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«Πάμε τζουτζοϋκο μου το τριήμερο στήν Κέρ
κυρα; Είπε τσαχπίνικα ή Λάουρα.
«Θέλω ενα Πάσχα αγνό, ήρεμο. Ελληνικό!
Κατανυκτικό! Ευλαβές καί θειον!!» Σκέφτηκε ο
Άρατζαφέρης. «Θά είναι πολύ ώραϊα...». συνέχι
σε ή Λάουρα καθώς τού ξεκούμπωνε τό παντε
λόνι καί τον φιλούσε στό λαιμό μέ τά κοιτά της
χείλη.
«Θά παίξεις καί γκολφ... πού σού άρέσει...»
άναστέναξε ευχάριστα μουδιασμένη.
'Εκείνη τήν κρίσιμη στιγμή χτύπησε τό τηλέ
φωνο. Εκνευρισμένη ή Λάουρα πήγε νά τό
σηκώσει. «"Αν είναι ό Μαρούδας δέν είμαι έδώ».
φώναξε ό Αρατζαφέρης.
Τελικά δέν μίλησε κανένας. «Ή Κέρκυρα
άποκλείεται. Δέν θέλω συναντήσεις... τέτοια έποχή μόνο καμαριέρες πηγαίνουν!!» Είπε μέ
άπόλυτο καί άποφασιστικό τρόπο ό Άρατζαφέ
ρης. "Ηθελε ένα Πάσχα Ελληνοπρεπές παραδο
σιακό. Έτσι καί παρά τις άντιρρήσεις τής Λάου
ρα, Μεγάλη Παρασκευή έφθασαν στά Δουνέικα.
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Τά Δουνέικα είναι ένα όμορφο χωριό τού
κάμπου στήν Δυτική Ιίελοπόνησο. Από τά λίγα
χωριά τής έλληνικής ύπαίθρου. πού, σχεδόν μέ
θρησκευτική εύλάβεια. τηρούνται τά ήθη καί τά
έθιμα. Πνιγμένο στό πράσινο. Μέ πολλούς παρα
δοσιακούς σταύλους και θεοσεβούμενους κατοί
κους. Εντύπωση προκαλεϊ ή καθαριότης τού
χωριού καί τά ασβεστωμένα ρήθρα τών πεζοδρο
μίων!!
« Ό κίνδυνος γιά τά Δουνέικα είναι ό Αμερι
κάνικος τρόπος ζωής. Θά καταστρέφει τά ήθη
τής νεολαίας μας», έλεγε και ξανάλεγε τό βράδυ
στό καφενείο ό πρόεδρος τού Μορφωτικού συλ
λόγου καί συμφωνούσαν όλοι οι προύχοντες τού
χωριού.
«Καλό κλαρίνο δέν παίζει πιά κανένας νέος!!»
συμπλήρωσε μέ νόημα ένας καλοστεκούμενος
ήλικιωμένος, καί νοσταλγικά θυμήθηκε τήν έποχή πού ούτε ντισκοτέκ ούτε σκυλάδικα ύπήρχαν.
Τά παιδιά δέν άντιμιλοϋσαν. Από τό σχολείο
στό καφενείο καί άπό τό καφενείο στούς σταύ
λους. Τί ώραία έποχή...

' Η εύαισθησία, ή ώριμότητα και η πίστη στις
άγ”νές παραδόσεις τών χωρικών είχε συγκινήσει
πολύ τόν Αρατζαφέρη. Αναψ’ε τό τσιμπούκι
του καί στοχάστηκε τήν αχαρη ζωή τής Αθήνας
μέσα στή μολυσμένη άτμόσφαιρα τού Παλαιού
Ψυχικού, μακριά άπό τη φύση. Σκέφτηκε τούς
άγνούς καί άδολους χωρικούς...
Καί ξαφνικά ταράχτηκε!! Οταν έπίμονα μιά
ιδέα καρφώθηκε στό μυαλό του.
«Μήπως ή αποκέντρωση τούς βλάψει;»
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Αργά τό βράδυ φεύγοντας άπό τό καφενείο ή
Λάουρα έπέμενε νά έπισκεφβούνε εναν άπό
τούς όνομαστούς παραδοσιακούς σταύλους τών
Δουνέικων.
Μέσα στην εύωδιαστική τους άτμόσφαιρα
σφυρηλατήθηκαν τά χρηστά ηθη τής έλληνικής
ύπαιθροι Μουσεία άθάνατα τής ελληνικής φ·υχής. Τό πρωί τόποι δουλειάς, τό βράδι τόποι
χαράς και μόρφωσης.
Ο Άρατζαφέρης ήθελε, είναι άλήθεια. νά τό
άποφύγει... Έξ άλλου ήταν Μεγάλη Εβδομάδά.
Η Λάουρα όμως είχε ένα άτράνταχτο επιχείρη
μα. «Τά μουσεία είναι ή μνήμη τού Λαού». Ετσι
τόν παρέσυρε σ έναν διατηρητέο σταύλο. Η
Λάουρα είχε δίκιο. Καί τί δέν θυμήθηκαν!! . Τήν
πρώτη τους συνάντηση στις τουαλέτες του ΝταΝτά, τό βράδι· έκείνο κάτω άπο τό άγαλμα τού
Κολοκοτρώνη, τήν ώραία της φίλη τήν Αλεξάν
δρα... καί τόσα άλλα. Στα Δουνέικα. έκείνη τή
νύχτα, άλλαξαν οί άπόφ·εις τού Αρατζαφέρη γιά
τά μουσεία. Κουράστηκε άλλά εύχαριστήθηκε.
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Κυριακή τού Πάσχα τό χωριό είχε ντυθεί τά
γιορτινά του. Λυγερόκορμοι νέοι και λεβεντό
κορμοι προύχοντες άνταλλασσαν φιλιά καί εύχές. Ολοι σάν μιά οικογένεια. Στήν πλατεία
κόσμος πολύς. Οταν πλησίασε ό Αρατζαφέρης.
είδε μέ έκπληξη μεγάλη άνάμεσά τους τόν Μένιο. τόν Μένιο Κουτσόγιωργα!!!
Ενας προύχοντας τού χωριού βλέποντας τήν
άμηχανία του έσκυψε καί τούπε: «Δεν τό ξέρεις;
♦Ο Μένιος είναι γέννημα τών Δουνέικων. Ξεκίνη
σε φτωχό άγροτόπαιδο άπ αύτούς έδώ τούς
σταύλους, γιά νά γίνει έκείνο πούγινε!! Οί πα-

λαιοτεροι προύχοντες τόν θυμούνται πάντα μέ
νοσταλγία...»
Έν τώ μεταξύ ό Πρόεδρος τού άγροτικού
συνεταιρισμού είχε αρχίσει τήν προσφώνηση:
«Γνήσιο παιδί τών Δουνέικων καλώς ήρθες.
Στό πρόσωπό σου χαιρετίζουμε τήν άλλαγη. Τά
όργια τής δεξιάς ανήκουν στό άμαρτωλό παρελ
θόν. Οί άγροτικοι συνεταιρισμοί δέν θα έπιτρέψ'ουν στούς μεσάζοντες και τούς χονδρέμπορους
νά προκαλέσουν νέα κρίση στά έθνικα θέματα.
Γιατί όλοι μας. παρ' ότι άγράμματοι, καταλάβαμε
οτι όσο άκριβαίνουν οί ντομάτες καί οί πατατες
τόσο μεγαλύτερη γίνεται η έπιθετικότητα τών
Τούρκων και τών Αμερικάνων. Η λύση είναι
μία!!
- Εξω οί μεσάζοντες τού θανάτου.
- Εξω γιά πάντα άπό τή λαχαναγορα.
-Χονδρέμποροι και Σια προδικιια»
Βαθιά συγκινημένος. έν μέσω τοπικών παρα
δοσιακών συνθημάτων καί χειροκροτημάτων ό
Μένιος είπε;
«Οί άνωμαλίες τής εθνικοφροσύνης μπήκαν
στό χρονοντούλαπο τής ιστορίας. Τό ύποαχεθήκαμε στό πρόγραμμα τής άλλαγής και τό κάναμι.
Μόνο έγώ και σεις πού ζήσαμε τά παιδικά μας
χρόνια σ αύτούς έδώ τούς σταύλους ξέρουμε τι
σημαίνει!' Ή δεξιά δεν θά σηκώσει πιά ξανά
κεφάλι. Θά είναι μόνιμα άπο κάτω».
Στό σημείο αυτό ό Μένιος τούς έκλεισε πονη
ρά το μάτι, κουνώντας μέ νόημα τό κεφάλι του.
I Ιαρατεταμένα χειροκροτήματα και συνθήματα.
«Τά Δουνέικα ψ'ηφίζουν άλλαγή μαζί μέ άλλες
δημοκρατικές δυνάμεις» κλπ.

Επιστρέφόντας στήν Αθήνα ό Αρατζαφέρης
ενιωθε άνακουφισμένος. Σ’ αυτό τό μικρό χωριό
τής Δυτικής Πελοποννήσου. πού διατηρούνται
άκόμα άσβεστα τά ήθη καί οί παραδόσεις τής
ύπαίθρου μας. άναβαπτιστηκε ή έλληνοχριστιανικη του συνείδηση και ή πίστη του στήν Άλλα
γή. Η Δαουρα είχε ξετρελαθεί μέ τούς παραδο
σιακούς στανλους. «Ή ζωή στήν Αθήνα έχει
γίνει ανυπόφορη!!» σκέφτηκε ό Αρατζαφέρης
άνάβοντας τό τσιμπούκι του και χαμογελώντας
αινιγματικά.
Παν. Πφν.
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Βάσεις, παραβάσεις,
παραβιάσεις
Πώς μπερδεύτηκαν έτσι τά εθνικά
μας θέματα; Ενα ώραιο πρωί μαθαί
νουμε πώς αμερικάνικα καί τούρκι
κα αεροπλάνα παραβίασαν τόν εθνι
κό μας χώρο. Ή ΝΑΤΟική πρόκλη
ση σέ πλήρη έξέλιξη! Η πολεμική
άεροπορία μπαίνει σέ έπιφυλακή. Ό
ίδιος ό Πρωθυπουργός έλπίζει ή
κυβέρνηση τών Ηνωμένων Πολι
τειών νά άναμετρήσει τίς ευθύνες
της. Ολα δείχνουν πώς πάμε ολοτα
χώς γιά άναμέτρηση μέ τίς ΗΠΑ
Τήν έπομένη αρχίζουν οί διευκρι-'
νιοεις τού κυβερνητικού εκπροσώ
που. Βεβαίως, λέει ό έκπρόσωπος, οί
μεγάλοι μας σύμμαχοι έχουν τό έλεύΟερο να κάνουν ασκήσεις χωρίς νά
ύποβάλλουν σχέδια πτήσεων καί
άρα δέν υπάρχει παράβαση τού FIR.
Τό πρόβλημα είναι ότι μαζί τους,
ατούς ίδιους σχηματισμούς, ήταν και
τά τούρκικα, στά όποιο ώς γνωστόν
δέν έπιτρέπουμε νά μάς παραβιά
ζουν τό FIR. Σηκώνονται λοιπόν τά

Πρωτοκολλείται
τό «Συμβόλαιο
μέ τό λαό»

Περιστέρι
καί ανανέωση
άθάνατα έλληνικά φτερά καί άναχαιτίζουν... δίκαιους καί άδικους. Καί
έπειδή ή έλληνική κυβέρνηση πάντα
καταγγέλλει διά τής διπλωματικής
οδού τίς τουρκικές παραβάσεις νά
καί μιά έντονότατη διαμαρτυρία
στόν Μόγκντηλ Στέρνς νά μάθει νά
συμμετέχει σέ τουρκικά σμήνη καί
νά μήν άρκείται νά κάνει μόνος του
τίς παραβάσεις.
Τί μένει πια μετά τίς τόσες διευκρι
νίσεις καί διασαφηνίσεις; «Ή άτμόσφαιρα τών συζητήσεων γιά τίς βά
σεις είναι βαριά μετά τίς παραβιά
σεις», ε'ιπε πάλι ό έκπρόσωπος. Καί
τώρα; Πώς θά άγοράσουμε τά πολυ
πόθητα Φόντο μ; Πώς θά συνεχίσουμε τίς άναχαιτισεις χωρίς έκσυγχρονισμένη άεροπορία;
Αοιπόν νά δείτε πού’ πολύ' σύντο
μα «κάτι» θά γίνει καί θά ελαφρώσει
ή άτμόσφαιρα. Τί άραγε;
Κ.Β.

Γεγονότα τα όποια καλώς ή κακώς
έξακολουθούν νά διχάζουν άντί νά
ενώνουν τό λαό μας».
Βέβαια οί παρεμβάσεις αύτές δέν
εξαντλούν τίς υπερεξουσίες πού
παρέχει τό σύνταγμα στόν Πρόε
δρο, έξουσίες άλλωστε πού μέχρι
σήμερα δέ χρησιμοποιήθηκαν γιατί
δέν ύπήρξε σημαίνων λόγος. Πα
ρεμβάσεις γιά έστω μικρές παρεκ
κλίσεις ή υπερβολές τής κυβέρνη
σης ή τών κομμάτων πού όμως
δείχνουν τίς διαθέσεις τού Προέ
δρου όταν θά ύπάρξει σημαντική
κατ' αύτόν άφορμή.
Ό (μή) σχολιασμός τών προεδρικών παρεμβάσεων άπό τήν κυβέρ
νηση άρχίζει καί τελειώνει μέ τίς
δηλώσεις τού Πρωθυπουργού στά
έγκαίνια τής νέας αίθουσας τού

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
άσκώντας όλο καί περισσότερο τά
συνταγματικά του δικαιώματα πλη
θαίνει τελευταία τίς δημόσιες (καί
μή;) παρεμβάσεις του στήν πολιτική
ζωή.
• Στήν Καλαμάτα υπενθυμίζει τή
δική του καθοριστική συμβολή
στήν οικοδόμηση τής μεταδικτατορικής δημοκρατίας καί στήν άποκατάσταση τής εθνικής όμοφυχίας.
• Στό «Β' Πανελλήνιο συνέδριο
τών καθηγητών τών ΑΕΙ», συνέδριο
τών καθηγητών εκείνων πού άντιστέκονται καί καταγγέλουν τήν κυ
βερνητική μεταρρύθμιση μέ τόν
Νόμο Πλαίσιο, στέλνει συγχαρητή
ριο τηλεγράφημα έπισημαίνοντας
ότι «τά κρίσιμα προβλήματα πού
άντιμετωπίζει ή Ανώτατη παιδεία
μας καθιστούν άναγκαία όχι μόνο
τή συνέχιση άλλά καί τή διεύρυνση
τής προσπάθειας σας». Χαρακτη
ριστικό τού συνέδριου ή παντελής
άπουσία κυβερνητικού έκπρόσωπου ή έστω χαιρετισμού, ένώ συμ
μετείχαν καί μίλησαν έκπρόσωποι
τής Ν.Δ., τών φιλελευθέρων, τής
ΕΔΗΚ καί τού ΚΟΔΗΣΟ.
Press Room στις 3/5. Οί δηλώσεις
• Στό Μεσολόγγι άσκεί κριτική αύτές κόβουν πολύ σύντομα καί
γιά τήν πολλή «φιλολογία γύρω άπό τήν ερμηνευτική διάθεση τών έφητήν έθνική ενότητα. Είναι καιρός νά μερίδων νά έξηγήσουν άπό τή σκο
έναρμονίσουμε τίς πράξεις μέ τού’ς πιά τους ή κάθε μία, τήν τελευταία
λόγους μας», γιά νά ύποδείξει σα ομιλία τού Προέδρου στό Μεσολόγ
φώς τήν άνάγκη προβολής γεγονό γι·
των ιστορικών «τίς λαμπρές εκείνες
Μέ τίς δηλώσεις του ό Πρωθυ
σελίδες τής ιστορίας μας πού δυ πουργός δέ θέλει νά σχολιάσει τίς
στυχώς λησμονούμε, ένώ προβάλ Προεδρικές ένέργειες γιά λόγους:
λουμε μέ όλα τά μέσα έντονα - καί
• Πολιτικούς: «Δέ νομίζω ότι
θά μπορούσα νά πώ προκλητικά - προωθεί κανένα συμφέρον τού τό
μεταγενέστερα ιστορικά γεγονότα. που, τού έθνους, τού λαού μιά ό-
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ποιαδήποτε προσπάθεια δημιουρ
γίας κλίματος άντιπαράθεσης μετα
ξύ κυβέρνησης καί Προέδρου τής
Δημοκρατίας».
• Τακτικούς; « Επίσης, νομίζω,
τό νά σχολιάζω τίς σχέσεις είτε τίς
δικές μου είτε τής κυβέρνησης (μέ
τόν Πρόεδρο) είναι κάτι άρνητικό
γιατί ή θά πώ ότι είναι πολύ καλές,
καί άμέσως ή άντιπολίτευση θά θε
ωρήσει ότι ό Πρόεδρος εύνοεί τό
Ι1ΑΣΟΚ, ή θά πώ ότι δέν είναι
καλές καί θά δημιουργήσω έτσι
προβλήματα πολιτειακής μορφής».
• Αλλά πρώτα άπ' όλα γιά λό
γους συνταγματικούς: «Είναι φυσι
κό λοιπόν νά μή σχολιάζω καί νομί
ζω ότι είναι σωστό γιά κάθε πρωθυ
πουργό. τά κείμενα τού Προέδρου
τής Δημοκρατίας. Δέ θεωρώ ότι εί

ναι συνταγματικά ορθό νά σχολιάζω
λόγους τού Προέδρου».
Συνταγματικούς λόγους ναι, γιά
νά μή διαταραχτούν οί «άρραβώνες» Προέδρου καί Πρωθυπουρ
γού. Επίκληση άπό τόν Πρωθυ
πουργό τού συντάγματος, τού θε
μέλιου τής πολιτείας καί τής Δημο
κρατίας μας, τού συντάγματος πού
ή τότε (1974) δεύτερη αντιπολιτευ
τική δύναμη ύπό τήν ήγεσία τού
νύν Πρωθυπουργού κατήγγειλε ώς
άντιδημοκρατικό καί άντιδραστικό,

Επί τέλους ήσυχάσαμε! Ό κ.
Δημητρακόπουλος πού έκλέχτηκε
δήμαρχος στό Περιστέρι μέ πρό
γραμμα νά διώξει τό φεστιβάλ τής
ΚΝΈ. κάτω άπά τήν πίεση τού «νεολαιίστικου και λαϊκού κινήματος»
στό τέλος υπαναχώρησε! Μάλιστα,
στήν άναδίπλωαη πρωτοστάτησαν
οί σύμβουλοι τού ΚΚΕ έσωτ. άποδεικνύοντας γιά μιά άκόμα φορά
τήν άναμφισβήτητη μεγαθυμία τού
μικρού αύ'τού κόμματος. "Αν όμως
ή κομμουνιστική άνανέωση άθετεί
έτσι εύκολα τίς προεκλογικές της
ύποσχέσεις, πώς νά άσκήσει μετά
κριτική στό Γ1ΑΣΟΚ πού έγκατέλειφε τόσες καί τόσες προεκλογικές
έξαγγελίες γιά τόν έκδημοκρατισμό
τής τηλεόρασης, γιά ίση μεταχείριση
τών κομμάτων κλπ κλπ.
Κ.Β.

δέν άνεχόταν ούτε συζήτηση γι' αυ
τό καί άποχωρούσε άπό τή βουλή.
Ναι τού ίδιου συντάγματος πού τό
τε άποχωρώντας δήλωνε άπερίφραστα ότι θάναι τό πρώτο πού θά
άλλάξει άν έρθει στά πράγματα.
Αλλά τότε δέν είχε έφευρεθεϊ ή
« Αλλαγή», τότε ήταν ένα μικρό
κίνημα τού σοσιαλισμού καί τών 15
βουλευτών. Τώρα όμως όχι μόνο
βρέθηκε ή Αλλαγή άλλά ήρθε καί
στά πράγματα.
“Αλλαξαν κι άλλα πολλά. Από
μικρό ριζοσπαστικό σοσιαλιστικό
κίνημα έγινε δεκαπλάσιο τουλάχι
στον εύρωστο καί ώριμο κόμμα έξουσίας πού διαπραγματεύεται καί
συζητά τήν ένταξή του στή γνωστή
σοσιαλιστική διεθνή τού Μπράντ.
Ά πό ένα κίνημα πού κατάγγελνε
τόν Καραμανλή καί τήν έθνική ομο
ψυχία του, ώς αίτημα συγκάλυψης
τής κυριαρχίας τών συμφερόντων
τής δεξιάς έγινε ή δύναμη πού α
παιτεί καί θέλει νά διαφυλάξει «ώς
κόρη οφθαλμού» τό ήπιο κλίμα καί
τήν έθνική ένότητα. Άπό κίνημα
καταγγελίας καί κινητοποίησης
σ' όλα σχεδόν τά μέτρα τού Καρα
μανλή γιά τήν έδραίωση καί σταθε
ροποίηση τής σημερινής δημοκρα
τίας, έγινε κόμμα κυβερνητικό διαχείρησης καί εκσυγχρονισμού τής
δημοκρατίας αύτής.
Φαίνεται ότι τό τίμημα γιά τήν
άνάδειξή του σέ κυβέρνηση ύπήρξε
πολλαπλό. Φαίνεται ότι τό πιό ση
μαντικό ήταν ή πλήρης άποδοχή
τού συντάγματος άλλά καί τού προ
έδρου ώς θεματοφύλακα τής δημο
κρατίας μας.
Φαίνεται τέλος ότι τό συμβόλαιο
τιμής τού ΠΑΣΟΚ καί τού Πρωθυ
πουργού μέ τό λαό είχε συμβολαιο
γράφο τόν Πρόεδρο.
Γ. Πιτουρόπουλος

Πρωτομαγιά 1983:
Γιατί χαίρεται
ό κόσμος
καί χαμογελά
πατέρα;

...έν πολλαις
άμαρτίαις...

ΜΙ
«Φρούριο τής ειρήνης σήμερα εί
ναι οί σοσιαλιστικές χώρες καί ή
μεγάλη Σοβιετική Ένωση». Είπε ό
Μίκης Θεοόωράκης στήν Πετρού
πολη στήν Κυριακή τών Βάΐων.
“Ισως νά ήταν σχήμα λόγου. Ό 
πως λέμε Ενξεινος Πόντος. "Ισως
νά έφταιξε καί ή συγκίνηση άπό
τήν άπονομή τού βραβείου Λένιν.
Τό βέβαιο είναι ότι μετά δυό
μέρες στήν Αγία Φωτεινή τού 'Υ
μηττού ό Μίκης έψελνε κατανυκτικά τό τροπάριο τής Κασσιανής. Τί
νά πεις; Ή ειλικρινής μετάνοια εί
ναι πάντα συγκινητική...
Κ.Β.

Ή ποίηση
στήν εξουσία!
Ό κ. Κουλουριάνος, θαυμαστής
ώς γνωστόν τού Καβάφη, όέ φαίνε
ται νά θαυμάζει καί πολύ τούς ποιη
τές συναδέλφους του. Τό άποδεικνύει ή παρακάτω ιστορία:
Είχε έπισκεφθεί τόν κ. Κουλουριάνο τό προεδρείο τού 'Ιατρικού
Συλλόγου Αθήνας. Χωρίς νά τούς
δεχθεί, ζήτησε νά τού έκθέσουν τό
πρόβλημά τους έτσι όπως περίμεναν
όρθιοι στήν πόρτα του.
«Γιά τό νομοσχέδιο κ. 'Υπουργέ,
τής Υγείας».
«Ποιό νομοσχέδιο;» λέει τότε ό κ.
Κουλουριάνος, «τού Παρασκευά;
Αίά ό Παρασχενάς, γράφει καί
ποιήματα...»
Σ.

i û ..... οχοιΊ κ ι

Σικάγο 1890. Γιορτάζεται ή πρώτη
πρωτομαγιά σέ ανάμνηση τής μεγά
λης διαδήλωσης τής 4ης τού Μάη
τού 1886. Διαδήλωση πού κατέληξε
στή σύλληψη καί τόν άπαγχονισμό
τεσσάρων άναρχικών (ναι άναρχικών). Τόν Νοέμβρη τού 1887. "Ισως
νά μήν έμοιαζαν πολύ τών δικών
μας πού παρά τρίχα γλύτωσαν τή
δαμόκλεια σπάθη του νέου ποινι
κού νόμου μας.Σίγουρα όμως θά'μοιαζαν πολύ αύτού τού κόσμου
πού περνάει μέσα άπό τά βιβλία
τού Τζάκ Λόντον, σχοινοβατώντας
άνάμεσα στήν πρώιμη κοινωνική
κριτική καί τήν τρομοκρατική δρά
ση. Ή «Σιδερένια φτέρνα» προείκασμα τού «1984», μιά φανταστική
κοινωνική έξέγερση καί ή όλοκληρωτική συντριβή της. Ακόμη πρέ
πει νά έμοιαζαν άρκετά (γιά λόγους
χρονικής σύμπτωσης) καί τών δι
κών μας παλιών άναρχικών πού πε
ριγράφει ό Κορδάτος στήν «'Ιστο
ρία τού έλληνικού έργατικού κινή
ματος».
«Τήν ίδια χρονιά μάλιστα (3 τον
Νοέμβρη 1896) σημειώνεται έχει
(στήν Πάτρα) καί τό πρώτο αναρ
χικό κρούσμα. Ό τσαγκάρης Δημ.
Μάτααλης φυλάει σέ μιά γωνιά

καί σκοτώνει μέ μαχαίρι τόν τρα
πεζίτη Δ ιονύσ ιο Φ ρα γκόπονλο
καί πληγώνει σοβαρά τόν μεγαλέμπορα Άνόρέα Κόλια.
Ό Μάτααλης μέ άπάδεια πραγ
μ α τικ ο ύ α να ρ χικ ο ύ κ α τα β έ τε ι
στήν άνάκριση πώς:
«Ό ,τι έκαμα τό έκαμα χάριν
τής Ιδέας. Κανένας όέ μ 'έβαλε.
Μόνος μου ένήργηαα. Φονεύαας
δέν άπέβλεψα εις τά πρόσωπα,
άλλά έκτύπηαα τό κεφάλαιον. Εί
μαι αναρχικός και οί αναρχικοί
είναι υπέρ τής βίας».
Γιάννη Κορόάτου
« Ιστορία τού ελληνικού έργατικού κινήματος» α. 83
'Αθήνα. Πρωτομαγιά 1983 Γιατί ό
κόσμος χαίρεται καί χαμογελάει πα
τέρα; Πρίν προλάβουμε νά συνηθί
σουμε τήν ιδέα ότι ή Πρωτομαγιά
είναι πλέον πρασινοκόκκινη ένα
τρίτο χρώμα, τό γαλάζιο, έρχεται νά
προστεθεί, διαλύοντας ό,τι συνειρ
μικά καί συμβολικά κινητοποιείται
στή μνήμη καί παραχαράσσοντας
βίαια τή σημασία μιας μέρας βαριά
φορτωμένης άπό ιστορία. Ή Γενι
κή Συνομοσπονδία, ντυμένη στή
γαλανο-πρασινέρυθρον, προβάλλει
σάν τό μυστηριώδες προξενείο κά
ποιου λησμονημένου νά σημειωθεί
στήν ύδρόγειο κρατιδίου (ή μήπως
ύπάρχει;)
Μπροστά της τό μνημειώδες γλυ
πτό τής ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Ή ύδρόγειος κρεμασμένη άπό ένα γερανό.
Σκαρφαλωμένος έπάνω της ρωμα

λέος ηλεκτρολόγος, κραδαίνοντας
μέ τό δεξί τόν κεραυνό, έτοιμος λές
νά τόν έξαπολύσει έπάνω μας καί
μέ τό άριστερό ένα περιστέρι. Πρό
κειται γιά άναβίωση τού σοσιαλιστι
κού ρεαλισμού; “Η μήπως αύτή ή
μνημειακή άνοησία πρέπει νά μάς
κάνει ν' άνησυχούμε άκόμη περισ
σότερο: Ανεγκέφαλα άσματα «ει
ρήνη, ειρήνη, δέλονμε ειρήνη «προσβάλλουν βίαια καί παρατεταμένα
αισθήσεις καί αισθητικές.
Στρατευμένοι καλλιτέχνες μάς τι
μωρούν άλλη μιά φορά μέ τίς άφίσσες τους, όπου ένα μωρό, άπ' αύτά
πού κάνουν τίς καρδιές τών μικρομεσαίων μαμάδων νά πάλλονται
άπό συγκίνηση, άντί νά τρώει τή
φρουτόκρεμά του, κρατάει τό άκουστικό ενός τηλεφώνου προφέροντας τήν αινιγματική φράση: ει
ρήνη μ ' άκονς; ' Η νέα γενιά, τό
κίνημα τής ειρήνης καί ό Σαλαμπάσης πορεύονται μαζί, χέρι μέ χέρι,
στό μεγάλο δρόμο τής άλλαγής.
Μετά άπό όλα αύτά τί άλλο μένει,
άπό τού ν' άποδράσει κανείς α
π' αύτή τή φοβερή έρημιά τού πλή
θους, άφήνοντας τό μυαλό του νά
περιπλανηθεί μέσα άπ' τό γκριζογάλαζο ματάκι τής τηλεόρασης,
στήν Πολωνία, έκεί όπου πλάι
στούς παρασημοφορημένους βρο
ντόσαυρους πού παρακολουθούν
τήν παρέλαση άπό τήν έξέδρα, ή
αλληλεγγύη ζεί. ή άλληλεγγύη έπιμένει νά δίνει πρωτομαγιάτικα νε
κρούς, ή άλληλεγγύη άντιστέκεται.
Α. Λαζαρίδου

«Κίνηση
Συμπαράστασης»
Έστω καί άργά τό κατάλαβε τό
ΚΚΕ. Πώς τό καθεστώς πού έπιβάλλεται στούς στρατευμένους εί
ναι άντιδημοκρατικό καί αύταρχικό. Ότι «παραμένουν σέ ισχύ άπαγορεύσεις πού περιορίζουν ή καί
καταργούν συνταγματικά δικαιώμα
τα τών στρατευμένων». Καί έπειδή
«τό τελευταίο διάστημα έντείνονται
οί προσπάθειες τών άντιδραστικών
δυνάμεων» (ύποβοηθουμένων καί
άπό «τή δραστηριότητα ορισμένων
άνεύθυνων στοιχείων») νά κρατή
σουν τίς ένοπλες δυνάμεις «μακρυά
άπό κάθε δημοκρατική άλλαγή»
(ποιά αλλαγή;) άποφάσισε τό ΚΚΕ
νά ιδρύσει «Πανελλαδική Κίνηση
συμπαράστασης στή στρατευμένη
νεολαία» άπό δημάρχους, συνδικα
λιστές κλπ. Και βέβαια ή «στρατευ
μένη νεολαία» χρειάζεται συμπαρά
σταση, έστω καί όψιμη. Διερωτώμαι
όμως: άν έλειπαν τά άνεύθυνα στοι
χεία», αν δέν είχε ξεκινήσει ένα
κίνημα διεκδικητικό άνάμεσα στούς
φαντάρους, πότε θά άποφάσιζε τό
ΚΚΕ νά έκδηλώσει τή συμπαράστα
σή του;
Κ.Β.
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Απεργοσπαοτικό$
R .A I ξαφνικά, ιό μήνα πού πέρα
σε, οί σχέσεις κυβέρνησης καί
έργαζομένων φάνηκαν νά διαταράααονται. Φ άνηκαν νά διαταράααονται καί οί σχέσεις κυβέρνη
σης καί ΚΚΕ, χαδώς τό τελευταίο
άναλαμβάνει τό κύριο βάρος τής
άντιπολίτευαης ατό συνδικαλιστι
κό χώρο. ’Ακόμα, φάνηκε πώς τό
ΠΑΣΟΚ χάνει, ατό δέμα αυτό, τήν
υποστήριξη καί αύτών πού «κριτι
κά » στηρίζουν τή γενική πολιτική
τής κυβέρνησης.
Τό νομοσχέδιο γιά τήν «κοινωνι
κοποίηση» τού δημόσιου τομέα,
τήν εύδύνη τού όποιου άνέλαβε ό
πρωδυπουργός μέ προσωπική πα
ρέμβαση, άποτελεί τήν κορύφωση
τής άντιπαράδεσης τών πολιτικών

δυνάμεων, ή όποια είχε ξεκινήσει
ήδη μέ τις άπεργίες τού προηγού
μενου μήνα.
Οί άπεργίες στις αστικές συγκοι
νωνίες, τά νοσοκομεία καί τήν
ιδιωτική έκπαίδευαη έδεσαν πολι
τικά προβλήματα καί έβαλαν σέ
κίνηση πολιτικούς χειρισμούς τού
ΠΑΣΟΚ, άποκαλυπτικούς τής «φι
λοσοφίας» του. Φαίνεται ότι γιά
τόν A. Παπανόρέου καί τόν σοσια
λισμό πού έπαγγέλλεται, είναι άδιανόητες οί άπεργίες τών έργαζο
μένων ατό δημόσιο τομέα, όταν
στήν κυβέρνηση βρίσκεται τό ΠΑ
ΣΟΚ, «ό έκφραστής τού λαού», «ό
ιστορικός έγγυητής τού σοσιαλι
στικού μετασχηματισμού». Πώς εί
ναι δυνατόν, άπορεϊ ό Παπανόρέ

ου, νά άπεργοϋν οί έργαζόμενοι
ατό δημόσιο, αφού έργοόότης τους
είναι τό κράτος, τοντέστιν τό ΠΑ
ΣΟΚ, δηλαδή σέ τελευταία άνάλυση ό ίδιος ό... λαός; Αύτόματα, οί
άπεργίες καί οί άπεργοί καθίστα
νται... ύποπτοι.
Αύτό τό «δεωρητικό» πλαίσιο,
καδόλου καινοφανές, μιά καί έχει
χρησιμοποιηθεί σ ' Ανατολή καί
Δύση γιά νά δικαιολογήσει τίς πιό
έτερόκλητες άντεργατικές πολιτι
κές, άνααύρεται λοιπόν άπό τόν A.
Παπανόρέου στή συνέντευξη πού
έδωσε ατά έγκαίνια τού Press Room,
γιά νά προετοιμάσει τό έδαφος γιά
τό νομοσχέδιο τών... «κοινωνικο
ποιήσεων».
Ή στενω πός στήν οικονομία

κής καί κοινωνικής όξύτητας» καί
άπειλεί ότι τήν έπαύριο θά ληφθούν μέτρα. Ή έπιστράτευση ό
μως δέν άνακοινώνεται.

φαίνεται ότι δά συνεχιστεί καί τό
1984. Ό «βιομηχανικός καίέπιχειρηματικός κόσμος», πιέζει καί θέ
τει όρους στήν κυβέρνηση. Ό «έτερο χρο νισ μό ς» , στις α ύξή α εις
δέν άρχει. Ο μηχανισμός τής όικαοσύνης, γιά νά κηρυχθούν οί
άπεργίες παράνομες καί καταχρη
στικές, άποδεικνύεται αναποτελε
σμα τικός. Οί ά π ερ γο σ π α σ τικ ές
διαδικασίας, έπικίνδυνες καί μέ
πολιτικό κόστος. Τό πρόβλημα
πρέπει νά λυθεί όριστικά. Ή «άνάπτυξη», ή «περιστολή τών δαπα
νών τού δημοσίου», ή «νέα βιομη
χανική έπανάστααη», πού μάς έπιφυλάσαει ό «τρίτος δρόμος», όέ
συμβαδίζουν μέ τίς άπεργίες καί
τά «άκαιρα» «οικονομικά» ή «συ-

ση τών άπεργών καί τή μέ έπίκληση
τών έθνικού λόγων πολιτική κάλυ
ψη τού μέτρου δέν άναφέρεται τί
ποτα σχετικό. ' Η έπιστράτευση έ
χει άποτραπεί. Τί τήν άπέτρεψε;

•
•
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Απριλίου Δευτέρα πρωί:
Δευτέρα μεσημέρι: Παρεμβαίνει
Πραγματοποιείται σ\>νάντηση Ά ρ
ό πρόεδρος τής ΓΣΕΕ καί έκθέτει
σένη καί Άκριτίδη μέ τούς άπερστόν πρωθυπουργό τό πολιτικό κό
γούς ΕΑΣ-ΗΑΠΑΠ. Πλήρες άδιέξοστος μιας ένδεχόμενης έπιστράτευδο. Ακολουθεί συνάντηση Παπανσης παραμονές Πρωτομαγιάς καί
δρέου, Άρσένη, Άκριτίδη, Κουμάλιστα έν όψει συνεδρίου τής
λουριάνου στό Καστρί καί δέν
άνακοινώνεται τίποτα. Μετά όμως
ΓΣΕΕ.
τή συνάντηση αύτή, τά μέσα μαζι
κής ενημέρωσης άναγγέλλουν ότι
•
στό δελτίο ειδήσεων τών 9.30 ό
Δ ευτέρα νωρίς απόγευμα: Τό
Πρωθυπουργός θ ' απευθύνει διάγ
Δ.Σ. τών έργαζομένων στόν ΕΑΣ
γελμα στόν Ελληνικό λαό. Κατά
συνεδριάζει γιά νά αποφασίσει τήν
έγκυρες πληροφορίες μας ό Πρω
πορεία τής άπεργίας μετά τή συνά
θυπουργός στό βραδινό διάγγελμά
ντησή του μέ τούς ύπουργούς. Καί
του
μέ
πολιτική
κάλυψη
τήν
όξυνση
Τό κείμενο αυτό άποκαλύπτει μέ βάση
ξαφνικά ό ύποστηρικτής τής άπερ
τών Έλληνοαμερικανικών σχέσεων
πληροφορίες άπό έγκυρες πηγές τό χρονικό τής
γίας Δ. Πολίτης άλλάζει θέση καί
θά άνεκοίνωνε «γιά τό «συμφέρον
πολιτικής έπιοτρότενσης τών απεργών οτίς
ζητάει τήν άναστολή τής άπεργίας.
τού τόπου, τού έθνους, τού λαού»
συγκοινωνίες καί πώς αυτή... όέν έγινε.
Οί άπεργοί τόν κατηγορούν ότι τά
τήν έπιστράτευση τών άπεργών. Οί
«πήρε χοντρά», καί τήν άλλη μέρα
κλήσεις πρός τούς άπεργούς γιά
Ή έντονη φημολογία καί οί είκατόν σπάνε στό ξύλο. Η πλειοψηφία
τήν έπιστράτευση είναι έτοιμες νά
οίες γιά πολιτική επιστράτευση τών
έχει άνατραπεί: 7-6 πλέον ύπέρ τής
σταλούν τό βράδυ μετά τό διάγγελ
απεργών στις συγκοινωνίες φαίνε
άναστολής τής άπεργίας.
μα.
ται νά έπεσαν στό κενό. Ή κυβέρ
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Απριλίου Σάββατο: Συνε
νηση τής « Αλλαγής», ό έκφραστής
δριάζει τό ΚΥΣΥΜ ύπό τήν προε
τών «μή προνομιούχων» όέν είναι
δρία τού Άρσένη καί εισηγητή τόν
όυνατόν νά χρησιμοποιήσει «μέσα»
ύπουργό συγκοινωνιών Άκριτίδη.
Σανίδα σωτηρίας γιά τό ΠΑΣΟΚ
πού αρμόζουν σέ κυβερνήσεις τής
Αποφασίζει και είσηγείται στήν
Δευτέρα βράδυ: Ολοι στίς οθό
καί τήν Κυβέρνηση. Είδε τήν τελευ
δεξιάς. Έχει όπωσόήποτε καί έναλκυβέρνηση τήν έπιστράτευση τών
νες τους περιμένουν τό διάγγελμα.
ταία στιγμή ότι τό σπάσιμο τής
άπεργών στήν κίνηση.
λακτικούς τρόπους «πολιτικούς»
Ό κ. Παπανόρέου άπευθύνει μήνυ
άπεργίας μπορεί νά γίνει «πολιτι
γιά νά σταματήσουν οί άπεργίες.
μα στόν Ελληνικό λαό μέ περιεχό
κά» μέσω τού Πολίτη. Ή έπιστρά
μενο τούς όρους πού θέτει ή Ελλη
Ας τούς δούμε:
•
τευση μέ τίς πολιτικές έπιπτώσεις
νική κυβέρνηση στόν Ρήγκαν γιά τή
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Απριλίου Κυριακή: Συνεσυνέχιση τών διαπραγματεύσεων.
της καί τόν διεθνή άπόηχό της ανα
δριάζει τό Ε.Γ. τού ΠΑΣΟΚ ύπό τόν
βλήθηκε. Τό διάγγελμα περιορίστη
Επαναλαμβάνονται οί πολύ γνω
κ, Παπανόρέου καί τούς Γεννημακε μόνο στά 'Εθνικά θέματα. Πρός
20 Α πριλίου: Οί άπεργίες
στοί όροι τής έξασφάλισης τής ισορ
δόξαν τών άπεργοσπαστών. Πρός
τά, Λαλιώτη, Τσοχατζόπουλο υιοθε
στόν ΕΑΣ - ΗΛΙ1ΑΓ1 - ΕΙΝΑΙ1 ροπίας στό Αιγαίο καί τού ρητού
δόξαν τής «αυτονομίας» καί τής
τεί τή λύση τής έπιστράτετισης καί
ΟΙΕΛΕ βρίσκονται στό άποκορύχρονοδιαγράμματος άπομάκρυνσης
με άνακοίνωσή του, άφού προβάλ
«αύτοδυναμίας» τού «τρίτου βάθρου
φωμά τους. Ή απεργία στήν κίνη
τών βάσεων. Ούδέν νεώτερον. Στό
τής δημοκρατίας». Πρός δόξαν τού
λει τούς έθνικούς κινδύνους, κα
ση δημιουργεί τεράστια προβλήμα
όλιγόλεπτο διάγγελμα ένώ είχε άπο«συνδικαλισμού».
ταγγέλλει τίς άπεργίες, ώς κατευθυτα καί έτσι αύτή κυρίως ένδιαφέρει
φασιστεϊ νά γίνει μέ αφορμή καί
Γ. Πιτουρόπουλος
νόμενες γιά τή «δημιουργία πολιτι
τήν κυβέρνηση.
στόχο τίς άπεργίες, τήν έπιστράτευ

6

σοσιαλισμός
ντεχνιαχό» αιτήματα. "Ετσι άναχαλύφ θηχαν οί «κοινωνικοποιήσεις» τών δημοσίων όργανισμών,
έπιχειρήαεων χα ί τραπεζών.
'Οπως πίσω άπό τόν «έτεροχρονιαμό», κρυβόταν ή άπαγόρευση
τής αύξησης μιαδών χα ί ήμερομιαδίων, πίσω άπό τις «κοινωνικο
ποιήσεις). βρίσκεται ή άπαγόρεν
ση τών απεργιών χα ί ή θεσμική
κάλυψη τών άπεργοσπαστών. Ό
νέος νόμος όριζει ότι απαιτείται ή
άπόλυτη πλειοψηφία τών μελών
τή ς π ρ ω το β ά θ μ ια ς ό ργά νω σ η ς
(τών έγγεγραμμένων ατό σωματείο
χα ί όχι τών παρόντων στή συνέλευ
ση) γιά νά κηρυχθεί άπεργία αέ
«κοινωνικοποιημένο» τομέα. Καί
άν ή άπεργία κηρυχθεί άπό σννέ-

όριο όμοσπονόίας, αύτόματα ανα
στέλλεται, άν τό 1/10 τών μελών
τον σωματείου ζητήσει σύγκληση
γενικής συνέλευσης. Κ αί άφού όέν
μπορεί ποτέ νά υπάρξει συνδικάτο
ατό όποιο οί «κυβερνητικοί» νά
υπολείπονται τοϋ 10%, ή σχετική
διάταξη θεσμοθετεί τήν άπεργοσπαστική δράση τών έκάστοτε κυ
βερνητικών συνδικαλιστών.
Τό πιό άποκαλυπτικό ίσως τοϋ
νομοσχεδίου είναι ότι ένώ είναι
γενικά άόριστο καί θά έφαρμοστεί
σταδιακά αέ 8 μήνες, μέ προεδρι
κά διατάγματα, τό άρθρο γιά τίς
απεργίες είναι τό μόνο που θά
ίσχνσει άμέσως μετά τήν ψήφισή
του. Γίνεται έτσι φανερό ότι άφορμή γιά τίς «κοινωνικοποιήσεις».

Τό χρονικό αύτό προέρχεται άπό
μιά συζήτηση μέ τόν Γιάννη Προκόβα, μέλος τον
Δ.Σ. τής Ε.Ι.Ν.Α.Π. ("Ενωση Ιατρών
Νοσηλευτηρίων 'Αθήνας Πειραιά).
Τό φθινόπωρο του '82 κυκλοφό
ρησε τό ολοκληρωμένο σχέδιο νό
μου γιά την υγεία. Οί προοδευτικές
παρατάξεις τάχθηκαν άπό τήν άρχή
ύπέρ τοϋ νομοσχέδιου γιατί βρήκαν
σ' αύτό θετικές διακηρύξεις μέσα
στή λογική τοϋ ενιαίου φορέα υ
γείας καί τής κοινωνικοποιημένης
υγείας. Ακόμα καί μέσοι ειδικευ
μένοι γιατροί μέ τή μή σαφή πολιτι
κή ή όργανωτική θέση φαίνονταν
κατ' άρχήν ικανοποιημένοι.
Τό Υπουργείο ζήτησε τότε άπό
τήν ΕΙΝΑΠ νά κάνει τίς τροποποιητικές της προτάσεις πρίν τά Χρι
στούγεννα γιά νά κατατεθεί τό σχέ
διο νόμου στή Βουλή. Οί προτάσεις
αυτές έγιναν πράγματι μέσω συγκε
ντρώσεων στά νοσοκομεία, μέσω
τοϋ Δ.Σ. καί τής Γ.Σ. τής ΕΙΝΑΠ.
Από κεί καί πέρα παύει ουσιαστι
κά ό διάλογος μέ τό ύπουργείο μέ

δική του έκλογή καί ευθύνη. Αντ' αύτού άρχίζει ή άνεύθυνη ένημέρωση καί τό θόλωμα τών νερών:
• Ο Α. ΙΙαπανδρέου στά Γιάννε
να παρά τή διαπίστωση ότι «όλοι οί
ελληνες είναι ίσοι στή ζωή καί στό
θάνατο» δέ λέει λέξη περί θεσμικών
άλλαγών στήν υγεία.
• Στά νοσοκομεία έπικρατεί κλί
μα διάλυσης πού δέν οφείλεται βέ
βαια στή δεξιά πού «σαμποτάρει»
τήν άλλαγή, άλλά στήν άπειρια τών
νεοδιορισμένων Δ.Σ. πού έπιμένουν
νά μή συνεργάζονται μέ τίς έπιτροπές τής ΕΙΝΑΠ άλλά μόνο μέ τούς
γιατρούς των κλαδικών τού ΠΑΣΟΚ. Τά αιτήματα τών γιατρών
χρονίζουν παραπεμπόμενα στήν ε
φαρμογή τον θεσμού. Τέλος καλ
λιεργείται ένα κλίμα αγανάκτησης
κατά τών γιατρών στό σύνολό τους
μέσω τής διαστρέβλωσης τών αίτη-

όέν είναι τά «στρατηγικά δράμα
τα» τοϋ ΠΛΣΟΚ, άλλά οί άηεργίες
πού ξέσπασαν τόν προηγούμενο
μήνα.
Μέ τά τρία κείμενα πού άκολουθοϋν, προσπαθούμε νά ρίξουμε
φώς στό ήδη συσκοτισμένο γεγο
νός τών άπεργιών. Τά προβλήματα
πού άναόεικνύσνται καί τά συμπε
ράσματα πού είναι ένδεχόμενο νά
προκόψουν, παραμένουν έπίχαιρα. Κ αί πα ρα μένουν έπίχαιρα,
γιατί τό ΠΛΣΟΚ έδωσε «δείγματα
γραφής», χα ί άπεχόμιοε τήν άπαιτούμενη άπεργοοπαστική «έμπειρία», τήν όποια καί θεσμοθέτησε.
Γιατί, τέλος, γιά πρώτη φορά έχει
τεθεί μέ τρόπο δραματικό τό θέμα
«σ υ ν δ ικ α λ ισ μ ό ς», έ π ί ΠΛΣΟΚ.

μάτων τους.
Έτσι στή γενική συνέλευση τής
12/4/83 άποφασίζεται άπεργία στις
28-29 Απριλίου καί 17-18-19
Μάΐου μέ αιτήματα:
• "Αμεση κατάθεση στή Βουλή
τού νομοσχεδίου γιά τήν υγεία συ
μπληρωμένου μέ τίς προτάσεις τών
ιατρικών φορέων
• Ικανοποίηση άμεσων αιτημά
των όπως: αυξήσεις, γνήσια ΑΤΑ.
κατάργηση τού άρθρου 27 τού νό
μου 1320, δημοσιοποίηση τών ιδιω
τικών νοσοκομείων κ.α.
Παράλληλα τό Δ.Σ τής ΕΙΝΑΠ
προχώρησε στό συντονισμό μέ άλ
λους κλάδους έργαζομένων και συ
νυπέγραψε τήν κοινή άνακοινωση
μέ την ΟΙΕΛΕ και τά σωματεία ΕΑΣ
καί ΗΛΙΙΑΠ Τήν κοινή ανακοίνω
ση άκολούθησαν:
• Δηλώσεις τού κ. Μαρούδα ότι
έτερόκλητες άντικυβερνητικές συμμαχίες ύπονομεύουν τήν κυβέρνη
ση τής άλλαγής.
• Πληροφορία άπό τις έφ ημερί
δες ότι ό πρόεδρος τής ΕΙΝΑΠ κ.
Ζαχαρίας Ουρανός διαχωρίζει τη
θέση του άπό τις άποφάσεις τού
σωματείου.
• Παραίτηση τού προέδρου και
τού ειδικού γραμματέα μετά τήν
άρνηση τοϋ Δ.Σ. να ανακαλέσει τήν
απόφαση γιά τήν υπογραφή κοινής
ανακοίνωσης.
Από τότε ή ΠΑΣΚ προχώρησε
μέ όλα τά μέσα στή διαστρέβλωση
τών γεγονότων υποσκάπτοντας τήν
ένότητα τού σωματείου καλωντας
τούς γιατρούς νά σπάσουν τήν ά
περγία. Η ΠΑΣΚ γιατρών τής ΕΙΝΑΠ παρ όλο πού δέν αναγνώρισε
τήν πατρότητα τής άνακοινωσής
της άπό τήν τηλεόραση κυκλοφόρη
σε στις 27-4 κείμενο πού έχει ξεχω
ριστή πολιτική σημασία γιατί καθο
ρίζει άναγκ αστικά τή στάση μας ώς
πρός τό κυβερνάν κόμμα καί τούς
έκφραστές του. Έγινε φανερό και

στους πιό αισιόδοξους ότι ή κυβέρ
νηση τής «άλλαγής» υποτιμά τή νο
ημοσύνη καί τίς έλπίδες τους. Θά
έπρεπε οί αρμόδιοι τού υπουργείου
Υγείας νά άναγνωρίσουν τούς νο
σοκομειακούς γιατρούς σάν φυσι
κούς τους συμμάχους στόν άγώνα
γιά θεσμικές αλλαγές. Θά έπρεπε οί
κυβερνητικοί συνδικαλιστές νά δεί
χνουν στοιχειώδη σεβασμό στις άποφάσεις τών γενικών μας συνελεύ
σεων καί νά πειθαρχούν σ' αύτές.
Αντί γι' αυτά έπιχειρεϊται διάσπα
ση τού συνδικαλιστικού κινήματος,
άσκεϊται άπεργοοπαστική τακτική,
ή χυδαιότητα φτάνει στόν έξευτελισμό τών αγώνων τής ΕΙΝΑΠ γιά
θεσμικές αλλαγές στήν υγεία.
Οί νοσοκομειακοί γιατροί δέν έ
χουν συντεχνιακά αιτήματα. Συ
μπαραστάθηκαν στό ύπουργείο
προκειμένου νά άρχισει νά αλλάζει
κάτι στό χώρο τής υγείας. Έθεσαν
όμως τρεις προϋποθέσεις γιά νά
έφαρμοστεί ό νέος θεσμός.
• Νά μή γίνουν άποδεκτά τά κρι
τήρια «κοινωνικής προσφοράς» γιά
τή στελέχωση τού συστήματος υ
γείας.
• Νά ύπάρξουν έκλεγμένα ΔΣ
καί
• Νά κοινοποιηθούν οί νέοι ορ
γανισμοί τών νοσοκομείων.
Τώρα άποδεικνύεται πόσο καίρια
είχαν έπιλεγεί οί παραπάνω προϋ
ποθέσεις. Τώρα πού τό ΠΑΣΟΚ
άποδεικνύεται κόμμα πού άσκεί
τήν έξουσία σπασμωδικά καί πανι
κόβλητα. πού τολμά νά έκλογικεύει |
τό σπάσιμο τής απεργίας μέ πολιτι- |
κά φαιδρό κείμενο περί ομοψυχίας
έναντι τών έθνικών κίνδυνων. Και
ένώ ή διαστρέβλωση, ή άποσιώπηση καί ή άρνηση τού διαλόγου έπι- ι
τείνονται:
• Ο ίδιος ό πρωθυπουργός στήν |
Κομοτηνή κατηγορεί τούς γιατρούς
ότι δέ διαισθάνονται τό «χρέος»
τους νά πάνε στήν έπαρχια, άγνοωνας τό πάγιο αίτημα τής ΕΙΝΑΠ γιά
θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων γιά
τήν επάνδρωση τών έπαρχιακών νο
σοκομείων.
• Στά ΝΕΑ τής 18-5-83 οί βιομήχανοι, οί γιατροί και οί έθνικοί κίν
δυνοι έντάσαονται σέ έπικινόυνη
γιά τό έθνος ομοταξία.
• Ο γραμματέας τού κ. Αυγερι
νόν άπαντά στην ΕΙΝΑΠ οτι άν ό
υπουργός έχει νά μάς πει «κάτι» θά
μάς καλέαει ό ίδιος.
• Ό κ. Αύγερινός δηλώνει στήν
ΕΡΤ ότι δέν κατανοεί τα συντεχνια
κά αιτήματα τής ΕΙΝΑΠ καί καλει
τούς γιατρούς νά δουλέψουν.
• Ή άπάντηση τής ΕΙΝΑΠ δέν
έγινε δεκτή άπό τά δύο καναλια
στά οποία δόθηκε τήν ίδια μέρα...
Παρ' όλα αύτά ή άπεργία τών
νοσοκομειακών γιατρών πέτυχε α
πόλυτα. Η συντριπτική πλειοψηφια τών γιατρών τής ΠΑΣΚ δέν
άκολούθησε τήν άπεργοοπαστική
τακτική τών παραγόντων καί παρα
γοντίσκων τής παράταξής τους. Τά
ποσοστά άπεργίας κυμάνθηκαν
άπό 80-100% στά νοσοκομεία Α
θήνας - Πειραιά όλες τις μέρες.

Σχολιαστής: Τά αιτήματα τής
απεργίας σας παραμένουν στον
πολύ κόσμο άγνωστα. Η δια
στρέβλωση καί ή συσκότισή
τους άπό τήν κυβέρνηση καί τά
μέτρα μαζικής ένημέρωσης κά
νουν πολλούς ν’ άναρωτιοΰνται
γιατί προχωρήσατε σέ απεργία.
Γ. Φυσάκης: 'Εμείς ζητάμε ό ιδιο
κτήτης ν' άσχολείται μέ τό τί θά
είσπράξει μέ τό τί θά κάνει σάν
έπιχείρηση άλλά τό έκπαιδευτικό
λειτούργημα νά είναι έργο τών κα
θηγητών κι έπομένως ό διευθυντής
νά ορίζεται, όπως ορίζεται καί στό
δημόσιο. Έξω δηλαδή ή βούληση
τού έργοδότη άπό τήν έκπαιδευτική λειτουργία. Εδώ είναι ή σύ
γκρουση. Τό Υπουργείο λέει: ό
ιδιοκτήτης θά μάς προτείνει ένα ή
δύο καί άπό κεί θά βγάζουμε τόν
διευθυντή. 'Εμείς τού λέμε όχι τό
ρουφιάνο τού ιδιοκτήτη διευθυντή
τού σχολείου, όπου άπό κείνον
περνάν όλες οί διαδικασίες. 'Εδώ
άκριβώς κατηγορούμε τήν κυβέρνη
ση γιά φιλεργοδοτική στάση.
Τό δεύτερο σημείο σύγκρουσης:
Εμείς λέμε, οί ιδιωτικοί έκπαιδευτικοί νά άπολυόμαστε μόνο γιά
τούς ίδιους λόγους πού άπολύονται
καί τού δημοσίου. Συμφωνεί μ' αυ
τό τό ΥΠ.Ε.Π.Θ. καί κάνει μιά πα
ράγραφο άπό κάτω καί λέει: «στήν
περίπτωση όμως πού θά διαταράσσεται ή λειτουργικότητα τού σχο
λείου καί ή άτμόσφαιρα τού σχολι
κού περιβάλλοντος ό διευθυντής
θά μπορεί νά προσφύγει στό 'Υπη
ρεσιακό Συμβούλιο». Καί θά προ

τείνει όχι νά σέ άπολύσουν άλλά νά
σέ στείλουν μέ δυσμενή μετάθεση.
Καταλαβαίνεις; "Οποιος δέν άρέσει
στόν έργοδότη, θά βρίσκει μιά μα
μά νά διαμαρτύρεται καί θά σέ
στέλνει στό συμβούλιο.
Τά προβλήματα δηλαδή δέν είναι
συντεχνιακά, είναι εντελώς θεσμι
κά. Γιατί τώρα δέν τά δέχονται;
Γιατί άπλά έχουν φύγει άπό τήν
άντίληψη κατάργησης τής ιδιωτικής
έκπαίδευσης. Γιατί άν τά δεχτούν,
είναι ύποχρεωμένοι νά μπουν στή
διαδικασία αύτή.
Δ. Κωσταράκος: Αύτό είναι άκρι
βώς. Έχουμε μιά φιλοσοφία: ότι ή
έκπ/ση πρέπει νάναι ένιαία. Προϋ
πόθεση αύτού είναι ή κατάργηση
τής ιδιωτικής έκπαίδευσης. Βέβαια
δέν τή βλέπουμε έδώ καί τώρα,
άλλά μ' ένα πολύ συγκεκριμένο
τρόπο άπορρόφησής της άπό τή
δημόσια. Γι' αύτό ζητάμε ένιαίο νό
μο πού νά ύπάρχει διάταξη γιά τή
συγκρότηση μέ ύπ. άπόφαση έπιτροπής εύρύτατης κοινωνικής συμ
μετοχής (έκπ/κών φορέων, γονέων,
ΓΣΕΕ, Τ οπικής αύτοδιοίκησης,
ΤΕΕ κλπ.) πού θά σχεδιάσει προ
γραμματισμένα τήν άπορρόφηση.
Αύτό είναι βασική μας άρχή, όλων
τών άγώνων τής ΟΙΕΛΕ, ήταν καί
πολιτική βούληση, ύποτίθεται, τής
κυβέρνησης τό 81. "Αν αύτό είναι
τό βασικό μας αίτημα έτσι θά δείτε
ότι τά έπί μέρους αίτήματά μας
εντάσσονται σ' αύτή τή λογική. "Ε
τσι θέλουμε ό έργοδότης όσο θά
γίνεται αύτή ή άπορρόφηση νά πε
ριοριστεί στά αύστηρά έπιχειρησιακά, οικονομικά καθήκοντα. Τό σύ

νολο τού έκ/κοϋ έργου νά περάσει
στό σύλλογο διδασκόντων. Αύτή τή
στιγμή μάς ένδιαφέρει ό διεθυντής
νά μήν ορίζεται άπό τόν έργοδότη.
Εμείς θέλουμε νά τόν έκλέγει ό
σύλλογος άλλά άς βρουν όποιον
άλλο τρόπο θέλουν.
Γ. Φυσάκης: Φτάσαμε στή συνά
ντηση μέ τόν Μώραλη νά τού πού
με: «Μπορείς νά βάλεις στό νόμο
ότι θά τόν ορίζει ό Μώραλης; Δέ
μάς ένδιαφέρει. Ή βούληση τού
έργοδότη νά λείπει. Βρές μιά δημο
κρατική μέθοδο».
Δ. Κωσταράκος: "Αν μπει αύτό
στό νόμο, καταλαβαίνεις, δημιουρ
γεί άλλη κατάσταση στά σχολεία.
Πάει αύτό. Τό άλλο ζήτημα πού μάς
κατηγορούν ότι είμαστε συντεχνια
κοί είναι αύτό τό ζήτημα τής δημο
σιοποίησης τών ιδιωτικών έκπ/κών
πού ύπηρετούν στό δημόσιο. Πώς
μπορείς όμως νά διατηρείς δύο κα
τηγορίες έκπαιδευτικών; Όχι δέν
είναι σωστό αύτό. Άρα πρέπει νά
τούς δημοσιοποιήσεις, χωρίς όμως
νά βλάψεις τά συμφέροντά τους.
Δέν είναι δυνατόν νά παίρνουν σύ
νταξη λιγότερη άπ’ αύτή πού παίρ
νουν στό 1ΚΑ, όπως μάς προτεί
νουν. Εμείς ζητάμε νά δεσμευτούν
μόνο σ' αύτή τήν άρχή. "Ολα τά
άλλα τά βρίσκουμε.
Γ. Φυσάκης: Κοίταξε τώρα αύτό,
έδώ φαίνεται ότι έχουν άλλάξει ά
ντίληψη ώς πρός τήν κατάργηση
τής ίδ. έκπ/σης. Ή δημοσιοποίηση
μέ ίσους όρους άποτελεϊ κίνητρο.
Αυτός ό χώρος, ό super πολιτικο
ποιημένος γιά τά έλληνικά δεδομέ
να, είναι ό μόνος χώρος έργαζομένων πού λέει μ' ένα κίνημα 10 χρό
νων ότι θέλω νά καταργήσω τή
δουλειά μου. Τό θέλει τό κίνητρο
γιά νά πάει στό δημόσιο. Καί έρχε
σαι έσύ πού πρίν γίνεις κυβέρνηση
υιοθετούσες τό ζήτημα καί τώρα
άπομακρύνεσαι άπό τή θέση τής
κατάργησης καί τού λές ότι μ' αυ
τήν θά ύποβιβαστείς. Πού τό πας:
Δέν τό πάς γιά νά μήν άρέσει αύτό
οπότε εύκολα έσύ ν' άλλάξεις τα
κτική;
Σχολιαστής: Στή διάρκεια τής
άπεργίας δημιουργήθηκε; συντο
νιστικό τών τριών κλάδων πού
άπεργούσαν. Ποιό στόχο έξυπηρετούσε ό συντονισμός αύτός
καί πώς σχολιάζετε τήν κυβερ
νητική δήλωση ότι ύπάρχει πολι
τικό κίνητρο κλπ;
Γ. Φυσάκης: Είναι άναφαίρετο δι
καίωμα όλων τών έργαζομένων ή
άλληλεγγύη στήν περίπτωση πού
έχουν προβλήματα κοινά. Κι έμείς
μ' αύτούς είχαμε κοινά προβλήμα
τα. Είχαν καί οί τρεις χώροι δευσμεύσει τήν κυβέρνηση μέ γραπτό
κείμενο ότι σέ τόσο χρονικό διάστη
μα θά δούμε καί θά λύσουμε τά
προβλήματα. Είχαμε λοιπόν άθέτηση συμφωνίας καί έπομένως κοινή
κατεύθυνση παρ' ότι τά αιτήματα
ήταν διαφορετικά.
Δεύτερο, είχαμε κυνηγηθεί περί
που μέ τά ίδια μέτρα. Κι έκεί καί

δώ είχαν χρησιμοποιήσει άκριβώς
αύτή τήν άντισυνδικαλιστική, άντιδημοκρατική τακτική πού συ
γκρούεται καί μέ τή θέση τους ότι
τό συνδικαλιστικό κίνημα είναι βά
θρο τής δημοκρατίας.
Μαζευτήκαμε έδώ ν' άνταλλάξουμε άπόψεις, νά συντονίσουμε ίσως
προσπάθειες. Δέν είχαμε καμιά
πρωτοβουλία νά κάνουμε κάποια
πανελλαδική άπεργία. "Οχι όμως
ότι αύτό άπαγορεύεται. Είχαμε μά
λιστα τή σκέψη νά φωνάξουμε αυ
τές τίς οργανώσεις, κι όχι μόνο
αυτές άλλά όλες τίς ομοσπονδίες
καί νά βάλουμε έπί τάπητος τό
ζήτημα. «Ά πό τό ΓΙΑΣΟΚ σήμερα
καί τήν κυβέρνηση θά τούς παίρ
νουμε άδεια γιά νά άπεργοΰμε;»
Έτσι άκριβώς τό λέμε ξεκάθαρα,
ώμά καί ώραΐα. "Οταν θά θέλουμε
άπεργία θά άποφασίζουν οί συνε
λεύσεις μας ή θά κάνουμε αίτηση
στήν κυβέρνηση νά μάς πεί ναι,
άπεργήστε ή όχι;
Σχολιαστής: Ά ν κάτι άνέδειξαν
οί άπεργίες είναι ή άντίληψη τής
κυβέρνησης γιά τό συνδικαλισμό
καί τήν αυτονομία του. Στό χώ
ρο σας πώς λειτούργησαν οί άπεργοσπαστικοί μηχανισμοί;
Δ. Κωσταράκος: Σ' έμάς οί άπεργοσπαστικοί μηχανισμοί ήταν: Οί
συνάδελφοί μας πού δουλεύουν στό
δημόσιο μέ σύμβαση ιδιωτικού δι
καίου, καί κυρίως έκείνοι πού έκα
ναν μαθήματα δεσμών, ν' άντικατασταθούν μέ άλλους. Σύμφωνα μέ
τόν ν. 1264 αύτό είναι παράνομο.
Στά ιδιωτικά σχολεία πού είχαν
προβλήματα -καί ήταν πολλά- εί
παν ότι τά παιδιά τής Γ' Αυκείου
μπορούν γιά τά μαθήματα δεσμών
νά πάνε στά μεταλυκειακά κέντρα.
Ένα θεσμό πού παρ' όλο ότι δέν
είναι σωστός καί τόν θεωρούν ότι
έρχεται νά έξυπηρετήσει γενικότε
ρα τήν έκπαίδευση τόν χρήσιμο-*
ποίησαν σάν άπεργοσπαστικό μη
χανισμό.
Ό άλλος μηχανισμός είναι ή ίδια
ή παράταξη τού ΠΑΣΟΚ ή ΠΑΣΚΕ.
Αύτοί πήραν μιά άπόφαση νά μή
συμμετέχουν στήν άπεργία πράγμα
γιά τό όποιο τούς κράξαν στή συνέ
λευση. Προσπάθησαν παράλληλα
νά δημιουργήσουν στούς συναδέλ
φους τους φόβους μέ κάποιους έκβιασμούς γιά κόψιμο τών προαγω
γών στούς άπεργούς πού έργάζονται μέ σύμβαση στό δημόσιο κλπ.
Βέβαια έδώ είναι ή δυναμική τού
πράγματος ότι ένα μεγάλο μέρος
τών μελών τής ΠΑΣΚΕ διαφώνησαν
μ’ αύτή τήν τακτική καί άποχώρησαν. Διαχώρισαν τή θέση τους καί
διαγράφτηκαν.
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Oi οργανώ σεις γιά νά ζήσουν
θέλουν ιδέες καί άγώνες
Μέ αφορμή τό συνέδριο του Ρήγα Φεραίου
Οσο κι αν ή αγγελτήρια άφίσσα
τού συνεδρίου τής νεολαίας τοϋ
Κ.Κ.Ε. εσωτερικού , έπέμενε. πώς
«οί ιδέες καί οι άγώνες γιά νά ζή
σουν χρειάζονται οργάνωση», άλλο
τόσο, ή πεισματική πραγματικότη
τα τών διαδικασιών στό κλειστό
γήπεδο τού Ζωγράφου, κατόρθωνε
νά έπιβεβαιώνει τήν άποψη ανά
στροφα. Νά δηλώνει δηλαδή, πώς οί
οργανώσεις γιά νά ζήσουν χρειάζο
νται ιδέες καί άγώνες, χαρακτηρίζο
ντας μ' αύτή τήν απαίτηση, τίς έργασίες ένός συνέδριου σαφώς ύποτιμημένου καί μέ μειωμένη πολιτική
σημασία σέ σχέση μέ τό παρελθόν.
Βέβαια, άν οί ιδέες γιά τούς μαρξι
στές νεολαίους τού Ρήγα Φεραίου
δέν είναι άπείκασμα τού κόσμου
τών φαντασιών, άλλά «συμπύκνωση
τών ύλικών όρων τής πραγματικό
τητας», ή μόνη ιδέα πού σφράγισε
τίς συνεδριακές διαδικασίες, σάν
άντανάκλαση τών συνθηκών αυτών,
ήταν ή άγωνία τής άφερεγγυότητας
καί ή αίσθηση τής περιθωριοποίη
σης. «Ιδέα» πού άν δέ διαλύει,
τουλάχιστον δέν έχει τή δυνατότητα
νά συνέχει τήν «έσωτερική» έκδοχή
τού νεολαιίστικου κινήματος.
Ή άνακάλυψη τού κόσμου τών
ιδεών, άπ' τό Ρήγα, έρχεται βέβαια
σέ μιά έποχή, πού τό κίνημα νεο
λαίας καί ή κρίση τού κομματικού
φορέα τής όργάνωσης, μπορούν νά
φανερώνουν τήν άποτελεσματικότητα τής παρέμβασης καί τά όρια
έμβέλειάς της. Ή ύποτίμηση τού

συνέδριου, ή μειωμένη πολιτική του
βαρύτητα, άκόμη καί ή άπουσία
του άπ τίς στήλες τού καθημερινού
τύπου - ή ίδια ή «Αύγή» δέν τό
άνέδειξε σέ γεγονός μείζονος πολι
τικής σημασίας - δέν έχει νά κάνει
άσφαλώς μέ μιά έσκεμμένη προ
σπάθεια φίμωσης τών ανανεωτικών
ιδεών, όπως ύποστήριξε ή τελευ
ταία. Οφείλεται στήν κοινή πιά
συνείδηση, ότι τό νεολαιίστικο κίνη
μα (φυσικά καί τό «άνανεωτικό»
του τμήμα), άδυνατεϊ νά είναι πα
ρόν στις σημερινές πολιτικές έξελίξεις, έχοντας άπωλέσει τήν έμβέλεια καί τήν παλιότερη άκτινοβολία
του.
Το συνέδριο τού Ρήγα Φεραίου
ήταν αναγκασμένο πρώτα-πρώτα
νά τοποθετηθεί άπέναντι σ' αύτή
τήν πραγματικότητα. Νά άπαντήσει
στήν κατάσταση πού περιγράφουν,
ή αυξανόμενη περιθωριοποίηση
τών κινημάτων νεολαίας, ή άδυναμία τους νά συγκροτούν πιά πολιτι
κή δύναμη καί ή κρίση τών νεολαιίστικων οργανώσεων. Κρίση, πού
ένώ άπ' τή μιά στερεί άπ' τίς όργανώσεις τή δυνατότητα νά έμπνέουν
καί νά στρατεύουν τή νεολαία, ά
π' τήν άλλη πριμοδοτεί όλες τίς τά
σεις ρήξης-άπόστασης μέ τήν πολι
τική, άναδεικνύει τήν ίδιώτευση καί
τόν έφησυχασμό. Πρόκειται γιά μιά
πραγματικότητα, πού καμιά όργάνωση τής 'Αριστερός δέν μπορεί νά
ύπεκφύγει καί είναι άναγκασμένη
ν’ αντιμετωπίσει, άν θέλει νά ύπάρ-

ξει. Τό συνέδριο προσπάθησε ν' άπαντήσει μέ τόν τρόπο του, έστω κι
άν οί «θέσεις τού Κεντρικού Συμ
βουλίου» έκλειναν τή συζήτηση
πριν κάν άνοιξει: «ή άνοδος τού
νεολαιίστικου κινήματος και ή αύξανόμενη έπιρροή τού Ρήγα στις
μάζες». Ή μετάθεση τού προβλή
ματος σέ κάποιο μοντέλο νέο καί
ευέλικτο, λές καί τά χαρακτηριστι
κά τής κρίσης ήταν μόνο οργανωτι
κά, σέ στιγμές πλήρους ιδεολογικής
καί πολιτικής εύρωστίας.
Δέν άποτέλεσαν βέβαια τά νεολαιίστικα κινήματα τό μοναδικό ση
μείο άντιπαράθεσης στό συνέδριο.
' Η κατάσταση τής νεολαίας και τού
κόμματος, κατόρθωνε ν' άπεμπλέκει ένα σημαντικό άριθμό συνέ
δρων, οί όποιοι, καταθέτοντας μέ
δυναμικό τρόπο τό λόγο τους (άλ
λοτε πολιτικά καί άλλοτε συναισθη
ματικά), έπιχειρούσαν νά καταγρα
φούν σάν ή αριστερή τάση. Βέβαια,
άν σήμερα στό Ρήγα δέν ύπάρχει
συγκροτημένη άριστερή άποψη,
πού’ νά γνωρίζει πού τό πάει, ύπάρχει σαφώς δεξιά. Δεξιά «σκληρή»,
μέ στοιχεία καί άπαντήσεις άντιστρόφως άνάλογα τής κατάστασης
πού' βρίσκεται ή όργάνωση. Στήν
ήμερήσια διάταξη τού συνέδριου,
άφού τά παθήματα δέν έγιναν μα
θήματα, ό μπαμπούλας τού έλοχεύοντος άριστερισμού, οί έκκλήσεις γιά άποκλεισμό τών διαφωνούντων άπ' τά όργανα, ή μέριμνα γιά

τή λήψη μέτρων έναντίον τους. ’Η
ταν οί περισσότερο χαρακτηριστι
κές και χωριστικές στιγμές τών δια
δικασιών, πού καλύφτηκαν άργότερα βέβαια άπ' τίς «κεντρώες» περιφρουρητικές παρεμβάσεις ήγετικών
στελεχών, πού κατανόησαν μέ έπάρκεια ότι ή συγκυρία δέν ευνο
ούσε τίς πολυτέλειες τών διασπάσε
ων.
Τά ζητήματα πού έγιναν πεδία
άντιπαράθεσης, οριοθετούν τίς πο
λιτικές διαμάχες πού δίνονται σήμε
ρα όχι μόνο στό Ρήγα, άλλά καί
σ' ολόκληρο τό κόμμα. Ή πολιτική
γραμμή άπέναντι στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά
παράδειγμα, άποτέλεσε κόμβο συ
γκλίσεων καί άποκλίσεων πού έκφράστηκαν μέ έντονους τρόπους.
Δέν είναι τυχαίο, ότι πολλοί σύνε
δροι, κριτικάροντας τήν πολιτική
τής άλλαγής, άναφέρονταν στήν παρέμβαση-χαιρετισμό τού προέδρου
τής ΟΙΕΛΕ κ. Φυσάκη, πού έπιτέθηκε μέ δριμύτητα κατά τής κυβέρ
νησης, τροφοδοτώντας τίς απόψεις
περί άνοικτής άντιπαράθεσης στό
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
"Αλλο ζήτημα, όπου έπικεντρώθηκε ή διαμάχη, ύπήρξαν οί σχέσεις
τού) Ρήγα μέ τό Κ.Κ.Ε. (έσωτ). Η
αλλαγή τής συγκυρίας, σημάδεψε
καί τήν άλλαγή τού χαρακτήρα τής
διαφωνίας. Ένώ πριν μερικά χρό
νια, ή τότε αριστερά τής οργάνωσης
ζητούσε τήν έντονότερη σύνδεση
νεολαίας καί κόμματος, σήμερα οί
διαφωνούνεαες ζητούν αυτονόμηση
τού Ρήγα άπ' τό Κόμμα, δηλώνο
ντας έτσι, πως άπόκαμαν νά περι
μένουν τήν άλλαγή του καί νά έλπίζουν πώς θά συμβάλουν στή δια
μόρφωση τής γραμμής του.
Τελικά, έστω κι άν ή ύπό άναζήτηση ιδέα δέν έφευρέθηκε ή δια
σφάλιση τής ένότητας, κατόρθωσε
νά συμπορεύ’σει τίς «τάσεις», πα
ρουσιάζοντας έτσι τήν εικόνα τής
οργάνωσης, πού θά έπιμείνει νά
βαδίζει στον ίδιο τρίτο (καί άποτελεσματικό) δρόμο. Η ύπερψήφιση
τών θέσεων τού Κ.Σ. (ένός κειμέ
νου πού έπιχειρεϊ νά μιλά γιά τό
μηδέν καί τό άπειρον), όσο καί ή
ούισιαστική άρνηση καταψήφισης
τους (οί διαφωνούντες, έκτος τής
όργάνωσης τού Πειραιά, προτίμη
σαν τό λευκό), μπορούν νά φανε
ρώνουν τήν εικόνα τού ήπιου και
άρραγούς κλίματος πού σφράγισε
τίς διαδικασίες.
Στό 3ο συνέδριο τής νεολαίας τού
Κ.Κ.Ε.(έσωτ) δέν παίχτηκε τίποτε
πού’ νά μπορεί νά σηματοδοτεί κά
ποιες άλλαγές. Εκείνο πού μόνο
καταγράφηκε, ήταν τό άναγνωριστικό παιχνίδι όλων άπέναντι σ' ό
λους. Αψιμαχίες πού μπορούν νά
δείχνουν τήν κατεύθυνση κάποιων
μελλοντικών άναμετρήσεων, όταν
πιθανά, ή εύχάριστη μελαγχολία
τού χαιρετισμού 48.000.000 Κινέ
ζων νεολαίων στό συνέδριο τών Ρη
γάδων, σταματήσει νά νοηματοδοτεί τή ζωή τής όργάνωσης.
Χριστόφορος Βερναρδάκης
Χρηστός Μαχαίρας

Ό Βασίλης Ραφαηλίδης θέλησε νά
συμβάλει κι αυτός στόν έορτασμό τών έκατό
χρόνων άπό τό θάνατο τού Μάρξ. Σέ
συνεχόμενα ολοσέλιδα άρθρα του στό
ΕΘΝΟΣ ανέπτυξε άπό τή σκοπιά τού
καταξιωμένου μαρξιστή τή δική του συμβολή
στό πάνδημο πανηγύρι. Καί μάς προσέφερε
έκλαίκευτική διδαχή υψηλών έπιστημονικών
άπαιτήσεων:
« Ή έλληνιχή λέξη κεφάλαιο είναι μιά
πανάρχαια λέξη πού σημαίνει «αυτό πού
ανήκει ατό κεφάλι», τό σημαντικό, τό
κεφαλαιώδες. Είναι περιττό νά τονίσουμε
πόσο σημαντικό καί κεφαλαιώδες γιά τά
πάντα είναι τό κεφάλαιο, ή «κεφαλή» τής
οικονομίας, τής κάδε μορφής οικονομίας.
Ό Μάρξ λοιπόν, μελέτησε τό κεφάλι τής
οικονομίας κι άφησε τά άλλα μέρη τού
σώματός της γιά τούς άλλους».
Αφήνοντας κατά μέρος τόν πειρασμό νά
άναρωτηθοϋμε μέ τί είδους μέρη τού
σώματος άσχολεϊται ό Β.Ρ. τού ξαναδίνουμε
τό λόγο νά μάς ένημερώσει πώς όρίζονται τά
κοινωνικά συστήματα:
«Κομμουνισμός, είναι έκεϊνο τό
κοινωνικό σύστημα ατό όποιο ισχύει ή
άρχή: ’Α π 'τό ν καθένα άνάλογα μέ τις
ίκανότητές του, στόν καθένα άνάλογα μέ
τις ανάγκες του.
Σοσιαλισμός είναι εκείνο τό κοινωνικό
σύστημα στό όποιο 'ισχύει ή άρχή: ’Α π ’τόν
καθένα άνάλογα μέ τις ίκανότητές του, στόν
καθένα άνάλογα μέ τήν προσφορά του.
Καπιταλισμός είναι τό κοινωνικό έκεϊνο
σύστημα στό όποιο ό καθένας άρπάζει ό,τι
μπορεί ν ’ άρπάξει κι έκείνοι πού έχουν κοντά
χέρια ψοφούν ά π ’ τήν πείνα».
Καί βέβαια στό τέλος τού τελευταίου
«μαθήματος» προσφέρεται καί ή «ούσία»:
«Τό ξαναλέμε: Δέν ύπάρχει σήμερα στόν
κόσμο κομμουνιστική κοινωνία. Κι αύτές
πού ορίζονται σάν τέτοιες, τό κάνουν
άποκλειστικά γιά νά δείξουν τή «φορά
πρός», δηλαδή γιά νά κάνουν φανερό τό
πρός πραγμάτωαιν πρόγραμμα. Συνεπώς θά
τις κρίνουμε μόνο στό μέτρο πού κινούνται
ή δέν κινούνται όντως πρός τόν
κομμουνισμό, πού δέν ξέρουμε πότε θά
πραγματωθεϊ... "Ολα τά άλλα, όταν όέν
είναι καθαρή βλακεία είναι σκέτη γκρίνια
τών άνυπόμονων, πού σχίζουν τά ίμάτιά
τους ούρλιάζοντας «έόώ καί τώρα»...»
Ό Β.Ρ. δέν πρωτοτυπεί. Ολόκληρος ό
ελληνικός τύπος είναι φέτος γεμάτος άπό
παρόμοια κείμενα. Φαίνεται ότι πολλοί
σκέφτηκαν νά συνδυάσουν τήν έπέτειο τού
θανάτου τού Μάρξ μέ τήν εύχή τού θανάτου
τού μαρξισμού. "Ας μήν έκπλαγεί κανείς.
Αλλωστε καί ή κρίση τής έλληνικής
άριστεράς γιορτάζει φέτος κάποιες έπετείους.

Δέν είναι όμως μόνο «έτος Μάρξ» τό 1983.
Είναι καί έτος υγείας, και έτος Καβάφη καί
Παπανικολάου καί Παλαμά καί Κάφκα καί
50 χρόνια άπό τήν άνοδο τού φασισμού καί
20 χρόνια άπ' τήν πορεία τής ειρήνης καί
άλλα πολλά, πάρα πολλά.
Ό Γιάννης Μπανιάς ζητά νά γίνει καί
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scrip ta
marient
«χρονιά λαϊκής συμμετοχής», ό Όδηγητής
προτιμά τό «έτος νεολαίας». Καί τού
Ριζοσπάστη δέν τού φτάνει ή καθημερινή
γιορτή μέ τά έκατό χρόνια άπό τό θάνατο
τού Μάρξ άλλά γιόρτασε τίς προάλλες καί τά
165 χρόνια άπό τή γέννησή του. Μιά
άπίστευτη κι αγωνιώδης προσπάθεια νά
χωρέσει ή φετινή χρονιά συμπυκνωμένο όλο
τό παρελθόν τής άνθρωπότητας λές καί
πρέπει νά προλάβουμε νά τό ξαναζήσουμε
νοερά πρίν τό «1984».
Φαίνεται ότι κάποιοι πού αισθάνονται ότι
δέν μπορούν νά γράψουν ιστορία άρκούνται
νά τήν άντλούν άπ' τίς σελίδες τού
ήμερολογίου τους.

... Καί ένώ λοιπόν τό παρόν πορεύεται
αύτάρεσκα μέσα στήν ήρεμία πού τού χάρισε
ή πολυπόθητη έθνική συμφιλίωση, κι ένώ τό
παρελθόν άσφυκτιά μέσα στήν έπετειακή του
άποστείρωση, ένα νέο «μηνιαίο περιοδικό γιά
τήν ελληνική ιστορία», τό «Τότε», ήρθε νά
μάς ύποσχεθεϊ «ένα εύχάριστο ταξίδι σέ
άλλες έποχές. Γιά ν' άκούσουμε τήν ιαχή
τους καί τό ρόγχο τους. Γιά νά
περπατήσουμε τίς φαρδιές λεωφόρους καί
τά άγνωστα σοκάκια τους».
Ό έκδοτης τού νέου ιστορικού περιοδικού
στό καθ' όλα άφοπλιστικό του σημείωμα
διακηρύσσει ότι τό «Τότε» «θά άποφύγει τίς
έμβριθεϊς άναλύσεις», ότι οι συντάκτες του
«δέ θά παίξουνε τούς λόγιους», ότι δέν
έχουν «καμιά διάθεση σκανδαλοθηρίας», ότι
δέ φοβούνται «πού πιθανόν οί δεξιοί θά
τούς κατηγορήσουν γιά άριστερούς καί οί
άριατεροί γιά δεξιούς».
Τή σιγουριά τους οί συντάκτες τού «Τότε»
τήν άντλούν άπό τή σαφή τους πρόθεση πού
είναι νά «άποκαλύψουν -στό μέτρο τού
δυνατού- τήν άλλη ιστορία τού τόπου μας»
καθώς καί άπό τό γεγονός ότι «όέ γράφουν
γιά λογαριασμό κάποιας παράταξης, μά γιά
λογαριασμό τής ιστορίας».
• Ή ιστορία δέν είναι μιά θαμμένη
άλήθεια. Καί ιστορικοί πού γράφουν γιά
λογαριασμό τής ιστορίας δέν ύπάρχουν. Πίσω
άπό τό πεπαλαιωμένο αύτό ιδεολόγημα
κρύβεται κάθε ιστορική παραχάραξη, κάθε
«κρατική ιστορία» κάθε «έθνικό κήρυγμα»
πού ό έκδότης τού «Τότε» άποκηρύσσει
μετά βδελυγμίας.
Ό ιστορικός είναι παρών στό γραπτό του
-πώς άλλιώς;- καί οί σύγχρονοι ιστορικοί
έχουν μάθει νά ύπερασπίζονται τή ματιά

τους. Γιατί άλλο πράγμα είναι ή διερεύνηση
τών «σιωπών» τής ιστορίας, ή εισαγωγή νέων
τομέων έρευνας ή ή άνάδειξη
ανεκμετάλλευτων πηγών καί άλλο ή
έπαγγελία μιας ιστορίας «άντικειμενικής»,
«αληθινής» χωρίς «ρωγμές» καί «μύθους»,
δηλαδή τής Ιστορίας μέ I κεφαλαίο πού μάς
γυρίζει έναν τουλάχιστον αιώνα πίσω.
• Τά άρθρα πρέπει νά είναι ένυπόγραφα.
Τί μπορεί νά σημαίνει ένα ανυπόγραφο
άρθρο περί Μεσοπολέμου: 'Ότι είναι
συλλογική προσπάθεια τής συντακτικής
έπιτροπής πού άνέτρεξε άπό κοινού στίς
πηγές καί συνέταξε άπό κοινού τό κείμενο;
"Οχι ότι ή συλλογική έρευνα είναι
κατακριτέα. Τουναντίον. Μόνο πού τό έν
λόγω άρθρο δίνει τήν αίσθηση ότι άλλού
βρίσκονται οί λόγοι τής άνωνυμίας τού
συγγραφέα του...
• Οί «μύθοι» καί δή οί ιστορικοί «μύθοι»
δέν πέφτουν μέ άναμασήματα. Καί δυστυχώς
μόνο άναμάσημα -καί μάλιστα μυθοποιητικόμπορεί νά είναι ένα λαογραφικό παραμυθάκι
βασισμένο έξ όλοκλήρου σέ κείμενα τού
άθηναιογράφου τού περασμένου αιώνα Δ.
Καμπούρογλου...
• Ή ιστορία, έστω καί «δημοσιογραφική»,
έστω καί μή «λόγια», γράφεται μέ
παραπομπές, δηλαδή μέ συγκεκριμένες
αναφορές στίς πηγές καί τά βοηθήματα πού
χρησιμοποιήθηκαν γιά τή γραφή της. 'Αλλιώς
γίνεται λογοκλοπή. Άναφέρομαι στό άρθρο
«Ό γυναικείος τύπος τού προηγούμενου
αιώνα», τό όποιο έχει αντλήσει κάτι
παραπάνω άπό τό... έπιτρεπτό άπό τά τρία
πρώτα τεύχη τού περιοδικού «Σκούπα», όχι
μόνο χωρίς καμιά σχετική μνεία, άλλά καί μέ
τόν έξής αύτάρεσκο πρόλογο:
«Τά περιοδικά πού παρουσιάζονται έόώ
είναι εντελώς ή σχεδόν άγνωστα γιά τούς
πολλούς. Λείπουν άπό όποιαδήποτε
αναφορά - άναόρομή στήν έποχή έκείνη
καί βιβλιογράφηση» («Τότε» τεύχος 1, σ.
14).
Αύτά πρός τό παρόν. Δέν έξαντλούν τό
θέμα, τό όποιο ξεπερνά κατά πολύ τό
μέτριου βεληνεκούς περιοδικό καί αφορά ένα
μείζον ζήτημα, δηλαδή τό πώς γράφεται ή
ιστορία στόν τόπο μας. 'Αλλά θά
έπανέλθουμε.

Σ' ένα άπό τά τελευταία τεύχη τού ΑΝΤΙ
(13 Μάΐου 1983) καί κάτω άπό τή
διευκρίνηση «ένας διάλογος» φιλοξενείται ένα
κείμενο τού Άντώνη Μαούνη καί ή
άπάντηση τού Πέτρου Εύθυμίου, συνεργάτη
τού ΑΝΤΙ καί ειδικού συμβούλου τού
'Υφυπουργείου Νέας Γενιάς. Γιά τήν ούσία
τού θέματος παραπέμπουμε στό άρθρο τής
Α. Λαζαρίδου στό τ. 2 τού «Σχολιαστή».
Πιστεύουμε ωστόσο δτι πρέπει νά λεχθούν
δυό λόγια γιά τόν τρόπο πού τό ΑΝΤΙ καί ό
συνεργάτης του άντιλαμβάνονται τό διάλογο,
καί τούτο γιατί είλικρινά είχαμε καιρό νά
άντιμετωπίσουμε μιά παρόμοια πρακτική άπό
έντυπα πού θέλουν νά συγκαταλέγονται στήν
«άδέσμευτη» ή «άντιδογματική» άριστερά.
Ό Π. Εύθυμίου χρησιμοποιώντας
«αυστηρή » μαρξιστική ορολογία, ξεκινά τήν
απάντησή του μέ μιά σειρά χαρακτηρισμών
γιά τόν «συνομιλητή» του όπου κυριαρχεί ή
κατηγορία τού σταλινισμού. "Ας μάς
έπιτραπεί νά έπισημάνουμε τό καινοφανές.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, σταλινισμός είναι
έκείνη ή παρέκκλιση πού γεννήθηκε όταν ό
μαρξισμός μεταλλάχθηκε άπό έπαναστατική
θεωρία σέ άντιδραστική κρατική ιδεολογία,
καί μιά μάλιστα ειδική λειτουργία της ήταν ή
κάλυψη μέ «φιλολαϊκό», «άριστερό» μανδύα
τής κρατικής σοβιετικής πολιτικής. Φαίνεται
λοιπόν ότι καί έδώ ώς έθνος θά
πρωτοτυπήσουμε. Είναι ό κρατικός
λειτουργός Π.Ε. πού κραδαίνει τήν κατηγορία
τού «σταλινικού» καί τήν έξαπολύει έναντίον
έκείνου πού τόλμησε νά κρίνει καί νά
έπικρίνει τις άπόψεις του.
'Αλλά ύπάρχει καί ένας άλλος, κοινωνικής
τάξης τή φορά αύτή, χαρακτηρισμός. “Η
καλύτερα σαρκασμός:
«Τόν ευχαριστώ (τόν Α.Μ.) πού μπόρεσα
στή μοναξιά του νά όώσω τόν έρεθιομό νά
πει τά όικά του».
Απ' τόν Όκτώβρη τής Αλλαγής, μπαίνει
πράγματι σ' όλους τούς "Ελληνες άριστερούς
τό πρόβλημα τής μοναξιάς. Πολλοί διαλέγουν
νά πάνε μέ τούς πολλούς άλλοι περιορίζονται
ατούς λίγους. Δέν έχουμε τήν πρόθεση νά
κρίνουμε κανέναν γιατί γνωρίζουμε ότι τίς
πιό πολλές φορές ή έπιλογή δέν είναι
πολιτική αλλά προσωπική.. Μάς είναι όμως
ολοφάνερο ότι μόνο όποιος διαλέγει τή
μοναξιά τής άριστεράς μπορεί νά πεϊ «τά
δικά του». Ό άλλος, άναγκαστικά θά πεί
«τά ξένα». Γι’ αύτό, καλύτερα νά μείνει
σιωπηλός.

Γιά νά είμαστε δίκαιοι πρέπει νά
άναγνωρίσουμε ότι τό περιοδικό ΑΝΤΙ έχει
νά έπιδείξει καί φωτεινά παραδείγματα
παρουσίασης διαλόγων. Πρόκειται γιά
περιπτώσεις όπου πραγματικά έντυπωσιάζει ό
δημοκρατικός καί ισότιμος τρόπος έκθεσης
τών άντιπάλων άπόψεων καί, πολύ
περισσότερο, τό τάκτ, ή αύτοσυγκράτηση καί
τό φλέγμα τής σύνταξης.
Γιά παράδειγμα στό τεύχος 229, τό ΑΝΤΙ
υιοθετεί μιά ριζικά κριτική στάση άπέναντι
στό νέο ποινικό κώδικα, μέ έκτενές άρθρο
τού συνεργάτη του, Στέλιου Κούλογλου. Στό
άμέσως έπόμενο τεύχος φιλοξενείται ή

άπάντηση τού ίδιου τού ύπουργού
Δικαιοσύνης. Στήν άπάντησή του αύτή ό
Μαγκάκης άναλαμβάνει τήν άνασκευή σημείο
πρός σημείο τών άπόψεων τού Στ.
Κούλογλου. Γιά τόν τελευταίο, ό ύπουργός
καταλογίζει όχι μόνο έσφαλμένες άπόψεις,
άλλά προχωρώντας καί σέ προσωπικού
χαρακτήρα άντιπαράθεση δηλώνει ότι
«άόυνατεϊ νά παρακολουθήσει τόν ειρμό
τών συλλογισμών του».
Απέναντι σ' αύτή τήν άπάντηση, τό ΑΝΤΙ
έπιδεικνύει εύρωπαίκού έπιπέδου
δημοσιογραφική δεοντολογία. Ούτε πρός
στιγμή διανοείται νά έπιτρέψει στό συνεργάτη
του νά άνταπαντήσει στό ίδιο
τεύχος. Δέν πιστεύουμε ότι ό Εύθυμίου
είναι τό χαϊδεμένο παιδί τού ΑΝΤΙ, χάριν
τού όποιου θυσιάστηκε ή λεπτότητα τού
περιοδικού. Ούτε αντίστροφα, ότι δέν
πολυενδιαφέρεται γιά τήν ύπεράσπιση τών
άπόψεων καί τής άξιοπρέπειας τού (έξ ίσου
συνεργάτη) Στέλιου Κούλογλου.
Θά μάς πείτε όλοι είναι ίσοι, άλλά οι
κρατικοί λειτουργοί πιό ίσοι άπό τούς
άλλους. Αλλά έδώ τό ΑΝΤΙ φαίνεται νά
ξεπερνάει άποφασιστικά τή στάση πού αύτό,
μαζί μέ μιά σοβαρή μερίδα τής Αριστερός,
είχε υιοθετήσει άπέναντι στό ΠΑΣΟΚ στό
πρόσφατο παρελθόν. Γιατί όπως καί νά τό
κάνουμε, άλλη είναι ή φινέτσα τής «κριτικής
ύποστήριξης» καί άλλού οδηγεί τό σύνθημα
«στοργή καί προδέρμ» σέ κάθε άτομο-φορέα
άσκησης τής κρατικής έξουσίας.

Ανησύχησε ή έφημερίδα « Έθνος» άπό τήν
άνακοίνωση τού ύπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα μέ τήν όποια σύντομα θά
καταργηθεί ή θανατική ποινή στή χώρα μας.
"Ετσι, στις 5/5, στό σχόλιο « Ισόβια καί
έσχάτη» (ύπογραφή Ι.Σ.) έκφράζονται
άνησυχίες μήπως «ή έπιεικής μεταχείριση
τών «βαρέων παραβατών» τού Ποινικού
Νόμου αυξήσει περισσότερο τήν ήόη
έπιβαρυμένη έγκληματικότητα στή χώρα
μας».
Καί δέ σταματάει έκεί. Προχωράει στήν
άντεπίθεση, καταγγέλλοντας π ιός έξ αιτίας
«τής άμετρης έφαρμογής ύπέρ τού
κατηγορουμένου τής αρχής τής έπιείκειας»,
τό μέτρο τής θανατικής ποινής «έκτονώθηκε
καί ώς έκ τούτου όέν τελεσφόρησε»...
Συμπέρασμα: όχι μόνο νά διατηρηθεί ή
θανατική ποινή, άλλά άπό τοΰδε καί είς τό
έξής νά έφαρμόζεται αύστηρότερον.
Ό ή ή Ι.Σ. σίγουρα θά αισθάνεται έθνικά
μειωμένος (ίσως νά αισθάνεται μειωμένος καί
ώς προοδευτικός άνθρωπος) κάθε φορά πού
άναλογίζεται τόσο πολύ «τελεσφορεί» τό...
«μέτρο» σέ χώρα γειτονική, πού όχι μόνο
κατοικείται άπό Τούρκους, άλλά διοικείται
καί άπό φασίστες. 'Αλλά ό πόνος του θά
άπαλύνεται όταν θά ανατρέχει στις λαμπρές
σελίδες τής έλληνικής δικαιοσύνης, στόν
Μπελογιάννη φερ' είπεϊν, όπου ή άπόφαση
άπέφυγε νά «έκτονώσει» τό μέτρο. Στή
γενικότερη άπελπισία του, ό Ι.Σ. μπορεί νά
έλπίζει στήν κήρυξη πολέμου, όπότε θά
έπανέλθει ή θανατική ποινή. Βέβαια τό
«'Έθνος» είναι διακηρυγμένος λάτρης τών

πορειών ειρήνης άλλά «ούδέν κακόν άμιγές
καλού».
Παρά τό μικρό του μέγεθος, τό σχόλιο
αύτό τού «"Εθνους» άνακινεϊ καί τά
θεωρητικά ζητήματα πού πλέκονται γύρω
άπό τή θανατική ποινή. Μάς πληροφορεί
λοιπόν ότι ή θανατική ποινή δέν έπιβάλλεται
σέ «άνταπόδοση τής άξιόποινης πράξης»
άλλά γιά λόγους προληπτικούς, δηλαδή «γιά
νά αποθαρρύνει τούς έπίόοξους μιμητές
και μέλλοντες παραβάτες τού νόμου».
Μά ό καθένας γνωρίζει ότι μιά
όποιαδήποτε ποινή, καί προφανώς ή
θανατική, λόγω τής σοβαρότητάς της,
νομιμοποιείται μόνον όταν έρχεται σέ
«άνταπόδοση τής άξιόποινης πράξης». Μόνον
όταν δηλαδή, ή κοινή γνώμη πείθεται ότι ό
καταδικασθείς «άξιζε» τήν ποινή του, γιατί
ήταν «άνθρωπόμορφο τέρας», «ειδεχθές
έξάμβλωμα» καί όμοίως. Ή ποινή άποτιμά
τήν εύθύνη τού ύποκειμένου - πολίτη πού
παρανόμησε.
Αλλά στήν οριακή περίπτωση πού ή ποινή
είναι ό θάνατος, γινόμαστε μάρτυρες μιάς
θεαματικής μετάθεσης στούς «προληπτικούς
λόγους». Γιατί τό κράτος πρέπει άκόμη καί
τότε νά εμφανιστεί σάν προστάτης τών
πολιτών καί μάλιστα μέ διπλό τρόπο:
Προστάτης τών νομοταγών, μέ τήν
ύποσχόμενη μείωση τής έγκληματικότητας,
άλλά καί τών παρανόμων πού
προειδοποιούνται καί άποτρέπονται άπό τό
έγκλημα. Καί ό καταδικασμένος; Αύτός άπλά
παύει νά ύπάρχει.
Αύτή ή μετάθεση όμως ύπαγορεύεται καί
άπό έναν άκόμη λόγο. Ή άρχή τής
«άνταπόδοσης τής άξιόποινης πράξης»
νομιμοποιεί καί πρακτικές έκτος «δικανικής
τάξης». Τά ΜΑΤ γιά παράδειγμα, πού
χτυπάνε κάποιους διαδηλωτές δέ διώκονται
γιά πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς τό
ξύλο πού ρίχνουν έκλαμβάνεται σάν ή έπί
τόπου «ανταπόδοση» τού άξιόποινου τής
διαδήλωσης. "Η, άν κάποιος νοικοκύρης κάνει
μπλέ μαρέν τόν κλέφτη πού συλλαμβάνει στό
διαμέρισμά του, ποιά έφημερίδα δέ θά
γράψει «ν' άγιάσουν τά χέρια του»;
Τί γίνεται όμως άν στή διάρκεια τέτοιων
πρακτικών ύπάρχουν καί θάνατοι; Τότε, ή
θεάρεστη άρχή τής «άνταπόδοσης τής
αξιόποινης πράξης» αύτή ή ίδια ή έννοια τού
«δικαίου» χρεώνεται μέ μιά άτέλειωτη σειρά
έγκλημάτων. Από τήν πρόσφατη περίπτωση
αύτοδικίας στή Μάνη, μέχρι τά έγκλήματα
τιμής καί τίς βεντέτες. Θά ήταν ή έννοια τού
δικαίου καί όχι μόνο κάποιοι άντρες τών
ΜΑΤ πού θά χρεωνόταν τόν Κουμή καί τήν
Κανελοπούλου.
'.Αλλά, τότε θά έπρεπε νά παραδεχθούν
καί οί φωτισμένοι άνθρωπιστές τής
σοσιαλιστικής κυβέρνησης ότι «ή διαγραφή
τής έσχάτης τών ποινών άπό τόν Ποινικό
κώδικα» δέ σημαίνει καί τήν κατάργηση τής
θανατικής ποινής.
Τάκης Μαστραντώνης
Αγγέλικα Ψαρρά
Δημήτρης Ψαρράς

s c r ip ta
m anent
Π

Λίγη ’Αφρική
σέ μικρές κουβέντες £
Δεν πουλάει κανείς γυναίκα σε κανεναν στην *Αφρική
"Οταν ένας 'Αφρικανός λέει ότι
τελεί τούς γόμους του, κυριολεκτεί
πιό πολύ άπό τόν Νεο-έλληνα κατά
τουλάχιστον ένα γάμο: διότι τελεί
τρεις: Έναν θρησκευτικό, έναν πο
λιτικό καί έναν έθιμικό.
Ό λόγος είναι ό έξης: όταν ό
«άσπρος» ξεκίνησε άπό τό «φυσι
κό» του περιβάλλον (Εύρώπη) καί
ήρθε καί βρήκε τόν «μαύρο» στό
δικό του «φυσικό» περιβάλλον ( Α
φρική) φέρνοντας μαζί του τό θρη
σκευτικό καί τόν πολιτικό γάμο, ή
καλύτερα, όταν ή «άφρικανική»
κοινωνία καί ή «εύρωπαίκή» κοινω
νία αντάμωσαν, ή τότε άτόφια «άφρικανική» κοινωνία ήταν ούτε λί
γο ούτε πολύ μιά «κανονική» κοι
νωνία, μιά κοινωνία όπου γίνονταν
καί γόμοι. Αύτούς τούς γόμους, σή
μερα τούς λέμε εθιμικούς! Καί έθιμικούς τούς λέμε γιά νά τούς «δια
κρίνουμε» άπό τούς θρησκευτικούς
και τούς πολιτικούς γόμους, γιά νά
τονίσουμε τόν παραδοσιακό - ντό
πιο χαρακτήρα τους, καί κατά συ
νέπεια τόν μή-παραδοσιακό, ξενό
φερτο χαρακτήρα πού οί ύπόλοιποι
γόμοι έχουν γιά τόν Αφρικανό. Ό
κόσμος νά χαλάσει ό Αφρικανός
όταν παντρεύεται, τελεί καί τόν έθι
μικό γάμο του. Ωστόσο ό γάμος
αύτός είναι άπό τούς τρεις, έκείνος
πού στήν τέλεσή του άπαιτει καί
προίκα, μιά προίκα πού έμφανίζει
τούς Αφρικανούς σάν άγοραστέςπωλητές τών γυναικών τους, μιά
προίκα τέλος πάντων περιβόητη:
διότι καί έδώ, καί άλλου παντρεύε
ται ό κοσμάκης, συμβαίνουν κά
ποιες κυκλοφορίες γυναικών, καί
μάλιστα μέ κάποιες προίκες μαζί,
άλλά έδώ γιά παράδειγμα δέν μιλά
με γιά άγορά-πώληση Έλληνίδων!
Αύτό μάς έλειπε!...

..Λ εν τη φέρνει

ούτε ή νύφη
Ό π ω ς θά ξέρετε, έδώ λέμε: ή
οικογένεια τής νύφης δίνει καί ή
νύφη φέρνει τήν προίκα - οφείλου
με νά προσθέσουμε ότι συμβαίνει
καμιά φορά νά φέρει άλλά καί νά
δώσει ή ίδια ή νύφη, μέ τήν έννοια
ότι φτιάχνει ή ίδια τήν προίκα της:
αύτό πολύ συχνά γίνεται μέ τις
ίερό-όουλες, άλλά μπορεί νά συμ
βεί καί μέ τίς μή-ίερές. Στην Αφρι
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κή ή έκφραση «ή νύφη ή ό γαμπρός
φέρνει τήν προίκα» δέν έχει καμιά
κοινωνική πραγματικότητα: ή προί
κα δίνεται άπό τήν οικογένεια τού
γαμπρού στήν οικογένεια τής νύ
φης, καί έτσι τήν προίκα δέν τή
φέρνει στό καινούριο σπιτικό ούτε
ή νύφη ούτε ό γαμπρός. Ή νύφη
«έκχωρείται» κατευθείαν στόν γα
μπρό χωρίς τή μεσολάβηση τής οίκογένειάς του. «Σύμφωνα μέ τόν F.
Gannon, τό 1958, στήν περιοχή τής
σημερινής κωμόπολης Μοσέντζο,
στό Κογκό, ή δόση ή πιό σημαντι
κή, αύτή πού δίνει στό γαμπρό τό
δικαίωμα νά πάρει μαζί του τή νύ
φη, κυμαινόταν (...] άπό 12.000 έως
20.000 παλιά γαλλικά φράγκα
(προίκα σέ είδος καί κρασί μαζί)
άνάλογα μέ τήν κοινωνική τάξη πού
άνήκει ή γυναίκα».1

Μάς έρχονται
κουτί-κουτί...
Έτσι λοιπόν ό πρώτος τυχών πού
παραβρίσκεται όταν δίνεται μιά «άφρικανική» προίκα θά πεί άπό μέ
σα του (άλλά όταν βρεθεί μέ δικούς
του άνθρώπους θά τό πει φωνα
χτά): «Γιά φαντάσου! Οί Αφρικα
νοί πουλάνε τίς γυναίκες τους!»
Μιά δηλ. άπ' αύτές τίς πεποιθή
σεις πού σχηματίζουν τήν εικόνα
τού ’Αφρικανού μέσα στά άν... μή
τί άλλο... ήσυχα μυαλά μας, μιά

άπ' αύτές τίς πεποιθήσεις πού μάς
έρχονται κουτί. Πράγματι:
• όταν, άνοίγοντας τό γαλλο-ελληνικό λεξικό ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ γιά νά
βρεις τήν έλληνική λέξη τήν άντίστοιχη τής γαλλικής pagne (είδος
ποδιάς πού φοράνε οί Αφρικανοί
καί πού άκουμπά σχεδόν τή γή),
συναντάς, σελ. 566 «pagne: ποδιά
τών αγρίων καί τών Ινδών άπό
βαμβακερό πανί, πού τή φορούν
άπό τήν ζώνη μέχρι τά γόνατα» Θά καταλάβατε άσφαλώς ότι άπό
τούς άγριους πού έννοεϊ τό λεξικό,
μερικοί είναι άπό Αφρική μεριά...
• ή όταν οί Ζουλού, έπειδή πολέ
μησαν κάτι τσουτσέκια τής άνάγκης καί τής σφαλιάρας πού κουβα
λάγανε... έγγλέζικα ντουφέκια, τούς
πατεράδες τών σημερινών άσπρων
τής Νότιας Αφρικής, τούς Boers
τούς λεγάμενους, γίνονται τά σημε
ρινά ζουλου-άκια τών τραγουδιών
τής Λιλιπούπολης, τής πανθομολογουμένης πολύ άξιόλογης δουλειάς
ένός «έπαναστατικού» Τρίτου Προ
γράμματος...
• ή όταν, Παναγία μου! μάς άκούς νά έναποθέτουμε τήν προστα
σία μας στή Θεοτόκο έτσι καί φανεί
ένας Μαύρος ή έπί τό έλληνικότερον άράπης στόν ορίζοντα - μήν πώ
τί γίνεται όταν φαίνονται πολλοί:
μαύρη μαυρίλα, λέει, πλάκωσε...
• ή όταν στήν Αφρική καί ή
μάνα τού Κίτσου μας άκόμα, ντούμπου ντούμπου ζά, κάνει μονάχα
γιά καζάνι...

• ή όταν ό κακομοίρης ιδιαίτερα
ό στρατευμένος, βαπτίζεται μαύρος
ή γιά περισσότερη γραφικότητα Κογκολέζος, δέν μπορεί παρά νά κα
ταλάβεις γιατί ένα έπιπλέον κουτό
τού στύλ «οί Αφρικανοί πουλάνε
τίς γυναίκες τους» μάς έρχεται, όχι
κουτί, άλλά κουτί-κουτί μέσα σέ μία
άτμόσφαιρα άποκριάς θά έλεγα, έν
πάση περιπτώσει μεγάλης πλάκας.

Ή άτόφια «άφρικανική
κοινωνία: ή τοπική
φυλή ή κοινωνία
συγγενικών σειρών
Είχαμε άναφερθεί πιό πάνω, άν
θυμάστε, σέ κάποια άτόφια άφρικανική κοινωνία: οί έθνολόγοι τή
λένε ή τοπική φυλή ή κοινωνία
συγγενικών σειρών, καί τή διακρί
νουν σέ τέσσερεις τύπους: τόν τύπο
Α, πού συναντιέται γιά παράδειγμα
στούς Ύόμπε, τόν τύπο Β, πού
συναντιέται γιά παράδειγμα στούς
Σέουα, τόν τύπο Γ, πού συναντιέται
γιά παράδειγμα στούς Πούνου, τόν
τύπο Δ πού συνατιέται γιά παρά
δειγμα στούς Γκουρό τής Ακτής
τού Ελεφαντοστού. Σέ περίπτωση
γάμου στις κοινωνίες τύπου Α, ή
γυναίκα πάει νά ζήσει στόν άνδρα
της καί μένει έκεί μέχρι τό διαζύγιο
ή τό θάνατό της. Στήν έφηβεία, τά
παιδιά έγκαταλείπουν τό χωριό τού
πατέρα καί πάνε καί έγκαθίστανται

στό χωριό τού θείου (άδελφοϋ τής
μητέρας τους) άπό τόν όποιο καί
κληρονομούν. Στις κοινωνίες τύπου
Β, ό άνδρας πάει νά μείνει, είτε
οριστικά, είτε γιά ένα ορισμένο άριθμό έτών στή γυναίκα του, τά
παιδιά μένουν καί αύτά στό χωριό
τής μητέρας τους καί κληρονομούν
άπό τήν πεθερά (μητέρα τής μάνας
τους) ή τό μεγάλο της άδελφό. Στις
κοινωνίες τύπου Γ, ή γυναίκα πάει
νά μείνει στό χωριό τού άνδρα της,
τά παιδιά μένουν καί αύτά έκεί,
κληρονομούν όμως άπό τόν θειο
(τόν άδελφό τής μητέρας τους).
Στις τύπου Δ, ό άνδρας, ή γυναίκα
καί τά παιδιά μένουν στό χωριό τού
άνδρα καί τά παιδιά κληρονομούν
άπό τόν πατέρα τους. Ή βασική
ταξική διαίρεση στις κοινωνίες αύ
τές είναι ή διαίρεση ανάμεσα στούς
πρεσβύτερους καί τούς νεότερους.
Καί λέμε ότι ούτε οί πρεσβύτεροι
ούτε οί νεότεροι πουλάνε καί άκόμα λιγότερο άγοράζουν τίς Άφρικανίδες.

Καί όμως
δέν πουλάει κανείς...
«Στις κοινωνίες πού υπάγονται
στόν τύπο Β, οί γάμοι γίνονται χω
ρίς προίκα, όέν ύπάρχει ό θεσμός
τής προίκας!»2 Νά λοιπόν οί πρώτοι
Αφρικανοί πού ούτε πουλάνε ούτε
άγοράζουν τις γυναίκες τους. Στις
κοινωνίες πού όνήκουν στόν τύπο
Γ, συναντά κανείς περιπτώσεις γό
μων πού πάλι γίνονται χωρίς προί
κα, τούς λεγάμενους γόμους προτί
μησης: «ό πατέρας όέν είχε νά πλη
ρώσει προίκα γιά τό γιό του όν τόν
πάντρευε μέ μιά γυναίκα τής πά
τριάς (clan) του, στις περιπτώσεις
αύτές δέν ύπήρχε προίκα καθό
λου»5. Νά έπομένως καί άλλοι Α
φρικανοί πού ούτε πουλάνε ούτε
άγοράζουν τίς γυναίκες τους. «' Η
προίκα δέν είναι καθόλου ένα ύποχρεωτικό φαινόμενο στις κοινωνίες
συγγενικών σειρών. Είναι άπλώς μιά
πλαστή άπατηλή άναδιανομή πού
στήνουν έκείνοι πού έκμεταλλεύονται καθημερινά έναν άνδρα. Αύτή
ή άναδιανομή παίρνει γιά πρόσχημα
τήν κυκλοφορία τών γυναικών όταν
μιά τέτοια κυκλοφορία λαμβάνει
χώρα, πράγμα πού δέν συμβαίνει
γιά παράδειγμα σέ περίπτωση γά
μου στις κοινωνίες τύπου Β, στούς
Σέουα δηλ. γιά παράδειγμα».4
' Εδώ λόγου χάρη ή καί αλλού μιά
ένδειξη γιά τήν κυκλοφορία τών
γυναικών είναι ή άλλαγή έπώνυμου.
Στις κοινωνίες συγγενικών σειρών,
όλα τά άγαθά, είτε τά άμεσης κατα
νάλωσης, είτε τά άγαθά προικός, τά
λεγάμενα γοήτρου, παράγονται άπό
τούς νεότερους· οί πρεσβύτεροι συ
νήθως δέν δουλεύουν ή δουλεύουν
πολύ λίγο λόγω ήλικίας. Οί πρεσβύτεροι είναι οί μόνοι πού νόμιμα
μπορούν νά έχουν στήν κατοχή
τους τά άγαθά προικός, αύτά δηλα
δή μέ τά όποια πληρώνεται ή προί
κα, καί έτσι είναι οί μόνοι πού
νόμιμα μπορούν νά πληρώνουν τίς

προίκες. I ινεται επομένως σαφές
γιατί παρουσιάζουν τήν προίκα σάν
τήν άναδιανομή στήν όποια προβαί
νουν ό πατέρας ή ό θείος τού μέλ
λοντα γαμπρού γιά νά δικαιολογή
σουν έτσι τίς ύποχρεωτικές παρο
χές πού όφείλει σ' όλη σχεδόν τή
ζωή του νά τούς κάνει τό καμαράκι
τους, καί γιατί λέμε ότι πρόκειται
γιά πλαστή, άπατηλή, στημένη άναδιανομή πού ύποκρύπτει - καμου
φλάρει μιά συγκεκριμένη περίπτω
ση κοινωνικής έκμετάλλευσης. Μέ
άλλα λόγια, λένε οί πρεσβύτεροι: οί
νεότεροι, άπό τό μεγαλύτερο μέρος
τού προϊόντος τής έργασίας τους,
μάς κάνουν παροχές, δηλαδή δου
λεύουν γιά μάς, έπειδή ΘΑ τούς
πληρώσουμε τίς προίκες. Γιά νά
γίνουμε άκόμα πιό σαφείς, είναι
σάν νά λένε τά άφεντικά (άλλωστε
αύτό λένε): οί έργάτες δουλεύουν
στις δουλειές μας, δηλ. δουλεύουν
γιά μάς όλο τό μήνα έπειδή άπό μάς
ΘΑ πάρουν μισθούς στό τέλος τού
μήνα. ’Εμείς πάντως ξέρουμε ότι τά
άφεντικά δίνουν μισθό στό ΤΕΛΟΣ
τού μήνα στόν έργάτη, όχι έπειδή
δούλεψε όλο τό μήνα, άλλά γιά νά
μπορέσει ό έργάτης νά άπαλύνει
κάπως τά «σοβαρά» έκείνα προ
βλήματα (νοίκι, φαί, φροντίδα τών
παιδιών, κυκλοφορία στήν πόλη,
κλπ....) πού άν δέν τούς δοθεί αύτή
ή έλάχιστη λύση, δέν θά μπορεί ό
έργάτης νά πάει νά δουλέψει τόν
έπόμενο μήνα. Βέβαια, άγιάζει σχε
δόν, γίνεται «τό καλό τό άφεντικά»,
τό άφεντικό έκείνο πού «άνορθόδοξα» πληρώνει πριν τό τέλος τού
μήνα, μετά άσφαλώς άπό μπόλικα
παρακάλια ή μπόλικη φιλία - κατα
λάβατε γλύψιμο πού τό θεωρούμε
σωστό - καί μπόλικο φιλότιμο πού τό θεωρούμε λάθος - άπό τή
μεριά τού έργαζόμενου καί έφόσον
αύτός ό τελευταίος παρουσιάσει
ένα πρόβλημα «φλέγον, έπείγον καί
έπιπλέον σοβαρόν» κατά τήν κρίση
πάντα τού άφεντικού ή καλύτερα
τών αφεντικών, δηλ. κατά τήν κοινή
λογική πού πολύ πετυχημένα ένας
πολύ ώραίος μαρξιστικός όρος λέει
κυρίαρχη ιδεολογία. Τού έργάτη
τού «πληρώνουν» μισθό γιά νά άναπαραχθεί, τού νεότερου τού «πλη
ρώνουν» προίκα, δηλ. κατά τούς
πρεσβύτερους καί τήν έδώ κοινή
γνώμη, γυναίκα γιά νά κάνει παιδιά,
τούς έν καιρώ νεότερους, δηλ. γιά
νά άναπαραχθεί. 'Αν θυμηθούμε
ότι ό έργάτης πού δουλεύει «κανο
νικά» παίρνει μισθό κάθε τέλος τού
μήνα, μπορούμε μέ μιά άναλογια νά
υποψιαστούμε, γιατί ένας νεότερος
μετά άπό μιά πρώτη* γυναίκα καί
συνεχίζοντας τίς ύποχρεωτικές πα
ροχές πρός τούς πρεσβύτερους
μπορεί νά βρεθεί καί μέ μιά δεύτε
ρη, ή καί μέ μιά τρίτη γυναίκα...,
δηλ. μπορούμε νά άρχίσουμε νά
έξηγούμε τό φαινόμενο τής πολυγα
μίας στήν Αφρική. Ή σοβαρότερη
δυσκολία πού ίσως παρουσιάσει αύ
τή ή άναλογια είναι οί μήνες: ένας
μήνας είναι τριάντα μέρες, ό νεότε
ρος στήν κοινωνία συγγενικών σει
ρών παντρεύεται τήν πρώτη του

γυναίκα στά είκοσιπέντε του, δηλ
μετά άπό δέκα περίπου χρόνια ύποχρεωτικών παροχών, καί τή δεύ
τερη μετά συνήθως άπό τρία-τέσσερα χρόνια. Πράγματι τά τρία χρόνια
δύσκολα γίνονται δέκα χρόνια, άκό
μα πιό δύσκολα τά δέκα ή τά τρία
χρόνια γίνονται τριάντα μέρες, άλλα
αίρεται και αύτή ή δυσκολία αν
φέρουμε κατά νού τό περίφημο
άνέκδοτο: «οί Αφρικανοί μετράνε
ένα, δύο..., πολλά». Καί έτσι γιά τόν
Αφρικανό τά δέκα χρόνια, τά τρία
χρόνια ή οί τριάντα μέρες, σάν πολ
λές μέρες, είναι τό ίδιο και τό αύτό
«Ti Κοζάνη, τί Λωζάνη;» θά πει ό
Ρωμηός. "Αλλωστε καί έδώ ή και
άλλού, πολλές φορές τό τέλος τού
μήνα γίνεται τέλος τής ήμέρας, τέ
λος τής έβδομάόας ή τέλος τού
δεκαπενθήμερου: άναλόγως!...
Έπομένως, όταν στήν Αφρική
μιά κυκλοφορία γυναίκας ντου
μπλάρεται μέ προίκα, δηλαδή όταν
παντρεύεται μιά Άφρικανίδα μέ
προίκα, δέν συμβαίνει καμιά άγορά
ούτε καμιά πώληση Άφρικανίδας
άπό κανένα πρός κανένα. Καί θα
συγκατατεθείτε περισσότερο σ' αε 
τό άν άναλογιστείτε μιά κοινωνία
συγγενικών σειρών μέ πρεσβύτε
ρους, νεότερους και γυναίκες: ούδείς ύπάρχει λόγος πού νά κάνει
αύτές τίς γυναίκες νά άνήκουν πε
ρισσότερο στούς πρεσβύτερους
άπό ό,τι στούς νεότερους, καί έτσι
νά άποκτήσουν οί πρώτοι τό δι
καίωμα νά τίς έκχωρούν έναντι
προίκας στούς δεύτερους. Τό όλο
πράγμα πιό πολύ μυρίζει σύστημα
κοινωνικής έκμετάλλευσης όπου ή
στιγμή τής κυκλοφορίας τών γυναι
κών μέ τή φενάκη τής προίκας
είναι ή κατεξοχήν εύκαιρία γιά τό
σύστημα νά έμφανίζεται στά μάτια
τών μελών του σάν σύστημα δι
καίου: άναδιανομή σού λέει ό πρεσβύ'τερος! Ο γάμος σ’ αύτές τίς
κοινωνίες είναι ή στιγμή συγκέ
ντρωσης τών άμεσων παραγωγών
δηλαδή τών παιδιών πού κάποτε θά
γίνουν νεότεροι, καί ή προίκα θυμί
ζει κάπως τό μισθό στις καπιταλι
στικές κοινωνίες: δίνεται καί αϊ τός
όπως θά ξέρετε τή στιγμή τής συ
γκέντρωσης τών άμεσων παραγω
γών, δηλαδή τών έργατών γιά παρά
δειγμα.
Αύτά. Παρά τήν πολύ μεγάλη έπιτυχία πού μαζικώς άναγνωρίσαμε
στό τραγούδι ντούμπου ντούμπου
ζά ντούμπου μάγοι, τά ταμπού δέν
πέσαν άκόμα. Άν καί είναι προτι
μότερο νά μή τά λέμε ταμπού... Οί
άμηχανίες μας, όταν πολυπιέζει ή
παραγωγή βγαίνουν σέ πλάκα, άγαρμποσύνες ή καί χοντράδες πού
όμως καθόμαστε καί περιποιόμαστε.
Όράτιος Σαβράμης
1. Pierre Philippe Rey: « Αποικιοκρατία, vr
ο-αποικιοκρατία και μετάβαση στόν καπι
ταλισμό. Παραόειγμα της Comilag στό Κογκό Μπραζαβιλ». Éxô Maspero. Παρίσι,
σελ. 123.
2. Στό ïôto, σελ. 130.
3. Στό ϊόιο, σελ. 114

4 öjt.
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Στις 26 'Ιουνίου, τό Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμ
μα γιά πρώτη φορά στην ιστορία τής μεταπολεμικής
Ιταλίας θά ζητήσει τήν ψήφο τής ιταλικής άριστεράς γιά νά δημιουργήσει μέ τήν άπαραίτητη πλειοψηφία, μιά κυβέρνηση έναλλακτική στή Χριστιανική
Δημοκρατία, πού έδώ καί 38 χρόνια όρίζει καί
διευθύνει όλους τούς πιθανούς καί άπίθανους κυ
βερνητικούς σχηματισμούς. 'Απ' αύτούς πού έπιβιώνουν μέ τούς φασιστικούς ψήφους μέχρι τις
«σταθερές» κεντροαριστερές συνεργασίες όπως αν
τίj πού διαλύθηκε τώρα μέ τήν πρωτοβουλία τού
Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Γιά τήν άριστερά όμως τά πράγματα δέν είναι
καθόλου εύκολα. Τά συνδικάτα, τά τελευταία 5-6
χρόνια είχαν καταγράψει μιά σειρά άπό ήττες κι
έχουν χάσει άρκετό έδαφος. Κι όσο γιά τά αύτόνομα κινήματα έχουν άποδυναμωθεί καί σίγουρα δέν
έχουν ποτέ άναγνωρισθεί μέσα στά συνδικάτα. Κάτι
άντίστοιχο έχει συμβεί καί μέ τούς άνεργους.
Στις δημοτικές έκλογές τού 1980 τό ποσοστό τής
άποχής σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας τό 10%.
Είναι κοινός τόπος πώς στό ποσοστό αύτό βρίσκο
νται αριστεροί ψήφοι. Ή άποχή άπό τίς έκλογές
λοιπόν δέν έγγράφεται όπως μέχρι τό '80, στή
δύναμη τής δεξιάς στήν Ιταλία.
Διαλέξαμε λοιπόν τή συνέντευξη πού έδωσε στόν
Luigi Manconi τού «IL MANIFESTO» ό Fabbio
Mussi παλιός διευθυντής τού περιοδικού τού Ι.Κ.Κ.
«Rinascita» καί τώρα ύπεύθυνος τύπου καί προπα
γάνδας τού Ι.Κ..Κ.
χρ j.
Είσαι υπεύθυνος τύπου καί προπαγάνδας
τού Ι.Κ.Κ. Κάνε λοιπόν τό καθήκον σου
καί άπάντηοε στόν τυπικό ψηφοφόρο πού
θά κάνει άποχή άπό τις έκλογές στις 26
’Ιουνίου, θά σου όώαω τούς πιθανούς
λόγους άπό τούς πιό ηλίθιους καί άόικαιολόγητους μέχρι καί τούς πιό έξυπνους και
δικαιολογημένους - γιά τούς όποιους κά
ποιος άριατερός ψηφοφόρος όέ θά προαέλθει στις κάλπες: Πρώτον: έγώ δέν ψηφί
ζω γιατί δλα τά κόμματα είναι ίδια καί
κλέβουν. Τί άπαντάς;
Λέω πώς είναι ψέμα. Τό γεγονός ότι δύο κομμουνι
στές σύμβουλοι άνακρίνονται γιά κάποιο σκάνδαλο
πού άποκάλυψε κομμουνιστής δήμαρχος τού Τορίνο δέν είναι άρκετός λόγος γιά νά έξισωθεί τό Ι.Κ.Κ.
μέ τ' άλλα κόμματα. Θά προσθέσω όμως πώς τό
1975, ή ιταλική άριστερά κερδίζει τίς δημοτικές
έκλογές στις μεγαλύτερες πόλεις τής Ιταλίας όταν
οί πόλεις αυτές είχαν φτάσει πιά σέ κατάσταση
σήψης. Σήμερα μπορούμε νά κάνουμε σίγουρα ένα
θετικό απολογισμό τού έργου μας. Δέν είμαστε
έξωγήινοι, άλλά έχουμε σίγουρα διαφορές άπό τούς
άλλους.
Τόν Ιούνιο του 1980, στις δημοτικές έκλογές, ψήφισαν γιά δωδέκατη φορά οί νέοι
πού γιά πρώτη φορά ψηφίζουν τό 1975,
καί είχαν- ανμβάλει στή νίκη τής άριστεράς
τότε. Τώρα, μετά άπό τόσες έκλογές, ακό
μη καί οί πιό ένθουαιώδεις τών δημοκρατι
κών διαδικασιών δοκιμάζονται σκληρά.
Νά λοιπόν ένας άκόμα λόγος γιά τήν άπο
χή: Δέν ψηφίζω μιά καί όέ χρησιμεύει αέ
τίποτα.
Μιά θέση τέτοιου τύπου δέ μού φαίνεται καί τόσο
έκκεντρική· έχουμε φτάσει σέ μιά παθολογική χρή
ση τού έκλογικού δικαιώματος. Στήν ούσία όμως τά
πράγματα δέν είναι έτσι άκριβώς. Στήν Ιταλία γιά
μιά μεγάλη περίοδο είχαμε μιά σταθερή ισορροπία
άνάμεσα στό «προοδευτικό» καί «τό συντηρητικό»
μπλόκ. Τήν πρώτη διατάραξη αύτής τής ισορροπίας
τή διαπιστώνουμε στίς βουλευτικές τού '76. Ή
ευκαιρία πού μάς δόθηκε τότε δέν πιστεύω πώς
πήγε χαμένη. Τώρα τό θέμα είναι πώς ή ισορροπία
έχει διαταραχθεί, καί τό ρήγμα πρέπει νά προχωρή
σει σέ βάθος. Γιά νά γίνει αύτό πιστεύω πώς τό 51 %
φτάνει καί περισσεύει.
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Συνέντευξη του υπεύθυνου προπαγάνδας του Ι.Κ.Κ.

’Ιταλικές
εκλογές ;
Τό φόντα
της άπο\
"Αλλος λόγος, ή άποχή αάν «τιμωρία».
Στήν πραγματικότητα έγώ θέλω να πέσει ή
Χ.Δ. καί θέλω τήν έναλλακτική λύση τής
άριστεράς, πιστεύω όμως παράλληλα, πώς
τά κόμματα τής άριστεράς τουλάχιστον γιά
κάποια περίοδο ακόμη, πρέπει νά αμφι
σβητηθούν, νά μπουν σέ κρίση, νά άλλάξουν. Γιά νά τό προκαλέαω αυτό έχω μόνο
μιά δυνατότητα, νά τούς άρνηθώ τήν ψήφο
μου, έτσι ώστε νά αισθανθούν «ύποχρεωμένοι» ν' άλλάξονν.
Μού φαίνεται κλασικό παράδειγμα πολιτικού μαζο
χισμού. Θυμίζει τό άνέκδοτο όπου ένας ρωτά κά
ποιον: « Εσύ πώς μαλακίζεσαι; Καί ό άλλος τού
άπαντά: «Χτυπώ μέ τό σφυρί τ' άρχίδια μου», «Καί
πότε ικανοποιείσαι;» «Όταν άστοχώ»... Θέλω νά
πώ πώς όποιος έχει μιά παρόμοια άποψη βάζει
γκόλ στόν έαυτό του. Τό νά μείνει «άμόλυντο» άπό
τίς έκλογές ένα ποσοστό έν δυνάμει άριστερών
ψήφων φαίνεται σάν καταπληκτικό δώρο γιά τή
Χ.Δ. καί τούς συμμάχους της. Στίς άρχές τής δεκαε
τίας τού '70 τό Ι.Κ.Κ. έπρεπε νά τιμωρηθεί μιά κι
ήταν άνίκανο νά κατανοήσει τίς νέες κοινωνικές
πραγματικότητες καί τά κοινωνικά κινήματα ώστε
νά τά έκπροσωπήσει. Μετά, τιμωρήθηκε γιά τήν
έπιλογή τού ιστορικού συμβιβασμού καί τώρα πού
έχει άρχίσει ή αύτονόμησή του άπό τήν ιδεολογία
τών καθεστώτων τών ' Ανατολικών Χωρών συνεχίζει
νά τιμωρείται, άλλά έγώ δέν καταλαβαίνω καί πολύ
τό γιατί. Μού φαίνεται πιό τίμιο νά πούμε πώς
ύπάρχει ένα ποσοστό προκατειλημμένης καί άμετακίνητης άντιπολίτευσης στό Ι.Κ.Κ. πού έκφράζεται
άκόμη καί μέσα στά ποσοστά τής άποχής άπό τίς
έκλογές. Τέλος, δέν ύπάρχει θέμα, είναι ένα γεγο
νός πού πρέπει νά λάβουμε ύπ' όψη μας.
Ύστερα άπό αύτές τίς πρώτες διαπιστώσεις θά'θελα νά προσθέσω καί κάποιες άλλες, περισσότε
ρο συγκυριακές κι ίσως πιό συγκεκριμένες. Είναι
άναντίρρητο πώς ύπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο άπό
τήν Χ.Δ. γιά τή σίγουρη ισχυροποίηση τού μονεταρι
σμού. Είναι πιθανόν νά τά καταφέρει. Τό γεγονός
αύτό κάνει άπαραίτητη καί έπιτακτική τή νίκη τής
άριστεράς στίς έκλογές, ώστε νά δημουργηθεί μιά
πραγματική δημοκρατική λύση καί νά έμποδισθεί
τό σχέδιο τού άντιπάλου. Αύτό πρέπει νά γίνει
τώρα. Δέν έχουμε καιρό γιά χάσιμο: ή ήττα τής
άριστεράς αύτή τή στιγμή θάχε βαριές συνέπειες
γιά τή ζωή τής ' Ιταλίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
καί μακροπρόθεσμα.

Τελευταία πιθανή αίτια γιά τήν άποχή:
Έγώ έναποθέτω τίς ένέργειές μου, τήν
τοποθέτησή μου, τίς έλπίόες μου καί τίς
έπιλογές μου, άλλά καί τήν αντίθεσή μου
καί τούς άγώνες μου σέ διαφορετικά κα
νάλια απ'αυτά τής παραδοσιακής πολιτι
κής πράξης. Ή αιτιολόγηση καί ή προπαγάνόιση αύτής τής θέσης θά σήμαινε πώς
δίνουμε τό προβάδισμα στήν κοινωνική
συμπεριφορά τού «πολίτη» πού είναι «άπολίτικος» καί όέ συμμετέχει στό παιχνίδι
τών συνόιαλεγομένων κομμάτων. Τί σκέ
φτεσαι;
Αύτή ή άποψη μού φαίνεται πολύ έπικίνδυνη. Ή
μή συμμετοχή στίς έκλογές είναι μιά κίνηση πολύ
πλοκη, τόσο πού νάναι αδύνατο ή άποχή νά δώσει
διά μιας όλα τά μηνύματα πού τής έναποτίθενται.
Δέ νομίζω πώς ή άποχή είναι τό μόνο κανάλι μέσα
άπό τό όποιο έκφράζονται καί έρμηνεύονται όλα τά
φαινόμενα τής κοινωνικής ζωής. Καί δέν έχω στό
νού μου μόνο τίς έκφράσεις τού παραδοσιακού
πολιτικού παιχνιδιού, άλλά καί τά κοινωνικά κινή
ματα, άκόμη κι αύτά πού βρίσκονται στά όρια τού
χώρου τής άριστεράς τίς μικρές όργανώσεις μέχρι
καί τίς έξτρεμιστικές.
Στήν ούσία θέλεις νά πεις πώς έσύ σάν
Ι.Κ.Κ. προτιμάς μιά ψήφο γιά τά «κόμμα
τής Προλεταριακής Δημοκρατίας» παρά
τήν άποχή;
Ναί, πιστεύω πώς τό 3,5% τού κόμματος τών
ριζοσπαστών στίς τελευταίες βουλευτικές έκλογές
έδωσε περισσότερα μηνύματα άπ' όσο τό 10% τής
άποχής άπό τίς έκλογές. Βλέπεις τό πρόβλημα γιά
μένα παραμένει ή έπικοινωνία μέ τίς τάξεις κι όχι μέ
τά κέντρα έξουσίας, έκείνοι πού βρίσκονται στά
τελευταία, άν θέλεις καί γιά λόγους έπαγγέλματος
είναι ύποχρεωμένοι νά άποκωδικοποιούν καί νά
έρμηνεύουν όλα τά μηνύματα, τά πιό μπερδεμένα
καί σύνθετα άκόμα καί τούς πολιτικούς άπόηχους.
’Εγώ όμως δέν έκτιμώ καθόλου τούς άπόηχους τής
πολιτικής, αγωνίζομαι όσο μπορώ ώστε νά έχω
καθαρά μηνύματα, γιά μιά πολιτική τής πληροφόρη
σης όσο γίνεται περισσότερο καί ποιοτικά καλύτε
ρης. Τά έρευνητικά κέντρα θά 'πρεπε νά ψάξουν
τίς βαθύτερες αιτίες τής άποχής άπό τίς έκλογές ή
μάζα, όμως, τών κομμουνιστών δέν είναι, πιστεύω
κοινωνιολογικό πρακτορείο.

Σαλβαντόρ:
Ή αυτοκτονία
τοΰ κομαντάντε
Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες α
π ’ τις 9 'Απριλίου πού δολοφονή
θηκε στή Μανάγκουα τής Νικαρά
γουα ή κομαντάντε "Αννα Μαρία,
δπως ήταν γνωστή ή Μελίντα Άνάγια Μόντες, φιλελεύθερη, μέλος τής
κεντρικής διοίκησης τού Λαϊκού
'Απελευθερωτικού Μετώπου καί
άπό τά 'ιδρυτικά μέλη τού μετώπου
Φαραμπούντο Μαρτί. Τήν κηδεία
της παρακολούθησαν καί τά δυτικά
εΐδησεογραφικά πρακτορεία κι έτσι
τήν παρακολουθήσαμε καί στήν
TV. Αντίθετα, άπαρατήρητη πέρα
σε τόσο άπό τόν τύπο όσο καί άπό
τήν τηλεόραση, ή αύτοκτονία -στίς
12 'Απριλίου- τού κομαντάντε
Μαρβιάλ, (ψευδώνυμο τού Σαλβα
ντόρ Λαγιετάνο Κάρπιο) πού άνακοινώθηκε έπίσημα στίς 21 'Απρι
λίου στή Μανάγκουα. Ή είδηση
ώστόσο είναι ίσως πιό σημαντική
άπό τό θάνατο τής Μελίντα Άνάγια Μοντές. Ό κομαντάντε Μαρσιάλ ήταν ό ιδρυτής τού Απελευθε
ρωτικού Κινήματος τού Σαλβαντόρ
(τό 1970) μιας άπό τις μεγαλύτερεςα όργανώσεις τού κινήματος Φα
ραμπούντο Μαρτί.
Ή έπίσημη έρμηνεία τών άρχών
τής Μανάγκουα είναι ότι ή λύπη γιά
τό θάνατο τής συντρόφου "Αννα
Μαρία όδήγησε τό σύντροφο Μαρσιάλ στήν αύτοκτονία. Τό άδιέξοδο
όμως πού θέλησε νά λύσει ή κίνηση
τού Μαρσιάλ δέν έχει σχέση μέ τό
θάνατο τής "Αννα Μαρία ή τουλάχι
στον όχι μόνο μ' αύτόν.
Τόν Μάρτιο ή Κεντρική Διοίκηση
τού Λαϊκού 'Απελευθερωτικού Με
τώπου ξεπέρασε -γιά μιά άκόμα
φορά- τίς διαφωνίες της, μέ τήν
έκκληση νά βρεθεί πολιτική λύση
στόν έμφύλιο πόλεμο τού Σαλβα
ντόρ. Ή έκκληση αύτή άπευθυνόταν κυρίως στή δεξιά έξουσία καί
άναφερόταν στή δυνατότητα, κά
ποιων διαπραγματεύσεων χωρίς
τούς όρους πού αύτή έβαζε (δηλα
δή τήν κατάθεση τών όπλων). Μετά
άπό αύτή τή συνάντηση ό κομμαντάντε Μαρσιάλ έφυγε γιά τήν Τρί
πολη τής Λιβύης, άπ' όπου γύρισε
γιά τήν κηδεία τής "Αννα Μαρία. Ή
στάση του στήν Κεντρική Διοίκηση
τής όργάνωσης έρμηνεύθηκε σάν
άδυναμία. Καί ό είκοσιοκτάχρονος
Μαρσέλο άναλαμβάνει νά φέρει τόν
κομαντάντε Μαρσιάλ μπροστά σέ
τετελεσμένα γεγονότα. Δολοφονεί
τήν "Αννα-Μαρία καί συλλαμβάνεται -τίς μέρες τής κηδείας- σάν

κύριος αύτουργός τής δολοφονίας.
Κι όλο αύτό μέ τήν έλπίδα νά μπει
καί πάλι τό θέμα τής πολιτικής
λύσης σέ συζήτηση μέσα στήν όργάνωση, άφού θεωρούσε σίγουρη τήν
κάλυψη τής δολοφονίας πρός τόν
έξω κόσμο.
Είναι ή δεύτερη φορά πού ό Σαλ
βαντόρ Μαγιστάνο Κάρπιο άντιμετωπίζει μιά παρόμοια κατάσταση.
"Ηδη μιά φορά είχε χρειαστεί νά
έπιβληθεΐ μέ τό κύρος τού ήγέτη
στήν όργάνωση όταν ό ποιητής Ρόκε Ντάλτον, μέλος τότε τού Λαϊκού
Απελευθερωτικού Στρατού, κατηγορήθηκε σάν πράκτορας τής ΣΙΑ
καί δολοφονήθηκε άπό τούς συ
ντρόφους του.
Αύτή τή φορά όμως ό Μαρσιάλ
δέν άντεξε, ίσως γιατί ή ιδέα τού
νέου συντρόφου Μαρσέλο δολοφό
νου πού είχε όργανωθεϊ καί πολιτι
κοποιηθεί μέσα στή δική του πολι
τική άποψη, ήταν πιό δυσβάστακτη
άπό τό θάνατο τής συντρόφου "Αννα-Μαρία. Ίσως ρόλο νά έπαιζε καί
ή έπιθυμία του νά μήν άρχίσει μιά
πάλη άνάμεσα στίς φράξιες τής "ί
διας του τής όργάνωσης.
Αύτά είναι όλα όσα μπορούμε νά
έρμηνεύσουμε μέσα άπό τίς άνακοινώσεις τών άρχών τής Μανάγκουα
καί τού Μετώπου Φαραμπούντο
Μαρτί. Τίποτε όμως δέν άποκλείει
πώς μπορεί ό κομμαντάντε Μαρ
σιάλ νά μή διάλεξε ό ίδιος τό θάνα
τό του.
Σ.

Τεχεράνη 1983

λάκο τού άλλουνού πέφτει μέσα».
Όμως όχι! Ό φασισμός παραμένει
πάντα άποτρόπαιος καί ή καταγγε
λία του είναι χρέος. Ιδίως όταν ό
έξαναγκασμός τής συνείδησης φτά
νει ατό σημείο τής αύτοκαταγγελίας. Ό Ν. Κιανουρί γιά μάς είναι
πιά νεκρός, δολοφονημένος άπό
ένα θεοκρατικό καθεστώς πού έξακολουθεί νά μιλάει στό όνομα μιας
επανάστασης πού τό ίδιο φρενάρησε.
Κ.Β.

Κλέφτες,
αστυνόμοι
καί... διοξίνη.
Πριν μερικά χρόνια ένα χωριό τής
βόρειας Ιταλίας καταστρέφεται οι
κολογικά άπό τό τοξικό σύννεφο
διοξίνης πού ξεφεύγει κάποια μέρα
άπό τοπικό έργοστάσιο φαρμάκων.
Ζώα καί φυτά σκοτώνονται μέσα σέ
λίγες μέρες κι άκολουθούν οί διατα
ραχές στά μικρά παιδιά καί οί πα
ραμορφώσεις στά έμβρυα.
.Μετά τόν πανικό θά καταφθάσουν συνεργεία γιά τόν καθαρισμό
τού έργοστασίου καί τών γύρω χώ
ρων άπό τά κατάλοιπα τών τοξικών
ούσιών. Τά κατάλοιπα, μέσα σέ
τσουβάλια, θά φορτωθούν σέ φορ
τηγό καί θά οδηγηθούν σέ... άγνω
στο προορισμό.
’Εδώ άρχίζει ή... άστυνομική πλο
κή. Πού θάφτηκαν όλα έκεϊνα τά
τσουβάλια μέ τίς έπικίνδυνες τοξι-

κές ούσίες; Οί ύπεύθυνοι τής έταιρείας άρνούνται νά άπαντήσουν, ό
οδηγός τού φορτηγού έπίσης. Ιτα
λοί, Γάλλοι, Γερμανοί αρχίζουν νά
άνησυχούν. Οί οίκολόγοι κινητο
ποιούνται. Στή Γερμανία μιά όμάδα
έκατόν πενήντα γιατρών άναλαμβάνει έκστρατεία διαφωτισμού καί
πληροφόρησης.
Στό μεταξύ ή ιστορία έχει πάρει
τό δρόμο τών δικαστηρίων καί τού
κοινοβουλίου.
Όμως τί νά τά κάνεις όλα αύτά
όταν ή διοξίνη βρίσκεται στό σπίτι
καθενός μας; "Ενας κατάλογος άπό
τά φάρμακα πού κυκλοφορεί ή
...θαυματουργική καί πανταχού πα
ρούσα, όπως φαίνεται, εταιρεία μέ
τό όνομα LAROCHE θά σάς πείσει:
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Arovit. Συνθετική βιταμίνη Α.
Becozym. Benadon. Benevra. Benexol.
Bepanten Διάφορες βιταμίνες B.
Konakion. Συνθετική βιταμίνη Kl.
Protovil. Βιταμινικό ύποκατάστατο.
Redoxon. Βιταμίνη C.
Rocaliron. Γιά χρόνια ρινική άνεπάρκεια.
Rovigon Βιταμίνη A καί Ε.
Supradyn. Πολυβιταμίνη ύψηλών δό
σεων.
ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΙΚΑ
Bactrin. Τό κατεξοχήν σουλφαμιδικό εύρείας χρήσεως, πού δίνεται [
άκόμη καί σέ παιδιά.
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
Temetex. Ένα άπό τά πιό διαδεδο
μένα προϊόντα πού περιέχει κορτι
ζόνη.
ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ
( ' Εδώ πιά μπορείτε ίσως νά πετάξετε όλο τό συρτάρι τού κομοδίνου
σας).
Laroxil, Lexolan, Librax. I ibrium.
Limbiryl. Marplan. Mestmon. Moga
don. Sobnum. Prostigmina, Rivotril,
Roignol Roche. Taractan. Valium
Μυρσίνη Ζορμπά

Δέν ξέρω αν παγώσατε καί σείς.
Τό έπαθαν πάντως πολλοί όταν εί
δαν στήν οθόνη τους έν έτει 1983
έναν άνθρωπο φανερά βασανισμέ
νο, ένα ψυχικό ράκος, τόν ήγέτη έν
πάση περιπτώσει ένός πολιτικού
κόμματος νά ομολογεί ότι είναι
πράκτορας ξένης δύναμης άπό πα
λιά, νά δίνει λεπτομέρειες, νά ο
δεύει σταθερά πρός τή δημόσια
έκτέλεση σάν προδότης τής 'Επα
νάστασης.
Οί δίκες τής Μόσχας! Φέτος στήν
Τεχεράνη. Μέ όλα τά μέσα τής σύγ
χρονης τεχνολογίας. Καί τί τραγικό:
Τό θύμα νά μοιάζει τόσο πολύ μέ
τό θύτη τού '36. Καί ή Μόσχα νά
άρκείται στή λακωνική δήλωση «δέν
είναι πράκτοράς μας» καί ή σύλλη
ψή του «αποδυναμώνει τήν έπανάσταση».
Ίσως, μετά άπό τόσα πού έχουμε
δεί, θά έπρεπε νά άδιαφορήσουμε.
Στό κάτω κάτω «όποιος σκάβει τό
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‘Ο καυτός μήνας ’Ιούνιος
Οί μαθητές μπροστά στις πανελλαδικές εξετάσεις
Κι αυτός ό Ίούνης είναι ένας
καυτός μήνας γιά τά Λύκεια. 'Ιδιαί
τερα γιά τούς μαθητές τής Γ' Λυ
κείου πού μέ μοναδικό όπλο τήν
αγωνία τους πάνε γιά τις Πανελλα
δικές έξετάσεις, τίς έξετάσεις πού
θά κρίνουν τό «μέλλον» τους. Κι
έτσι άντί τό τέλος τού σχολείου
νάναι γι' αύτούς μιά εύκαιρία γιά
απολογισμό τής δωδεκάχρονης μα
θητείας τους, γίνεται ή αφετηρία
μιάς άτακτης καί ξέφρενης κούρ
σας πρός τήν «έπιτυχία». Γίνεται
ένα άγωνιώδικο κυνηγητό μέ τίς
γνώσεις, πού γλυστράνε γύρω τους
χωρίς νά τίς έλέγχουν, χωρίς νά τίς
νιώθουν δικές τους.
Ή «άλλαγή» στήν έκπαίδευση
μπορεί νάναι γιά τίς έφημερίδες
«πρώτη σελίδα», γιά όσους όμως
άσχολούνται μ' αύτήν δέν είναι πα
ρά ένα φτηνό καλαμπούρι. Όλοι
ξέρουν πώς τίποτα δέν άλλαξε στό
βασικό σχεδίασμά (ποιό σχεδία
σμά;) ή ιδεολογία έμεινε άναλλοίωτη,
τά μέσα τό ίδιο μίζερα καί λίγα. Ό
σκοπός πάντα χαμένος. Κανείς δέν
ξέρει τί ζητάει άπ' τούς μαθητές
πού τελειώνουν τό Λύκειο καί θέ
λουν νά συνεχίσουν. Γιατί, άν γιά
παράδειγμα ζητάνε άπ' αύτούς νάχουν γενικές γνώσεις, τότε γιατί
στήν τελευταία τάξη πού ούσιαστικά είναι πιό ώριμοι γΓ αύτό, ασχο
λούνται μόνο μέ θέματα τής ειδικό
τητας πού θά άκολουθήσουν στά
ΑΕΙ; "Αν πάλι ζητάνε ειδικές γνώ
σεις τότε γιατί τίς διδάσκονται τόσο
πλατιά, άναρχα, χωρίς βάσεις καί
κυρίως χωρίς καμιά σύνδεση μέ τή
σημερινή καί αύριανή πραγματικό
τητα:

Τό ΠΑΣΟΚ πού ύποτίθεται ότι
έχει ολοκληρωμένη άποψη, γιά τήν
Μέση Έκπαίδευση, τά πρώτα πού
βρήκε νά κάνει ήταν νά ονομάσει
τίς Πανελλήνιες Πανελλαδικές, νά
φτιάξει δημόσια φροντιστήρια καί
νά εισάγει τό μάθημα τής Κοινωνιολογίας στά Λύκεια. Λές καί τό φάρ
μακο είναι ή κρατική «παραπαι
δεία», λές καί ή κοινωνιολογία είναι
μάθημα, είναι ένα βιβλίο, κάποιες
διδακτικές ώρες.
Έτσι οί μαθητές τής Γ Λυκείου
φτάνουν στό τέλος άναζητώντας
μάταια τό μίτο τής Αριάδνης στό
λαβύρινθο των γνώσεων.
Ή άπομνημόνευση άποκομμένων μεταξύ τους γνώσεων είναι ή
βάση τής έκπαίδευσής μας. Οί γνώ
σεις άπογυμνωμένες άπ' τή φιλοσο
φία τους, τήν ιστορική τους πορεία,
καί τό σημερινό κοινωνικό τους
προσδιορισμό, γίνονται άπλά, δυσ
νόητα κείμενα, σύμβολα, τύποι. Ο
μαθητής μάταια ψάχνει τό γιατί,
μάταια ψάχνει τή χρήση όλων όσων
μαθαίνει, στή ζωή καί τήν παραγω
γική διαδικασία. Όλα τού δίνονται
σάν άλήθειες άναλλοίωτες στό χρό
νο καί τό χώρο, ή διαλεκτική άποκλείεται «έξ ορισμού», τό αύριο
φαντάζει ίδιο μέ τό χτές.
Ό ρόλος του στήν τάξη είναι
παθητικός. Αύτός μονάχα άπαντάει
άντλώντας δύναμη μέσα άπό τή
μνήμη ή τό «σκονάκι» του. Τού
άρνούνται κάθε συμμετοχή στή δι
δασκαλία - άπλά δέν πρέπει νά
μιλάει - τού άπαγορεύουν νά άρνείται ό,τι άκούει. Ή διδασκαλία είναι
αύταρχική, όχι μόνο γιατί ό δάσκα

λος είναι αύταρχικός. "Απλά τό
πλάτος τής ύλης είναι μεγάλο, «ό
χρόνος λίγος», ή δομή τής τάξης
είναι ίσοπεδωτική. Τό άποτέλεσμα
είναι γνωστό. Ή παραδίνεται καί
βυθίζεται στή λογική τού σχολείου
του ή άντιδράει, άρνεϊται τά πάντα,
άπομακρύνεται γιά πάντα.
Τά μέσα τής έκπαίδευσής είναι
άνίκανα νά βοηθήσουν τήν έρευνα
καί τή μάθηση, άντίθετα πασχίζουν
νά άνακόψουν κάθε διάθεση κριτι
κής. Τά βιβλία παλιά καί νέα, είναι
γεμάτα λάθη καί άνακρίβειες, γραμ
μένα άπό άνθρώπους χωρίς ίχνος
φαντασίας καί εύαισθησίας, άνίκα
να νά τραβήξουν τό μαθητή καί νά
τόν κάνουν νά άσχοληθεί μέ όσα
τού παραθέτουν. Στό τέλος κάθε
χρονιάς παραδίνονται στό πΰρ.
Καί μετά έρχονται οί έξετάσεις.
Χωρίς νά ξέρουν κι αύτές τό λόγο
τής ύπαρξής τους άποτελούν τήν
αιτία τής όλης προσπάθειας. Ο
κάθε μαθητής πρέπει νά άπαντήσει
μόνος του, λές καί αύριο στή δου
λειά του θάναι μόνος, χωρίς βιβλία,
χωρίς συνεργάτες. Καί νά άπαντήσει σέ τί; Στό τί άκουσε καί διάβα
σε, στό τί κατάλαβε, ή στό τί μπορεί
νά άναλύσει καί νά συνθέσει μόνος
του. Ή κορύφωση αύτής τής γε
λοίας κούρσας είναι τό φαινόμενο
πού ζούμε σήμερα. Τεράστιοι βαθ
μοί στούς μαθητές τής Γ. Λυκείου,
άφού ό βαθμός μετράει στήν εισα
γωγή, καί ό κάθε καθηγητής θέλει
νά πριμοδοτήσει τά δικά του «άλο
γα» στήν τελική μάχη.
Καί οί καθηγητές, όπαδοί, στήν
πλειοψηφία τους, τής '.Αλλαγής τί

κάνουν; Άπλά ό καθένας κάνει ό,τι
θέλει. Χωρίς σοβαρά πλάνα δου
λειάς, χωρίς όργανωμένη ένημέρωση καί μετεκπαίδευση κολυμπάνε
στά ρηχά καί δυστυχώς δέν πνίγο
νται.
Αντίθετα στηρίζουν τό σύστημα
πού εύκολα τούς ενσωμάτωσε. Με
ταφέρουν λαθεμένες καί λειψές συ
χνά γνώσεις τους, φέρονται αύταρχικά στή πλειοψηφία τους, τρέχουν
νά τηρήσουν τό γράμμα καί τό
πνεύμα τών προγραμμάτων. Ή κα
τάργηση τού έπιθεωρητή δέν τούς
έλάφρυνε ούσιαστικά, άφού τόν έ
χουν μέσα τους, άφού πρέπει νά
είναι καλοί καί τυπικοί μέ τό νόμο.
Μέσα σ' αύτό τό κλίμα πού είναι
γελοίο γιά όσους τό βλέπουν άπό
μακρυά, καί τραγικό γιά όσους τό
ζούν άπό μέσα, τά «πρόβατα» τρα
βάνε γιά τή σφαγή τών Πανελλαδι
κών. Ά πό κοντά τά κόμματα τής
Άριστεράς, τροφοδοτούν μέ διακη
ρύξεις τούς ύποψήφιους. Όλο τό
χρόνο πιστά στήν ιδεολογία τους,
χρησιμοποίησαν τούς κομματικούς
τους μηχανισμούς γιά τόν έλεγχο
τών προεδρείων τών σχολείων, καί
τής ΟΛΜΕ, έβγαλαν διακηρύξεις
γιά τήν ειρήνη στίς γενικές συνελεύ
σεις, καί ζήτησαν καλύτερα κτήρια
καί περισσότερο Μάρξ στό μάθημα
τής κοινωνιολογίας.
Οί μαθητές κατακερματισμένοι
στά σχολικά τους συμβούλια χωρίς
Πανελλαδική όργάνωση, ένσωματωμένοι στή λογική τού σχολείου τόσα
χρόνια, ψελίζουν κάτι γιά καταπίε
ση, κάτι γιά περισσότερη κριτική,
καί όλοι μαζί πασχίζουν γιά τήν
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ένίσχυση τών ταμείων τους, μέσα
άπό τούς χορούς στις Ντισκοτέκ.
Οί πιότερο πολιτικοί άνάμεσά τους
στήνουν ρόκ συγκροτήματα κι ό
χρόνος τελειώνει.
Τό άρθρο τούτο, όέν έχει πρόθε
ση νά δώσει τις λύσεις γιά τή Μέση
Εκπαίδευση. 'Απλά φιλοδοξεί νά
γίνει αιτία γιά ένα διάλογο. Καί ό
διάλογος δέν είναι σίγουρα έξω άπό
τό σχολείο, πόσο μάλλον στις δια
κομματικές έπιτροπές. Ακόμα δέν
πιστεύουμε στούς γραφειοκράτες
τού ΚΕΜΕ πού μέσα στά γραφεία
τους, μακρυά άπό τή σκόνη τής
κιμωλίας, ύφαίνουν προγράμματα
καί αλλαγές. Απλά πιστεύουμε στό
διάλογο τού καθηγητή μέ τό μαθη
τή όσο άναρχος καί άδιεξοδικός κι
άν είναι. "Αν ό καθηγητής, μέσα
στήν τάξη, άρνιότανε τό άναλυτικό
πρόγραμμα, άν καταργούσε τό κα
κό σχολικό βιβλίο στήν πράξη, άν
κατέβαινε άπό τήν έδρα καί προκαλούσε τούς μαθητές του τότε σίγου
ρα θάφτανε κοντότερα στήν άλήθεια. Δέν πιστεύουμε στά κυβερνη
τικά προγράμματα. Πιστεύουμε
στήν άπ' τά μέσα καί άπ' τά κάτω
ύπονόμευση τού σχολείου, στήν άνατροπή τών δοσμένων ίεραρχικών
σχέσεων έκπαιδευτή - έκπαιδευόμενου. Όπου αύτό λειτούργησε, τό
κλίμα άλλαξε, καί κάτι άρχισε νά
φαίνεται άνάμεσα στά θρανία.
Τά δημόσια φροντιστήρια δέν
μπορούν νά άνακουφίσουν τούς
«μαθητές τού λαού» (άφού δέν εί
ναι δημόσια ούρητήρια). Τό σχολείο
δέν χρειάζεται φροντιστήρια γιά νά
άλλάξει. Χρειάζεται τά μέλη τής
σχολικής κοινότητας νά πιστέψουν
ότι τό σημερινό μοντέλο είναι έπικίνδυνο, γιά όλους, καί νά ψάξουν
γιά κάτι διαφορετικό.
Πάμε λοιπόν καί φέτος γιά τις
Πανελλαδικές. Αλήθεια σκέφτηκαν ποτέ οί μαθητές νά μήν πάνε
ομαδικά κάποτε σ' αύτές τίς έξετάσεις; Σκέφτηκαν άραγες ν' άφήσουν τις νεκρές συνελεύσεις τους,
τά δειλά προεδρεία τους; Μήπως
είναι καιρός νά βγούν κι αύτοί
στούς δρόμους;
Λ. Καστάνας

Τά μεταλυκειακά κέντρα του ΠΑΣΟΚ

Φροντιστήρια
«γιά δλο τό λαό»
Γιά πρώτη χρονιά, άπό τόν Ια
νουάριο, λειτούργησαν σ' όλη τήν
Ελλάδα, τά μεταλυκειακά κέντρα
γιά νά προετοιμάσουν τούς άπόφοιτους τών Λυκείων γιά τήν εισαγωγή
τους στήν τριτοβάθμια έκπαίδευση.
Ή καλή λειτουργία τών κέντρων
αύτών θεω ρήθηκε άπαραίτητη
προύπόθεση γιά τήν έπιτυχία τού
νέου συστήματος έπιλογής, τών
Πανελλαδικών έξετάσεων. Προβλή
θηκε σάν κοινωνικό καί λαϊκό μέ
τρο πού θά «άμβλύνει τίς τερά
στιες άνισότητες στις εύκαιρίες τών
νέων πού έχουν τίς ρίζες τους σέ
γεωγραφικούς παράγοντες οικονο
μικές άνισότητες καί κοινωνικές τα
ξικές προελεύσεις».
Τά μεταλυκειακά κέντρα φιλοδο
ξούν νά άπορροφήσουν τούς μαθη
τές πού κατάφευγαν στά ιδιωτικά
φροντιστήρια πού ή ύπαρξή τους
είχε θεωρηθεί σάν τήν κακοδαιμο
νία τού έκπαιδευτικού μας συστή
ματος. Αδύνατον λοιπόν νά μή χει
ροκροτηθεί άπό τήν άντιπολίτευση.
Οί όποιες ένστάσεις παρέμειναν
στό έπίπεδο τής άμοιβής τών διδα
σκόντων ή στό ώράριό τους.
Όμως ή κριτική σ' ένα τέτοιο
θεσμό, δέν μπορεί νά μή σταθεί στό
μοντέλο λειτουργίας τους.
Ή κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ στό
«έτος τών θεσμικών άλλαγών» ό
πως όνόμασε τό 1983 μεταξύ άλλων
άναγνώρισε τήν άναγκαιότητα τής
παραπαιδείας. Στό όνομα τής κα
τάργησής της τή νομιμοποίησε έντάσσοντάς την στό δημόσιο.
Τό Μεταλυκειακά κέντρο (Μ.Κ.)
δέ μοιάζει μέ τό σχολείο. Είναι χώ
ρος λέει, τό Ύπ. Παιδείας «εντατι

κής πνευματικής έργασίας» κι ό
χαρακτήρας αυτός πρέπει νά «διαφυλάσσεται μέ προσοχή». ΓΓ αύτό
ό ιδιοκτήτης - δημόσιο δέν «έπιτρέπει δραστηριότητες πού έμποδίζουν τήν πραγμάτωση τού προορι
σμού του περισπώντας τούς σπου
δαστές».
Ό διευθυντής του δέν περιορίζε
ται μόνο στό διοικητικό του έργο.
Μέ δική του ευθύνη προτείνει τήν
πρόσληψη τών διδασκόντων όπως
άλλωστε κι ό ιδιοκτήτης - ιδιώτης,
έχει δικαίωμα νά άπολύσει όποιον
«μέ τίς ένέργειές του ή τίς παραλή
ψεις του δέν είναι άποδεκτός».
Καί σάν νά μήν έφταναν αύτά ό
διευθυντής θά πρέπει νάναι καί
καλός έπιχειρηματίας - άς μήν ξε
χνάμε ότι σ' αύτό άκριβώς τό ζήτη
μα στηρίχτηκε ή άπόρριψη τών
φροντιστηρίων - άφού ό μισθός του
κανονίζεται κι άνάλογα μέ τόν άριθμό τών μαθητών τού κέντρου του
καί άνάλογα μέ τήν έπίδοση τών
άποφοίτων.
Οί διδάσκοντες έχουν ώριαία άποζημίωση ιδιωτικού δικαίου, πρέ
πει νά δουλεύουν έντατικά γιά τή
«μεθοδική προσφορά τής ύλης» καί
έλέγχονται συνεχώς άπό τόν διευ
θυντή. «Σέ κάθε περίπτωση οφεί
λουν νά συμμορφώνονται μέ τίς ύποδείξεις του». Αναλαμβάνουν τή
διδασκαλία ένός κλάδου κάθε μα
θήματος «ώστε νά άποδίδουν καλύ
τερα» καί έτσι νά αντικαταστήσουν
σιγά-σιγά τά μεγάλα ονόματα -κα
θηγητές τών φροντιστηρίων πού ό
λοι ήταν κάπου ειδικευμένοι
Μετά άπ' όλα αύτά, δέν άντέχει
νομίζουμε ή σύγκριση τών Μ.Κ. μέ

τά φροντιστήρια. Είναι συντριπτική
ύπέρ τών δεύτερων. "Ας μή βια
στούμε όμως. Δέν πρέπει έξ άλλου
νάμαστε άπόλυτοι. Γιατί στούς μα
θητές θυμίζει άρκετά πράγματα
άπό τό σχολείο:
Δέν έπιτρέπεται νά καθυστερούν
καί νά «διακόπτουν τή διδασκαλία
μέ τήν καθυστερημένη προσέλευσή
τους».
Πρέπει νά παρακολουθούν τακτι
κά, καί νά παίρνουν παρουσίες.
Στις περιπτώσεις «άρνησης γιά συμ
μόρφωση πραγματοποίησης ορισμέ
νου άριθμού άπουσιών. δικαιολογη
μένων ή μή, καί κατά τήν κρίση τού
διδάσκοντος ή τού διευθυντή μπο
ρεί νά επιβληθεί ή οριστική άπομάκρυνσή τους».
Οί ειδήμονες όμως τής άλλαγής
έπιμένουν ότι ό θεσμός άγκαλιάστηκε μέ έμπιστοσύνη άπό εκπαι
δευτικούς, γονείς καί μαθητές.
Κι ώς πρός τούς έκπαιδευτικούς
μπορούμε νά πούμε πώς μέχρι ένός
σημείου έλυσαν τό πρόβλημα τής
έπαγγελματικής τους άπασχόλησης.
Οί γονείς καί οί μαθητές; Αύτοί
δυσπιστούν σ' ένα σύστημα πού άντιγράφει μέν τά γνωστά μας φρο
ντιστήρια, ύπολείπεται όμως καί σέ
οργάνωση καί σέ πείρα (άκόμα καί
οί ώρες διδασκαλίας είναι λιγότερες). Γιατί ξέρουν πολύ καλύτερα
απ’ όλους ότι στό άπάνθρωπα άνταγωνιστικό σύστημα επιλογής
στά Πανεπιστήμια οφείλεται ή άνθι
ση τών φροντιστηρίων.
Ή απόφαση τής κυβέρνησης νά
τά έντάξει στό δημόσιο, ούτε λύνει
ούτε καταργεί τό πρόβλημα.
Μαλβίνα Παπαδάκη
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1. Η ιστορική αντιπα
λότητα καί ή σύγκλιση
Ή μεταπολίτευση,τό 1974, βρή
κε τούς «Αριστερούς συνθέτες να
υιοθετούν τρεις διακριτές μεταξύ
τους πολιτικές στάσεις. Την «έπιστροφή στις ρίζες», τό άμεσα πολι
τικοποιημένο τραγούδι, καί τό τρα
γούδι «κοινωνικής κριτικής».
Οί τρεις αύτές πολιτικές στάσεις
παρέμειναν γιά πολλά χρόνια διακριτές μεταξύ τους παρότι συχνά
τά όριά τους άλληλοεπικαλύπτονταν, παρότι παράλληλα οί φορείς
τής κάθε τάσης υιοθετούσαν συχνά
καί τήν έσωτερική ιδεολογία κά
ποιας άλλης τάσης. Είναι έτσι ιδιαί
τερα χαρακτηριστική ή περίπτωση
τού Θεοδωράκη, πού τά πρώτα
χρόνα μετά τή μεταπολίτευση ήταν
ό κύριος έκπρόσωπος τού άμεσα
πολιτικοποιημένου τραγουδιού,
πού όμως δήλωνε παράλληλα, σέ
κάθε εύκαιρία, ότι τό πρόβλημα
τού έλληνικού τραγουδιού πηγάζει
άπό τήν έπέλαση τών ξένων πολιτι
στικών προτύπων, ότι ύπάρχει ή
άναγκαιότητα γιά μιά έπιστροφή
στίς ρίζες κλπ.
Μπορούμε νά πούμε, χωρίς νά
άπλουστεύουμε ύπερβολικά τά
πράγματα, ότι κατά τήν πρώτη με
ταπολιτευτική φάση, ό κύριος έκ
πρόσωπος τής τάσης «έπιστροφή
στίς ρίζες» ήταν ό Γιάννης Μαρκόπουλος, ό κύριος έκπρόσωπος τού
ρητά πολιτικοποιημένου τραγου
διού ήταν ό Μίκης Θεοδωράκης καί
ό βασικός έκπρόσωπος τού τραγου
διού πού κυρίως άσκούσε κοινωνι
κή κριτική, ήταν ό Διονύσης Σαββόπουλος.
Αύτό πού δίνει ιδιαίτερη σημασία
στίς τρεις ιδεολογικοπολιτικές τά
σεις τής «άριστερής μουσικής σκη
νής», είναι όκριβώς τό γεγονός ότι
αύτές δεν κατέγραφαν άπλά τίς άπόψεις ή τήν ιδεολογία κάποιων
καλλιτεχνών. Α ντίθετα άντανακλούσαν καί έκφραζαν κάποιες μα
ζικές πρακτικές, άπόψεις καί ιδεο
λογίες, μέσα στην Αριστερά, άλλά
καί πέρα άπ- αύτήν. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι τό άμεσα πολιτικοποιη
μένο τραγούδι άτονεί καί ύποχωρεϊ
λίγα χρόνια μετά τή μεταπολίτευση.
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Μακρύ ριζίτικο
γιά τόν Νιόνιο
καθώς άκριβώς άτονεί καί ύποχωρεί ή ύπερπολιτικοποίηση τής πρώ
της περιόδου. Έξ άλλου, ό Σαββόπουλος θά βγάλει στόν άέρα τόν
Κοεμτζή τό 1979, δηλαδή έξι όλόκληρα χρόνια μετά τή μοιραία παραγγελιά, σέ μιά συγκυρία όπου μιά
μεγάλη μερίδα τής «άνένταχτης»,
τής «άνανεωτικής» καί τής έξωκοινοβουλευτικής Αριστερός άναδείκνυε μέ τήν πρακτική της τά ζητή
ματα πού σχετίζονται μέ τό κοινω
νικό περιθώριο καί τίς κοινωνικές
μειονότητες. (Τήν ίδια έποχή γυρί
ζεται καί τό έργο γιά τόν Κοεμτζή,
έκδίδεται τό βιβλίο τής Μπέττυ
κλπ).
Ή πολιτικοϊδεολογική συγκυρία
λοιπόν, κυρίως μέσα στήν 'Αριστε
ρά καθορίζει, σέ μεγάλο βαθμό, τό
σο τή δυναμική, όσο καί τίς σχέσεις
άνάμεσα στίς τρεις τάσεις στήν «άριστερή μουσική σκηνή».
Ποιό είναι λοιπόν τό ιδεολογικό
καί πολιτικό ύπέδαφος πάνω στό
όποιο άναπτύχθηκαν οί διαφορετι
κές τάσεις τής «άριστερής μουσικής
σκηνής;»
"Αν τό άμεσα πολιτικοποιημένο
τραγούδι έκφραζε τήν άριστερή ύπερπολιτικοποίηση τής πρώτης με
ταπολιτευτικής φάσης, ή «έπιστρο
φή στίς ρίζες» έκφράζει κάποιες
πολύ πιό μόνιμες καί σταθερές ιδε
ολογικές σχέσεις. Πρόκειται γιά τήν
«έθνική-άνεξαρτησιακή » ιδεολογία
πού είναι κυρίαρχη μέσα στήν 'Αρι
στερά. Τήν ιδεολογία πού θεωρεί
ότι ή ιστορική έξέλιξη προκύπτει
άπό τή σύγκρουση τού έθνους μέ
τούς ξένους, τών έθνικών δυνάμεων
μέ τίς «Αντεθνικές δυνάμεις, τών δυ
νάμεων τής έθνικής άνεξαρτησίας
μέ τίς δυνάμεις τής έξάρτησης.
Είχαμε στό παρελθόν τήν εύκαι
ρία (1) νά δείξουμε πώς τό ιδεολογι
κό αύτό σχήμα άποκρύβει τήν πάλη
τών τάξεων καί έπιτρέπει στήν άρχουσα άστική ιδεολογία νά διεισδύσει καί νά κυριαρχήσει μέσα στήν
Αριστερά.
Στό χώρο τής τέχνης ή ιδεολογία
αύτή προβάλλει μιά αντίληψη γιά
κάποιον έθνικό πολιτισμό πού άντιπαρατίθεται άπόλυτα πρός τή Δύση
καί πρός κ«Αθε τι τό «ξενόφερτο».
Τό έθνος, ό έλληνισμός, ή ρωμιοσύ
νη, είναι ένας κλειστός όμογενής

χώρος χωρίς έσωτερικές άντιφάσεις
πού άπεγνωσμένα έπιδιώκει νά άκολουθήσει τή «συνέχεια» καί τήν
«άγωνία» τής «ρίζας» του. Τά «ξένα
πρότυπα» «Αλλοτριώνουν όμως αύτό
τό ομογενές (καί στό βάθος άμόλυντο) «έμείς» πού είναι τό έθνος.
ΓΓ αύτό πρέπει νά προστρέχουμε
στίς «ρίζες» γιά νά βρούμε αύτό τό
«έμείς» πριν άλλοτριωθεί, γιά νά
βρούμε τήν έθνική μας ταυτότητα
στήν έθνική κληρονομιά.
Στό έπίπεδο τής καλλιτεχνικής
παραγωγής ό Δ. Σαββόπουλος έχει
νά μάς προσφέρει τά πιό ριζοσπα
στικά στοιχεία κριτικής πρός τήν
ιδεολογική αύτή στά«τη τής «ρίζας».
Όπιος παρατηρεί ό K. Β. Δημητρίου. «Κάπως έτσι βλέπω τή σχέση
τού Σαββόπουλου μέ τήν πολιτική.
Καθόλου μά καθόλου άμεση. Πρώ
τα ό Σαββόπουλος είναι μουσικός.
Τραγουδάει αύτό πού νιώθει κι έτσι
φτάνει νά άποχτήσει μιά βαθιά πο
λιτική λειτουργία, τελείως διαφορε
τική άπό τήν έπιφανειακή άναφορά
σέ κόμματα καί πολιτικές. Γίνεται ό
έκφραστής μιας κατηγορίας «Αριστε
ρών διανοουμένων πού περιθωριο
ποιούνται... Μιά τέτοια θετική στά
ση άπέναντι στήν τέχνη δέν μπορεί
νά ύπάρξει χ«ορίς μιά καταλυτική
κριτική «Απέναντι σέ κάθε ύποβάθμισή της σέ ιδεολογικό έργαλείο.
"Ετσι ή σκηνή στό σκηνικό τού
Εύριπίδη μετατρέπεται αύθόρμητα
σχεδόν σέ άνελέητη κοροϊδία
κάθε κατεστημένου ρομαντισμού...
Πραγματικά αύτό πού στόν καιρό
του ήταν κραυγή αγωνίας καί ξεχείλισμα λυρισμού, μέ τήν ένταξή του
σέ μιά ιδεολογική λειτουργία άναξιοπαθούσης έλληνολάτριδος 'Αρι
στερός ξέφτισε τόσο πού φέρνει
γέλια. ΝιΑναι κ«ιλά ό Σαββόπουλος
πού μάς τό έδειξε πέρα άπό κάθε
άμφιβολία»2.
Σήμερα όμως τά πράγματα μοιά
ζουν νά έχουν ξαφνικά άλλ«Αξει. ' Η.
άντιπαλότητα πού μόλις περιγράψαμε, ακόμη οί διακριτές πολιτικές
στάσεις τής πρώτης περιόδου, όλα
«τύτά, όσο κι άν έξακολουθούν νά
ύπάρχουν, μοκΑζουν νά διαχέονται
«σέ μιά νέα ποιότητα». Καί σ«Αν
κύριο χαρακτηριστικό τής συγκυ
ρίας προβ«Αλλει μιά ιδιότυπη Ιδεολο
γική σύγκλιση.

Ό Μαρκόπουλος λοιπόν, στίς
«Σειρήνες» πού παρουσίασε πέρσι
<ιτό Ήριόδειο, έξαττορεί τήν άντίσταση τής ρωμιοσύνης στίς μεγάλες
ξένες κουλτούρες άντιπαραθέτοντας τό βυζαντινό μέλος στήν ευρω
παϊκή μουσική.
Ό Θεοδωράκης μελοποιεί τήν
'Ορθόδοξη λειτουργία καί καλεϊ
τόν κόσμο στήν έκκλησία, έπειδή
«ή 'Ορθοδοξία είναι τό λίκνο τού
έθνους».
Κι ό Σαββόπουλος, σ' ένα τρα
γούδι πού έκιρράζει άπόλυτα τή
σημερινή του στάση πρός τα πράγ
ματα, δηλώνει πώς «είτε μέ τίς άρχαιότητες, είτε μέ Ορθοδοξία, τών
'Ελλήνων οί κοινότητες φτιάχνουν
άλλον γαλαξία».
Πρόκειται καί π«Αλι γιά τά άποτελέσματα πού προκύπτουν άπό κά
ποιες πολύ εύρύτερες διεργασίες.
'Από κάποιες διεργασίες δηλαδή,
πού έπεκτείνονται πολύ πέρα άπό
τούς τρεις μουσικούς καί άφορούν
τή γενικότερη ιδεολογική συγκυρία.
Τό χαρακτήρα αύτών τών μετασχη
ματισμών στό χώρο τής ιδεολογίας
θά προσπαθήσουμε νά περιγρά
φουμε στά έπόμενα. (Γιά όσα θά
άκολουθήσουν βλ. καί |3]).

2. Μ ετασχηματισμός
πρώτος: ΟΙ ρίζες
είναι ορθ όδοξες
' Η σημερινή ιδεολογική συγκυρία
χαρακτηρίζεται άπό τήν έπιστροφή
μιας ιδιότυπης άνορθολογικής έκδοχής τής ιδεολογίας τού «έλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμού» (βλ. καί
[3]). Ή έκδοχή αύτή εντάσσεται
στό γενικό ιδεολογικό σχήμα: «έλληνικό ένάντια στο ξένο», άλλά άνακαλύπτει τήν ούσία τής έλληνικότητας, τής «ρωμιοσύνης», στήν έλληνική θρησκευτική ιδιαιτερότητα,
στήν 'Ορθόδοξη Πίστη. Ή ’Ορθο
δοξία -λένε- έξασφαλίζει τήν «Αρρα
γή έθνική «ρυσιογνωμία άπέναντι σέ
κάθε έπιβουλή.
Οί ρίζες λοιπόν είναι όρθόδοξες.
Ά ρα ξεκινούν άπό τό Βυζάντιο.
Γιατί στό Βυζάντιο, ή Ορθοδοξία
ήταν τό κυρίαρχο κρατικό δόγμα
πού διασφ«Αλιζε τή συνοχή τής Αύ-

τοκρατορίας απέναντι στους αλλό
θρησκους, τούς «αιρετικούς» καί
τούς «άμαρτωλούς». Αύτή ή έλληνοχριστιανική καθαρότητα -συνεχί
ζουν- διατηρήθηκε όσο δέν ύπήρχαν δυτικές έπιδράσεις, «σέ μέρη
αύτόνομα μέσα στην Τουρκοκρα
τία».
Από τούς πρώτους άριστερούς
πού δίδαξαν τό νέο χριστιανοεθνικιστικό δόγμα ήταν, στό χώρο τής
τέχνης, ό Γιάννης Μαρκόπουλος
καί ό Μόνος Κατράκης. Από τά
πολιτικά στελέχη «πρωτοπόροι» ή
ταν ό Κωστής Μοσκώφ τού ΚΚΕ
καί ό Κώστας Ζουράρις τού ΚΚΕ(έσ). Ακολούθησε μέ τρόπο έντυπωσιακό ό Θεοδωράκης.

3. Μ ετασχηματισμός
δεύτερος: Κρίση τής
αναπτυξιακής
ιδ εο λο γία ς,
ενδυνά μ ω ση
τού εθνικισμού.
( Ό εθνικισμός τρ έφ ει
τίς ρίζες).
' Η έπιστροφή τής ιδεολογίας τού
«έλληνοχριστιανικού πολιτισμού»
καθορίστηκε άπό δύο παράγοντες
πού συνδέονται άμεσα μέ τήν οικο
νομική καί κοινωνική κρίση.
Πρόκειται κατ' άρχήν γιά τήν κρί
ση τής κυρίαρχης έκδοχής τής άρχουσας ιδεολογίας, τού θετικισμού.
Ό θετικισμός, πού κυριαρχεί σήμε
ρα άκόμα καί μέσα στήν Αριστερά,
έπαγγέλλεται τήν οικονομική ανά
πτυξη καί εύημερία καί ύπόσχεται
μιά κοινωνική αξιοκρατία, πού θά
στηρίζεται σέ μιά λογική ιεραρχία
άρμοδιοτήτων καί μόρφωσης. Πρό
τυπό του είναι ό «σκεπτόμενος-δημοκρατικός πολίτης». Παρότι εξα
κολουθεί νά κυριαρχεί, ό θετικι
σμός δοκιμάζεται σήμερα καί χάνει
τήν πειθώ του, καθώς οι έπαγγελίες
του διαρκώς διαψεύδονται άπό τή
στασιμότητα καί τήν άνεργία.
Ό δεύτερος παράγοντας πού ύπαγόρευσε τήν έπιστροφή τού «έλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμού» είναι
ή ένίσχυση τής άστικής έθνικιστικής ιδεολογίας άπό τό χώρο τής
Δεξιάς μέχρι τό χώρο τής κομμουνι
στικής 'Αριστερός.
Ή ένίσχυση τού έθνικισμού δέν
άφορά φυσικά μόνο τή θετικιστική
έκδοχή του, τήν κυρίαρχη έκδοχή
τής έθνικής ομοψυχίας καί τών έθνικών κινδύνων. Έτσι καθώς τά

άναπτυξιακά ιδεώδη καί ό θετικι
σμός -πού ιστορικά συνδέεται μέ
τίς «άρχαιότητες»- νοσεί, ό έθνικισμός άνακαλύπτει μιά έφεδρική
«κιβωτό», τήν 'Ορθοδοξία. Μπορεί
λοιπόν νά ένσωματώνει άποτελεσματικά άκόμα καί κάποιες πολιτι
κές στάσεις πού στό παρελθόν άντιστέκονταν στις άντιξενικές άπλουστεύσεις καί στήν ιδεολογία
τού σκεπτόμενου έργατικού πολίτη
πού θά ξελασπώσει τό έθνος. Ό
Σαββόπουλος είναι ίσως ή πιό χα
ρακτηριστική περίπτωση. Μέ τό
γνωστό αισθητήριό του θά διευκρι
νίσει λοιπόν σέ μιά συνέντευξη : « ' Η
άνατολική (εικόνα τής Ελλάδας, Γ.
Μ.) άποσιωπήθηκε, κι αύτό δέ μάς
συμφέρει έθνικά. Διαλύει τόν ψυχι
σμό μας, τήν έθνική ομοψυχία».
(Ε λευθεροτυπία 11-4-83).

4. Μ ετασχηματισμός
τρίτος: Ό
χριστιανοεθνικισμός
συμφιλιώνει
τούς Ελληνες
Οταν στό παρελθόν οί διανοού
μενοι καί οί καλλιτέχνες τής παρα
δοσιακής Αριστερός μάς καλούσαν
νά έπιστρέψουμε στις ρίζες, νά έξοβελίσουμε τά ξένα πρότυπα κλπ.
άνέπλαθαν μιά άντιπαλότητα πρός
μιά -πραγματική ή φανταστική, λί
γο ένδιαφέρει- ιμπεριαλιστική ή δε
ξιά κουλτούρα. Μπορούσαν έτσι
νά παραμένουν άριστεροί.
Αντίθετα όσοι θέλουν νά άντιπαρατεθούν στή Δύση καί στούς ξέ
νους άπό τή σκοπιά τού νέου έλληνοχριστιανικού πολιτισμού βρίσκο
νται, ήθελημένα ή άθέλητα, στά
ίδια χαρακώματα μέ τούς ίδεολόγους τής Δεξιάς. ' Η έθνική όμοψυχία καί συμφιλίωση ξεπερνάει τώρα
κάθε όριο.
Ό Σαββόπουλος θά μάς χρησι
μεύσει καί πάλι σάν παράδειγμα.
«Ζήτω ή Ελλάδα καί κάθε τι
μοναχικό στόν κόσμο αύτό», θά
τραγουδήσει ό Σαββόπουλος. «Εΐμεθα ολομόναχοι στόν κόσμο καί
δέ συγγενεύουμε μέ κανένα λαό»,
θά έξηγήσει ό κύριος Στεφανάκης

άπό τή Νέα Δημοκρατία1234.
« 'θ ' Ελληνισμός είναι μιά κληρο
νομιά ζωής καί μιά στάση ζωής
μέσα στήν οικουμένη», θά μάς πεί
ό θεολόγος Χρ. Γιανναράς5, ένας
«έθνικόφρων έπιστήμων», σύμφω
να μέ τήν «'Ελεύθερη Ωρα» (12-782). «Τών 'Ελλήνων οί κοινότητες
φτιάχνουν άλλο γαλαξία», μάς έχει
ήδη τραγουδήσει ό Σαββόπουλος.
Αλλά ό Σαββόπουλος θά συνεχί
σει: «Ζήτω ή Ελλάδα καί κάθε τι
μοναχικό στόν κόσμο αύτό, Έλασσ ό ν α -Λ ε ιβ α δ ιά -Μ ε λ β ο ύ ρ ν η Μόναχο-Αλαμάνα καί Γραβιά, Άμέρικα, Βελεστίνο, Αγιοι Σαράντα,
Έσκί-Σεχίρ (!!!Γ.Μ.), Κώστας, Κώ
στας, Μανώλης... ή Ελλάδα πού'
άντιστέκεται, ή Ελλάδα πού έπιμένει, κι όποιος δέν καταλαβαίνει, δέν
ξέρει πού πατά καί πού πηγαίνει».
Βέβαια, γιά τή μεγάλη αντίσταση,
αύτήν τής έργασίας άπέναντι στό
κεφάλαιο δέ λέμε ούτε κουβέντα.
Αλλά έδώ δέν πρόκειται ούτε γιά
τήν άντίσταση τής Ελλάδας ένάντια στήν έξάρτηση, όπως τήν έννοεί ή 'Αριστερά. Πρόκειται γιά τόν
έλληνισμό πού άντιστέκεται - λέει καθόσον συγκροτεί μιά μοναδική
καί μοναχική στάση μέσα στήν οι
κουμένη. Ή διακήρυξη τού ιδρύμα
τος Γουλανδρή-Χόρν, ιδρύματος
πού σκοπό έχει νά διερευνήσει καί
νά ένισχύσει τόν νέο έλληνισμό, μάς
έξηγεϊ: «Πεποίθηση τού Ιδρύματος
είναι ότι ή ίδιοπροσωπία τού Νέου
' Ελληνισμού είναι μοναδική καί ικα
νή νά προσφέρει καίριες άπαντήσεις στά έρωτήματα τού σύγχρονου
άνθρώπου καί τού' πολιτισμού. Εί
ναι μοναδική, διότι αύτή μόνον άνεγνώρισε τό ανζητημένο καί αναντι
κατάστατο πρόσωπο ώς θεμέλιο
τον κοινοτικού βίου, άπορρίπτοντας τόσο τήν τυραννία τής συνολοκρατίας όσο καί τήν κατίσχυση τού
αύθαίρετου άτόμου» (ΝΕΑ 25-1082, οί ύπογραμμίσεις δικές μου).
Όμως γιά τό «άναντικατάστατο
πρόσωπο ώς θεμέλιο τού κοινοτι
κού βίου» έχει να μάς πεί πολλά κι
ό Σαββόπουλος. « Έχεις δίκιο -λέει
στήν Σ. Άλεξανδροπούλου, Ελευ
θεροτυπία 11-4-83- στήν Ελλάδα
δέ λειτουργεί κοινωνικά μιά γενική
παιδεία, ένα σχολείο πού να διατη
ρεί, νά διδάσκει τό αίτημα τής διά
σωσης τού προσώπου... Ξέρεις γιά
ποιό λόγο δέν προχωρεί ό συνδικα
λισμός στήν Ελλάδα, πού είναι γιά
μένα στοιχείο θετικό... Θά θέλαμε
ένα συνδικαλισμό άλλοιώτικο, πού

νά μάς έπιτρέπει νά βρούμε καί νά
διατηρούμε τό πρόσωπό μας... Κι
όμως τίς ζήσαμε τίς κοινωνίες τών
προσώπων στήν Ελλάδα. Τίς ζήσα
με, άλλά χάθηκαν μετά τή ναυμαχία
τού Ναυαρίνου».
"Ολα λοιπόν τά χαλάει ή νικηφό
ρα έκβαση τής ' Επανάστασης τού
21. Τότε ό δυτικός πολιτισμός άλλοτρίωσε τήν έλληνοχριστιανική
κοινωνία τών προσώπων. Από τότε
κινητήρια δύναμη τής ιστορίας, έπαψαν νά είναι τά πρόσωπα. Κρίμα.
Τού Σαββόπουλου ή αγάπη, βλέπε
τε, «έχει όνομα, έχει σώμα καί θρη
σκεία καί παππού σέ μέρη αύτόνο
μα μέσα στήν Τουρκοκρατία». Τήν
έπανάσταση όμως τού 21, δέν τήν
έκαναν οί «αύτόνομοι» παππούδες,
άλλά οί άλλοι, οί σκλάβοι, αύτοί
δηλαδή πού βίωναν τόν έθνικό καί
κοινωνικό ζυγό καί ζούσαν τίς ιδέες
τού εύρωπαίκού διαφωτισμού.
Τήν Κυριακή τού Πάσχα, στις
ένδεκα τό πρωί, ό Σαββόπουλος
μάς μίλησε άπό τό ραδιόφωνο τής
ΕΡΤ: «Έχουμε καί μείς δικαίωμα
σ' αύτή τή γιορτή -μάς είπε- πού
άλλωστε ποτέ δέ μάς τό αρνήθηκε
ή ίδια καί ή γοητεία της μάς άγγιζε
όταν είμαστε άκόμα καί στήν πιό
μαύρη ξενιτιά. Γι' αύτό, έστω άδέξια, έστω γεμάτος σκιές, μιά σπιθα
μή μόλις πριν χάσω τόν άτομισμό
μου, ένα δευτερόλεπτο μόλις προ
τού γίνω γελοίος μέσ' στούς προβο
λείς αύτής τής άνοιξης, έκστομίζω
έπιτέλους καί έν πλήρει συνειδήσει
τούτες τίς λέξεις: Χριστός άνέστη
παλιοί μου φίλοι. Χριστός άνέστη
συμπατριώτες, Χριστός άνέστη άδέρφια, άληθώς άνέστη πουλάκια
μου».
Ό φίλος μου ό Χάρης συνηθίζει
τόν τελευταίο καιρό νά τραγουδάει
ένα στίχο τού Σαββόπουλου, παραφράζοντάς τον. «Είμαι δεκαεξάρης,
σάς γαμώ τήν πίστη σας!»
Γιάννης Μηλιός
1. Γ. Μαστρσντωνη. Γ. Μηλιού; « Η θεωρία
τής Αριστερός γιά τήν έξάρτηση τον έλληνικοΰ καπιταλισμοί*. Ορια και συνέπειες*,
περιοδικό θ έ σ ε ις τ.2. Γενάρης 83.
2. Κ.Β. Δημητρίου: « Από τόν πολιτευτάκια
στόν Νίκο Κοεμτζή. ( Ο Σαββόπουλος και
τό περιθώριο)» Αγώνας γιά τήν κομμου
νιστική ανανέωση, τ.6, Μάιος 1979.
3. Γ. Μηλιού: « Η «φάρμα» τών όρθολογιστών καί ή.κιβωτός τής ρωμιοσύνης» θ έ 
σεις 3. Απρίλης 1983.
4. Καθημερινή 13-6-82.
5. Χρ. Γιανναρά: «Ή Νεοελληνική Ταυτό
τητα» έκδ. Γρηγόρη 1978.

Ή θανάσιμη
μοναξιά
του πρωτόδικη
Τά δικαστήρια αποφασίζουν γιά τό δικαίωμα στην άπεργία
1. Φαίνεται ότι υπάρχουν στόν τό
πο αύτό ακόμα άνθρωποι πού ξενυχτάνε πάνω σέ δικόγραφα - καί
έχουν όλα «τά φώτα τοϋ μυαλού
τους άναμμένα». Κάποιοι έλάχιστοι
at ένα σώμα πού τό βαρύνει τό
διαρκές στίγμα τής δικτατορίας1καί
τού όποιου έπίλεκτα μέλη προσφέ
ρουν «γή καί ύδωρ» στην κάθε
φορά πολιτική έξουσία. Ή διάκρι
ση τών έξουσιών καί κυρίως ή άνεξαρτησία τών δικαστών άπό τήν
έκτελεστική έξουσία ήταν πάντοτε
μιά νομική -ιδεολογική παράσταση
τής άστικής τάξης, σήμερα όμως
περισσότερο άπό άλλοτε είναι μιά
άναχρονιστική τροχοπέδη ασύ
μπτωτη μέ τήν έκπληκτική συγκέ
ντρωση τής έξουσίας στό έκτελεστικό. Είναι έπίσης άλήθεια, ότι κά
ποιοι άπτόητοι δικαστικοί έπιμένουν νά τηρούν τίς συνταγματικές
διατάξεις, μόνο όμως γιά νά νομιμο
ποιούν μέ τίς παρεμβάσεις τους
έναν άφόρητο συντηρητισμό, ένθύμιο τής δεκαετίας τού '50. Είναι
χαρακτηριστική όσο καί γραφική ή
περίπτωση τού εισαγγελέα Ποινι
κής Δίωξης κ. Γ. Θεοφανόπουλου.
Κυνηγός «μαγισσών» καί προστά
της τών άγνών ήθών τής έλληνικής
οικογένειας μάς θυμίζει έντονα άστυνομικές ιστορίες μέ γόπες πετα
μένες ατούς δρόμους άλλά καί πρό
σφατες έπιχειρήσεις «άρετής»...
2. "Αν τά παραπάνω έχουν σημα
σία, είναι γιατί συγκροτούν τό πλαί
σιο άπονομής τής δικαιοσύνης καί
γιατί κυρίως άναδεικνύουν τήν τόλ
μη, τή νομική έπινοητικότητα, άλλά
καί τή μοναξιά άποφάσεων όπως
αύτής τού Πρωτοδικείου Πατρών.
Μέ τήν έννοια αύτή ή ύπ' άριθμόν
1362/83 4 Μαΐου άπόφαση πού
πρώτον κρίνει άντισυνταγματικό τό
νόμο 1320 πού ‘παγώνει τούς μι
σθούς καί τά ήμερομίσθια, έφόσον
δέν παγώνει ταυτόχρονα καί τίς
τιμές τών άγοθών καί δεύτερον,
άπορρίπτει τήν άγωγή τής 'Εται
ρίας Άχάια-Κλάους πού ζητούσε
νά θεωρηθεί καταχρηστική ή άπερ
γία τών έργαζομένων, είναι μιά άπό
φαση ιστορική πού μπορεί νά άξιοποιήσει τό έργατικό κίνημα τής χώ
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ρας άπέναντι σέ κρατικούς ή ιδιωτι
κούς έργοδότες. Αφορά άμεσα
τούς άγώνες τής έργατικής τάξης
καί τά πιό συνειδητά τμήματά της,
έκείνα δηλαδή πού άρνοΰνται νά
θυσιάσουν τά «άτομικά» τους συμ
φέροντα στό βωμό τού «γενικού»
συμφέροντος, πού ώς γνωστόν έκφράζει βέβαια ή κυβερνητική πολι
τική. Τό Κράτος (πού δέν είναι
κράτος τής Δεξιάς άλλά τού λαού)2
πραγματοποιεί τό συμβιβασμό τών
συντεχνιακών ιδιωτικών συμφερό
ντων μέ τό ν. 1320, μέσα στό χώρο
τού καθολικού συμφέροντος τό ό
ποιο είναι ή προστασία τής έθνικής
οικονομίας, καί έτσι ό Hegel μπορεί
νά συνυπάρχει μέ τόν Κατσιφάρα
- κι άς μήν έχουν άκούσει τίποτα ό
ένας γιά τόν άλλο - ένώ όλα αυτά
γίνονται πάντοτε στό όνομα τού
σοσιαλισμού γιατί όπως δήλωσε ό κ.
Α. Παπανδρέου «δέν πρέπει νά ξε
χνάμε ότι είμαστε σοσιαλιστική κυ
βέρνηση»...2.

κάποιες μορφές μετάβασης (!). "Ι
σως μάλιστα έμφανιστούν καί κά
ποιες έρμηνείες, παράλληλες μέ τίς
«άπό τά άριστερά» κριτικές τού
θεσμικού πλαίσιου τοϋ 75, πού θά
έπιβεβαιώνουν ό,τι άρχικά υποστή
ριζαν. "Οτι δηλαδή τό «σύνταγμα
παρ' όλες τίς άτέλειές του παρου
σιάζει περιθώρια ομαλής λειτουρ
γίας πού μπορεί νά άξιοποιήσει ό
λαός» είτε ότι είναι «δέκτης κοινω
νικών συγκρούσεων καί φορέας 'ι
στορικής δυναμικής». Σάν νά ήταν
τά άνοίγματα τοϋ νομικού πλαισίου
κατάχτηση τών λαϊκών τάξεων κι
όχι ή άμεσα έπιθετική πολιτική τών
κυρίαρχων τάξεων καί τοϋ ιμπερια
λισμού ένάντια στις λαϊκές διεκδι
κήσεις καί συμφέροντα. Ή συγκε
κριμένη λοιπόν άπόφαση τού Πρω
τοδικείου Πατρών δέ θά πρέπει νά
ληφθεϊ σάν έπιβεβαίωση κάποιας
(άνύπαρκτης) δυναμικής πού έπιτρέπει τή «στερέωση καί διεύρυνση
τής δημοκρατίας» άλλά σάν ύπαναχώρηση τού ΠΑΣΟΚ άπό τούς βα
3.
Ή άπόφαση τής κυβέρνησης σικούς κανόνες τοϋ Κράτους Δι
γιά τό πάγωμα τών μισθών δέ στη
καίου - ύπαναχώρηση πού δέν κα
ρίχτηκε τόσο στή νομική της νομι
λύπτεται ούτε άπό τίς λειτουργικά
δεμένες μέ τήν άνάπτυξη τού καπι
μοποίηση. "Αλλωστε αύτή άποδείχτηκε διάτρητη άκόμα καί σέ σχέση
ταλισμού συνταγματικές προδια
γραφές.
μέ τό αύταρχικό πλαίσιο τοϋ συ
ντάγματος τού 75 πού όμως φαίνε
Κύρια πηγή τής νομιμοποίησης
ται τώρα νά είναι γενικά άποδεκτό
σάν ένα δήθεν ουδέτερο πλαίσιο
τής πολιτικής έξουσίας τείνει νά
γίνει σήμερα ή πολιτική άνππροσωπού μπορεί ίσως νά ευνοήσει καί

πευτική, δηλαδή ή ένεργοποίηση
έκείνων τών μηχανισμών συγκατά
θεσης πού θά συναινούν ή τουλάχι
στον θά άνέχονται τή μείωση τού
βιοτικού έπιπέδου τών έργαζομέ
νων. Τό ρόλο αύτό καλούνται νά
παίξουν σήμερα τά κόμματα τής
' Αριστερός καί ή ΓΣΕΕ, πράγμα
πού σημαίνει άντιφάσεις καί παλιν
δρομήσεις. ' Η χειραγώγηση τής λαϊ
κής δυσφορίας καί ή έκτόνωσή της
σέ άόριστες πορείες ειρήνης είναι
πάντοτε μιά δύσκολη ύπόθεση. Ή
στάση τών έργαζομένων στήν ΕΑΣ,
στά τρόλλεύ καί τήν ΟΙΕΛΕ, οι
σποραδικές άπεργίες καί κινητο
ποιήσεις στά έργοστάσια, ή μεθόδευση δικαστικών παρεμβάσεων
καί ή πιθανή τροποποίηση τού
1264/82 ώστε να περιοριστεί σημα
ντικά τό δικαίωμα τής άπεργίας στό
Δημόσιο καί στήν Κοινή ώφέλεια
συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στό ό
ποιο έκδηλώνεται ή άμηχανία καί οί
άντιφάσεις τής παραδοσιακής άριστεράς. Ή πολιτική τής θεσμικής
άντιπολίτευσης3 καί ή συγκαταθετική διαμεσολάβηση στό κλίμα τής
έθνικής ομοψυχίας είναι άβέβαιο
μέχρι πότε θά συνυπάρχουν μέ τήν
έκπροσώπηση τών κοινωνικών άντιστάσεων στούς χώρους τών έργα
ζομένων...
4.
Ή υπεράσπιση άπό τούς έργάτες τών άτομικών τους έλευθεριών,
ή ύπεράσπιση τοϋ δικαιώματος τής
άπεργίας, μπορεί σήμερα νά άξιοποιήσει ένα άπρόβλεπτο σύμμαχο,
όπως ή άπόφαση τού Πρωτοδι
κείου Πατρών, όμως δέν μπορεί νά
έξαντληθεί στίς έπιρρεπείς πάντοτε
σέ πολιτικές παρεμβάσεις καί
γι' αύτό «τυπικές» νομικές έγγυήσεις. Ή μαζική άσκηση καί ή «δο
μική» κατοχύρωση τών δικαιωμά
των τών έργαζομένων άσχετα άπό
τήν «έποικοδομητική» τους ρύθμι
ση είναι ή μόνη γραμμή ύπεράσπισης άπέναντι στήν έπιθετική πολιτι
κή τού κεφάλαιου καί σάν τέτοια
δέν μπορεί νά μπει ύπό τήν άίρεση
τής «έπίπτωσης τών άπεργιών στό
κοινωνικό σύνολο» ή τής «κρίσιμης
καμπής τών έθνικών προβλημά
των». "Αλλωστε τέτοιου είδους ξε
θωριασμένα ιδεολογήματα είναι
γνωστά άπό άλλοτε στούς έργαζόμενους πού όλο καί πιό συχνά δέ
φαίνονται διατεθειμένοι νά άγωνίζονται γιά θυσίες. Τελευταία μάλι
στα δέ φαίνονται πρόθυμοι ούτε
κάν νά τίς ύποστοΰν.
Μπάμπης Άνθόπουλος

1. Ό "Αρειος Πάγος, τό ανώτερο δικαστή
ριο τής χώρας δχι μόνο αποδέχτηκε τή
δικτατορία -μέλη τον στελέχωσαν τήν πρώ
τη κυβέρνηση τής χούντας- άλλά καί τήν
άναγνώρισε νομικά σάν έπανάσταση πού
δημιουργεί δίκαιο. Τό ίδιο ισχύει, άν καί μέ
πιό προσεκτικές διατυπώσεις, γιά τό Συμ
βούλιο τής έπικρατείας.
2. Από τή συνέντευξη τοϋ πρωθυπουργού
στά έγκαίνια τοϋ γραφείου τύπου.
3. Κυρίως όσον άφορά τό ΚΚΕ, στό βαθμό
πού ή «άντιπολίτευση» έστω καί θεσμική
είναι άκόμα ζητούμενο γιά τό ΚΚΕ to.

’Από την τελευταία συναυλία
οπόν Παναθηναϊκό

Πέφτουν οι σφαίρες
σάν τό χαλάζι
κι ή άστυνομία w
τό διασκεδάζει
'Επιμένει ή άστυνομία: Δέν έπε
σαν πυροβολισμοί τή νύχτα τής
12ης Μάΐου στή Διάρκεια τής ...δι
μερούς συνάντησης ροκάδων-άστυνομικών γιά μιά τζάμπα θέση στή
συναυλία τών URIAH-HEEP στό
γήπεδο τού Παναθηναϊκού.
«Κι άν ακόμη κάποιος πυροβόλη
σε α ύτό ς όέν ήταν ή ά σ τυ νο 
μία...» άντιγράφουμε άπό τό αστυ
νομικό δελτίο πού δόθηκε έκεϊνο
τό βράδυ στις έφημερίδες.
Καί γεννιέται τό έρώτημα: Τελικά
έπεσαν πυροβολισμοί ή όχι; ”Η μή
πως τούς κάλυκες καί τά χρησιμο
ποιημένα βλήματα πού βρέθηκαν
στήν όδό Τσόχα τά είχαν «καβαντσάρει» οί ροκάδες στις τσέπες
τους μέ σκοπό νά κατηγορήσουν
άργότερα τήν άστυνομία; Σ’ αύτή
τήν περίπτωση βέβαια, θά έπρεπε
νά είχαν πάει έκεϊ άπό τό περασμέ
νο βράδυ καί νά πυροβολήσουν πά
νω στόν τοίχο μέ 38άρι ύπηρεσιακό
περίστροφο. Γιατί άλλιώς πώς βρέ
θηκαν σημάδια άπό σφαίρες πάνιο
στόν τοίχο;
Τήν άλλη μέρα, συμπολιτευόμενες καί άντιπολιτευόμενες έφημερί
δες (νά μή θίγουμε τά καλώς κείμε
να -μέ τήν άστυνομία δέν παίζει
κανείς) έσπευσαν νά υιοθετήσουν
χωρίς ένδοιασμούς τήν έξήγηση
πού έδωσε ή άστυνομική διεύθυν
ση.

Έρωτηθηκαν...
«... 'Εξάλλου έρωτήδηκαν οί έπικεφαλεϊς τών δυνάμεων καί έλε
γξαν τούς υπαλλήλους τους οί ό
ποιοι όιεπίστωοαν ότι κανένας α
στυνομικός όέν ττυροβόληοε...»
'Ιδού άπιστοι. Ρωτήθηκαν οί άν
θρωποι καί είπαν όχι. Σκεφτείτε
έτσι γιά πλάκα νά έλεγε κάποιος
ΝΑΙ.
Καί έπειδή κάποιες έφημερίδες
δημοσίευσαν τις φωτογραφίες ένός
νεαρού μέ διαμπερές τραύμα στό
πόδι άπό σφαίρα (δέ θέλησε νά

δώσει τό όνομά του γιά ευνόητους
λόγους), ή άστυνομική άνακοίνωση
προκειμένου νά διαλύσει τίςάπατηλές έντυπώσεις πού πιθανά δημιουργήθηκαν συνέχιζε:

Είστε άντρες ρέ;
«... Α λλά έ π ιτέλο υ ς, άς μά ς
πουν ποιοι είναι αύτοί πού δέχτη
καν σφαίρες άπό άστυνομικούς
γιά νά τό διαπιστώσουμε καί μό
νοι μας. όχι μόνο άπό τίς φωτο
γραφίες τών έφημερίόων...»
Μ' άλλα λόγια όποιος είναι ά
ντρας νά βγεί νά μάς καταγγείλει.
Βέβαια δύο άπό τούς 31 κρατούμε
νους πού είχαν έμφανή τραύματα
στό κεφάλι, έσπευσαν άμέσως νά
τούς «χρεώσουν»' μέ τόν τραυματι
σμό τού άστυνόμου Κοκκινάκη. Έ 
τσι, γιά νά Ισοφαριστούν οί έντυπώσεις.
'
Κωμικά πράγματα δηλαδή. Εδώ
έχανε ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί
τή μάνα καί κατά διαβολική σύ
μπτωση άνάμεσα στους 31 συλληφθέντες άναγνωρίστηκαν οί δύο
δράστες τής έπίθεσης έναντίον τού
άστυνόμου;
"Ηθελα νάζερα, ό άστυφύλακας
πού γδύθηκε κι έκανε τόν ροκά ι
νά μήν τίς «άρπάξει» (χόρευε ύ.ροχα πάντως), πώς δέν άναγνωρι
κι αύτός στήν 'Ασφάλεια τήν ξι
θιά παρτεναίρ του;

Ιΐρός στιγμή άναρωτηθήκαμε:
Καλά κι όταν τελειώσουν οί 5 σφαί
ρες καί θέλει τό «όργανο» νά ξανα
γεμίσει οί χρησιμοποιημένοι κάλυ
κες τί γίνονται;
Φαίνεται πώς ή τεχνολογία έχει
φτάσει πιά σέ τέτοια έπίπεδα πού
έκείνη τή στιγμή μπαίνει σέ λει
τουργία ό μηχανισμός αύτοκαταστροφής καί οί χρησιμοποιημένοι
κάλυκες... έξαερώνονται.
Τότε όμως πώς βρέθηκαν κάλυ
κες καί βλήματα στήν όδό Τσόχα;
Δέ μένει τώρα παρά νά μάς πούνε
ότι οί πιτσιρικάδες πού μεταφέρθη
καν έκεϊνο τό βράδυ στά νοσοκο
μεία καί τίς ιδιωτικές κλινικές μέ
θλαστικά τραύματα στό κεφάλι, δέν
είχαν χτυπηθεί άπό γκλόμπς.
Έ , τώρα τούς πιστεύουμε. Γιατί
οί περισσότεροι άστυνομικοί έκεϊνο
τό βράδυ είχαν καταργήσει τά γκλό
μπς καί χρησιμοποιούσαν ώς πιό
άποτελεσματικά καδρόνια καί σιδε
ρένιους λοστούς. 'Αδιάψευστος
μάρτυρας, φωτογραφία πού δημο
σίευσε απογευματινή έφημερίδα.
'Αλήθεια, τί άπέγιναν οί έπώνυμες καταγγελίες δύο κρατούμενων

ότι κακοποιήθηκαν μέσα στό κελί
τους άπό άστυνομικούς;
Αλλά θά βρεθεί σίγουρα πάλι
κάποιος νά ρωτήσει: «Καλά κι αύ
τοί τί ζήταγαν έκεί μέσα;» Πήγαι
ναν γυρεύοντας δηλαδή...
Καί γιά νά τελειώνουμε, καί πυ
ροβολισμοί έπεσαν καί τραυματίες
άπό σφαίρες ύπάρχουν. Πού δέν
παρουσιάζονται όμως, γιατί φοβού
νται τά άντίποινα.
Δυστυχώς καμιά έφημερίδα δέ
βρέθηκε νά καταγγείλει τό γεγονός,
ή έστω νά έπισημάνει τούς λόγους
πού «άνάγκασαν» κάποιους κάουμπόυς νά τραβήξουν πιστόλι.
Τό πιό πιθανό πάντως είναι πώς
οί «σκληροπυρηνικοί κύκλοι» πού
έξακολουθούν νά δρουν όνενόχλητοι μέσα στήν άστυνομία, σήκωσαν
κεφάλι.
Πώς άλλιώς έξηγείται τό... παρά
πονο ένός έπικεφαλής πού έκεϊνο
τό βράδυ άκούστηκε νά λέει στούς
δημοσιογράφους :
« Ά ς ήμουν έγώ αστυνομικός
όιευδυντής καί τά λέγαμε...»
Σκουλαρίκη μ' άκούς;
Σ.

Νέα τεχνολογία
Καί φτάνουμε στό πιό συγκλο
στικό σημείο τού άστυνομικον &
τίου πού άποστόμωσε κάθε συ>
φάντη τών σωμάτων τής Τάξης )
άνάγκασε σύσσωμο τόν Τύπο νά
παραδεχτεί;
«... Αλλά άκόμη κι άν είχε σι
βει κάτι τέτοιο, πώς βρέδηχαν »
λυκες, ά<Ρ°ϋ είναι γνωστό ότι
υπηρεσιακά δπλα είναι περίστς
φα καί μετά τόν πυροβολισμό
κάλυκας μένει στό μύλο;»
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’Απάντηση ατό άρθρο
«’Ακόμα μιά εκδοχή
του Πεθαίνω σά χώρα»

Δρομείς μεγάλων
αποστάσεων
καί ποδοβολητά
«επί τόπου»
Ή Αναστασία Λαζαρίδου δέν
μπόρεσε, κατά τή γνώμη μου. νά
στοιχειοθετήσει μιά δική της εκδο
χή τοϋ «Πεθαίνω σάν χωρά». Έ πει
σε όμως σίγουρα πώς ό λίβελλος, ώς
φιλολογικό είδος ανθεί πάντα στήν
άριστερά. Έπεισε έμένα, έπίσης,
πώς στή χυδαιότητα οδηγούν πολ
λοί δρόμοι, καί πώς κατόρθωσε νά
τούς περπατήσει όλους μαζί.
Υπάρχει νομίζω, μιά ούσιώδης
καί άποφασιστική διαφορά στό ή
θος γραφής, στή στάση ζωής καί
στήν άντίληψη τής πολιτικής έντα
ξης άνάμεσα στή Λαζαρίδου και τήν
περίπτωσή μου.
Ό κόσμος τής Λαζαρίδου έξαντλεϊται στόν έαυτό της. Αντίθετα,
τό άτομό μου καταγράφεται καί
έλέγχεται μέσα άπό σαφείς έπιλογές καί συγκεκριμένη δράση πού
άρχίζει άπό τό « Αγαπώ τόν Αθλη
τισμό καί προσπαθώ» καί έχει άδη
λη έκβαση, όπως κάθε δραστηριό
τητα πού άσκείται καί δοκιμάζεται
έμπρακτα στό κοινωνικό καί πολιτι
κό πεδίο.
Ανήκω, πρακτικά, σ' αύτό τό εί
δος πού όνομάζει ή Λαζαρίδου
«δρομείς μεγάλων άποστάσεων»
καί τήν άτομική μοναξιά μου δέν
φιλοδόξησα ποτέ νά τήν υψώσω σέ
δημόσια άρετή. Δρώ, δράμω καί
έπιδράμω στά πράγματα, καί κατά
τούτο είμαι έλεγχόμενος καί διαυ
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γής·
Μόνο λοιπόν ή μικρονοϊκή καθη
μερινότητα ένός κλειστού κύκλου
ζωής μπορεί νά οδηγεί τή Λαζαρί
δου νά ψάχνει τά κίνητρά μου άπό
τούς φεγγίτες αγνοώντας τίς άνοιχτές θύρες μιας κατατιθεμένης
πρακτικής...
Είναι ή ίδια φτώχεια νομίζω, πού
τήν οδηγεί σέ μειωτικούς γιά τήν
ίδια χαρακτηρισμούς μου, άπό «έπιστρατευμένο» τής κυβέρνησης
(«πληρωμένο κάλαμο» πού λέμε δη
λαδή) μέχρι νά συντάσσω τά κείμε
νά μου έν εϊδει δελτίου τής Ασφά
λειας: « Ό Πέτρος Εύθυμίου, επει
δή είναι μέσα ατά πράγματα καί
ξέρει, μάς πληροφορεί ότι ό νεκρός
ήταν μέλος τού ΚΚΕ», (υποθέτω
πάντως ότι δέ διαβάζει κάν έφημερίδες).
Δέ θά προσπαθήσω παρ' όλ' αύτά νά άσχοληθώ μέ τό ήθος γραφής
τής Α. Λαζαρίδου. Καθένας άλλω
στε έπιλέγει τά μέσα του κατά τήν
ποιότητά του.
Θά έπιχειρήσω νά δείξω μόνο,
πώς ή κύρια λειτουργία τού άρθρου
τής Α. Λαζαρίδου είναι ή διαφύλαξη
«έν κενώ», μιας άπροσδιόριστης
στά στοιχεία της, «άριστερής συνεί
δησης». Πώς στήν πραγματικότητα,
πάσχισε άγωνιωδώς νά στοιχειοθε
τήσει τόν χαρακτηρισμό τοϋ «άποστάτη». ’Αλλά έπειδή «άποστατεϊς»

άπό κάπου, αύτό τό «κάπου» πρέ
πει νά μπορείς νά τό προσδιορίσεις.
Καί άδυνατώντας ή Α. Λαζαρίδου
νά τεκμηριώσει ένα άντικειμενικό
πεδίο αύτής τής «άριστερής συνεί
δησης» πού τήν καθαρότητά της
προασπίζει, άδυνατώντας δηλαδή
νά θέσει τό θέμα μέ πολιτικούς
όρους, τό θέτει μέ προσωπικούς.
Ό «όππορτουνισμός», ή «φιλοδο
ξία», άκόμα καί ή κρατική άντιμισθία, συνιστούν τόν κατήφορο τών
«συλλειτουργών» τής κυβερνητικής
πολιτικής...
Πρακτικά δηλαδή πρέπει νά άποδειχτεί πώς συνύπαρξη άριστερών
προτάσεων καί απόψεων, μέ τήν
κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ είναι αδύ
νατη.
Αύτό τό θέμα όμως δέν τό έθεσε
ή Α. Λαζαρίδου. Δέ νομίζω όμως ότι
θά μπορούσε κάν νά τό διαχειρι
στεί, άπ' ό,τι δείχνει ή γενικότερη
φυσιογνωμία τοϋ γραπτού της.
"Εχω πάντως τήν αίσθηση ότι τό
πραγματικό πρόβλημα τής Α. Λαζα
ρίδου -όπως καί τού όμόλογού της
Α. Μαούνη- είναι τό έντελώς άντίστροφο άπ' ό,τι παρουσιάζεται ώς
πρός τήν περίπτωσή μου.
Δέ μοϋ συγχωρεί όχι τό ότι «συλ
λειτουργώ» μέ τήν κυβερνητική πο
λιτική, άλλά τήν άνεξαρτησία μου
άπ' αύτήν. Στό παιχνίδι τού «ά
σπρου μαύρου» πού θάθελε γιά τίς

πολιτικές σχέσεις, τήν τρομάζει
περισσότερο ότι έξακολουθώ νά
γράφω «άριστερά» πράγματα, τήν
ώρα πού ό όρος τής δικής της
έφησύχασης είναι πώς «άριστερά»
πράγματα καί συμμετοχή στις διαδι
κασίες πού άνοίγει τό κυβερνητικό
παιχνίδι είναι άσυμβίβαστα καί άδιανόητα.
Κάπου ή στάση μου «χαλάει τήν
πιάτσα» δηλαδή, καί τούς όρους
άδράνειας ένός τμήματός της. Ή Α.
Λαζαρίδου θά ήταν έφησυχασμένη
άν πραγματικά ήμουν άπολογητής
τής κυβερνητικής πολιτικής. "Αν ό
μως ή κυβερνητική πολιτική παρου
σιάζεται όπως είναι δηλαδή αντιφα
τική, τότε μεταβάλλεται σέ πρόκλη
ση.
Σ' αύτή τήν πρόκληση όμως πώς
θά άνταποκριθεϊ ή Α. Λαζαρίδου;
Αν τό νά είσαι άριστερός σήμερα
δέν τεκμηριώνεται άπό μιά ένσωματωμένη καθημερινότητα πού τή
διακόπτει «πού καί πού» κανένα
άρθρο, τότε όλα άνατρέπονται.
Καί μάλιστα άν κάποιοι άριστεροί
παλεύουν γιά την τεκμηρίωση μιας
άριστερής πρότασης, μέσα στό σύ
νολο τών άντιφάσεων τής κυβερνη
τικής πολιτικής αύτό «πάει πολύ»
γιά τόν άνέξοδο άγώνα άριστερής
καθαρότητας τής Λαζαρίδου.
Βγαίνει λοιπόν στις έπάλξεις τού
κάστρου δίπλα στόν Μαούνη καί

προειδοποιεί «έπί τού προσωπι
κού »: «Μήν κοιτάτε τί λέει, κοιτάξ
τε ποιός τά λέει». Καί ήρεμεϊ...
Μόνο λοιπόν μιά στερημένη πά
θους ζωή μπορούσε νά «καθηλω
θεί» άπό τή χρήση τού Ζαρέντη.
Μόνο ή άπόσταση άπό τήν πραγμα
τικότητα τού συνδικαλιστικού κινή
ματος μπορεί νά μετατρέψει στό
κεφάλι τής Λαζαρίδου τούς έπικεφαλής τής ΠΕΜΕΝ στούς ήρωες
τών Ιστοριών πού μάς γαλούχησαν
καί νά τούς έξυψώσει σέ ήγέτες
άπεργίας, πού μεταφέρουν στούς
ώμους τους νεκρούς στή μάχη συ
ντρόφους τους.
Προσωπικά, είναι ή ίδια συγκίνη
ση γιά τά «ιερά καί τά όσια», τού
κινήματος πού μέ οδήγησε όχι στήν
«καθήλωση» άλλά στήν όργή. Γιατί
αύτή ή τριβή μέ τήν καθημερινότη
τα, δέ μού έπιτρέπει νά λειτουργώ
μέ «εικόνες» άλλά μέ τούς δημιουρ
γούς τους. Καί συγκινήσεις «έρζάτς» άπό κακούς σκηνοθέτες δέ μέ
ελκυσαν ποτέ γιά νά συμβεί καί
τώρα.
Άλλά τό τραγικό καί άπό τή
σκοπιά τους γελοίο τής Α. Λαζαρί
δου καί τού Μαούνη είναι πώς αυ
τοί προβάλλουν άπό τά κείμενά
τους ώς ύπηρέτες τής τρέχουσας
πασοκικής λογικής καί όχι οί άπόψεις μου.
Είναι αύτοί πού έπαναλαμβάνουν
τά στερεότυπα γιά τήν εύθύνη τού
κράτους καί τής κυβέρνησης, δηλα
δή ζητούν καλύτερο κράτος καί
καλύτερη κυβέρνηση. Ζητάνε πράγ
ματα, γιά λογαριασμό τής έργατικής
τάξης, αύστηρότερη νομοθεσία, πε
ρισσότερους λιμενοφύλακες, συχνή
έπιθεώρηση έργασίας.
Έγώ αντίθετα, ύποστήριξα τήν
ένίσχυση τής αύτοδυναμίας τής έρ
γατικής τάξης καί τών όργανώσεών
της. Είπα δηλαδή πώς ή έργατική
τάξη πέρα άπό όποιους όρους έπιβάλλει μέσα άπό τούς άγώνες της
στό πεδίο τής κρατικής συγκρότη
σης πρέπει κυρίως νά είναι αύτόνομη καί νά προστατεύεται άκόμα καί
άπό τίς κυβερνήσεις της.
Είπα ότι αύτή τή δύναμη καί
περηφάνεια νά έπιβάλλει ή ίδια δη
λαδή τούς κανόνες άσφαλείας έπρε
πε νά διεκδικήσει καί ή ΠΕΜΕΝ
καί ότι πετώντας τό πτώμα του
Ζαρέντη στά πόδια τού Κατσιφάρα,
ένιψε σχετικά εύκολα τά χέρια της,
όπως ουσιαστικά κάνει καί ή Α.
Λαζαρίδου έμπνεόμενη άπό τήν ει
κόνα τού νεκρού καί όχι άπό τή
δυνατότητα τής ζωής του.
Άλλά μέ όλα αύτά πάμε μακρυά.
Καί φαίνεται ότι πάει πολύ νά ζη
τάς άπό τήν Α. Λαζαρίδου νά άντιμετωπίσει τά πράγματα μέ τούς ό
ρους τους.
Ά ς προσέξει μόνο. Γιατί ύπάρχουν οί δρομείς μακρών άποστάσεων, ύπάρχουν όμως καί τά διαρκή
«ποδοβολητά έπί τόπου». Καί άπό
τούς ήχους τού γραπτού της είναι
φανερό πού έντάσσεται ή περίπτω
σή της...
Πέτρος Ευθυμίου

καί ή άνταπάντηση

«Κοιτάζοντας
άπ’ τον φεγγίτη»
Επειδή τό «Πεθαίνω σάν χώρα»
άρκετά χρόνια μετά τή συγγραφή καί
άνεξάρτητα άπό τήν πρόθεση τού
συγγραφέα του, κινδυνεύει νά γίνει
best-seller, καταλαμβάνοντας τή θέ
ση No 2 μετά τά « 100 χρόνια μονα
ξιά» τού όποιου ό τίτλος είναι κι
αύτός συναφής μέ τή θεωρητική
διαμάχη πού έχει ξεσπάσει άνάμεσα
σέ μένα, στον ομόλογό μου καί τόν
Εύθυμίου, καί έπειδή τό άντικείμενο
τής διαμάχης αύτής συνεχώς μετατο
πίζεται, αισθάνομαι έκ τών πραγμά
των βαριά χρεωμένη μέ τήν άνάγκη
τής άνταπάντησης.
Ξεκινώντας όμως τήν έν λόγω
άνταπάντηση, ώς άθλια λιβελλογράφος πού είμαι καί έχοντας περπατή
σει μαζί όλους τούς δρόμους πού
όδηγούν στή χυδαιότητα, έχω κατα
ληφθεί άπό άκρα άμηχανία ώς πρός
τό έπίπεδο στό όποιο διεξάγεται ή
συζήτηση. Κι αύτό γιατί είναι εύθύς
έξαρχής σαφές ότι τό κείμενο τού
Εύθυμίου δέν προσφέρεται γιά συ
ζήτηση. Είναι γραμμένο ειδικά γιά νά
κλείσει τή συζήτηση καί γράφηκε
άπό άνθρωπο πού δέν είναι βέβαια
«πληρωμένος κάλαμος» (ό όρος εί
ναι δικός του), άπλώς καβάλησε τό
καλάμι.
Καί έξηγούμαι:
Ό Πέτρος Εύθυμίου, τό άτομό
του δηλαδή, κατατέθηκε, καταγρά
φεται, έλέγχεται.
"Εχει σαφείς έπιλογές, συγκεκρι
μένη δράση, άσκεί. Ασκεί δραστη
ριότητα, δοκιμάζεται, δοκιμάζεται ή
δραστηριότητα έμπρακτα στό κοι
νωνικό άλλά καί στό πολιτικό καί
ίσως καί τό θρησκευτικό, όπωσδήποτε καί στό οικονομικό πεδίο, δη
λαδή σφαιρικά.
Καί νά ό Πέτρος δοκιμαζόμενος
μπροστά καί λίγο μέσα καί Ισως μέσα
άπ' τίς άνοιχτές πόρτες τής κατατε
θειμένης πρακτικής του.
Καί έμείς μόνοι, μοναχικοί, καθη
μερινοί, μικρονοϊκά καθημερινοί νά

φυλάμε μετερίζι στούς φεγγίτες.
Καταθέτει ό Εύθυμίου.
Καταθέτει πρακτική, ζεί μέ πά
θος, δέν έχει πλέον ιερά δέν έχει καί
όσια, δέν είναι καθηλωμένος.
Είναι οργισμένος.
"Εχει τριβή μέ τήν καθημερινότη
τα τή μεγαλονοίκή καί λειτουργεί.
Λειτουργεί μέ τούς δημιουργούς, δέν
έχει συγκινήσεις, δέν έχει καί «έρζάτς», δέν έχει συγκινήσεις «έρζάτς»
καί γράφει.
Γράφει άριστερά, άκόμα γράφει
άριστερά, γράφει άκόμα άριστερές
προτάσεις μέσα άπό τίς άντιφάσεις
τής κυβερνητικής πολιτικής, καί όχι
άνέξοδα, καί όχι «πού καί πού» άλλά
ταχτικά, χωρίς διακοπές, τεκμηριω
μένος καί ένσωματωμένος στή μεγαλονοική του καθημερινότητα.
Τί ταλαιπωρία!
Κι ό Πέτρος δρά, δράμει καί έπιδράμει στά πράγματα. Θεός φυλάξοι!
Μιά τέτοια όρολογία κειμένου,
πέρα άπό τό έκδηλο ψυχαναλυτικό
ένδιαφέρον, κάνει νά προβάλει τό
ζήτημα τής όντως διαφορετικής στά
σης ζωής ώς πρός τήν πολιτική
ένταξη άνάμεσα σέ μένα καί τόν
Εύθυμίου. Ό Εύθυμίου, μέσα άπό
μιά πλούσια σέ έναλλαγές καί άντιφάσεις πορεία, σάν διαλεκτικός πού
είναι, ξανακατέληξε στό ΠΑΣΟΚ
σάν σύμβουλος τού ύφυπουργείου
νέας γενιάς. 'Ενόςύφυπουργείου μέ
άπροσδιόριστες μέν άρμοδιότητες,
τό όποιο όμως πέτυχε, σέ μιά πλού
σια σύνθεση πού ξεχειλίζει άπ' όλες
τίς πάντες νά συζεύξει τούς άνένταχτους παράγοντες τής άριστεράς, τή
γενιά τού Πολυτεχνείου, τούς περι
θωριακούς κ.ο.κ. ' Η ίδιόρυθμη αύτή
έπιστροφή στάθηκε διπλά χρήσιμη.
Στό μέν ύφυπουργείο έδωσε τή φερεγγυότητα ένός ανοικτού όργάνου.
Στόν δέ Εύθυμίου άνοιξε τή δυνατό
τητα πρός τό ποθούμενο, διατηρώ
ντας ταυτόχρονα τό ρόλο τού παρά

γοντα στήν εύρύτερη άριστερά, κρα
τώντας έπομένως καί άνοιχτές τίς
γέφυρες.
"Ολο αύτό τό σύνθετο σύστημα ό
Εύθυμίου τό όνομάζει λεπτό παιχνί
δι συσχετισμών μέσα στήν κυβερνη
τική πολιτική. Θά μπορούσε νά τό
όνοματίσει καί μέ κάποιον άλλο
έξίσου εύηχο πολιτικά όρο καί αύτή
ή συζήτηση νά συνεχίζεται στό διηνε
κές. Τό ζήτημα δέν είναι έκεί. Άλλά
στό πώς, ή άλαζονεία τής έξουσίας
(πραγματικής ή φαντασιωσικής),
τόν κάνει άνελαστικό καί έπιθετικό
άπέναντι στόν όποιονδήποτε έχει τό
θράσος νά σκέφτεται καί νά έκφράζεται έπί τών σαφών έπιλογών του
καί τής κατατεθειμένης πρακτικής
του. ' Ιδίως όταν αύτός πού σκέφτε
ται καί έκφράζεται είναι μοναχικό
άτομο πού τή μοναξιά του δέν τήν
ύψώνει βέβαια σέ δημόσια άρετή,
άλλά τήν ύπερασπίζεται άπέναντι
στή βαρβαρότητα τού ρεύματος
πρός τήν έξουσία.
"Ολα αύτά τά ξέρει καλά ό Εύθυ
μίου καί ή λεοντή τής έξουσίας δέν
τόν έχει κάνει άκόμη νά τά ξεχάσει.
Διαφορετικά δέν μπορεί νάέρμηνευτεί ό ένοχικός τόνος του γιά τήν
άποστασία του (ό όρος δικός του)
άπό τόν χώρο τής άριστερής συνεί
δησης.
Άλλά γιατί οί ένοχές; Ό άπολογητισμός είναι δημόσια άρετή, κατα
ξιωμένη άπό τόν πρωθυπουργό τής
χώρας, τούς ύπουργούς, άκόμη κι
άπό τόν Πρόεδρο, τό σύνολο δηλαδή
τής πολιτικής ήγεσίας, πιθανόν καί
τής θρησκευτικής. Καί χιλιάδες άπολογούνται καί είναι καταξιωμένοι,
μπορούν νά έχουν καί ένοχές, νά
βρίσκουν άντιφάσεις, νά έφευρίσκουν άντιφάσεις, νά προκαλούνται
καί νά άπαντούν, νά προτείνουν
προτάσεις ζωής, νά ζούν άντιφατικά
(Τί μαγεία!)
' Ως πρός το γεγονός πού προκάλεσε τή φοβερή αύτή διαμάχη θά
ήθελα νά προσθέσω τό έξής. ' Επει
δή οί έκκλήσεις γιά αυτόνομη συ
γκρότηση τής έργατικής τάξης καί
προστασία της άκόμη καί άπό τήν
κυβέρνησή της (;) ήχούν άφερέγγυα
μπροστά στις κλαγγές τού νέου νό
μου γιά τίς άπεργίες, θά ήταν ίσως
καλύτερα γιά τόν Εύθυμίου νά πε
ριορίσει τήν άριστερή του πρόταση
στήν οργάνωση τού χώρου νεότητας
στή Χάλκη έλπίζοντας νά μή θεωρεί
πλέον νεολαίους έμένα καί τόν όμόλογό μου.
Άλλά ό Εύθυμίου τό πάει μακριά.
Φαντασία στήν έξουσία!
Φαντασίωση στήν έξουσία!
Φαντασίωση γιά τήν έξουσία!
Φαντασιώσεις!
Πεθαίνω σάν χώρα - Ζώ σάν
Πέτρος
‘Εκατό χρόνια Πέτρος - Εκατό
χρόνια μοναξιά
Τά έκατοντάχρονα τού Εύθυμίου.
Τί Χάλκη Θεέ μου!
‘Αναστασία Λαζαρίδου
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«Διαψωνω με ο,τι λες, αλλά iîVa uncpagnigrer
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Ή Χ ο ι ι ΙΝ Η
Συντριβή τής Τουρκίας στον ΟΗΕ 103 κατά 5 ύπέρ
F A F Y A F P f l T Y f ll A 14/5
14/5
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗ ΡΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗ Σ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΗΜΑ 17/4

Σε μεγάλα
κέφια
Κ αραμανλής|
— Α νδρέας

Τελευταίο Ταγκό στό Καπνοχώρι. Τόν σκό
τωσε γιατί πρίν 6 χρόνιο χόρεψε μέ τή
γυναίκα του.
ΕΘΝΟΣ 16/5

χαλάλι ή ταλαιπωρία...

Οι «κρυηκς
αγάπες» του
Πρωθυπουργού
ΙΕΛ

Έ, συνηθίσαμε πιά! Νέοι κοί γέροι, περιμέ
νουμε καί όλο περιμένουμε πότε νά τ ε 
λειώσει ή άπεργία νά πάμε σπίτι μας. Κι άν
ή συντροφιά είναι έλκυστική, δε βαριέοαι,

Τό όπώλεοα δλα καί έμεινε τό οέξ.
ΕΘΝΟΣ 15 /5

1 » . 17

Τοόντα οέ οκηνή καί πλατεία. Ποινική δίωξη
γιά παράβαση τού νόμου περί όοέμνων,
όακηοε χθές ό εισαγγελέας ποινικής άγωγής κ. Εύθ. Στόμος κατά τών υπεύθυνων
τών κινηματογράφων «ΡΙΘΟΛΙ» «ΑΡΙΟΝ· και
«ΟΜΟΝΟΙΑ· έπειδή προχτές πρόβαλαν ται
νίες οχληρού πορνά.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13 /5

Τό οπυρί ατά οπίσθια όλο καί μεγαλώνει.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟ Ι 2 9 /4

Όπως έγραψε χθές ή θρεττανική «Σάνταιη
Μαίηλ» μολυομένο αίμα άπό τήν Αμερική
φέρνει μιό θανάοιμη άοθένεια. Μ εταδίδε
ται μέ τήν οεξουαλική έποφή.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΡΑ 2 /5

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟΣ 13 /5

'Ορθόδοξος έρωτας καί
όρθοδοξία
θεόσταλτο τό οέξ λέει ή Εκκλησία αλλά τό
καταπιέζει.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Ή «θεία Ναστάζιο· τά μυστικά κοί κρυφό
δνειρο τοϋ μιοού ανδρικού πληθυσμού τής
γής ή «πεντάμορφη πού γεννήθηκε άπό τό
τέρας· (τόν άοχημότατο μπαμπά της Κλάους) είναι ή οούπερ-οτάρ τοϋ φετεινοϋ
φεστιβάλ τών Καννών.
Σεξουαλική ψυχρότητα; δονητές GALAXY.
Άποκαθιστοϋν τήν γυναικεία ψυχρότητα. 01
γυναίκες θά άνακαλύψουν γιά πρώτη φορά
τήν έρωτική χαρά, δωρεάν πληροφοριακά
έντυπο. Τηλ 36.19.277 ή γράψτε - έλάτε
Γκάλαξυ Σκουψδ 52 'Αθήνα Β. 54047.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΙ 16/5

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΙΤΛΕΡ
Αληθινό ή ψεύτικο τό ημερολόγιο τού
Χίτλερ τοϋ όποιου ή βημοσίευοη όρχιοε
κιόλας στή Γερμανία είναι ίσως τό «κείμενο
τής χρονιάς·: αύτό πού θό προκαλεοει τις
περιοοότερες συζητήσεις καί τούς περιοοότερους φιλολογικούς, αλλά καί κυρίυς
ιστορικούς καβγάδες!
Τό νέα δημοσιεύουν οήμερα χαρακτηρι
στικές σελίδες άπό τό Ημερολόγιο τού
Χίτλερ πού μπορεί νό είναι ή νό μήν είναι
αληθινό.
ΤΛ ΝΕΑ 2/5

Στόχος τΰν Ναζιστών πού διοχέτευαν τούς
τόμους τού δήθεν ήμερολογίου τού Χίτλερ
- 60 τόμους συνολικά - ήταν νό παρουσια
στεί μιά άλλη εικόνα τού ηγέτη τού ναζι
σμού. Οπως είναι γνωστό καί ή πραγματική
έξιστόρηοη ουμφόντων αέ μορφή ήμερολο
γίου καί τού πιό αποτρόπαιου καί έγκληματία προκαλεϊ στόν άναγνώοτη μέ τήν ύπακειμενική προβολή των δεδομένων μιά
κάποια συμπάθεια.
ΤΟ ΒΗΜΑ 15/5

Ο γραφικός χαρακτήρας
χειροτερεύει όσο πληθαίνουν
οί αποτυχίες
αμ ή αντικειμενική πληροφόρηση τοϋ Συ
γκροτήματος!

Στό Μεοολλόγι για « Εθνική ένότητα καί
όμοψυχία Νέα εύθυγράμμιοις χθές Καρα
μανλή Κυβερνήοεως ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 16/5

Ή άποφααιοτικότητα άλλα και ή απλότητα
διέκριναν τούς Έλληνες διεθνείς. Γρήγορα
κυριάρχησαν στο νευραλγικό χώρο τού κέ
ντρου καί όρκετές φορές δινόταν ή εύκαιρία στό «βέλος· τής Ελληνικής επίθεσης,
τόν Αναοτόπουλο, νό σημαδεύει τήν έστία
τοϋ Ζίμπορας
Μόλις στό 6 φάνηκε ότι ή ελληνική
επίθεση μπορούσε νό κοτ ρέρ» αποφασι
στικά πλήγματα ατήν έστία τών Μαγυάρων
καί ότι βρισκόταν οέ «μεγάλη ήμέρα» ό
Νίκος Αναστόπουλος

Γιατί οί Εύρωπαϊοι θεω 
ρούν κυνικούς τούς Αμε
ρικανούς και ^ ηχα ακριβώς
μαζί μέ
τό μεγάλα κοπάδια άπό τσούχτρες φθάνει
καί ό ειδικός τοουχτρολόγος δρ Κάργκλ.
Πανεπιστημιακός καθηγητής και διευθυντής
ύδροβιολογικοϋ έργαστηρίου ατήν Ούόοινγκτον

Οί Έλληνες «θαλέοα· πίσω άπ 'τά φώτα
τής δημοσιότητας

0 πρόεδρος τής ΟΙΕΛΕ είναι πάνω άπ' όλα
ένας συνειδητός δάσκαλος πού νοσταλγεί
τούς μαθητές του καί τήν οικογενειακή
θαλπωρή

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2/5

Οί «κρυφές αγάπες, του πρωθυπουργού:
Λατρεύει τή θάλασσα, τό κολύμπι, τό ψάρε
μα, τά πλεούμενα Μικρό τόν μάγευε ή ιδέα
νό γίνει θαλασσινός Προτιμάει τό βαρελί
σιο κραοί καί τό αρνάκι φρικαοοέ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟΣ 16/5

ΠΑΡΑ ΙΟΥΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ τοϋ
ΠΕΡΠΑ Εκατοντάδες άτομα καί χθές όπ
τό νέφος ατά νοσοκομεία
Σέ καλό κλίμα τό είπαν καί πάλι Πρόεδρος
καί Πρωθυπουργός
ΑΥΡΙΑΝΗ 4/5

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟ Ι 5/5

Αίαθηση καί έκφραοη ζωής
ό γυμνισμός Γυμνή ή
άλήθεια οτόν άλλοτε
μαγευτικό καί γαλαρό Σχινιά

(α π οκλεισ τικό )

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2/5

Εννιά μήνες καλοκαίρι
θά απολαμβάνουν οί γυμνιοτές
οτά νότια παράλια τής Κρήτης

ΑΝΟΙΓΜ Α ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
0 ούρανός έβρεχε γύψο έξω άπό τό
θέατρο «Πειραίκό Λυρικό· οτήν όδό Βαοιλ
Σοφίας, οτόν Πειραιά, όταν κατέρρευοε ό
διακοσμητικός μαντρότοιχος τού θεάτρου,
τίς πρώτες πρωινές ώρες
Εκείνη τή
οτιγμή περνούσαν άπό κάτω οί Βαο Κοντόπουλος, 23 χρονών κοί Μιχ Μαράκης 77
έτών οί όποιοι δέχτηκαν ατό κεφάλι τά
γύψινα κομμάτια μέ άποτέλεομα νά τραυμα
τιστούν έλαφρα
ΒΡΑΛΥΝΗ 4/5

Τούβλα «έβρεξε· χθές τό μεσάνυχτα, οτήν
όδό Β Σοφίας τοϋ Πειραιά, έξω άπό τό
•Πειραίκό Λυρικό· θέατρο, μέ άποτέλεομα
νά τραυματιοθοϋν. εύτυχώς ελαφρά οί
διερχόμενοι Βαο Κοντόπουλος, 23 χρόνων
καί Μιχ Μαράκης, 76 χρόνων
Οί παθόντες, ουμφωνα μέ δήλωσή τους
ατό Β όστυνομικό τμήμα, πήγαν ατό Κρατι
κό νοσοκομείο κυρίως γιά τήν παροχή
πρώτων βοηθειών

Ά ν μπορούσαν νά τούς δούν οί Αρχαίοι
μας πρόγονοι οίγουρο θό ταν περήφανοι

Η ξεκούραση τοϋ πολεμιστή Μετά άπό
μιά μέρα τών περσινών όπεργιακών κινητο
ποιήσεων ό κ Φυοοακης προσπαθεί νά δεί
τηλεόραση μέ τούς γιους του

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΡΑ 4/5

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 4/5

δέν μάς έφταναν άλα τ άλλα πλακώσαν
καί οί κότες τής ΕΟΚ

Πώς θό φτιάξετε μιά πισίνα οτόν κήπο σας
Μέ 550 000 δρχ μπορείτε τώρα πού καλο
καιριάζει νά φτιάξετε οτόν κήπο ή και οτήν
ταράτσα οας μιά πισίνα με κρυστάλλινο
νερά
Ή πισίνα μπορεί νά είναι διαστάσεων
7x3 μ.: τότε θό οας οτοιχίοει γύρω οτίς
550 000 δρχ Η 4x8 μ. (600 000 δρχ ) ή
5x10 μ (1 000000 δρχ) ή τέλος, 6x22 μ
(2 125 000 δρχ.) Αύτές είναι οί mô συνηθι
σμένες διαστάσεις που προοφέρονται οτήν
έλληνική αγορά

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 30/4

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΙ 28/4

Χινιτα ή παρθένα μικρή έλεφαντινα
ΒΗΜΑ 15/5

Κροκόδειλος άρπαξε τό πόδι περαστικού
άπό τόν . ύπόνομο Ιεπρόβαλε άπό ρείθρο
τοϋ πεζοδρομίου στό κέντρο τοϋ Καίρνς
(Αυστραλία) χθές καί άρπαζε άπό τό πόδι
τόν 19χρονο Μπάρρυ Ρόμπεροον
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14/5

Ακριβαίνει κι άλλο τό όνειρο τής οτέγης
Τό όνειρο τής οτέγης γιά τούς μή προνο
μιούχους απομακρύνεται κι άλλο ατήν σή
ραγγα τής «άλλαγής·. Τά λατομικά προϊόντα
άκριβαίνουν άπό αύριο ατούς νομούς Αττι
κής καί Θεσσαλονίκης μέχρι καί 23% Γιό
παρόδοοι ατήν οικοδομή προοαυξόνονται μέ
100-110 δρχ τό κυβικό γιά τό χαλίκι καί τήν
άμμο
0ί νέες τιμές καθορίσθηκαν μέ όγορανομική διάταξι (19/83) πού υπέγραψε ό ύπουργός Εμπορίου κ. Γ. Μωραΐτης
ΒΡΑΛΥΝΗ

Όταν ή τυποποίηση
σέβεται τήν παράδοση
καί κάνει ελάχιστο
τό κόστος
Τό «αρχοντικό· τοϋ 8 Κολοβού οέ απίστευ
τα χαμηλές τιμές Τέλειες προκατασκευές
μέ τό κλειδί στό χέρι μέσο οέ τρεις μήνες
Τιμές σόκ (άπό 15 000 δρχ τό τμ ) καί
έζόφληοη οέ 15 μήνες δΟΡΕΑΝ ΜΙΑ ΥΠΟ
ΓΕΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ 850 000 δΡΧ
Όταν έμείς χτίζαμε τόν Παρθενώνα, οί
άλλοι ζούοαν άκόμη οέ σπηλιές..
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει κοί μέ τά
προκαταοκευοομένα οτήν Ελλάδα
θά τό λέγαμε «δάσκαλο· Αλλά ξέρου
με πώς θά τόν φέρουμε αέ δύσκολη θέση
και θό πληγώαουμε τή σεμνότητα του
Όπως όλοι οί μεγάλοι, ό δημ Κολοβός
είναι καί θό παραμεινει όπλός καί ανθρώπι
νος. ειλικρινής καί έγκάρδιος

Ονειρικό λεξικό
Καί μάντις καί ψυχαναλυτής μπορεί νά γίνει
τ ' όνειρό οας Ίοως ακόμα καί... σχολια
στής τών πράξεων καί τής ζωής οας
Μουσικό όργανο

-Πνευστό: Νοσταλγείτε έναν παλιό έρωτα.

Υπάρχουν δύο ειδών γυναίκες
μες κοί έκείνες πού βάφονται

ΚΑΙ Ο Μ Α Ρ Κ Ο Ι Ζ Η Τ ΕΙ Α ΥΞΗ ΣΗ ΤΟΥ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΟ Υ T U T U Β Α ΙΕ ΙΧ
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Μαλλιά

-Κάνετε «μιζανπλί»: δυά άνδρες θά τσακω
θούν γιά χάρη οας
λάθος

- Ορθογραφικό λάθος Μήν τρ έφ ετε αύταπάτες Τό πρόσωπό πού σάς φλερτάρει
θέλει νά οάς όδηγήοει οτήν περιπέτεια καί
όχι στόν παπά
Κ ά π ν ισ μ α

-Καπνίζετε
έχετε τήν
-Καπνίζετε
λον
-Καπνίζετε

τσιγάρο Μικροπροβλήματα πού
τάση «νά φουσκώνετε·
πούρο: Έοοδα ατό άμεοο μέλ

καί δίπλα

ΕΘΝΟΣ 16/5

Ο Μ . Βαψ ειάδης γυρίζει ατούς
τό π ο υ ς τών σφαγών του

Σκίατε τό μπλουζάκια οας
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

Κομψότερος άνδρας ό πρόεδρος τών ΜΠΑ
Ός πιό καλοντυμένος άντρας τής χρονιάς
κρίθηκε γιό φ έτος ό Αμερικανός πρόεδρος
Ρόναλντ Ρήγκαν οέ σχετικό διαγωνισμό που
έγινε άπό τήν Αμερικανική ένωση Μόδας
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

Οί νεολαίες κομμάτων λύνουν τ ις
διαφ ορές το υ ς στά γήπεδα
ΕΙΡΗΝΗ μέσω τού ποδοσφαίρου στις σχέ
σεις μεταξύ τών πολιτικών νεολαιών τοϋ
Λιτόχωρου Πιερίας
Οί παίκτες τής κοθε «πολιτικής» ομάδας
θό έχουν στό στήθος έκτός άπό τό διακρι
τικά τους καί τό σήμα τής ειρήνης
Οί όγώνες θό αρχίσουν τό άπόγευμα τοϋ
Μεγάλου Σαββάτου μέ τίς συναντήσεις
Άνέντοχτων - ΚΚΕ καί ΟΝΝΕδ - Ρήγο
Φεραίου καί θα λήξουν τήν Πέμπτη 12
Μάίου μέ τόν τελικό αγώνα
ΤΛ ΝΕΑ 5/5

πίπα: Εύτυχία οτόν έρωτα.
ο ί σ υ ν έ χ ε ιε ς

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟ Ι

Μ Ε ΤΟ ΕΝ Α ΠΟΑΙ ΣΤΗ Ν A

ΑΦΙΞΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Τήν 16ην ΜαΤου άφικνείται έκ Ρώμης ό
διευθυντής τής Βιομηχανίας Ακουστικών
τής Βιομηχανίας Ακουστικών Βαρηκοΐας
C0SE16I, κος VETRAN0 δοτις θό παραμεινει
μέχρις τός 18 Μα*ιου καί θά έπιδείξει
ατούς βαρηκόους τόν νέο έπαναοτατικό
τύπο Ακουστικού, «ΟΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΤΙ»
οτό κατάστημα τής έταιρείας Γ δημόπουλος - Ν Κολοκοτρώνης Ακαδημίας 87,
τηλ 3631705 - 3622104
Καί οέ τιμή Προσφοράς 3 ήμερών ΜΟ
ΝΟΝ

ΕΘ Ν ΙΚ Η

ΤΑ ΠΕΡΑ ΤΑΤΑΥΑΑ
ΙΑ. Τύπος 4/5

Κεφαλιό στήν πεθερά
Μέ «κεφαλιό» χτύπησε καί τραυμάτισε τήν
πεθερό του ό γιός τού γνωστού μουσικο
συνθέτη Γιώργου Μουζάκη ό 34χρονος
δημήτρης, μουσικός κι αύτός
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5/5

Ρίχτηκε οόν ταύρος οτήν πεθερό Η πρώ
ην σύζυγος: «δέν τή χώνευε τή μαμά»
ΕΘΝΟΣ 5/5

^ ΡΗ KTÀf

Οί άσχη

Εντυπωσιακή και δυναμική ή εμφάνιση τοϋ
Ανδρέο προχτές οτήν Κομοτινή

ΒΡΑΛΥΝΗ 21/4

δέ χρειάζονται πολλά σχόλιο Οί καρεκλάκηδες τή δουλιά τους κάνουν Καλά
περνάνε άλλωστε Υπάρχει όμως κανείς
γιά νά τούς έλέγξει; Στήν άνάγκη άς τούς
στείλει στά σπίτια τους Όχι τίποτε άλλο.
Νά τούς δούνε καί οί γυναίκες τους, πού
άπ τό πολλά ταξίδια τούς έχουν ζεχάοει...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 16/5

J

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 28 /4

Στις Φιλιππίνες

ΒΡΑΛΥΝΗ 21/4

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 3 0 /4

Μετρό

-Περιμένετε τό μετρό: Μιά «νεογέννητη»
έρωτική σχέοη θά έχει μέλλον.

Γυναίκα 100%: Είστε πραγματικά κομψή

Έφτασε χθές οτή Θεσσαλονίκη ό Μάρκος
Βαφειόδης που τόν ύποδέχθηκον μέλη τοϋ
ΚΚΕ καί τού ΚΚΕ έο 0 Βαφειόδης δήλωοε
άτι θά έπισκεφθεί τούς τόπους ατούς
όποιους έοφαξε όθώους κατά τήν έποχή
τοϋ ουμμοριτοπολέμου

Σημαδιακή όοο καί πρωτότυπη ή αρχή
Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ μιάς
μιχτής ομάδας άπό Καιοαριανιώτες καί τών
ποδοοφαιριοτών-πολιτικών προσφυγών πού
παίζουν οτήν Ελλάδα
-Ποιο είναι τό καινούργιο πού έφεραν
άοοι ήρθαν άπό σοσιαλιστικές χώρες;
«Νομίζω άτι φέραμε όριομένα καινούρ
για πράγματα. Καλή τεχνική, απλό ποδό
οψαιρο καί κυρίως συνέπεια στις ύποχρεώ
σεις καί σεβασμό στόν κόαμο. Είναι χαρα
κτηριστικό πού δέν τό καλλιεργούν καί πολύ
οτήν Ελλάδα...»
«Ή σημερινή συμμετοχή μας ήταν τά
λιγότερο πού μπορούοαμε νά κάνουμε γιά
νά τιμήσουμε τήν Εθνική Αντίσταση μέ
νουν πολλά ακόμα παύ μπορούν νά γί
νουν...»
Γιά τήγ ΕΠΟ

Αύτά τά «θηρία» οί συνδικαλιστές

Ούτε παιδιά δέν ευκαιρεί νά κάνει ό κ
Ούρανός. γιατρός χειρουργός καί πρόεδρος
τής ΕΙΝΑΠ

Παρέμεινε χθές ομίλων πρός τούς πολιτι
κούς συντάκτες ΕΚΘΕΤΟΣ ό κ. Παπανδρέου
δι' όσα λέγει ό κ. Καραμανλής Καί τελείως
άδιευκρίνιοτες οί οχέοεις τους, δημιουργείται ατμόσφαιρα πολιτειακής μορφής.

ΕΘΝΟΣ 16/5

Καθημερινή 1Θ/5

0 κ. Καρυστινός, πού τόν πετύχαμε τήν
ώρα πού έτοιμαζόταν γιά ύπνο, μιλάει οτόν
«Ε.Τ ». Συγκεντρώνει τήν. αγανάκτηση ό
λης τής Αθήνας, μαζί μέ τήν κατανόηση
τής γυναίκας του Ό πρόεδρος τής ΕΑΣ κ.
Αοτερινός, οέ στιγμές ανάπαυλας, μιλάει
γιά τόν συνδικαλισμό

Εκδήλωση γιό το ύ ς 200
τή ς Καισαριανής

Έθνος 4/5

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΡΑ 2/5

Μέ διαβολεμένο κέφι οί διεθνείς μας
έκαναν ότι ήθελαν καί πήραν πανάξια τούς
δύο βαθμούς πού τούς δίνουν έοτω καί
τυπικό έλπίδες γιά πρόκριση στό τελικά.

ΠΟΔΟΣΦ ΑΙΡΙΚΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ: 01 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

0 καλύτερος
δεξιός τής δεκοετίος
τού 30 Συνεχίζουμε (21ο μέρος) τήν πα
ρουσίαση τών «150 μεγάλων» τοϋ παγκο
σμίου ποδοσφαίρου
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 28/4

Τό βραβείο Λένιν γιό τήν ειρήνη «τελικά
ήχεί μέσο μας οάν ένα σάλπισμα συνείδη
σης· τονίζει ό συνθέτης
Γιατί τό βραβείο αύτό είναι ή τιμή
τής μαχόμενης. τής λαϊκής, τής μεγάλης,
τής στρατευμένης, τής άταλάντευτης, τής
έμπνευσμένης - ναι τής έθνικής, αλλά κοί
τής κομματικής

θρησκευτική τυπολατρεία

Μικης Είμαι πολύ ψηλός γιό νό μοϋ κάνουν
άγαλμα

Κοί φέτος - άπως κάθε χρόνο - ή τηλεόρα
οη Αντιμετωπίζει τό «θείο δράμα« τυπολά
τρου), μουοειακό καί μεταφυσικά Λείπουν
οί παρεμβάσεις, οί κρίοεις, οί διασυνδέσεις
μέ τό λαϊκό έπος, λείπει ό στοχασμός, πίσω
άπό τήν όφρόκρεμα τοϋ Τύπου Από τό
«χείμαρρο· τών τυποποιήσεων ξεχωρίζουν
γιό περιοοότερους ή λιγότερους λόγους

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4/5

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2/5

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 3/5

Σέ πρώτη έκτέλεση θά παρουσιαστεί ή
•Καοοιονή· τοϋ Μίκη θεοδωράκη άπό τή
χορωδία τής ΕΡΤ μέ διευθυντή τόν κ
Κοντογεωργίαυ, τήν Τρίτη 3 Μάη οτίς 7 30
μ.μ στήν έκκληοίο Αγία Φωτεινή Υμητ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 30 /4
τού
Τό τραγούδια τοϋ Μικη θεοδωράκη έχουν
γίνει μέρος τής ζωής οέ κάθε ελληνικό
απίτι, όπως ένα ποτήρι κροοί ή ένα κομμάτι
ψωμί, καταλήγει τό άρθρο
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4 /5
Οπό τή * Σ ο β ίτο κ ο ν ιο Ροοιγιο
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Πότε ό άνδρας
είναι « Ανδρας»
Τό κλίμα πού κυριάρχησε στόν έλληνικό τύπο καί πού άνέχτηκε άν
δέν ύπέθαλψε τό «έγκλημα τής Λα
κωνίας» - τήν αύτοδικία τοϋ πατέ
ρα μέ θύμα τόν όμοφυλόφιλο δολο
φόνο τού γιού του - κορυφώθηκε
καί συγχρόνως έγινε έξόχως άποκαλυπτικό στό έπώνυμο άρθρο τού
διευθυντή τής «Ε λεύθερης "Ω
ρας». Γράφει λοιπόν ό Μιχαλόπουλος:
«...λέμε ΝΑΙ στόν Άνδρα. Στόν
Ανδρα πού φοράει παντελόνια καί
χρησιμοποιεί τά κουμπιά τους... Ό
Άνόρας δέν πέθανε... Υπάρχει».
Ό «Άνδρας» λοιπόν ήταν πού
«έθίγει» άπό τό πρώτο έγκλημα. Ό

oxorlifl...oxofliü...οχοΠιπ...οχι

Ό ’καλός” φονιάς
κι ό ” κακός” φονιάς
«Καλά τού έκανε τού παλιόπ...!»
«Τώρα έδειξε άτι είναι αληθινός
άντρας!» «Όλο τό χωριό κι ό πα
πάς δίνουν άφεση στόν πατέρα!»
« Ή κοινή γνώμη άποφάσισε: Αθώ
ος ό πατέρας!» «Οι γονείς τοϋ φο
νιά τό θεωρούν σάν δίκαιη τιμω
ρία»!
Γιά σταθείτε βρέ παιδιά! Γιατί
τόση αίμοδιψία; Πού πήγαν οί χρι
στιανικές σας άντιλήψεις;
Έδώ δολοφονήθηκαν κοτζάμ άρχιφονιάδες τύπου Μάλλιου καί
Μπάμπαλη καί σπεύσαμε όλοι άριστεροί καί δεξιοί, κόμματα καί κοι
νή γνώμη νά καταδικάσουμε παρό
μοιες ένέργειες. Έδώ κυκλοφορούν
έλεύθεροι τόσοι φονιάδες. Έδώ εί
ναι ακόμα ζωντανός ό Μπέγκιν καί
συζητάμε περί άπόδοσης δικαιοσύ
νης;
Θά πείτε; Είναι φυσικό! Δυό βδο
μάδες πριν οί έφημερίδες μέ πηχυαίους καί μή τίτλους ζήταγαν
«έκδίκηση». 'Απαιτούσαν σχεδόν
απ' τόν πατέρα νά ξεπληρώσει μέ
αίμα τό θάνατο τοϋ παιδιού του. Οί
έφημερίδες όμως θέλουν νά πουλή
σουν φυλλάδες. Κι ό πατέρας πάνω
στή λύπη του καλώς ή κακώς θέλη
σε νά άντιδράσει έτσι. Οί ύπόλοιποι
όμως; Θά πάρουμε τώρα τά χασαπομάχαιρα στό ένα χέρι καί τίς
κουμπούρες στό άλλο καί θ' αρχί
σουμε τό κυνηγητό τού κάθε έγκληματία; Κι έδώ άκούγεται ή δυ
νατή φωνή τού γονιού πού καταλα
βαίνει γιατί «κι αύτός έχει παιδιά!»
"Αν έχετε όμως παιδιά τότε μήν τά
διώχνετε άπ’ τό σπίτι (όπως είχε
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διωχτεί ό μικρός δολοφονημένος)
καί μήν τά άντιμετωπίζετε σάν άρ
ρωστα έπειδή είναι ομοφυλόφιλα ή
έχουν προβλήματα. Κι άν δίνατε
δυνατότητα στό φονιά νά άπολογηθεί ίσως ν' άκούγαμε καί κάτι γιά
καταπίεση στήν έπαρχία ή γιά οικο
γενειακά άδιέξοδα ή πώς τέλος πά
ντων έφτασε έκεί πού έφτασε καί
γιατί. Αλλά φαίνεται πώς άλλού
άρχίζει ή ιστορία. Ήταν ομοφυλό
φιλος ό φονιάς. Ήταν «παλιοπούστης», όπως έσπευσαν νά δηλώ
σουν διάφοροι «άνύποπτοι γονείς»
στά μικρόφωνα τών δημοσιογρά
φων. Μά άγαπητοί μου, ξεχάσατε
πώς τά βιβλία μέ τά ώραία ποιήμα
τα πού έχετε στις βιβλιοθήκες σας
«παλιοπούστηδες» τά έχουν γρά
ψει. Ή τραγούδια πού άγαπάτε ή
έργα πού βλέπετε. Γιατί λοιπόν έδώ
«ομοφυλόφιλοι καλλιτέχνες» κι έκεί
«παλιοπούστηδες»; Φονιάς ήταν
άλλά τό «παλιοπούστης» τί σάς εν
διαφέρει έσάς; Μήπως αύτό σάς
έτσουξε πιό πολύ; Καί έκεϊνος ό
άστυνομικός διευθυντής φοράει άκόμα τά γαλόνια του; Ούτε ψύλλος
στόν κόρφο τού όποιου κρατούμε
νου πού συλλαμβάνεται γιά όποιονδήποτε λόγο. Κινδυνεύει ή ζωή του
προτού άκόμα προλάβει νά σκεφτεί τήν άπολογία του στό δικαστή
ριο.
Γιά σκεφτείτε λοιπόν έσείς πού
είστε γονείς, άλλά κι ό παπάς τού
χωριού, κι ό άστυνόμος καί ή Πελο
πόννησος. Είστε πολύ σίγουροι πώς
χειροκροτώντας τήν πράξη τού άτυ
χου πατέρα αποδίδετε δικαιοσύνη
καί άνοίγετε ένα νέο «λαμπρό μέλ
λον» στά παιδιά σας; Γιατί έμεϊς
μπορεί νά είμαστε άθεοι. Άλλά έ
σείς τί ψυχή θά παραδώσετε αύριο
στόν Κύριο;
Α.Θ.

« Άνδρας» έπρεπε νά θριαμβεύσει
γιά νά καθαρθεί ή «Τιμή» καί τό
δράμα. Καί ήταν τό χέρι τοϋ πατέ
ρα, όπλισμένο όχι πιά άπό τήν κα
τακραυγή τού χωριού, άλλά άπό
τήν καλλιεργημένη άναμονή τού Τύ
που πού έφερε τήν κάθαρση.
Κάθε σύγκριση λοιπόν μέ τό
«δράκο τής Δράμας» είναι περιττή.
Γιατί ό Παπαχρόνης «χρησιμοποιεί
τά κουμπιά τοϋ παντελονιού του».
Γιατί τά θύματά του μέ τό νά είναι
γυναίκες, άν δέν τόν προκάλεσαν,
τόν είχαν άδικα άποκρούσει. Ό
Παπαχρόνης είναι ό Άνδρας. Ό
τίμιος άξιωματικός τού έλληνικού
Στρατού. Ή αύτοδικία στήν περί
πτωσή του δέ δικαιολογείται. "Οχι
βέβαια γιατί τά ήθη στή Β. Ελλάδα
είναι πιό φιλελεύθερα. Άλλά γιατί ή
κάθαρση στήν περίπτωσή του ήρθε
διαφορετικά. Μέ τή «συγνώμη»
πού τό γυναικείο φύλο έπεφύλαξε
στό βιαστή του μέσα άπό τίς σελί
δες τοϋ έλληνικού τύπου.
Ή τριλογία παραμένει ημιτελής.
Κάπου, σέ κάποια γωνιά τής έλληνικής γής, μπαίνουν οί βάσεις γιά τή
συνέχισή της. Θύματα καί πρωτα
γωνιστές παραμένουν άκόμη στή
σκιά. Θριαμβευτής όμως, πρός δό
ξαν τών Μιχαλόπουλων θάναι καί
πάλι ό «Άνδρας».
Ά πό τό πρόσωπο τοϋ φασισμού
ποιό νάναι τό πιό άποκρουστικό;
Κ.Β.

«Συνδικαλισμός»
στην Ο.Λ.Μ.Ε.
Τόν 'Ιούνιο γίνεται καί ή Γ.Σ.
τής ΟΛΜΕ, ά π' όπου θά έκλεγεί τό νέο Δ.Σ. καί θά καθορι
στούν οί στόχοι τής νέας χρονιάς.
Προηγούμενα, στίς 66 ΕΛΜΕ θά
γίνουν οί έκλογές τών άντιπροσώπων - έκλεκτόρων πού θά πά
ρουν μέρος στή Γ.Σ. τής ΟΛΜΕ.
Αξίζει νά δούμε όμως ποιος καί
πώς θά πάει σ' αύτή τή Γ.Σ. Καί
άξίζει γιατί οί διαδικασίες σημα
δεύουν συνολικά τήν ποιότητα τού

συνδικαλιστικού μας κινήματος
σ' αύτή τή φάση.
Σύμφωνα μέ τό νέο καταστατικό,
ή κάθε ΕΛΜΕ στέλνει 1 άντιπρόσωπο, άνά 120 «ταμειακώς έντάξει»
μέλη, τόσο στήν ΕΛΜΕ όσο καί
στήν ΟΛΜΕ. Σήμερα ύπηρετούν
περίπου 28.000 καθηγητές καί θά
ψηφίσουν περίπου οί μισοί. Έτσι
σέ κάθε ΕΛΜΕ άντιστοιχοΰν περί
που 2 άντιπρόσωποι. Έδώ όμως
ύπάρχουν τά άρθρα 11 καί 12 τού
Ν. 1264/82 πού ορίζουν ότι στή Β"
κατανομή μπαίνουν μόνο οί συν
δυασμοί πού έχουν έδρα άπό τήν
Α-. Μ' αύτή τήν τόσο «δημοκρατι
κή άναλογική» ή ΠΑΣΚΕ πού έχει
σήμερα τό 40% τών ψήφων Πανελ
λαδικά, βγάζει τό 70% τών άντιπροσώπων, ή ΔΗΣΑΚ (ΚΚΕ) μέ τό 20%
τών ψήφων βγάζει τό 25% καί οί
υπόλοιποι συνδυασμοί, δηλ. ή
«ΑΚΕ Δ. Γληνός» (ΚΚΕεσ), ή Δεξιά,
καί οί άνεξάρτητοι, βγάζουν τό 5%
τών άντιπροσώπων. Πηγαίνοντας
στή Γ.Σ. τής ΟΛΜΕ γιά τήν έκλογή
τού 11 μελούς Δ.Σ., μέ τή βοήθεια
τού Ν. 1264/82 ή ΠΑΣΚΕ θάχει
πιθανά 8-9 μέλη καί ή ΔΗΣΑΚ 2-3.
Έτσι τό 40% τών μελών τών ΕΛΜΕ
δέν θά έκπροσωπούνται.
Μ' αύτή τή «δημοκρατία» στίς
άρχαιρεσίες δέν προβλέπονται έξελίξεις στό χώρο αύτό. Ή ΟΛΜΕ θά
συνεχίσει τήν πολιτική στήριξης τής
κυβέρνητικής εισοδηματικής πολι
τικής, παρεμποδίζοντας κάθε αγω
νιστική κινητοποίηση γιά τήν προώ
θηση τού ένιαίου Μισθολόγιου πού
άποτελεϊ αίτημα όλων τών καθηγη
τών καί φυσικά καί τής ΠΑΣΚΕ.
Ή ΔΗΣΑΚ ύπακούοντας πάντα
στό κομματικό της κέντρο θα δια
μορφώνει πολιτική φραστικής άντιπαράθεσης καί άπειλών πρός τήν
κυβερνητική πλειοψηφία. Εξάλλου
ό τρόπος πού παίρνονται οί άποφάσεις γιά κινητοποιήσεις καί ό δο
σμένος συσχετισμός τόσο στήν ΟΛ
ΜΕ όσο καί στούς προέδρους τών
ΕΛΜΕ δέν θά τήν άφηναν νά προκαλέσει μαζικούς άγώνες άκόμα κι
άν τό έπέλεγε.

Σ' αύτό τό κλίμα, ή περίφημη αυ
τονομία καί μή κηδεμόνευση του
συνδικαλιστικού κινήματος μέ τήν
καταλυτική δράση τού Ν. 1264/82
γίνεται κενός λόγος. Τό συνδικαλι
στικό κίνημα θά έξακολουθήσει νά
είναι ύποχείριο μιας παράταξης
(τής πρώτης). "Οταν μάλιστα ή πα
ράταξη αυτή είναι ή κυβερνητική,
όπως σήμερα στήν ΟΛΜΕ, τό όργα
νο τών εργαζομένων, θά μετατρέπεται σέ όργανο έργοδοσίας τών Δη
μοσίων υπαλλήλων.
Όλα αυτά βέβαια θά συμβαίνουν
μέχρι οι έργαζόμενοι νά συνειδητο
ποιήσουν ότι στις έκλογές τών συν
δικάτων τους, δέν συμφέρει καί
τόσο νά ψηφίζουν άπλά τούς έκπροσώπους τών κομμάτων αψηφώ
ντας τή συγκεκριμένη πολιτική
τους δράση.
_____________0 . Αθανασόπουλος

Ή μοναξιά
τού 'Υπουργού
Εργασίας

Είχαμε έπισημάνει άπό τό πρώτο
τεύχος τού Σχολιαστή τή μαρξιστι
κή δεινότητα τού Υπουργού Ερ
γασίας. "Αλλοι, άρμοδιότεροι άπό
έμάς, έχουν έπισημάνει τή γεωγρα
φική του κατάρτιση. Θυμάστε άσφαλώς τό «οροπέδιο τών Α θη
νών». 'Εκεί πού κανείς πιά δέν
άμφιβάλλει είναι ή νομική του πολυμάθεια.

'Ερμηνεύει λοιπόν τό Σύνταγμα ό
κ. Γιαννόπουλος κατά τρόπο πρω
τότυπο:
Τί σημασία έχει αν τά δικαστήρια
έκριναν αντισυνταγματική τήν προ
παγάνδα του γιά τήν άπαγόρευση
τών αύξήσεων; Σημασία έχει ή δικο
νομία! 'Αποβάλλει εύθύς τήν υ
πουργική του ιδιότητα καί σάν άπλός τέως πρόεδρος τού ΔΣΑ έπισημαίνει τά λάθη τών δικαστικών
άποφάσεων.

Σέ άλλη σελίδα αυτού τού τεύ
χους έπισημαίνεται ή θανάσιμη μο
ναξιά τού δικαστή πού καλείται νά
άποφασίσει άν τό σύνταγμα κατο
χυρώνει τό δικαίωμα στήν άπεργία.
Οί ίδιοι οί άπεργοί φαίνονται άποφασισμένοι νά τό διατηρήσουν, άδιαφορώντας γιά τή νομική πολυπραγμοσύνη τού 'Υπουργού τέως
προέδρου. Ποιός όμως θά μιλήσει
γιά τή μοναξιά τού κ. Γιαννόπουλου
πού κινδυνεύει νά δει τό «έργο
του» νά σωριάζεται σέ έρείπια, έν
όψει μάλιστα άνασχηματισμού;

Κ.Β.

Καθηγητές
τών ΚΑΤΕΕ
διδάκτορες ή όχι;
Τό 1983 θά ψηφιστεί ό νόμος
πλαίσιο γιά τά νέα Τ.Ε.1, πού θά
άντικαταστήσουν τά χρεωκοπημένα
καί άμαρτωλά -όπως όλοι παραδέ
χονται- ΚΑΤΕΕ. Πολλά καί σημα
ντικά προβλήματα θά κριθούν στόν
νέο νόμο όπως: ή φυσιογνωμία τών
νέων ιδρυμάτων, ό χαρακτήρας τών
σπουδών, άν θά έξακολουθήσει ή
σχέση τους μέ τή διεθνή τράπεζα
κλπ.
"Ενα σημαντικό πρόβλημα πού
πρόκυψε στις συζητήσεις πού έγι
ναν στό Υπουργείο μέ τή συμμετο
χή όλων τών ένδιαφερομένων φορέ
ων, ήταν ή διάρθρωση τού έκπαιδευτικού προσωπικού. Εκεί συντεγνιακά συαφέροντα συγκρού-

στηκαν, με άποτέλεσμα οί άπόψεις νά είναι τελείως άποκλίνουσες. Κυρίως ή διαφορά έκφράστηκε μεταξύ τών καθηγητών τής
άνώτερης βαθμίδας καί τών έργαστηριακών καθηγητών. Πάγιο αίτη
μα τών δεύτερων είναι ή έξομοίωσή
τους μέ τούς πρώτους, μιά καί στά
τυπικά προσόντα ή διαφορά τους
δέν ήταν σημαντική καί καμιά φορά
ύπερτερούσαν.
Σ' ένα σημείο, όμως άντέδρασαν
όλοι. 7ο όιακτορικό δίπλωμα. Υ
πήρχε καί ύπάρχει ή άποψη ότι ή
άνώτερη βαθμίδα τών ΤΕ1 θά πρέ
πει νάχει σάν τυπικό προσόν καί τό
διδακτορικό δίπλωμα. Τήν άποψη
αύτή συμμερίζονται καί οί φοιτητές
(άν δέν κάνουμε λάθος όλες οί
σπουδαστικές παρατάξεις).
"Αν αύτό περνούσε, θά έθιγε τό
70% τών καθηγητών τής άνώτερης
βαθμίδας καί τό 80-90% τών έργαστηριακών, πού στερούνται διδα
κτορικού.
Αρχές Μάΐου, οί εφημερίδες δη
μοσίευσαν τήν ίδρυση μιάς Πανελ
λήνιας Ένωσης διδακτόρων καθη
γητών τών ΚΑΤΕΕ. Μέλη της είναι
65 άπό τούς 120 διδάκτορες. Τό
κύριο έπιχείρημα τής ίδρυσής της
είναι ότι «δέν καλύπτουν τίς ενέρ
γειες έκείνων πού τήν άναδιάρθρωση καί αναβάθμιση τών ΚΑΤΕΕ τήν
έπιθυμούν μόνο στό μέτρο πού δέ
θίγει τά συντεχνιακά τους συμφέ
ροντα καί δέν άποκαλύπτει τήν έπιστημονική τους άνεπάρκεια».
Οί άλλοι σύλλογοι έπέδρασαν καταγγέλοντας τήν ένωση σάν διασπα
στική, καί άπειλούν μάλιστα μέ διά
φορες ένέργειες στήν περίπτωση
άναγνώρισης τής ένωσης σάν συνδι
καλιστικής όργάνωσης.
Τό ζήτημα ούσίας είναι ή έπιστημονική έπάρκεια καί ό τρόπος Από
κτησης τών διδακτορικών διπλωμά
των. Αλλά και ή έπανάκριση έκεί
νων πού δέν έχουν διδακτορικά,
πράγμα πού έπιβάλλεται άπό τά
σημερινά δεδομένα, όπου έχει έπικρατήοει ή ρουσφετολογία καί ή
συνδιαλλαγή.
Ν . Άναστασάτος

Οί φοιτητές
αντιδρούν
στη Σχολή Δ.Δ.
Οί άποφάσεις πέντε Διοικητικών
Συμβουλίων φοιτητικών συλλόγων,
τού Πολιτικού καί Οικονομικού τής
Νομικής, τής Παντείου, τής Βιομη
χανικής καί τής ΑΣΟΕΕ, νά άντιδράσουν στό νομοσχέδιο γιά τήν ίδρυση
τής ' Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί
κησης, φόρτισε τό ήπιο, τόν τελευ
ταίο καιρό, κλίμα τού φοιτητικού
χώρου. Παράλληλα, οί άποφάσεις
τών Δ.Σ. τής Νομικής, μέ τή συμπα
ράσταση καί τής Φιλοσοφικής, γιά
τριήμερο κλείσιμο τής Νομικής στίς
20, 21. καί 23 Μαΐου, σήμανε καί τίς
πρώτες σημαντικές φοιτητικές κινη
τοποιήσεις μετά τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ στήν έξουσία. Κινητοποιήσεις
πού άπ' ό,τι φαίνεται θά έχουν συνέ
χεια, χωρίς βέβαια νά μπορούμε νά
προβλέψουμε καί τήν ιδιαίτερη πολι
τική βαρύτητα πού θά προσλάβουν.
Θά σταθούμε όμως σέ μερικά
γεγονότα, σίγουρα όχι άσήμαντα'
στήν άρνηση πρώτα άπ' όλα τής
κυβέρνησης καί τού υπουργού Προ
εδρίας κ. Κουτσόγιωργα νά δεχτεί
τούς εκπροσώπους τών Δ.Σ. καί τής
ΕΦΕΕ παραπέμποντάς τους στόν
σύμβουλο κ. Παπουτσή (πρώην πρό
εδρο τής ΕΦΕΕ), καί στήν άπροκάλυπτα άπεργοσπαστική ένέργεια τής
ΠΑΣΠ, φοιτητικής παράταξης τού
ΠΑΣΟΚ, πού προσπάθησε νά άνοίξει τή Νομική Σχολή, παρά τίς άποφάσεις τών φοιτητών καί άκριβώς τή
στιγμή πού γινόταν ή πορεία στό
Υπουργείο Προεδρίας, τήν Παρα
σκευή 20 Μαΐου, πρώτη ήμέρα τού
κλεισίματος.
Καί τό σημαντικότερο: όλα αύτά
άπό μιά πολιτική παράταξη πού λίγα
χρόνια πριν πρωτοστάτησε στήν άνάκληση άνάλογου νομοσχέδιου γιά
τήν ίδρυση τής Σχολής, άπό τήν Ν.Δ.
' Ο καθένας άς βγάλει τά συμπεράσματά του...
Χ.Β.

29

’Από τόν
Τάμεση
στό Δούναβη
*Η Εθνική ‘Ελλάδας σε νεες περιπέτειες
Ξαφνικά σύσσωμος ό άθλητικός
καί πολιτικός τύπος άνακάλυψε
πώς τό έλληνικό ποδόσφαιρο βρί
σκεται στά βήματα τής προόδου.
Τά τρία τελευταία έπιτυχημένα άποτελέσματα τής έθνικής μέ άποκορύφωμα τή νίκη μέσα στή Βουδα
πέστη έπεισαν όλους τούς άθλητικούς σχολιαστές πώς βρισκόμαστε
πιά στό σωστό δρόμο. Κι ή άπόδειξη είναι πράγματι πολύ εύκολη άφοϋ βασίζεται στό δόγμα «άποτέλε
σμα καλό, όλα καλά» (καί άντιστρόφως) μέ βάση τό όποιο ή πραγ
ματικότητα μέσα στό γήπεδο άπεικονίζεται σύμφωνα μέ τό άπο
τέλεσμα. Αύτή ή κατάσταση είναι
πιά κοινότυπη, καί οί "Ελληνες φί
λαθλοι γνωρίζουν πολύ καλά πόσο
εύκολα οί θρίαμβοι μετατρέπονται
σέ ταπεινωτικές ήττες (γιά νά άντιστραφεϊ τότε ή άνάλυση). Γι' αύτό
κι ή ειρωνική άδιαφορία περιβάλλει
όλες έκεϊνες τίς «άναλύσεις» πού
μοιράζουν χωρίς φειδώ έπαίνους ή
κατηγορίες χωρίς νά μπούν στόν
κόπο νά μάς έξηγήσουν τί έχει άλλάξει.
Γιατί παρ' όλη τή ρηχή άντιμετώπιση τού θέματος ύπάρχει ένα αντι
κειμενικό γεγονός τό όποιο άπασχολεί όλους όσους άσχολούνται μέ
τό έλληνικό ποδόσφαιρο. Μιά όμά
δα, πού όλοι θεωρούσαν άποτυχημένη, έμφανίζει διαδοχικά θετικά
άποτελέσματα. Υ πάρχουν όμως
πραγματικά στοιχεία πού νά πεί
θουν πώς βρισκόμαστε σ' έναν άλ
λο δρόμο;
"Ας πάρουμε τά πράγματα άπό
τήν άρχή. Ό Άρχοντίδης άνέλαβε
τήν έθνική όμάδα σέ μιά περίοδο
πού ή απογοήτευση τής άποτυχίας
στά προκριματικά τού Παγκοσμίου
Κυπέλου είχε διαδεχτεί τό κλίμα
αισιοδοξίας πού έπικρατούσε μετά
τήν πρόκριση στούς τελικούς τού
Κυπέλου 'Εθνών τού 1980. Ό Άρ
χοντίδης ήταν ένας σχετικά άσημος
προπονητής, χωρίς ιδιαίτερες περ
γαμηνές, μέ θητεία μόνο σέ έπαρχιακές όμάδες. Προσπάθησε λοιπόν
κατ' άρχή νά έντυπωσιάσει τή δύ
σπιστη κοινή γνώμη κάνοντας δύο
κινήσεις.
Πρώ τον, έφαρμόζει μεθόδους
προπόνησης πού γιά πρώτη φορά
άκούγονταν στήν Ελλάδα.
Δεύτερον παραμερίζει παλιούς
βασικούς ποδοσφαιριστές τής έθνι
κής, προωθώντας νέους παίκτες Ι
δίως άπό τήν έπαρχία, πού διακρίνονταν στό πρωτάθλημα άλλά καί
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δέ δημιουργούσαν προβλήματα μέ
βεντετισμούς.
(Σημειώνουμε πώς ή συνταγή αύ
τή δέν ήταν καινούργια. Τήν είχε
έφαρμόσει -καί μάλιστα μέ έπιτυ
χία- ό Παναγούλιας μεταθέτοντας
τόν κορμό τής έθνικής άπό τίς όμά
δες τού Κέντρου στις όμάδες τής
Θεσσαλονίκης).
Τα πρώτα άποτελέσματα τής και
νούργιας τακτικής ύπήρξαν όπογοητευτικά. Δέν ήταν πού δέν μπορέ
σαμε νά κερδίσουμε ούτε τήν Κύ
προ: Τό θέαμα πού παρουσιάστηκε
μόνο έθνική όμάδα δέν θύμισε. 'Ό
ταν μάλιστα άποδείχτηκε πώς καί
οί προπονητικές μέθοδοι ήταν φιά
σκο, (τό τέστ Κούπερ έφαρμόζεται
μόνο πριν άπό τήν άρχή τής άγωνιστικής περιόδου) καί ό Άρχοντίδης
άρχισε μιά σειρά «περίεργων» δη
λώσεων, τό μέλλον τής έθνικής,
φαινόταν σκοτεινό.
Τό 0-3 μέ τήν Αγγλία μέσα στή
Θεσσαλονίκη δέν έπισφράγισε μόνο
αύτή τήν κατάσταση. Έπεσήμανε
καί μιά άλλαγή τακτικής όχι πολύ
φανερή βέβαια, άλλά ούσιαστική.
Ό κορμός τής έθνικής άποτελέσθηκε άπό τούς παίκτες τής πιό

φορμαρισμένης έλληνικής όμάδας,
τού 'Ολυμπιακού.
Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα στό
πρώτο έκτός έδρας παιχνίδι πού
δώσαμε μέ τήν Αγγλία ή Έθνική
νά δείξει γιά πρώτη φορά ένα ο
μοιογενές σύνολο, πού τουλάχιστον
ήξερε τί ζητούσε μέσα στό γήπεδο.
Φυσικά ή διάταξη τής όμάδας ήταν
τέτοια πού μάταια θά προσπαθού
σε κανείς νά άνακαλύψει κανένα
άλλο στοιχείο ποδοσφαιρικής άρετής. Δέκα παίκτες άπό τή σέντρα
καί κάτω προσπαθώντας νά μήν
άφήσουν σέ δυό ζώνες άμύνης κα
θόλου έλεύθερο χώρο στούς Άγ
γλους πού έδειχναν έντελώς άδύναμοι νά αλλάξουν έστω καί στό παρμικρό τήν κλασική ποδοσφαιρική
τους νοοτροπία. Τό άποτέλεσμα
πού πήραμε ήταν θετικό, όμως κάλλιστα θά μπορούσε νά ήταν άρνητικό, όπως άποδείχτηκε στόν έπόμενο άγώνα μέ τή Δανία. Στήν Κοπεγ
χάγη, άπέναντι σέ μιά μέτρια όμά
δα, ή έθνική μας άκολούθησε
σχεδόν τό ίδιο πλάνο παιχνιδιού. Οί
κεντρικοί παίκτες σπάνια περνού
σαν τή σέντρα, ή έλληνική όμάδα
δέν μπορούσε νά έπιτεθεϊ, άλλά

άμυνόταν μέ έπιτυχία· ώσπου έγινε
τό λάθος. Μέ την αγωνιστική νοο
τροπία πού είχαμε, τό λάθος ήταν
άδύνατο νά διορθωθεί, ήταν άδύνατο νά όνταποδώσουμε τό γκόλ. Χά
σαμε, δμως «άγωνιστικά ήρθαμε ι
σόπαλοι» δπως περήφανα δήλωσε
ό Άρχοντίδης. Καί είχε δίκιο: Ούτε
έμείς, ούτε ή Δανία παίξαμε ποδό
σφαιρο.
Στό παιχνίδι μέ τήν Ουγγαρία τό
άποτέλεσμα δέν ήταν ή μοναδική
έκπληξη. Είδαμε μιά Ουγγαρία άνύπαρκτη πού στήν καλύτερη περί
πτωση θύμιζε τό Λουξεμβούργο.
Ή ταν τόσο χτυπητές οί άδυναμίες
τής άντιπάλου μας, ιδιαίτερα στό
κέντρο καί στήν άμυνα, πού δέν
ύπήρχε ούτε ένας άθλητικός σχο
λιαστής νά μήν τό έπισημάνει.
Είδαμε όμως άκόμα γιά πρώτη
φορά έξι καί έφτά παίκτες τής 'Ελ
ληνικής όμάδας νά περνάνε τή σέ
ντρα καί νά κάνουν ομαδική έπίθεση, αλλάζοντας μεταξύ τους θέσεις
καί προκαλώνατς ρήγματα στήν άδύνατη Ούγγρική άμυνα. Άξιοποιήθηκαν έτσι καί ή διεμβολιστική ικα
νότητα τού Άναστόπουλου καί ή
πληθωρική καί δυναμική παρουσία
τού Μητρόπουλου στό χώρο τής
έπίθεσης.
Θά πρέπει ωστόσο νά έπισημάνουμε δύο σημαντικά άρνητικά
στοιχεία πού παρουσίασε ή 'Εθνι
κή: τό ένα είναι ή άναστάτωση πού
προκαλούσε στήν άμυνα κάθε γρή
γορη έπίθεση των Ούγγρων (άπό
όπου άλλωστε προήλθαν καί τά δυό
γκόλ). Τό δεύτερο είναι ή καθίζηση
πού ύπέστη ή όμάδα στό τελευταίο
τέταρτο τού άγώνα παρά τίς λα
μπρές έξαιρέσεις τού Μίχου καί τού
Μητρόπουλου.
"Ετσι λοιπόν, μιά νίκη άπέναντι
σ' έναν άνύπαρκτο άντίπαλο μετα
τράπηκε σέ θρίαμβο πού δείχνει
μάλιστα πώς τό έλληνικό ποδόσφαι
ρο προοδεύει. Θά ήταν άδικο νά
μήν παραδεχτούμε πώς ή έλληνική
όμάδα έδειξε πράγματι μιά σοβαρό
τητα καί μιά άγωνιστικότητα άξιοπρόσεκτη. Σημαντική ήταν έπίσης
ή θετική άπόδοση τών καινούργιων
ποδοσφαιριστών πού χρησιμοποιή
θηκαν. 'Όμως τά άρνητικά πού πα
ρουσιάζουμε ήταν καί άρκετά καί
ούσιαστικά. Δέν άποτελεί λοιπόν
παρά μιά στείρα θριαμβολογία χω
ρίς άντίκρυσμα ή διαπίστωση πώς
τό Έλληνικό ποδόσφαιρο βρίσκε
ται σέ σωστό δρόμο. Βέβαια παλιότερα δέν μπορούσαμε νά κερδίσου
με ούτε τή Μάλτα.
"Αν όμως θέλουμε κάποτε πραγ
ματικά νά προοδεύσουμε πρέπει
πρώτα νά σοβαρευτούμε...
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Διαγωνισμός λεζάντας
Από τις φωτογραφίες που φιλοξενούνται οτή σελίδα αυτή λείπουν οι
διάλογοι.
Αφήστε λοιπόν ελεύθερη τή φαντασία σας καί αυτοσχεδιάστε τον κάθε
όιάλογο χωρίς όμως νά ξεπεράσετε τις 40 λέξεις.
Η σύνταξη τού περιοδικού μέ καθαρά ύποκειμενικά κριτήρια θά
βραβεύσει τίς τρεις καλύτερες λεζάντες γιά τήν κάθε φωτογραφ ια. πού θα
δημοσιευτούν στό επόμενο τεύχος.
Απαραίτητος όρος είναι νά υπογράφετε με το όνομα σας την κάθε
λεζάντα.
Ή διεύθυνσή μας είναι ΙΙΑΥΡΩΝ 10. Στείλτε τό γράμμα σας έως τις 15
Ιουνίου άλλιώς θέι μείνετε έξω έιπό τό συγκλονιστικό διαγωνισμό.

Βραβεία
Ιο: "Ενα εισιτήριο άλέ-ρετούρ στήν Αίγινα.
2ο: Λωρεάν καταχώρηση μιας διαφήμισης πού σεις ενδιαφέρει η τής
φωτογραφίας σας στό περιοδικό μας.
3ο: Μιά δίωρη συζήτηση μέ τόν Παν.-Παν.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Λ

Ή όπάντηοη βρίσκεται στό συγχρονισμό των όρορολογιών των
τραίνων. Ενώ τά τραίνα Πειραιά καί Κηφιαοιάς φθάνουν το ίόιο συχνά
στήν Ομόνοια (κάθε 10 λετπά), τά προγράμματα τονς είναι τέτοια .’τον
τό τραίνο τον Πειραιά πάντα έρχεται ι να λεπτό νωρίτερα άπο τό τραίνο
τής Κηφιαοιάς. Έτσι τό τραίνο γιά τήν Κηφιοοια θάναι τό πρώτο πού
θά φτάαει στήν Ομόνοια μόνο αν ό νέος έρθει στό σταθμό στο
διάστημα τον ενός αυτόν λεπτού. Σε κάθε άλλη περίπτωση -ατά
υπόλοιπα όηλαόή έννιά λεπτά- τό τραίνο που θα αναμένεται θάναι το
τραίνο γιά τόν Πειραιά. Έ φ ' όσον ό νέος φτάνει κάποια τυχαία στιγμή
στήν Ομόνοια, κάθε Σάββατο απόγευμα, οι πιθανότητες είναι εννιά
πρός ένα υπέρ τον Πειραιά.
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Όδυσσέας ’Ελύτης (όχηματαγωγόν) θά λάβει τά μέτρα του ώς πρός
τό ζήτημα αυτό, τουλάχιστον σέ
βαθμό μεγαλύτερο άπό τόν Όδυσσέα Έλύτη (νομπελίστα ποιητή).
Τ.Μ.

Plutsch, platz, plits

È

«Στο Αιγαίο ακόμα καί τά κύματα
μιλούν έλληνικά» ( Ό δυσσέας Έλύτης).
Πρώτον, ή είδηση:... Ό Όδυσσέας ' Ελύτης διαθέτει ντίσκο, πολλά
σαλόνια, άψογες καμπίνες, πισίνα,
έστιατόρια, ιδιαίτερα προσεγμένους
κοινόχρηστους χώρους καί ιδιαίτε
ρα φροντισμένη τρίτη θέση... Τά
καταστρώματα καί τούς ιστούς,
τούς έλικας καί τούς αρμούς, τόν
καπετάνιο καί τό πλήρωμα εύλόγησε ό Δεσπότης Λέσβου 'Ιάκωβος,
ευχόμενος γιά τό πρωτοτάξιδο στά
νησιά τού Αιγαίου Όδυσσέα Έλύτη, νά διαφυλάττεται ή ναύς τούτη
στερεά... Ό Όδυσσέας 'Ελύτης,
είναι τό τέταρτο καράβι τής Ναυτι
λιακής Εταιρείας Λαϊκής Βάσης
Λέσβου... (Έθνος 29-4).
Δεύτερον, ό ποιητής: Βαθιά συγκινημένος ό ποιητής τού Αιγαίου
δήλωσε δτι ή χειρονομία αύτή «μαρ
τυρεί μιά άκόμη άρετή τού λαού
μας, νά συνδυάζει τήν έπιχειρηματική του δραστηριότητα μέ τήν πνευ
ματική, τήν έξόρμηση στήν πράξη
καί τήν έξόρμηση στις ιδέες».
Τρίτον, αύτά έλεγε καί ό Ηρα
κλής καί τόν κάνανε τσιμέντο, ό
Κουμουνδούρος καί τόν κάνανε
πλατεία, ό Καραϊσκάκης καί τόν
κάνανε στάδιο, ό SUZUKI καί τόν
κάνανε μοτοσυκλέτα καί πολλοί άλ
λοι, κακήν κακώς πήγανε.
Τέταρτον, φυσάει στό Αιγαίο.
Πολλά μποφώρ. Ελπίζουμε δτι ό
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Ποιές οί ευθύνες
γιά τά εικαστικά
Δυστυχώς πρέπει κάποτε νά όμολογήσουμε τό ότι γιά τήν άπογοητευτική κατάσταση πού έπικρατεϊ
σήμερα στά πολιτιστικά τής χώρας
μας σοβαρές εύθύνες φέρει καί ή
άριστερή - προοδευτική μερίδα τών
διανοουμένων μας.
Ή κόπρος τού Αύγείου όσον άφορά ειδικά τά εικαστικά δέ σχημα
τίστηκε μόνο άπό τήν κακόβουλη
πρακτική τών «συντηρητικών» άλ
λα καί άπό τήν άφελή «συντηρητι
κή» στάση τών «προοδευτικών».
Αφελής στάση πού κύρια χαρακτη
ριστικά της έχει:
α) Τή στείρα προκατάληψη -δι
καιολογημένη μέχρις ένα όμως ση
μείο- γιά τήν ποιότητα μά περισσό
τερο γιά τη σκοπιμότητα κάθε μορ
φής τέχνης εϊσαγομένης άπό τή Δύ
ση.
β) τήν προγονολατρεία, άποτέλεσμα τής έπίσημης τού κράτους παι
δείας
γ) τήν εύθυνοφοβία τής άριστεράς πού μεταφράζεται στήν άμετρη
έμπιστοσύνη -σανίδα σωτηρίας
στήν κρίση τών δημοκρατικά(;) έκλεγμένων έκπροσώπων τών μαζι
κών φορέων.

δ) τήν ψιλικατζίδικη έθνολατρεία
έπιφανειακών στοιχείων παρωχημέ
νων έποχών πού άποχτήσαμε στήν
προσπάθεια νά ύπάρξουμε ή νά
διατηρηθούμε σάν «έθνος-κράτος»
μέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καί
πολιτιστικές άξιες.
Πρόσφατη άπόδειξη τών παρα
πάνω άποτελεί τό άρθρο «Οί εύθύ
νες μας γιά τά εικαστικά» δημο
σιευμένο στό «ΑΝΤΙ» τής 13ης
Μάη.
Έστω ότι δεχόμαστε τήν άποψη
τής άρθρογράφου περί τής «μεθόδευσης καί καλλιέργειας ένός κλί
ματος ψυχολογικής βίας σ' ό,τι άφορά τή σύγχρονη τέχνη» (όροι κά
πως βάρβαροι γιά τούς «μοντέρνους
τρόπους» πού χρησιμοποιούνται γιά
τήν έξάπλωση, ισχυροποίηση καί
έπιβολή εικαστικών κινημάτων).
Ά πό πού όμως κατευθύνετ’αι ή
μεθόδευση αύτή;
Πόση θελημένη άοριστία περιέχεται στήν τόσο εύχρηστη έκφραση
«οί κινοΰντες τά νήματα;»
Γιατί οί κριτικοί τέχνης λησμο
νούν νά άσχοληθούν μέ τό πρόβλη
μα. Τί σχέση έχουν οί ίδιοι μέ τό
κύκλωμα;
Τί ρόλο παίζει τό ιδιωτικό κεφά
λαιο πού στήν προκειμένη περίπτω
ση έχει κατορθώσει νά έπιβάλει τίς
αισθητικές άπόψεις του καί στήν
πολιτεία; Καί μάλιστα σέ μιά πολι
τεία πού οί κεφαλές της μύρια φέ
ρουν σοσιαλιστικά άπωθημένα;
Οί τελευταίες άποτυχημένες διε
θνείς εικαστικές μας έκπροσωπήσεις όπου ή έκλογή τών έκθεμάτων
ήταν άποτέλεσμα έπιτροπών κρατικών-μαζικών φορέω ν, κριτικών
κλπ. κλπ άποδεικνύουν ότι ή λύση
δέ βρίσκεται στή λειτουργία συμ
βουλίων, ένώσεων καί στή μανιώδη
άναζήτηση «ύπεύθυνων φορέων».
Γιατί δυστυχώς ή ποιότητα καί ό
προβληματισμός τών κρατούντων
στά καλλιτεχνικά πράγματα τού τό
που, δηλαδή αύτών πού είναι οί
ίδιοι οί συμμετέχοντες στις έπιτροπές κρίσεων στά έπιμελητήρια, στις
σχολές, στους καλλιτεχνικούς όργανισμούς κλπ. είναι ή αιτία τής άπό
δεκαετίες χειμέριας μας καλλιτεχνι
κής νάρκης.
Τ.Χ.

Ό καλός, ό κακός
καί ό ...υπαίτιος!
Πολλά γράφτηκαν στόν καθημε
ρινό τύπο γιά τό γνωστό έπεισόδιο
ξυλοδαρμού στήν ΕΡΤ τού κ. Ρω
μαίου. "Ομως ή άτυχής συμπεριφο
ρά τού άφελούς διευθυντικού στε
λέχους πού νόμισε πώς κέρδισε τήν
ΕΡΤ έπειδή είναι «μάγκας» δέν εί
ναι κάτι ιδιαίτερο προσοχής. Ε κεί
νο πού θάπρεπε νά μάς άπασχολήσει είναι ή κουκουλωμένη ύποστήριξή του άπό τόν ίδιο τόν κ. Ρω
μαίο, πού όσο δέν τόλμησε νά
δηλώσει δημόσια πώς καλύπτει τόν
ύπάλληλό του («ή εύθύνη τής τελι
κής άπόφασης γιά τό άν ό κ. Αλευ
ράς θά παραμείνει στή θέση του
ανήκει στό Διοικητικό Συμβούλιο»
δήλωσε στούς δημοσιογράφους),
άλλο τόσο είναι βέβαιο πώς ύπεραμύνθηκε τού τόσο χρήσιμου «κα
κού» τής ΕΡΤ (μιά πού ή τελική
αύτή άπόφαση πάρθηκε ύστερα
άπό εισήγηση τού κ. Ρωμαίου καί
σέ άντίθεση μέ τή γνώμη κάμποσων
μελών τού Διοικητικού Συμβου
λίου).
Πώς ν’ άποφύγει κανείς νά σκεφτεΐ ότι τ' άφεντικά προστατεύουν
«στά κρυφά» αύτούς πού έπωμίστηκαν τόν άχαρο ρόλο τού «ζόρικου»;
Μ.Θ.
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Γρανίτα άπό Κνίτη
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Μέσα οί χορδές μας ;
Ακούει κανείς νά γίνεται λόγος
γιά τό ότι ό Σαββόπουλος έχει έντελώς πιά ταυτιστεί μέ τό κατεστημέ
νο. Πότε «ή βαριά του έμφάνιση»,
πότε τό ότι «άρεσε γιά πρώτη φορά
καί τού μπαμπά», άκόμα καί κοινω
νιολογικές άναλύσεις πού μέ τόν
άλφα ή βήτα τρόπο τόν περιγρά
φουν σάν νάναι βαθιά χωμένος στό
σύστημα. Τί νά πεϊ κανείς; Νά φτά
σει νά πεί πώς οί Ταξιαρχίες πρόλα
βαν καί τά ’παν χύμα ένώ ό Σαββό
πουλος τού ’83 θά καταγραφεϊ
στήν ιστορία τού λαού μας σάν «τό
πρέπον»; Σάν κάπως χοντροκομμέ
νη φαίνεται μιά τέτοια παρατήρη
ση.
Χωρίς νά έπιχειρήσουμε νά δώ
σουμε άπάντηση στό θέμα, άς ρί
ξουμε μιά ματιά σέ ορισμένες ψυχο
λογικές πτυχές του έστιάζοντας κύ
ρια στούς δέκτες, δηλαδή τούς έαυτούς μας. Καί. πρώτα άπ' όλα. άς
δεχθούμε γιά λίγο πώς στή συγκε
κριμένη περίπτωση τού Σαββόπουλου, τό κατεστημένο φάρδυνε, κα
τάπιε τό Διονύση καί τώρα στόμω
σε κι αύτός, άμβλύνθηκαν οί αιχμές
του καί δέν ένοχλούν πιά τίς διάφο
ρες κυρίαρχες καί έπί μέρους άντιθέσεις τής κοινωνίας μας. Έ , τότε
λοιπόν, άν έγινε τόσο άνούσιος ή
άντεπαναστάτης, νά τού έναντιωθούμε! Νά τόν βάλουμε κι αύτόν,
όπως καί άλλους πρωτύτερα έκεί
πού τού άρμοζε ι.
Καί όμως, «καλωσόρισες πουλί
μου» λέει καί σάν τυπικός' ευτρα
φής σαραντάρης πού είναι διασκε
λίζει χοροπηδηκτός τήν έξέδρα τής
Θεσσαλονίκης γιά νά χορέψει μέχρι
τέλους μέ τίς “Ασπες (όλες τίς έλληνικές "Ασπες) χορό άπαιτητικό. Ά-
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μέσως χαιρόμαστε καί μείς, όπως κι
ό ίδιος, όπως έξ άλλου καί πολλοί
άλλοι. Καί έπειδή ή ψυχή τού άνθρώπου, μ' όλες τίς εύαίσθητες
χορδές της καί τίς ποίκιλλες ανησυ
χίες της, δύσκολα μπαίνει στό κατε
στημένο, κάτι διαφορετικό ίσως
συμβαίνει: όπως οί χορδές μας έξακολουθούν νά έχουν άνθρώπινα χα
ρακτηριστικά, έτσι καί τού Σαββόπουλου πολλοί δρόμοι παραμένουν
ζωντανοί. Τό ότι τούς συλλαμβά
νουμε τούς δρόμους είναι χαρά μας
καί αγαλλίασή μας καί άναγνώριση,
πάνω άπ’ όλα, τών δυνατοτήτων
τού ψυχικού καί άντιληπτικού μας
δυναμικού. Ό ίδιος ό Σαββόπουλος
δέ σταματάει νά μάς προκαλεΐ νά
δημιουργήσουμε καί νά βιώσουμε
δικούς μας δρόμους, καινούργιους
προβάλλοντας άποκλειστικά προ
σωπικές μας ψυχικές καταστάσεις
στις ειδικά διαμορφωμένες μουσι
κές καί τίς πράξεις του.
Τό νά παραγνωρίζουμε τή σημα
σία αυτής τής διαδικασίας είναι
όσο εύκολο είναι καί τό νά κατα
φεύγουμε σέ άποδοκιμασίες χρησι
μοποιώντας βολικές γενικεύσεις.
"Ας έχουμε λοιπόν τά παραπάνω
ύπόψη μας καί χωρίς φυσικά νά
χάσουμε τήν όποιαδήποτε μορφής
κριτική μας διάθεση, άς σταθούμε
γιά λίγο ζώντες -σέ άντίθεση μέ τό
«κατεστημένο»- όργανισμοί, μόνοι
μας μπρός στά φαινόμενα.
ΑΣ

Ο Μπ. Μαραγκός έχασε μία μονα
δική ευκαιρία -ίσως τήν ευ καιρία τής
ζωής του- νά γραφτεί τό όνομά του
στήν ιστορία. “Εχασε τήν ευκαιρία
αυτή όταν μίλησε στό συμπόσιο
«Τέχνη καί Πολιτισμός» πού διοργάνωσε τό ΚΚΕ. Τότε θά μπορούσε νά
γίνει γνωστός σάν ό άνθρωπος πού
καράφλιασε ενα όλοκληρο κόμμα
λέγοντας: «Γιά μένα ό ρόχερ είναι ό
επαναστάτης, ό άνήαυχος άνθρω
πος, που όέν έπαναπαύεται στό
ό,τι υπάρχει, άλλά συνεχίζει τίς
άναζητήσεις, πονάει, αγαπάει χαί
αυγχωρεί... Ρόχ γιά μένα είναι ό
χαυτηριααμός τού ψεύτικου, τό
ξεσχέπασμα τής άόιχίας, ή έλεύδερη έχφρααη χαί οί προαπάδειες
γιά τό καλύτερο». (Ριζοσπάστης 294).
"Ομως ή εύκαιρία έχάθη, καί ό
Μπ. Μαραγκός θά παραμείνει άγνω
στος σέ σάς. όπως άγνωστος είναι
καί σέ μάς, γιατί φρόντισε νά συ
μπληρώσει τήν τοποθέτησή του: « Ό
ρόχ τρόπος ζωής ήταν γιά μένα τά
λίγα χρόνια πού έπαιζα τά αντάρτι
κα τραγούδια καί γύριζα τήν Ελ
λάδα χάνοντας συναυλίες» (στό
ίδιο).
Τί γυρεύει όμως ή αλεπού στό
παζάρι: Ή έπίσημη στάση τού ΚΚΕ,
όπως τουλάχιστον διαφαινεται άπό
τό σχόλιο τού Ν. Φιλικού, (Ριζοσπά
στης 4-5) ήταν μάλλον παραδοσιακή.
Στό σχόλιο αυτό πληροφορούμεθα
ότι «την πεμπτουσία αυτού τού
φωτισμένου Συμποσίου μάς τήν
έδω σε στήν έν α ρ χ τή ρ ια όμιλία
της » (ναί. στήν εναρκτήρια) ή Ρούλα
Κουκούλου, ένώ «αύτά τά λαμπρό
Συμπόσιο έκλεισε μέ τήν όμιλία
τού ο. Γρηγόρη Φαράχου, μέλους
τού Π.Γ. τής ΚΕ τού ΚΚΕ, χα ί πάλι
μέ τή σφραγίδα τού ΚΚΕ (sic) πού
άντιμετωπίζει χά δε μορφή ιμπε
ριαλιστικής ύποκουλτούρας τών
σκοτεινών κέντρων τής άρχουαας
τάξης».

Μην όμως βιαστείτε νά συμπεράνετε ότι τοποθετήσεις σάν κι αυτές
τού Μπ. Μαραγκόν, άποτέλεσαντόν
μαϊντανό τού συμποσίου. 'Αντίθετα,
τό ρόκ άποτέλεσε μάλλον τό κεντρι
κό πρόβλημα τής συνάντησης, σέ
βαθμό μάλιστα πού ανησύχησε τόν
Γρ. Φαράκο, ό όποιος αναλυτικά
άσχολήθηκε μέ τό «φαινόμενο ρόκ»
γιά νά πει ότι «άν χαί τό δέμα είναι
σοβαρό, είόιχά γιά τή νεολαία, όέ
νομίζω ότι πρέπει νά άνάγεται σέ
κεντρικά πρόβλημα όλης τής συζή
τησης» (Ριζοσπάστης 26-4, κλείσιμο
τού Γρ. Φαράκου).
Ό Φαράκος, άναγκάστηκε λοιπόν
νά όριοθετηθεί άπέναντι καί σέ το
ποθετήσεις έκπροσώπων «άόελφών
κομμάτων» άκόμα καί έκπροσώπων
τού ύπαρκτού σοσιαλισμού. Κάτω
άπό τήν πίεση τών πραγμάτων, ανα
γκάστηκε τελικά ό Φαράκος νά συμ
βιβάσει τις άντιθέσεις: κράτησε μέν
τίς άποστάσεις του, προχώρησε ό
μως ταυτόχρονα στήν «άποκατάσταση» τού Τζών Λένον: «δίπλα στους
στίχους τού Λένον πού άχούστηχαν έδώ» (φανταστείτε τή στιγμή
τής άπαγγελιας) «υπάρχουν πολλοί
άλλοι, μέσα ατή ρόχ μουοιχή, πού
χάδε άλλο παρά μπορεί χάνεις νά
ισχυριστεί ότι μάς χινητοποιοϋν
στήν πάλη γιά ένα χαλύτερο κό
σμο».
Όπως καί νά τό κάνουμε, τώρα
πού πέρασε ή Σαρακοστή. οί λει
τουργίες έγιναν ντεμοντέ, οί "Ορθροι
καί οί Κασσιανές άνιαρές, τά κοντά
κια και τά άπολυτίκια μπαγιάτεφαν.
Καλοκαίρι: ή έποχή τών συναυλιών
καί τού· ρόκ... νά ξεσκάσουν λίγο καί
οί Κνίτες. Είτε είναι έποχιακή, είτε
«στρατηγικού τύπου», μέ τή «ρόκ
στροφή » τού ΚΚΕ θά γελάσει ό κάθε
πικραμένος. Εκτός άπό τό όήμαρχο
Περιστεριού, πού δέ θά κλείνει μάτι,
φοβούμενος μήν καί τά κάνουν γυαλιά-καρφιά οί ροκάδες τής ΚΝΈ στό
ομώνυμο φεστιβάλ τού Σεπτεμ
βρίου.
Τ.Μ.
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w
«ΙΣΤΟΡΙΑ»
Γ ιώ ρ γ η Γ ια τ ρ ο μ α ν ω λ ά κ η

txb. ΚΕΔΡΟΣ, 1982

Ό Γιατρομανωλάκης έχει ένα περί
φημο τρόπο νά παρουσιάζει τίς δια
νοητικές διεργασίες τού ανθρώπου
σέ όλες τίς δαιδαλώδεις του διαδρο
μές. Νά παρουσιάζει δηλαδή αυτό
πού συνηθίσαμε νά τό όνομάζουμε
σκέψεις, πού όμως δέν είναι μόνο
«σκέψεις». Καί είναι τόσο λεπτο
δουλεμένες αύτές οί διεργασίες πού
ύπονοοϋν (κάποιες φορές φτάνουν
νά έπιβάλουν στόν άναγνώστη) τήν
άποψη τού συγγραφέα πώς οί δια
νοητικές διεργασίες, ή μάλλον οί
διανοητικές περιπέτειες, έχουν δή
θεν τήν εύχέρεια νά έπιβάλλονται
στήν πραγματική ζωή καί στις
πραγματικές περιπέτειες, νά τίς ύποβοηθοϋν νά ύπάρξουν ή καί νά
τίς ύποκαθιστοΰν! Πραγματικά με
ρικές φορές φαίνεται νά έπιζούν
μόνο οί περιπέτειες τους καί ή πο
λυσχιδής (καί πραγματική γιά τούς
ήρωες τού μυθιστορήματος) πραγ
ματικότητα νά τρέπεται εις άτακτον φυγή μπροστά τους! Είναι τό
έπίτευγμα αυτό πού κυρίως σημα
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Τό φανταστικό
καί τό πραγματικό
τοδοτεί τό μέγεθος τού σχετικά νέ
ου μυθιστοριογράφου. Δέ γνωρίζω
άλλο συγγραφέα σέ έργο τού ό
ποιου κάποια μάλλον άδιάφορα,
περιστατικά συνηθισμένης αγροτι
κής βίας, νά μετασχηματίστηκαν σέ
περιπέτειες, πού καθεαυτές μπορεί
νά 'γιναν, μπορεί καί νά μήν έγιναν,
μπορεί δμως καί νά γίνουν, άφοϋ
ύπήρξαν στό νού τού Δίκαιου, τού
Ζερβού, τού Γρηγόρη, τής Μαρίας
τής Σιγανής καί τών άλλων ηρώων
ένός μυθιστορήματος φαινομενικά
άγροτικής ήθογραφίας, στήν πραγ
ματικότητα όμως έκτεταμένης καί
ψυχαναλίζουσας (μέ τήν καλή έν
νοια τής λέξης) φαντασίας.
Είναι φανερό πώς ό συγγραφέας
τού «Λειμωνάριου» κάποια στιγμή
σκέφτηκε πώς είναι δυνατή μιά ι
στορική άφήγηση τών άνθρώπινων
προθέσεων άνεξάρτητα άπό τίς συ
γκεκριμένες πράξεις, τών στοχαστι
κών τεχνικών κάποιων χωρικών ά
νεξάρτητα άπό τίς συγκεκριμένες
συνθήκες τού χωριού τους, τών πα

ράλογων (ή καί παρανοϊκών) σκέ
ψεων τού περιπλανώμενου νού
τους άνεξάρτητα άπό τήν καθημε
ρινή καθοδήγηση πού ό νούς αύτός
έξασκεί στό σώμα τους. Καί πρέπει
νά όμολογήσω στό σημείο αύτό ότι
πολλές φορές δελεάστηκα νά πιστέ
ψω πώς ό,τι άκριβώς «άφηγείται» ό
Γιατρομανωλάκης ώς προθέσεις,
σκέψεις, σχέδια και κρυψιβουλίες
τών πρωταγωνιστών τής « Ισ το 
ρίας» του είναι ή μόνη πραγματικό
τητα! Καί ότι τά «άλλα», τά πραγ
ματικά έπεισόδια ένός κλασικού άγροτικού φονικού γιά οικονομικές
διαφορές, πάνω στά όποια καί γίνε
ται τό συγγραφικό κέντημα, άπλώς
είναι φαντασίωσή μου, ή έστω περι
τύλιγμα καί γαρνίρισμα τού συγγρα
φέα. Ότι δηλαδή οί προθέσεις καί
οί σκέψεις τών ηρώων έχουν μέ τό
βάρος τους τήν πρωτοκαθεδρία,
ένώ οί άληθινές διαστάσεις τού φο
νικού, πού περίτεχνα τίς στηρίζει,
μάλλον είναι άληθοφανείς. Κι όλα
αύτά μέσα σέ ένα άπίστευτης διαύ

γειας καί έναλλασσόμενων όφηγήσεων παιχνίδισμα ένοχής καί άθωότητας, δύναμης καί άδυναμίας, προ
λήψεων καί πραγματικότητας, άνίχνευσης καί άναπαράστασης, πού
άν μή τί άλλο άναδεικνύουν τό συγ
γραφέα σέ σοβαρό λαογράφο καί
άναλυτή τών άγροτικών σχέσεων.
Νομίζω πώς θά περίττευε νά άναφέρω, οτά πλαίσια αύτής τής μονο
σήμαντης παρουσίασης-σύστασης
τού βιβλίου, πώς μέσα σέ τέτοιες
συνθήκες κι όποια χιουμοριστική
διάθεση τού συγγραφέα αύτόματα
οπλίζεται μέ τήν αίσθηση τού παρα
λόγου καί οί καθοριστικές συμφο
ρές τών ήρώων του καταλήγουν νά
φαίνονται έξάσκηση τής άντοχής
τους μάλλον, παρά άνεξίτηλα σημά
δια τής φθοράς τους. Καί μέ αύτήν
τήν έννοια τό ' μυθιστόρημα, ή μάλ
λον ή «Ιστορία», θά μπορούσε νά
συνεχίζεται επ' άπειρον, χωρίς νά
βλάπτεται τόσο ή αρχιτεκτονική
της, όσο καί ή «άμεροληψία» τού
ιστορικού της.
Ερασιτέχνης.

’Από τό μέτωπο
της γλώσσας
Κάτω άπό αυτόν τόν πα ρα στατικό άν καί
κάπως άνάπηρο εικονικά τίτλο δά βρίσκετε
στο Σχολιαστή ανα φ ορές στις π ερ ιπ έτειες
τής γλώσσας μας, στην περιπλάνησή της
άπό στόμα αέ α ντί κα ί άπό χα ρτί σέ μάτι.

Θά θέλαμε νά πούμε και μεϊς τά δικά μας στη
φασαρία πού γίνεται ανάμεσα σέ κρατικές έπιταγές καί άκρατες προσπάθειες γιά τήν άπελευθέρωση, τήν έμπέδωση καί τήν έπιβολή τής «σωστής» γλώσσας όλων τών Ελλήνων. Λέν είμαστε
ούτε υπερασπιστές κάποιοι' μυστικού έλληνικού
πυρήνα πού βρίσκεται στις καταλήξεις τριτοκλί
των καί άλλού (όσο γιά τό πολυτονικό πού
τηρούμε θά μάς δοθεί εύκαιρία στό μέλλον νά
άπολογηθούμε) ούτε άγχωμενοι, άδέξιοι πασοκίτες δημοτικιστές μέ τό ριζοσπαστισμό νά μή λέει
νά ξεκολλήσει άπό τήν άκρη τής γλώσσας μας.
Ταυτόχρονα όμως δέ διαβλέπουμε τίς μηχανορ
ραφίες σκοτεινών πασοκοκύκλων μέ σκοπό τό
άφελληνισμό μας μέσω τής άλλαγής τών φώτων,
πού άπό τόν Κοραή περίπου μάς δείχνουν τή
σωστή έκφορά καί ροή τού έθνικοϋ μας λόγου.
Δέν άποτελούμε όμιλο, συσπείρωση, όμάδα γιά...
καί δέ θέλουμε νά γίνουμε. Τέλος, δηλώνουμε
πως έχουμε κι άλλα στό νού πάρεξ έλευθερία καί
γλώσσα.
Θά ξεκινήσουμε σήμερα μ' ένα κουίζ, χωρίς
δώρα βέβαια, μέ θέμα τήν κάθαρση άπό τις
ξενόφερτες τίς «μέτοικες» λέξεις μέ τήν έλληνοποίηση τών όποιων άσχολήθηκε ό Α. Βλάχος
στήν Καθημερινή τρεις Κυριακές τού Απρίλη.
Πρόκειται γιά «λέξεις πού μπήκαν πρόσφατα
στή γλώσσα μας καί δέν έχουν χωνέψει μέσα στό
λεξιλόγιό μας». Ό Β.«προσπαθώντας ψύχραιμα
νά άντιμετωπίσει τό θέμα τών ξένων λέξεων πού
έχουν ένσωματωθεί στή γλωσσά μας», μέ σκοπό
του «νά προσφέρει ένα εύκολο έργαλείο σέ
όσους θά ήθελαν, άντί τής ξένης, νά χρησιμο
ποιήσουν στόν προφορικό ή τό γραπτό λόγο τήν
άντίστοιχη ελληνική λέξη».
Όπως όλόκληρο τό γλωσσικό ζήτημα έτσι καί
τό θέμα τών λέξεων ξενικής προέλευσης δέν
άποτελεί πεδίο εύθύγραμμης άντανάκλασης πο
λιτικών άπόψεων, έπομένως δέν προσφέρεται
γιά συναγωγή εύκολων συμπερασμάτων. Ό τευτονικός άνεμος γλωσσικής κάθαρσης πού φυ
σούσε θυελλώδης στή χιτλερική Γερμανία, άλλά
καί ή γαλλική σοσιαλιστική προσπάθεια άπελευθέρωσης άπό τά franglais στόν έπίσημο γραπτό
καί έκπεμπόμενο λόγο, υποδεικνύουν ότι τέ
τοιες έπιδιώξεις μεταξύ τών άλλων ένδυναμώνουν τήν άποψη γιά τή φυσικότητα τών κρατι
κών συνόρων.
Γιά νά χετε λοιπόν, μιά πρόχειρη εικόνα τής
άλλοτρίωσης πού σάς δέρνει προσπαθείστε νά
λύσετε τό παρακάτω τέστ (= δοκιμασία;) πού
συντάξαμε άπό τό πρόχειρο λεξικό τού Α.Β.
Πάντως, μή σάς πιάσει «ιερή cryανάκτηση » άν
άποτύχετε (ό Α.Β. τό άπεύχεται ρητά): Οί λύσεις
δημοσιεύονται άμέσως παρακάτω.

1 Η πλαγγόνα είχε κοινοφοβία όταν έπαιρνε
στάσεις, κι άναρωτιόταν: Είναι άνοιχτό τό κλεί
θρο μου; Μού έπεσε τό σκαλτσούνι; Πόσο
μ' ένοχλούν όλα αύτά τά έξαρτήματά μου! Είμαι
καλύτερη σέ κατατομή. Τό εγκόλπιό μου μέ
βαραίνει. Μ' ένοχλούν όλοι αύτοί οί αισθητές
τής άριστείας πού μέ θεωρούν βασκάνι τους.
Ελπίζω τουλάχιστον νά άρέσει στόν ρώσο λιπόπατρι ή τουλούπα πού έφτιαξε τό σγουροτήρι
μου μιά καί αυτό είναι τό γκόλφι του.
2. Μόλις άκούστηκε ό γόγγος βγήκαμε στό
περιπατητήριο και κάτσαμε λίγο νά τα πούμε
στόμα μέ στόμα Από τή φωνοταινία άκουγόταν ή μοναυλία γιά φυσαρμόνιο μέ άξέχαστες
ποικίλες μουσικές στό δραματολόγιο. Τραγου
δήσαμε κι οί δύο μαζί τό γύρισμα

Είχε πιά φτάσει ή ώρα τού πηχτώματος άκροπρεπισμένου μέ άφρόγαλο Ηταν τό κόζι
τής τέχνης τού Αλέξη.
Πήραμε τό ηδύποτο κι ό Αλέξης λίγο άργότερα έκλεισε τό έλασματόθυρο καί έσβησε τό
φορητό Στόν αύτοφωνογράφο άκούγαμε τώρα
μιά μονωδία. Στήν κατακλείδα μού άποκαλυψε
τά σχέδιά του γιά τό τεκμηριωμα πού ήθελε νά
γυρίσει μέ θέμα τήν ιδιόλεκτο τών άστυνομικών
τήν ώρα πού χρησιμοποιούν τήν κορυνα γιά νά
διαλύσουν τούς φαρμακοδιεγερμένους φιλά
θλους ένός άποτυχημένου άνταγωνίαματος στό
πυκτείο Μού έδειξε καί τόν ταξινομητή μέ τό
πρόχειρο σκηνοθέτημα. Ενθουσιάζομαι άπ τή
δουλειά τον στή συνεταιρίωση και σάν αύθορμησιά τού ζήτησα νά γίνω η εικονολήπτης του
μιά καί αύτή είναι ή παρασχολία μου.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ
ή «ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ»
I.
φορητο = πορτατιφ
2.
πλαγγόνα = μανεκέν
αύτοφωνογράφος = πικ-άπ
γόγγος = γκόνγκ
κοινοφοβία = τράκ
μονωδία = σόλο
περιπατητήριο = φουαγιέ
παίρνω στάση = ποζάρω
κατακλείδα = ρεφραίν
στόμα μέ στόμα = τέτ-α-τέτ
κλείθρο = φερμουάρ
τεκμηριωμα = ντοκυμαντέρ
φωνοταινία = κασέτα
σκαλτσούνι = σοσόνι
ιδιόλεκτος = άργκό
μοναυλία = ρεσιτάλ
κορύνα = γκλόμπ
έξαρτήματα = άξεσουάρ
φυσαρμόνιο = άκορντεόν
φαρμακοδιέγερση = ντοπάρισμα
κατατομή = προφίλ
ποικίλη μουσική = πότ πουρί
άνταγώνισμα = ρεβάνς
έγκόλπιο = μενταγιόν
δραματολόγιο = ρεπερτόριο
πηκτείο = ρινγκ
αισθητής = έστέτ
γύρισμα = ρεφραιν
ταξινομητής = κλασέρ
άριστεία = έλίτ
πήχτωμα = ζελέ
βασκάνι = μασκώτ
σκηνοθέτημα = σενάριο
άκροπρέπισμα = γαρνίρισμα
λιπόπατρις = έμιγκρές
συνεταιρίωση = κολλεκτίβα
άφρόγαλο = οαντιγυ
τουλούπα = τούφα
αύθορμησιά = ρεφλέξ
κόζι = άτού
σγουροτήρι = μπικουτί
εικονολήπτης = κάμεραμαν
ήόύποτο = λικέρ
παρασχολία = χόμπυ>
γκόλφι = φετίχ
έλααματόθυρα = ρολό
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^Γεννήθηκε στην Πενσυλβανία τό
1945. Παίζει τό 1965 μέ τόν Art
Blakey καί άρχίζει νά γίνεται διε
θνώς γνωστός άπό διάφορες περιο
δείες του στην Ευρώπη μέ τό
γκρουπ του Charles Loyd άπό τό
1966. Τό 1970-71 συνεργάζεται μέ
τόν Miles Davis, χωρίς ή θητεία του
αυτή νά τόν οδηγήσει σέ μιά φόρμα
Jazz-rock όπως συνέβη μέ τούς Chic
Corea Herbie Hancock. Φεύγοντας
άπό τόν Davis δημιουργεί ένα δικό
του κουαρτέττο άπό Αμερικανούς
μουσικούς τούς CHARIE HADEN
(μπάσσο) καί DEWEY REDMAN
(τενόρο - άλτο σαξόφωνο, κλαρινέ
το) πού ήταν βασικά μέλη τού συ
γκροτήματος τού Omett Coleman
καί τόν PAUL ΜΟΤΙΑΝ (ντράμς
κρουστά).
Παράλληλα μέ τό
γκρούπ έμφανίζεται καί σάν σολί
στας σέ ΗΠΑ, ΕΥΡΩΠΗ και ΙΑΠΩ

KEITH
JARRETT
Ό

«’εμπορικός»

ΝΙΑ. Στά μέσα τής δεκαετίας τού
'70 κάνει έπιτυχέστατη καριέρα
στήν Ευρώπη σάν «άρχηγός» καί
μέλος τού ευρω παϊκού τετραμε
λούς συγκροτήματος BELONGING
μέ τούς JAN GARBAREK στά σα
ξόφωνα PALLE DANIELSONN
(μπάσσο) καί JAN CHRISTENSEN
(στά ντράμς) καί σάν σολίστας. Κά
νει σημαντικές ήχογραφήσεις (καί
πέρα άπό τό Köln Concert) μέ μι
κρά γκρούπ, τόσο στήν Impulse όσο
και στήν ECM καθώς και σόλο ή
συνοδεία έγχορδων μέ τούς CARBAREK καί HADEN στήν ECM (Ar
bour Zena).
Ο JARRETT είναι άντίθετος μέ
τήν ήλεκτρική τζάζ καί δηλώνει ήδη
τήν άντίθεση του αύτή, όταν ή Jazz
Rock μουσική είναι σέ πλήρη άνθι
ση. Ά πό τήν άλλη πλευρά χρησιμο
ποιεί τό καπάκι τού πιάνου γιά νά
«βγάζει» κάποιους ρυθμούς «άρπίζει» κυριολεκτικά στις χορδές του
πιάνου, συνοδεύει τό παίξιμό του
μέ διάφορα «Falcetti» καί τρύκ τής
φωνής του.
Ά πό μερικούς μουσικοκριτικούς
θεωρείται έξεζητημένος γιά όλες
αύτές τίς «καινοτομίες» του
άπό άλλους
τήρια
Τό
ιδίως

τού άκουστικού (συμφωνικού) πιά
νου. Ό ίδιος θεωρείται σάν στυλοβάτης τής ECM καί ό διευθυντής
τής Manfred Eicher άναφέρεται σάν
ό πέμπτος τού κουαρτέτου του.

Μ ιά δ ιε υ κ ρ ίν η σ η
κ α ί μ ιά ά π ο ψ η
Θά παρατηρήσατε 'ίσως ότι ό τίτ
λος τής παρουσίασής μας χαρακτη
ρίζει τόν Jarrett σάν έμπορικό. Αύτό
γράφτηκε επίτηδες γιατί μολονότι
ύπάρχει κάποια τέτοια αίσθηση
στόν κόσμο ή άλήθεια είναι πώς ή
έμπορικότητα άφορά μόνο δύο
τρεις δίσκους του καί κατ' έξοχήν
τό Köln Concert. Δέν άμφισβητώ ότι
ή μουσική τού δίσκου αύτοΰ π.χ.
είναι προσιτή καί στό «άπαίδευτο
ούς», άλλά νομίζω πώς είναι άστοχο
νά γενικεύει κανείς ένα χαρακτηρι
σμό άπό δύο τρεις τέτοιες έπιτυχίες. Έχοντας ρωτήσει σέ δύο τρία
μαγαζιά, άπ' όπου κατά συντριπτι
κή πλειοψηφία γίνεται ή διακίνηση
τών δίσκων τζάζ διαπιστώθηκε πώς
τό μεγαλύτερο μέρος τής δισκογρα
φίας τού Jarrett άπό άποψη κυκλο
φορίας κυμαίνεται στά έπίπεδα τών
όμότεχνών του. Αύτό σημαίνει πώς
ούσιαστικά είναι άγνωστη ή εύρύτητα τού έργου του (συνθέσεις μέ
ορχήστρα, έκκλ. όργανο). Παρ' όλα
αύτά δέ θά είχε σημασία τό όλο
θέμα άν δέν είχε κάποια σύνδεση
μέ τήν (άπό ορισμένους) ποιοτική
έκτίμηση τού έργου του. Θεωρήθη
κε λοιπόν πώς ό καλλιτέχνης ξεκι
νώντας άπό κλασικίζουσες τάσεις
χρησιμοποίησε κλασικές φόρμες
στή μουσική του μέ κάποιες ένέσεις
άπό τίς επιρροές του άπό τήν τζάζ
δημιουργώντας μιά «εύπεπτη» μου
σική γιά τό εύρύτερο κοινό πού
είχε άφ' ένός άπωθηθεί άπό τούς
«πειραματισμούς» τού Cecil Taylor
καί άφ' έτέρου «διψούσε» γιά κάτι
νέο. Νομίζουμε καί φυσικά δέν εί
ναι μόνο δική μας ή γνώμη - πώς
άλλο θέμα είναι τό τί ζητάει ό κό
σμος καί πώς νομίζει ότι τελικά τό
βρίσκει καί άλλο ή άντικειμενική
προσφορά τού καλλιτέχνη.
Χωρίς νά ύπολογίσουμε τήν προ
σωπική μας αίσθηση πιστεύουμε
πώς τόσο ή μακρά θητεία καί ή
πολύπλευρη εμπειρία τού Jarrett
στήν τζάζ έδώ καί είκοσι χρόνια
περίπου, όσο καί ή άντικειμενική
τονικολογική άντιμετώπιση τών
συνθέσεών του, τών αύτοσχεδιασμών του, τής σκηνικής του παρουπού έχουν ήδη γίνει άπό άρ(ΤΖΑΖ, HXOIßOWN
κα) δέν άφήνουν περιθώρια
άφορισμών. Εκτός άν έπικανείς τήν αυθαιρεσία τού
του...

Είναι πλέον κοινός τόπος, πώς ό
χαρακτήρας τής σύγχρονης Τζάζ έ
χει ολοκληρωτικά επηρεαστεί, άκριβέστερα: τυπικά ξεφύγει άπό τίς
άρχικές άφροκαραίβικές πηγές της
μέσα άπό τελείως διαφορετικά άκούσματα καί μουσικά είδη, όπως
έθνικές μουσικές - μήν ξεχνάμε
πώς ή τζάζ είναι πιά διεθνής - άπό
τήν κλασική μουσική (άναγέννηση μπαρόκ - άτονάλ) άπό ήλεκτρονική
άπό τό ρόκ κλπ. Έξ άλλου τό ίδιο
άρχικό μουσικό σύστημα περιείχε
άφθονο έξελίξιμο δυναμικό, άνθρώπους καί έκφραστικά μέσα.

Λ ίγ α λ ό γ ια
γ ιά τ ό γ κ ρ ο υ π
Οί Oregon είναι κατ' έξοχήν ένα συ
γκρότημα πού έχει «παντρέψει» μέ
έπιτυχία μιά ποικιλία άπό μουσικές
τάσεις - είδη όπως Ινδική, μπα
ρόκ, έπιρροές άπό Μάρτοκ, μέ άποτέλεσμα τή δημιουργία ένός προ
σωπικού στύλ στή σύγχρονη αύτοσχεδιαζόμενη μουσική. Τό συγκρό
τημα δημιουργήθηκε στά τέλη τού
'70 άπό μουσικούς πού άποχώρησαν άπό τό γκρούπ Winter Cosort.
Άποτελείται άπό τούς Ralf Towner
(Κιθάρα 12χορδη - κλασική, πιάνο,
φλούγκελχορν - τρομπέτα), Glen
Moore (μπάσσο, πιάνο), Collin Wal
cott (σιτάρ, τάμπλα, κρουστά) καί
Paul Mc Candless (όμποε, φλάουτο
καί άγγλικό κέρας). Ά ν ύπολογί
σουμε καί τά όργανα πού παίζουν
«άνεπίσημα» οί τέσσερις θά φτά
σουμε (6) στόν άριθμό οργάνων
μιας «βαρβάτης» συμφωνικής ορχή
στρας: γύρω στά 80. Οί Oregon έ
χουν γερά θεμελιωμένες γνώσεις
άπό τίς κλασικές τους σπουδές καί
άξιόλογη θητεία στήν Τζάζ μουσική
χάρη στήν άτομική τους καριέρα
(Towner Moore) καί τή συμμετοχή
τους σέ γκρούπ καί σέ ήχογραφήσεις μέ άλλες διασημότητες τής
μουσικής αύτής. Ό Mc Candless
ήταν μέλος όκτέτου γιά ξύλινα
πνευστά καί ό Walcott ήταν μαθη
τής τών Ravi Shan Kar καί Alla
Rakha. Ά ς δούμε όμως τί λέει ό
Towner (ό πιό διάσημος άπό τούς
τέσσερις τού γκρούπ) γιά τό πώς
όλη αύτή ή πολυσύνθετη έμπειρία
πειθαρχείται καί υλοποιείται σάν
μουσική δημιουργία στά πλαίσια
τών αύτοσχεδιασμών τού γκρούπ.
νά διατηρείς τή λεπτή
ισορροπία τοϋ ν’
σου καθώς παίζεις, άλλά καί τούς
άλλους συγχρόνως. Νά παρεμβαί

νεις, άλλάζοντας τή ροή τής μουσι
κής άλλά καί ν' άποσύρεται, όταν
τό άπαιτήσει ή στιγμή. Δέν πρέπει
νά ξεφύγεις άπό τήν minimum κοι
νή αίσθηση τού κομματιού. Ά πό
τήν άλλη πλευρά δέν μπορείς νά
κυνηγάς μιά άπρόσωπη δημοκρατία
ήχων» (ΣΣ: έδώ τό πολιτικοποιεί
λιγάκι).

«Είμαστε έπαγγελματίες» συ- .
μπληρώνει ό Mc Candless «άλλά έπιτρέπουμε έπίσης κάποιο έρασιτεχνισμό, μέ τήν έννοια ότι έξερευνούμε, πειραματιζόμαστε πάνω στή
δουλειά μας, χωρίς νά ξέρουμε άκριβώς άπό πρίν τό άποτέλεσμα...»
(περιοδικό Down Beat).

OREGON
'Ένα χωνευτή ρι
σύγχρονης μουσική
ΟΙ Ό ρ ε γ κ ο ν
σ τ ή ν 'Ε λ λ ά δ α
Τό συγκρότημα Oregon συμπλη
ρώνει φέτος 13 χρόνια παρουσίας.
Στήν Ελλάδα φυσικά πρωτακούστηκαν κάμποσα χρόνια άργότερα,
χωρίς όμως νά ξεπεράσει ή φήμη
τους τόν κύκλο κάποιων ορισμένων
άνθρώπων, άκόμα κι όταν έγινε
εύρύτερα γνωστός (τό εύρύτερα έννοείται σχετικά) ό Ralf Towner.
Ά πό τό ραδιόφωνο παρουσιάστη
καν στά πλαίσια τής έκπομπής τζάζ
στό Β' καί έχουν «άκροθιγώς» άσχοληθεί μαζί τους τά ντόπια μου
σικά περιοδικά. Ανάλογη φυσικά
είναι καί ή κυκλοφορία τών δίσκων
τους.
Ισως θά ήταν άκαιρο καί άτοπο
ν’ άναφερθούμε στά αίτια αύτής
τής άφάνειας πού δέν είναι χαρα
κτηριστική μόνο γιά τούς Oregon
(θά έπρεπε νά ξαναγίνει κάποτε κι
αύτό).
Άς παρατηρηθεί πάντως πώς ή
τζάζ στήν ' Ελλάδα είναι σάν έκείνο
τό παιδί φαινόμενο πού στά έξη
του χρόνια ό δείκτης ευφυΐας του
«έπεσε» ξαφνικά στά κανονικά
πλαίσια καί στή συνέχεια παραμε
λήθηκε άπό τούς γονείς του τό
κοινό .
Γιώργος Στίυρίδης

Κινηματογράφος στό
’Ινστιτούτο Γκαΐτε
Τό ινστιτούτο Goethe αποκομμέ
νο άπό τή γνωστή αντίληψη τών
ξενόγλωσσων ινστιτούτων -σχετικά
μέ τήν προώθηση τής τέχνης τών
χωρών τους- προχώρησε φέτος
στήν π γουσίαση μιας πιό προοόευτικ ,ς δουλειάς ή όποια έξ άλλου
άντικατοπτρίζει τις τάσεις καί τήν
ερευνά πού ύπάρχει άνάμεσα στούς
νέους καλλιτέχνες στή Γερμανία. Ει
δικότερα στόν τομέα τού κινηματο
γράφου κάλυψε τό είδος τής δου
λειάς πού στό παρελθόν -περιστασιακά κι άπό ιδιωτικές πρωτοβου
λίες- είχε κάνει κάποια έμφάνιση
χωρίς όμως συνέπεια καί προοπτι
κή μονιμοποίησης. Ό πολιτιστικός
υπεύθυνος τού ινστιτούτου, Har
tmut Geerken, άπ' ό,τι φαίνεται το
ποθετείται έκούσια σ' ένα μέτωπο
γιά τήν παρουσίαση πρωτοπορια
κής δουλειάς, σέ μιά πόλη πού στήν
ουσία ή μόνη της κινηματογραφική
τροφή είναι οί εμπορικές αίθουσες
καί οί άμφιλεγόμενες κι έναγώνιες
έκδηλώσεις τής ταινιοθήκης.
Τό πρόγραμμα τών κινηματογρα
φικών ταινιών πού παρουσιάστη
καν τόν προηγούμενο χειμώνα (Δε
κέμβριος 1982 - Απρίλιος 1983) μέ
τόν τίτλο « Ό Νέος Γερμανικός Κι
νηματογράφος - Αναδρομή καί Έπικαιρότητα», καλύπτει τό μεγαλύ
τερο φάσμα τού άντικειμένου του.
Περισσότερες άπό πενήντα ταινίες
μέ τήν ύπογραφή τών γνωστών στό
Ελληνικό κοινό HERZOG, FAS
SBINDER, WENDERS, SCHROETER καί λιγότερο γνωστών όπως
ACHTERNBUCH, SCHILLING, LI
LIENTHAL, PRAUNHEIM συνέ
στησαν ενα πλήρες πανόραμα τού
Νέου Γερμανικού Κινηματογρά
φου. Δουλειά μέ ιστορία δεκαπέντε
χρόνων, στή διάρκεια τών όποιων
έδραίωσε τή δική της γλώσσα, έπιδρώντας μέ τίς άπόψεις της στή
διεθνή κινηματογραφική παραγω
γή. 'Εμπνευσμένη συχνά άπό τήν
πρόσφατη ιστορία τής Γερμανίας
καί τόν φιλολογικό πλούτο τού πα
ρελθόντος, μέ θάρρος άντιμετώπισε
θέματα πού άφορούν τή σύγχρονη
Γερμανική κοινωνία τής καταπίε
σης, τών κοινωνικών προβλημάτων
καί τής παρακμής. Αύτό -τό τελευ
ταίο ήταν πού άπασχόλησε τή ση
μαντική πλειοψηφία τών νέων Γερ
μανών κινηματογραφιστών, οί ο
ποίοι, μέ έντελώς προσωπική γλώσ
σα καί αισθητική, δημιούργησαν
ταινίες πού έχουν μείνει κλασικές
στήν ιστορία τού κινηματογράφου.
(FASSBINDER, SCHROETER, WEN
DERS). Τό περιθώριο καί οί κάθε
είδους μειονότητες γίνονται πόλοι
άναζήτησης καί κεντρικοί δραματουργικοί άξονες, έπεξεργασμένοι

μέ ιδιαιτερότητα καί αύστηρή προ
σήλωση στις νέες αισθητικές τάσεις
καί άναζητήσεις. Ή φαντασία καί
τό ταλέντο δρούν κατασταλτικά στή
διαμόρφωση τού δύσκολου έγχειρήματος, σφραγίζοντας μέ τήν προσω
πική άποψη τού καλλιτέχνη τό τελι
κό άποτέλεσμα.
Οί έκδηλώσεις έκλεισαν μέ ένα
μικρό άφιέρωμα στή δουλειά τού
ROSA VON PRAUNHEIM. Οί πιό
χαρακτηριστικές ταινίες του, συνέ
θεσαν μιά έμπεριστατωμένη εικόνα
γιά τό έργο τού κινηματογραφιστή.
Τά θέματα μέ τά όποια καταπιά
στηκε δέν διαφέρουν σέ γενικές
γραμμές άπό αύτά πού έχουν ήδη
άναφερθεί. Ή κινηματογραφική
γλώσσα μέ τήν ιδιαίτερη τεχνική
(έντεχνη άπουσία τεχνικής τελειό
τητας) καί ή αισθητική τού KI
TSCH, χαρακτηρίζουν τίς ταινίες.
Μέ τά θέματα πού έπεξεργάζεται
καί τίς προκλητικές σκηνές, έκφράζει τή διαμαρτυρία του ή όποια
όμως παραμένει σέ αύστηρά συνθηματολογικό έπίπεδο.
Όμως ό στόχος αύτού τού κείμε
νου βρίσκεται κάπου άλλού. Περισ
σότερο στήν ύπαρξη αύτής τής 'ί
διας τής έκδήλωσης. Στό γεγονός
ότι μιά παράλληλη έκδήλωση -μέ
έπιστέγασμα τό άφιέρωμα στόν RO
SA VON PRAUNHEIM- έβαλε πό
δι στά κατεστημένα καί αγκαλιά
στηκε άπό μιά μεγάλη μερίδα του
κοινού. Ενός κοινού πού μέρα μέ
τή μέρα αυξανόταν (παρ' όλη τήν
ούσιαστικά άνύπαρκτη ένημέρωση), γιά νά παρακολουθήσει τή
δουλειά κατά τό πλείστον άγνώστων του δημιουργών άλλά μέ φα
νερή έπιθυμία γιά έπαφή μέ τό
καινούργιο. Πολλά μπορούν νά εί
ναι τά αίτια καί οί άφορμές γιά μιά
τέτοια προσέλευση. Είναι λίγο νωρίς
νά κάνουμε έκτεταμένες άναλύσεις
καί τό σωστότερο είναι νά παραμεί
νουμε στό γεγονός καί νά άντλήσουμε κάποια συμπεράσματα τών
όποιων άλλωστε ή ορθότητα θά
έπιβεβαιωθεί ή όχι μέ τόν καιρό.
Φαίνεται λοιπόν ότι ή πληροφόρη
ση γιά τά συμβαίνοντα έξω άπό τόν
Ελληνικό χώρο, είναι λίγο περισσό
τερη άπό πολιτιστική ένημέρωση
«τών πέντε χρόνων μετά», πού μάς
παρέχεται. Αποτέλεσμα, ή άνάγκη
γιά έπαφή μέ τά κινήματα, τήν
έρευνα και τόν πειραματισμό, πέρα
άπό τίς άνύπαρκτες ή άναιμικές
«προσπάθειες» τής Ταινιοθήκης ή
τήν έπαναλαμβανόμενη «προβολή
τού Αμερικάνικου AVANT GAR
DE», μέ τίς ταινίες τών A. WARH
OL καί P. MORISSEY (Κάψα,
Σκουπίδια, Σάρκα) μέ τά όποια άρχίζει καί τελειώνει ή έπαφή μας μέ

τό είδος, είναι έπιτακτική.
Πώς όμως άντέδρασαν οί κριτικοί
κινηματογράφου, σ' αύτή τήν προ
σπάθεια; Ανύπαρκτη ή ένημέρωση
στόν ήμερήσιο τύπο πέρα άπό τούς
επιγραμματικούς τίτλους τών ται
νιών καί τίς ώρες προβολής τους.
Κανένα ένδιαφέρον γιά αύτό τό
είδος κινηματογράφου πού σέ σχε
τικά περιοδικά γοήτρου άναδημοσιεύτηκαν μεταφρασμένα κείμενα,
έξυπηρετώντας περισσότερο ή λιγό
τερο τόν άκαδημαίσμό καί τήν αυ
ταρέσκεια τών άρθρογράφων τους.
Και όταν οί ταινίες, στις όποιες
άναφέρθηκαν, άρχισαν νά προβάλ
λονται σέ Αθηναϊκή αίθουσα, άποχή. Φαίνεται ότι οί κριτικοί μας
έχουν έπωμιστεί άλλους ρόλους.
Τό ρόλο τού κριτικού μόνο γιά τίς
ταινίες πού θά άνοίξουν στις έμπορικές αίθουσες. Αύτό όμως μήπως
κρύβει κάποια άποψη γιά τόν κινη
ματογράφο; Μήπως, άμεσα είτε έμ
μεσα, άποκεφαλίζουν τήν κινημα
τογραφική τέχνη, άντιμετωπίζοντάς
την σάν βιομηχανικό είδος; Πέρα
άπό αύτά κάτι άλλο είναι σίγουρο.
Έκ τού άσφαλούς προωθούν κινη
ματογραφικές ταινίες τών όποιων ή
έπιτυχία είναι αναγνωρισμένη πα
γκόσμια καί δέ σηκώνει περιθώρια
παρεξήγησης, άντιρρήσεων ή ό,τι
άλλο. Τοποθετούνται αύτόματα σέ
ένα μέτωπο γιά τήν προώθηση τού
άκαδημαϊσμού τους, αγνοώντας τόν
όποιοδήποτε νεωτερισμό. Ο πειρα
ματισμός, ή έρευνα καί οί νέες αι
σθητικές τάσεις καί άναζητήσεις
δέν τούς άφορούν καί προσκολλημένοι στό συντηρητικό τους πνεύ
μα, άπασχολούνται μέ τά καθιερω
μένα.
Παρ' όλα αύτά, ή αύξανόμενη
προσέλευση τού κοινού στις έκδηλώσεις τού GOETHE (ιδιαίτερα στό
τελευταίο άφιέρωμα στόν ROSA
VON PRAUNHEIM), ήταν ή έκπλη
ξη. Ή άνάγκη γιά έπαφή μέ τίς
νέες τάσεις καί τήν έξέλιξη τής
κινηματογραφικής τέχνης, φαίνεται
ότι είναι άρκετά εκτεταμένη. Καί
έπειδή μέ τήν κρατούσα άντίληψη
άπό πλευράς τών ιθυνόντων δέν
πρόκειται νά καλυφθούν τά κενά
πληροφόρησης κάποιας σημαντικής
μερίδας φίλων τού κινηματογρά
φου, θά πρέπει νά δοθεί βάρος
στις παράλληλες έκδηλώσεις καί τή
δράση άνεξάρτητων οργανισμών
καί ομάδων. Τά πράγματα έχουν
δείξει ότι οί πιό προοδευτικές ένέργειες άπορρέουν άπό ομάδες ταγ
μένες σ' αύτό τό είδος δουλειάς καί
ή πολιτεία θά πρέπει νά παίξει τό
ρόλο της στήν προώθηση αύτών
τών πρωτοβουλιών.
Θρασύβουλος Γιάτσιος
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Κ αθρέφ τες τής πραγματικότητας. 'Οθόνες διάτρητες, πολλών χρωμάτων
καί ΐντσών, καμιάς διεξόδου.
Στρατηγικά έγχειρήματα πού άποτυγχάνουν, άπειλές πού πραγματο
ποιούνται, ψηφοφορίες πού έπαναλαμβάνονται, συμφωνίες πού αίωρούνται, συμφέροντα πού έκποιοΰνται, σιωπές πού καλύπτουν, έρμηνείες πού
άντιφάσκουν.
Οι όψεις τού φανταστικού, αιθριασμένες άνάκατα σέ γκρίζους ή άνοιχτούς τόνους, προσπαθούν ν' άμβλύνουν τίς μνήμες. Ανάμεσα στό θρίαμ
βο τής πολυπλοκότητας καί τά όρια τής διαλεκτικής, συσκευάζουν τούς
πόθους, έξουδετερώνσυν τίς ένοχές κι άποκαθιστούν τή μακαριότητα.
Περί πρώτων υλών ό λόγος. Κι έθνικών κινδύνων, άπό δίπλα στη
φυσιογνωμία τών τηλεοπτικών καναλιών. Κάποια στιγμή, στην τεντωμένη
εύθεία τών βλεμμάτων, τό έλπιδοζόλ τελειώνει, σάν τότε μέ τόν Πουλαντζά
νά τή βλέπει ώς πουλί κι άπ' τό κλειστό παράθυρο νά πετάει στην άσφαλτο
τού δρόμου. Ό λες οι οθόνες δέν είναι άνοιχτά παράθυρα στόν κόσμο.
'Αλλά, οί έναπομείναντες σαστίζουν, χρόνια τώρα. Λέξεις καί εικόνες
έπιτείνουν τή σύγχιση. Κι οί πιό πολλοί άπορούν μέ τίς έποχές, ύποτιμώντας τή σημασία μιάς καλής θέσης παρατηρητή.
Συνεχίζονται, τουλάχιστον, τά μεγάλα παιχνίδια: στήν πλάτη τών άνυποψίαστων, στά σταυρόλεξα τής Κυριακής, στούς τελικούς τών Ευρωπαϊκών
κυπέλλων, στίς κομματικές φιέστες έν εϊδει χάπενιγκ, στίς πορείες τού
είδους «κοιμού, έν Ειρήνη», στά πασχαλιάτικα προγράμματα τού μεσημε
ριανού φαγητού, στίς διασκέψεις τών συμμάχων, στά τραπεζάκια - μέσα τών διεθνών οργανισμών.
Εφτάχρονοι ύμνητές έπωμίζονται τό ρόλο τού σύγχρονου τιμητή.
"Ολα τρίζουν, μά τό χιούμορ παραμένει.
’Ανάμεσα στήν έπαρχιώτικη νοοτροπία μικρομάγαζου καί στά κοιναγορίτικα συναλλακτικά έθιμα, οί αντιπροσωπείες πνευματικών προϊόντων
(μ' έξαίρεση τόν Ιθαγενή Δράκουλα) άποτελούσαν πάντα τή συνεπέστερη
συνέχεια τού κομπραδόρικου, νύν «σοσιαλιστικού» χαρακτήρα τής νεοελ
ληνικής οικονομίας.
Κι άλλα παιχνίδια. Μέ τούς έκφωνητές καί τήν εικόνα, τίς άνεξήγητες
παύσεις καί τήν άπαστράπτουσα ευφράδεια τών «έπισήμων έκπροσώπων», τούς ήρωες τών γηπέδων, στίς θυρίδες, στά έργαστήρια ερευνών,
στίς διαστάσεις τού κοσμικού άπειρου, στή μοναξιά τού μεσονυκτίου. Στίς
κρεβατοκάμαρες, τέλος, τής οικογένειας Ζαρντή καί τής νοτιοβαλκανικής τριτοκοσμικής, πάντως - μιζέριας μας. Ό ,τι άπωθεϊ τό πιό οικείο άπ' τά
μέσα μαζικής έπικοινωνίας είναι αυτή ή ίδια ή έπικοινωνία. Αντί τής
ήδονής, ή εύχαρίστηση. Στή θέση τού πόθου, οί έπιθυμίες. "Οταν δέν
βλέπεις, άρκεϊ νά παρακολουθείς.
Τί μένει, φίλοι θεατές;
Τό σκυθρωπό πρόσωπο τής φοιτήτριας - τηλεπαρουσιάστριας κι υποψή
φιας δημοτικής συμβούλου άπ' τή μιά, ή προφορά τών Κυπρίων άδελφών
μας άπ' τήν άλλη.
Καί κάτι άκόμα... Νά όραματίζομαι τή μελλοντική έπίδειξη μόδας, όπου
οί βατραχάνθρωποι θα πλέκουν όκλαδόν, γύρω άπό τίς πρωταθλήτριες
Άννα καί Σοφία, τή στιγμή πού δεκάδες νάνοι, ντυμένοι μπασκετμπωλίστες, θά διαφημίζουν μακουδάκια τελευταίο μοντέλο.
Α.Τ.

Μ ι α tf-i/iyviu α χ υ μ α για τι, /.αιμι/το-

μο. Θύμα τής Τρομοχρατίας ό Ντεπαρντιέ (ατό ρόλο τον Νταντόν),
μοιάζει, έτσι οχνάρωπός, ν ατενίζει
μ ' αίαιοΛυξία τή συμμετοχή του ατό

Φεγγσρι ο το βονρχυ· τον /.ιιν/,αχ
Μττενέξ. (Τό γιατί ό .Χτεπαρντιέ έφέρόη άττρειτώς στόν πτωχό σκηνο
θέτης τής γυαλιστερής «Ντίβας», da
τό όοϋμε τον χρόνον - άν τό όονμε...)

Σάς άρεσει
ό Δαντών;
Τό έργο τού Ά. Βάιντα «Δαντών»
άν δέν γοήτεΐ'σε τούς θεατές του,
κατάφερε τουλάχιστον νά τούς πα
θιάσει. Τό θέμα «έπανάσταση» ξαναμπήκε δυναμικά στήν έπικαιρότητα, μόνο πού αυτή τή φορά βρε
θήκαμε νά τό κοιτάμε άπό τή μεριά
τού θεατή...
Κάποτε βέβαια ήταν άλλοιώς. Υ
πήρξε μιά στιγμή πού όλοι εμείς, ή
γενιά μας, άφιερώααμε τή ζωή μας
στήν έπανάσταση. Αυτήν βάλαμε
πάνω άπό όλα. Ή γενιά μας δέν
ξέχασε, οργανώθηκε. "Ομως δέ νί
κησε. Καί μοιραία έφτασε ή ώρα
τής άποστράτευσης. Ένας-ένας ή
πολλοί μαζί κατεβαίναμε άπό τά
κόμματα πού μάς είχαν γίνει ξένα.
Ή μνήμη μας όμως έμεινε ζωντανή.
Ακόμα παθιαζόμαστε μέ τόν άδυσώπητο καί άδιάφθορο Ροβεσπιέρο. II μήπως έκεϊ είναι πού αρχίζει
ό διχασμός; Ή άπομάκρυνση άπό
τά κόμματα υπήρξε γιά πολλούς
άπελευθέρωση. Δεκάδες λουλούδια
άνθισαν, ένα νικηφόρο κίνημα κα
ταλήψεων (πού τό περάσαμε γιά
Μάη) άνάμεσα σ' αυτά. Οί άξιες
μπήκανε σέ κρίση, έπανεξετάστηκαν. Καί τότε κάποιοι πήρανε τό
δρόμο τού Δαντών: Ή έπανάσταση
δέν είναι αυτοσκοπός. Πάνω άπ' ό
λα ή ζωή: Η δεκαεξάρα σύζυγος
καί ή πεντακοσάρα μηχανή. Τά κονιάκ στό Επέκεινα καί στό δωμά
τιο πού περιμένεις τόν Μαξίμ. Τά
ναρκισσιστικά χαμόγελα μπαίνο
ντας στό δικαστήριο ή σέ γενική
συνέλευση. Μέ δυό λόγια, γιά πολ
λούς, ή μοναξιά άντικατάστησε τόν
ιμπεριαλισμό. Ό άντίπαλος, οί μορ
φές καί τά μέσα πάλης άλλαξαν
ριζικά.
Καί ή έπανάσταση; Ή άπελευθέ
ρωση άπό τά κομματικά δεσμά στά
θηκε μήπως άρκετή; Πρέπει άραγε

νά ύποστείλουμε τά οράματα καί
τίς σημαίες, τώρα πού ζούμε κάπως
καλύτερα; Τώρα πού ό λαός βαρέ
θηκε τό αίμα καί θέλει μόνο ήσυχία; Στό κάτω κάτω, θά μάς πούν, ή
άμφισβήτηση μπήκε πιά στήν κυ
βέρνηση, έστω καί σέ υφυπουργείο
περιθωριακό...
Στόν άντίποδα στέκουν οί άμετανόητοι ρομαντικοί. Ή δική τους
άποδέσμευση ήταν άναγκαστική.
Διαφώνησαν. Από τ' άριστερά, φυ
σικά! Τά κόμματα ήταν πολύ μικρά
γιά νά χωρέσουν τή δική τους έπα
νάσταση. Είναι αυτοί πού ζηλεύουν
τό Ροβεσπιέρο καί τόν ώραϊο άντάρτη Σαίν-Ζύστ. Παραβλέπουν τά
κωμικά στοιχεία, κατανοούν τίς
σκοπιμότητες. Θαυμάζουν προπά
ντων τό ψυχικό σθένος, τήν ολύ
μπια άταραξία.: « Ό Ντεμουλέν εί
ναι φίλος μου. 'Επαφίεμαι στήν κρί
ση σας». “Ετσι πρέπει! Ή έπανά
σταση πάνω άπ' όλα. Ή έπανά
σταση πού πρέπει νά φτάσει στό
τέλος της, άκόμα κι άν θυσιάσει
όλα τά παιδιά της... Μόνο πού
στό τέλος ό Θερμιδώρ έπέρχεται...
Παροπλισμένος καί άσυμβίβαστος
μάς περιβάλλει καί μάς καθηλώνει.
Ή ίδια Συνέλευση πού άποθέωσε
κάποτε τόν Δαντών καί θεοποίησε
τόν Ροβεσπιέρο ψηφίζει τώρα τό
Διεθυντήριο. Κι έμείς δέν έχουμε νά
περιμένουμε κανέναν. Ό Ναπολέ
ων δέν είναι γιά μάς, μάς άφήνει
άδιάφορους. Νά έτοιμάζουμε μιά
νέα Συνωμοσία τών Ίσων ή μήπως
δέν είναι άκόμα καιρός;
Διασκορπισμένη, ήττημενη, ή γε
νιά μας διδάσκεται. Ο Δαντών μάς
άφορά. Τό ίδιο ο Ροβεσπιέρος καί ό
«Φίλος τού λαού» Μαρά. Ή δική
μας έπανάσταση δέν έφαγε άκόμα
τά παιδιά της. Έννυχεύει σάν τόν
έρωτα σέ μάγουλα κοριτσιού...
Κώστας Βουρνάς
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Ενας (ακόμα) Ιίολωνός ατυ Παρίat: ό Βόυταιχ Πζόνιακ ατό ρόλο τον
Ροβεαπιέρον, σ' ενα φιλμ πού κα
νείς όέν κερδίζει, άλλά χάνει ό κινη
ματογράφος.

U Ροβεοπιέρος στην Εόνοαννε
λεναη: επιβλητικός, στομφώδης, κυ
ρίαρχος τών έκφραατικών τον αδυ
ναμιών άλλά καί τής ρητορικής του
δεινότητας.

’Ατενίζοντας τήν γκιλοτίνα
καί τήν ουτοπία
Στό μεσοπόλεμο, δέν υπήρχαν άκόμα ό Γιαρουζέλσκι κι ό Βαλέσα.
Τούς ανακάλυψε, μισό περίπου
αιώνα αργότερα, τόν ένα ή αλληλεγ
γύη τού πολωνικού προλεταριάτου
καί τόν άλλο ή προστασία τών κατακτήσεων τού ύπαρκτοϋ σοσιαλι
σμού'.
Υπήρχε μόνο τό θεατρικό έργο
τού Στανισλάβα Πριζμπισιέβσκα
γιά τή Γαλλική Επανάσταση, κα
θώς κι ή άντεπανάσταση.
Επίσης, ή Ιστορία κι οί δυνάμεις
πού τήν κινούν, ή Ιδεολογία μέ τις
σημαίνουσες πρακτικές, τις έννοιες
καί τις εικόνες της, άλλά καί τό
πρόβλημα τής έγγραφής τής μιας
μέσα στήν άλλη, ή εκείνο τής άναπαράστασής τους σ' ένα φιλμικό
κείμενο. Σ' άνάλογα έρωτήματα, τό
σινεμά άπάντηαε ώς τώρα μ' άρκετούς καί διαφορετικούς τρόπους:
Γράφοντας τήν Ιστορία μέσα
άπό τήν παραγωγική διαδικασία
τού «στρατευμένου» ντοκυμαντέρ
(όπου καί ή ταυτολογία τών Χα'ίνόφσκι καί Σόυμαν).
Είτε μέ τήν άπόσταση τού ιστορι
κού παραπέμποντος άπό τήν ίδια
τήν ιδεολογία, άκολουθώντας μιά
αύστηρά επιλεκτική διαδικασία γε
γονότων τής πολιτικής καί ιδιωτι
κής ζωής (τού Ίβάν τού Τρομερού,
γιά παράδειγμα, στό ομώνυμο φιλμ
τού Σεργκέι Αίζενστάιν)
"Η, άντίθετα, διατηρώντας ένα
σταθερό ιστορικό παραπέμπον,
ένώ στό άναπαραστατικό του σύ
στημα επιβάλλεται ή μυθοπλασία:
«Οί καταραμένοι» τού Λουκίνο Βισκόντι έχουν στή θέση τού πρώτου
τήν άνοδο τού ναζισμού στή Γερμα
νία τού '30 καί στή θέση τής δεύτε
ρης, τή διάλυση τής μεγαλοαστικής
οικογένειας τών Έσσενμπεκ.

Ακόμα, ό Θόδωρος Άγγελόπουλος στό «Θίασο» μεθοδεύει έναν
άλλο τρόπο έγγραφής τής ' Ιστορίας
στήν ταινία του, θεωρώντας τή θεα
τρικότητα σάν στοιχείο τής ίδιας
τής μυθοπλασίας, τήν ώρα πού τό
σχόλιο πάνω στή χρονική περίοδο
άναφ οράς, εισβάλλει άνάμεσα
στούς «νεκρούς χρόνους», στις
ρωγμές πού έπιτρέπει αύτή ή μυθο
πλασία κι αύτή ή θεατρικότητα.
Όσο γιά τόν Μίκλος Γιαντσό, οι
«Νικημένοι» χρησιμοποιούν άπλά
τήν ιστορία σάν δραματουργικό άλ
λοθι γιά τήν, άπό κεί καί πέρα,
έπεξεργασία ορισμένων συγκεκρι
μένων κοινωνικών σχέσεων ή ειδι
κότερα, τής άφηρημένης σχέσης άτομο-έξουσία.
'Αλλά τι είναι τό σινεμά: Φέτες
ζωής, φέτες ιστορίας, ή φέτες γλυ
κού, όπως υποστήριζε ό σέρ "Αλφρεντ, ό χιουμορίστας τού σα
σπένς; Ο Βάιντα ξέρει μόνο πώς
δέν είναι έφευρέτης. Μέ τόν « Αν
θρωπο άπό μάρμαρο» είχε άνατρέξει στήν Ιστορία, έπικαλούμενος
τήν έπικαιρότητα. Ό χώρος τής
δράσης, άδιάβατος κι άπαγορευμένος, ύπογράμμιζε τήν υπόμνηση τής
σταλινικής περιόδου πού άπομονωμένη ιδεολογικά, δέ συναντάει δυ
σκολίες νά επιβιώνει στό παρόν.
'Ένας άνάλογος διαχρονικός σχο
λιασμός έπιχειρείται κι έδώ, μ' άφορμή τή σύγκρουση δύο μεθοδο
λογιών γιά τή συνέχιση τής ' Επανά
στασης άλλά καί τής άσκησης τής
εξουσίας.
Έγκαταλείποντας τόν κινηματο
γράφο τού όράματος ή τής συστη
ματικής έπεξεργασίας τών στοι
χείων τού ιστορικού διάκοσμου
(«Γή τής έπαγγελίας»), ό Βάιντα
περιγράφει τή σύγχιση μέσων καί

σκοπών, πού μετατρέπουν σ' άδιέξοδο τήν πλατιά λεωφόρο τής άρετής σάν άποτέλεσμα προσωπικών
διαφωνιών, διαθέσεων τού άπογεύματος, εύτελών πιέσεων καί φιλοδο
ξιών, μικρόνοων σκοπιμοτήτων.
Οί έφιάλτες τής τυραννίας κι ή
ισχυρή έλξη τής δικτατορίας ταρά
ζουν τόν ύπνο τών παιδιών τής
έπανάστασης, μαζί μέ τά φαντά
σματα τών θυμάτων τής τρομοκρα
τίας, τού φανατισμοί', τής διαφθο
ράς καί τών διαψεύσεων.

|
"Ας όφονται οί εισαγωγείς τών
! Λακανικών Σεμιναρίων. Γιατί, όπως
θά λεγε κι ό αύτοσχέδιος ποιητής.
όπου κι άν κοιτάς
τήν εικόνα σου ζητάς

1
j
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Οί έκκρεμότητες διαδέχονται ή ί
μία τήν άλλη. Ή μαύρη άγορα καί
τά πελιδνά πρόσωπα, ή γκρίζα κα
ταχνιά κι ό πυρετός πού άνεβαίνει,
ή κάμερα πού μπαινοβγαίνει σέ δια
δρόμους κι αίθουσες συσκέψεων.
Τα μπλέ φίλτρα τής φωτογραφίας
κι ή αιμοσταγής γκιλοτίνα, θαρρείς
γιά νά θυμηθούμε πώς ύπάρχει κά
ποιο μπλέ τής θάλασας, τόσο μπλέ
πού μόνο τό α'ιμα είναι πιό κόκκι
νο. Αλλά, ή μόνη ύγρασια είναι τής
βροχής πού πέφτει άσταμάτητα !
έξω, έκεί πού τελικά άπωθείται ή j
ίδια ή Ιστορία, στό περιθώριο τών
διαβουλεύσεων, στήν άκρη τού
βλέμματος τών επωνύμων ήγετών j
!
τής σκοτεινής αυτής περιόδου.
I
Ή σχηματικότητα στή διαγραφή j
τών χαρακτήρων καί τών κινήσεων
ξεπερνάει τήν αύθαιρεσία πάνω
στήν άπόδοση τών μεγεθών καί τών
γεγονότων, έτσι ώστε τά μόνα βλέμ
ματα πού παράγουν νόημα νά είναι
τών άπορημένων θεατών (κι όχι
μόνο τών Γάλλων τού θιγμένου σω
βινισμού τους), τού Βάιντα στόν
Ντεπαρντιέ κι άντιστροφα, τού Βάι
ντα πάλι στή γυναίκα του, γιά τήν
είσπραξη τής έγκρισης πριν τήν έπόμενη άπάντηση στις συνεντεύ
ξεις.

J

Πολύ περισσότερο άν ή γαλλική
άλλά κι ή διεθνής παραγωγή σού
κλείνει τό μάτι κι άπό πίσω νά και
τό βραβείο Ωνάση, οί τουαλέτες κι
ό φιλελευθερισμός ν' άπογειώνεται
σάν τό σέλας τής άθανασίας. Τρέμε
έξουσία...
Στή σκηνή τού τέλους, τό παιδά
κι τραυλίζει φοβισμένο τά άρθρα
τού Συντάγματος, άλλά ποιος νά τό
θεραπεύσει; Τό τραύμα βρίσκεται
αλλού, άπ' τή στιγμή πού ή άμαξα
τού Νταντόν μπαίνει στόν πλακό
στρωτο δρόμο τού Παρισιού, ό λαός
τόν άκολοΐ'θεϊ. ή κάμερα τρέχει
πίσω του κι ό θεατής πίσω άπ' αύτήν.
Βλέμματα πού δέ συναντιώνται
πουθενά, γιά ν' άνανήψει ή θεωρία
τής πολυδιάσπασης τού ίδιου τού
υποκείμενου αυτού τού βλέμματος.
Κι ή ιστορία: "Εχει κι αύτή τά
ραντεβού της. Η υστερία έγγράφεται, μόνη αύτή κυρίαρχη, στήν ίδια
τήν υπερβολή τών έρμηνεντών, στή
μεγέθυνση τής λεπτομέρειας, στήν
άδνναμία, τέλος γιά τή διατύπωση
ένός ικανού Λόγου γύρω άπ' τό άντικείμενο τών εικόνων.
Αναζητώντας μ' έπιμονή τήν άνεκπλήρωτη συνέχεια της. ή « Υπό
θεση Δαντών», κόβει βίαια τούς
ομφάλιους λώρους τών θαυμαστών
τής κινηματογραφικής πλημμυρίδας
τού Βάιντα. μ’ έξαίρεση, ίσως, έκεϊνον τής.... Ροζίτας.
"Αν ήταν άλήθεια, νά μπορούσα
με νά βλέπουμε τίς ταινίες πρίν τις
γυρίσουμε...
Άντρέας Τύρος
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Αυξάνεσθε
και
πληθύνεσθε
Τά δύο τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε στό
θεατρικό χώρο μιά πλημμυρίδα νέων θεατρικών
σχημάτων καί θεαμάτων. Κάτι πού ως τώρα
αντιμετωπίστηκε άπό τόν τύπο άποσπασματικά
καί έντοπίστηκε μόνο στην 'Αθήνα. "Οσοι μέχρι
τώρα άσχολήθηκαν μ' αύτό τό φαινόμενο, τό
άπέόωσαν είτε στήν «κρίση» πού περνάει τό
θέατρο, μέσα στή γενικότερη κρίση τής έποχής,
είτε οέ «οικονομικά κίνητρα». Τίποτα όμως άπό
αύτά δέν έρμηνεύει ούσιαστικά τό φαινόμενο.
Αντίθετα, μ αυτόν τόν τρόπο, ύποβιβάζεται ή
σημασία του.
Κι αύτό γιατί ό λόγος δέ γίνεται γιά θέατρα καί
θιάσους τού έμπορικοΰ κυκλώματος, ένός χώ
ρου όπου οί όποιεσδήποτε κινήσεις καθορίζο
νται άπό οικονομικούς -πρώτιστα- παράγοντες,
άλλά γιά θέατρα καί θιάσους πού στό μεγαλύτε
ρο ποσοστό δημιουργοϋνται έξω άπ' αύτό.
Ετσι οί απόψεις περί «οικονομικών κινήτρων»
άνατρέπονται άπ' τή στιγμή πού οί σημερινοί
όροι τού χώρου έξω άπ' τό έμπορικό κύκλωμα
(μή ύπαρξη μεγάλου κοινού -οικονομικά προ
βλήματα κτλ) δέν καθιστούν αύτονόητα ευοίωνη
όποιαδήποτε νέα προσπάθεια.
Ακόμα, ή άποψη πού ύποστηρίζει ότι*ή δη
μιουργία νέων θιάσων καί θεάτρων γίνεται κάτω
άπό τήν πίεση τής άνεργίας δείχνει νά ξεχνάει τό
ότι ή άνεργία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα τού
κλάδου τών ήθοποιών. Αντίθετα μέ όλα αύτά,
ύπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία πού καθιστούν
τόν θεατρικό υπερπληθυσμό μιά πλευρά ένός
πιό συνθέτου φαινομένου. Κι αύτό είναι ή συνε
χής διαμόρφωση κάποιων νέων όρων γιά τή
θεατρική πραγματικότητα καί όχι μόνο γι' αυ
τήν. Οί θίασοι πού ό τύπος άποκαλεί «περιφε
ρειακά» ή «περιθωριακά» θέατρα, μέ τή συνε
χώς αυξανόμενη πρόσβαση πού άποκτούν στό
κοινό καί τή δυναμική παρουσία πού πραγματο
ποιούν στή θεατρική σκηνή, σηματοδοτούν πι
θανά τήν πορεία πρός μιά καινούργια φάση στό
έλληνικό θέατρο.
Ακόμα ή συνεχής δημιουργία έκατοντάδων
έρασιτεχνικών θιάσων σέ όλη τήν Ελλάδα δέν
είναι άμοιρη ένδιαφέροντος καί άποτελεί μιά
έπίσης σημαντική πλευρά τού προβλήματος πού
μ' αύτά δέν είναι στεγανά καλλιτεχνικό ή οικονο
μικό, άλλά καί άντικείμενο κοινωνιολογικής
μελέτης.
"Ετσι γίνεται φανερό ότι ό θεατρικός υπερπλη
θυσμός γίνεται μιά άφορμή αύτής τής σελίδας
καί σέ σχέση μέ τή συστηματική παρουσίαση
θεατρικών συγκροτημάτων γιά μιά γενικότερη
συζήτηση γύρω άπό τή θεατρική πραγματικότη
τα καί τό πώς αύτή διαμορφώνεται σήμερα μέ
νέους όρους.
Σ' αύτή τήν κατεύθυνση φιλοξενούμε τις άποψεις τού θιασάρχη Δημήτρη Μυράτ καί τού
ήθοποιού καί σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου, μετά άπό μικρή συζήτηση πού έγινε μέ
τόν καθένα ξεχωριστά.
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Τούς ρωτήσαμε κατ' άρχήν, πώς βλέπουν τό
φαινόμενο τής πλημμυρίδας άπό νέα θεατρικά
σχήματα τά 2 τελευταία χρόνια.

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
-Τό φαινόμενο αύτό τό βλέπω καί έξω άπό τήν
Αθήνα. Σέ πανελλαδική κλίμακα. Υπάρχει μιά
μαζική διεκδίκηση τής θεατρικής συγκίνησης.
Δηλαδή ξαφνικά έπαγγελματίες ήμιεπαγγελματίες, έρασιτέχνες, φοιτητές, καθηγητές πανεπι
στημίου, καταπιάνονται μέ τή σκηνική πράξη.
Γιά μένα αύτή ή κίνηση είναι μιά χειρονομία
άντίστασης, έναντίον τής Βασιλείας τών άντιτύπων τών άντιγράφων.
' Η δεκαετία τού 70 ήταν ή δεκαετία στήν
όποια έπισφραγίστηκε ή εισβολή τού Καταναλω
τισμού πού χαρακτηρίζεται άπό τή μαζική παρα
γωγή καί κατανάλωση τυποποιημένων άγαθών
(ένδύματα, τροφές κτλ).
-Αύτό πώς έξειδικεύεται στόν τομέα
τού θεάματος καί ειδικότερα στό θέα
τρο;
-Στόν τομέα τού θεάματος είχαμε τήν επανά
σταση πού έγινε στις άρχές τού αιώνα, μ' αύτό
πού ό Walter Banjamin ονομάζει: «άναπαραγωγή
τού έργου Τέχνης». Ή κινηματογραφική ταινία
π.χ. καί τώρα τό Video, είναι άντίτυπα-άντιγραφές. Θεατρική παράσταση όμως, είναι ό,τι δέν
άναπαράγεται. Έτσι συμφωνώντας σ' αύτό, σ' έ
ναν κόσμο όπου τρεφόμαστε μέ πράγματα άναπαραγώγιμα καί άναπαραγόμενα, τό φαινόμενο
πού συζητάμε έχει άκριβώς τό νόημα τής άντί
στασης πού είπα, προσθέτοντας σάν έπιπλέον
στοιχείο ότι τό θέατρο, άπό μιάν άποψη, είναι ή
άμεσότερη μορφή αύτοέκφρασης τού κοινωνι
κού άνθρώπου. Γιατί πιστεύω άκόμα, πώς μέσα
άπό τή διεκδίκηση πού είπαμε άναζητείται ύπογείως καί μιά χαμένη άλληλεγγύη. Ή αλληλεγγύη
τής κοινωνικότητας.
Θέλω νά τονίσω ότι, μέ όσα λέω έδώ, άπλώς
προτείνω ένα γενικό πλαίσιο γιά τή συζήτηση ώς
πρός τά αίτια τού φαινομένου καί όχι ώς πρός
τήν άξιολόγηση τών έπιμέρους έκφάνσεών του.
-Δηλαδή, βλέπεις μιά γενικότερη «κί
νηση» νά διαμορφώνεται.
-Δέν ξέρω αν πρόκειται γιά κίνηση. Εκείνο πού
μπορώ νά πώ σήμερα, είναι ότι βλέπω τήν
αναζωπύρωση τού ένδιαφέροντος γιά τό θέατρο,
νά συμβαδίζει μέ κάποια άλλα φαινόμενα όπως ή
έξαρση τών οικολογικών συναισθημάτων καί ή
άναρρίπιση τής νοσταλγίας γιά τις φυσικές τρο
φές.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΡΑΤ
- Η πληθώρα τών Δραματικών σχολών έδημιούργησε όπως ήταν φυσικό καί πληθώρα ήθοποιών.
Εβγαιναν κάθε χρόνο 400 ήθοποιοί, πού νά
τούς άπορροφήσει αύτό τό έρμο έλληνικό θέα
τρο:
’Όμως αύτοί οί άνθρωποι πού μετά 3 χρόνια
έτελείωσαν τή σχολή, καλώς ή κακώς, έπρεπε νά
έργαστούν γιά νά δικαιολογήσουν κατά πρώτον
ατούς έαυτούς τους τό γιατί διάλεξαν αύτό τό
επάγγελμα καί κατά δεύτερον στούς φίλους καί
τούς γονείς των. Πώς όμως θά γινόταν αύτό; Ή
' Ελλάδα είναι μικρή. Δέν μπορεί νά έχει περισσό
τερα θέατρα άπ' ό,τι έχει τό. Παρίσι. Λέω τό
Παρίσι καί δέ λέω τή Γαλλία. Δέ λέω τήν Αγγλία,
δέ λέω τή Γερμανία πού έχει 300 έπιχορηγούμενα θέατρα. Καί τί θέατρα! ' Εμείς ένα έχουμε καί
δέν μπορεί νά πάει μπροστά.
Τί νά κάνουν οί άνθρωποι; Έπρεπε νά κάνουν
θιάσους. Μερικοί άπ' αύτούς είναι πετυχημένοι
καί μερικοί άπ' αύτούς δείχνουν ότι άνανεώνουν
τό έλληνικό θέατρο. Τό μέγα όμως πλήθος τών
θιάσων πού καταδυναστεύει τήν έπικράτεια,
άποτελεϊται κατά ένα 80% άπό άτάλαντους πού
δέν έχουν «πού τήν κεφαλήν κλίναι».
-Αύτά σέ μιά γενικότητα τού προβλή
ματος τής άνεργίας, πού όμως είναι
χρόνιο. Τά τελευταία 2-3 χρόνια καί
κυρίως τόν τελευταίο χρόνο παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση τών θιάσων
καί τών θεάτρων.
-Βεβαίως! Από τήν ώρα πού έμοιράσθηκαν τά
χρήματα τού ΥΠ.Π.Ε. άφειδώς έπί δικαίους καί
άδικους, όρμοΰν όλοι νά κάνουν ένα θίασο καί
νά πάρουν τά χρήματα αύτά. Καί έδώ είναι ό
λογαριασμός χωρίς τόν ξενοδόχο. "Αλλαξε ή πο
λιτική τού ΥΠ.Π.Ε. καί φέτος δέν τά δίνει στούς
θιάσους τά χρήματα άλλά στήν τοπική αυτοδιοί
κηση. Κι έτσι αύτοί θά μείνουν μέ τό θίασο πού
έκαναν. Όταν πέρισυ ένας θιασάκος πού δέν
είχε πού νά γείρει τό κεφάλι του, έπαιρνε ξαφνι
κά 2-3 καί 4 έκατομμύρια καί τήν έβγαζε πού
λέει ό λαός, τώρα δέ θά πάρει τίποτα. Καί θά
πρέπει νά βασιστεί στίς προσωπικές έπιτυχίες
τού ήθοποιού, τού σκηνοθέτη, τού συγγραφέα.
"Ε, αύτό είναι τό σωστό γιά τήν τέχνη! 'Επιχορη
γούνται συνήθως οί άνθρωποι πού έχουν δώσει
δείγματα γραφής καί δείχνουν τί μπορούν νά
κάνουν καί βοηθιούνται γιά νά κάνουν παραπά
νω. Δέ βοηθιούνται έκεϊνοι πού δέν έχουν δώσει
δείγματα γραφής. Φέτος θ' άναγκαστούν όλοι νά
σφίξουν τό ζωνάρι τους καί νά δείξουν τί αξίζει ό
καθένας. Καί έάν είναι ταλαντούχοι θά πετύχουν. "Αν δέν είναι, θά πάνε στήν άνεργία. Πόσο
όμως κι αύτό; 6 μήνες θά τελειώσει.
Γιώργος Μακρής

ζχίζονμε τήν παρουσίαση τών νέων
rρικών σχημάτων

Θεατρική
Συντεχνία

1980: Βιτσέντζου Κορνάρου, « Ερωτόκριτος»

Ή θεατρική Συντεχνία, καλλιτε
χνικό σωματείο μή κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ιδρύθηκε τό 1977 στήν
'Αθήνα. Ή ταν ή έποχή τού δεύτε
ρου κύματος θεατρικών όμάδων,
μετά από τό πρώτο στις αρχές τής
δεκαετίας τού '70. 'Από τίς όμάδες
τών χρόνων τής μεταπολιτευτικής
ευφορίας λίγες κατόρθωσαν νά έπιβιώσουν. ' Η τότε προβληματική γιά
τά θεατρικά πράγματα δημιούργη
σε νέους προσανατολισμούς. Τά έργασιακά σχήματα άμφισβητήθηκαν.
Μιά άνάγκη φυγής άπό τό μικρό
θίασο γύρω άπό έναν «πρωταγωνι
στή» ή άπό τούς μεγάλους θιάσους
τών «θιασαρχών» όδήγησε στή σύμπτηξη θεατρικών όμάδων πού μέ
τή μορφή «συνεργατικών» ή έταιριών μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα
άλλαζαν καί τίς σχέσεις μεταξύ τών
συν-εργαζομένων μελών του.
Νομίζουμε ότι οί όμάδες γιά τίς
όποιες μιλάμε δέν κατάφεραν άκόμα παρά νά κάνουν τά πρώτα τους
βήματα, καί μάλιστα πολύ δειλά καί
πολλές φορές, άκόμα καί σέ περι
πτώσεις «έπιτυχίας» καλλιτεχνικής
καί «οικονομικής», πολύ συντηρητι
κά.
' Η Θεατρική Συντεχνία θεωρεί
ότι τώρα άρχίζουν νά δημιουργούνται οί προϋποθέσεις γιά τήν καλλι
τεχνική ώρίμανση τών μελών τών
όμάδων αύτών. Μέχρι τώρα τά
πράγματα βοηθούσαν άπλά στή συνειδητοποίηση τών νέων αύτών ήθοποιών, οί όποιοι πολλές φορές
άποτελούσαν σύνολο έτερόκλητων
στοιχείων μέ καλές προθέσεις καί
που τώρα άρχίζουν νά γίνονται έπαγγελματίες. Γιά νά προχωρήσου
με όμως πέρα άπό τή σημερινή
κατάσταση, χρειάζονται οί συνθή
κες έκείνες πού θά έπιτρέψουν τήν
καθημερινή άπρόσκοπτη καί άσκητική προσήλωση τών ήθοποιών
στήν άσκησή τους· κάτι πού χρόνια
τώρα ζητούν οί νεώτεροι. Ακόμα
χρειάζονται οί δυνατότητες γιά ένημέρωση τών άνθρώπων τού Θεά
τρου πάνω σέ έξωελληνικά θεατρι
κά συμβάντα καί έξελίξεις πού μάς
άφορούν. "Οχι γιά νά μάς άποδείξουν πόσο «ύστερούμε», αλλά γιά
νά μάς πείσουν πόσο άπλά είναι τά
όσα «μαγικά» συμβαίνουν, άν πίσω
άπ' όλα αύτά ύπάρχει ή «τεχνική»,
οί «τεχνίτες» καί ή «προσωπική
δημιουργία» (βλέπετε δέ μιλάμε γιά
καλλιέργεια γιατί πιστεύουμε ότι
σ' αύτό δέν ύστερούμε).
"Ομως δύο βασικές προϋποθέ
σεις είναι άναγκαίες: Ή πρώτη καί περισσότερο εύκολη, θά λέγα
με- είναι νά ύπάρξει μιά πιό μόνι
μης καί σταθερότερης μορφής χο
ρηγία γιά τούς θιάσους πού θά
διαθέτουν δείγματα καί έχέγγυα έργασίας στόν τομέα τής θεατρικής
άναζήτησης. (Πολύ γενική, πράγμα
τι, διατύπωση· γιά μιά ειδική είμα
στε στή διάθεση παντός ένδιαφερομένου).
Ή δεύτερη -άρκετά δύσκοληείναι ή κάποιου είδους συνένωση
τών δυνάμεων στόν συγκεκριμένο

θεατρικό χώρο. Ο χώρος αύτός,
νομίζουμε, είναι πολυδιασπασμένος, κάτι πού δέν χρεώνεται άρνητικά, άλλά άντίθετα ή πολυδιάσπαση
αύτή τού χαρίζει μιά πολύ ένδιαφέρουσα πολυφωνία. (Καί αύτή ή δια
τύπωση είναι γενική καί άόριστη...
σίγουρα θά έπανέλθουμε άναλυτικά καί συγκεκριμένα).
'Αλλά άς μιλήσουμε γιά τήν ίδια
τή Θεατρική Συντεχνία.
Μέ βάση τίς παραπάνω έκτιμήσεις, άπόψεις καί προθέσεις, ή θεα
τρική Συντεχνία προσπαθεί όλα αύ
τά τά χρόνια, έκτός άπό τό νά
έπιβιώσει, νά άσχοληθεί μέ τά στοι
χεία πού θεωρεί πρωταρχικά γιά
τήν καλλιτεχνική έπάρκεια τών με
λών της. Μέ στόχους:
• τό άνέβασμα έλληνικών έργων
καί τήν άνίχνευση τής παράδοσης
μέσα άπό τό πείραμα καί τήν έρευ
να μέ σύγχρονα θεατρικά μέσα.
• τήν παρουσίαση «κλασικών»
κειμένων τού θεάτρου, λαϊκών ή
έντεχνων στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό.
• τήν πληροφόρηση τού έλληνικού κοινού γιά σύγχρονες άντιλήψεις πού έπικρατούν στόν διεθνή
χώρο μέσα άπό μετακλήσεις ξένων
θιάσων καί διοργάνωση διεθνών θε
ατρικών συναντήσεων καί συνε
δρίων.
Γιά τούς στόχους αυτούς έχουμε
κάνει ώς τώρα τέσσερις παραγωγές
(Ό Άλέκος μέ τά κυδώνια, Χρι
στός Πάσχων, ' Ερωτόκριτος, "Αλκηστις). Έχουμε μετακαλέσει καί
έχουν παίξει στό θέατρο «Άβέρωφ» όπου στεγαζόμαστε περισσό
τερα άπό δεκαπέντε ξένα θεατρικά
συγκροτήματα. Παράλληλα, συμμε
τείχαμε σέ φεστιβάλ τού έξωτερικού ( Οξφόρδη, Λούμπλιν, Βισμπάντεν, Δουβλίνο) καί παίξαμε σέ με
γάλα θέατρα τής Στοκχόλμης, τού
"Οσλο καί τού Ελσίνκι.
Τώρα τό καλοκαίρι ή θεατρική
Συντεχνία κάνει μιά στροφή στό
«κλασικό» ρεπερτόριο αρχίζοντας
μέ Σαίξπηρ. Ετοιμάζει τή «Δωδεκάτη Νύχτα» στή μετάφραση τού
Β. Ρώτα καί σκηνοθεσία Ν. Άρμάου. Τά σκηνικά είναι τού Β. Φωτόπουλου καί ή μουσική τής Λ. Πλά
τωνος καί παίζουν οί ήθοποιοί: Κ.
Αθανασίου, Ν. Αϊβαλής, Ν. Αρμάος, Έ . Βουτυρά, Ν. Γαλιάτσος,
Ν. Κούρος. Γιόρια Λαμπροπούλου,
Α. Μανδάλιος, Α. Μιχόπουλος, Α.
Παντελάκη.
Ακόμα οργανώνει τή «Διεθνή
Θεατρική Συνάντηση ’83» άπό τέ
λος Ιουνίου έως τέλος Αύγούστου
μέ τίς άκόλουθες συμμετοχές: Ελ
λάδα: Θεατρική Συντεχνία, Πειρα
ματική Σκηνή Τέχνης Θεσσαλονί
κης. Πολωνία: Τεάτρ Σπουτσέσνυ.
Ιταλία: Πίκολο Τεάτρο ντί Ποντεντέρα, Τεάτρο ντελά Φορτούνα. Δα
νία: Όντίν Τέατερ, Φάρφα.
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Τό καλό τό παλικάρι
δεν άλλάζει μονοπάτι
Ή πορεία
της ’Αλλαγής στην ΕΡΤ
καί μιά
από τίς ανατολίτικες Ιστορίες
του κ. Ντάκ
Ή Ιστορία τού κήπου τοΰ τζαμιού
Σ χ ε δ ό ν ε ν ια ία ά π ο ρ ία ατό ά ρ θ ρ ο τ ο ν π ρ ώ 
τ ο ν τ ε ύ χ ο υ ς μ έ τ ίτ λο « Τ ό ό ρ α μ α τ ή ς
ρ ία ς»

στάθηκε

νά

ευκ α ιρ ία

τό

έρώ τημα

χο νβ εντ ιά ο ω

όσων

Έ σπε-

είχ α

ά π ' ευθ εία ς:

τήν
Β ρ ί

σ κ ε ι ς π ώ ς σ τ η ν Ε Ρ Τ τ ο ν χ. Ρ ω μ α ί ο υ ό έ ν έ χ ε ι
γίν ει κ α ν έ ν α θ ετικ ό β ή μ α ;
~Ε κρινα

λ ο ιπ ό ν

α π α ρ α ίτη το

νά

απαντηθεί

α υ τ ό τό ε ρ ώ τ η μ α , π ο ύ α π ' τ ή δ ια τ ύ π ω σ ή τ ο υ
κ ιό λα ς μ ά ς π α γ ιδ εύ ει σ υχνά αέ λα θ εμ ένες
έκ τ ιμήα εις.

Α π τ ό ν κ α ιρ ό π ο ύ ή Ν έ α Δ ιο ίκ η σ η δ ια δ έ 
χ τ η κ ε τή δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η τ ή ς Δ ε ξ ι ά ς , ο π ω σ δ ή 
π ο τ ε ή τη λεό ρ α σ η έ κ α ν ε βήματα. Υ π ογρ ά φ τη 
κ α ν σ υ λ λο γ ικ ές σ υμ β ά σ εις μέ η θ ο π ο ιο ύ ς κ α ί
σ κ η ν ο θ έ τ ε ς , έ γ κ ρ ί θ η κ α ν σ ο β α ρ ά π ο σ ά γ ι ά τή
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η σ ή ρ ια λ έτσ ι ώ σ τε ν ά ε ίν α ι έφ ικτή ή π α ρ α γ ω γ ή π ιό φ ιλ ό δ ο ξ ω ν σ ειρ ώ ν, αύξήθηκαν

οί

ημέρες

γυρ ίσ μ α το ς

γιά

τίς

κάθε

ε ίδ ο υ ς έ π ιμ ο ρ φ ω τ ικ ές έ κ π ο μ π έ ς , λ ειτο ύ ρ γη σ ε
κ α ί ό θ ε σ μ ό ς τώ ν τ η λ ε τ α ιν ιώ ν όηλ. τής χ ρ η μ α 
το δ ό τ η σ η ς α ε ν ά ρ ιω ν ν έω ν σ κ η ν ο θ ε τ ώ ν κλπ.
Τ έλ ο ς , « ά ν ο ιξ α ν » ο ί δ ο υ λ ε ι έ ς , κ α ί τή σ τιγμή
αύτή όλο ι σ χ εδ ό ν οί τ εχ νικ ο ί τού κ ιν η μ α τ ο γρ ά 
φ ο υ β ρ ή κ α ν ά π α α χό λη α η α έ τη λεο π τικ ές π α 
ρ α γω γές . Β ή μ α τα σ η μ α ντ ικ ά π ο ύ ο φ είλ ο ν τ α ι
-όέν μ π ο ρ ε ί κ α ν ε ί ς νά τ ό ά ρ ν η θ ε ϊ - σ τ ι ς έ π ι λ ο γ έ ς τ ή ς Γ ε ν ικ ή ς Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς τή ς Ε .Ρ .Τ .

όηλ.

τ ο ύ κ. Ρ ω μ α ί ο υ .
Βήματα

λ ο ιπ ό ν

έγινα ν.

Α λλά

πρός

π ο ιά

κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ; Π ό σ ο τ ε λ ικ ά μ π ό ρ ε σ α ν ο ί έξελίξεις

α υτές νά σ υ ν θ έ σ ο υ ν έ ν α π ο ιο τικ ά

«άλ-

λαγμένο» πρόγραμμα;

Θ ά α π α ντή σ ω ατά ερω τήματα
διδα κ τικ ή

αυτά

μ έ μ ιά

ισ το ρ ία ά φ ο ϋ μ ιά π α ρ α β ο λ ή είν α ι

σ χ ετ ικ ά τό κ α λ ύ τ ε ρ ο έ ρ γ α λ ε ίο γιά τή ν κ α τ α ν ό 
ηση

τής

π ρ α γμ α τ ικ ό τη τα ς .

Ή

ισ το ρ ία

αυτή

γ ρ ά φ τ η κ ε ε ι δ ι κ ά γ ι ά τ ή ν Ε Ρ Τ τ ο ύ κ. Ρ ω μ α ί ο υ ·
κάθε

άλλη

κ α τα σ τά σ εις

ο μ ο ιό τ η τ ά
τής

της

μέ

« Α λλαγής»

πρόσωπα
είν α ι

ε ί λ ι κ ρ ι ν ά - έ ξ ω ά π ό τίς π ρ ο θ έ σ ε ι ς μ ο υ .
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καί

-εντελώ ς

Ό ταν ό κ. Ντάκ έλαβε τήν πρόσκληση τον
καινούργιου ιμάμη πού τόν καλοϋσε νά ξενα
γήσουν μαζί κάποιους έπίσημους στόν κήπο
τοΰ τζαμιού, π έταξε ά π ’τή χαρά του. Έόώ καί
μερικές μέρες, τούτος ό ιμάμης είχε βαλθεϊ νά
δώσει άλλη όψη στό τζαμί, γιατί, καταπώς όλοι
γνώριζαν, ό περισσότερος κόσμος άντί νά
βλέπει τό ιερό τέμενος καί νά πλημμυρίζει ή
καρδιά τον προσευχές, προτιμούσε νά γυρίζει
άλλου τό κεφάλι προσπερνώντας όλο άγανάκτηση. Ό παλιός ιμάμης, ένας κακορίζικος
παλιόγερος, είχε φυτέψει παντού ζαρζαβατι
κά, καί γιά νά προστατέψει τή σοδειά τον, είχε
βάλει ολόγυρα θάμνους άγκαθωτούς καί τσου
κνίδες.
"Ετσι όλοι άνάααναν σάν έμαθαν πώς ό
διάδοχός του πήγε αυτοπροσώπως στόν ντό
πιο κηπουρό κ. Ντάκ καί τού άνέθεαε νά
φτιάξει τά σχέδια γιά νά ξαναφυτευτεί ό κή
πος τού τζαμιού α π' αρχής. Μάλιστα, λίγο
άφοϋ ό Ιμάμης βγήκε ά π ’τό κατάστημα τον
κ. Ντάκ, ή έκατάχρονη έπιγραφή «ΑΝΑΛΑΜ
ΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ», (για
τί ή έπιχείρηαη ήταν έχει ά π 'τό ν καιρό τοΰ
παπποϋ-Ντάκ) άντικαταστάθηκε άπό μιά και
νούργια πού έγραφε: «ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΗΠΟΥ
ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ»!
Καί νά πού τώρα τόν χαλούσαν νά πει τά
σχέδιά του αέ «ύψηλούς» καλεσμένους πού
είχαν φτάσει ά π' τό Ικόνιο. Φόρεσε τίς γιορτι
νές του παντούφλες, καί μέ τά σχέδια σ ’ένα
καλάθι ό κ. Ντάκ έτρεξε στό τζαμί γεμάτος
ένθοναιασμό: ...τί μπιγκόνιες καί τί πλατύφυλ
λους μοσχομυριστούς βασιλικούς, τί γαζίες
καί τί χρωματιστά γιούλια σκόπευε νά τούς
πει... Έόώ θά φύγουν όλα τά άγκαθωτά φυτά
-θά τούς έλεγε- καί θά φντενθούν όυό φοινικόδενδρα γιά νά σκιάζονται όσοι περαστικοί
θέλουν νά ξαποστάσουν καί νά συλλογιστούνό κήπος τού τζαμιού θά γίνει τόπος φιλόξενοςγιά νά ξεκουράζονται τά μάτια κα ί νά γαλη
νεύει ή ψυχή. Κ αί μετά πάλι θά τούς έδειχνε
τά παρτέρια μέ τά ζαρζαβατικά καί θά τούς
έλεγε: - 'Εκεί θά γίνει ένα χαρούμενο ξέφωτο
γιά νά παίζουν τά παιδιά. Γύρω γύρω θά
φυτευτούν... καί δός του σχέδια κα ί όνειρα...

Μπρος ό ιμάμης καί πίσω οί καλεσμένοι καί
παραπίσω ό κ. Ντάκ περίμενε νάρθει ή ώρα
του. Ό ιμάμης, άφοϋ έξήγηαε ατούς καλεσμέ
νους αέ τί άθλια κατάσταση βρήκε τόν κήπο
σάν έφτασε πριν λίγες μέρες, συνέχισε:
-Μέ τή βοήθεια τού κ. Ντάκ οί τσουκνίδες
θά ξεριζωθούν καί θά καθαριστούν! (αύριο
κιόλας- σκεφτόταν ό κ. Ντάκ πανευτυχής).
-Δείτε αύτούς έόώ τούς άγκαθωτούς θά
μνους- (δός τους νά καταλάβουν φώναζε μέσα
του ό κ. Ντάκ)... θά πάρουν πάλι τό χρώμα
τους- θά ξαναζωντανέψουν- (καί πριν ό κ.
Ντάκ προλάβει νά άναρωτηθεί άν τ' αϋτιά του
άκουγαν καλά, ό ιμάμης συνέχισε:) - Ελπίζω
πώς έτσι θά προστατέψουν Αποτελεσματικά
τήν παραγωγή μας άπό τά χαμίνια τού δρόμου
καί τούς κλέφτες. Βέβαια, τέτοιου είδους ά
γκαθωτά φυτά πρέπει νά κλαδεύονται τακτικά
αέ ωραία σχήματα, ώστε νά μή δίνουν τήν
άπαράδεκτη γιά δημόσιο χώρο εικόνα πού
δίνουν μέχρι σήμερα. Στά παρτέρια, θά προ
σθέσουμε μπάμιες καί κολοκυθάκια, πού-αημειώατε- μέχρι τώρα είχαν έντελώς παραμελη
θεί. Κι όσο γιά τά υπόλοιπα ζαρζαβατικά,
έλπίζουμε πώς μέσα στή χρονιά θά διπλασιά
σουμε τήν παραγωγή μας. Δέν είναι έτσι κ.
Ντάκ;
-Πώς, πώς, άπάντησε ό κ. Ντάκ άφηρημένος, καθώς λίγο έλειψε νά σκοντάψει σ ’ένα
Αντιπαθητικό λάχανο- θαρρείς μάλιστα πώς τό
λάχανο τόν κοίταζε κοροϊδευτικά.
Μετά άπό μιά ωραία βραδιά όπου οί καλε
σμένοι εύφράνθηκαν καί διασκέδασαν, ό κ.
Ντάκ καληνύχτιαε τόν ευχαριστημένο ιμάμη
σκεφτικός.
Απόρησαν οί περαστικοί καθώς άντίκρυσαν τό κατάστημα τού κ. Ντάκ τήν άλλη μέρα.
Τώρα κρέμονταν δύο έπιγραφές απέξω:
Ή μία ήταν ή παλιά πού ήξεραν:
«ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΚΗ
ΠΩΝ»
Ά πό κάτω, μιά άλλη πιό μικρή, συμπλήρω
νε:
«ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
ΜΠΟΣΤΑΝΙΩΝ»

..............
Είναι πιστεύω φανερό πώς, όπως καί στους
κήπους ένός τζαμιού, έτσι καί στην τηλεόραση
μπορούν νά υπάρχουν διάφορα «μοντέλα»
βελτίωσης. Ό κ. Ρωμαίος διάλεξε τή βελτίωση
τού προνπάρχοντος Δεξιού μοντέλου. Προσδέτόντας ίσως μπάμιες καί κολοκυδάκια πλάι
ατά υπόλοιπα ζαρζαβατικά. 'Ακόμα βελτιώνο
ντας τήν ποιότητα τών ζαρζαβατικών (όέν
πρέπει να περάσει άπαρατήρητη ή φανερή
βελτίωση τού ξένου προγράμματος). "Ομως ό
κ. Ρωμαίος όέ ακέφτηκε -ή όέν τόλμησε- νά
φυτέψει ένα φοίνικα καί γύρω παρτέρια μέ
λουλούδια. Χωρίς λοιπόν νά μπορεί κανείς νά
τόν κατηγορήσει πώς όέν έκανε βήματα, μπο
ρεί κάλλιστα νά χαρακτηρίσει τά βήματα αύτά
σάν έκφραση τών βαδύτερων πόδων τής Δε
ξιάς πού σίγουρα άναγάλιααε ατή σκέψη τού
πολιτικού κόστους πού δά πλήρωνε γιά νά
πετύχει τίς βελτιώσεις αυτές καί όσες δά
άκολουδήαουν πρός τήν κατεύδυναη τού «νοικοκυρέματος» καί τού έκαυγχρονισμοϋ.
"Αλλωστε τίποτα δέν είναι πιό ένόεικτικό
τών μεδόόων πού έπικρατοϋν, άπό τά ίδια τά

πρόσωπα πού έρχονται νά ύλοποιήσουν τίς
μεδόόους αυτές. Οί έπιλογές τής Δεξιάς είχαν
άναόείξει κάποια άτομα (παραγωγούς, σκηνοδέτες κλπ) πού μέ τά χρόνια μπόρεσαν νά
«όιακριδούν» ατό δοσμένο μοντέλο. Μέ τήν
καινούργια Διοίκηση, τά άτομα αυτά δεωρήδηκαν «ξεπερασμένα».
Πριν όμως κλείσει χρόνος, ένας-ένας έκα
ναν τήν έμφάνιαή τους στήν τηλεόραση πού,
όπως φαίνεται, τούς άναζητά. Αφού δέν υίοδετήδηκαν νέες μέδοόοι (ή ΕΡΤ του κ. Ρω
μαίου λειτουργεί άκόμα μέ τόν κανονισμό τής
ΕΡΤ τού κ. Λάμψα!) φυσικό ήταν οί «καινούρ
γιοι» νά ύστεροϋν αέ άποτελεαματικότητα άπό
τούς «παλιούς». Μέ τον ίδιο τρόπο πού άν
κανείς έπιχειρήσει νά άνοίξει ένα λάκο χρησι
μοποιώντας άντί γιά άξίνα τήν αιχμή ένός
«κομπρεσέρ» δά απογοητευτεί γρήγορα άπό
τήν... τεχνολογία.' Αλίμονο σ' αυτούς πού έπιμένουν νά χειρίζονται καινούργια έργαλεϊα με
παλιούς τρόπους. Θά έπιβεβαιώνουν άπλώς
το άναντικατάστατο τής άξίνας, προαφέροντας τον όβολό τους στο όυνάμωμα τής συντή
ρησης καί τού σκοταδισμού.

Θέλετε καί στοιχεία; Οί έλπίόες τής ΕΡΤ τού
κ. Ρωμαίου προκειμένου νά «βγεϊ γέλιο» στρά
φηκαν έδώ καί κάμποσο καιρό ατά ακονισμέ
να ράφια τού «κομμένου» παρελδόντος. "Ε
τσι, μετά τήν άπελπιστική άποτυχία διαφόρων
«πρασινοφρουρικών» συνταγών, άναζητήδηκαν οί παλαιοί μάγειροι- άφού οί στόχοι παράμειναν ίδιοι ήταν φυσικό αύτοί νάναι καί οί
πιό κατάλληλοι. Κι έκεϊνοι πού άλλοτε έκφράζαν ναυτία καί άγανάκτηση γιά ορισμένα ονό
ματα δημιουργών καί παραγωγών, φορέσαν
τώρα τά χαμόγελά τους καί ύποόέχτηκαν το
«νέο κύμα, το παλιό, τό μέγα», τών ήλικιωμένων έφήβων τής τηλεόρασης πού «άνεκληδηκαν έαπευσμένως εις ένεργόν υπηρεσίαν»:
Δαλιανίδης αέ οικογενειακά στιγμιότυπα άλλα
καί έξαιρετικοί ήδοποιοί (πλήν όμως αέ...
ξαναζεσταμένες συνταγές) όπως ό Κωνσταντί
νου, ό Ρηγόπουλος, ή Καλογεροπούλου, ό
Βουταάς καί άλλοι. Ακόμη, ατό πρόγραμμα
τού Πάσχα είχαμε καί πάλι ταινία τού λαογράφου κ. Ν. Μάτσα πού πολύ μάς έλειψε άφ'ότου -έδώ καί ένάμισν χρόνο- είχε δεωρηδεί ή
«κορωνίδα» τής ψεντοεπιστημονικής καίλνρικολαίκής έπίφααης. (Ξέρω πώς ή ταινία τού κ.
Μάτσα ήταν πολυβραβευμένη- άλλά καί οί
ύπόλοιπες ταινίες τού κ. Μάτσα πού προβάλ
λονταν άπ' τίς προηγούμενες διοικήσεις ήταν
τό ίδιο πολυβραβευμένες καί τό ίδιο άφόρητες).
Μέ τέτοια λοιπόν σημάδια, ποιος δά περίμενε μιά ούσιαστική άλλαγή ιδεολογικού μοντέ
λου ατό μέλλον;
Καί μέ τούτο το έρώτημα φτάνουμε ατό
κατώφλι κάποιων άλλων πολύ πιό σημαντικών
έρωτημάτων:
Πώς δάπρεπε λοιπόν νά είναι μιά «σοσιαλι
στική τηλεόραση»; Ποιές δάταν οί σωστές
έπιλογές γιά μιά Διοίκηση σάν κι αύτήν πού
όνέλαβε ένάμιαυ χρόνο πριν, έκπροαωπώντας
μιά κυβέρνηση πού είχε πάρει ά π ’τό λαό τήν
εντολή τής Αλλαγής; Καί πώς ύλοποιείται τό
έναλλακτικό προτεινόμενο μοντέλο a ' άντίδεση μέ τό σημερινό μοντέλο βελτίωσης τών
προΰπαρχα «των; Τέλος πώς γίνεται χειροπια
στό τό έπιχείρημα ότι μιά συνεχής ποιοτική
βελτίωση τού σημερινού προγράμματος τής
ΕΡΤ τού κ. Ρωμαίου ΔΕ.Χ οδηγεί ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΑ αέ μιά τηλεόραση ποιότητας (τουλάχιστον
μέ κριτήρια πού νά συμβιβάζονται μέ μιά
προοδευτική ιδεολογία πού δέλει κάδε τόσο
νά διακηρύσσεται άπό άλλους κρατικούς φο
ρείς διαμόρφωσης τής ιδεολογίας όπως γιά
παράδειγμα τό Υφυπουργείο Νέας Γενιάς;)

Η ανάγκη άπάντηοης a όλα αύτά τά ερωτή
ματα καλεϊ γιά μιά σειρά κειμένων. Θά προαπαδήαω ατά έρχόμενα τεύχη νά έπιχειρήαω
ένα τέτοιο πλησίασμα όχι αέ κανονικές συνέ
χειες αλλά όποτε οί περιστάσεις τό έπιτρέπουν. Ή πρόδεσή μου στα άρδρα αύτά θά
είναι νά έκτεδοΰν μερικές άπό τίς σκέψεις
πού πριν άπό ένα περίπου χρόνο προσπάδηαα
νά ύποστηρίξω σάν ειδικός σύμβουλος τής
ΕΡΤ τού κ. Ρωμαίου καί είχαν σάν άποτέλεαμα νά... δέσω έαυτόν έκτος τής Έδνικής
Τηλεόρασης! Οί δέσεις αύτές όέ φιλοδοξούν
νά δώσουν ορισμένες άπαντήαεις, άλλά οπωσ
δήποτε έπιχειρούν καί ίσως νά διαμορφώσουν
μιά άναζήτηση πού τελικά δά οδηγήσει στις
ζητούμενες άπαντήαεις.
Μένης Θεοδω^ίδης
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Ό Χρηστός Βαλλιάνος συζήτησε ατό
Παρίσι μέ τόν Έτιέν Μπαλιμπάρ, φιλό
σοφο συνεργάτη τού Λουί Αλτουσέρ
καί συντονιστή τού Συνέδριου γιά «Τό
έργο τοϋ Μάρξ, έκατό χρόνια μετά»
πού παρουσιάσαμε στό προηγούμενο
τεύχος.

‘Ο Έτιέν Μπαλιμπάρ
μιλάει στό «Σχολιαστή»
θ ά ήθελα νά άναφερθούμε σέ ορισμένα
σημεία τή ς π ρ ό σ φ α τη ς θεω ρ η τικ ή ς
σου δουλειάς. Νομίζω ότι στά περισσό
τερα άπό τά άρθρα και τις παρεμβά
σεις σου τών τελευταίων χρόνων βρί
σκουμε κάποιες «τολμηρές» έκφράσεις
καί διατυπώσεις πού ένδεχομένως σο
κάρουν έκείνους πού σέ θεωρούσαν
σάν έναν κατεξοχήν «ορθόδοξο» μαρξι
στή. Χαρακτηρίζεις γιά παράδειγμα τόν
μαρξισμό σάν μιά «θεωρητική ιδεολο
γία», ή άκόμα άναφέρεσαι στην «πέρα
τού μαρξισμού» θεωρητική πραγματι
κότητα. Παράλληλα φαίνεται νά έπιμένεις λιγότερο στή θέση γιά τίς δύο
θεω ρίες (ιστορικός καί διαλεκτικός ύλισμός) πού συγκροτούν τόν μαρξισμό,
ή γιά τόν έπιστημονικό χαρακτήρα τής
μαρξιστικής θεωρίας. Θά μπορούσες
έ ν δ ε χ ό μ ε ν α νά έ ξ η γ η θ ε ϊς σ χ ετικ ά
μ' αύτές τίς διαφοροποιήσεις;
Καταρχήν θά πρέπει νά κάνω την παρατήρηση
ότι μιά έκφραση δέν είναι δυνατόν νά όριοθετείται ταυτόχρονα καί μέ τόν ίδιο τρόπο άπό τόν
δογματισμό άφενός καί τόν σκεπτικισμό ή τόν
σχετικισμό άφετέρου. "Αν ορισμένες μου διατυ
πώσεις φάνηκαν «τολμηρές», όπως λές, είναι
κυρίως γιατί θέλησα νά όριοθετηθώ κατά πρώτο
λόγο καί άποτελεσματικά άπό τόν δογματισμό.
Υπάρχουν όμως καί κάποιοι άλλοι λόγοι πού
σχετίζονται μέ τά συμπεράσματα καί όρισμένες
ιδιομορφίες τής θεωρητικής δουλειάς τήν τελευ
ταία αυτή περίοδο. Γιά νά μιλήσουμε γι' αυτά
άκριβώς τά συμπεράσματα ή τίς ιδιομορφίες θά
πρέπει νά πάμε λίγα χρόνια πίσω.
Ή συζήτηση σχετικά μέ τίς δυό θεωρίες πού
συναποτελούν τό μαρξισμό άναπτύχθηκε όπως
ξέρεις στά τέλη τής δεκαετίας τού 60. Στην
ούσία όμως τό πρόβλημα είχε τεθεί πολύ νωρίτε
ρα άπό τόν Στάλιν πού είχε παρουσιάσει τόν
ιστορικό καί τόν διαλεκτικό υλισμό σάν δυό
διακριτές έπιστημονικές ένότητες σέ μιά σχέση
υπαγωγής τοϋ ιστορικού στόν διαλεκτικό υλισμό
πού γινόταν άντιληπτός σάν ή γενική θεωρία τών
νόμων έξέλιξης τής φύσης καί τής κοινωνίας πού
έπέτρεπε στούς «φύσει» κατόχους της τή διατύ
πωση τών ιδιαίτερων μεθόδων τής φυσικής καί
τού κινηματογράφου, τής βιολογίας καί τής άρχιτεκτονικής. Σέ μιά τέτοια αντίληψη ό ίδιος ό
έπιστημονικός χαρακτήρας τού ιστορικού ύλισμού συνάγεται καί κατοχυρώνεται άπό τόν
έπιστημονικό χαρακτήρα τού διαλεκτικού υλι
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σμού.
'Απέναντι στή σταλινική άντίληψη τού μαρξι
σμού άντιτάχθηκαν τήν έποχή έκείνη ορισμένοι
μαρξιστές όπως ό Γκράμσι καί ό Κόρς άλλά μέ
ένα τρόπο πού τούς οδήγησε σέ μιά, άς τό
πούμε, συμμετρική θέση. Δηλαδή, ένώ ξεκίνη
σαν, καί πολύ σωστά, νά άρνηθοΰν τή θέση τής
ύπαγωγής τού ιστορικού στόν διαλεκτικό υλισμό
- έπιστημονική θεωρία τών νόμων έξέλιξης τής
φύσης καί τής κοινωνίας - καί νά άποδώσουν
στή μαρξιστική φιλοσοφία ένα καθεστώς διαφο
ρετικό άπό αύτό πού τής άπέδιδε ό Στάλιν,
οδηγήθηκαν τελικά στό νά άρνηθούν κάθε έπι
στημονικό χαρακτήρα στόν ιστορικό ύλισμό. Ή
άπάντηση πού δόθηκε τίς περισσότερες φορές
(ό ιστορικός ύλισμός - κοσμαντίληψη) δέν ικανο
ποιεί, κυρίως γιατί διαγράφει κάθε διαφοροποίη
ση μεταξύ τού καθεστώτος τής μιάς καί τής
άλλης «θεωρίας».
Στά τέλη τής δεκαετίας τού '60, καί άφού είχε
προηγηθεί ένα μεγάλο διάστημα αναζητήσεων
στήν κατεύθυνση συγκρότησης μιάς θεωρίας τής

έν γένει θεωρητικής πρακτικής, οί έργασίες τοϋ
Αλτουσέρ προσανατολίστηκαν στήν παραδοχή
μιάς ριζικής άσυμμετρίας μεταξύ διαλεκτικού καί
ιστορικού ύλισμοϋ. Ή άσυμμετρία αύτή θεμε
λιώνεται άφενός στήν άντίληψη τής μαρξιστικής
φιλοσοφίας σάν συνόλου θέσεων στό έσωτερικό
μιάς κοινωνικής πρακτικής στήν οποία διακυβεύονται ζητήματα πού αφορούν τό έξωτερικό
τής φιλοσοφίας, καί άφετέρου στήν άντίληψη
τού ιστορικού υλισμού σάν θεωρίας τής οποίας ό
έπιστημονικός χαρακτήρας δέν άποδεικνύεται
(όπως έξάλλου καί κάθε θεωρίας) άλλά άναγνωρίζεται άπό τά άποτελέσματα πού παράγει. Ή
άσυμμετρία αύτή μού φαίνεται τόσο ριζική πού
δύσκολα πιά θά άθροίσουμε διαλεκτικό καί ιστο
ρικό ύλισμό σέ «δύο» θεωρίες. Οί θέσεις αύτές
τού 'Αλτουσέρ, όπως καί τό ούσιαστικότερο
μέρος τής δουλειάς του, πιστεύω ότι διατηρούν
καί σήμερα τήν άξια τους. Νομίζω, όμως, ότι στίς
θέσεις αύτές μπορούμε σήμερα νά προσθέσουμε
κάποιες πρόσθετες διευκρινήσεις. Τό πλήθος
καί ή έκταση τών παρεκκλίσεων μέ τίς όποιες

συνδέεται ή ιστορία τοϋ μαρξισμού μάς επιβάλ
λει νά άναγνωρίσουμε ότι αν ό ιστορικός υλισμός
έχει σάν θεωρία έναν έπιστημονικό χαρακτήρα,
έχει ταυτόχρονα ένα χαρακτήρα ιδεολογικό καί
μάλιστα μέ μιά διπλή έννοια. Μέ τήν έννοια
δηλαδή τής συνύπαρξης τών έπιστημονικών έννοιών μέ ιδεολογικά έμπειρικά στοιχεία άλλά καί
τής συνύπαρξης στό έσωτερικό τού ιστορικού
υλισμού διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων έπαναστατικών καί συντηρητικών, άκόμα ίσως
καί «άντιδραστικών».
Η συνύπαρξη αυτή παίρνει τέτοιες μορφές
πού γίνεται έκ τών προτέρων άδύνατη κάθε
άπόπειρα αποκατάστασης τής θεωρίας τού μαρ
ξισμού σέ μιά «καθαρή» μορφή. Αντίθετα νομί
ζω ότι σήμερα μπορούμε νά θεωρήσουμε ότι
αυτό πού μπορούμε νά ονομάσουμε «παρεκκλί
σεις» άποτελούν τόν ιδιαίτερο, άποκλειστικό της
δρόμο μέσα άπό τόν όποιο άναπτύσσεται ή
μαρξιστική θεωρία.
Νομίζω ότι αύτή ακριβώς ή άντίληψη
γιά τή μαρξιστική θεωρία καί τίς «πα
ρεκκλίσεις» της έξηγεί κατά ένα μέρος
μιά ορισμένη «στροφή» ώς πρός τίς
κατευθύνσεις τής θεωρητικής σας
δουλειάς.
Πράγματι. Μιλώντας κάπως σχηματικά, θά
έλεγα ότι ή άντίληψη αύτή μάς οδήγησε σέ μιά
μικρή μετατόπιση τού κύριου στόχου τής δου
λειάς μας. Σέ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
είχαμε προσανατολιστεί στήν άνάδειξη τού στοι
χείου τής ρήξης πού έγκαινίαζε ή σκέψη τού
Μάρξ, όταν έθετε γιά πρώτη φορά τίς βάσεις γιά
μιά έπιστημονική προσέγγιση τής κοινωνικής
πραγματικότητας καί συνακόλουθα στό στοιχείο
τής ριζικής κριτικής τών συγχρόνων του φιλοσο
φικών καί ιδεολογικών πολιτικών ρευμάτων πού
ή ρήξη αύτή προϋπόθετε. Νά όμως ποιό είναι τό
στοιχείο πού εισάγουμε σήμερα. Δέν μπορούμε
νά άγνοούμε έπ ’ άπειρον τό γεγονός τής ισχυρό
τατης απήχησης καί κατά ένα μόνιμο σχεδόν
τρόπο στό διάστημα αύτό τών έκατό χρόνων άπό
τό θάνατο τού Μάρξ, άλλά ήδη καί πριν άπ' αύτόν, τών «παρεκκλίσεων» τού μαρξισμού, καί
ιδιαίτερα τό γεγονός τής άνεπιφύλακτης άναφοράς στό έργο τού Μάρξ, συχνά τής προσφυγής
τών πιό άντιθετικών έκδοχών στά ίδια κείμενα
τοϋ Μάρξ (ό Γκράμσι καί ό Στάλιν καταφεύγουν
μέ τήν ίδια άνεση στήν «Εισαγωγή τού 1859»).
Είμαστε ύποχρεωμένοι νά δεχτούμε ότι τουλάχι
στον κατά ένα μέρος τό γεγονός αύτό έχει τίς
ρίζες του στις άντιφάσεις πού είναι παρούσες
ήδη στό έργο τοϋ Μάρξ, άντιφάσεις πού σπάνια
έγιναν άντιληπτές άπό τόν Μάρξ καί όσους
συνέχισαν τό έργο του καί τών όποιων τό ξεπέ
ρασμα έπιχειρήθηκε άκόμα σπανιότερα.
Κατά συνέπεια, ή «έπιστροφή στόν Μάρξ» γιά
τήν όποια έγινε λόγος στό Συνέδριο τής Ναντέρ
γιά τά 100 χρόνια άπό τό θάνατο τοϋ Μάρξ
άποκτά πιστεύω ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Δέν πρόκειται γιά τήν έπιστροφή στήν καθαρή
καί άνόθευτη άπό πλαστογραφήσεις καί παρα
χαράξεις μορφή τής μαρξιστικής θεωρίας. Δέν
πρόκειται, πολύ περισσότερο γιά τήν έκ νέου
άνακάλυψη τού έπαναστατικού πυρήνα τού μαρ
ξισμού άνακάλυψη πού κάποτε χρησιμοποιήθη
κε γιά νά δικαιώσει τή ρήξη μέ αύτές, γιά νά
έγκαταλειφθεί ένδεχόμενα αύριο χάριν τής κοινωνιολογίας τού άντιολοκληρωτισμού. Ή έπι
στροφή στόν Μάρξ σημαίνει γιά μένα κάτι έντελώς διαφορετικό άπό τή συγκρότηση ένός «άκόμη» μαρξισμού ή μιας «άκόμη» ορθοδοξίας.
Πρόκειται γιά μιά έργασία πάνω στις έννοιες πού
έπεξεργάστηκε, ή άπλά δανείστηκε τίς δυνατό
τητες καί συγχρόνως τά όρια τών έννοιών αύτών
πού αναπόφευκτα θά μετασχηματίζει όρισμένες
άπ' αύτές ή θά άπορρίπτει κάποιες άλλες. Στήν
έργασία αύτή ή ανάλυση τών «παρεκκλίσεων»

τού μαρξισμού καί ή συσχέτισή τους μέ τίς
ιδιαίτερες άντιφάσεις καί τά κενά τού ίδιου τού
έργου τού Μάρξ έχει νά παίξει ένα σημαντικά
θετικό ρόλο.
Είναι ίσως έκπληκτικό τό ότι έλάχιστοι άπό
τούς συνεχιστές τοϋ έργου τοϋ Μάρξ μπόρεσαν
νά κάνουν πράξη τό «σύνθημα» τής έργασίας
πάνω στίς έννοιες τοϋ Κεφάλαιου ή τής «πολιτι
κής» θεωρίας πού μπορούμε νά έξάγουμε άπό
τά πολιτικά του κείμενα. Κατά τήν προσωπική
μου άποψη, άπό τούς πρώτους συνεχιστές τού
έργου του μόνο ό Λένιν καί ό Μπερνστάιν
μπορούν νά περιληφθούν σ' αυτούς. Γιά μέν τόν
Λένιν δέν θά κάνω κανένα σχόλιο. Γιά τόν
Μπερνστάιν θά ήθελα μόνο νά πώ ότι ή ιδιαίτε
ρα προσεκτική έργασία του πάνω σέ όρισμένες
έννοιες τού Κεφάλαιου τού έπέτρεψε νά θέσει
ορισμένα έρωτήματα άδιανότητα γιά άλλους συγ
χρόνους του μαρξιστές όπως ό Κάουτσκι καί ό
Πλεχάνωφ. Βέβαια, ό Μπερνστάιν έπέσυρε τήν
δριμεία κριτική τού Λένιν. Αλλά όταν έχουμε νά
κάνουμε μέ μιά έργασία πάνω στίς μερικά ή
σφαιρικά έπεξεργασμένες έννοιες, τά κενά καί
τίς άποσιωπήσεις τού Μάρξ ή κατεύθυνση καί
τά τελικά άποτελέσματα μιας τέτοιας έργασίας
δέν μπορούν νά είναι έγγυημένα έκ τών προτέ
ρων.
Είναι ίσως σχετικά γνωστό στή Γαλ
λία άλλά νομίζω πρακτικά άγνωστο
στήν ' Ελλάδα ότι διαγράφτηκες άπό τό
Γαλλικό ΚΚ πριν άπό δυό ακριβώς χρό
νια μετά άπό τή δημοσίευση στό γαλλι
κό τύπο ένός άρθρου σου μέσω τού
όποιου άσκούσες δημόσια κριτική κατά
τής πολιτικής τής ήγεσίας τού Κόμμα
τος στό ζήτημα τών μεταναστών, χαρα
κτηρίζοντας τό ίδιο τό Κόμμα διαβρωμένο άπό τήν ιμπεριαλιστική ιδεολογία
(σωβινισμός, ρατσισμός, ξενοφοβία)
τής γαλλικής κοινωνίας. Πώς βλέπεις
σήμερα τή σχέση σου μέ τό Γαλλικό
Κ.Κ. καί τήν πολιτική γενικότερα;
Είναι άλήθεια ότι στήν περίοδο πρίν τίς προε
δρικές έκλογές ή ηγεσία τού Κόμματος είχε
πάρει τήν απόφαση νά ξεμπερδεύει τό συντομό
τερο δυνατό μέ τούς διάφορους «άντιρρησίες».
Σ' όλη έκείνη τήν περίοδο ξέραμε ότι ή ποινή τής
διαγραφής κρεμόταν καθημερινά πάνω άπό τά
κεφάλια μας. Πολλοί σύντροφοί μου, τότε άκριβώς άπεχώρησαν. Εγώ προσωπικά ποτέ δέν
είδα τήν παραμονή μου στό Κόμμα σάν μιά
πρωταρχική, πάση θυσία έπιδίωξη. Όρος άπαράβατος γιά τήν κομματική μου ένταξη ύπήρξε ή
δυνατότητα τής προσωπικής μου έκφρασης. Υ
ποστήριξα τίς προσωπικές μου άπόψεις χωρίς νά
συμβιβαστώ, τόσο στό 22ο Συνέδριο, όταν τό
Κόμμα άπέσυρε άπό τό πρόγραμμά του τήν
έννοια τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, όσο
καί στό 23ο Συνέδριο, όταν έπέρριψε στό Σοσια
λιστικό Κόμμα όλες τίς εύθύνες γιά τή ρήξη τής
ένωμένης Αριστερός.
Σήμερα πολλοί άπό τούς συντρόφους πού
διαγράφτηκαν έκείνη τήν περίοδο ή άργότερα
άπό τό Κόμμα βρίσκονται συσπειρωμένοι γύρω
άπό μιά ομάδα πρωτοβουλίας, τίς Rencontres
Communistes καί έπιδιώκουν τήν έπανένταξή
τους στό Κόμμα. Παρ' όλο πού έκτιμώ τήν πολι
τική σκέψη τών περισσότερων άπ' αύτούς, προ
σωπικά δέν μπορώ νά τούς άκολουθήσω στίς
πολιτικές τους πρωτοβουλίες τής άνευ όρων
ύποστήριξης τής Κυβέρνησης.
Δέν έπεδίωξα ποτέ νά άποχωρήσω άπό τό
Κόμμα, είτε νά προκαλέσω τή διαγραφή μου
γιατί πίστευα ότι δέν ήταν δυνατόν νά κάνεις
πολιτική έξω άπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τό
πρόβλημα είναι ότι σήμερα στή Γαλλία δέν μπο
ρείς νά κάνεις πολιτική ούτε μέσα άπό τό Κομ
μουνιστικό Κόμμα...

Ό έθνικισμός τοϋ Γ.Κ.Κ.
( άπόσπααμα άπ ' τό άρδρο τοϋ Ε. Μπαλιμπάρ πού δημοσιεύτηκε ατό περιοδι
κό Nouvel Observateur τό Μάρτιο τοϋ
1981 καί στάδηκε αφορμή γιά τή δια
γραφή του ά π 'τό κόμμα).

Πώς έξηγούνται οΐ δισταγμοί τοϋ άντιαποικιοκρατισμού τού Γαλλικού ΚΚ, ιδιαίτερα άπέναντι
στήν 'Αλγερία, πού ωστόσο άνέλαβε όλους τούς
κινδύνους μιας κινητοποίησης κατά τών πολέ
μων στό Ρίφ καί στήν Ινδοκίνα; 'Αναμφισβήτη
τα, θά πρέπει κατ' άρχήν νά ύπενθυμίσουμε
έδώ, σέ άντίθεση μέ τούς μύθους περί αυθόρμη
της «ταξικής συνείδησης», τά μόνιμα άποτελέ
σματα πού δημιουργεί ή ύπαγωγή σ' ένα ιμπερια
λιστικό έθνος τού οποίου τά άποικιακά (καί
νέο-άποικιακά) κέρδη προσφέρουν ορισμένα
«ψίχουλα» στούς έργαζόμενους καί κατά συνέ
πεια στίς οργανώσεις τους. 'Αναμφισβήτητα, θά
πρέπει νά ύπενθυμίσουμε τό γεγονός τών σημα
ντικών προσβάσεων τοϋ Κόμματος στήν 'Αλγε
ρία, σ' έναν εύρωπαικό πληθυσμό πού μπορούσε
άκόμα δυσκολότερα νά ύπερνικήσει τίς αύταπάτες καί τά άλλοθι τής «έκπολιτιστικής άποστολής» τής Γαλλίας. Ιδιαίτερα όμως πρέπει να
ύπενθυμίσουμε τόν έθνικισμό τού ΓΚΚ, αύτό τό
έκπληκτικό συμπύκνωμα άντιφάσεων, όπου διαπλέκονται ή παράδοση σχετικά μέ τόν πατριωτι
κό ρόλο τής έργατικής τάξης στήν περίοδο τής
'Αντιφασιστικής 'Αντίστασης καί ό χειρότερος
σωβινισμός μιας «μεγάλης δύναμης», δύο στοι
χεία πού έμπεδώνονται πλήρως κάτω άπό τήν
έπίδραση καί τό μιμητισμό τοϋ σοβιετικού έθνικισμού.
Είναι πράγματι άρκετά σαφές σήμερα ότι ένας
τέτοιος έθνικισμός καθόλου δέν είναι άσυμβίβαστος -τό άντίθετο μάλιστα- μέ τήν έκφυλισμένη
έκείνη μορφή διεθνισμού στήν όποια μάς είχε
όδηγήσει ή άνευ όρων υπεράσπιση» τού Σοβιετι
κού κράτους άπό τό όποιο οί έπαναστάτες όλου
τού κόσμου περίμεναν άν όχι τήν άπαραίτητη
ύποστήριξη, τουλάχιστον τό «χαϊρε». Ό έθνικισμός αυτός μ' έκείνον τόν διεθνισμό μπορούσαν
νά άλληλοπριμοδοτούνται καί νά άλληλοαποκρύπτονται.
'Από τήν άλλη πλευρά οί 'Αλγερινοί (σέ άντί
θεση μέ τούς Βιετναμέζους) δίνανε τή μάχη τής
άνεξαρτησίας τους κάτω άπό μιά ιδεολογία δια
φορετική άπό τή δική μας. 'Η Μέκκα τους δέν
ήταν αύτή τού Κομμουνισμού. Προκειμένου τό
κόμμα νά άνιχνεύσει μαζί τους τρόπους κοινής
δράσης θά έπρεπε νά ξεπεράσει τόν έθνικισμό
στούς κόλπους του καί νά σχετικοποιήσει τήν
άντίληψή του γιά τό χωρισμό τού κόσμου σέ
«στρατόπεδα». 'Απ' ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο
ήταν πάνω άπό τίς δυνάμεις του.
(...) Θά έπαναλάβω γιά μιά άκόμα φορά πώς τό
κόμμα δέν άποτελεί φρούριο στό έσωτερικό ένός
άλλου φρουρίου, δέν είναι δηλ. ένας περιφραγμέ
νος χώρος μέσα στή γαλλική κοινωνία, προστατευόμενος λόγω τής φύσε ως καί τής ιστορίας του
άπό τήν έξέλιξη καί τίς κρίσεις πού διατρέχουν
τήν τελευταία. Ακριβώς γι' αύτό δέν πρέπει νά
μάς έκπλήσσει τό γεγονός δτι παρουσιάζεται
σήμερα διάτρητο άπό τούς χειρότερους πειρα
σμούς καί (Αναβιώσεις τού μορολισμού καί τού
ρατσισμού πού πολιορκούν τή γαλλική κοινωνία.
Ή χωρίς προηγούμενο κρίση τού κόμματος δέν
μπορεί νά (Αντιμετωπιστεί σοβαρά σάν ένα μεμο
νωμένο φαινόμενο. 'Αντανακλά μέ τόν τρόπο
της τήν κρίση τής γαλλικής κοινωνίας πού καί
αύτή έντάσσεται σέ μιά (Απειλητικότατη παγκό
σμια κρίση.

γράμματα πού λάβαμε
Αθήνα 6.5.83
Φίλοι τού Σχολιαστή,
Επιτρέψτε μου νά πώ δυό λόγια
σχετικά μέ τό άρθρο τής Αν. Λαζαρίόου στό τεύχος No 2.
Δέν ξέρω τούς πραγματικούς σκο
πούς, μυστικούς ή φανερούς, τής κο
πέλας, άλλα αν ήθελε νά τά ψάλλει
τού Γ1. Ευθυμίου γιά τήν προσχώρησή
του στήν « Αλλαγή» σάν σύμβουλος
στό Υπουργείο Νέας Γενιάς, θα μπο
ρούσε, φαντάζομαι, νά βρει άλλα έπιχειρήματα, κι όχι χρησιμοποιώντας
τήν περίπτωση τής σκύλευσης τού
ναυτεργάτη Ζαρέντη. Γιατί γιά σκύλευση πρόκειται, άγαπητοί...
Οί ναυτεργάτες τού Πειραιά, ανε
ξάρτητα άπό παρατάξεις (πλήν τών
προσκειμένων στό «Κόμμα τού Λα
ού») ταράχτηκαν άπό τό γεγονός, όχι
βέβαια τού οδυνηρού θανάτου (συνη
θισμένα τά βουνά άπ' τά χιόνια), άλλά
άπό τή βάρβαρη μεταχείριση τού νε
κρού - κάποιοι άλλοι πριν κάμποσα
χρόνια, άντίθετοι στήν ιδεολογία μέ
τούς σημερινούς πτωματολόγους, άλ
λά συγγενείς στον κανιβαλισμό, κρέ
μασαν στήν πλατεία τών Τρικάλων τά
κεφάλια τού Αρη Βελουχιώτη καί τών
συντρόφων του.
"Ας σκεφθεϊ λίγο ή κοπέλλα (μαζί κι
ό K. Β. μέ τό σφηνοειδές σημείωμά
του) τί θά γινόταν άν οί γνωστοί
«συνδικαλιστές» πού έχουν άναλάβει
έργολαβικά τήν προστασία τής εργα
τικής τάξης, φόρτωναν σ' ένα καμιόνι
τούς 20 νεκρούς τού Φέρρυ-μπώτ
«Χρυσή Αύγή» καί τά έναπόθεταν
ευλαβικά έξω άπό τά γραφεία τού
YEN. "Ας σκεφθούν, λέω...
Κι ένα μικρό λάθος. Οί νεκροκοτιβαλητές άνήκουν στή δύναμη τής DE
NEN (Ναύτες), κι όχι τής ΠΕΜΕΝ
(Μηχανικοί) τής όποιας τυγχάνω μέ
λος. Τού ίδιου Φυράματος, τού ίδιου
κομματικού φορέα βέβαια, άλλά άπό
άλλο άνέκδοτο.
Προσέξτε τό Μ!
Φιλικά
Φίλιππος Φ. Φίλιππου
( Ό διαπράξας τό έπιμορφωτικόν
πόνημα 01 ΚΝΙΤΕΣ)

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
(τήν καταγγελία τών οπών πού γίνανε
σκούπες)
Τό άρθρο «'Οπές καί σκούπες»
δημοσιεύτηκε τόν Μάιο στό Σχολια
στή (τεύχος 2). Υπογράφηκε άπό τόν
ειδικό συνεργάτη μας. Ηταν πράγμα
τι διασκεδαστικό. Πολλοί είπαν πώς
είχε πλάκα, πώς έκανε πλάκα ό ειδι
κός συνεργάτης μας. Συμφωνούμε. Η
πλάκα είναι πλάκα επειδή δέν είναι
πλάκα: έπειδή συμβαίνουν πολλά σο
βαρά μέσα της. Θά δείτε πώς.
Οπές καί σκούπες: πρόκειται όμολογουμένα γιά δημοσιογραφικά πετυ
χημένο τίτλο. Τσιγκλά τήν φαντασία,
είναι μεστός, θυμίζει, έν-θυμίζει. υπ
ενθυμίζει. Μόνο πού ή «επιτυχία» δέν
είναι τού ειδικού συνεργάτη μας, είναι
τής ιστορίας: άπό πολύ παλιά, άπό
τόν καιρό τών προγόνων, άλλά όμως
άπό μιά συγκεκριμένη αρχή (κάθε τί
ιστορικό, σάν ιστορικό, δηλ. προσωρι
νό, έχει μια άρχή καί σίγουρα ένα
τέλος, άς μήν έχει τέλος ή ίδια ή
ιστορία...) «κάποιες οπές» βαίνουν
μαζί μέ σκούπες καθαρίζοντας σπιτι
κά: πάω στοίχημα ότι αύτός ό τίτλος
είναι εύρημα άνδρός ό οποίος, σάν
γνωστό σύγχρονο άνδρικό δείγμα, δέν
παρέλειψε νά τελέσει τόν πολύ άπλοίκό φεμινισμό του: σάστισε σχεδόν
πού δέν γνωρίζουμε κοπέλες (τόσο τό
καλύτερο γι αύτές!) στήν έσχατολογία. Πάντως, μέ εύρήματα τύπου « 'Ο
πές καί σκούπες» σίγουρα δέν συ
μπαραστεκόμαστε τήν κουτσή Μαρία
στόν άγώνα της. Αλλωστε δέν μπο
ρούμε. Ας νομίζουμε εμείς δτι τό
κάνουμε όταν τής προτείνουμε τις
άγάπες μας, τίς κατανοήσεις, τίς ύποστηρίξεις. τούς έρωτές μας, τίς βοήθειές μας: οί έκμεταλλευτές ούδέποτε
έχουν τήν εντύπωση ότι είναι έκμε
ταλλευτές. Τρία μέ τέσσερα άλλα ση
μεία στό άρθρο προσφέρονται καί
αύτά γιά σχολιασμό. Εμείς όμως στα
ματάμε έδώ: έτσι γιά πλάκα. Γιά νά
σπάσουμε και εμείς λίγη πλάκα: μή
τήν κάνει όλη μόνος του ό ειδικός
συνεργάτης.

Κ ά λ ε σ μ α π ρ ό ς ό λ ε ς τ ίς
α υ τ ό ν ο μ ε ς γ υ ν α ικ ε ίε ς
ομάδες
Από τό 74 ίσαμε σήμερα, μόνο
μέσα στήν Αθήνα, λειτούργησαν καί
λειτουργούν πάνω άπό 50 αυτόνομες
γυναικείες ομάδες, ένώ άνάλογες ομά
δες ύπήρξαν καί ύπάρχουν σέ πολλές
επαρχιακές πόλεις.
Πιστεύουμε ότι είναι καιρός πιά,
σήμερα, ν' ανταλλάξουμε καί νά κατα
γράψουμε τήν έμπειρία όλων αυτών
τών ομάδων, τήν έμπειρία δηλαδή τού
αύτόνομου γυναικείου χώρου, ώστε
μέσα άπό τή διαδικασία αύτή:
• νά διαμορφώσουμε μιά συνολικότε
ρη άντίληψη γιά τά ζητήματα πού μάς
άφορούν
• νά δημιουργήσουμε νέες προοπτι
κές γιά τήν ύπαρξη και έκφρασή μας.
ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν όλες τίς αύτόνομες γυναικείες ομάδες καθώς καί ό
σες γυναίκες συμμετείχαν ή συμμετέ
χουν σέ κάποια άπ' αύτές σέ μιά ΣΥ
ΝΑΝΤΗΣΗ τό φθινόπωρο τού '83.
Καλούμε όλες τίς γυναίκες νά έρ
θουν σ' επαφή μαζί μας γιά νά παρα
λάβουν τά κείμενα και τά ερωτηματο
λόγια πού έχουν γραφτεί γιά τήν κα
λύτερη προετοιμασία αύτής τής ΣΥ
ΝΑΝΤΗΣΗΣ καί τήν έκπροσώπηση
όσο τό δυνατόν περισσότερων άπόψεων σ' αύτήν. (Τηλέφωνα: 3603577,
3631547, 7291726).

Ό άλλος συνεργάτης

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αγαπητέ «Σχολιαστή»
Προσωπικά, θά συμφωνήσω μέ τόν
άναγνώστη σου Γιάννη Κόλλα ό ό
ποιος στό δεύτερο τεύχο σου έπεσήμανε τήν ανάγκη όριοθέτησης τού
περιοδικού. Μιά προσεκτική ώστόσο
άνάγνωση τού ίδιου τού δεύτερου
τεύχους σου μέ έπεισε πώς ή ανάγκη
όριοθέτησης τού περιοδικού άποκτά
δραματικές διαστάσεις, ιδιαίτερα ό
σον άφορά ορισμένα πολιτικά ρεύμα
τα καί πρόσωπα πού δέν είχε μνημο
νεύσει ό άναγνώστης σου.

Συγκεκριμένα, ένώ μπορούμε νά
διακρίνουμε ορισμένα ψήγματα μιας
πρώτης όριοθέτησης άπέναντι στόν κ.
Γ. Ράλλη (τού όποιου σαφώς καταγγέλεται ή «άριστοκρατική ιδιοσυγκρα
σία»), είμαι υποχρεωμένος νά έπισημάνω ότι, σέ άλλη στήλη άπουσιάζει
παντελώς όποιαδήποτε διατύπωση
πού θά μπορούμε νά έκληφθεί σάν
όριοθέτηση άπέναντι στόν κ. Α. Άνδριανόπουλο. Βέβαια, άνεξάρτητα
άπό τό πολιτικό άνάστημα τού άν
δρός, ό κ. Άνδριανόπουλος ούδέποτε
κατείχε καί κατά τά φαινόμενα, ούτε
θά άποκτήσει στό μέλλον θέση ιδιαί
τερης βαρύτητας στόν κομματικό μη
χανισμό τόν όποιον ύπηρετεί. Μιά
ορισμένη, έν τούτοις, όριοθέτηση έπιβάλλεται ούτως ώστε νά άποφεύγεται
όποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ «Σχο
λιαστή» καί « Επικέντρων».
Φιλικά,

Χ.Β.

' Υστερόγραφον: Σέ περίπτωση έσχάτης άνάγκης πιστεύ'ω ότι μιά κάποια
λύση θά ήταν ή όριοθέτηση τού έκδο
τη τού περιοδικού άπό τό τήμ τών
πολιτικών του συνεργατών. Υπάρχει
άκόμα καιρός...

Αγαπητέ «Σχολιαστή»
Πολλοί σύντροφοι στή Θεσ/νίκη συ
ζητήσαμε σοβαρά γιά τό θέμα τού
έξωφύλλου σου στό δεύτερο τεύχος.
Βασικά συμφωνούμε - ή γραμμή είναι
σωστή, ή υλοποίησή της όμως όχι
πάντα. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι τώ
ρα μπορε'ις νά προχωρήσεις ένα βήμα
μπρος. Μετά τή γοητευτική καλλονή
φόντο στό Μάρκο και τόν Ήλιού
προτείνουμε δίχως ένδοιασμούς καί
άριστερές προκαταλήψεις έξώφυλλο
γιά τόν Ιούνιο τόν ΙΙάολο Ρόσσι, ή
τόν Μισέλ Πλατινί ή έστω τόν Σάντρο
Περτίνι, πάντως οπωσδήποτε κά
ποιον άπό τή Γιουβέντους. Αν όμως
θέλεις πολιτικό έξώφυλλο μέ τή στενή
έννοια τού όρου τότε δίχως άλλο φω
τογραφία μέ Ιταλούς εργάτες τής
Fiat, άπό τούς χιλιάδες πού θά έλ
θουν στό μεγάλο τελικό.
Μπ. Άνθόπουλος

Ό Σχολιαστής δημοσιεύει όλα τά
γράμματα πού> παίρνει, αρκεί νά
υπογράφονται. Κι αυτό άνεξάρτητα
άν θά δημοσιευτεί τό όνομα τού
συντάκτη τους. Γι' αύτό καί δέ δη
μοσιεύουμε τό γράμμα τού ΚΛΜ
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