα μετά
Τό έργο τού Μάρξ μπορεί νά θεωρηθεί είτε σάν
μιά συνεχής ολότητα άνασυγκροτήσιμη στήν αύθεντικότητά της, είτε σάν μιά ένότητα έτερογενής άρρηκτα δεμένη μέ τό ίστορικοιδεολογικό
πλαίσιο πού τήν παρήγαγε καί τού όποιου άποτέλεσε μιά συνιστώσα.
Τό ότι τό έργο τού Μάρξ είναι έτερογενές δέν
σημαίνει ότι δέν παρουσιάζει καμιά συνοχή.
Σημαίνει όμως ότι παρουσιάζει μιά συγκεκριμένη
συνοχή διαφορετική άπό αυτή πού ύπέθεσαν οί
πρώτοι έκδοτες του, διαφορετική άκόμα κι άπό
αύτήν πού ύπέθετε ό ίδιος ό Μάρξ, άφού ορι
σμένα χαρακτηριστικά τού έργου του άναδείχτηκαν άπό κάποια έριοτήματα πού τέθηκαν έκ τών
υστέρων.
Ή έκδοση τού έργου τού Μάρξ είτε ύπό τήν
μορφή τών άπάντων του είτε μέ τή μορφή τής
έπιλογής τών περισσότερο άντιπροσωπευτικών σημαντικών - ώριμων είτε μέ τή μορφή τής
σύνθεσης τών δύο πιό πάνω περιπτώσεων (ό,τι
έγραφε ό Μάρξ γιά ένα δεδομένο έπιστημολογικό άντικείμενο ή γιά (σέ) μιά δεδομένη πολιτικοϊστορική συγκυρία) βασίστηκε πάντα σέ ένα
φιλοσοφικό υπονοούμενο. Στήν ύπαρξη μιάς
διαχωριστικής γραμμής άνάμεσα σέ ό,τι άνήκει
στον Μάρξ καί σέ ό,τι δέν άνήκει στον Μάρξ. Ή
ύπαρξη όμως μιας τέτοιας διαχωριστικής γραμ
μής είναι ιδιαίτερα άμφίβολη. "Ας θυμίσουμε
μόνο πώς ένα σημαντικό μέρος τού έργου τού
Μάρξ γράφτηκε μέ τή συνεργασία τού Ένγκελς,
ένα άλλο γράφτηκε άπ’ αυτό καί έκδόθηκε άφού
προηγούμενα γνώρισε σημαντικές έπεμβάσεις
τού Ένγκελς, τού Κάουτσκυ, κλπ., ότι ένα μέρος
τών κειμένων τού Ένγκελς μετά τό 1883 γρά
φτηκε σέ συνεργασία μέ τόν Λασσάλ κ.ο.κ.
Ακριβώς γι' αυτό θά πρεπε νά άντιστρέψουμε
ίσως τήν έρώτηση στήν όποια άπαντάει ή έκδοση
τών άπάντων τού Μάρξ καί vd άναρωτηθοϋμε τί
ψάχνουμε μέσα στά κείμενα τού Μάρξ καί μέ
ποιό τρόπο. Θά πρέπει τότε νά έξετάαουμε δυό
ξέχωρα έρωτήματα στή συνάρθρωσή τους. Δηλα
δή:
α) ποιά είναι ή ιστορία τών κειμένων τού
Μάρξ.
β) ποιά είναι ή ιστορία τών «χρήσεων» τών
κειμένων αύτών.
Μήπως όμως ή άναγνώριση τών έρωτημάτων
αύτών έπιβάλλει ένα ορισμένο τρόπο άνάγνωσης
τού Μάρξ; Μήπως δηλ. μάς έπιβάλλει νά διαβά
σουμε τήν Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας όχι άνά-
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μέσα στην Γερμανική Ιδεολογία και τό Κομ
μουνιστικό Μανιφέστο άλλά μαζί μέ τήν Φιλο
σοφία τής Αθλιότητας τού Προυντόν; Τό Κομ
μ ο υ ν ισ τικ ό Μ αν ιφ έα το όχι άνάμεσα στήν
Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας καί τούς Ταξικούς
άγώνες στή Γαλλία άλλά μαζί μέ τήν κομμουνι
στική καί σοσιαλιστική φιλολογία καί τίς έργατικές προκηρύξεις τής Εύρώπης τού 1848; Τόν
Εμφύλιο πόλεμο στή Γαλλία όχι άνάμεσα στήν
18η Μπρνμαίρ καί τήν Κριτική τού προγράμ
ματος τής Γκότα άλλά μαζί μέ τά κείμενα τού
Μπακούνιν, τού Λασσάλ τού Βαλές καί τών ίδιων
τών πρωταγωνιστών τής Κομμούνας; Τήν Κριτι
κή τον προγράμματος τής Γκότα όχι άνάμεσα
στόν Εμφύλιο πόλεμο στή Γαλλία καί τήν
Κριτική τον προγράμματος τής Έρφούρτης
άλλά μαζί μέ τό ίδιο τό πρόγραμμα τής Γκότα;
Τό έργο όμως τού Μάρξ θά τό χαρακτηρίσου
με έτερογενές καί μέ μιά άλλη έννοια. Ακόμη
καί τά κείμενα πού έκδόθηκαν άπό τόν ίδιο τόν
Μάρξ θά πρέπει νά θεωρηθούν σάν προσωρινές
καταλήξεις μιας διαδικασίας συνεχών διορθώσε
ων. Μιάς διαδικασίας πού, ας τονιστεί ιδιαίτερα,
δέν έχει τίς ρίζες της στά ψυχολογικά χαρακτηρι
στικά τής προσωπικότητας τού Μάρξ -συγγρα
φέα- όσο καί άν είναι γνωστή ή ιδιαίτερη φροντί
δα πού έδειχνε γιά τήν τελική μορφή τού κειμέ
νου πού υπέγραφε - άλλά στίς ίδιες τίς άπαιτήσεις τής έπιστημονικής πρακτικής.
Τά διαδοχικά πλάνα παρουσίασης τού βασι
κού του έργου δείχνουν κάτι πού καί ό ίδιος ό
Μάρξ δέν άπέφευγε νά άναγνωρίσει, ότι δηλ. ή
επεξεργασία τού υλικού του τόν οδηγούσε συχνά
σέ διαφορετικές κατευθύνσεις άπό έκείνες πού
ο ίδιος διέβλεπε. Τίποτα πιό φυσικό. Τό άντίθετο θά έπρεπε ίσως νά μάς βάλει σέ σκέψεις.
Ό Μπαλιμπάρ στήν παρέμβασή του υπενθύμι
σε τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα τών διορθώσεων I πανεξετάσεων μέσα άπό τίς όποιες προχωράει
η έρευνητική δουλειά τού Μάρξ. Θά πρέπει νά
εγκαταλείψουμε κάθε άντίληψη περί προοδευτι
κής συνέχειας τού μαρξικού έργου, άντίληψη στά
πλαίσια τής όποιας οί ρήξεις έμφανίζονται σάν
άποσαφηνίσεις ή έστω διαφορετικές προσεγγί
σεις ένός καί τού αύτού σημείου, ένός καί τού
αύτού ζητήματος, πού ό Μάρξ έπέλεξε σάν
αντικείμενο τής άνάλυσής του άπαξ διά παντός.
Μιά τέτοια άντίληψη εισάγει τήν τελεολογία μέ
σα στήν έπιστημονική έρευνα. Αντίθετα θά
πρέπει νά προσανατολιστούμε στήν άντίληφη

ένός συνεχούς μετασχηματισμού τού προβλήμα
τος. Βέβαια, οί συνεχείς αύτοκριτικές τού Μάρξ
άφορούν περισσότερο συχνά στή μέθοδό του
παρά στό ίδιο τό άντικείμενο του. Τό γεγονός
αύτό μάς καλεί ίσως νά σκεφτούμε τά όρια τής
συνείδησης τού Μάρξ πάνω στήν ίδια του τή
θεωρητική πρακτική.
Μιά τέτοια άντίληψη γιά τό χαρακτήρα τής
θεωρητικής πρακτικής τού Μάρξ δέν άναιρεί,
σύμφωνα μέ τόν Μπαλιμπάρ τή διαφορά καθε
στώτος πού χαρακτηρίζει τά δημοσιευμένα έργα
άπό τά άδημοσίευτα χειρόγραφα, διαφορά πού
άπαιτεί ένα διαφορετικό τύπο άνάγνωσης. Ή
διάκριση αύτή δέν ταυτίζεται μέ τήν ύποθετική
διάκριση άνάμεσα στά περισσότερο καί λιγότερο
«δουλεμένα» κείμενα τού Μάρξ άφού είναι γνω
στό έξάλλου άτι μερικές άπό τίς πιό πρωτότυπες
καί πυκνές άναλύσεις τού Μάρξ βρίσκονται π.χ.
στά Grundrisse. Εδώ έχουμε νά κάνουμε μέ τή
διαφορά άνάμεσα στή (χρονολογική) σειρά πα
ραγωγής κάποιων θεωρητικών έπεξεργασιών
πού χαρακτηρίζει τά χειρόγραφα καί τή λογική
σειρά παρουσίασής τους πού χαρακτηρίζει τό
δημοσιευμένο κείμενο.
"Αν όμως τά χειρόγραφα πού άποκωδικοποιούνται καί δημοσιεύονται μετά τό 1883 άπαιτούν μιά ιδιαίτερα προσεκτική άνάγνωσή, ή συρραφή μεμονωμένων χειρογράφων καί ή παρου
σίαση - έκδοσή τους μέ τή μορφή ολοκληρωμέ
νου έργου είναι κάτι π ερ ισ σ ό τερ ο άπό
προβληματική. Ό J. Rojahn μιλώντας τήν πρώτη
ήμέρα στό συνέδριο παρουσίασε τά συμπερά
σματα μιάς έπίμονης έργασίας πάνω στά πρωτό
τυπα χειρόγραφα τού Μάρξ πού βρίσκονται
σήμερα στό Αμστερνταμ. Σύμφωνα μέ τόν Ολ
λανδό έρευνητή, τά περίφημα «Χειρόγραφα τού
1844» άποτελούν ένα μέρος χωρίς καμιά συνοχή
τού συνόλου τών σημειώσεων πού κατέγραψε ό
Μάρξ άνάμεσα στό τέλος τού 1843 καί τό Μάιο
τού 1844 μιά περίοδο δηλ. «κριτικής-εύσυνείδητης μελέτης τής πολιτικής οικονομίας» σύμφωνα
μέ ένα άπόσπασμα πού αύθαίρετα άποχωρίζεται
άπό τό τρίτο χειρόγραφο καί τοποθετείται σάν
«πρόλογος» στήν άρχή τού έργου.
' Η εισήγηση τού Rojahn πού προκάλεσε σοβα
ρές άντιδράσεις άπό τή πλευρά ορισμένων Γερ
μανών συνέδρων πού δουλεύουν πάνω στά κ ε ί 
μενα τού Μάρξ είχε σάν τίτλο, «τα χειρόγραφα
τού 44 δέν ύ-τόνχυυν».

Τέλος, δίπλα στην έτερογένεια θά πρέπει νά
προσθέσουμε τό χαρακτηρισμό τής άνισότητας.
Είναι γνωστό πώς τόσο ό Εμφύλιος πόλεμος
ατή Γαλλία όσο καί ή Καταγωγή τής οικογέ
νειας δέν περιέχουν καμιά θεωρία γιά τό Κρά
τος. Παρά τις συνεχείς καί άνοιχτές πολεμικές
τόσο απέναντι στόν Λασσάλ όσο καί άπέναντι
στόν Μπακούνιν ό Μάρξ δέ θά μάς άφήσει
κανενός είδους άντι-Λασσάλ ή άντι-Μπακούνιν.

Ή μελέτη ώστόσο τών χειρογράφων με τις
περιθωριακές σημειώσεις έχει γιά τόν Rojahn ένα
τελείως ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Μπορεί νά καταδείξει αύτή τήν απαραίτητη παλινδρόμηση μετα
ξύ ανάγνωσης καί σκέψης, προβληματισμού καί
τέλος κριτικής ιδιοποίησης τής πραγματικότητας
πού άναδεικνύουν τόν διανοητή Μάρξ σάν «ένα
έπιστήμονα άνάμεσα στούς άλλους» (Λ. Άλτουσέρ).

Ό ίδιος δήλωνε ότι δέν είχε ποτέ τό χρόνο. Οί
κρατιστικές άπόψεις τού Λασσάλ είναι γνωστές
σέ όλους καί είναι έπίσης γνωστό τό πόσο
βάρυνε στίς διαδικασίες διαμόρφωσης τού μαρ
ξισμού (ιδιαίτερα αύτού τής Γ' Διεθνούς) ή
έλλειψη μιας θεωρίας γιά τό κράτος στό μαρξικό
έργο. Όμως, 100 χρόνια μετά τό θάνατο τού
Μάρξ ήταν ίσως άρκετά γιά νά μάθουμε νά μήν
παίρνουμε κατά γράμμα ούτε τόν ίδιο τόν Μάρξ.

Τό ταξίδι στήν άκρη του κόσμου
Στό διάστημα τών δυό ήμερων έγιναν πολυά
πού βρίσκει στή Ρωσία ή λίγο άργότερα στήν
και τό ιμπεριαλιστικό μονοπωλιακό κεφάλαιο.
ριθμες εισηγήσεις άναφορικά μέ τίς συνθήκες
Κίνα, παρ' όλον ότι οί τελευταίες άπό άποψη
Γύρω άπό τό θεωρητικό ζήτημα τής δυνατότη
μέσα στίς όποιες πραγματοποιήθηκε ή συγχώ
συνθηκών δέν βρίσκονται πλησιέστερα άπ' ο,τι ή
τας συγκρότησης τής έννοιας «λατινοαμερικανι
νευση τού έργου τού Μάρξ μέ τή θεωρητική καί
πρώτη στήν Αγγλία τού άναπτυγμένου καπιταλι
κός μαρξισμός» συνενούνται σήμερα τόσο οί
ιδεολογική πραγματικότητα τής Γαλλίας, τού
σμού πού φαίνεται νά άπασχολεί κατά προτίμη
άποτυχημένες άπόπειρες, όπως αύτή τού Σαλβα
Βελγίου, τής Μ. Βρετανίας, τής Ιταλίας, τής
ση τόν Μάρξ. Συγκεκριμένα στό έργατικό κίνημα
ντόρ τό 1932 όσο καί οί νικηφόρες εμπειρίες τής
Ισπανίας, τής Λατ. Αμερικής, τής Ρωσίας τής
τής Αύστραλίας καί μέχρι τό 1917 τό έργο τού
Κούβας καί τής Νικαράγουα, τά έπαναστατικά
Βουλγαρίας, τής Αφρικανικής ήπείρου, τού Α
Μάρξ άπωθείται καθ’ ό,τι θεωρία τής^ήποίας ή
κινήματα στό Σαλβαντόρ καί τής Γουατεμάλα γιά
ραβικού Κόσμου τής Αύστραλίας καί τής Ασίας
έγκυρότητα δέν μηχγρεί η ί^ ό ά ^ ^ περίπτωσή νά
νά θέσουν κάθε φορά τό ίδιο πρόβλημα. Τής
(Κίνα, Βιετνάμ, Κορέα). Ακόμα κάποιες παρεμ
ξεπεράσει. νά όρια τού χώρου προέλευσής της/*/ διαλεκτικής μεταξύ τού καθολικού χαρακτήρα
βάσεις άφορούσαν στήν Γιουγκοσλαβία, στή
δηλ. jiffé λυτ^Εύρώπης. Τά εργατικά συνδικάτά^ζ //raû όρου μαρξισμός καί τής λατινοαμερικανικής
Ρουμανία, στήν ' Ελλάδα, στήν Τουρκία καί στόν
ττ^Αύμτράλ&ς στά τέλη τού/^θ^ΤήώΨτεπροσαγΤϊκό) ιδιαιτερότητας.
' OTq καθήκον τής συγκρότησήζ/ίήής
Λίβανο. Ας σημειωθεί άκόμα πώς στούς άντιΤ ^ος, ή συζήτηση γύρω άπό τό θέμα τής
πρόσωπους άπό τήν Πολωνία δέν δόθηκε, τήν^
ιστούς αύστραλικής θεωρίας, μέ βάση/χίς
«υποδοχής» τού έργου τού Μάρξ άνέδειξε όριτελευταία στιγμή, άδεια έξόδου άπό τή χωρά
έθ^ίκές ιδιομορφίες, τίς παραδόσεις τους κ^</
σμένά/ μεθοδολογικά προβλήματα. Γιά τόν Ρ.
(καί όμως έπρόκειτο γιά ένα συνέδριο για τόν
ΟΟλα αυτά βέβαια μέχρι τό 1919 οπότε μέ ήή/: Γκαλιφώ.τά προβλήματα αυτά συνοψίζονται στό
Μάρξ!) καί ότι οί προσκλήσεις πού έ
ιυγκρότηαη τού ΚΚ Αύστραλίας στά πρότυπα ; γεγονο^τηςγή^Κίρκί
^ρκειας τού ίδιοι' τού όρου τής
περισσότερες σοσιαλιστικές χώρες (
τής ΚΔ τό έργατικό κίνημα «άποαυστραλιίιομπορεί να πάρει, και συχνά
«ύποδρ|^ς» άφσυ μ:
συμπεριλαμβανόμενης) έμειναν άναπ
Χποιείται»). Ακριβώς άντίθετα, ή ίδ ια ιτ ά ό τ ι^ // Λίκρνεί Απολογητικές άποχρώσεις. Παράλληλα
Πέρα άπό τό ιστοριογραφικό καί,
^^καπιταλισμού στή Ρωσία σέ σύγκρισήψιέ τήν// καί βί έναλ&χτικοί όροι βαρύνονται μέ μιά
άποψη, θεωρητικό ένδιαφέρον, οί
ϊπτυγμένη Δυτ. Εύρώπη καί οί δΐΌκολίες τών/ ν^λοκληρη παράδοση πόύ σύμφωνα μέ τόν Γκαλιαύτές καί ό διάλογος πού τίς άκολού
ίοπουλιστών στό νά^δώόίΟυν. mà_. θεο^ρητική
άω' έχει τίς ρίζέζ'χής περισσότερο στόν Λασσάλ
νακλοϋν έμμεσα τήν ιδιαίτερη κατ
κή ώθησαν;
παρα σχόν Μάρξζ^ιί οπόν Λένιν. Πάντως σέ
μαρξισμού τών χωρών προέλευσης
«ατά σέ μκ*;ί κάθε περίπτωση θά πρέπει νά άρνηθούμε κάθε
τών. Από αύτή τήν άποψη είναι ένδι
^ ό ^ ι ο υ ς τού έργατι-. :Ό άντίλήψ ^^έφαρμο^φ^ρύ έργου τού Μάρξ (ή
ανεξάρτητα άπό τήν όποια έρμηνι
aft&ÂX) φύση, τό ρε
yÿiiQ^yrtppÿ) έήΡίήόϊψορετικές κοινωνικές
im
άξια, εισηγήσεις όπως αύτή τού καθη
ίτητίέτής κα.πιταλιστική^%νέέέ(^ίής >
άθενΐιντιληψ’η δηλ. πού φασυζήτηση στό κέντρο τής όποιας
μοφ τού Πανεπιστήμιου τής Σόφιας πι
όκή/θεωρία σάν μιά οντότητα
3é0r
νει πώς χάρις στήν «σταθερή καί
Κ ε φ ίλ ^
Λ J f f W /A
'άήλνητη. Γιά τόν Μπαλιμπιίρ,
^βλημ ατι^
προάσπιση τών ιδεών τού Μάρξ ά π ^
γιά τήν «υποδοχή» τού έργου τού
έπιθέσεις τών άντιπάλων του, σέ άντί
■,'ίαν μαρξισμού, άφού τό έργο
άλλες χώρες, ούτε τά ιδεολογικά ρεύ
'xfot έξω άπό τήν Εύρώπη άλλά
μικροαστισμού ούτε ή θεωρία καί ή
και μέσα; σ’ <φτχ\ πάντα μέ τή μορφή ενός
τού ρεφορμισμού κατόρθωσαν νά
κάποιου μαρξίόμού καί πιό σι>χνά μέ τή μορφή
σφορο έδαφος στούς κόλπους τού βοΐ __
ενός συγκεκριμένου μαρξισμού) είναι ή ίδια ή
έργατικού κινήματος».
'■?.
έννοια"τρύ μαρξισμού πού είναι προβληματική.
§ηγητέζ^β. -^ίτιάζ καί Μ.
Από τήν ίδια αύτή άποψη ιδιαίτερα
' Ακριβώς/^ιατ^χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει
\ δύ^τότητα αυγκρότησηφΨνός «λατινορουσα ήταν ή εισήγηση τού Κορεάτη κι
μιά πραγμ^ήήά%^ί(^>5β /«σώμα» άπό θεωρητιαμερικάν^)«^ μαρ^μψιού» π α ς ^ ^ ά ζ ε τ α ι γιά Ρ κά κείμεν^/)έή^νγέήές. ήρ^ρβ'ττρλ^ρικού χαρα
Λί Γί Σού πού παρουσιάζοντας τίς «κοί
πρώτη φ ^ ά στήν πε^κ^^,^ταξυ/ττ^ί Α' παγκ.
ιστορικές άρχές τής φιλοσοφίας τού
κ τ ή ρ α κλπ) φ ανταστική. 1Ιρα'γματικοτητΟ'/ί^ οί
πολέμου καί τής κρίσης τόύ 192!Τ στήν περίοδο Ρ ^ ^ α ια παρήγαγέ συγκεκριμένα .ia xm O ^ffo re(«δημιουργική έφαρμογή τού μαρξισμού-λε;
δηλ. ίρποί' έκδη^άνεται μέ άνοικτές μορφές ή ίί/λίαμαΐ:α~ φαγύ^ά^ίκή
σμού στίς κορεάτικες συνθήκες») σύμφω'
ή εσωτερική ιης
πολ^ΐκή 'κριση ^ού ολιγαρχικού κράτους. Οί
τίς όποιες «ό άνθρωπος μεταμορφώνει καί,
UamtiiitfTiffa
ορισμένη ρασιοναλιδεσμοί τού μάρξ^μού αύτού^μέ τήν κρίση είναι »
τάσσει τή φύση στή θέλησή του,
/ έθεώρεί το δεδομένη, σήμερα
' νοί άφου,/-εμφανίζεται^
ΐπαντηση στην /ήβ^0^βήτριτθρ'Το θεωρητικά κείμενα καί οί
είναι κοινωνικό ον προικισμέν
ΰς^ιντλεί τό^ίικό τομ-άπ’ αύ-ν
ουν(!), δημιουργικότητα καί
ήεμικέφ/μπορούν βέβαια νά μεταφράζονται σέ
μισε τήν καρτεσιανή μας κληρον·
ψ άκριβώς βύΤ^ύέ^Ψαν ίζογταίγλώσσες, θά πρέπει όμως vet έιναρωτηίανήή^όά^. άντι στοι ;
Έν πάση περιπτώσει- .ή ίστοριογραι
/£ /# β ύ μ ε κατά πόσο οί έννοιες παραμένουν οί ίδιες.
ίπορς <άήή}Ρόχη^-ί,^}^έργοΐ’ τού
ιδιαίτερης πορείας τού έργου τού Μάρξ επτ<.φ^
πει τήν έξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων no
ορισμένα κε
Ό Μάρξ, τουλάχιστον ένας ορισμένος Μάρξ,
^ά Μάρξ μιλάει
τόν άντικεφ
άξίζουν ίσως μιά προσεκτικότερη άνάλυση. Πα
μπήκε στά γαλλικά πανεπιστήμια στή διάρκεια
ράλληλα, θέτει κάποια μεθοδολογικά προβλήμα
^ήτίκό χαρακτήρα τής καπιταλιστή
ενός άπό τούς μεγαλύτερους κοινωνικούς κλυν ^ ^ ^ ή ς , τήν αντιλαμβάνεται σάν άπε^
τα.
δωνισμούς πού γνώρισε μέχρι σήμερα ό σύγχρο
σύαδίο στήν «έξελικτική» πορεία πρός Λόν σο
Ή συγχώνευση τού έργου τού Μάρξ μέ μιά
νος καπιταλιστικός κόσμος, τόν Μάη τού '68,
σιαλισμό καί τήν πριμοδοτεί. Σέ μιά φ^ξιά της
συγκεκριμένη κοινωνική-πολιτιστική πραγματι
εκατό χρόνια μετά τό Κεφάλαιο τού Μάρξ.
έκδοχή ή άπάντηση αύτή βλέπει εύνόϊκά τήν
κότητα γίνεται μ' ένα ιδιαίτερο πάντα τρόπο καί
Σήμερα, δεκαπέντε χρόνια μετά, τό έργο τού
είσοδο τών ξένων κεφαλαίων, άλλά καί στήν
παράγει άποτελέσματα πού σέ κάθε περίπτωση
Μάρξ άποτελεί πλέον ένα άντικείμενο πανεπι
άριστερή (άντιιμπεριαλιστική) της έκδοχή ή άρ
φέρουν τή σφραγίδα τής ίδιας τής κοινωνικήςστημιακής άνάλυσης, στό περιθώριο τών άνανηση στό ξένο κεφάλαιο δέν είναι ποτέ κατηγο
πολιτιστικής πραγματικότητας. Ή «ύποδοχή»
γκών τού πολιτικού άγώνα. Τό παράδοξο έδώ
ρηματική.
τού έργου τού Μάρξ γιά παράδειγμα στήν Αύείναι ότι ή πανεπιστημιακή έρευνα τού έργου
Ή δεύτερη άπάντηση, άπορρίπτοντας τόν έξεστραλία όπου «είσάγεται» κυρίως άπό μετανά
του Μάρξ, ιδιαίτερα όταν ξεφεύγει άπό τόν
λικτικισμό καί τήν «δεισιδαιμονία τής προόδου»
στες έργάτες καί έξόριστους κομμουνάρους (ύ
κίνδυνο τού άκαδημαίσμού, χαρακτηρίζεται συ
τής πρώτης, προσπαθεί νά άντιληφθεί τήν ιδιαι
ποδοχή, άς σημειωθεί, τυπική γιά μιά σειρά άπό
χνά άπό μιά σφαιρικότητα καί πραγματοποιεί
τερότητα τής λατινοαμερικάνικης περίπτωσης
περιπτώσεις στίς όποιες συμπεριλαμβάνεται ό
τέτοιες τομές πού δέν συναντάμε στή θεωρητική
στό γεγονός τής συνύπαρξης - συνεργασίας τού
’Αραβικός κόσμος καί ορισμένες χώρες τής Λατ.
πρακτική τών πολιτικών σχηματισμών πού μιλά
έγχώριου κεφάλαιου μέ τή μεγάλη γαιοκτησία
Αμερικής) είναι διαμετρικά άντίθετη άπό αύτή
νε σήμερα στό όνομα τού Μάρξ.
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ

Ένας νεαρός Αθηναίος έχει δυό φιλενάδες, μιά στόν Πειραιά καί μιά
στην Κηφισιά. Γιά νά τις έπισκεφτεϊ, κατεβαίνει στό σταθμό τής 'Ομόνοιας
καί γιά τή μέν πρώτη παίρνει τό τραίνο πού κατευθύνεται νότια ένώ γιά τή
δεύτερη αύτό πού έχει βόρεια κατεύθυνση. Επειδή τού άρέσουν καί οί
δυό κοπέλες τό ίδιο, άπλά μπαίνει στό πρώτο τραίνο πού περνάει άπό τήν
Ομόνοια. Μ' αύτόν τόν τρόπο άφήνει τήν τύχη νά άποφασίσει τό άν θά
πάει στή φίλη του στόν Πειραιά ή σ' αύτήν στην Κηφισιά.
Ο νέος μας πηγαίνει στό σταθμό τής 'Ομόνοιας κάποιο τυχαίο λεπτό
κάθε Σάββατο άπόγευμα, τά δέ τραίνα γιά τόν Πειραιά καί τήν Κηφισιά
περνούν τό ίδιο συχνά -κάθε δέκα λεπτά.
Παρ' δλα αύτά ό φίλος μας άντιλαμβόνεται οτι ή τύχη ευνοεί τόν
Πειραιά: έννιά στις δέκα φορές κατευθύνεται πρός τά κεί! Μήπως έσείς
μπορείτε νά δώσετε μιά έρμηνεία πού νά έξηγεί αύτή τήν πρωτοφανή
«άτυχώ» τής κοπέλας πού μένει στήν Κηφισιά:

ΓΗ λύση στό επόμενο)

ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΝΙΚΗΤΕΣ
Γιώργος Μεταξάς
Κώστας ’Αγαπίου
Ελένη Παπαρόδου
Ζήσης Μπέκος
Βρασίδας Λεώπονλος
(Οί νικητές έγιναν άπό τρεις πέντε
λόγω «ταυτοχρόνου άφίξεως»).
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Τά άψυχα, τά έμψυχα κι οί μηχανισμοί άμυνας τού Έγώ
Ό γάτος μου ό Sor γεννήθηκε στήν Κυψέλη πρίν άπό 7 περίπου μήνες.
Έζησε μέ τή μητέρα του σέ κάποιο μανάβικο, ώσπου μιά ώραία μέρα τόν
έπιασε μιά γνωστή τής όικής μου μητέρας καί τόν έφερε στόν Πειραιά.
Από τότε μένει μαζί μου.
Τό όνομά του οφείλεται στήν άγάπη μου γιά τόν συνθέτη-κιθαριστή
Fernando Sor πού γεννήθηκε τό 1780 στή Barcelona καί πέθανε φτωχός τό
1839 στό Παρίσι.
Έγώ γεννήθηκα τό 1952 στόν Πειραιά. Ζώ άκόμα, στήν ίδια πόλη, στόν
κάτω όροφο ενός παλιού τριόροφου σπιτιού. Στόν έπάνω όροφο μένουν οί
γονείς μου.
Ή κιθάρα μου ήρθε στή ζωή τό 1892 στή Γρανάδα, άπό τόν Antonio
Marin Montero. Εδώ καί 8 μήνες περίπου, κατοικεί στό Πειραιά καί
άποδίδει θαυμάσια τόσο τόν Sor όσο καί τούς συμπατριώτες του.
Τελευταίο πρόσωπο τής ιστορίας μας είναι κάποια φίλη μου πού
γεννήθηκε τό 1954 στήν Αθήνα καί άπό τόν περασμένο Αύγουστο ζεί στά
Γιάννενα. Τελευταία τήν είδα τά Χριστούγεννα, ημέρα πού γνώρισε τόν
Sor, τόν χάιδεψε καί μετά μέ χαιρέτησε. Από τότε δέν τήν ξανάδα.
Ό γάτος μου ό Sor είναι ενα άξιοθαύμαστο ζώο. Μπορεί καί άνοίγει τίς
πόρτες τού σπιτιού άπό τό πόμολο. Βάζω στοίχημα ότι εκτός τών άλλων
είναι θαυμάσιος επιστήμων καί έχει μουσικό αυτί, μέ ιδιαίτερη άντίληψ'η
στήν άρμονία τού 17ου καί 18ου αιώνα. Έπί 6 μήνες πού διάβαζα
κλεισμένος στό σπίτι φωναχτά, μέ μπόλικη μουσική στά διαλείμματα, ό
γάτος άκουγε τά πάντα προσεκτικά καί έτσι τά έμαθε άπ' έξω κι
άνακατωτά. Προχτές μάλιστα μοϋ δήλωσε ότι δέν χρειάζεται πιά έπαναλήψεις. Γιά νά μέ εύχαριστήσει μάλιστα, μέ διαβεβαίωσε ότι όταν είμαι
άπασχολημένος, μπορεί νά άναλαμβάνει αύτός τίς τηλεφωνικές μου συνεν
νοήσεις, χωρίς νά φαίνεται ή διαφορά.
Ή παρουσία του στό σπίτι μου συνέπεσε μέ μιά απώλεια. Τήν ίδια μέρα
πού τόν φέρανε, γυρνούσα άπό τόν οδοντίατρο έχοντας χάσει τόν
φρονιμίτη μου. Πονοϋσα τόσο, πού μούρχονταν χριστουγεννιάτικα δά
κρυα. Τήν ίδια βδομάδα είχε πέσει κι άλλη καταστροφή στό σπίτι. Είχαν
έμφανιστεί ποντίκια καί τό γεγονός μέ είχε τρομοκρατήσει.
Ή μητέρα μου μέ φωνάζει πατέρα του κι αύτόν γιό μου. Τού συμπεριφέρεται μέ τήν ίδια εύγένεια πού σνμπεριφέρεται καί σέ μένα. Ό γάτος μου
όμως έχει διαφορετική γνώμη. Θέλει νά κοιμάται τά βράδια μαζί μου καί
όταν πεινάει στριμώχνεται στήν κοιλιά μου στό χνουδωτό πουλόβερ καί
κάνει κινήσεις θηλασμού μέ τό στόμα του έπί ώρες. "Ετσι γιά τό γάτο μου
φαίνεται πώς είμαι ή μητέρα του.
Ό πατέρας μου πάλι, ξεχνάει πώς είναι άρσενικός καί έπιμένει όταν τόν
χαϊδεύει, νά τού απευθύνεται μέ επίθετα θηλυκού γένους. Έγώ παρ' όλο
πού στό ξύπνιο μου δέν έχω προβλήματα ώς πρός τό φύλο τού Sor, στόν
ύπνο μου τό πράγμα μπερδεύεται.
Σέ ενα μήνα φεύγω νά δουλέψω γιά 1 χρόνο στήν Κρήτη, πατρίδα τής
μητέρας μου. Ό γάτος μου θά μείνει μέ τούς γονείς μου στόν Πειραιά.
Έτσι ή μητέρα μου έχοντας τό «γιό μου», είναι σάν νάχει εμένα. Ό γάτος
θά έχει εκείνη γιά νά παίζει τό παιχνίδι τού θηλασμού, πράγμα πού ήδη τό
κάνει έξάλλου όταν έγώ λείπω άπό τό σπίτι. Ή κόρη τού Montero θά μέ
συνοδέψει στήν Κρήτη, καί έτσι ή επαφή μου μέ τή μουσική τού Sor
μάλλον θά είναι συνεχής. Ή φίλη μου φυσικά θά συνεχίσει νά μένει στά
Γιάννενα.
Οί εχθροί τής οικογένειας, μάς χλευάζουν γιατί τρέφουμε τόν Sor μέ
ακριβές τροφές. Έχω όμως τήν έντύπωση ότι άξίζει τό μισθό του.
Εσείς τί λέτε;
Ν.Π.
Υ.Γ. Γιά νά γνωρίσετε τή μουσική τού Fernando Sor, προτείνω νά άγοράαετε ένα δίσκο πού μού είχε χαρίσει ή φίλη μου όταν ήμουν ναύτης, μέ τά
παρακάτω στοιχεία: «Fernando Sor: 24 Etuoen Narciso Yepes, Gitarre.
Deutsche Gramophon αρ. 139364».

[ I l]

35. K·.’ είταν ένας άρρωστος, ό Λάζαρος ατό τή
Βηθανία, από τό χωριό τη ; Μαρίας καί τής Μάρθας
τής αδερφής της. Kt’ ή Μαριάρι. έχϊίνη
άλε·.ψε τόν
Κύριο ιχυρουίιαό καί ρ.έ τα μαλλιά της σφούγγισε τά
πόδια του, αυτή ’τανε τού ό Λάζαρος ό αδερφός τοίς
είταν άρρωστος. Τοϋ ρχήνησαν λοιπόν οι αδερφάδες κι’
είπαν « Κύριε, νά είναι άρρωστος εκείνος τ ’ αγαπάς ».
Καί σαν τ ’ άκουσε ό Ίνισοϋς είτε « Αυτά, ά αρρώστια
» δίν είναι για θάνατο ;χίνε για τά δόξα τοϋ θεού, για
» νά κάνει καί νά δοξαστεί ό γιος τοϋ θεοϋ ». Κ ι’ ό
Ίνισοϋς άγατοϋσε τά Μάρθα καί τά,ν αδερφή της καί
τό Λάζαρο. Ό τ α ν άκουσε λοιπόν πώς είναι άρρωστος,
τότ’ έρχεινε’ διό ιαε’ρες στό ;χερο; τοϋ βρίσκουνταν έπει
τα κατόπι λέει στους ρχαθητάδες « Παρχε στήν Ίο υ » δαία πάλι ». Τοϋ λένε οί ριαθτ,τάδες « Ραββεί, ό,τι
» ζητούσανε νά σέ πετροβολήσουν οί ’Ιουδαίοι, καί
»πάλι π ίς εκεί; » Άτοκρίθηκε ό Ίτ,σοϋς « Δεν είναι
» δώδεκα οί ώρες τής ήρχερα; ; Ό π ιο ς περπατά τήν
» ήριέρα, δέ σκουντάφτει γιατί βλέπει τό φώς τοϋ κό» σριου τούτου· όπιος όαως περπατά τά, νύχτα, σκουν» τάφτει γιατί δεν έχει αέσα του τό φώς ». Είπε αυτά

καί κατόπι τούς λέει « Ό Λάζαρος ό φίλος ;χχ ; κοιαή» θηκι ριόνε πάω νάν τόν ξυπνήσω ». Τοϋπανε λοιπόν
οί ριαθητάδες « Κύριε, αν κοιμήθηκε, [ό ΰτνος του] θά
» σωθεί». Κ ι’ ό ’Ιησούς είχε πει για τό θάνατό τ ο ν
ρχά έκείνοι νόαισαν πώς τό χοίρχισρχα τοϋ ϋτνου λέει.
Τότες λοιπόν τούς είπε ό Ίησοϋς ανοιχτά « Ό Λ άζα» ρος πέθανε, καί χαίρουααι γιά σάς, για νά πιστέψτε,
» άφοΰ δέν είρχουν έκεϊ- ριόνε παύε στό Λάζαρο ». Είπε
λοιπόν ό θωριάς τού τόνε λέγανε ΑΐΛν/ιο στους συριριαθητάδες του « ΓΙάριε κι’ έριεϊς νά ριάς σκοτώσουνε ριαζί
» το υ » . Σάν ήρθε λοιπόν ό Ίησοϋς, τόν ηύρε τού/ε
τότες τέσσερεις [αέρες ριεσα στόν τάφο.
Κι’ είταν ή Βηθανία κοντά στά Ίεροσόλυρια, ώς
δεκ απέντε στάδια ριακριά. 36. Καί πολλοί ’Ιουδαίοι
είχαν έρθεϊ στής Μάρθας καί Μαρίας, νάν τις παρη
γορήσουνε γιά τόν αδερφό. Λοιπόν ή Μάρθα όταν ά
κουσε πώς έρχεται ό Ίησοϋς, βγήκε νάν τόν προδεχτεϊ'
η Μαρία ό;χω; έριχνε σπίτι. Είπε λοιπόν ή Μάρθα στόν
Ίησοϋ « *Λν είσουν εδώ, δέν πέθαινε ό αδερφός ριου‘
» καί τώρα ξέρω πώς ό,τι ζητήσεις τοϋ θεοϋ θά σ’τό
» δώσει ό θεός ». Τής λέει ό Ίησοϋς « Θ’ άναστηθεϊ ό
» αδερφός σου ». Τοϋ λέει ή Μάρθα « Ξέρω πώς θ’ά» νχστηθεί κατά την ανάσταση τά στερνά τά [κερά ».
Τής είπε 6 Ίησοϋς « ’Εγώ ’ριαι ή ανάσταση κι’ ή ζωή.
» Ό π ιο ς pii πιστεύει, κι’ άν πεθάνει θά ζήσει' κι’ όπιος
» ζεΐ καί pii πιστεύει, δέ θά πεθάνει στόν αιώνα. Τό
» πιστεύεις αυτό ; » Τοϋ λέει « Ναι, Κύριε, έγώ π ι» στεύω πώς εσύ ’σαι ό Χριστός, ο γιός τοϋ θεοϋ πού» ναι νάρθεΐ στόν κόσριο ». Καί σάν τόπε αύτό, έφυγε
καί φώναξε κρυ^ά τή Μχριχρχ τήν αδερφή της κι’ είπε
« Ό δάσκαλος ήρθε καί σε φωνάζει». Κ ι’ εκείνη σάν
τάκουσε, σηκώθη γλήγορα καί πήγαινε στόν Ιησού*
κι’ ό Ίησοϋς δέν είχε άκόρια φτάσει στό χωριό, ριόνε
είταν άκόρια στό ρεέρος όπου τόν προδέχτηκε ή Μάρθα.
Οί Ιουδαίοι λοιπόν πούτανε ριαζί της σπίτι καί τήν
παρηγορούσαν, σάν είδαν τή Μαριάρι πώς γλήγορα ση
κώθηκε καί βγήκε, τήν ακολουθήσανε θαρρώντας πώς
πάει στόν τάφο γιά νά κλάψει εκεί. Ή Μαριάρι λοιπόν
σάν έφτασε στό [κέρος πούταν ό Ίησοϋς, ριόλις τόν είδε
καίτοϋπεσε στά πόδια λέγοντάς του « Κύριε, άν είσουν
» έδώ, δέ ρκοϋ πέθαινε ό άδερφός [ριου] ». Ό Ίησοϋς
λοιπόν, όταν τήν είδε ποΰκλαιγε καί ποΰκλαιγαν [κι’]
οί Ιουδαίοι όσοι ήρθανε ριαζί της, στέναξε ή καρδιά
του καί σ-ιγκινήθη κι’ είπε « Ποϋ τόνε θάψατε ; » Τοϋ
λένε a Κύριε, έλα νά δείς ». Δάκρυσε ό Ίησοϋς. Λέγανε
λοιπον οί ’Ιουδαίοι « Κοίτα πώς τόν αγαπούσε ». Καί
ρχερικοί τους είπανε « Δέ ρκποροϋσε αυτός π ’ άνοιξε τά
» ριάτια τοϋ τυφλού νά κάνει πού κι’ αυτός νά ριήν
» πεθάνει ; » Ό Ίησοϋς λοιπόν πάλι στενάζοντας ριεσα
του έρχεται στόν τάφο- κι’ ιϊτανε βραχότρυπα κι’ ά πάνου της βαλριένη πέτρα. Λέει ό Ίησοϋς « Βγάλτε
»τήν πέτρα». Τοϋ λέει ή αδερφή τοϋ πεθαριένου ή
Μάρθα « Κύριε, ρκυρίζει τώρα’ γιατί είναι τέσσερων pce—
» ρών ». Τής λέει ό Ίησοϋς « Δέ σοϋ είπα πώς άν ίσως
» πιστέψεις, θά δείς τή δόξα τοϋ Θεοϋ ; » ^Βγάλανε
λοιπόν τήν πέτρα' κι’ ό Ίησοϋς σήκωσε τά ραάτια κι’
είπε ε ΙΙατέρα, σ’ευχαριστώ πού ρι'άκουσες.Έγώ όαως
» ήξερα πώς πάντα ρι’ άκοΰς' ρχόνε τόπα γιά τό λαό
»τριγύρω, γιά νά πιστέψουν πώς έσύ ρχ’ έστειλες».
Κι’ όταν ταπε αυτά, φώναξε ριέ φωνή ιχεγάλη « Λ ά » ζαρε. έλα όξω ». Καί βγήκε ό νεκρός σαβανωρΰνος
χεροπόδαρα, κι' ιϊτανε τό πρόσωπό του δεχένο γύρο* αέ
προσόψι. Τούς λέει ό Ίησοϋς « Λύστε τον κι’ άφίστε
* τον νά σάρει ».
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'Η ’Ανάσταση
του Λαζάρου
Μιά άλλη εκδοχή στό φως της ψυχανάλυσης
Ή διάσημη Γαλλίόα ψυχαναλϋτρια Françoise Dolto άπαντα στις έρωτήσεις
τοϋ συναδέλφου της G. Severin, εξετάζοντας άτιό τή σκοπιά τής έπιστήμης
της τήν περικοπή τοϋ Ευαγγελίου πού άναφέρεται στήν Ανάσταση τοϋ
Λαζάρου. 'Από τό βιβλίο «L’Evangile au risque de la psychanalyse», τ. 1.
Στή διπλανή στήλη παραδέτουμε τήν περικοπή αυτή σέ μετάφραση τοϋ
Α. Πάλλη, άπ' τήν πρώτη έκδοση τής «Νέας Διαδήκης», Λίβερπουλ 1902.
Φτάνουμε λοιπόν στήν άνάσταση τοϋ
Λαζάρου. Μοϋ προξενεί εντύπωση τό
γεγονός ότι ό ’Ιησούς φροντίζει νά τόν
περιμένουν. Μήπως κάνει... καπρίτσια;

Ή διαφορά άνάμεσα στήν άνάσταση τοϋ Λα
ζάρου καί τίς δύο προηγούμενες, στηρίζεται
στήν προσωπική φιλία πού είχε μέ τόν Ιησού.
Ή οικογένεια αύτή τής Βηθανίας είναι αγαπητή
στόν Ίησοϋ καί στό σπιτικό τους βρίσκει ένα
άπάνεμο λιμάνι. Τόν καλούν σέ βοήθεια. Βέβαια,
ό φίλος του είναι άρρωστος. Όμως θάπρεπε
γι’ αυτόν τό λόγο νά διακόψει τήν περιοδεία του
καί ν’ άλλάξει τά σχέδιά του; Ξέροντας πώς στήν
Ίουδαία τού έχει άπαγορευτεϊ ή διαμονή φοβά
ται νά βάλει πρόωρα σέ κίνδυνο τή ζωή του καί
τή ζωή τών μαθητών του.
Δέν πρόκειται γιά καπρίτσιο. Ζεί μιά πραγμα
τική προσωπική δοκιμασία καί δέν μπορεί νά δει
ξεκάθαρα τί θάπρεπε νά κάνει. Πιστεύω ότι
όταν άποφάσισε νά πάει στή Βηθανία είχε ήδη
πληροφορηθεϊ τό θάνατο τού Λαζάρου καί κα
τάλαβε πώς έφτασε πιά ή ώρα πού θά φανέρωνε
τή δόξα τού Θεοϋ. Είναι ή άναμενόμενη ευκαιρία
γιά νά περάσει το μήνυμα. Μερικές δοκιμασίες
προκαλούνται άπό αύτό πού στήν ψυχανάλυση
ονομάζεται «μηχανισμός τής άποτυχίας». Οί δο
κιμασίες όμως τής μύησης είναι άναπόφευκτες.
Γιά τόν Λάζαρο καί τίς άδελφές του ή τραγική
αύτή βδομάδα ήταν άναγκαία, όπως άναγκαϊο
ήταν γιά τόν ’Ιησού νά διαχωρίσει τήν άποστολή
του άπό τούς συναισθηματικούς δεσμούς τής
άνθρώπινης καρδιάς του. Πιστεύω ότι σ’ αύτό
άναφέρεται όταν μιλάει γιά τίς ώρες τοϋ φωτός
καί τού σκοταδιού.
Ή έξέλιξη τού άνθρώπου περνάει άναγκαστικά μέσα άπό τήν όδύνη καί τό πένθος. Υπάρ
χουν έπώδυνες διαδικασίες πού είναι άναπόφευ
κτες· χάρη σ’ αύτές ή πίστη τών άνθρώπων
δοκιμάζεται: πρέπει νά διασχίσουν τή νύχτα.
Πιστεύετε λοιπόν πώς ό Λάζαρος δέν
άντεξε τή φυσική άπουσία τού Ιησού;

Ναί δέν έχει κανένα στήριγμα πιά ώστε νά
συνεχίσει νά ζεί. Ή Μάρθα άλλωστε τό λέει στόν
’Ιησού: «"Αν ήσουν έδώ, δέν πέθαινε ό άδερφός
μου». Λίγο άργότερα τό έπαναλαμβάνει καί ή
Μαριάμ: «Κύριε, άν ήσουν έδώ, δέ μοΰ πέθαινε
ό άδερφός |μου]». Όσο ό Χριστός δέν άνταποκρινόταν στό κάλεσμα, ό Λάζαρος αισθανόταν
έγκαταλελειμμένος. Δέν είναι πιά βέβαιος, γιά
τήν άγάπη τού Ιησού γι’ αύτόν κι άπελπίζεται
γιατί δέν θά τόν ξαναδεί ποτέ. Δέν θά μπορούσε
ό Ιησούς - άν τόν άγαπούσε πραγματικά - νά

διακινδυνέψει τά πάντα στό όνομα τής φιλίας
τους; (Γιατί ό Λάζαρος ήξερε καλά ότι στήν
Ίουδαία πολλοί ήθελαν νά λιθοβολήσουν τόν
Χριστό).
"Ηταν μιά όμοφυλοφιλική φιλία;

Ναί, έκ μέρους τού Λαζάρου τουλάχιστον,
ήταν μιά παθητική ναρκισσιστική φιλία. Ό Λά
ζαρος, μέσα στήν άπόγνωση γιά τόν χωρισμό του
άπό τόν Ιησού, όπως ένα μωρό πού άποκόβεται
άπό τό μητρικό στήθος, άφήνεται νά πεθάνει.
Στήν πραγματικότητα ό Λάζαρος έχει τήν άνάγκη τού Ίησοϋ. Ή άγάπη του γι’ αύτόν είναι
άγάπη σαρκικής έξάρτησης. Άν, όπως πιστεύει,
ό Ιησούς τόν ξέχασε, ή αν ό Ιησούς προτιμά
τήν άποστολή του (ή τήν άσφάλειά του) άπ’ αύ
τόν, δέν μπορεί νά πιστέψει πιά ούτε σ’ αύτόν
ούτε στά λόγια του.
Κι ό Ιη σ ού ς, άπ’ τή μεριά του, τί
είδους άγάπη έτρεφε γιά τόν Λάζαρο;

Ό Ιησούς έχει νά ζήσει ένα δυσβάσταχτο
πεπρωμένο. Μερικές φορές, μπαίνει στόν πειρα
σμό νά ζήσει σάν ένας άνθρωπος, όπως οί άλλοι,
νά είναι ένας πολιτικός ήγέτης, ισχυρός... καί
γιατί όχι, νά τόν άγαπούν γι’ αύτό πού είναι. Ό
δαίμονας δέν είναι γι’ αύτόν ό μοναδικός πειρα
σμός. Κάθε άνθρώπινη άγάπη μπορεί νά παίξει
τόν ίδιο ρόλο. "Ο,τι άνθρώπινο στοιχείο ύπάρχει
μέσα του, δηλ. ό Ιησούς τής Ναζαρέτ, είναι
ύποταγμένος σέ μιά άγάπη-κάτοπτρο πού ύπήρξε γιά όλους μας μιά ύποχρεωτική συνθήκη άπό
τά παιδικά μας χρόνια.
Τότε μέ τόν Ιωάννη τά πράγματα
είναι πιό καθαρά. Δέν ονομάζεται άλ
λωστε «ό άγαπημένος μαθητής τού ’Ιη
σού;»

Ναί, φυσικά, ό Ιωάννης είναι ό,τι πιό ναρκισ
σιστικό απομένει στόν Χριστό, δηλαδή ή συναι
σθηματική προσήλωση στόν έαυτό του, γιοΰ μιας
θνητής γυναίκας, πού μέσα άπό τό άντικαθρέφτισμα τών άγαπημένων ματιών της, έλαβε γνώ
ση1 τών πραγμάτων. Είναι μιά διαδικασία κοινή
γιά τόν καθένα- κοιτάζοντας μέσα στόν καθρέ
φτη άγαπάμε τό πρόσωπό μας ή τουλάχιστον δέν
μένουμε άδιάφοροι.
1. Έ δ ώ ό ό ρ ο ς c o n - n a i s s a n c c δ έ ν ε ί ν α ι δ ό κ ι μ ο ς . Π α ί ζ ε ι μ έ τ ό
π ρ ό σ φ υ μ α c o n ' π ο ύ σ η μ α ίν ε ι μ α ζ ί-σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ί τ ή λ έ ξ η
γέννηση
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Ό 'Ιωάννης είναι γιά τόν 'Ιησού ένας καθρέ
φτης τής άπόκρυφης ζωής του - εκείνης πού
έζησε πριν άπό τήν Κανά - καί πού προετοίμαζε
τό μέλλον. "Ισως καί νά άντλεί δυνάμεις άπό
αύτόν τόν άνθρωπο, πού άντιστοιχεί τόσο πολύ
στήν εικόνα τής νεότητάς του, μιά νεότητα
άνοιχτή τότε πρός τό μέλλον.
Έδωσε τόν 'Ιωάννη στήν Παναγία, άκριβώς
γιατί ήταν ό άλλος εαυτός του, γιά νά τόν
άντικαταστήσει στόν κοινωνικό ρόλο τού γιού,
γιά νά τόν άγαπήσει ή Μαρία καί νά βρει
σ' αύτόν παρηγοριά όταν ό γιος της ό 'Ιησούς
θάχει πεθάνει.
"Αν ό 'Ιωάννης άντεξε τόν θάνατο τού 'Ιησού,
ήταν γιατί έπρεπε νά ύποβαστάξει τή Μαρία. Ό
'Ιωάννης δέν ήταν γιά τή Μαρία ένας φίλος.
Ή ταν ένας άλλος γιός. Χάρη σ' αύτήν τήν άποστολή, ό Ιωάννης μπόρεσε νά άντιμετωπίσει τήν
όδύνη του. Γιά τόν Ιησού, ό Ιωάννης ήταν ό
θνητός άντικαταστάτης τού γιού πού χρειάζεται
μιά μητέρα πού πενθεί γιά κείνον τού όποιου ό
θάνατος ύπεξαίρεσε τήν πιό άγνή της τρυφερό
τητα.
"Οσο γιά τόν Λάζαρο, αύτός ήταν προσηλωμέ
νος στόν Χριστό διά μέσου τού Ιησού πού
άπετέλεσε γι’ αύτόν τό φώς - ή άπουσία τού
Ιησού έκανε τόν Λάζαρο νά περπατά ατό σκο
τάδι. ' Εκεί ίσως βρίσκεται μιά άλλη έρμηνεία τών
λόγων τού ’Ιησού: άν κάποιος περπατάει τή
μέρα, δέν τρικλίζει, άλλά άν περπατάει τή νύχτα,
τότε τρικλίζει. Ό ήλιος γιά τόν Λάζαρο ήταν ό
Ιησούς, όχι ό Χριστός.

Ό Λάζαρος λοιπόν δέν άντέχει τή
δοκιμασία τού χωρισμού του άπό τόν
Ιησού. Τού είναι άναγκαίο νά βρίσκε
ται διαρκώς δίπλα στόν Ιησού-Χριστό.
Μήπως εκεί βρίσκεται ή αιτία τού θ α 
νάτου του; Πεθαίνει άπό κατάθλιψη;
Κατά τή γνώμη μου πρόκειται γιά όξεία κατά
θλιψη. Δέν πεθαίνει γιατί ή έπιθυμία του έκπληρώθηκε, άλλά άντίθετα, πεθαίνει άπό έλλειψη,
άπό άποστέρηση, άπό έπιθυμία γιά τόν 'Ιησού,
άπό έλλειψη ψυχολογικής καί πνευματικής τρο
φής είχε άκόμα άνάγκη άπό όλα αύτά γιατί δέν
ήταν αύτόνομος. Ό 'Ιησούς άντιπροσωπεύει
γι' αύτόν τήν τροφό-πατέρα, μητέρα, μεγαλύτε
ρο άδερφό. Άλλά ακριβώς γι’ αύτόν τό λόγο, τό
έπαναλαμβάνω, ό 'Ιησούς ύποψιάστηκε τόν κίν
δυνο τής άποτυχίας τής άποστολής του.
Ό 'Ιησούς έκτίθεται σ' αύτόν τόν κίνδυνο
άπό ένα τελευταίο άπομεινάρι ναρκισσισμού: ή
σαρκική του παρουσία είναι τόσο συγκινησιογενής ώστε νά ξυπνήσει τόν Λάζαρο. Τούτο μπορεί
νά είναι κολακευτικό γιά τόν 'Ιησού τής Ναζα
ρέτ, άλλά ό Χριστός δέν μπορεί νά έξαρτάται
άπό τήν αύταρέσκεια, τό δέλεαρ τού άνθρώπινου ναρκισσισμού όπως παρουσιάζεται στόν κα
θένα μας.

Ποιά θέση δίνει λοιπόν ό Χριστός
στόν Λάζαρο; Είναι τό είδωλό του; Τό
άναπληρωματικό του έγώ;
Καί ναι καί όχι, είναι πιό βαθύ άπό αύτό. Ο
'Ιησούς χρησιμεύει στόν Λάζαρο σάν πλακού
ντας καί σάν ομφάλιος λώρος. Ό Λάζαρος αρρω
σταίνει, έπιστρέφει στό φυτικό στάδιο, γιατί ό
Χριστός άπουσιάζει, δέν μπορεί πιά νά άντλήσει
ζωή άπό τόν 'Ιησού. Χωρίς τήν παρουσία τού
Χριστού δέν έχει τά μέσα νά ύπάρξει, είναι ένα
δέντρο κομμένο άπό τίς ρίζες, ένα έμβρυο πού
δέν τρέφεται πιά άπό τόν όμφάλιο λώρο ένός
ζωντανού πλακούντα.
Ό Λάζαρος άντιμετωπίζει τόν Ιησού σάν
κάποιον τού όποιου ή παρουσία είναι άπαραίτη-

Ή έγερσις τού Λαζάρου (χειρόγραφο
"Ορους)

Αγίου
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Ό Ιησούς στήν οικία τού Λαζάρου (χειρόγραφο
Αγίου Ό ρους)

τος όρος γιά νά μπορέσει νά ζήσει. Άν ό Ιησούς
μπορεί νά ζήσει χωρίς τόν Λάζαρο, τό αντίθετο
δέν είναι έφικτό. Όταν γεννιέται ένα βρέφος, ό
πλακούντας παύει νά ζεί, δέν χρησιμεύει πιά σέ
τίποτα. Κατά τόν ίδιο τρόπο τό έμβρυο δέν
μπορεί νά ζήσει άν τού άφαιρεθεϊ ό πλακούντας.
Ο Λάζαρος - έμβρυο δέν μπορεί νά ζήσει χωρίς
τόν Ιησού. Πριν γνωρίσει τόν Ιησού τού άρκούσαν οί άδερφές του. "Οχι όμως καί μετά.
Ο Λάζαρος είναι σάν ένα νεκρό έμβρυο μέσα
στή μήτρα. Έπέστρεψε στή μητέρα γή τυλιγμέ
νος, στις φασκιές, χωρίς άλλη ένδοψυχική έπικοινωνία μέ τούς ζωντανούς. Μή μπορώντας πιά
ν' άντλήσει χυμούς άπό τό άνθρώπινο πρόσωπο
τού Χριστού, ό,τι είναι φυτικό στοιχείο μέσα του
δέν έχει άπό τί νά ζήσει.
Ή διαδικασία τού θανάτου, πού υποχρεώνει
κάθε πλάσμα στήν οργανική άποσύνθεση, κάνει
τό σώμα τού Λαζάρου νά έπιστρέψει στήν κατά
σταση τών τελουργικών στοιχείων, δηλαδή νά
άποσυντεθεί: μιά όσμή σάρκας σέ άποσύνθεση
άναδύεται άπό τόν τάφο. Τό σώμα του βρίσκεται
σέ κατάσταση σήψης. Ό έγκαταλελειμμένος Λά
ζαρος έχασε τό ένστικτο τής αύτοσυντήρησης.
Τού λείπει τό μοναδικό όν στόν κόσμο άπό τό
όποιο έξαρτά τή ζωή του άπό τόν καιρό πού
έμαθε ν' άγαπά.
Τό είδος τής προσήλωσης πρός τόν Ιησού
έξηγείται τόσο άπό τό ότι ό 'Ιησούς τού είναι
άναγκαΐος όσο καί άπό τήν έπιθυμία του νά
ενωθεί μαζί του σέ μιά ναρκισσιστική άγάπη. Ή
δοκιμασία τής συναισθηματικής άπο-ζωτικοποίησης σ' αύτό τό άρχαίκό έπίπεδο έπιφέρει
τήν άπο-ζωτικοποίηση τού ύποσυνείδητου συνενωτικού δεσμού άνάμεσα στό πνεύμα καί τή
σάρκα. Ή καταστροφή αύτού τού δεσμού είναι

θανατηφόρα γιά τό σώμα. Πεθαίνει, μπορούμε
νά πούμε άπό όξεία νεύρωση μελαγχολίας.
Ό Λάζαρος είναι άκόμα δεμένος μέ τίς δυό
άδερφές του τόν καιρό πού γνωρίζει τόν Ιησού
καί γίνεται φίλος του. Σάν άντρας ένήλικας καί
έργένης είναι προσκολλημένος στις δυό ανύπα
ντρες γυναίκες. Οι τρεις τους ζούν σάν άχώριστα
παιδιά, πού δέν έχουν άποκοπεί άκόμα άπό τόν
μητρικό μαστό, στό σπίτι τών γονιών τους. Είναι
σάν τρίδυμα πού δέν βγήκαν άκόμα στήν κοινω
νική ζωή. Κι άκόμα, ίσως, κανένας άπό τούς
τρεις δέν μπορεί νά διαχειριστεί τή λίμπιντό του
άνεξάρτητα άπό τούς άλλους.
Σημειώστε άκόμα ότι οί δύο άδερφές του είναι
τό ίδιο προσηλωμένες στό πρόσωπο τού Χρι
στού. Ή Μάρθα είναι δεμένη μαζί του μέσα άπό
μιά τάση έξύψωσης πρός τά θεία «πρωκτικού
σταδίου»: είναι χειρώνακτας, όργανώνει, κατα
σκευάζει. Ή Μαριάμ είναι προσηλωμένη σ' αύ
τόν μέ μιά λατρευτική στάση προσευχομένης:
ρίχνεται στά πόδια τού Ιησού, πίνει τό νέκταρ
τών λόγων του, άκίνητη μπροστά σέ μιά άναγωγή
πρός τά θεία. Πρόκε··^. γιά μιά συναισθηματική
μετατόπιση «στοματικού σταδίου».
Από τίς δυό «κοπέλες» ή μιά, ή Μάρθα,
δουλεύει συνεχώς άπασχολημένη γιά τό χατήρι
του· ή άλλη, ή Μαριάμ τόν απομυζά μέ μάτια κι
αύτιά. "Οσο γιά τό «άγόρι», τόν Λάζαρο, πεθαί
νει όταν ό Ιησούς λείπει. Είναι ένα νευρωτικό
τρίο!
Αν υπάρχει μετάθεση τού Λαζάρου
στόν Ιησού, άν ό Ιησούς άντιπροσωπεύει στό υποσυνείδητο τού Λαζάρου
τόν πάτερα καί τή μητέρα του, εσείς
σάν ψυχαναλύτρια, θά πρέπει νά δε
χθείτε ότι ό Χριστός άνταποκρίθηκε
σ' αύτήν τή μετάθεση μέ μιά άντι-μετάθεση! Κάτι τέτοιο είναι έν δυνάμει
άναπόφευκτο στή λιμπιντική οικονο
μία.
Μά είναι προφανές. "Οχι μόνο ό Ιησούς
δέχεται τή φιλία τού Λαζάρου πού τού κάνει
καλό, άλλά καί άνταποκρίνεται. Άλλωστε δέν
τού λένε: «Κύριε, είναι άρρωστος έκείνος π' αγα
πάς»:
Πρέπει νά πάμε μακρύτερα άκόμα. Αυτή ή
άντι-μετάθεση είναι μιά άπάντηση πού προέρχε
ται άπό τό ύποσυνείδητο τού Ιησού' καί άπευθύνεται στό ύποσυνείδητο τού' Λαζάρου.
Μπροστά στό θάνατο, ό Λάζαρος άνατριχιάζει,
κλαίει, είναι συγκινημένος, ταραγμένος, άναρριγά σάν νά έχει κιόλας μολυνθεΐ άπό τήν παγωνιά
τού θανάτου. Είναι ένα δέντρο μέσα στόν κυ
κλώνα. Τό ύποσυνείδητο τού Ιησού μοιράζεται
τό θάνατο τού Λαζάρου. Γιά νά μπορέσει νά
άποσπάσει τό Λάζαρο άπό τήν παιδική του
έμμονή πρός αύτόν, γιά νά τόν χωρίσει άπό τόν
πλακού'ντα πού αύτός ό ίδιος άντιπροσωπεύει, ό
Ιησούς ύποχρεώνεται νά ξαναζήσει ό,τι μέσα
του ζεί άκόμα σάν άνθρώπινη προσήλωση (καί
άντι-μετάθεση στό πρόσωπο τού Λαζάρου). Εί
ναι ένας παλιμπαιδισμός τής δικής του ιστορίας,
έπιστρέφει στό σημείο πού βρίσκεται ό Λάζαρος.
Ο Ιησούς πρέπει νά άποσπασθεί άπό τόν δικό
του πλακούντα. 'Υποχρεώνεται νά ξαναζήσει τήν
άποκοπή του - παιδιού ριζωμένου σέ άνθρώπινη
μήτρα. Ανατριχιάζει καί κλαίει.
Καταλαβαίνετε πώς οί δύο άλλοιώσεις, τού
Λαζάρου καί τού Χριστού, είναι παράλληλες. Ο
Ιησούς πρέπει νά υποφέρει ό,τι ύπέφερε ό
Λάζαρος, γιά νά έντοπίσει τά ναρκισσιστικά
στοιχεία πού παραμένουν μέσα του καί τόν
ένώνουν μέ τούς φίλους του τής καθημερινής
ζωής. Ανακαλύπτει πόσο άκόμα έχει άνάγκη
τούς φίλους του καί μ' ένα βρυχηθμό άγάπης,
τούς άποχωρίζεται.
Μετάφραση: Στέλλα Χρυσουλάκη

oxoflia-oxofl
καί τέτοια. Αύτά είναι γνωστά. Τό
μόνο πού μένει είναι νά εύχηθούμε
καί μείς στή Σακοράφα καλά στέ
φανο, καλές έπιδόσεις στούς 'Ολυ
μπιακούς καί μιά νέα έμφάνιση μέ
τά χειμερινά μοντέλα!
«’Εθνική Ελλάδος γειά σου!»

Α.Θ.

Λίγη Γόβα,
λίγος Δημήτρης
καί τ’ άκόντιό μου!

Κ Εγγονοπουλος. Ιινδιιΐη μι lui'χιι,ς'ΐ. l i t . .i
χνική ύποδομή τής Ιΐινακοθήκης
τήν Μελίνα καί τόν έρωτα γενικά.
Όσον αφορά τόν πατριωτισμό
; 9:
μας ή δουλειά πού γίνεται στά Ελ
ληνικά σχολεία είναι καλή ( Ό Picas
so μέ οδήγησε μέχρι εδώ άλλά
φεύγω μέ τις καλύτερες εντυπώ
σεις γιά τό έργο τών 'Ελλήνων
ζωγράφων).
Όμως οί αντιδράσεις ήταν ποικί
λες τόσο σέ συγκινησιακό (πάντως
ότι καί νά λέμε ό Picasso ξέρει νά
ζω γραφίζει ώραϊα κω λομέρια).
όσο καί σέ όργανικό έπίπεδο ( Α π'
«Δέν βαριόμαστε νιι βλέπουμε
ό,τι είδα του Έγγονόπουλου τον
τήν έχδεαη. Μαλακώνει τή σκέψη
άρέσει πολύ τό γυμνό καί τά κε
κάργα».
φάλια χωρίς μάτια, μύτη, στόμα
« Ό δρύλος είναι αναμφισβήτη
καί αυτιά. Μετά ά π 'α ν τά κουφάτα ή καλύτερη καί πιό ένδοξη
δηκα). Εντυπωσιάζει έξάλλου ή
όμάόα τής Ελλάδας, θρύλος ση
κριτική στάση (Τί ορνιθοσκαλί
μαίνει ομάδα τιμημένη. Φόρεσα
σματα είναι αυτά; "Εχουμε δει καί
θρύλε».
καλύτερα) ένώ δέ λείπουν οί πα
« Ν ίκ η σ' ά γ a π ώ . Τ ά κ η ς
ραινέσεις (Ιίικάοοο, πέτα τό λάσο
8/4 /8 3 »
καί πιάσε εκείνους πού σέ κά
'Εθνική ομοψυχία, φίλαθλο άλλά
νουν μουσείο) καί ακόμη οί έξομοκαί κριτικό πνεύμα Επικρατεί κατά
λογήσεις (Κοίταξε Πάμπλο, τή Μάτήν παρέλαση, πού πραγματοποίη
γδα τήν αγαπώ).
σε τόν τελευταίο καιρό ή μαθητιώΚαί τήν ώρα πού ό «Μαγεμένος
οα νεολαία τών Αθηνών στήν Ε
Ά λέξης» έκστασιάζεται (Picasso
θνική Πινακοθήκη.
καί Έγγονόπουλος θά μου μεί
Οί υπεύθυνοι τών οικείων υπουρ
νουν άληομόνητοι π α π π ο ύ δ ες.
γείων, οί καθηγητές καί τό απου
Πολύ πρώτοι στόν τομέα τους)
σιολόγιο ξενάγησαν τά αυθόρμητα
ένας συμμαθητής του συνδέει τήν
προσερχόμενα πλήθη τών διψασμέέμπειρία του μέ τήν έπικαιρότητα
νων γιά εικαστικές τέχνες μαθητών.
(Μελίνα τά Ελγίνεια, νά χαρεϊς
Τοποθετημένο σέ έξέχουσα θέση
τή δέση σου).
τό ειδικά σχεδιασμένο αναλόγιο
'Ενδιαφέρουσες έπίσης άπόψεις
άπό πλεξιγκλάς στηρίζει τό βιβλίο
γιά τήν ύλικοτεχνική ύποδομή καί
συγχαρητηρίων πάνω του έχουν
τό υπαλληλικό προσωπικό τής Πι
χαραχτεί οί άπόηχοι τού ομαδικού
νακοθήκης (Παρακαλώ κατεβάστε
όπτικού παραληρήματος, άπό τά
τόν απααίκλα άπό τίς κάμερες).
ίδια τα χέρια τών μαθητών.
Τέλος μιά άντικειμενική διαπί
Τό φάσμα τών παρατηρήσεων εί
στωση: «Πάντως ή Πινακοδήκη έ
ναι άρκετά εϋρύ καί καλύπτει τόσο
χει ωραίες τουαλέτες γιατί έχει
τό έργο τού Πικάοσο καί τού Έγκαί κωλόχαρτο».
Σπ.Π
γονόπουλου όσο καί τήν ύλικοτε-

Τά κουφά γυμνά,
ό σπασίκλας
καί τό κωλόχαρτο
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Ασυναγώνιστο μοντέλο ή Σοφία
Σακοράφα. Ήταν ένα έκπληκτικό
δείγμα τού πώς νά μήν ντύνεται μιά
νέα κοπέλα Ό κ. Τερζόπουλος θε
ωρώντας σάν συνεπής αστός άνυπόφορες τίς Κνίτισες, μάς έδωσε
μιά εικόνα γιά τό πώς φαντάζεται
ότι ντύνονται οί κομμουνίστριες.
Ούτε μίνι, ούτε έξωμα, ούτε ξεβαμ
μένα στενά παντελόνια, ούτε δαντέ
λες, τίποτα!
Κάτι μακριούτσικες φουστίτσες
μέ γόβες καί κουμπωμένο πουκάμι
σο, είναι τά μοναδικά στολίδια μιας
πολιτικοποιημένης. Έτσι τή θέλει ό
καλός της καί τό Κομμά, κι όχι νά
ξεφαντώνει στά τσιφτετέλια σάν
τήν άλλη τή θεούσα, τή Βερούλη.
Καί ή «Γυναίκα» έγινε ανάρπα
στη. Τώρα βέβαια, μετά τή Σακορά
φα πέταξε κι ένα μανεκέν έξεζητημένο, άέρινο καί «δαντελωτό» στίς
επόμενες σελίδες γιά νά καλύψει
καί τίς υπόλοιπες γυναίκες πού δέ
γιορτάζουν τά έκατοντάχρονα τού
Μάρξ.
Ας μή μιλήσουμε τώρα πάλι γιά
γυναίκες άντικείμενο άπρόσωπο

Περί ευτυχίας
ό λόγος
«Τή βρίσκω μ' ένα θηλυκό 100%.>»
Τάδε έφη ό «άναρχοαυτόνομος»
καί όργίλος Βλάσης Μπονάτσος στή
στήλη «παράθυρο στήν τέχνη» τής
Κυριακάτικης ’Ελευθεροτυπίας 17
Απριλίου. Απ'τήν άλλη μεριά, ή
έθνική μας στάρ δηλώνει: «τήν έχω
καταβρεί μ’ αύτό τό άγόρι». Εύτυχεις λοιπόν όλοι μιά καί τή βρί
σκουν μεταξύ τους. Εύτυχές καί τό
άναγνωστικό κοινό πού τά είδωλά
του έχουν ύψηλές έπιδόσεις στή
σεξουαλική τους ζωή. Ευτυχείς οί
δημοσιογράφοι πού τρώνε τά όλόφρεσκα μπαρμπούνια στό διαμέρι
σμα τής όδού Στισιχόρου. Εύτυχείς
καί οί διευθυντές τών έφημερίδων
πού οί συντάκτες τους ψαρεύουν
τέτοια λαυράκια. Εύτυχείς έμείς
πού έπιτέλους γνωρίζουμε τόν ΔΙ
ΚΟ ΜΑΣ Βλάση, τόν άφέντη, τόν
ψαρά, τόν άσωτο, τόν φυσιολάτρη,
τόν πράσινο Βλάση. Μά πιό πολύ
άπ' όλους, εύτυχής ό "Αρης Δαβαράκης γιατί «έκλείπουν μέρα μέ τή
μέρα οί κάφροι» πού θά μπορού
σαν νά συννεφιάσουν τό ανθόσπαρ
το μέλλον τού πρότυπου ζευγαριού.
Πάντως γιά μιά άκόμα φορά ή
Βουγιούκλω κάνοντας τά έν οϊκω έν
δήμω άποδεικνύει τό έπιχειρηματικό της δαιμόνιο καί οί έπίδοξες
άνταγωνίστριες «τρώνε τή σκόνη
της» όπως ίσως θά έλεγε καί τό
«άναρχοαυτόνομο μανούλι».

Γ.Μ.

«Λίγο πρίν τό 1984»
«Λίγο πρίν τό 1984» ήταν ό τίτ
λος τής μικτής παράστασης πού
δινόταν γιά 10 μέρες στό ΓΙολύπλανο (20-30 Απρίλη) άπό τούς Νίκο
Γιαννόπουλο (φωτογραφία) καί
Θωμά Σλιώμη (πιάνο), μέ συμμετο
χή τής Νένας Παπαγεωργίου (χορός).
Ό τίτλος, παιχνίδι λεκτικό. Χρο
νολογικά,πρίν άκριβώς άπό τό
1984. Έννοιολογικά, ή κατάσταση
πού περιγράφει ό "Οργουελ στό
βιβλίο του.
Δυό οί άξονες τής παράστασης:
-Ή σχέση τού άνθρώπου μέ τό
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είδωλό του (τό είδωλο π.χ. τής από
λυτης όμορφιάς). Η κάμερα σήμε
ρα παίζει ένα ρόλο διάμεσο άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τό πρότυπό
του. Ό μέσος τηλεθεατής νιώθει
τήν υστερική άνάγκη νά πλησιάζει,
νά άγγίζει νά καταλαμβάνεται άπό
τό είδωλό του.
-Ή άλλοτρίωση του ανθρώπου,
μιά διάχυσή του δηλαδή σ’ ένα «μή
πράττειν». Θεατής τής Ιδιας του τής
ζωής καί τοΰ κοινωνικού γίγνεσθαι,
εξω άπό τό παιχνίδι τής ιστορίας.
Μή ένεργός, μή αύτενεργός μέ πλή
ρη έλλειψη αυτονομίας καί άτομικότητας.
Ή παράσταση συμπυκνώνει τό
πλέγμα τής πληροφόρησης σέ 6 βί
ντεο μέ διαφορετικά προγράμματα
μιξαρισμένα, άπό τήν τηλεόραση.
Μπρος στό μόνιτορ πού προβάλ
λει τήν εικόνα τής γυναίκας, ή Νένα
Παπαγεωργίου προσπαθεί νά φτά
σει τήν άπιαστη εικόνα της. Οι κινή
σεις της άργές στήν άρχή, γίνονται
όλο καί πιό νευρωτικές φτάνοντας
στό τέλος σέ καταστάσεις υστερίας
καί τρέλας.
Μέσα σ’ ένα καταιγισμό άπό ει
κόνες καί ήχους πού έκπέμπουν
παγερά μηχανήματα, παράλληλα μέ
τήν προσπάθεια τής γυναίκας νά
μοιάσει στό πρότυπό της, υπάρχει
ένα πρόσωπο «δρών», ό πιανίστας.
Μιά συνεχής πάλη άνάμεσα στόν
ήχο τού πιάνου καί τοΰ βίντεο. Τά
βίντεο τόν «σκεπάζουν» έκείνος άντεπιτίθεται χρησιμοποιώντας τό
πιάνο σάν κρουστό. Προσπαθεί νά
υπάρξει, άλλά τελικά τό πιάνο πνί
γεται.
Εδώ τελειώνει αύτή ή πρωτότυ
πη καί πειραματική παράσταση.
Ό θεατής φεύγει ενοχλημένος.
Αύτός ήταν ό στόχος της άλλωστε.
Δέσποινα Μαρίνου.

Σχολική Μεροληψ ία
Δυό φορές μέχρι σήμερα έφτασε
ώς τή δημοσιότητα ό αυστηρός χα
ρακτηρισμός «έπίπεδον σχολικής
παράστασης», γιά έκπομπές πού
κόπηκαν έπειδή θεωρήθηκαν άπαράδεκτες γιά μετάδοση. Φαίνεται
όμως πώς μερικές «σχολικές παρα
στάσεις», είναι λιγώτερο...«σχολι
κές» άπό τίς άλλες. Πώς άλλιώς νά
έξηγηθή ή πληθώρα άτελειών τής
σειράς «Οικογένεια Ζαρντή», πού
ένώ προκαλοΰν τό γέλιο καί μαθη
τών τού Δημοτικού ούτε πού προκάλεσαν τήν παραμικρή δυσφορία
τών ιθυνόντων τής Ε.Ρ.Τ. Καί στίς
σχολικές παραστάσεις λοιπόν, ύπάρχοι ν χαϊδεμένοι καί μή μαθη-

τές

Μ.Θ.
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Φυλαχτείτε...
συναυλίες!
Νέα πάθη προβλέπονται γιά τούς
οπαδούς τού ρόκ μέσα στό Μάη.
'Αναγγέλθηκε συναυλία τών Urian
Heep, στό γήπεδο τού Παναθηναϊ
κού καί τού "Αρη.
Πολλά βέβαια μπορεί νά συμβούν.
-Νά άκούγονται όλα τά όργανα
παραμορφωμένα, ή τά μισά, ή νά
μήν άκούγεται τίποτα.
-'Εκτός άπό τά παραπάνω νά μή
βλέπουμε, γιατί ή έξέδρα θά έχει
τοποθετηθεί κολλητά στό πέταλο,
καί γιατί θά έχουν κόψει τά διπλά
σια εισιτήρια άπ' αυτά πού έχουν
θέα.
-'Ακόμα μπορεί νά γίνουν έπεισόδια γιατί θά δείρουν τούς διοργα
νωτές, ή θά πέσει κανένα μπουκά
λι.

Τρία πουλάκια
κάθονταν μέσ
στήν τραπεζαρία...
Τό άνέβασμα τού αισθητικού μας
έπιπέδου καί τό άλμα πρός μιά
άλλη ποιότητα ζωής στή μικροκλί-

Λίβινγκ-ρουμ: Είναι ο χώρος που χρησι
μοποιείται περισσόιερο από ιούς άλλους για
καθιστικό και μπορείτε να Βάλετε ταπετσα
ρίες με πίνακες ρεπροντανξιόν. Τοποθετή
στε τους πίσωαπό μεγάλες πολυθρόνες, κα
ναπέ ή τζάκι.

-Στή χειρότερη περίπτωση, μπο
ρεί νά πέσει ξύλο έν γένει άπό τήν
άστυνομία γιά όλους αυτούς τούς
λόγους, καί γιά άλλους πού ίσως
δέν ξέρουμε.
"Αν δέ συμβει- τίποτα άπ' όλα αυ
τά θά είναι θαύμα! Ίσως τό Πάσχα,
...ή Ανάσταση... ποιός ξέρει, όλα
γίνονται!
Δ.Ο.

Τραπεζαρία: απαιτείται ταπετσαρία με
σχέδια από τη φύση ώστε να δημιουργούν
ευχάριστο περιβάλλον π.χ. πουλιά, λουλού-1

Πικάσσο, Γυναίκα μέ πορτοκάλι,
1943

τί συναισθήματα σου δημιουργεί ή
άνοιξη, τό γεγονός ότι είσαι όμορφη
σέ κάνει νά ύπερέχεις άπό τίς άλλες
γυναίκες:
Οί κοπέλες, άλλοτε άμήχανα καί
άλλοτε σοβαρά προσπαθούν νά άνταποκριθούν στήν άνάκριση. Τό
«μήνυμα» ήταν βέβαια αύτό πού
ήδη περίμενε κάθε προοδευτικός
άκροατής: Οί κοπέλες είναι μικρονοϊκά πλάσματα πού πουλάνε τό
κρέας τους -«χωρίς νά τό θέλουν οί
καύμένες»- σέ μιά άνελέητη κατα
ναλωτική κοινωνία.
Γιά τά καλλιστεία μπορεί νά πι
στεύει κανείς ότι θέλει. Ακόμα ότι
είναι καί θέμα γιά τηλεοπτική «έκμετάλλετ>ση ».
Καί τώρα μιά έρώτηση: "Αν πρότεινα στόν νύριο Ρωμαίο νά φτιάξω
μιά έκπομπή κάνοντας τίς ίδιες έρωτήοεις στους ρεπόρτερς, θά τό
δεχότανε: "Η μήπως θά έπρεπε νά
παρουσιαστούν κι αυτοί μέ μαγιό
χάριν μεγαλυτέρας άκροαματικότητος;
Ν.Π.

μακα τής κατοικίας βάλθηκε νά
πετύχει ό συνεργάτης τού ΒΗΜΑ
ΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (27.3.83)
στό άρθρο του: «Περιβάλλον κατά
βούληση».
Μέσα άπό ρολά ταπετσαρίας μέ
τυπωμένα πάνω τους σχέδια άπ’ τή
φύση καί πίνακες '' ρεπροντανξιόν' ’
(sic), οί «ειδικοί» (;) μάς δείχνουν
τό δρόμο τού ξεπεράσματος τής
άσχήμιας τών διαμερισμάτων μας.
Νέοι όρίζοντες άνοίγονται πάνω
στους τοίχους μας. "Ενα περιβάλ
λον μαγευτικό περιμένει στό κατώ
φλι μας καί μάς υπόσχεται ζωή
παραμυθένια. Κι όλα αυτά μέ λίγα
κατοστάρικα τό μέτρο.
Εμπρός λοιπόν νά ξεχυθούμε
στόν ίλιγγο τής ταπετσαρίας. Συνθήματά μας άς είναι: «Κάθε λίβινγκ-ρούμ καί "ρεπροντανξιόν”»,
«Ούτε μιά τραπεζαρία χωρίς δέντρα
καί πουλία».
"Ακης Άηδόνης

«Καί τήν πίττα
ολάκερη καί τή
συνείδησή μας
χορτάτη»
Οί καλοί μας ΡΕΠΟΡΤΕΡ! στις
16/4 μάς παρουσίασαν άπό τήν τη
λεόραση μιά έκπομπή μέ θέμα τά
καλλιστεία. Είναι κάμποσος καιρός
τώρα, πού ή T.V. τής Αλλαγής δέ
μεταδίδει πιά τήν τελετή. "Ελα ό
μως πού τό θέμα (θέαμα) είναι
τραβηχτικό. Οί ΡΕΠΟΡΤΕΡ! βρή
καν τή χρυσή τομή: Μιά έκπομπή
πού νά δείχνει τίς κοπέλες μέ μικροσκοπικά μαγιό λίγο πριν τό δια
γωνισμό. Τό σκηνικό συμπληρώ
νουν -τί άλλο;- οί κλασικές ρητορι
κές έρωτήσεις: Πώς σέ λένε, πόσο
χρονών είσαι, τί δουλειά κάνει ό
πατέρας σου, πού μένεις, διαβάζεις
βιβλία, άσχολεϊσαι μέ τήν πολιτική.

Δράμα εθνικό
Οσοι βρέθηκαν τήν Κυριακή 17
Απριλίου στήν περιοχή τού Κάραβελ, σίγουρα θά συγκλονίστηκαν
στό άκουσμα τών σπαραχτικών
κραυγών τής καλλιστειοκαμένης
μάνας τής "Αννας Μαρτινού φετεινής «Μις Ελλάς»: «Μάτωσες τά
πόδια σου, κόρη μου, όλον αύτό
τόν καιρό- ξεπατώθηκες (;) γιά χά
ρη τους καί ΝΑ τό αποτέλεσμα!!»
Τί είχε αυμβεί; Οί άνταγωνίστριες
τής νικήτριας μετά τήν άναγγελία
τών άποτελεσμάτων, οργίλες ποδο
πάτησαν τούς «δεύτερους» τίτλους
πού τούς είχαν άπονεμηθεί, άμαυρώνοντας έτσι τόν περηφανή θρίαμ
βό της!!
"Ομως ή «δυναμική μαμά» δέν
έμεινε νά θρηνεί: «άλλά δέ θά τούς
άφήσουμε έτσι! Πήγαινε νά φωτογραφηθεις, θά πάρουμε καί τή γού
να καί θά φύγουμε άπό δώ μέσα»
άνέκραξε άποφασιστικά σάν άλλη
Μπουμπουλίνα!!!
Ποιός πολιτισμένος άνθρωπος
μπορεί νά παραμείνει άσυγκίνητος
μπροστά σ" αύτό τό έθνικό δράμα
πού ούδείς θά έγνώριζε, άν ή πά
ντα ευαίσθητη έφημερίδα ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ δέν είχε φροντίσει
νά τό άποκαλύψει τήν άλλη κιόλας
μέρα, μέσα άπό τίς καλλιτεχνικές
της σελίδες;
Γ. Μακ.
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Στην πύλη στέκεται ό Τέντι καί στό χέρι του
κρατά τό γράμμα.
Τις Κυριακές άπόγευμα ό Νιούμαν καθόταν
μέ τόν πατέρα του σέ ένα άσπρο παγκάκι στην
αυλή μιας πτέρυγας τού νοσοκομείου. Ό γιος
του είχε φέρει μιά τάρτα άνανά, άλλα ό γέρος
άρνιόταν έπίμονα νά τή φάευ
Δυό ή τρεις φορές μέσα στίς δυόμισι ώρες πού
έμεινε μέ τόν πατέρα του στην αύλή τής πτέρυ
γας, ό Νιούμαν είπε: «Θέλεις νά ξανάρθω τήν
έπόμενη Κυριακή ή δέ θέλεις; Θέλεις νά έχεις
τήν έπόμενη Κυριακή έλεύθερη, μόνο γιά τόν
έαυτό σου;»
Ό γέρος δέν απάντησε τίποτα. Τίποτα πού νά
σημαίνει ναι, ή πού νά σημαίνει όχι. Έάν τόν
πίεζες νά πει ναι ή όχι, άρχιζε νά κλαίει.
« Εντάξει, θά ξανάρθω τήν έπόμενη Κυριακή.
'Αλλά άν δέ θέλεις νά μέ δεις γιά μιά βδομάδα
καί νά μείνεις μόνος απορείς νά μού τό πεις.
Θέλω καί έγώ νά έχω καμιά Κυριακή έλεύθερη».
Ό πατέρας του δέν απάντησε τίποτα. Μετά,
τό στόμα του άρχισε νά κινείται καί σέ λίγο είπε:
«Ή μητέρα σου ποτέ δέ μού μιλούσε έτσι. Δέν
ήταν άπό τούς τύπους πού σέ άφήνουν νά
βράζεις στό καζάνι σου χωρίς νά τούς ενδιαφέρει
τίποτα γιά σένα. Πότε θα έλθει έδώ νά μέ δει;»
«Μπαμπά, ξέρεις ότι ή μητέρα έχει πεθάνει
άπό πολύ καιρό, πριν άκόμη έσύ άρρωστήσεις
καί προσπαθήσεις νά βάλεις τέλος στή ζωή σου
αύτοκτονώντας. Προσπάθησε νά τό θυμάσαι
αύτό».
«Αύτό, μή μού τό ζητάς νά τό πιστέψω. Ειδικά
αύτό», είπε ό πατέρας του, καί ό Νιούμαν
σηκώθηκε νά φύγει γιά τό σταθμό άπ' όπου
έπαιρνε τό τραίνο τής γραμμής Αόνγκ Αιλαντ Νιού Γ'ιόρκ Σίτυ.
Φεύγοντας, είπε: «Προσπάθησε νά αισθάνεσαι
όσο τό δυνατόν καλύτερα μπαμπά», καί ό πατέ
ρας του απάντησε: «Μή μού μιλάς μέ αύτόν τόν
τρόπο γιατί έγώ είμαι καλύτερα».
Τίς Κυριακές, άφού τελείωνε τήν έπίοκ.εψη
καί άφηνε τόν πατέρα του στήν πτέρυγα 12 τού
Κτιρίου Β, διέσχιζε μέ τά πόδια τούς κήπους τού
νοσοκομείου καί έφτανε στήν άψιδωτή πύλη. Η
πύλη μέ κάγκελα σιδερένια στηριζότανε σέ δυό
κολώνες άπό τούβλο. Εκεί, κάτω άπό μιά μεγα
λοπρεπή βαλανιδιά πού έρριχνε τή σκιά της στό
μαντρότοιχο άπό γυμνά κόκκινα τούβλα, όλη τήν
άνοιξη καί τό καλοκαίρι, συναντούσε τόν Τέντι
μέ τό γράμμα στό χέρι. Ό Νιούμαν θά μπορούσε
νά έχει βγεί έξω περνώντας άπό τήν κεντρική
είσοδο τού Κτιρίου Β, πού ήταν μόνο ένα τμήμα
τού όλου πλέγματος τών κτιρίων, άλλά αύτή ή
διαδρομή πού άκολουθούσε τώρα ήταν ή πιό
σύντομη γιά τό σιδηροδρομικό σταθμό. Ή πύλη
ήταν άνοικτή γιά τούς έπισκέπτες μόνο τίς
Κυριακές.
Ό Τέντι ήταν ένας άντρας ρωμαλέος καί
ήλίθιος. Φορούσε τά γκρίζα ρούχα τού ιδρύμα
τος καί παντόφλες άπό καραβόπανο. 'Ηταν
πενήντα χρόνων ή καί περισσότερο καί τό γράμ
μα του ήταν ίσως τής ίδιας ήλικίας. Τό κρατούσε
όπως τό κρατούσε πάντοτε, σάν νά τό κρατούσε
άπό πάντοτε στημένος έκεί στήν έξοδο, ένα
παχύ γαλάζιο φάκελο γεμάτο δαχτυλιές, μέ τήν
τριγωνική του γλώσσα ανοιχτή. Μέσα ύπήρχαν
τέσσερα φύλλα χαρτί, χαρτί κολόρ κρέμ, έντελώς
άδεια, χωρίς τίποτα γραμμένο έπάνω. Τήν πρώτη
φορά ό Νιούμαν, άφού είχε κοιτάξει τίς έντελώς
άδειες σελίδες, έδωσε τό γράμμα πίσω στόν Τέντι
καί έφυγε περνώντας άπό τή σιδερένια πύλη πού
τήν κρατούσε άνοικτή ό φύλακας μέ τήν πράσι
νη στολή. Μερικές φορές ύπήρχαν καί άλλοι
άσθενείς έκεί στήν πύλη, οί όποιοι ήθελαν νά
βγούν έξω καί νά φύγουν τή στιγμή πού ή πόρτα
άνοιξε γιά νά περάσει ό Νιούμαν, αλλά ό φύλα
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κας μέ τήν πράσινη στολή έλεγε ότι δέν μπορού
σαν.
«Θά ταχυδρομήσεις τό γράμμα μου: Τί λές;»
έλεγε ό Τέντι τίς Κυριακές.
Εδωσε στόν Νιούμαν τόν γεμάτο δαχτυλιές
φάκελο. Ηταν πιό εύκολο νά τόν πάρεις καί νά
τού τόν ξαναδώσεις, παρά νά μήν τόν πάρεις
καθόλου.
Τό γραμματοκιβώτιο κρεμόταν σέ μιά τσιμε
ντένια κολώνα στήν άλλη πλευρά τού δρόμου,
άκριβώς άπέναντι άπό τή σιδερένια πύλη, λίγα
μόλις μέτρα άπό τή βαλανιδιά. Ό Τέντι τίναζε τή
δεξιά του γροθιά πρός τήν κατεύθυνση πού
βρισκόταν τό γραμματοκιβώτιο, σάν νά ήθελε νά
φτάσει στό κουτί περνώντας μέσα άπό τά σιδε
ρένια κάγκελα. Τό κουτί ήταν κάποτε βαμμένο

Ό Νιούμαν απάντησε ότι τό ήξερε.
«Έσύ πού έχεις πολεμήσει;»
«Μέχρι τώρα δέν έχω πολεμήσει πουθενά».
«Γιατί δέ μού ρίχνεις τό γράμμα;»
«Θά είναι καλό δικό σου, έάν τό διαβάσει ό
γιατρός».
« Ωραίο αύτό». Ό Τέντι κοίταζε πάνω άπό
τόν ώμο τού Ν ιούμαν, μέ τό μάτι του καρφωμένο
στό γραμματοκιβώτιο.
«Τό γράμμα δέν έχει γραμματόσημο καί δέν
άπευθύνεται σέ κανένα».
«Βάλε έσύ ένα γραμματόσημο. Δέ μού έπιτρέπουν νά άγοράσω τρία τού ένός ή ένα τών
τριών».
«Τώρα χρειάζεται ένα τών οχτώ. Θά βάλω
γραμματόσημο, έάν έσύ γράψεις μιά διεύθυνση

κόκκινο άλλά τώρα τό είχαν βάψει μπλέ. Υπάρ
χουν γραμματοκιβώτια καί στά γραφεία τών
γιατρών σέ κάθε τμήμα τού ύπενθύμισε ό Νιού
μαν, άλλά ό Τέντι άπάντησε ότι δέν ήθελε νά
δώσει ατούς γιατρούς τήν εύκαιρία νά διαβάσουν
τό γράμμα του.
« Έάν τό πάω στό γραφείο, οί γιατροί θά τό
διαβάσουν».
«Αύτή είναι ή δουλειά τους», άπάντησε ό
Νιούμαν.
«Μέ τό δικό μου γράμμα άποκλείεται νά γίνει
αύτό. Ούτε κατ ιδέαν», είπε ό Τέντι. «Γιατί δέν
τό ταχυδρομείς; Δέν πρόκειται νά κερδίσεις τίπο
τα μέ τό νά μήν τό κάνεις».
«Δέ γράφει τίποτα μέσα. Τί νά ταχυδρομήσω,
τό τίποτα;»
«Αύτό τό λές έσύ».
Τό βαρύ κεφάλι του στεκόταν πάνω σ' έναν
κοντό, ηλιοκαμένο σβέρκο, τά τραχιά γκρίζα
μαλλιά του κομμένα μέ τή χοντρή πετούσαν σάν
πρόκες μιά ί'ντσα πάνω άπό τό κρανίο του. Τό
ένα του μάτι ήταν γκρίζο καί σαρκώδες, τό άλλο
άλλοίθωρο. Ό ταν μιλούσε στόν Νιούμαν κοίταζε
πέρα μακριά μέ άκίνητο βλέμμα, μετά γύριζε
πρός τόν ιύμο του. Ο Νιούμαν παρατήρησε ότι
δέν έριχνε ποτέ τό βλέμμα του στό γαλάζιο
φάκελο τήν ώρα πού δέν τόν κρατούσε στά
χέρια του, τήν ώρα πού ό φάκελος βρισκόταν
πρός στιγμή στά χέρια τού Νιούμαν. Κάθε τόσο
έδειχνε κάτι μέ τό δάχτυλό του, άλλά δέν άνοιγε
τό στόμα του νά πεϊ τίποτα. Όσο δέ μιλούσε,
σηκωνόταν λίγο στίς μύτες τών ποδιών του. Ό
φρουρός δέν ένδιεφερόταν νά έπέμβει όταν ό
Τέντι έδινε στόν Νιούμαν τό γράμμα κάθε Κυ
ριακή άπόγευμα.
Ο Νιούμαν τού ξανάδωσε τόν φάκελο.
«Είναι δικό σου τό φταίξιμο», είπε ό Τέντι. Καί
μετά πρόσθεσε: «Μού έδωσαν τήν άδεια νά
κυκλοφορώ έλεύθερος. Είμαι σχεδόν ύγιής. Έχω
πολεμήσει στό Γκουανταλκανάλ».

πάνω στό φάκελο».
«Έγώ ποτέ. Ούτε κατ' ιδέαν».
Ο Νιούμαν δέ ρωτούσε γιατί.
«Δέν είναι τέτοιου είδους γράμμα».
Ό Νιούμαν ρώτησε τί είδους γράμμα ήταν.
«Γαλάζιο μέ λευκό χαρτί μέσα».
«Καί τί λέει;»
«Σάν δέν ντρέπεσαι», είπε ό Τέντι.
Ό Νιούμαν έφευγε μέ τό τραίνο τών τέσσε
ρεις. Τό ταξίδι τής επιστροφής ήταν καλύτερο
άπό τό ταξίδι πρός τό ψυχιατρείο. Αλλά γενικά,
οί Κυριακές ήταν μιά σκέτη δυστυχία.
Ο Τέντι κρατάει στό χέρι του τό γράμμα.
«Δέν υπάρχει περίπτωση;»
«Δέν υπάρχει περίπτωση», είπε ό Νιούμαν.
«Δέν ξέρεις πού σοΰ παν τά τέσσερα».
"Εδωσε πάντως τό γράμμα στόν Νιούμαν καί
μετά άπό λίγο ό Νιούμαν τού τό έδωσε πίσω.
Ο Τέντι κοίταζε πρός τόν ώμο του.
Ό Ράλφ κρατάει τόν γεμάτο δαχτυλιές φάκε
λο.
Τήν Κυριακή, ένας ψηλός, λεπτός, σκυθρωπός
γέροντας, καλά ξυρισμένος, μέ μαραμένα μάτια,
μέ ένα φθαρμένο σκούφο έκστρατείας, πρώτου
παγκοσμίου πολέμου στό κιτρινισμένο λευκό
κεφάλι του, στεκόταν στήν πύλη μαζί μέ τόν
Τέντι. Φαινόταν νά ήταν ογδόντα χρονών καί
ίσως περισσότερο.
' Ο φύλακας μέ τήν πράσινη στολή τού είπε νά
πάει πιό πίσω γιατί έμπόδιζε τήν κίνηση στήν
πύλη.
«Πήγαινε πιό πίσω, Ράλφ, έμποδίζεις τήν κίνη
ση στήν πύλη».
«Γιατί δέ ρίχνεις αύτό τό γράμμα βγαίνοντας,
στό γραμματοκιβώτιο;» ρώτησε ό Ράλφ μέ τή
χαρακτηριστική βραχνή φωνή ένός γέρου, τή
στιγμή πού άπλωνε τό χέρι του γιά νά δώσει τό
γράμμα στόν Νιούμαν.
Ό Νιούμαν δέν ήθελε νά τό πάρει. «Έσύ
ποιος είσαι;» ρώτησε.

Ό Τέντι καί ό Ράλφ δέν άπαντοΐισαν.
«Είναι ό πατέρας του», fine ό φύλακας άπό
τήν πύλη.
« Ό πατέρας ποιανού;»
«Τού Τέντι».
«Θεέ μου», είπε ό Νιούμαν. «Βρίσκονται καί
οί δυό έδώ μέοα;»
« Ακριβώς», είπε ό φύλακας.
« Έχει μπει τελευταία ή ήταν έδώ μέσα όλον
αύτό τόν καιρό;»
«Μόλις τού ξανάδωσαν τό δικαίωμα νά κυκλο
φορεί. Τού τό είχαν άφαιρέσει περίπου ένα
χρόνο πρίν».
«Μού τό ξανάδωσαν μετά άπό πέντε χρόνια»,
είπε ό Ράλφ.
« Ένα χρόνο».
«Πέντε χρόνια».
«Είναι εκπληκτικό», είπε ό Νιούμαν. «Δέ μοιά
ζετε ό ένας μέ τόν άλλο».
«’Εσύ μέ ποιόν μοιάζεις;» ρώτησε ό Ράλφ.
Ό Νιούμαν δέν ήξερε τί νά άπαντήσει.
«'Εσύ πού έχεις πολεμήσει;» ρώτησε ό Ράλφ.
«Δέν έχω πολεμήσει ποτέ».
«Π' αύτό τήν έχεις βολέψει καλά. Γιατί δέν
ταχυδρομείς τό γράμμα μου;»
Ό Τέντι στεκόταν δίπλα μουτρωμένος. Σηκώ
θηκε στις μύτες τών ποδιών του καί έρριξε
πρώτα μιά δεξιά καί μετά μιά άριστερή γροθιά
πρός τήν κατεύθυνση τού γραμματοκιβωτίου.
«Πίστευα ότι τό γράμμα ήταν τού Τέντι».
«Μού έχει άναθέσει νά τό ταχυδρομήσου έγώ.
Πολέμησε στό Ίβο Τζίμα. Έχουμε πολεμήσει σέ
δυό πολέμους. Έγώ πολέμησα στον Μάρνη καί
στό δάσος Άργκόν (ARGONNE). Γέμισαν καί τά
δυό πνευμόνια μου με δηλητηριώδη άέρια. Ό
άνεμος μετά γύρισε καί τά άέρια αύτή τή φορά
έπνιξαν τούς θύννους. Καί όχι μόνον αύτούς».
« Άθλιο κωλόπαιδο», είπε ό Τέντι.
«Ταχυδρόμησέ το, όπως καί νά χει τό πράγ
μα, ταχυδρόμησέ το γιά χάρη τού καημένοι' τού
παιδιού», είπε ό Ράλφ. Τό λεπτό μακρύ σώμα
του έτρεμε. Ήταν ένας άνθρωπος κοκκαλιάρης,
τά μάτια του, χωμένα βαθιά μέσα στις κόγχες,
είχαν ένα άβέβαιο γαλάζιο χρώμα, τά άπότομα.
αιχμηρά χαρακτηριστικά του θύμιζαν κτυπήματα
μέ τσεκούρι στόν κορμό ένός δέντρου.
«Είπα ήδη στό γιό σου ότι θά ταχυδρομήσω τό
γράμμα έάν γράψει έστω καί μιά λέξη έπάνω στις
λευκές σελίδες», είπε ό Νιούμαν.
«Τί θέλεις νά γράψει;»
« Οτιδήποτε θέλει αυτός. Δέν υπάρχει κά
ποιος μέ τόν όποιο νά θέλει νά επικοινωνήσει;
' Εάν δέ θέλει νά τό γράψει ό ίδιος μπορεί νά πεί
σέ μένα τί θά ήθελε νά γράψιει καί θά τό γράψω
έγώ άντί γι' αύτόν».
« Άθλιο κωλόπαιδο», είπε ό Τέντι.
«Θέλει νά έπικοινωνήσει μέ μένα», είπε ό
Ράλφ.
«Καθόλου άσχημη ιδέα», είπε ό Νιούμαν.
«Γ ιατί δέ γράφει μερικές λέξεις σέ σένα; "Η θά
μπορούσες νά γράψεις κι έσύ μερικές λέξεις
σ' αύτόν».
«Μπράβο φίλε, πού τό πέτυχες».
«Αύτό τό γράμμα είναι δικό μου», είπε ό Τέντι.
«Δέν μ' ένδιαφέρει ποιος άπό εσάς τούς δυό
θά γράψει κάτι», είπε ό Νιούμαν. «Θά μπορούσα
νά γράψω ένα μήνυμα άπό έσένα πρός τόν Τέντι
στό όποιο θά τού εύχεσαι καλή τύχη. Θά μπο
ρούσα νά γράψω ότι έλπίζεις νά βγει σύντομα
άπό έδώ μέσα».
«Καί πάλι μπράβο πού τό ξαναπέτυχες».
« Όχι όμως στό δικό μου γράμμα», είπε ό
Τέντι.
«Ούτε στό δικό μου», είπε ό Ράλφ θλιμμένα.
«Λοιπόν, γιατί δέν τό ταχυδρομείς έτσι όπως
είναι; Στοιχηματίζω ότι φοβάσαι νά τό κάνεις».
« Όχι δέ φοβάμαι».

«Είμαι πάντοτε έτοιμος νά στοιχηματίσω».
«Δέν ύπάρχει τίποτα γιά νά ταχυδρομήσω. Δέν
ύπάρχει τίποτε στό γράμμα. Οί σελίδες είναι όλες
λευκές. Είναι έντελώς άδειο».
«Τί σέ κάνει νά τό πιστεύεις;» ρώτησε ό Ράλφ.
« Υπάρχει ένα ολόκληρο γράμμα έδώ μέσα. Γε
μάτο ειδήσεις».
«Καλύτερα νά πηγαίνω», είπε ό Νιούμαν, «άλλιώς θά χάσω τό τραίνο».
Ό φύλακας τού άνοιξε τήν πύλη γιά νά
περάσει καί μετά τήν ξανάκλεισε.
Ό Τέντι γύρισε τό πρόσωπό του πρός τήν
άλλη μεριά καί κάρφωσε τό βλέμμα του στόν
καλοκαιριάτικο ήλιο πάνω άπό τή βαλανιδιά- κοί
ταζε μέ τό γκρίζο του μάτι καί μέ τό άλλο τό
άλλοίθωρο.

Ο Ράλφ στεκόταν στήν πύλη. Τό σώμα του
έτρεμε.
«Ποιόν έρχεσαι νά δεις έδώ τις Κυριακές;»
φώναξε στόν Νιούμαν.
«Τόν πατέρα μου».
«Σέ ποιόν πόλεμο έχει πολεμήσει;»
«Στό πόλεμο μέσα στό κεφάλι του».
«Τό δικαίωμα νά κυκλοφορεί έλεύθερος έδώ
μέσα, τό έχει;»
«Όχι, δέν πρόκειται να τού τό δώσουν».
«Αύτό σημαίνει ότι είναι τρελός;»
« Ακριβώς», είπε ό Νιούμαν καθώς άπομακρυνόταν.
«Τό ίδιο τρελός είσαι καί σύ», φώναξε ό Ράλφ
«Γ ιατί δέ γυρίζεις πίσω να περνάς την ωρα σου
τριγυρίζοντας έδώ μέσα μαζί μέ όλους έμάς;»
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Στά μέτρα των εκδοτών
Ισως τά πρόσφατα μέτρα γιά τόν
τύπο νά αποτελούν καί τίς μόνες
πρωτοβουλίες τού ΠΑΣΟΚ πού
κέρδισαν άπό τή πρώτη στιγμή μια
τόσο πλατιά «σιωπηρή πλειοψηφία».
Οί έ φ η μ ε ρ ίδ ε ς « Ε λ ε ύ θ ε ρ η
Ώρα», «Εστία», «Ριζοσπάστης».
«Νέα», «Βραδυνή». «Καθημερινή»
καί « Άκρόπολις» έμειναν ούαιαατικά ασυγκίνητες άπό τά κυβερνητι
κά μέτρα. Παρουσίασαν τήν είδηση,
καί τά σχετικά σχόλια δέν πήραν σέ
καμιά περίπτωση σοβαρές διαστά
σεις. 'Από πρώτη ματιά, τό πράγμα
φαίνεται δυσερμήνευτο.
Όταν δηλαδή γινόμαστε μάρτυ
ρες καθημερινών κονταροχτυπημά
των αύτών τών έφημερίδων γιά όποιαδήποτε -άκόμη καί δευτερεύουσας σημασίας- πρωτοβουλία
τού ΠΑΣΟΚ. κάτι πάει στραβά, ό
ταν τό μέτρο, πού άφορά έίμεσα
αύτούς τούς μονομάχους τού πολι
τικού στίβου, περνάει στά «ψιλά».
Στις 14-4 ή «Μεσημβρινή» έκφράζει
«έπιφυλάξεις» γιά τόν «τόνο πού
θυμίζει αύταρχικής μορφής αποφά
σεις», άλλά καί αυτή στή συνέχεια,
σιωπούσα, έντάχθηκε στή... μεγάλη
οικογένεια τών άδιάφορων.

Πώς είδε ό Τύπος τά νέα μέτρα
Στό ζήτημα αύτό ή « ' Ελευθεροτυ
πία» είναι κατά τι άποκαλυπτικότερη. Αίφνιδίως, στις 12 καί 13 Απρι
λίου άνακινεί τό ζήτημα «κρίση τού
τύπου», καταγγέλοντας διαφαινόμενες τάσεις μονοπώλησής του καί
υιοθετώντας οξείες άντικυβερνητικές αιχμές: «ΜΠΡΑΒΟ λοιπόν σέ
κάποιους σοσιαλιστικούς έγκεφάλους. Καλύτερο σύμμαχο δέν μπο
ρούσαν νά φανταστούν οί ντόπιοι
καπιταλιστές (sic) γιά νά άλώσουν
τόν τύπο...»
Καί ώ τού θαύματος, πρίν στεγνώ
σει τό μελέινι στις πρωτοσέλιδες
«Ι'ΝΩΜΕΣ» τής «’Ελευθεροτυ
πίας» ανακοινώνονται τά μέτρα:
«ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: Άπόφαση-σταθμός άπό τήν κυβέρνηση τής Αλλα
γής» (κομμένοι οί έγκέφαλοι καί τά

11 ψυχρότητα τής Αύριανής συνε
χίζεται καί τήν επομένη, όπου τό
σχόλιο γιά τόν καθορισμό τής τιμής
τών έφημερίδων φέρει τόν τίτλο:
«Διαφωνούμε, άλλά έτσι έπρεπε νά
γίνει», όπως λέμε: «Άμάρτησα γιά
τό παιδί μου».

Οί ...αδικημένοι
Ο « Ελεύθερος Τύπος» συνταρά
χθηκε έιπό τήν πρώτη στιγμή: «ΜΑ
ΧΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ, με στόχο
τόν Ελεύθερο Τύπο». Τό δράμα
κορυφώνεται τήν έπομένη (15-4),
όταν πληροφορείται ότι κατατάσσε
ται στά «πολλά κυβικά» (20 δραχ
μές). Ό Πασαλάρης έκλιπαρεί: «έλπίζω λοιπόν, φίλε κ. Πρωθυπουργέ

Οί ...συγκινημένοι

ί

Τρεις, όμως, έφημερίδες κράτη
σαν διαμετρικά άντίθετη στάση: ή
« Ελευθεροτυπία», τό « Έθνος» και
ή «Αύριανή». Συντάχθηκαν, τελικά,
υπέρ τών μέτρων, καί ή υποστήριξή
τους αύτή πήρε έως καί πρωτοσέλι
δες διαστάσεις.
Έτσι, ό κύριος τίτλος τού « Έ 
θνους» στις 15-4 μάς πληροφορεί:
«ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ» καί παραπλεύρως μάς κοιτάζει κατάματα ή
τετραχριυμη κεφαλή τού Μαρούδα.
Τά μέτρα όμως, είχαν δημοσιευθεί
τήν προηγούμενη ήμέρα: περιορι
σμός τού άριθμού τών σελίδων, ανα
στολή τών διαφημίσεων άπό ραδιό
φωνο καί τηλεόραση, έλεγχος τής
ώρας κυκλοφορίας τών έφημερίδων.
Στις 15-4, τό « Έθνος», όπως και
ολόκληρος ό τύπος, δημοσιεύει μόνο
ένα μέτρο, τό τελευταίο τής σειράς:
καθορίζεται κατώτατη τιμή στις έ
φημερίδες. Αν λοιπόν δέν γράφει
«ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΙ1ΕΛΤ1ΙΣ», άλλά έπιμένει στόν πληθυντικό, ό λιβανοιτός έρχεται έκ τών ύστέρων. 1ιατί,
τήν προηγούμενη, στή σελίδα 2 τής
έφημερίδας διαβάζουμε τόν τίτλο:
«ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΓ1ΩΑΙΩΝ, ΛΑ
ΛΑ...» καί τόν υπότιτλο: «Περιορι
σμός σελίδων χωρίς όμως καθορισμό
τιμής». Καί στό σχόλιο, τά μέτρα
κρίνονται «σάν ήμιτελή καί παρεξη
γήσιμα γιατί δέ λαμβάνουν πρόνοια
γιά τόν καθορισμό κατώτατης τιμής
πώλησης τών έφημερίδων».
Τά σχόλια περιττεύουν.
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τοιάτα). «Φρένο στή μονοπώληση
τού τύπου» (Πρωτοσέλιδοι τίτλοι
στις 14-4). Στό γενικό, όμως κλίμα
ευφορίας πέφτει μιά σκιά: «...είναι
άπαραίτητο νά προβλεφθεί άμέσως
καί κάτι άλλο: Νά λυθεί τό θέμα τής
τιμής πώλησης τών έφημερίδαιν... (ή
κυβέρνηση) πρέπει νά πάρει τά μέ
τρα της άπό τώρα» (υπογράμμιση
τής «Ε»). Ά μ ' έπος, άμ’ έργον. Τήν
έπομένη, οί ΓΝΩΜΕΣ έκφράζουν τή
«δικαιολογημένη ικανοποίηση τής
κοινής γνώμης»...
Στήν περίπτωση τής «Αύριανής»
άνακαλύπτουμε μία γνήσια κωμω
δία. Στίς 14-4, στό κεντρικό σχόλιο
τής σύνταξης, ή Αύριανή ολοφύρεται
γιά τά δεινά τού τύπου, κλπ, καί
άφοΰ καταγγείλει μία έφημερίδα διό
τι τιμάται δραχμάς 10 ένώ έχει σελί
δας 64, ρίχνει μία φαεινή: «Καί γιατί
ή κυβέρνηση δέν κάνει ένα νόμο γιέι
νά άπαγορεύσει τά άχρηστα πολυσέ
λιδα...», έπειδή οί έφημερίδες κινδυ
νεύουν «νά γίνουν υποχείρια γνω
στών ΜΑΣΚΑΡΑΔΩΝ».
’Η έπομένη παράγραφος γράφει
έντός παρενθέσεως:
«Τήν ώρα πού γραφόταν αύτό τό
άρθρο ή κυβέρνηση άνεκοίνωσε ορι
σμένα μέτρα. Έχουμε όμως τήν
έντύπωση ότι είναι άνεπαρκή. “Ε
πρεπε νά είχε βάλει πιό βαθιά τό
μαχαίρι». Ακολουθεί ή είδηση.

ότι όχι μόνο θά παρέμβετε προσωπι
κά...» (15-4), άπειλεί: «καί θά δούμε
ποιος θά γελάσει τελευταίος» (16-4).
δηλώνει ότι: «ύπακούει στίς έπιταγές τής Πολιτείας», αίσιοδοξεί καί
προσφεύγει στή δικαιοσύνη.
Τά πάθη τής «Αύριανής», γνωστά
καί ώς «ή μάχη τώνταλλήρων» σέ νέα
(πιό έπιμελημένη) έκδοση: «ή μάχη
τής τιμής γνωριμίας».

Καί... ή
αντιπολίτευση
Η έφημερίδα πού διακινδύνευσε
μιά πολιτική άντιπαράθεση μέ τά
μέτρα τού ΠΑΣΟΚ ήταν ή «Αύγή».
Ναί, ή ύπεράνω πάσης υποψίας
«Αύγή». Στά πλαίσια αύτής τής στά
σης φιλοξένησε ένα σκίτσο μέ τόν
Μαρούδα ίππεύοντα μιά έφημερίδα,
πρός τήν όποιαν (προφανώς) άπευθύνειτό παράγγελμα: «ΝΤΕ, ΜΩΡΕ,
ΝΤΕΕΕ...». Φιλοξένησε, άκόμη ένα
σχόλιο, στή στήλη «ΑΙΧΜΕΣ», στίς
14-4, καί ένα εκτενές άρθρο τού Σ.
Κούλογλου στίς 17-4. Προβαίνω σέ
άθέμιτο άνταγωνισμό κατά τής
«Χθεσινής», μέν, άλλά ύποκύπτω
στόν πειρασμό νά έκθέσω τήν κριτι
κή πού υιοθετήθηκε. Αύτή στηρίχθηκε σέ δύο ζητήματα:

Πρώτον, γιατί ή κυβέρνηση «άντιμετώπισε τίς έφημερίδες σαν έμπόρευμα» (ΑΙΧΜΕΣ) ή γιατί: « Όπως
κανείς δέν μπορεί νά άπαγορεύσει
σέ μιά άπό δύο έταιρίες πού που
λούν... ούίσκυ νά διαθέτει μέ τήν ίδια
τιμή διπλάσια ποσότητα έμπορεύματος, έτσι δέν μπορεί νά έπιβάλλει, μέ
τήν έξουσία πού διαθέτει, τόν ίδιο
άριθμό σελίδων σέ όλες τίς έφημερί
δες» (Κούλογλου).
Δεύτερον, γιατί «πρέπει νά ένισχυθούν δραστικά οί έφημερίδες
γνώμης, οί έφημερίδες not) έκφρά
ζουν υπαρκτές πολιτικές τάσεις καί
πολιτικά κόμματα » (ΑΙΧΜΕΣ), είτε
γιατί τό πρόβλημα τού τύπου δέν
άντιμετωπίζεται «μέ έκδοση φανερά
ή καλυμμένα κομματικών έφημερί
δων» (Κούλογλου).

«Επίμετρο»
Αν συμφωνούμε ότι ή λεγάμενη
«κρίση» τού τύπου δέν μπορεί νά
έρμηνευθεϊ ξεκινώντας άπό τό μηχα
νισμό διακίνησης τού ούίσκυ, ότι δέν
οφείλεται στήν «κακή ποιότητα»
τών έφημερίδων, τό «χαμηλό πνευ
ματικό έπίπεδο τού λαού», «τήν
άδιαφορία τών γυναικών», (ύπό τήν
ιδιότητά τους νά είναι τό μισό τού
πληθυσμού) καί τά παρόμοια, πρέ
πει σύντομα νά άνοίξουμε μία συζή
τηση μέ όρους πολιτικούς.
Νά ξεκινήσουμε, δηλαδή, άπό τό
γεγονός ότι σήμερα είναι τό ΠΑΣΟΚ
αύτό πού διαχειρίζεται τήν κρατική
έξουσία στήν όποια καί έπαφίενται
τά οράματα τής « Αλλαγής». Ότι
αμβλύνονται οί πολιτικές αιχμές τής
προηγούμενης περιόδου. Καί ότι,
ταυτόχρονα, αμβλύνεται καί ό πολι
τικός χαρακτήρας τών έφημερίδων,
έφ’ όσον ή πολιτική τής « Αλλαγής»
διαμεσολαβείται στίς μέρες μας προ
νομιακά άπό τούς μηχανισμούις τού
κράτους.
Γιατί δέν είμαστε ικανοποιημένοι
άπό τόν έαυτό μας άν άπλά σνομπά
ρουμε τό γεγονός ότι στή διάρθρωση
τής ύλης τών έφημερίδων ολοένα καί
περισσότερο έρχονται «τά μέσα
έξω» (ήτοι: «μέσα» οί πολιτικές ειδή
σεις, στήν πρώτη σελίδα ό «Άναστό»).
Γιατί τέτοιοι μετασχηματισμοί δέν
γίνονται αύτόματα. Τό «σύστημα»
τών έφημερίδων, ό καταμερισμός
«φυσιογνωμιών» κλονίζεται, ό μηχα
νισμός τού τύπου άποσταθεροποιείται, παρατηρείται κινητικότητα ανα
γνωστικού κοινού καί κεφαλαίων.
Γιατί κάτω άπό τέτοιους όρους θά
γίνει κατανοητή καί ή παρέμβαση
τής κυβέρνησης σάν παρέμβαση πο
λιτική, γιά νά σταθεροποιήσει αυτόν
τόν κλονισμένο μηχανισμό. ’Όπως
καί ή συναίνεση τού τύπου πού τήν
άνταμοίβει.
Τάκης Μαστραντώνης

Νά
ή ευκαιρία!
Οί παλιές συνταγές
στά «αλλαγμένα» κανάλια
Φίλοι μου αγαπημένοι! Γειά σας
καί χαρά σας! Σχεδόν ξεχασμένος
πιά ό χουντο-Οίκονομίοης στά Νέα
Ταλέντα παραχώρησε τή θέση του
στην τηλεόραση. Καί μάλιστα σ' ένα
παιχνίδι ταλέντων σφραγισμένο όχι
πιά άπό μιά γνώμη άλλά άπό ολό
κληρη τήν όμαδούλα μέ συνταγή
«λίγο άπ' όλα».
Στό «Νά ή Ευκαιρία» έχουμε ό
λες τις ειδικότητες καί όλες τις
πολιτικές τάσεις καθισμένες στή
βολική καί «ευλογημένη» θέση τοϋ
ΕΙΔΙΚΟΥ.
Πρόσφατα ή καλλιτεχνική ευαι
σθησία τοϋ Μίνου Άργυράκη ήρθε

ντας κάποιον διαγωνιζόμενο. Ό ά
πειρος Θρακιώτης πού έρχεται
στήν Αθήνα γιά νά δοκιμάσει τήν
τύχη του στό τραγούδι είναι κομμά
τι τοϋ όποιουδήποτε πού θάθελε
κάπου νά δοκιμάσει καί τόν ίδιο
του τόν έαυτό. Ό τηλεθεατής γιά
λίγες στιγμές ταυτίζεται μέ τόν κρινόμενο καί περιμένει νά δει τό απο
τέλεσμα. Θά τήν «άρπάξει» τήν εύκαιρία ή όχι;
Τό δεύτερο στοιχείο είναι ή εύκαιρία πού δίνεται στόν τηλεθεατή
νά κρίνει πλάι σ' ένα έπιτελείο ειδι
κών.
'Εδώ μάλιστα ταυτίζεται πολύ εϋ-

άκρατος λαίκο-πασοκισμός τού Παπαδόπουλου και ό κοσμοπολίτικος
συντηρητισμός τής Σώκου τροφο
δότησαν πολλές φορές συζητήσεις
άνάμεαα ατούς τηλεθεατές τήν ε
πόμενη μέρα. Αύτό βέβαια μετά τήν
άλλαγή (ίσως καί συμπτωματικά)
καταργήθηκε σχεδόν καί τά πλαί
σια γίναν πολύ «καθώς πρέπει»
καί... βρετανικού τύπου.
Κρίμα γιατί εχουμε νά παρατηρή
σουμε ότι αύτό ήταν τό μοναδικό
στοιχείο πού έπρεπε νά κρατηθεί.
Ό διάλογος καί ό τσακωμός ανάμε
σα σέ ειδικούς στήν τηλεοπτική
εικόνα μπορεί καί είναι άπό μόνο

τα Λευτέρη χρυσόστομε...» Κι άν ή
συζήτηση όξυνόταν λίγο παραπάνω
ίσως τήν άλλη μέρα στή δουλειά του
νά άκουγόταν κι άπό κάποιο συνά
δελφο: - Αφού ή Σώκου τόν ξεφτί
λισε- τι κάθεστε καί μού λέτε σείς
τώρα...
Τέτοια λειτουργία τής τηλεόρα
σης σα μέσου διαφοροποίησης τών
θεατών έχουμε δεί ώς τώρα μονάχα
στήν τηλεοπτική μετάδοση διαφό
ρων «μάτς». στις προεκλογικές τη
λεοπτικές έμφανισεις και στις κάθε
είδους τηλεοπτικές συζητήσεις. Αν
όμως οί πρώτες χάνονται γιατί τό
άντικείμενο τους δέν είναι πολιτικά

νά διακοσμήσει τό μέχρι τά τώρα
φτωχό σκηνικό τής έκπομπής. Ό
Αργυράκης είχε ξαναφτιάξει σκηνι
κά μονάχα σ' άλλη μιά έκπομπή. Τό
Λούνα Πάρκ! Μήπως αυτό σημαίνει
ότι καί στίς δυό αυτές έκπομπές
υπάρχει κάποιος κοινός «παρονο
μαστής»; Πάντως, είμαστε βέβαιοι
πώς ό λόγος πού ή έκπομπή αυτή
κρατήθηκε καί μετά τήν Αλλαγή
δέν είναι οί άκατάλυτοι δεσμοί αυ
τού τοϋ «παρονομαστή» μέ κυβερ
νητικό στέλεχος τοϋ ΙΙΑΣΟΚ. Σί
γουρα άλλος ήταν ό λόγος. "Αραγε
ή μεγάλη άκροαματικότητα τής έκ
πομπής; Γιατί δέν μπορεί κανείς νά
άγνοήσει πώς παρόλες τίς διακυ
μάνσεις, έχει τόν υψηλότερο δείκτη
άπό κάθε άλλο άντίστοιχο τηλεο
πτικό παιχνίδι.
Εμείς πάντως θεωρούμε πώς αυ
τή άκριβώς ή επιτυχία καί δημοτι
κότητα τοϋ «Νά ή Ευκαιρία» πρέ
πει νά μελετηθεί καί όχι νά άσχοληθοϋμε μέ τά παρασκηνιακά κου
τσομπολιά...
Κοιτάζοντας προσεκτικά τή συ
νταγή τοϋ ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ τέσσε
ρα στοιχεία είναι αύτά πού προκαλοϋν άμεσα τό ένδιαφέρον τοϋ Έλ
ληνα τηλεθεατή καί έπομένως καί
τό δικό μας.
Πρώτα πρώτα ή ικανοποίηση πού
νιώθει ό καθένας παρακολουθώ

κόλα ό θεατής μέ τόν κριτή μιά καί
τό άντικείμενο δέν είναι οί κάποιες
«άκαταλαβίστικες» τών άλλων τηλε
οπτικών παιχνιδιών, άλλά τό τρα
γούδι, ό στίχος, ή σύνθεση καί γενι
κά πολύ οικεία πράγματα, μιά καί
άναφέρονται άμεσα σ' ό,τι έχει σχέ
ση μέ τήν ψυχαγωγία.
Τρίτο στοιχείο είναι ή παρουσία
τών ειδικών όχι όμως τοϋ άκαδημαϊκοϋ διανοουμένου, άλλά τοϋ
«πατρικού δάσκαλου», πού τόσο
άγαπιέται στήν ' Ελλάδα καλώς ή
κακώς. Τό ίδιο πατερναλιστικό μο
ντέλο «καλής έξουσίας» πού χρόνια
τώρα συναντάμε σέ τόσες πλευρές
τής Ελληνικής πραγματικότητας.
Είναι ή φιγούρα τού δάσκαλου πού
λέει τήν αλήθεια άποθαρρύνει ή
ένθαρρύνει άλλά μέ γνώμονα «τό
καλό τού μαθητή»!
Αύτό μάλιστα πού τονίζει περισ
σότερο τήν άξιοπιστία τούτης τής
κρίσης είναι ότι δέν συγκεντρώνει
ένα καί μόνο άτομο όλη τήν έξουσία όπως π.χ. ό Οίκονομίδης στά
Νέα Ταλέντα, άλλά πολλοί καί «ει
δικοί» ό καθένας στόν τομέα του.
Κι αύτό είναι σίγουρα συνταγή άξιοπιστίας.
Τό τέταρτο στοιχείο πού άνάδειξε ή έκπομπή αυτή είναι ό διάλογος
καί μερικές φορές μάλιστα ή σύ
γκρουση μεταξύ τών κριτών. Ό

του πρωτοποριακό στοιχείο άσχετα
μέ τό άν οί συγκεκριμένοι ειδικοί
είναι ότι πιό φτωχό καί άκαλλιέργητο δείγμα έχει νά προσφέρει ή νεο
ελληνική κουλτούρα. Αύτό τό στοι
χείο μπορεί καί πυροδοτεί παραπέ
ρα διαδικασίες. "Αν μιά έκπομπή
υψηλής ακροαματικότητας μπορεί
καί διαφοροποιεί τούς τηλεθεατές,
δηλαδή μπορεί νά προκαλεί διαφο
ρετικές αντιδράσεις στόν κάθε θεα
τή, τότε ανήκει στίς σπάνιες από
πειρες κατάργησης τής παθητικής
ύποταγής τού θεατή στήν έξουσία
τής τηλεοπτικής εικόνας. Τά ποδο
σφαιρικά καί εκλογικά πηγαδάκια
όσο κι άν διαφέρουν μεταξύ τους
έχουν ώατόσο ένα πολύ σημαντικό
γιά τόν προβληματισμό μας κοινό
σημείο.
Άποτελοιιν δραστηριότητα πού
προκλήθηκε ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ μιά τη
λεοπτική έκπομπή. Φανταστείτε
στό Νά ή Εύκαιρία νά συμμετείχαν
καί ό Μικης ή ό Μαρκόπουλος ή ό
Κούνδουρος ή ό Βέλτσος ή ό Κολλάτος διαφωνώντας καί κρίνοντας...
Ανεξάρτητα μέ τήν άποψή μας
γι' αυτούς, δέ θά υπήρχε νεοέλλη
νας πού νά μήν παρακολουθούσε
ανελλιπώς τήν έκπομπή είτε βρίζο
ντας είτε συμφωνώντας. Γιατί τήν
ίδια ώρα πού θά παρακολουθούσε
τήν έκπομπή, θά φώναζε: «ΙΙές της

ένδιαφέρον, οί τελευταίες χάνουν
τή λειτουργία τους λόγω ακροαματι
κότητας.
Νά λοιπόν πού ή ΕΡΤ παρά λίγο
νά τό πετύχει έτσι τυχαία, χωρίς
φροντίδα γιά λαϊκές έκπομπές καί
μέ μόνο οδηγό την πλατιά άκροα
ματικότητα τέτοιων έκπομπών άπό
τότε πού οί παππούδες μας κολλη
μένοι στό ραδιόφωνο άκουγαν τό
« Ιπτάμενοι δίσκοι πετοϋν στόν αέ 
ρα».
"Αντα Θεοδωρίδου
Μένης Θεοδωρίδης

39

Φίλαθλοι τοΰ πενταγράμμου
Πάσχα με ρεμπέτικα άπ ολους γιά ολους
Η μουσική κίνηση στην Ελλάδα
τά τελευταία χρόνια μοιάζει πολύ
μέ τό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον ό
σον άφορά τούς φιλάθλους. "Οπως
αυτοί, έτσι καί τό φιλόμουσο κοινό
ρίχνεται, κατά περιόδους, μέ πάθος
στην υποστήριξη ενός μουσικού
ρεύματος πού είναι στή μόδα, διατηρώντας πάντοτε τήν πιό επιδερμι
κή σχέση μέ τή μουσική. Κι άπό
κοντά, οί μουσικοί, οί παράγοντες,
ό τύπος καί όλοι οί σχετικοί.
Οί φίλαθλοι είναι λίγο πιό τίμιοι.
«Μιά ζωή ΑΕΚ». λένε, καί τό έφαρμόζουν.
Αντίθετα οί «φιλόμουσοι» άλλάζουν συχνά ομάδα όπως έξ άλλοι’
καί οί ίδιοι οί παίκτες - οί μουσικοί.
Η πρόσφατη ιστορία μάς δείχνει
τού λόγοι’ τό άληθές.
Μέχρι τό 70 όλοι είμασταν μέ τόν
Παναθηναϊκό.
Στήν περίοδο τής μεταπολίτευ
σης τά πράγματα αλλάζουν ριζικά.
Θ εοδω ράκης καί άντάρτικα.
«Βροντάει ό Όλυμπος» στό δρόμο
στήν μπουάτ καί στήν ταβέρνα.
Ένδυμα: στρατιωτικό μπουφάν
καί μπλουτζίν.
Τά πράγματα ξεθύμαναν λίγο,
πάντα γιά μουσική μιλάμε, καί βρε
θήκαμε στήν άγκαλιά τών έπιγόνων. Πολιτικό τραγούδι, μέ Λατινι
κές Άμερικές καί Βιετνάμ, έργάτες
άγρότες, κόκκινοι καί πράσινοι ή
λιοι καί δέντρα, άλλά καί πολλοί
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ποιητές! Γήπεδα, τετράχορδα μπου
ζούκια καί πλήξη.
Τό σκηνικό μετατοπίζεται. Ανα
καλύπτουμε τό ρόκ τής προηγούμε
νης δεκαετίας - δέν είναι πιά ντρο
πή- Morisson and Stones. Κι οί έλληνολάτρεις μέχρι τώρα συνθέτες μας
-καί δέν μιλάω βέβαια γιά όσους
είχαν ταλέντο, γνώσεις καί ούσιαστικούς σύγχρονους προβληματι
σμούς- περιέργως άποκτούν στοι
χεία τζάζ καί ρόκ στούς καινούρ
γιους δίσκους τους, έννοώντας
μ' αύτό μερικά κακότεχνα καί ξε
κάρφωτα κιθαριστικά σόλο, ή τή
χρήση κάποιου άλλου ρυθμού έ
κτος άπό τά δύο τέταρτα ή άκόμα,
τρεις πιό έλεύθερες πιτσιλιές τού
πιάνου. Κι οί ορκισμένοι έχθροί τής
ξενόφερτης μουσικής φωνάζουν
πιά «κι άν είμαι ρόκ μή μέ φοβά
σαι».

νιές. Ψωμί γιά όλους. Τό ντύσιμο
άλλάζει - σακάκι τριμμένο καί γιλεκάκι ριγέ, άλλά στήν Τσακάλωφ
πολύ... γουναρικό.
Μπήκε γιά τά καλά λοιπόν τό
ρεμπέτικο στή ζωή μας.
Έγινε ή πρώτη ραδιοφωνική φίρ
μα, έκτοπίζοντας τήν «ξενόφερτη»
μουσική.
.Έγινε σήριαλ. Τά πάθη τών πρω
τοπόρων συγκινούν όλη τήν οικογέ
νεια, έμάς, τή μαμά μας καί τή
γιαγιά μας.
Εδωσε δουλειά σέ έκδοτικούς
οίκους καί σέ έπιφανείς ρεμπετολό
γους φτάνοντας μέχρι καί στούς
ρεπόρτερς.
Κατέβηκε στά γήπεδα. Όπου μέ
σα άπό τεράστιες μικροφωνικές χι
λιάδων βάτ, οί άνανήψαντες ροκά
δες έκστασιάζονταν στούς ήχους
τού «oriental». Ακριβώς όπως τό
φανταζότανε ό Μάρκος Βαμβακά-

Τό ρεμπέτικο στή μόδα

ρης·

Τό ρεμπέτικο έγινε τό μήλο τής
Ή εισβολή τής «ξένης κουλτού I έριδος γιά τίς τραγουδιστικές μας
ρας» δέν μπορούσε νά κρατήσει j φίρμες. «Ρεμπέτικα τής κατοχής»,
πολύ. Είναι γνωστή έξ άλλου ή φα : άπό τόν Νταλάρα, ό «Καϊζής» άπό
τήν Χαρούλα, ρεμπέτης κι ό Πουλόνατική προσήλωση τού σύγχρονου
πουλος κι ό Φίλιππος Νικολάου!
έλληνα στις «ρίζες». Κι άνακαλύψαΚαί μιά κι έρχεται καί Πάσχα κι οί
με... τά ρεμπέτικα!
δίσκοι πουλάνε: « Απ’ τή Σμύρνη
Τά μπαράκια μέ τίς κομπανίες
στόν Πειραιά» ή Γλυκερία, σμυρνέιγέμισαν τά Έξάρχεια- Ταξίμι, ρε
κα ρεμπέτικα καί λαϊκά τής περιό
μπέτικη ιστορία, μποχώρι καί κά
δου 1900-1940 ή Αλεξίου, τραγού
βουρας κλπ - προχώρησαν στό Κοδια τής Νίνου ή Κώχ, Τσιτσάνης καί
λωνάκι κι άνηφόρισαν στις γειτο

Χιώτης άπό τόν Μητσιά, καί πάει
λέγοντας. Ή κότα μέ τά χρυσά
αύγά!
Ανακάλυψε κι ή κάθε έταιρεία
τή δική της ρεμπέτικη κομπανία
έπί τό αύθεντικότερον, κι άρχισαν
οί έπανεκτελέσεις καί στή χειρότε
ρη περίπτωση οί έκτελέσεις τών
παλιών ρεμπέτικων, μέ φανατική
προσήλωση στό γράμμα καί τούς
τύπους τών παλιών, -τρίχορδα άκουστικά μπουζούκια, βραχνάδα
καί προφορά στή φωνή, ούτε μιά
νότα παραπάνω άπ’ τήν παλιά ε
κτέλεση- άλλά όχι στό πνεύμα.
Ελα όμως πού ό νταλκάς καί τό
πάθος τού Μάρκου, τού Μπάτη,
τού Γιοβάν Τσαούς, τού Χατζηχρήστου δέ γράφεται στό πεντάγραμμο
γιά νά τό διαβάσουν οί νεορεμπέτες. Κι ακόμη κι άν ζήσουμε λίγο
τούς καινούργιους δίσκους, ή δια
φορά παραμένει άξεπέραστη.
Οί έξαιρέσεις βέβαια ύπάρχουν,
άλλά τό οργανωμένο μάρκετιγκ με
τατρέπει γοργά τό προσωπικό πά
θος σέ έμπόρευμα. Δυστυχώς!
-Τό ρεμπέτικο έγινε έξουσία. Μό
νο πού δέν τού ταιριάζει.

Απολογία
Συγχωρέστε τήν γκρίνια μου. Δέν
κρύβει είρωνία καί σνομπισμό γιά
τό ρεμπέτικο, ούτε φθόνο, ούτε

■Ά
κακία γι αυτους που κανουν χρυ
σές δουλειές.
Κρύβει αγωνία, γιατί τό προσωπι
κό μεράκι κι ή άγάπη γιά τή ρεμπέ
τικη μουσική έγινε έμπόρευμα,
μάρκετιγκ καί βιομηχανία.
Γιατί όλοι ξέρουν τόν «Καίζή»
τής Χαρούλας, άλλα πολύ λιγότερο
τόν «Καίζή» τοϋ Χατζηχρήστου, κι
ακόμη λιγότεροι ξέρουν ότι δέν εί
ναι ούτε τό ίδιο τραγούδι ούτε τό
ίδιο μουσικό είδος. Γιατί όλοι ξέ
ρουν τή Γλυκερία άλλα σχεδόν κα
νείς τή Μαρίκα Παπαγκίκα, συ
γκλονιστική έρμηνεύτρια τών σμυρνέικων.

Γιατί παίζοντας σ'ένα άπό τά
μπάρ μέ ρεμπέτικα διαπίστωσα ότι
πολύ λίγοι έδιναν σημασία σέ κατα
πληκτικά τραγούδια -όπ ω ς τό
«μπουζουκάκι» τού Χιώτη- πού
δέν είχαν τό «προσόν» νά είναι
«χοροπηδηχτάδικα», ένώ έγινε χα
λασμός όταν, γιά πλάκα στήν άρχή,
παίξαμε τό ...«στά όπα όπα σ’ εϊχα!»
Πιστεύω ότι παρ' όλο τόν καται
γισμό τής ρεμπετολογίας, δέν έχου
με νιώσει τίποτα άπ’ τήν ουσία τού
ρεμπέτικου, άλλά ή σχέση μαζί του
βασίζεται σέ μιά παρεξήγηση. Ότι
ρεμπέτικο, ή μουσική, ή τραγούδι

σημαίνει «διασκέδαση», καί «δια
σκέδαση» σημαίνει παλαμάκια, νεο
ελληνικό τσιφτετέλι, σπάσιμο καί
χαβαλές άλλά ποτέ προσήλωση,
σιωπή, τελετουργία άργό ζεϊμπέκι
κο.
Κι όχι μόνο έχουμε χάσει τήν
ούσία τού ρεμπέτικου -οί μουσικοί
έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη γι' αύτό- άλλά μέ τήν ποδοσφαιρική μα
νία πού μάς διακρίνει, έχουμε πα
ραγκωνίσει καί άγνοήσει σημαντι
κές μουσικές δυνάμεις τού τόπου
είτε στό σύγχρονο ελληνικό τραγού
δι, είτε στήν τζάζ, στό ρόκ, τήν
κλασική μουσική κ.α., είναι τής

«μόδας» καί κλείνονται σέ χώρους
πού δέν προσφέρονται γιά .. βραδι
νό ξεφάντωμα!
Ό χι ότι τό ξεφάντωμα είναι κα
κό! Χρειάζεται κι αυτό! Έχουν ό
μως κι οί μόδες καί τά ρεύματα τά
όριά τους, καί προσέχουν νά στα
ματάνε ένα βήμα πριν άπ' τό γε
λοίο, άλλιώς τά ρεμπέτικα γίνονται
ΑΕΚ καί τά λαϊκά ΠΑΟ κι ή ΡΟΚ
θρύλος καί τά πράγματα συνεχί
ζουν νά μπερδεύονται...
Αημήτρης Οίκονομάκης

Τό φορτηγό
οί διαδρομές του
Δύο ώρες Σαββόπουλος στήν τη
λεόραση, ζωντανή άναμετάδοση ά
π' τή συναυλία τής Θεσσαλονίκης.
Τρία χρόνια μετά, ή σιωπή λύνεται·
θά δούμε νέα δουλειά τού Διονύση.
Καί τό σημαντικότερο οί περισσό
τεροι θά τόν δούν στή σκηνή γιά
πρώτη φορά.
Τό στάδιο γεμάτο, οί μουσικοί
παίρνουν θέση, ό Σαββόπουλος έν
δράσει καί μπαίνει μέ μιά στό θέμα.
Αρχίζει μέ τά νέα του τραγούδια
καί συνεχίζει μέ «καινούριο» μπάλλο άφήνοντάς μας άφωνους. Οί
μουσικοί είναι θαυμάσιοι ή ρύθμιση
τού ήχου γιά πρώτη φορά τόσο
σωστή.
Ή όπισθοδρομική κομπανία πα
ρεμβάλλεται μέ άεροπλάνα τραγουδισμένα σμυρνέϊκα καί ξανά ό Διονύσης μόνος του τώρα μέ τήν κιθά
ρα του θά μάς θυμίσει τό φορτηγό.
Θά κλείσει στό τέλος μέ καινούρια
τραγούδια ένώ τό κοινό θά τόν
μπιζάρει τρεις φορές στή σκηνή μέ
χειροκροτήματα καί φωνές.
Ό Νιόνιος παρουσία έντονη, φι
γούρα τόσο πιά γνωστή, διατηρεί τά
χαρακτηριστικά του, τή διαφορετικότητά του μέ τίς ιδιαίτερες κινή
σεις τήν έτοιμότητα, τή στάση του.
«Ό Σαββόπουλος» τραγούδισε, ο
δήγησε τήν ορχήστρα, κουβέντιασε
μέ τά «παιδιά», σχολίασε καί χόρε
ψε. Χωρίς ν' άφήσει τή συναυλία νά
φτάσει σέ άποκορύφωμα μέ δυνατό
τραγούδι στό τέλος, τήν κράτησε
ζωντανή όλη τήν ώρα δίνοντάς μας
εύκαιρία νά τόν απολαύσουμε γιά
ολόκληρο αύτό τό δίωρο.

Τί νέο έφερε σ' αύτό τό δίωρο ό
Σαββόπουλος;
"Εφερε πριν άπ' όλα τά καινού
ρια τραγούδια του καί αύτό είναι
μόνο του μουσικό γεγονός. Τά
«τραπεζάκια έξω» δέν τά άκούσαμε
ολόκληρα ούτε καί πουθενά άλλού
έκτος άπ' τή Συναυλία. Γι' αύτό καί
λίγα μπορούμε νά πούμε. Φαίνεται
ότι ό νέος δίσκος θάναι ένα κύτταγμα τής δουλειάς του συνολικά όχι
χωρίς τούς απαραίτητους πειραμα
τισμούς καί ό Σαββόπουλος μοιάζει
νά βγαίνει πιά έξω άπ' τή μοναχική
του κάμαρα καί γίνεται ένα μ' ό
λους μας, μέ τό συρφετό πού άγκομαχάει καί διασκεδάζει στά γήπεδα
καί στις ταβέρνες.

Υπάρχει κάτι πού πιστεύουμε
ότι είναι τό χαρακτηριστικότερο
στοιχείο ειδικά στόν Διονύση άκριβώς έπειδή τηρήθηκε τόσα χρόνια
καί μέ τόση συνέπεια άποτελώντας
γι’ αυτόν άποψη, αντίληψη καί γενι
κά στάση. Μέχρι τώρα ή εμφάνιση
τού Σαββόπουλου έμοιαζε νά ντύ
νεται τήν νέα εποχή. Σηματοδοτού
σε μέσα απ' τή δουλειά του τήν
ειδική κάθε φορά στιγμή.
Μάγκωνε τή νέα κατάσταση καί
άναφερόταν σ' αύτήν μέ ιδιαίτερη
γλώσσα μέ νέους μουσικούς πειρα
ματισμούς γιά νά γίνει ένα μέ τό
κλίμα τής κάθε έποχής.

Από τόν ένα δίσκο του στον
άλλο ύπάρχει όχι μιά άπλή εύθύγραμμη συνέχεια άλλά άλματα μέ
άλλες πιά επιρροές καί θέματα. Δέν
λέμε ότι άν κοιτάξεις τή δουλειά
τού Σαββόπουλου δέν βρίσκεις τό
νήμα πού τήν διαπερνάει, ή ότι δέν
έχει κάποια ενιαία χαρακτηριστικό.
Απλά διαπιστώνουμε ότι δέν συγχωρεϊ στόν εαυτό του τήν επανάλη
ψη, τήν άπουσία τής έπικαιρότητας
έπιμένοντας σ' αύτά σάν στοιχεία
καθοριστικά. Ακόμη κι όταν μιλάει
γιά τό παρελθόν γιά τό Μπάτη ή γιά
τό Γεννήθηκα στή Σαλονίκη, τό κά
νει κυττάζοντας μέσα άπ' τή νέα
οπτική πού καταχτάει κάθε φορά.
Δέν εξιστορεί άθροιστικά τό παρελ
θόν σέ καμμιά περίπτωση άλλά άναφέρεται σ' αύτό μ' άλλυιώτικο
τρόπο πάντοτε.

ποιος διερωτήθηκε γι' αυτό. Πάντο
τε τόχαμε σίγουρα καί ξακαθαρισμένο. Ολοι τό ξέρουμε καλά. Καί
ξέρουμε άκόμα πώς ή στάση του
μέχρι τώρα ίσως κάπου τόν άπομόνωνε. Ηταν όμως αυτή ή μοναξιά
τού τολμηρού, τού διαφορετικού,
τού πρωτοπόρου.
Όλα αύτά τά λέμε μέ μερικά
δεδομένα. Πρώτα ότι δέν χρειάζο
νται διθύραμβοι γιά τό Διονύση καί
δεύτερο ότι ήταν ή πρώτη μας έπαφή μέ τήν καινούρια του δουλειά.
Πάνω άπ' όλα όμως μέ τήν παραδο
χή ότι γιά τό Σαββόπουλο δέν μιλάς
γιά κάποιο μουσικό έν γένει. 'Ηταν
καί είναι «τραγουδοποιός» αύτή εί
ναι ή δύναμή του γι' αύτό τόν άγαπάμε.
Α.Θ. - Σ. Παπ.

Καί νά ξαφνικά τό «ήλιε, ήλιε
άρχηγέ» πλάι στό «είμαι δεκαεξά
ρης καί γαμώ τά λύκειά σας». Τό 60
άγκαλιά μέ τό '80. Καί μάλιστα στήν
πρώτη του δουλειά μετά τή «άλλαγή». Καί μάλιστα πάνω στά πανώ
τού 114 καί τού 15%. Καί μάλιστα
στήν πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση.
Γιατί αυτή ή άνάγκη γιά άπολογισμό δουλειάς; Έχουμε δηλαδή μιά
νέα στάση τού’ Διονύση. μιά «τομή»
πού κάνει άναγκαϊες δηλώσεις καί
οριοθετήσεις άμυντικές. «Δέν είμαι
Πασόκα, δέν είμαι Κουκουέ». Καί
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’Ανταπόκριση
απ’ τό Παρίσι
Τά κυριότερα Θεατρικά γεγονότα του χειμώνα πού πέρασε
Ό π ω ς κάθε χρόνο τά σημαντικά
θεατρικά γεγονότα άρχισαν μέ τό
«φεστιβάλ φθινοπώρου» (Festival d’
Automne).

Η συμμετοχή φέτος ονομάτων
όπως τού μεγάλου ίταλού σκηνοθέ
τη Giorgio Strehler, τού γερμανού
Klaus Michael Grüber. τού πολωνού
Tadeusz Kantor καί τών άμερικάνων
Richard Foreman καί Bob Wilson
έδωσαν στό φεστιβάλ φθινοπώρου
ένα ιδιαίτερο ένδιαφέρον.
Ό Giorgio Strehler μέ τόν θίασο
«Piccolo Teatro di Milano» παρου
σίασε τό έργο του Carlo Goldoni
« ' Υπηρέτης δύο άφεντάδων» πού
είναι μιά άπό τίς μεγαλύτερες έπιτυχίες τού θιάσου καί τόν «Καλό
άνθρωπο τού Σέ Τσουάν» τού Ber
tolt Brecht καθώς κι ένα πρό
γραμμα μέ τίτλο « Εγώ, ό Μπέρτολτ Μπρέχτ» πού συμμετείχε ό
ίδιος ό Strelher καί ή γνωστή ίταλίδα

τής Gertrude Stein ένώ ό θίασος
«Kammerspiele» τού Μονάχου πα
ρουσίασε τό «Goldenen Fenster»
(Χρυσό παράθυρο) τού Robert Wil
son. Τά σημαντικά όμως θεατρικά
γεγονότα δέν σταματούν στό φεστι
βάλ φθινοπώρου.
Τό «Theatre de Soleil» (Θέατρο
τού ήλιου) ό θίασος πού έκφρασε
ούσιαστικά τή γενιά τού Μάη τού
'68 συνεχίζει τή θεατρική πορεία
του μέ μιά σειρά πέντε έργων τού
Σαίξπηρ σέ σκηνοθεσία τής Ariane
Mnouchkine.
Τώρα παίζονται σέ έναλλασσόμενο ρεπερτόριο ό «Ριχάρδος II» και
ή «Δωδέκατη νύχτα». Τό άνέβασμα
άποτελεί μιά καινούργια πρόταση
γιά τήν άντιμετώπιση τών σαιξπηρι
κών έργων άφού ή σκηνοθεσία βα
σίστηκε στήν αισθητική τού άνατολικού θεάτρου καί πιό συγκεκριμέ
να γιά τόν «Ριχάρδο II» στήν αισθη
τική τού θεάτρου «καμπούκι» και
γιά τή «Δωδέκατη νύχτα» στήν αι
σθητική τού θεάτρου «κατακάλι».

Στό 'Εθνικό θέατρο Challiot αύτή
τήν έποχή παίζεται μιά πολύ σημα
ντική παράσταση τού «"Αμλετ» σέ
σκηνοθεσία Antoine Vitez καί μέ τή
συμμετοχή δύο έλλήνων καλλιτε
χνών, τού Γιάννη Κόκκου (σκηνικά
καί κοστούμια) καί τού Γιώργου
Άπέργη (τραγούδια). Τό ώραϊο
σκηνικό τού Κόκκου έκπληκτικά
φωτισμένο άπό τόν Patrice Trottier
δημιουργεί ένα αισθητικό άποτέλε
σμα μοναδικό. ' Εδώ ή φόρμα είναι
σκηνοθετική άποψη, οί ήθοποιοί
καί ό λόγος μέρος τής εικόνας καί ή
εικόνα άποτελεί τό δρόμο πού μάς

luilt'u\; kuMm
τή συγκλονιστική κινησιολογική
δουλειά πού είχαν κάνει. Τώρα κα
θηλώνουν καί πάλι τό κοινό άλλά
αυτή τή φορά μέ τή φωνητική δου
λειά πού έκαναν. Ο σκηνοθέτης
έχει έπιλέξει πολλά σημεία τού κει
μένου όπου ό θεατρικός λόγος δίνει
τή θέση του στά μουσικά τραγουδιστικά μέρη. Τό άποτέλεσμα είναι
πράγματι εντυπωσιακό. Οί ηθο
ποιοί δίνουν πολλές φορές τήν έντύπωση τραγουδιών Όπερας, καί
μέ τίς έρμηνείες τους βοηθούν στήν
πραγμάτωση τού σκηνοθετικοϋ ο
ράματος.

« Ό καλός άνθρωπος τού Σέ-Τσυνάν»
δείχνει ό Vitez γιά νά διαβάσουμε
τόν Αμλετ - Όρέστη του.

Τό Θέατρο τον ήλιον
τραγουδίστρια Milva.
Ό Κ. Μ. Grtlber παρουσίασε μέ
τόν θίασο Freie Volksbühne τού Βε
ρολίνου τόν «Φάουστ» τού Goethe
μέ τόν μεγάλο ήθοποιό Bernhard
Minetti στόν ομώνυμο ρόλο.
Ο Tadeusz Kantor μέ τόν θίασο
Cricot 2 συνέχισε τήν παρουσίαση
τής τόσο σημαντικής προσωπικής
του έρευνας στό θεατρικό χώρο,
μ' ένα θέαμα πού είχε τίτλο «Où
sont les neiges d’ antan?».
Ό Richard Foreman Ιάνέβαυε έ
ναν άκόμα «Φάουστ» μέ συμπλη
ρωματικό τίτλο «ήλεκτρική γιορτή»
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' Η Mnouchkine έπιχειρεί μέ τίς πα
ραστάσεις αύτές νά έπαναπροσδιορίσει τίς μεγάλες στιγμές τού δυτι
κού καί τού άνατολικού θεάτρου
σέ μιά ενιαία μορφή μεγάλου λαϊ
κού θεάματος. Οί καταπληκτικά
έκπαιδευμένοι ήθοποιοί δημιουρ
γούν στιγμές μοναδικές καί ύποβάλλουν στό θεατή μιά πρωτόγνω
ρη αίσθηση έκπληξης καί θαυμα
σμού. Τελικά καί ό παραμικρός ένδοιασμός ή άμφιβολία ώς πρός τήν
«άποψη» τής Mnouchkine παραμε
ρίζεται μπροστά στό μεγάλο θεατρι
κό άποτέλεσμα.

Στό ' Εθνικό Θέατρο Odeon τό
«άτακτο παιδί» τού γαλλικού θεά
τρου, ό σκηνοθέτης, ήθοποιός,
μουσικός, συγγραφέας Jérome Savary μέ τόν θίασό του «Grand Magic
Circus» παρουσίασαν τό «Superdupont» ένα σατυρικό πολυθέαμα
όπου ή μουσική ρόκ, τά άκροβατικά νούμερα καί ό θεατρικός λόγος
εναλλάσσονται ασταμάτητα.
Στά νότια προάστεια τού Παρι
σιού μιά πολύ σημαντική θεατρική
ομάδα τό «Théâtre du Campagnol»
πού ιδρύθηκε άπό παλιά μέλη τού
«θεάτρου τού ήλιου» άνέβασε τήν
« Όπερα τής Σμύρνης» τού Goldoni
σέ σκηνοθεσία τού Jean-Claude Penchenat. Ό θίασος αύτός πριν άπό
μερικούς μήνες τελείωσε τίς παρα
στάσεις τού θεάματος Le Bal (ό
Χορός) όπου οί ήθοποιοί παρου
σίαζαν στό κοινό τή Γαλλική ιστο
ρία τών τελευταίων χρόνων μέσα
άπό τό χορό χωρίς νά λένε ούτε μιά
λέξη. Είχαν έντυπωσιάσει τότε μέ

Στό Théâtre de Paris ό άγγλικός
θίασος «Lindsay Kemp Company»
παρουσιάζει τό θέαμα «Flowers»
πού οί 'ίδιοι τού δίνουν τό χαρακτη
ριστικό τής παντομίμας γιά τόν Jean
Genet βασισμένης στό μυθιστόρημα
τού καταραμένου συγγραφέα « ' Η
παναγία τών λουλουδιών».
Στό «Théâtre de la Ville» τά δύο
μεγάλα θεατρικά γεγονότα τής χρο
νιάς ήταν « Ό Βυθός» τού Gorki σέ
σκηνοθεσία Lucian Pintilie καί τό
έργο τού Boulgakov « Ό δάσκαλος
καί ή Μαργαρίτα» πού άνέβηκε
στις 21 Μάρτη σέ σκηνοθεσία An
drei Serban πού είναι γνωστός στό
έλληνικό κοινό άπό τίς παραστά
σεις άρχαίας τραγωδίας μέ τό θέα
τρο La Mama στόν Λυκαβηττό.
Στό "ίδιο πάντα θέατρο ή γερμανίδα χορογράφος Pina Bausch μέ τή
χορευτική ομάδα «Tanztheater de
Wuppertal» παρουσίασε δύο σκηνοθεσίες-χορογραφίες της μέ έντονη
τάση νά έξαφανίσει τά όρια πού
χωρίζουν τή θεατρική πράξη άπό
τό χορό.
Γιάννης Μαργαρίτης

Συνεχίζουμε την παρουσίαση τών νέων
θεατρικών σχημάτων πού τά τελευταία
χρόνια δίνουν τό στίγμα μιάς άλλης
θεατρικής πραγματικότητας
Ο Γιάννης Μαργαρίτης καί ό
Γιώργος Μακρής, μίλησαν μέ τήν
"Εφη Δρίνη, σκηνοδέτη, καί τήν
"Εφη Καλογεροπούλον ήδοποιό:

Τό θέατρο Καισαριανής έχει πα
ρουσιάσει τίς παραστάσεις του σέ
πολλές πόλεις και χωριά τής χώρας
μας, έχει πάρει μέρος σέ θεατρικά
Φεστιβάλ στήν 'Ελλάδα καί στό έξωτερικό καί έχει τιμηθεί μέ Πρώτο
Μεγάλο Βραβείο γιά τήν παράστα
ση «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ»,
στό φεστιβάλ του Sitges.
Τό θέατρο Καισαριανής ιδρύθηκε
τό 1977. Τό πρώτο έργο πού πα
ρουσιάσαμε ήταν ό «Λεπρέντης»
τού Χουρμούζη μέ συντονιστή τόν
Γιώργο Χριστοφιλάκη. Αναγνωρί
ζοντας τήν καθημερινή φθορά τής
έλληνικής γλώσσας, έπιλέξαμε αύτό
τό έργο, άκριβώς έπειδή προβάλλει
τόν πλούτο της.
Μέ τήν πρώτη μας αύτή σκηνική
έμπειρία ανακαλύψαμε τίς έλλείψεις πού είχαμε ατά έκφραστικά
μας μέσα. Χρησιμοποιήσαμε δηλα-

Τό θέατρο
Καισαριανής

Ντουφεξής πήρε άπό μάς) φτιάχτη
κε γιά παράσταση πού τή χαρήκαμε
όλοι μας.
Μετά τή δουλειά μας στήν τραγω
δία, πού είναι έργο έλληνικό άλλά
μαζί καί παγκόσμιο, ψάξαμε νά
βρούμε κάποιο άλλο παρόμοιο εί
δος θεάτρου πού νά μήν είναι μόνο
έθνικό. Βρήκαμε τή «Γέρμα» τού
Λόρκα. Σκεφτήκαμε ότι ή Γέρμα
θά μπορούσε νά δουλευτεί πολύ
σωστά, μόνο μ' έναν ίσπανό σκηνο
θέτη κι έτσι συνεργαστήκαμε μέ
τόν R. Salvat γνωστό μελετητή τού
Λόρκα. Στή σκηνοθεσία τού Salvat
ή ομάδα τού θεάτρου Καισαριανής,
έδωσε διονυσιακά στοιχεία, πράγμα
πού άρεσε ιδιαίτερα στόν ίσπανό
σκηνοθέτη. Εντυπώσιασε καί στήν
Ισπανία όπου παίχτηκε τό έργο.
Στή συνέχεια άνεβάσαμε τίς
«Βάκχες» τού Εύριπίδη πάλι σέ

τόν Μ. Παπανικολάου, βασισμένο
με ότι είναι πρωτοποριακό. Καί γιά
όμως στό έργο τού Τσιφόρου «έμείς
νά γίνουμε πιό συγκεκριμένοι:
καί οί Φράγκοι».
Πιστεύουμε ότι ή άνάλυση, ή κα
Σ' αύτή τήν παράσταση είδαμε
τάδειξη τών προτερημάτων καί τών
τήν άναγκαιότητα τής κινησιολογιέλαττωμάτων του ή σέ τελευταίο
κής δουλειάς, τό σώμα μας σάν
στάδιο ή ήοωποίηση τού γνωστού'
βασικό έκφραστικά μέσο. Εδώ άρσέ όλους «περιθωριακού τύπου»
χίζει καί ή συνεργασία μέ τή Ρεγγίπού τόσο άπασχόλησε τού'ς Νεοέλ
να Καπετανάκη πού συνεχίζεται
ληνες συγγραφείς στην ΙΟετία 70-80
μέχρι σήμερα. Γυμναζόμαστε μαζί I τείνει τώρα νά πάψει. νά χαθεί.
της, άσχετα άν οί παραστάσεις πού |
Σήμερα, ό καθένας μας έχει μιά
κάνουμε άπαετούν ιδιαίτερες κινητηλεόραση. Οί περισσότεροι έχουμε
σιολογικές δυνατότητες ή όχι. (Αύ
αύτοκίνητο, ένα καλύτερο ψυγείο,
τή τή στιγμή προσπαθούμε νά άξιοδιάφορα σκεύη, ίσως ένα σπιτάκι
στήν έξοχή. Ο πολύ συμπαθής, ό
ποιούμε κάθε δυνατότητα καί εύοικείος, ό φιλήσυχος γείτονάς μας,
καιρία νά γυμνάσουμε τά έκφραστι
αύτός είναι πού πρέπει νά μάς άπακά μας μέσα. Αύτόν τόν καιρό
κάνουμε κλακέτες καί περιμένουμε
σχολεϊ.
έναν ήθοποιό τού Γκροτόφσκι πού
Τό «Χορεύει ή Κρυστάλλω μάθά μάς κάνει ειδικά μαθήματα φω
μπο» είναι ή πορεία τού' ξεριζωμέ
νητικής).
νου άπό τήν έπαρχία πού έγκαθίσταται στήν Αθήνα τής άντιπαροΜετά άνεβάσαμε τό « Ένας όμη-
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δή στόν «Λεπρέντη» τίς ύποκριτικές εύκολίες μας χωρίς νά δουλέ
ψουμε σέ βάθος. Αποφασίσαμε
λοιπόν νά διερευνήσουμε τίς ύποκριτικές μας δυνατότητες. Έρευνα,
πού δέν μπορούσαμε νά τήν ξεκινή
σουμε μόνοι μας, άλλά μόνο μέ τή
βοήθεια ένός έμπειρου σκηνοθέτη
πού θά έπαιζε καί τό ρόλο τού
δασκάλου. "Ετσι, συνεργαστήκαμε
γιά πρώτη φορά μέ τόν Σταύρο
Ντουφεξή, στό άνέβασμα τού Άριστοφανικού «Πλούτου» σέ παρά
φραση τού Χουρμούζη. Στή συνέ
χεια δουλέψαμε τήν « Ιφιγένεια
στήν Αύλίδα» πάλι μέ τόν Ντουφε
ξή. Ή ταν μιά πολύ σημαντική έ
μπειρία. Μέσα άπό τήν έξάμηνη
προετοιμασία, διερευνήσαμε περιο
χές, μέχρι τότε άγνωστες σ' έμάς.
Μέσα άπ' τό πάρε-δώσε σκηνοθέτη
- ομάδας (πιστεύουμε ότι καί ό

σκηνοθεσία Ντουφεξή. Γνώμη τού
θιάσου είναι ότι ή παράσταση αύτή
άπέτυχε, έπειδή δέν δουλεύτηκε
άρκετά.
Μετά παίξαμε τόν «Δράκο» τού
Σβάρτς. Ή ταν ένα έργο πού μάς
άντιπροσώπευε όλους καί τό έπιλέ
ξαμε γιά νά περάσουμε σέ κάποιες
άλλες μορφές θεάτρου πού μέχρι
έκείνη τή στιγμή μάς ήταν άπρόσιτες λόγω ύποκριτικών άδυναμιών.
Ό Δράκος άνέβηκε σέ σκηνοθεσία
τού Νίκου Χαραλάμπους καί μπο
ρούμε νά πούμε ότι ήταν μιά πολύ
ώραία συνεργασία.
Μετά, ό Δήμος τής Καισαριανής
μάς ζήτησε ένα έργο γιά νά τιμηθεί
ή Εθνική μας Αντίσταση καί άνε
βάσαμε τόν «Κομματάρχη» τού Γ.
Κοτζιούλα. Συνεχίσαμε μέ τό « Ε
μπρός νά φάμ ντέ λά πατρί», έργο
γραμμένο καί σκηνοθετημένο άπό

ρος» του Μπ. Μπήαν σέ σκηνοθε
σία τού Κ. Μπάκα πού τόν θεωρού
με σπουδαίο δάσκαλο.
Στή συνέχεια άποφασίσαμε ν' α
νεβάσουμε μιά διασκευή τής «Ταραντέλλας» τού Σκαρπέτα σέ σκη
νοθεσία Ν. Περέλη μέ κύριο στόχο
μας νά κριτικάρουμε τά μιούζικαλ
πού κάθε καλοκαίρι μάς κατακλύ
ζουν.
Φέτος ανεβάσαμε τό έργο «Χο
ρεύει ή Κρυστάλλω μάμπο» τού Γ.
Μανιώτη. Είναι ή πρώτη φορά πού
μάς άπασχολεί έργο Νεοέλληνα
συγγραφέα. Καί αύτό όχι γιατί δέν
πιστεύουμε στό ταλέντο ή στις δυ
νατότητες τών Νεοελλήνων δη
μιουργών. Απλά καί μόνο, π ι
στεύουμε ότι ή εποχή μας προχωράει μέρα τή μέρα μέ τεράστια άλ
ματα, άφήνοντας πολύ γρήγορα
πίσω μας, αύτό πού έμείς πιστεύου- I

χής. τής μοναξιάς καί τού μπετόν,
γιά ν' άρχίσει να παραμορφώνεται
μαζί της. Τά έργα τού Γ. Μανιώτη
έχουν ποίηση. 'Ένα βασικό στοι
χείο πού πραγματικά μας τράβηξε
νά τά δούμε καί νά τά άγαπήσουμε
άπό κοντά. Ή άλήθεια είναι ότι γιά
τό θέατρό μας ή δουλειά τού Γιώργου ήταν εύτυχώς οικεία. Είναι μιά
δουλειά πού μάς ενδιαφέρει ούσιαστικά γιά τίς βαθειές τομές της,
πού ένώ είναι τόσο καθημερινά αυ
τά πού άκούμε γίνονται κάπου τό
σο μεγάλα όσο ή άρχαια μας τραγω
δία. Ό Μανιώτης άγαπάει καί σέ
βεται τόν λαϊκό άνθρωπο, αγαπάει
όλους έμάς. Γι’ αύτό καί οτιδήποτε
συμβαίνει στά έργα του είναι πιό
τραγικό άπό αύτό πού φαίνεται.
Τό Θ.Κ. έλπίζει νά προχωρήσει
καί σ' άλλα άνεβάσματα νεοελληνικών έργων.
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1968
8 Ιανουάριου: 'Επεισόδιο μεταξύ
Μισόφ ('Υπουργού Νεότητας) καί
Κόν-Μπεντίτ στά έγκαίνια τής πι
σίνας τής Ναντέρ.

«Ή περίφημη λευκή βίβλος σας γιά
τή νεολαία 0έν λέει οϋτε λέξη γιά τή
σεξουαλικότητα».
(Κόν-Μπεντίτ απευθυνό
μενος οτόν Μισόφ)
« Αν έχετε προβλήματα τέτοιας φύ
σης, κανείς δέν σάς έμποδίζει νά κά
θετε μιά βουτιά στην πισίνα».
( Απάντηση τού Μισόφ)

Matov: Διακοπή έπ' άόριστο τών
τδημάτων στή Ναντέρ.

«I Ιρέπει νά αμφισβητήσουμε τόν ι
μπεριαλισμό σέ όλες του τίς μορφές
περιλαμβανομένης τής πολιτικής του
μορφής δηλ. τού αστικού Πανεπιστή
μιου ».
(Οι «οργισμένοι» τής Να
ντέρ μέλη τού κινήματος
τής 22 Μαρτίου)
«Πρέπει να ξεσκεπάσουμε ένεργητικά αυτούς τούς ψευτοεπαναατάτες
γιατί, άντικειμενικά, έξυπηρετοΰν τά
συμφέροντα τής γκωλικής έξουαίας.
Πρέπει νά καταπολεμήσουμε καί νά
απομονώσουμε ολοκληρωτικά τά άριστερίστικα γκρουπούσκουλα πού μέ
προκάλυμμα τήν έπαναστατική φρα
σεολογία επιδιώκουν νά πλήξουν τό
δημοκρατικό κίνημα.
(Ούμανιτέ)

«Δέν είμαστε "οργισμένοι ". Μέ τόν
όρο αυτό προσπαθούν νά μάς αποδώ
σουν κίνητρα συναισθηματικής μόνον
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φύσης. Δέν είμαστε ούτε έπαναστατες
γιατί δέν έχουμε ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα δράσης. Ό όρος πού ται
ριάζει περισσότερο ίσως άπ' όλους
στό κίνημά μας είναι ή έξέγερση. Ναι,
έχουμε έξεγερθεϊ. Φτάνει πιά!»
(Κόν-Μπεντίτ)

6 Μαιου: Τά πρώτα οδοφράγματα
στό Παρίσι. Ή αναταραχή έξαπλώνεται στήν έπαρχία.

πυρκαγιά;»
(Γκριμώ , α σ τυ ν ο μ ικ ό ς
Διευθυντής)

«605 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΤΙΕ
ΛΑΤΕΝ»
(Τίτλος Εφημερίόων)

7-9 Μαίου: "Ακαρπες διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ φοιτητών και πρυτ ανίας.

«Κατόπιν ρητής αίτήσεως τού πρύτα
νεως κ. Ρός, οί δυνάμεις τής τάξεως
εισέβαλαν στήν Σορβόνη».
(Φράνς-Σουάρ)

« Ανδρες τών ΜΑΤ. σάς ξεγελούν.
Αγωνιζόμαστε γιά νά μπορούν τά
παιδιά σας νά πηγαίνουν στό Πανεπι
στήμιο. Ό άγώνας μας σάς αφορά».
(Προκήρυξη τής ΕΕΦΓ)

Τό Κομμοΐ’νιστικό Κόμμα «καλεί τούς
εργαζόμενους καί όλους τούς δημο
κράτες νά δραστηριοποιηθούν μαζί μέ
τό Κ.Κ. καί τήν φοιτητική ένωση γιά
τήν άμεση καί καθολική κατάπαυση
τής αστυνομικής καταστολής, τήν ά
ποχώρηση τής άστυνομίας άπό τούς
πανεπιστημιακούς χώρους καί τήν άπελευθέρωση τών φυλακισμένων».
(Γαλλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα - Διακήρυξη Δημο
σιευμένη στήν Ούμανιτέ)

« Ορισμένοι γάλλοι φοιτητές, μαθαί
νοντας ότι σέ άλλες χώρες οί φοιτητές
τά φέρνουν όλα άνω κάτω ή τά σπά
νε, θέλησαν νά μιμηθούν άμέσως τούς
ξένους συναδέλφους τους».
(Αιτιολογία πού όόθηκε
άπό τόν υπουργό Παιόείας κ. Πεϋρεφίτ γιά τό
κλείσιμο του Πανεπιστη
μίου).
«Πώς νά χαρακτηρίσει κανείς αυτούς
πού μέ τίς άνεύθυνες ραδιουργίες
τους, τίς βιαιοπραγίες καί τίς ύβρεις
τους, προκάλεσαν τή σημερινή κατά
σταση; Ηδη, ή μεγάλη μάζα τών φοι
τητών... άντιλαμβάνεται τίς σοβαρότα
τες συνέπειες στις όποιες οδηγεί άναπόφευκτα ό πολιτικός τυχοδιωκτι
σμός».
(Ούμανιτέ)
«Παρά τήν άπαγόρευση τής άστυνομίας, οί φοιτητές έμμένουν στήν
πραγματοποίηση τής συγκέντρωσης
πού κάλεσαν γιά αύριο στή Σορβόνη.
Σκοπός τής συγκέντρωσης είναι ή
διαμαρτυρία γιά τήν παραπομπή τού
Ντανιέλ Κόν-Μπεντίτ και τών συντρό
φων του στό Πειθαρχικό Συμβούλιο
τού Πανεπιστημίου. Ακόμη καί ή
μικρότερη αντιπαράθεση άνάμεοα
στους φοιτητές καί τίς δυνάμεις τής
τάξης κινδυνεύει νά έκτραχυνθεί καί
νά οδηγήσει σέ σοβαρότατα επεισό
δια».
(Ζάκ Σοβαζό, αντιπρόσω
πος τής Εθνικής Ενω
σης Φοιτητών Γαλλίας (ΕΕΦΙ )

«Αύτό πού σκοπεύω νά κάνω είναι νά
πώ ΝΑΙ στό διάλογο, ΟΧΙ στή βία».
( Ο κ. Πεϋρεφίτ στό Γαλ
λικό Ίόρνμα Ραόιοφων ία ς - Τ η λ ε ο ρ ά ο ε ω ς
iriPTj)
«Ό διάλογος, στον όποιο άναφέρθηκε ό κ. Άλαίν Πεϋρεφίτ, δέν μπορεί
νά υπάρξει όσο ή μιά πλευρά κρατάει
κλομπ καί ή άλλη εισπράττει τά χτυ
πήματα. Δέν τόν δεχόμαστε παρά μό
νο μέ τρεις όρους: τήν άποχώρηση
τών δυνάμεων τής άστυνομίας άπό
τήν περιοχή τής Σορβόνης, τήν άρση
τών κυρώσεων κατά τών συντρόφων
μας καί τήν κανονική επανάληψη τών
μαθημάτων. Θά συνεχίαουμε τήν άπεργία καί τίς διαδηλώσεις ως ότου
έπιτύχουμε τό σκοπό μας».
('/.. Σοβαζό)

« Απόψε θά βρισκόμαστε σέ μιά ε
λεύθερη Σορβόνη.
Από τήν κυβέρνηση έξαρτάται τό άν
αύτό θά γίνει μέ ειρηνικό τρόπο».
( Αλαίν Ζεαμάρ, γενικός
γραμματέας Εθνικού Σω
ματείου Ανώτατης Εκπαίόευαης)

«Όταν φωνάζουμε: Τό Πανεπιστή
μιο ατούς έργάτες, αύτό σημαίνει
πολιτιστική έπανάαταση. Θά λέγαμε
άκόμη: Οί φοιτητές ατά εργοστά
σια».
(Ζ. Σοβαζό)

«Ο ΝΤΕ ΓΚΩΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ»
(Σύνθημα τών ΔιαΔηλωτών)

« Ό άστυνομικός σ'όλες τίς χώρες
μοιάζει μέ άοτυνομικό. Έχει κράνος
γιά νά προστατεύεται καί κλομπ γιά
νά άμύνεται. Υπήρξα φοιτητής πριν
άπό σάς. Εφαγα κι έγώ χτυπήματα
άπό κλομπ. Ισως κι έσείς κάποτε θά
γίνετε άστυνομικός διευθυντής. Καί
τότε τί γνώμη θά είχατε γιά τούς
διαδηλωτές που έμποδίζουν τούς πυ
ροσβέστες νά έρθουν νά σβήσουν μιά

« Αναρχισμό, Καστρισμό, Μαοϊσμό,
όλα τά βρίσκει κανείς. Αλλά αύτό
πού επιπλέει είναι ό μηδενισμός».
( Από λόγο τού Ιΐενρεφίτ
στήν Εθνοσυνέλευση)

«Δέν ύπάρχει διασάλευση τής τάξης
όταν δέν ύπάρχει άστυνομία».
(Ζ. Σοβαζό)
«"Οσο είναι στή φυλακή έστω κι ένας
φοιτητής, τά μαθήματα δέν πρόκειται
νά αρχίσουν»
(Κόν-Μπεντίτ)
« Αν οί τροτσκιστές, οί μαοϊκοί καί ή
γιαγιά μου κατέβουν στους δρόμους,
θά άγωνιστούμε μαζί. Αν όχι, άς πάν
νά γ...»
(Κόν-Μπεντίτ)

10 Μαίου: «Κατάληψη του Καρτιέ
Λατέν» άπό τούς φοιτητές. 'Οδο
φράγματα. Τά έπεισόδια παίρνουν
τό χαρακτήρα έξέγερσης.

«Γιά πρώτη φορά μετά την εξέγερση
τής Αλγερίας, ό Στρατηγός Ντέ Γκώλ
συγκάλεσε στις έξι σήμερα τό πρωί
κυβερνητικό συμβούλιο γιά τήν άνασκόπηση τής φοιτητικής έξέγερσης
τής προηγούμενης νύχτας στό Καρτιέ
Λατέν».
(Είδηση έφημερίδων)
«Βρίσκομαι έδώ γιά νά σάς προσφέρω
τήν προσωπική μου ύποστήριξη καί
νά συγκεντρώσω γύρω σας όσο τό
δυνατόν περισσότερους συμμάχους».
(Λουί Άραγχόν)
«Φύγε άπό δώ παλιόγερε»
("Ενας Φοιτητής)
«Μιά μέρα θα γίνεις καί σύ παλιόγε
ρος»
( ’Απάντηση τον Λ. Άραγχόν)
«Τά διπλώματα θά πρέπει νά άπονέμονται σ' όλους κατ' άλφαβητική σει
ρά».
(Κόν-Μπεντίτ)

« 1. Οι άστυνομικές δυνάμεις έξαπέλυσαν βίαια έπίθεση χωρίς προειδοποίη
ση καί χωρίς τίς συνηθισμένες κλήσεις
πρός διάλυση.
2. Οί άστυνομικοί έρριχναν βόμβες
πού περιείχαν ένα έπικίνδυνο άέριο.
Ή χρήση τού άερίου αύτού έχει άπαγορευθεϊ άπό τήν Ένωση τών Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων. Τό άέριο αύτό μπορεί νά προκαλέσει καί θάνατο
όταν χρησιμοποιηθεί σέ κλειστό χώρο.
3. ' Η άστυνομία πυρπόλησε οδοφράγ
ματα, κυρίως μέ τίς καπνογόνες βόμ
βες.
4. Στό τέλος τής διαδήλωσης έξαπολύθηκε πραγματικό πογκρόμ, χειρότερο
άπό τό πογκρόμ κατά τών φοιτητών
τού Πανεπιστημίου τού Αλγεριού, οί
όποιοι, όμως, ήταν οπλισμένοι στά
οδοφράγματα. Πρόκειται γιά πράξεις
άκατονόμαστης άγριότητας».
(Ζ. Σοβαζό)

χρήματα ούτε κανείς τά σκέπτεται.
Έχουμε ήδη τήν κοινωνία πού θέλου
με νά δημιουργήσουμε».
(Οί φοιτητές που είχαν
χαταλάβει τή Σορβόνη)

«Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΧΩΡΕΙ, ΕΜΠΡΟΣ
ΝΑ ΤΗ ΡΙΞΟΥΜΕ»
(Ζ. Σοβαζό, Λέ Μόντ)

«Ή φαντασία παίρνει τήν έξουσία
στό πρώην θέατρο τής Γαλλίας. Είσο
δος δωρεάν»
(Κατάληχρη τού Οντεόν)

«Η ΝΙΚΗ ΚΥΛΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟ
ΜΟΥΣ»
( Ένας ομιλητής στή Σορβόνη)

« ' Η κατάληψη αυτή είναι έπίσης πά
νω άπ' όλα ένα σύμβολο: τής άμφισβήτησης τού θεάματος-έμπορεύματος, τής άστικής κουλτούρας καί τής
κοινωνίας τής καταπιεστικής κατανά
λωσης ».
( 'Επιτροπή Επαναστατι
κού Συντονισμού,!

« Ο Ντέ Γκώλ στά άρχεϊα»
( Ένας φοιτητής στη Σορβόνη)
« Ο Ντέ Γκώλ στό Γεροκομείο»
(Σύνθημα στή Σορβόνη)

DEBUT DUNE

LUTTE,

13 Μαίου: Εικοσιτετράωρη γενική
άπεργία. Πορεία συνδικάτων-φοιτητών άπό τόν 'Ανατολικό Σταθμό
στό Ντανφέρ-Ροσρώ. Κατάληψη
τής Σορβόνης άπό τούς φοιτητές.

PROLONGEE
Μάης 68. Ξεχίνημα μιας παρατεταμένης πάλης.

«Πρέπει νά πάμε στίς πόρτες τών
έργοστασίων γιά νά έξηγήσουμε τό
κίνημά μας στούς έργάτες»
(Φοιτητές τής ΕΕΦΓ)
«ΜΑΤ, ΕΣ-ΕΣ»

«Βρεθήκαμε μπροστά σέ ομάδες πού
έφάρμοζαν τακτική άνταρτών. Είδαμε
χτές τή νύχτα πράγματα πού δέν είχα
με ποτέ δει ατό Παρίσι.
Φυσικά σήμερα είμαστε ύποχρεωμένοι νά πάρουμε προληπτικά μέτρα. Οί
κάτοικοι τού Παρισιού ομόφωνα κα
ταδικάζουν καί θεωρούν απαράδεχτα
τά όσα συνέβησαν.
Βρεθήκαμε μπροστά σέ άνθρώπους
πού είχαν ξεπεράσει τούς υπεύθυ
νους τής διαδήλωσης καί ήξεραν πολύ
καλά τί έκαναν. Οί άνθρωποι αύτοί
θά απαντήσουν γιά τίς πράξεις τους
ένώπιον τής δικαιοσύνης».
(Γχριμώ, Ά α τυ νο μ ιχ ό ς
Διευθυντής)
11 Μαίου: Παρέμβαση τών συνδι
κάτων πού άποφασίζουν τήν κήρυ
ξη γενικ ή ς ά π ερ γ ία ς τήν 13η
Μαίου. 'Επιστροφή τού Ζώρζ Πομπιντοΰ άπό τό Αφγανιστάν. Κα
τάληψη τού Σανσιέ άπό τούς φοι
τητές. Πρώτες φοιτητικές συνε-

12 Μαίου: Κατευναστικά μέτρα: άπόλυση τών συλληφθέντων φοιτη
τών.

(Οί διαδηλωτές)

«Πρέπει νά έξεγερθούμε όπως όί’νέ-'’
οι»
(Φρανσουά Μιτεράν)
«Ό Φρανσουά Μιττεράν δέν είναι
σύμμαχός μας. Απλά, μπορεί, γιά τήν
άκρίβεια νά μάς φανεί χρήσιμος».
(Κόν-Μπεντίτ)
«Τό κομμουνιστικό κόμμα; Αύτό πού
μ' ευχαρίστησε τό άπόγευμα ήταν ότι
βρισκόμουν στήν κεφαλή τής πορείας,
ένώ τά σταλινικά άπολιθώματα στήν
ούρά της».
(Κόν-Μπεντίτ)

Γάλλος αστυνόμος μέ τό σήμα
τών "Ες-Ές στην ασπίδα του.

«Τό ζήτημα τώρα είναι νά συντρίψου
με τό άστικό πανεπιστήμιο, φτιάχνο
ντας έπιτροπές δράσης μέ συμμετοχή
φοιτητών καί έργατών γιά νά έξετάσουμε τά μέτρα πού πρέπει νά πά
ρουμε».
(Ζάχ Σοβαζό, αντιπρόε
δρος τής ΕΕΦΓ)
«'Ανακηρύσσουμε τό Πανεπιστήμιο
τού Παρισιού Αύτόνομο Λαϊκό Πανε
πιστήμιο»
(Ε.Ε.Φ.Γ.)
14 Μαίου: 'Αναχώρηση τού Ντέ
Γκώλ γιά τή Ρουμανία. ’Αρχή τών
άπεργιών: Σύντ- ' Αβιασιόν στή Νάντη. Απεργίες στά Λύκεια, έξάπλωση τού κινήματος κατάληψης
τών σχολών.

LACHiENlil
C'EST LUI»
«Ή διάλυση είναι αυτός».

«Μείναμε κατάπληκτοι κι έμείς οί ίδιοι
άπό τήν άπίστευτη ήλιθιότητα τής
έξουσίας. Αλλά άφού διάλεξε τό δρό
μο τής άναμέτρησης έπρεπε νά φθάσουμε μέχρι τό τέλος»
(Κόν-Μπεντίτ)
15 Μαίου: Έξάπλωση τών άπερ
γιών: Ρενώ στήν Κλεόν. Κατάληψη
τού 'Οντεόν άπό τούς φοιτητές.

«Έδώ περνάμε ύπέροχα. Κοιμόμα
στε, τρώμε, κανείς μας δέν αγγίζει

« ' Εμπρός νά καταλάβουμε τόν Πύργο
τού "Αιφελ...»
(Φοιτητές)
16 Μαιόυ: Έξάπλωση τών άπερ
γιών: Ρενώ στήν Φλέν.

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ»
(ΕΕΦΓ)
«Δέν μάς πέρασε ποτέ άπό τό μυαλό
νά δώσουμε τό σύνθημα: Ά ς χατεβονμε όλοι στους δρόμους χι άς
πολεμήσουμε.
Κανείς δέν θά μάς άκολουθούσε. Πι
στεύουμε ότι ένα κίνημα άναπτύσσεται όταν ή άντικειμενική κατάσταση
τό δικαιολογεί καί τού δίνει ζωή. Πι
στεύουμε ÖTt ή άντικειμενική αυτή
κατάσταση θά διαμορφωνόταν τό έπόμενο ακαδημαϊκό έτος. ' Η βλακεία
τής έξουσίας τή δημιούργησε μέσα
στό Μάιο: γι' αύτό άλλωστε βρισκόμα
στε έδώ πέρα».
(Κόν-Μπεντίτ)
«Ό Κόν-Μπεντίτ; ποιος είναι αύτός;»
(Ζώρζ Σεγχύ, γραμματέας
τής Γενιχής Συνομοσπον
δίας Έργατών)
«Ή έξουσία στούς έργάτες» και «οί
φοιτητές αλληλέγγυοι μέ τούς έργαζόμενους».
(Συνθήματα στή Σορβόνη)
«Ξενάκη, όχι Γκουνώ»
(Σύνθημα τών φοιτητών
ατό Οντεόν,)

17 Μαίου: Έξάπλωση τών άπεργών: Ρενώ στο Μπιγιανκούρ. Συνο
μιλίες Μιττεράν - Βαλντέκ Ροσέ.
Απεργία στό ΓΙΡΤ.

«Δέν άναφερόμαστε στό άλφα ή τό
βήτα πολιτικό σύστημα. Λέμε μόνο
ότι θέλουμε ένα σύστημα πού θέτει
τέρμα στήν έκμετάλλευση τών εργαζο
μένων. "Οσο γιά τή μέλλουσα κοινω
νία αύτή θά οίκοδομηθεϊ μόνη της».
(Ζ. Σοβαζό)
Μαίου: Ό Ντέ Γκώλ έπιστρέφει

too τή Ρουμανία
«Δέν έχουμε νά δώσουμε μαθήματα
στούς έργάτες. Αντίθετα, έχουμε πά
ρει μαθήματα άπ' αυτούς».
( Ο Κόν-Μπεντίτ μιλώντας
στούς έργάτες τού ΣαίνΝαζαίρ, Λέ Μόντ)
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«Σάς τό λέω έγώ, ό Ντέ Γκώλ δέν έχει
φάει ποτέ ρέγγες μαζί μέ τό λαό».
('Εργάτης στό μικρόφωνο
στή Συρβόνη)

22 Matou: Σύσκεψη τής ’Εθνικής
Επιτροπής γιά τήν 'Υπεράσπιση
τής Δημοκρατίας. 'Επανάληψη τών
φοιτητικών διαδηλώσεων.

«Ναί στή μεταρρύθμιση, όχι στή διά
λυση»
(Ντέ Γκώλ)

«Ή 'Εθνοσυνέλευση ύπερψήφισε τήν
άμνηστεία μέ άνατάση τών χεριών.
Τό σχετικό κείμενο είναι τό άκόλουθο: «(Ή άμνηστεία καλύπτει) όλα τά
άδικήματα πού διεπράχθησαν άπό
1ης Φεβρουάριου μέχρι 18ης Μάίου
1968, τά σχετικά μέ έπειοόδια ή δια
δηλώσεις. μέ αφορμή έκπαιδευτικά
ζητήματα».
(Πρακτικά Εθνοσυνέλευσης)

19 Matou: Κυβερνητικές διαβουλεύσεις: δισταγμοί ώς πρός τήν πο
λιτική πού πρέπει νά ακολουθηθεί.

«Ή όραση μας απέδειξε ότι τό λαϊκό
αυθόρμητο διατηρεί τή σημαντική του
θέση. Αύτό ακριβώς έπέτρεψε τήν
ώθηση πρός τά έμπρός καί όχι οί
διαταγές μιας καθοδηγητικής ομά
δας».
(Δ ιά λο γο ς Σ άρτρ-Κ όνΜπεντίτ
20 Matou: Κατάληψη τών λυκείων
άπό τις Μ αθητικές Ε π ιτρ οπ ές
Δράσης.

«Νομίζω πώς αύτό πού μισούν στό
πρόσωπο τού Κόν-Μπεντιτ είστε έσείς οί ίδιοι. Ανήκει σέ μιά δρώσα
μειονότητα. Κατορθώνει μέ μεγάλη
ικανότητα νά κρατάει τό κίνημα αύτό
στό δρόμο τής άμφισβήτησης. άποφεύγοντας τήν πεπατημένη. Ή έξουσία θά είχε κάθε λόγο νά χαίρεται άν
περιορίζατε τό κίνημά σας στή διεκδί
κηση ορισμένων πραγμάτων».
( Απάντηση τον Ζ.Π. Σάρτρ ατή Συρβόνη)
«Τά πάντα είναι δυνατά. Μπορείτε νά
πετύχετε, νά πραγματοποιήσετε τά
πάντα... Δέν έξαρτάται παρά άπό σάς.
(Κόν-Μπεντιτ ατή Συρβόνη)
«Παίρνω τίς έπιθυμίες μου γιά πραγ
ματικότητα γιατί πιστεύω ατήν πραγ
ματικότητα τών έπιθυμιών μου».
(Συρβόνη)

Προσοχή, τό ραδιόφωνο ψεύδε
ται

«Τό αύτοκρατορικό και ιεραρχικό
Πανεπιστήμιο, όπως καί τό Αύκειοστρατώνας, είναι έτοιμοθάνατα».
( Άλαίν Πενρεφιτ σέ λόγο
του πρός τήν έθνοσυνέλευοη)

21 Matou: Γενίκευση τών άπεργιών
σέ όλόκληρη τή χώρα που παρα
λύει.

«Τό μόνο πρόβλημα τών γάλλιον φοι
τητών είναι πώς θά κοιμηθούν μέ
κορίτσια».
(Στοχασμός τον χ. Γχόρς
Υ π ο υ ρ γ ο ύ Ε νη μέρω 
σης).
«Προσπαθώ νά σάς καταλάβω», λέει
ένας έργάτης σ' ένα φοιτητή τής 22
Μάρτη. «Είναι ήδη μιά έπαναστατική
πράξη» τού άπαντά ό φοιτητής.
(Κανάρ Άνααινέ)

«Είμαστε όλοι άνειτιθνμητοι».
Μ ετά τήν α πέλα σ η τοϋ Κ όν
Μπεντίτ.
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«Ό έκδημοκρατισμός τού Πανεπι
στημίου είναι μύθος άν δέν άλλάξουν
οί κοινωνικο-οίκονομικές δομές.
Οι φοιτητικοί άγώνες είναι άγώνες
χωρίς αύριο άν δέν προεκταθούν
στους έργατικούς άγώνες».
(Ζ. Σοβαζό)

«Τό Υπουργείο Εσωτερικών έξέδωσε απαγόρευση τής παραμονής στή
Γαλλία τού κ. Ντανιέλ Κόν-Μπεντίτ,
ήγέτη τού Κινήματος τής 22 Μάρτη.
Ό κ. Κόν-Μπεντίτ χαρακατηρίζεται
«άνεπιθύμητος στή Γαλλία» καί δέν
θά τού έπιτραπεί νά περάσει τά γαλλι
κά σύνορα».
(Λέ Μόντ)
«Οί διαδηλώσεις ύπέρ τού Κόν-Μπε
ντιτ δέν άποτελούν παρά ένέργειες
διασπαστικές, άποπροσανατολιστικές, προβοκατόρικες».
(Ούμανιτέ)

C A P IT U L E R
BEAUCOUP

«Τό νά ύποχωρείς λίγο είναι
αάν νά παραδίδεααι πολύ». Ή :
δώσε τό δάχτυλο καί θά σοϋ πά
ρουν τό χέρι.
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24 Matou: Συγκέντρωση τών φοι
τητών στό σταθμό τής Λυών, προ
ανάκρουσμα γιά νέα νύχτα όδοφραγμάτων. Τηλεοπτική έμφάνιση
τού Ντέ Γκώλ κατά τήν όποία άναγγέλλει τή διενέργεια δημοψηφί
σματος.

«Γάλλοι, Ι αλλίδες. τόν ' Ιούνιο θά άποφανθείτε μέ τήν ψήφο σας. Σέ
περίπτωση πού ή άπάντησή σας θά
είναι ΟΧΙ, έξυπακούεται ότι δέν θά
εξακολουθήσω νά άσκώ έπί μακρό τά
καθήκοντά μου. "Αν, άπό τήν άλλη,
μού έκφράσετε τήν έμπιστοσύνη σας
μ' ένα μαζικό ΝΑΙ, τότε άπό κοινού
μέ τίς δημόσιες άρχές, καί έχοντας,
έλπίζω, τή συνδρομή όλων όσων θέ
λουν νά υπηρετήσουν τό κοινό συμ
φέρον, θά άναλάβω τήν προσπάθεια
γιά νά αλλάξουμε, όπου αύτό είναι
άναγκαίο. Κ*ς περιοριστικές καί παρω
χημένες δομές καί νά άνοίξουμε διά
πλατα τό δρόμο γιά τό νέο αίμα τής
Γαλλίας.
«Ζήτω ή Δημοκρατία!»
«Ζήτω ή Γαλλία!»
( Ο Στρατηγός Ντέ Γκώλ
ατό μήνυμά τον πρός τό
έθνος).

« 'Εγώ συμμετέχω, έσν συμμετέ
χεις, αυτός συμμετέχει,έμείς συμ
μετέχουμε, έαεϊς συμμετέχετε, αυ
τοί κερδίζουν».
Απάντηση ατό πρόγραμμα τής
«έργατικής συμμετοχής» πού ε
ξήγγειλε ό Ντέ Γκώλ στίς 24 Μάη
μαζί μέ τήν πρόταση - που άργότερα άτυχησε - γιά δημοψήφισμα.

25 Matou: "Εναρξη τών συνδικαλι
στικών διαπραγματεύσεων στή
Γκρενέλ.
«Οί δυνάμεις τής τάξεως χρησιμο
ποίησαν τήν τακτική τής μάχης άπό
άπόσταση. Ή τακτική αυτή συνίσταται στόν έξαναγκασμό τών διαδηλω
τών σέ ύποχώρηση μέ τά δακρυγόνα
καί όταν οί διαδηλωτές αντιστέκονται
μέ τά άσφί'ξιογόνα.
Ή μέθοδος αυτή ήταν έπιτυχής. Τά
οδοφράγματα έπεσαν τό ένα μετά τό
άλλο. Οί έπιτιθέμενοι άστυνομικοί άκολουθούνταν άπό μπουλντόζα πού
καθάριζε τό οδόστρωμα γιά νά έπιτρέψει τήν κίνηση τών οχημάτων τών
οργάνων τής τάξεως».

L’ETAT C'EST CHACUN

DENOUS
Τό κράτος είναι κάθ’ ένας άπό
μάς.

«Σύντροφοι, ή έπανάσταση δέν είναι
αυτοκτονία. Διάλυση πρός τό ΓΙάνθεον. Μέ αυτό πού κάνουμε τώρα γινό
μαστε Καμικάζι».
(Διαταγή τής ΕΕΦΓ. 00:40
π.μ. Λέ Φιγκαρό)
26 ΜαΓου: 10 έκατομμύρια
γών. Σχεδόν γενική παράλυση κάθε
δραστηριότητας. Έλλειψη βενζί-

«Φοβερή Νύχτα»
(Τίτλος τον Παρισινού Τύπου)
«Τό Κάρτιέ Λατέν παρουσιάζει σήμε
ρα εικόνα θεομηνίας: πεσμένα δέ
ντρα, σπασμένες βιτρίνες, πυρπολημένα αύτοκίνητα».
(Ζ. Πομπιντού)
« Ό γκωλικός βουλευτής τού Λουάρ
κ. Τερενουάρ ύπεραμύνεται τού ΚόνΜπεντίτ. Μέ έρώτησή του πρός τόν
Υπουργό Εσωτερικών τού ζητά νά
έπανεξετάσει τήν άπόφασή του πού
άφορά τήν άπαγόρευση παραμονής
τού Κόν-Μπεντίτ στή Γαλλία».
(Κυριακάτικη Ούμανιτέ)
27 Μα£ου: ΟΙ οργανώσεις τών εργο
δοτών καί τά έργατικά συνδικάτα
δέχονται τις συμφωνίες τής Γκρενέλ· οί έργάτες τής Ρενώ στό Μπιγιανκούρ τίς άπορρίπτουν. Σκλή
ρυνση τής άπεργίας παντού.
Συνάντηση στό Σαρλετύ.

«Οί φοιτητές δέν έστησαν οδοφράγ
ματα γιά νά ζητήσουν μερικά παρα
πάνω άμφιθέατρα καί νομίζω ότι μπο
ρούμε νά πούμε ότι πολύ άμφιβάλλουμε ότι οί νέοι έργαζόμενοι πού
ενώθηκαν μέ τούς φοιτητές τό έκα
ναν γιά 7% αύξηση τών ημερομι
σθίων».
(Άλαίν Ζεομάρ κατά τή
συνάντηση στό Σερλετύ)

«ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
« ' Η άναταραχή τών φοιτητών κατά
τών έκτακτων νόμων έξαπλώνεται στή
Γερμανία. Τά περισσότερα Πανεπι
στήμια είναι σήμερα κλειστά λόγω α
περγιών πού έχουν οργανωθεί άπό
φοιτητές τής άριστεράς πού έχουν
καταλάβει τόν πανεπιστημιακό χώρο.
Άναταραχή ύπάρχει έπίσης καί στήν
'Ιταλία όπου στό Μιλάνο οί Μαοϊκοί
φοιτητές συνεπλάκησαν μέ τούς με
τριοπαθείς μετά τήν κατάληψη τού
Πανεπιστήμιού».
(Παρισινός Τύπος)

« Ο Σάρτρ ήταν όππορτουνιστής. Ο
Ζενέ είναι ποιητής».
(Στοχασμός ενός φοιτητή
μετά τήν άρνηση τού Ζενέ
νά μιλήσει στούς φοιτητές
τής Σορβόνης)

Στις 30 Μαΐου, ώρα 4:00 μ.μ. ό Στρα
τηγός Ντέ Γκώλ άπηύ’θυνε πρός τή
χωρά άπό όλα τά ραδιοφωνικά δί
κτυα, τό άκόλουθο μήνυμα:
«Δεδομένου ότι είμαι ό φορέας τής
έθνικής καί δημοκρατικής νομιμότη
τας, έξέτασα τίς τελευταίες 24 ώρες
όλα άνεξαιρέτως τά ένδεχόμενα πού'
θά μού έπέτρεπαν νά τή διατηρήσω.
Πήρα τίς άποφάσεις μου. "Εν όψει
τών σημερινών περιστάσεων δέν πρό
κειται νά άποσυρθώ. "Εχω τή λαϊκή
έντολή. Θά τήν έκπληρώσω. Δέν θά
άλλάξω τόν πρωθυπουργό τού όποιου
ή άνδρεία, ή σθεναρότης και ή ίκανότης άξίζουν τόν σεβασμό όλων μας. Ο
πρωθυπουργός θά μού προτείνει τίς
άλλαγές στή σύνθεση τής κυβέρνησης
πού θεωρεί χρήσιμες. Διαλύω σήμερα
τήν Εθνοσυνέλευση».
...καί ό Πρόεδρος έκλεισε ώς έξης:
«Έ, λοιπόν όχι! Ή Δημοκρατία δέν
θά ύποστείλει τή σημαία της! Ό λαός
θά ανακτήσει τό θάρρος του. Ή πρό
οδος, ή άνεξαρτησία καί ή ειρήνη θά
νικήσουν μαζί μέ τήν έλευθερία. Ζήτω
ή Δημοκρατία, Ζήτω ή Γαλλία!»

28 ΜαΓου: Ό Φρανσουά Μιτεράν
άνακοινώνει τήν υποψηφιότητά
του γιά τήν προεδρία τής Δημοκρα
τίας μέ τόν Πιέρ Μαντές Φράνς ώς

«Ό Ντανιέλ Κόν-Μπεντίτ κέρδισε.
Είχε στοιχηματίσει πριν άπό μερικές
μέρες ότι θά έπέστρεφε στή Γαλλία
παρά τήν άπαγόρευση παραμονής

Τά κυρίαρχα συνθήματα στή διαδήλω
ση ύποστήριξης τού Στρατηγού Ντέ
Γκώλ:
«'Εμπρός Ντέ Γκώλ!»
« Ελευθερία. ' Ελευθερία! »
«Ή Γαλλία στή δουλειά!»
«Ό Μιτεράν είναι έλαττωματικός»
«Τά κομμούνια στό Μάο»
(Λά \ααιόν)
«Ή βενζίνη νίκησε τήν έπανάαταση».
(Στοχασμός φοιτητών τής
Σορβόνης)

NE PAS

«Πρέπει νά θέσουμε τέρμα στήν πρό
σωπόλατρεία καί τόν βεντετισμό. Ο
Ντανύ δέν είναι ή Μπριζίτ Μπορντό».
(Δήλωση τού κινήματος
τής 22 Μάρτη)

Στάδιο τού Σαρλετύ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 30.000 ΑΤΟΜΑ - φοιτητές και
έργάτες - ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΕΦΓ. Κανένα έπεισόδιο κατά τή
διάρκεια τής συγκέντρωσης καί μετά
τή διάλυσή της.
(Φιγκαρό)

(Ούμανιτέ,)

Θάνατος στις άγελάόες (τούς
άατυνομικυνς)
Καλημέρα ατά βόδια (τούς απο
κτηνωμένους)
Μπελγκάρντ (Γάλλος)

«6:08 μ.μ. Ό Ντέ Γκώλ άφίχθη στό
Κολομπέ μέ τό αύτοκίνητο τού μοι
ράρχου τής χωροφυλακής τού Σωμόν».
(Τηλεγράφημα τού Πρα
κτορείου Γαλλικός Τύ
πος)

30 ΜαΓου: 'Επιστροφή τού Ντέ
Γκώλ καί ραδιοφωνικό του μήνυμα.
Αναγγελία τής διάλυσης τής 'Ε
θνοσυνέλευσης. Γκωλικη διαδήλω
ση άπό τήν πλατεία ' Ομόνοιας στό
Έτουάλ.

20.000».

«' Η Πράβδα όργανο τού σοβιετικού
κομμουνιστικού κόμματος χαρακτήρι
σε «λυκανθρώπους» τόν Ντανιέλ
Κόν-Μπεντίτ καί τούς οπαδούς του,
κατηγορώντας τους ότι θέλουν να
διασπάσουν τό προοδευτικό κίνημα
ένάντια στόν καπιταλισμό».
(Τηλεγράφημα τον Πρα
κτορείου Ρώυτερ)

29 ΜαΓου: 'Εξαφάνιση τού Ντέ
Γκώλ. Διαδήλωση τής Γενικής Συ
νομοσπονδίας Εργατών άπό τή
Βαστίλλη στό Σαίν Λαζάρ. 'Αναγγε
λία γκωλικής διαδήλωσης γιά τήν
έπόμενη.

65.000 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ (ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ)
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΣΑΡΛΕΤΥ . ΚΑ
ΝΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
(Τίτλος τον Παρισινού Τύ
πον)

«Ή συνάντηση πού οργανώθηκε άπό
τήν ΕΕΦΓ χθές τό άπόγευμα γέμισε
τό στάδιο τού Σαρλετύ'. Οί κερκίδες
καί ό αγωνιστικός χώρος ήταν γεμάτα
άπό τόν κόσμο πού ύπολογίζεται σέ

ΠΡΑΒΔΑ: «Ο ΚΟΝ-ΜΠΕΝΤΙΤ ΕΙΝΑΙ
ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ»

του άπό τήν κυβέρνηση καί ότι θά
συνέχιζε τή δράση του. Έ λοιπόν,
χθές τό βράδυ ήταν στή Σορβόνη
όπου καί έβγαζε λόγο».
(Παρί-Ζούρ)

AVALER
λ
Τύπος: Μην -ό καταπιείτε.

RETOUR

ALANORM
ALE...

« Ε π ισ τ ρ ο φ ή σ τή ν όμα λότητα...»
Έκφραση τής τάσης γιά συνέχι
ση τής πάλης.

31 ΜαΓου: Επανάληψη τών συνδι
καλιστικών διαπραγματεύσεων.
Γκωλικες διαδηλώσεις στήν έπαρΧίοI 'Ιουνίου: Φοιτητικές διαδηλώ
σεις στό Μονπαρνάς. Αρχή τής
κάμψης, άν καί μέ άργό άκόμη ρυθ
μό, τού άπεργιακού κινήματος.
3 Ιουνίου: Κατάληψη τών τεχνι
κών έγκαναστάσεων τού Γαλλικού
’Ιδρύματος Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης άπό τό στρατό.
4 Ιουνίου: Επιταχύνεται ή λύση
τών άπεργιών.
10 ‘Ιουνίου: Αιματηρά έπεισόδια
ατά εργοστάσια τής Πεζώ στό Σοσώ. Πνιγμός τού Ζίλ Τοτέν στή
Φλέν.
II Ιουνίου: Νέα βίαια έπεισόδια
στό Κάρτιέ Λατέν. Τρίτη νύχτα ο
δοφραγμάτων.
12 Ιουνίου: Διάλυση τών άριστερίστικων οργανώσεων. Απαγόρευση
τών διαδηλώσεων κατά τήν προε
κλογική έκστρατεία.
14 'Ιουνίου: Εκκένωση τού Οντεόν.
16 Ιουνίου: Εκκένωση τής Σορβό
νης.
17 Ιουνίου: Λύση τής άπεργίας
στή Ρενώ.
23 'Ιουνίου: Πρώτος γύρος τών έκλογών γιά τό κοινοβούλιο: νίκη
τών Γκωλικών.
24 'Ιουνίου: Λύση τής άπεργίας
στή Σιτροέν.
26 Ιουνίου: Λύση τής άπεργίας
στήν Ούζινόρ στήν Λουνκέρκη. Ου
σιαστικό τέλος τών άπεργιών.
30 'Ιουνίου: Λεύτερος γύρος τών
έκλογών γιά τό κοινοβούλιο.
10 'Ιουλίου: Αποπομπή τού Ζώρζ
Πομπιντού.
12 'Ιουλίου: Ανάληψη τής πρωθυ
πουργίας άπό τόν Κούβ Ντέ Μυρβίλ.
1969
28 'Απριλίου: Παραίτηση τού Ντέ
Γκώλ.
15 'Ιουνίου: Ό Ζ. Πομπιντού έκλέγεται πρόεδρος τής Δημοκρατίας.
8 Α ύγούστου: 'Υποτίμηση τού
φράγκου.
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γράμματα
π ου λάβαμε
Καταγγελία
άπό τό Βόλο
Βόλος, 5 Απρίλη, 83
Αγαπητοί φίλοι, καλό ξεκίνημα
καί καλή επιτυχία στό δύσκολο
δρόμο σας, νά συμβάλετε - νά συμ
βάλουμε τελικά όλοι μαζί στήν έδραίωση τής Σοσιαλιστικής 'Αλλα
γής·
Σάς στέλνω ένα μικρό κείμενο
καταγγελία μιας προβοκατόρικης
εκδήλωσης πού έτοιμάζει έδώ στόν
Βόλο ό ιδεολογικός εγκέφαλος τής
παραεκκλησιαστικής συμμορίας τής
«ΧΡΥΣΟΠΗΙ ΗΣ», ό μητροπολίτης
Χριστόδουλος, αυτό τό έπικίνδυνα
άνερχόμενο άστέρι τού ελληνικού
φασισμού.
Ε πτά χρόνια κυβέρνησε τή χώρα
μας ή Δεξιά μέ τήν Ν.Δ. κι άλλα
τόσα πρίν μέ τήν άμερικανόδουλη
άπριλιανή χούντα.
Τότε δέν υπήρχε θέμα άνθρωπίνων δικαιωμάτων γιά τούς 400.000
Έλληνες-Αλβανούς πολίτες τής Β.
Ηπείρου;
Γιατί τότε κανείς δέ θυμόταν τά
δικαιώματα αύτών τών άνθρώπων
καί τούς θυμούνται σήμερα;
Σέ ποιές έκδηλώσεις γιά άνθρώπινα δικαιώματα πρωτοστάτησε ό I.
Μ. Δημητριάδος;
Μήπως γιά τά δικαιώματα τών
Κυπρίων άδελφών μας πού όλοι
ξέρουμε ότι ή άπριλιανή χούντα
άνοιξε τό δρόμο τής καταστροφής;
Μήπως γιά τή σφαγή τών ήρωικών Παλαιστινίων τό περασμένο
καλοκαίρι;
Ή άπάντηση σ' όλα αυτά, πικρή,
σκληρή καί άμείλικτη: ΣΕ ΚΑΜΙΑ.
Έτσι λοιπόν ή έκδήλωση συμπα
ράστασης γιά τούς "Ελληνες τής Β.
Ηπείρου τήν Κυριακή 10-4-84.
άπό τήν Ι.Μ. Δημητριάδος έχει σα
φέστατα άλλους στόχους καί σκο
πούς καθαρά πολιτικούς.

Καλό θάναι λοιπόν ή I. Μ. Δημη
τριάδος νά πάψει νά βάζει έκρηκτικές νάρκες στήν Λαοπρόβλητη Κυ
βέρνηση τής Αλλαγής μέ έκδηλώσεις πού συσπειρώνουν τή μειοψη
φία τής μειοψηφίας τού Λαού μας
καί νά άσχοληθεί μόνο μέ τά φανταχτερά-τελετουργικά καθήκοντά
της.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Νικόλας Ρ'ιζος - ΕΡΓΑΤΗΣ
Παγασών 4 - Βόλος

Δυστυχώς... εχασε!
Αγαπητοί φίλοι τού Σχολιαστή,
σάς στέλνω τίς λύσεις πού άφιερώνω στά 100 χρόνια άπό τό θάνατο
τού Μάρξ. Σάς παρακαλώ μόνον,
άν κερδίσω νά είναι μία συνδρομή
στή ΒΑΒΕΑ, ή τή ΜΟΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ή έστω ό τελευ
ταίος δίσκος τού ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ.
Φιλικά
Δημήτρης Κατσαρέλης
Υ.Γ. Συγχαρητήρια γιά τό περιοδι
κό, στή διάθεσή σας γιά συνεργασία
στήν ειδικότητά μου. (ΜΑΡΞΙΣΤΙ
ΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ).

Ανάγκη όριοθετήσεων
Αγαπητέ «σχολιαστή» συχαρητήρια γιά τό περιοδικό. Υπέροχο καί
πολύ ένδιαφέρον, τό διάβασα μέχρι
τέλους. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα
πού μέ προβλημάτισε καί νομίζω
προβληματίζει κάθε σκεπτόμενο
άνθρωπο. Διαβάζουμε στίς έφημερίδες τόσα γύρω άπ' τίς διεργασίες
πού γίνονται στό χώρο τού κέντρου
καί προβληματίζομαι. Ανήκουμε ή
όχι στήν άριστερά καί άν ναι πώς
όριοθετούμαστε άπό τό ΚΟΔΗΣΟ
π.χ. γιατί άν δέν όριοθετούμαστε
πώς θά καταλάβουν οί άναγνώστες
μας ότι δέν είμαστε κεντρώοι;
Μέ άγάπη
Γιάννης Κόλλας

Ίοαίιρων 10 - Δαφνομήλη τηλ 3630781
Κυκλοφορεί κάθε 1η τοϋ μήνα Τεύχος 2ο
1η ΜαΊου 1983
Τιμή Δρχ. 100

'Ιδιοκτησία; «Γ. Πιτουρόπουλος καί ΣΙΑ» ΕΕ Φωτοοϋνθεση: “ Γ. Λεοντακιανόκος και Υιοί
0 Ε ” , Δουκ. Πλακεντίας 31 Φωτογράφιοη:
Λάκης Μαστραντώνης, Σκοικρά 36.Εκτύ
πωση X Μούτσος, Στρυμώνος 48 Συνδρομές Εσωτερικού: 6 τεύχη Δρχ 600 - 12 τεύχη Δρχ 1200 Εξωτερικού: 6 τεύχη Δρχ 850 - Αμερική. 6 τεύχη Δρχ 1100.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Γιώργος Πιτουρόπουλος Ίοαύρων 10 - Δαφνομήλη ΑΘΗΝΑ
ΈκΔότης: Γιώργος Πιτουρόπουλος, Ίοαύρων 10 - Δαφνομήλη. Διεύθυνση Κώστας βουρνάς, Παναγιώτης Παναγιώτου, Δημήτρης Ψαρράς. Πολιτικά θέματα Χρηστός
Βαλλιάνος, Αναστασία Λαζαρίδου, Χρύσανθος Λαζαρίδης, Τάκης Μαστραντώνης, Γιάννης Μηλιάς Διεθνή: Κύρα Αδάμ, Κ Ανατολίτης, Στάθης Δελής, Οράτιος Σαβράμης,
Άστέρης Στάγκος Εκπαίδευση Χριστόφορος Βερναρδάκης, Λεωνίδας Καστάνας, Χρηστός Μαχαίρας, Μ Παπαδάκη, Τάκης Υπέρμαχος Ελεύθερη Ερευνα Νίκος
Βαφειάδης, Μάκης Γιομπατζολιάς, Άντα θεοδωρίδου, Γιώργος Οίκονομέας, Τοσούλα Χριατοδουλοπούλου Κοινωνικά θέματα: Κατερίνα Ιατροπούλου, Γιάννης Κόλλας,
Γιώργος Καραζάνος, Αντιγόνη Μαυρομάτη, Ζήνων Πιτοέλης, Βαγγέλης Χατζηβααιλείου, Αγγελικά Ψαρρά Μουσική Νάτης Μαυρουδής, Δημήτρης Οίκονομάκης, Γιώργος
Σταυρίδης θεάματα Μένης Βεοδωρίδης, Γιώργος Μακρής, Γιάννης Μαργαρίτης Ίθιοκαρυσμοί: Νώντας Παπαμιχαήλ, Αρης Σαπουνάκης Καλλιτεχνική Επιμέλεια Ακης
Αηδόνης, Άντα θεοδωρίδου, Ματίνα Καλογεράκου, 'Αποστολής Μπουροινάς, Σπΰρος Παντελάκης, Άρης Σαπουνάκης.
Σκίτσο Πέτρος Ζερβός, Σπύρος Παντελάκης
Κόμικ
Αρκάς.
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