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Τά 150 χρόνια τής
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Συζήτηση Μέ τόν ΤΖΩΝ ΜΑΓΙΑΛ

' Ο Μαρούδας φαινόταν έκνευρισμένος. Κοίτα
ξε τό ρολόι του, ή ώρα ήταν περασμένες δώδεκα.
Στόν τελευταίο όροφο τού κτιρίου τής όδοΰ
Ζαλοκώστα έπικρατοΰσε περίεργη ήσυχία. «’Ε
κτός άπό τίς κοινωνικοποιήσεις ύπάρχει καί ή
μοναξιά» σκέφτηκε ό Μαρούδας. Τέτοιες ώρες
τόν πιάνει μιά άνεξήγητη αύτοκριτική διάθεση...
«Πού μέ οδήγησε ή παράφορη άγάπη μου γιά τό
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό; "Ετσι μού ’ρχεται
νά άνέβω στό Καστρί καί νά πώ στόν Πρόεδρο:
Άντρέα δέν άντέχω άλλο... παραιτούμαι...» μο
νολογεί. ' Η συνείδησή του μοιάζει μέ τό νέφος.
Δέν τόν πειράζει πιά. Τή συνήθισε. Έξ άλλου
τόν τελευταίο καιρό φυσάει πολύ...
’Έτσι βυθισμένος καθώς ήταν στίς σκέψεις
του δέν άκουσε άμέσως τό διακριτικό άλλά
έπίμονο χτύπημα τής πόρτας τού γραφείου του.
Όταν άνοιξε είδε νά μπαίνει ό Άρατζαφέρης, ό
Γιώργος Άρατζαφέρης τό μεγάλο άστέρι τής
Ελληνικής δημοσιογραφίας, τό ιερό τέρας της!!!
Τά μάτια τού Μαρούδα γαλήνεψαν. ’Επιτέ
λους...!! Μ' αύτόν τόν άνθρωπο θά μπορούσε νά
άποκαλύψει τούς άδίστακτους σκευωρούς.
Σηκώθηκε, τόν έπιασε τρυφερά άπό τό μπρά
τσο καί τού είπε ψύχραιμα και σοβαρά. «Γιώργο
μου, ύπάρχει ένας σκοτεινός μηχανισμός τής
δεξιάς, πού διαδίδει έντεχνα φήμες καί παρα
πλανά τόν τύπο καί τούς υπουργούς μας μέ
άποτέλεσμα νά ύπονομεύεται ή .κυβέρνηση. Πρέ
πει, γιά τό καλό τής άλλαγής, νά τούς άποκαλύψεις!!! Είναι πολύ έπικίνδυνοι... Παλαιότερα διέ
διδαν ότι θά γίνει ύποτίμηση. Χθές έλεγαν ότι θά
γίνει άνασχηματισμός. Τώρα διαδίδουν ότι θά
ύπογράψουμε τή συμφωνία γιά τίς βάσεις και
δέν θά φύγουμε άπό τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΟΚ.
Καταλαβαίνεις πόσο έπικίνδυνες καί ύποπτες
διαδόσεις είναι... Γιά τό καλό τού σοσιαλισμού
πρέπει νά τούς άποκαλύψεις!! Ό Πρόεδρος
στηρίζεται πολύ σέ σένα...»

"Οταν ό Άρατζαφέρης βγήκε άπό τό κτίριο
» τής όδού Ζαλοκώστα ήταν περασμένες μία. Έ 
νιωθε τό σώμα του βαρύ άπό τίς ιστορικές
I εύθύνες πού είχε άναλάβει. «Τί λεπτό πράγμα
{ είναι ό σοσιαλισμός!!» άναλογίστηκε καθώς άνέβαινε πρός τό Κολωνάκι γιά ένα ποτό. Στή
Λυκόβρηση κάθησε μέ μιά μεγάλη παρέα σοσιαj λιστών βουλευτών καί ύπουργών.
Σάν άνθρωπος τής δράσης πάντα νιώθει άσχη

μα σέ παρέες διανοουμένων. Γι' αύτό αποφάσισε
νά φύγει. Εκείνη όμως τή στιγμή πρόσεξε μιά
έντυπωσιακή ξανθιά, νά σκύβει και νά σιγοψιθυ
ρίζει στό αύτί τού Γιαννόπουλου. « Ό Γιώργος
μού είπε ότι σήμερα ή αύριο θά ύπογραφει ή
συμφωνία γιά τις βάσεις καί μετά θά γίνει άνασχηματισμός». Ό Γιαννόπουλος είναι άλήθεια τό
άντιμετώπισε μέ θάρρος καί μεγάλη ψυχραιμία:
"Εκανε σάν νά μήν κατάλαβε τίποτα... «Αύριο θά
σού πώ περισσότερα!!» είπε ή ξανθιά κούκλα
καί σηκώθηκε. Χαιρέτησε καί έφυγε.
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Ό Άρατζαφέρης μέ προσοχή τήν άκολούθησε. Τό ένστικτό του τού λεγε ότι βρίσκεται στό
σωστό δρόμο. «Ποιος είναι ό μυστηριώδης Γιώρ
γος; "Ισως ό Αρχηγός...» σκέφτηκε. Η ξανθιά
καλλονή έστριψε στήν Τσακάλωφ. Ό Άρατζα
φέρης άπό πίσω της είχε όλη τήν άνεση νά
θαυμάσει τήν έξαίσια ομορφιά της. Ενώ τό
μυαλό του δούλευε γρήγορα, τά μάτια του, κά
πως αύτόνομα είναι άλήθεια, είχαν συγκεντρω
θεί στήν άσπρη διάφανη φούστα της. Διάβολε,
αύτή ή ιστορία είχε άρχίσει νά τόν έρεθίζει...
Πέρασε τό "Εβερεστ καί κατηφόρισε πρός τή
Σκουφά. Στό Ντόλτσε τά γκαρσόνια μάζευαν τά
τραπεζάκια. Δέν τ' άφήνουν ποτέ έξω... «Λές νά
κρύβεται ό Μητσοτάκης πίσω άπό αύτή τή
βρώμικη ιστορία;» συλλογίστηκε μέ άγανάκτηση
ό Άρατζαφέρης καθώς τό βλέμμα του άμετακίνητο, προσπαθούσε νά διακρίνει τό μυστικό της
ξανθής καλλονής.
Όταν έστριψαν στήν Ασκληπιού πρόσεξε μιά
μαύρη Μερσεντές παρκαρισμένη στό πιό σκοτει
νό σημείο τού δρόμου. "Οταν ή κούκλα πλησία
σε, άνοιξε γρήγορα ή πόρτα καί βγήκε ένας
ψηλόσωμος τύπος μέ μουστάκι. Ή ταν καλοντυ
μένος καί έμοιαζε μέ πλαίυ-μπόυ τής Δεξιάς...
Κάτι τής σιγοψιθύρισε καί γρήγορα μπήκαν στό
αύτοκίνητο.
Ένα ταξί στήν κατάλληλη στιγμή είναι ίσως τό
μεγαλύτερο προσόν τού πετυχημένου δημοσιο
γράφου. Αύτό σκεφτόταν ό Άρατζαφέρης, όταν
έκείνη τή στιγμή είδε νά άνεβαίνει τήν Ασκλη
πιού ένα έλεύθερο ταξί.
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' Η μυστηριώδης Μερσεντές μέ μεγάλη ταχύτη
τα πήρε τό δρόμο γιά τά βόρεια προάστεια.
"Οταν πέρασε τήν Κηφισιά, έκοψε ταχύτητα,
έστριψε δεξιά σ' ένα χωματόδρομο καί σταμάτη
σε. Ό Άρατζαφέρης κατέβηκε άπό τό ταξί μέ

μεγάλη προσοχή καί προχώρησε μέσα στό πυκνό
σκοτάδι. Η περιοχή ήταν έρημική καί δασωμέ
νη. Αίσθάνθηκε έντονα τό ψυχρό άεράκι μέ τήν
εύωδιαστή μυρωδιά τού πεύκου. Σέ απόσταση
δεκαπέντε μέτρων διέκρινε μέ δυσκολία τόν
σκούρο όγκο τού αύτοκινήτου. Γιά νά μήν τόν
άντιληφθούν έπεσε στό έδαφος καί σιγά-σιγά
σύρθηκε δίπλα του καί έστησε αύτί. Στήν άρχή
δέν άκουγόταν τίποτα. Μετά άκουσε ένα μυστή
ριο «"Αχ... Οου Οου... τί ώραία!... κι άλλο.... Οου
Οου... "Αχ...» έπαναλαμβανόμενο. Ό Άρατζα
φέρης ένέτεινε τήν προσοχή του γιά άρκετή ώρα
προσπαθώντας νά καταλάβει τόν μυστηριώδη
συνθηματικό κώδικα πού χρησιμοποιούσε ή
κούκλα. Ωσπου κάποια στιγμή άκουσε βραχνή
καί άλλοιωμένη τή φωνή τού τύπου «Δέν μπορώ
άλλο...» « Ακόμα καί οι πράκτορες τής δεξιάς
έχουν τύψεις γιά τό ύπονομευτικό τους έργο!!!»
σκέφτηκε ό Άρατζαφέρης.
Ό ταν τό αύτοκίνητο βγήκε άπό τό χωματό
δρομο πήρε τό δρόμο γιά τήν Έκάλη. Μετά άπό
δέκα λεπτά σταμάτησε έξω άπό μιά φωτισμένη
βίλλα. Η καρδιά τού Άρατζαφέρη κόντευε νά
σπάσει άπό τήν άγωνία. Ό μυστηριώδης πλαίυμπόυ βγήκε άπό τή Μερσεντές καί γρήγορα
χάθηκε στήν είσοδο. Ό Άρατζαφέρης χωρίς νά
χάσει καιρό, μέ άκροβατική έπιδεξιότητα πήδηξε τή μάντρα, άπό τό πίσω μέρος τού σπιτιού,
μπήκε στόν κήπο καί μέ γρήγορες κινήσεις
σκαρφάλωσε στή βεράντα. Τό ένστικτό του τούλεγε ότι βρισκόταν στό άντρο τού έπιτελείου
τής δεξιάς. Στή γιάφκα τών αδίστακτων σκευωρών τού σκοτεινού μηχανισμού.
Μέ προσοχή κοίταζε μέσα στό φωτισμένο
παράθυρο. Στήν άρχή είδε τήν πλάτη τού πλαίυμπόυ, άλλά μόλις γύρισε άναγνώρισε τόν... Κατσιφάρα!!! Πιό πέρα κουβέντιαζε ό Τζοχατζόπουλος μέ τόν Λαλιώτη. Ό Γενηματάς καθόταν
μόνος στόν καναπέ. Στό βάθος ό Άντρέας μέ
τόν Παναγόπουλο καί τόν Κουτσόγιωργα...
Ή ταν στό Καστρί...

!
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"Οταν ό ’Αρατζαφέρης τήν άλλη μέρα τηλεφώ- :
νησε στόν Μαρούδα τού πε: «Δημήτρη μου, ό
σκοτεινός μηχανισμός διαδίδει...»
« Όλα αύτά είναι ψέματα τής δεξιάς», τόν
διέκοψε άπότομα ή φωνή άπό τήν άλλη άκρη
τού τηλεφώνου, καί συνέχισε:
«Εγώ είμαι ό Κωστόπουλος καί ό άνασχηματι- :
σμός έγινε...»
Παν. Παν.

οχοίΐια..oxodiü...οχο
«Μέσα στήν ΕΟΚ»
Τό 1983 όπως είναι γνωστό, είναι
ή χρονιά πού ή Ελλάδα θά πάρει
μέ τή σειρά της τή σκυτάλη τής
Προεδρίας τής ΕΟΚ. « Η μάχη τώ
ρα θά δοθεί μέσα στήν ΕΟΚ», ήταν
ή φράση πού συμπύκνωσε τις θέ
σεις τοϋ Έλληνα Πρωθυπουργού,
μετά τίς έργασίες τής συνόδου κο
ρυφής τών ήγετών τών χωρών τής
ΕΟΚ. Μιά ολόκληρη πολιτική άντιπαράθεση γύρω άπό τό θέμα τής
ένταξης, κυρίαρχη π
ές φορές
στήν πολιτική σκηνή ά. τή μετα
πολίτευση καί ύστερα, μοιάζει τώρα
νά φτάνει στό τέλος της.
Όλα αύτά τά χρόνια ή ’Αριστερά
δέν έμεινε σιωπηλή. Τουναντίον μά
λιστα: ύπήρξε λαλίστατη. Μόνο πού
τή μάχη τήν έδωσε σ' ένα πεδίο,
πού δέν μπορούσε νά συγκροτήσει
έναλλακτική πρόταση. Τό ΠΑΣΟΚ
καί τό ΚΚΕ, προσπάθησαν νά προ
βάλλουν τήν άπεχθέστερη εικόνα
τής ΕΟΚ. Πρόβλεφαν έτσι, τήν οι
κονομική καταστροφή τών έλλήνων
άγροτών, τήν άλωση τής έλληνικής
άγοράς άπό τά ξένα μονοπώλια, τό
κλείσιμο τών μικρομεσαίων έπιχειρήσεων, τή φτώχεια καί τήν άνεργία. Καί σ' αύτό τό πλαίσιο έναντιώθηκαν στήν ένταξη. Από τήν άλλη,
τό ΚΚΕ έσ. άν καί όριοθετήθηκε
άπό τή θέση ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ, προβάλοντας τήν «Εύρώπη τών έργαζομένων», πολιτικά έμφανίστηκε άδύναμο νά συνθέσει μιά άντίπαλη
στρατηγική, άποδεχόμενο σέ τελική
άνάλυση τήν ένταξη στήν ΕΟΚ. Ή
τελευταία βέβαια άποδείχτηκε πώς
ούτε ή ταφόπετρα τών έλλήνων ά
γροτών καί μικρομεσαίων ήταν, ού
τε βέβαια τό κέντρο τών έπικείμενων έπαναστάσεων.
Η ένταξη στήν ΕΟΚ, συμπύκνω

σε όλη τή διαδικασία τοϋ έκσυγχρονισμού πού’ καθοδηγήθηκε άπό τίς
κυρίαρχες τάξεις μετά τή μεταπολί
τευσή. Άποτέλεσε έτσι πρόταση
γιά μιά συνολική διαδικασία ανά
πτυξης τού έλληνικοΰ κοινωνικού
σχηματισμού καί σηματοδότησε ό
λες τίς άλλαγές πού) συντελέστηκαν
τίς τελευταίες δεκαετίες. Ή Ελλά
δα έντασσόταν πιά στό πλευρό τών
άναπτυγμένων χωρών τής Εύρώπης
σάν ισότιμος εταίρος.
Εχοντας δώσει λοιπόν ή Αριστε
ρά τή μάχη, σ' ένα πεδίο πολύ λίγο
ένοχλητικό γιά τή στρατηγική τής
ένταξης καί πάνω άπ' όλα πολιτικά
άδιέξοδο, λίγα πράγματα έχει νά πει
σήμερα. Τό ΚΚΕ βέβαια θά φωνά
ξει γιά νέα άθέτηση υποσχέσεων
άπό τό ΠΑΣΟΚ. Όμως τό τελευ
ταίο. μιλώντας πιά σάν κυβέρνηση
καί διαχειριζόμενο τήν πολιτική ε
ξουσία, πού τά οράματα καί τίς
στρατηγικές της έπιλογές δέν μπό
ρεσε νά άμφισβητήσει καί νά άνατρέψει, καταλαβαίνει τώρα πώς ή
άπαγκίστρωση άπό τήν ΕΟΚ είναι
καί άδυνατη καί «έθνικά ζημιογό
να». Καί καταλαβαίνει άκόμα πώς ή
ΕΟΚ, μπορεί νά άποδεικνύεται ά
κόμα καί παράγων σταθεροποίησης
γιά τήν κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ.
Σήμερα λοιπόν πού τό όραμα τής
Ενωμένης Εύρώπης δέ συγκινεί
μόνο τόν Καραμανλή, άλλά ολόκλη
ρο σχεδόν τόν πολιτικό κόσμο, σή
μερα πού τό σύνθημα «ΕΟΚ-ΝΑΤΟ
τό ίδιο συνδικάτο» άνήκει οριστικά
μάλλον στό παρελθόν, σήμερα πού
οί εννέα έταίροι άποδέχονται εύμενώς τίς έλληνικές θέεις, ποιος πραγ
ματικά θά άγανακτήσει μέ τή δήλω
ση τού Μαρούδα στήν Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία στις 19.6.83: «Μά
έμεϊς δέν είπαμε ποτέ ότι θά φύ
γουμε άπό τήν ΕΟΚ»...
X. Βερναρδάκης

Κορώνες...

Τό χρώμα τού Τύπου
Ή «τσόντα» πού προστέθηκε
στό νομοσχέδιο «περί τσόντας» καί
άφορά τόν περιορισμό τής έλευθερίας τού τύπου μέ τό πρόσχημα τής
προστασίας τής τιμής τών πολιτών
σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Τό θέ
μα έθεσε στίς άκριβείς του διαστά
σεις ό Ηλίας ' Ηλιοϋ.
«Προτιμώ έναν Τύπο πού κιτρινί
ζει, άπό έναν πού) μπλαβίζει άπό τή
θηλειά τών άπαγορεύσεων».
Αλλά μιά καί τό θέμα μπήκε
χρωματικά, άπό τίς άποχρώσεις τοϋ
κίτρινου γιατί νά μήν προτιμήσουμε
τίς αποχρώσεις τού ρόζ; ' Εξ άλλου,
ώς έλεγον καί οί Αατίνοι, de gustibus
et de coloribus...

Πως θά γίνετε
ύπουργός;
Στό Βήμα τής Κυριακής (15.6) ό
υπουργός 'Εμπορικής Ναυτιλίας κ.
Γιώργος Κατσιφάρας άναλύει στήν
Έλενα Ακρίτα μέ αυθόρμητο, εί
ναι άλήθεια, τρόπο τή θεαματική
πολιτική σταδιοδρομία του καί τά
προσόντα πού χρειάζονται γιά νά
γίνει κάποιος υπουργός στή «σο
σιαλιστική κυβέρνηση» τοϋ κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ας δώ
σουμε τό λόγο στόν υπουργό τής
Αλλαγής κ. Κατσιφάρα.
• Τί πρέπει νά αισθάνεται ένας
ύπουργός γιά τόν Πρόεδρο;
«Δέν ξέρω πώς θά μπορούσα νά
χαρακτηρίσω αύτό πού αισθάνομαι
γιά τόν Πρόεδρο. Είναι... ναι... είναι
λατρεία!!»
• Τί πολιτικά προσόντα πρέπει
νά έχει;
« ’Ο Πρόεδρος είναι ό έμπνευστής, ό όραματιστής. Έγώ ποτέ δέ
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Είχε έντυπωσιάσει στή συζήτηση
γιά τίς κοινωνικοποιήσεις στή Βου
λή ό Υπουργός Προεδρίας. "Οχι
μόνο γιά τίς άντιδεξιές καί άντιΚΚΕ κορώνες του, άλλά καί γιά τή
μετωπική του έπίθεση ένάντια
στους «έκατομμυριούχους» ήλεκτροδηγούς τών ΗΣΑΠ, πού βέ
βαια κοστίζουν πολύ λιγότερα άπό
τούς ξένους «ειδικούς» πού θά δια
μορφώνουν τούς νέους γραφειο-τεχνο-κράτες στήν ύπό ίδρυσιν ' Εθνι
κή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης τοϋ
Υπουργείου Προεδρίας.
Αλλά δέν πέρασε μήνας καί ό
Μένιος ξαναχτύπησε. Ισως γιά νά
καλύψει τήν άμηχανία άπό τό κλεί
σιμο τών συμφωνιών γιά τίς βάσεις
πού δέν έγινε, μπορεί καί γιά νά
διασκεδάσει τή δυσφορία τοϋ κομ
ματικού μηχανισμού μπροστά στή
νέα γραμμή «μέσα στήν ΕΟΚ», προ
χώρησε πολύ μακριά. Ιδού τό ιδεο
λογικό σχήμα τών πολύκροτων ομι
λιών του στήν Πάτρα καί τό Αίγιο:
Όσο πιό μέοα μπαίνουμε στήν
ΕΟΚ, τόσο πιό δυνατά φωνάζου
με ότι δά βγούμε. Όσο πιό ρεζίλι
γινόμαστε στις διαπραγματεύσεις
γιά τίς βάσεις, τόσο πιό πολύ
φταίει ή δεξιά πού... μάς έβαλε
ατό λοϋκι.
Ή άρχή τού μεγαλύτερου ψεύ
δους; Δέν νομίζουμε. Πρόκειται
μάλλον γιά μεθϋισι άπό τόν άκρατο
οίνο τής έξουσίας. Πού καμιά φορά
όμως φέρνει πονοκέφαλο τό πρωί,
όταν ό ίδιος ό Πρωθυπουργός πα
ρεμβαίνει γιά νά διευκρινίσει ότι ή
κυβέρνηση δέν ασκεί κριτική ατό
πολιτικό έργο τοϋ Προέδρου τής
Δημοκρατίας. Αρα καί τών κυβερ
νήσεων τής δεξιάς...
Κ.Β.

θά μπορούσα νά χαράξω μιά πολιτι
κή. Έγώ είμαι άπλά ένας εκτελε
στής. Απλά προσπαθώ όσο μπορώ
περισσότερο νά κάνω τή δουλειά
πού μοϋ άνέθεσε!»
• Τί πρέπει νά αισθάνεται ένας
υπουργός γιά τις γυναίκες;
«Δέν μπορώ νά βγώ τό βράδυ καί
νά μήν είναι καί γυναίκες στή συ
ντροφιά. Τή γυναίκα τήν άγαπώ,
τήν τιμώ καί τή σέβομαι!!»
• Αλλά...
«Όποια στιγμή καί νά μέ πάρει
τηλέφωνο (ό Πρόεδρος), γιά μένα
δέν υπάρχει τίποτα πιό σημαντικό
άπό αυτό. Θά τά παρατήσω όλα καί
θά τρέξω. Καί μέ μιά κοπέλα νά
είμαι έκείνη τή στιγμή...!!»
Βλέπετε ότι δέν είναι τόσο εύκο
λο, όσο άρχικά φαίνεται νά γίνει
κάποιος υπουργός τής Αλλαγής.
Χρειάζεται καί λατρεία καί τρέξιμο
καί πάνω άπό όλα οί κοπέλες νά
επονται τού Προέδρου...
Π.Π.
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Τό Κοινοβούλιο
τών εργαζομένων
Ή συγκέντρωση πού συγκάλεσαν οί έργατικές ομοσπονδίες καί
τά συνδικάτα έξω άπό τή Βουλή,
τήν ήμερα πού ή συζήτηση είχε
μπει στήν τελική της φάση, δέν
ήταν άπλώς ή πρώτη μαζική άντικυβερνητική συγκέντρωση μετά τόν
Όκτώβρη τού '81. Πέρα άπ' αύτό
τό μεγάλης πολιτικής σημασίας γε
γονός, ένα άλλο δέν πρέπει νά πε
ράσει άπαρατήρητο: πρόκειται γιά
τό χαρακτήρα τής ίδιας τής συγκέ
ντρωσης καί τό πολιτικό ύφος πού
τή διέκρινε.
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Γιά πρώτη φορά μετά τή μεταπο
λίτευση, ή ιδεολογία τού κοινοβου
λευτισμού, ή ιδεολογία δηλαδή πού
ύποτιμά τά μαζικά κινήματα στερώ
ντας τους τή δυναμική νά έπεμβαίνουν αύτά τά ίδια στούς πολιτικούς
συσχετισμούς, ή πού τά άναδείχνει
μόνο όταν μπορεί νά τά εγγράφει
χειραγωγώντας τα σέ κεντρικές
προτεραιότητες, άντιμετώπισε μιά
συγκέντρωση άλλου ύφους καί στά
σης. Μιά συγκέντρωση πού άπομυθοποιούσε τή συζήτηση μέσα στή
Βουλή, καυτηριάζοντας καί σατιρίζοντας άλλά καί γελοιοποιώντας
παρεμβάσεις καί φράσεις. Μιά συ
γκέντρωση πού διαπνεόταν άπό μιά
συνθηματολογία δηλωτική τών δια
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θετικΑ πρωτοβουλία που δεν είναι μαζικός αθλητισμι

Βάσεις, βάσεις,
βάσεις...
Κι έτσι αντί νά τελειώσουν οί
συνομιλίες, νά δημοσιευτούν οί
συμφωνίες, νά διαμαρτυρηθοΰν ό
σοι άντιτίθενται, νά χειροκροτή
σουν όσοι συμφωνούν. Αντί νά ξε
καθαριστεί στην πράξη ή άκριβής
σχέση τής Ελλάδας μέ τίς ΗΠΑ καί
κατ’ έπέκτασιν μέ τό ΝΑΤΟ. 'Αντί
νά μάθουμε τά άκριβή ήνταλλάγμα
τα τής άναλογίας 7 πρός 10, τίς
επενδύσεις στήν πολεμική βιομηχα
νία, ποιά φάντομ καί πόσα μιράζ.
Αντί γιά όλα αύτά ή εκκρεμότητα
παρατείνεται, οί βάσεις παραμέ
νουν χωρίς συμφωνία, οί παραγγε
λίες γιά νέους έξοπλισμούς παγώ
νουν καί τό μόνο πού μάς τέλειωσε
είναι ή διάθεση γιά λογοπαίγνια καί
τό ενδιαφέρον γιά τίς λεπτομέρειες
τών διαφωνιών.
Είναι άραγε μιά νέα κατάκτηση
στις σχέσεις σοσιαλιστικής κυβέρ
νησης καί λαού, αυτή ή εισαγωγή
τού θρίλλερ στήν πολιτική; Γιατί
βέβαια οί ξαφνικές εναλλαγές, οί
άπότομες στροφές καί οί λύσεις (ή
εμπλοκές) τής τελευταίας στιγμής
είναι πού προκαλούν τήν αίσθηση
τού suspense στόν Χίτσκοκ καί τούς
άλλους κλασικούς. Όμως στήν πο
λιτική ή παρατεινόμενη εκκρεμότη
τα άντί γιά suspense δημιουργεί συ
νήθως τό άντίστροφο φαινόμενο:
Τ ήν ά π ο μ ά κ ρ υ ν σ η κ α ί τή ν
άδιαφορία.
"Αν αύτά ήταν ό στόχος τής κυ
βέρνησης τού ΠΑΣΟΚ, σίγουρα τον
πέτυχε.
Κ.Β.
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Μάς παίρνουν
τίς... βινιέτες!
ο

Μά πού τό πάει τό ΚΚΕ; Μετά
τόν Σατιρίζο ό οποίος έχει επηρεα
στεί φανερά άπό τόν Σχολιαστή,
καί πιό συγκεκριμένα άπό τόν Παν
Παν, και τόν γελοιογράφο τού Ριζο
σπάστη Στάθη πού μιμείται έντυπωσιακά τόν Γιάννη Τωάννου, άπό
τόν ίδιο χώρο προήλθε μείζον δημο
σιογραφικό άτόπημα:
Συγκεκριμένα ή έκδοση τής «Κί
νησης γιά τήν άλλαγή στήν Αθήνα»
(δημοτική κίνηση πού πρόσκειται
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στό ΚΚΕ) πού ονομάστηκε περιέρ
γως « Ενημέρωση» εικονογραφεί
τό σχόλιό της γιά τό γύρο τής Αθή
νας μέ τήν ... πολιτική βινιέτα τού
Σχολιαστή. Κάτι πού άναμφισβήτητα άγγίζει τά όρια τού σφετερισμού
πνευματικής ιδιοκτησίας...
"Ομως τό θέμα είναι άλλού: Βρι
σκόμαστε μήπως μπροστά σ' ένα
ιδιότυπο... άνοιγμα τού ΚΚΕ πρός
τόν χώρο μας; Ή άπλά επιδιώκεται
ή άφαίρεση τής... άναγνωστικής μας
βάσης;
Αναμένουμε οπωσδήποτε κά
ποια άπάντηση!

θέσεων τού κόσμου νά μήν περιορι
στεί στή μάχη τής Βουλής μόνο,
άλλά νά δώσει τή μάχη του έκεί πού
θά κριθεϊ τελικά ή άντιπαράθεση:
τό ίδιο τό μαζικό κίνημα. Μιά συ
γκέντρωση πού στόν στεγανό, κωδικοποιημένο λόγο τών βουλευτών,
άντιπαρέτασσε τή ζωντάνια, τό
χιούμορ, τήν άγωνιστική διάθεση
τών χιλιάδων εργαζομένων.
Σ' αύτό τό έπίπεδο, τό Κοινο
βούλιο τών εργαζομένων πού ξενύ
χτησε όλο τό βράδυ έξω άπό τή
Βουλή, ψηφίζοντας κατά, ύπερτέρησε σαφώς τού άλλου.
Χρ.Β.

Η άλαζονεία
τής εξουσίας
«Θά περάσει, όά περάσει (ό νό
μος) καί da πείτε κι ενα τραγού
δι»
Εύάγγ. Ι ιαννόπουλος,
υπουργός ' Εργασίας
(άπό τή συζήτηση στή Βουλή
γιά τίς κοινωνικοποιήσεις)
Στό περιθώριο τής μάχης τών
κοινωνικοποιήσεων δέ θά μπορού
σε πραγματικά νά παραμείνει κα
νείς άμίλητος μπροστά σέ μιά τέ
τοια φράση, άνεξάρτητα άπό τήν
πολιτική του άποψη. Δέν πρόκειται
προφανώς γιά τήν ύπεράσπιση κά
ποιου κοινοβουλευτικού ήθους, ού
τε άκόμα γιά άνατρίχιασμα στή σκέ
ψη ότι μιά τέτοια φράση έκστομίστηκε μέσα στή Βουλή.
Δέν πρόκειται άκόμα ούτε γιά
τήν καταγγελία τού επιπέδου πού
μπορεί νά διεξάγεται μιά πολιτική
άντιπαράθεση καί μάλιστα άπό
«σοσιαλιστές» ύπουργούς.
Πρόκειται όμως σαφώς γιά τήν
καταγγελία τής άλαζονείας τής έξουσίας μιάς έξουσίας πού διά στό
ματος Γιαννόπουλου ή Κουτσόγιωργα ή Μαρούδα, ειρωνεύεται, α
πειλεί, φοβάται τόν άντίλογο, μιας
έξουσίας αστικής.
Τό χειρότερο είναι πώς άσκεϊται
στό όνομα τού σοσιαλισμού.
Χρ.Β.

oxoflia.. oxofliû.. οχοιΊκι...οχοιίκι.. oxorlia...οχοΠιαοτπς
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Κοινωνικοποιή σεις,
Κρατικοποιήσεις...
’ Εθνικοποιήσεις
Τό τελευταίο καιρό βομβαρδιστή
καμε κυριολεκτικά άπό έναν καται
γισμό πυρών καί ώς πρός αύτό τό
σημείο τουλάχιστον είχε δίκιο ό
Μανώλης Γλέζος λέγοντας ότι ή συ
ζήτηση στή Βουλή ήταν τό καλύτε
ρο μνημόσυνο γιά τά έκατοντάχρονα άπό τό θάνατο τοϋ Μάρξ. Εέχασε βέβαια νά πεί ότι πολλές φορές
μέσα σ' αυτά τά 100 χρόνια, διαταράχτηκε ό αιώνιος ύπνος πού δι
καιούνταν τέλος πάντων κι αυτός ό
άνθρωπος καί πώς οί συζητήσεις
τών τελευταίων ήμερών συμβάλανε
κι αύτές στό μέτρο τού δυνατού σέ
τέτοιου τύπου διαταραχές πού λαμ
βάνουν χώρα στίς αιώνιες μονές.
Βγήκε λοστόν στή φόρα όλο τό
θεωρητικό οπλοστάσιο τής άριστεράς. Κοινωνικοποίηση, κριτική τών
μοντέλων ύπαρκτοϋ σοσιαλισμού,
μέχρι καί τή δυνατότητα σοσιαλι
σμού σέ μιά μόνο χώρα φτάσαμε νά
ξανασυζητάμε καί ώς πρός τό ση
μείο αύτό θά έπρεπε νά μνημονευ
τεί καί ή θεωρητική συμβολή τού
Λέοντα Τρότσκι.
Τό άξιοσημείωτο στήν περίπτωσή
μας είναι ότι τό θεωρητικό αύτό
οπλοστάσιο χρησιμοποιήθηκε άπό
τήν κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ ( 1) γιά
νά εισάγει ένα νόμο μέ σαφείς άπεργοσπαστικές προθέσεις καί έν
πάσει περιπτώσει μέ διάφανη πρό
θεση κρατικού παρεμβατισμού καί
(2) στή δομή τού συνδικαλιστικού
κινήματος ότι χρησιμοποιήθηκε δί
κην «άριστερής πρόκλησης» έναντίον τού Κ.Κ.Ε.
Αλλά άς πάρουμε τό νήμα τής
υπόθεσης άπό τήν άρχή. Κοινωνι
κοποίηση λέει ή κυβέρνηση. Κι όχι
κρατικοποίηση ή έθνικοποίηση ό
πως θά ήθελε ό κ. Άμπατιέλος ό
όποιος ούτε θέλει ούτε μπορεί νά
διανοηθεί τή λεπτή διαφορά αύτών
τών έννοιών. Διότι όπως πολύ σω
στά τόνισε ό Άντρέας Παπανδρέου
στό συνέδριο μεσογειακών χωρών,
όλοι έμείς οί σοσιαλιστές μέ μιά
μαρξιστική τέλος πάντων διαπαιδαγώγιση, δέ θέλουμε νά άντικαταστήσουμε τήν οικονομική ολιγαρχία
μέ μία γραφειοκρατία τού κράτους
ή τού κόμματος.
"Εξοχα! Ό λαός στήν έξουσία,
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Κ ο ιν ω ν ικ ο π ο ιή σ εις ...Κ ρ σ π κ ο π ο ιή σ εις .’.Ε θ ν ικ ο π ο ιή σ εις ...
όλη ή έξουσία στά σοβιέτ!
Μή βιαστείτε όμως όσοι ζείτε μέ
τή φαντασίωση τών χειμερινών ανα
κτόρων. Διότι όλοι έμε'ις οί σοσιαλι
στές μέ τή μαρξιστική διαπαιδαγώ
γηση δέν είμαστε τόσο αφελείς ώ
στε νά σκοπεύουμε άμεσα στήν α
ταξική κοινωνία. Λογικό κι αύτό κι
όρθό.
'Επειδή όμως ό κ. Παπανδρέου
άρέσκεται νά μάς θυμίζει πού καί
πού τή μαρξιστική του διαπαιδαγώ
γηση καί μόνο γι' αύτό τό λόγο θά
θέλαμε καί μείς νά πούμε ότι ή
ιστορία πού μπορεί ιδεολογικά νά
άντιδιαστείλλει τήν κοινωνικοποίη
ση άπό τήν κρατικοποίηση είναι
πολύ παλιά καί σέ γενικές γραμμές
λέει τά έξης: Ότι ένα τεχνοκρατικό
πολιτικό έπιτελείο άκόμη κι άν έχει
σωστά συλλάβει τις άπαιτήσεις τής
οικονομικής άνάπτυξης δέ θά μπο
ρέσει ποτέ νά τίς ύλοποιήσει άν δέ
στηρίζεται μ’ ένα πολύ άμεσο τρό
πο στήν άποδέσμευση τής λαϊκής
πρωτοβουλίας κι άν δέν καταβάλει
προσπάθειες γιά νά έξασφαλίσει
τήν έμπιστοσύνη καί τή συναίνεση
τού λαού. 'Επειδή λοιπόν αύτή ή
ιστορία είναι τόσο παλιά καί έπειδή
όπως θά θυμάται λόγω μαρξιστικής
διαπαιδαγώγησης ό κ. Παπανδρέου
κάθε γεγονός έμφανίζεται στήν ι
στορία μέ δύο μορφές, τή δεύτερη
στή γελοία του έκδοχή, άς κοιτά
ξουμε τό δικό μας τρίτο δρόμο γιά
τίς κοινωνικοποιήσεις.
Κοινωνικοποιημένες έπιχειρήσεις
λοιπόν κοινής ωφέλειας. Όπου θά
συμμετέχουν όλοι. 'Εκπρόσωποι
τού έθνικού σχεδιασμού, τών έργαζομένων, τής τοπικής αυτοδιοίκη
σης, τών καταναλωτών, σόμπας ό
λαός τέλος πάντων, θά συναποφα
σίζει καί θά χαράζει τίς γενικές
άλλά καί ειδικές κατευθυντήριες
γραμμές. Ή σύνθεση θά καθορι
στεί έν καιρώ καί ad hoc.
Τή γοητευτική άοριστία τών
τριών πρώτων άρθρων τού νομο
σχέδιου έρχεται νά ισοσταθμίσει ή
έξαιρετική σαφήνεια τού άρθρου 4.
Δέ θά θέλαμε νά έπιμείνουμε στήν
άπεργοσπαστική πρόθεση τού άρθου αύτού πού ήταν τόσο διάφανη
ώστε ακόμα καί χωρίς τήν αναιμική
παρέμβαση τού ΚΚΕ γινόταν όρατή. Ούτε θά δώσουμε τή μάχη στό
κεφαλαιώδες ζήτημα τών ταμειακώς έντάξει. Καί μόνο θυμηδία
μπορεί νά προκαλέσει ή κορώνα
τού προέδρου τού δικηγορικού
συλλόγου ότι ό λόγος τής άποχής
άπό τίς διαδικασίες τών σωματείων
είναι ό φόβος τών διώξεων.
Τό σημείο όπου άξίζει νά στα
θούμε είναι ό τρόπος πού τό νομο
σχέδιο φιλοδοξεί νά έπέμβει στή
δομή τού συνδικαλιστικού κινήμα
τος.
Διαλύεται λοιπόν ή γενική συνέ
λευση σάν πυρήνας λήψης αποφά
σεων μιά πού ή μόνη άπόφαση πού
μπορεί νά πάρει είναι νά έκλέξει
έφορευτική έπιτροπή. Στή θέση

της, ή κάλπη, ό δικαστικός άντιπρόσωπος, ή έπίδειξη συνδικαλιστικής
ταυτότητας. Δηλαδή ή διάλυση τού
σωματείου σάν χώρου ανάπτυξης
συλλογικής συνείδησης καί ή άντικατάστασή του άπό ένα συνοθύλευμα έξατομικευμένων περιπτώσε
ων. Στό όνομα τής όσο τό δυνατόν
μεγαλύτερης συμμετοχής. Μέ χυ
δαία έπίκληση τής σιωπηρής πλειοψηφίας καί έξορκισμό τών οργανω
μένων μειοψηφιών. Μιά φρασεολο
γία δηλαδή πού καί ή δεξιά γύρω
άπό τό λυκόφως της φρόντιζε νά
χρησιμοποιεί μέ μεγαλύτερη άβρότητα.
Μπορεί ή σιωπηρή πλειοψηφία
νά αίσθάνθηκε ότι ήρθε έπιτέλους
ή ώρα νά άρθεί στό ύψος τών περι
στάσεων.
Μπορεί ή συρρικνωμένη έκλογική πελατεία τού ΠΑΣΟΚ νά βρήκε
ένα άλλο κανάλι λαϊκής συναίνεσης.
Μπορεί ή δυναμική μειοψηφία
τού Κ.Κ.Ε. νά αίσθάνθηκε άμήχανη
γιατί βρέθηκε έπιτέλους κάποιος
νά τήν άποκαλέσει δυναμική. 'Αλή
θεια τίποτε δέ λέει έπί τού ζητήμα
τος ή μαρξιστική διαπαιδαγώγηση
τού προέδρου τού κινήματος; Τό
έρώτημα άπευθύνεται καί πρός τό
Κ.Κ.Ε. Είναι τόσο μακριά άπό τήν
ιδεολογία τους, ή ύπαρξη μιας πρω
τοπορίας πού πείθει καί συσπειρώ
νει μέσα άπό μιά διαδικασία αγώ
νων καί μέσα άπό τήν ίδια τους τήν
πείρα αυτούς πού τόσο περιφρονη
τικά άποκαλούνται σιωπηρή πλειο
ψηφία; Μπορούμε νά στέκουμε άμήχανοι μπροστά στήν έπίκληση
τής πλειοψηφίας όσοι έχουμε βαθιά
ριζωμένη τήν πεποίθηση ότι οσάκις
πρόκυψε κάτι άπό τούς συνδικαλι
στικούς αγώνες αύτό προέρχονταν
άπό τήν έλεύθερη συσπείρωση τών
άνθρώπων; "Οτι αύτή ή έλεύθερη
συσπείρωση μετατρέπονταν μέσα
στίς συνελεύσεις σέ συλλογική συ
νείδηση καί άπόφαση γιά άγώνα
κοινό;
Κι έδώ είναι πού άποκαλύπτεται
ό συνεκτικός ιστός τών φαινομενι
κά ασύνδετων τεσσάρων άρθρων
τού νομοσχεδίου. Γιατί δέ νοείται
κοινωνικοποίηση χωρίς λαϊκή συ
ναίνεση. Γιατί στήν πρόκληση τού
έκπρόσωπου τών κοινωνικοποιού
μενων τομέων, συνδικαλιστή τής ΟΤΟΕ Δημήτρη Παφίλη, πρός τόν
Γεράσιμο ' Αραένη νά άποσυρθεί τό
άρθρο 4 ή νά άποφασιστεί ή έφαρμογή του ή μή μετά άπό καθολική
ψηφοφορία τών έργαζομένων, άποκαλύφθηκε σ' όλη του τήν έκταση
ό φόβος τής έλεύθερης έκφρασης.
Καί γιατί άν άπό τήν κοινωνικο
ποίηση άφαιρέσουμε τήν έλεύθερη
συνδικαλιστική έκφραση δέν άπομένει άλλο άπό τό θολό όραμα τής
συνεργασίας τών τάξεων. Αύτό τό
όραμα όμως δέν έχει καμιά σχέση μέ
τήν αριστερά.
Αναστασία Ααζαρίδου

Οί φόβοι
της εξουσίας
καί τά κέρδη
τής αντιπολίτευσης
Τό νομοσχέδιο «γιά τίς κοινωνι
κοποιήσεις» συγκέντρωσε, γιά πρώ
τη φορά τόσο έντονα, τά πυρά όλης
τής άντιπολίτευσης, δεξιάς όσο καί
άριστερής. Από τήν άλλη άποτέλεσε μοναδική σχεδόν άφορμή γιά τήν
κινητοποίηση τών οργανώσεων τού
ΠΑΣΟΚ πού πέρασαν στήν αντεπί
θεση. Γέμισε λοιπόν ή Αθήνα μέ
συνδικαλιστικές άφίσες πού χαιρε
τίζουν τήν «ιστορική μέρα» τής κοι
νωνικοποίησης άδιαφορώντας γιά
τήν ούσιαστική κατάργηση τού συν
δικαλισμού πού τή συνοδεύει. Πα
ράλληλα, κι αύτό έχει ίσως πράγμα
τι Ιστορική σημασία, άρχισαν γιά
πρώτη φορά μετά τή μεταπολίτευ
ση νά καταφθάνουν κολακευτικά
γιά τήν κυβέρνηση καί ευχαριστή
ρια πρός τόν Πρόεδρό της ψηφί
σματα γνωστών, ή καί άγνωστων,
σωματείων. Έδειξε έτσι στήν πράξη
τό ΠΑΣΟΚ πώς έννοεϊ τή δράση
μιάς όργανωμένης μειοψηφίας, κι
άς είναι ό έπίμαχος νόμος ή πιό
προχωρημένη μέχρι στιγμής θεσμο
θέτηση τής «σιωπηρός πλειοψη
φίας».

Ποιόν φοβάται τό ΙΙΑΣΟΚ
ή ή μεταφυσική
και τά πλέγματα εξουσίας
"Αν ό «κοινωνικός» λόγος πού
πρόβαλε ή κυβέρνηση γιά νά δι
καιολογήσει τόν περιορισμό τών άπεργιών στόν δημόσιο τομέα ήταν ό
παρασιτισμός καί ή έλλειψη παρα
γωγικότητας τού τομέα αύτού, ό
«πολιτικός» λόγος παρέπεμπε άλλού: Ή ταν ή πρώτη φορά πού τό
ΚΚΕ κατηγορήθηκε έτσι άνοιχτά
σάν «δυναμική μειοψηφία» πού
πρέπει νά άναχαιτισθεί, άκόμα καί
σέ βάρος τέτοιων άρχών όπως ή
έλευθερία τού συνδικαλισμού καί
τό δικαίωμα στήν άπεργία. Φαίνε
ται λοιπόν πώς κάπου άνιχνεύτηκε
κίνδυνος. Πού όμως;
"Αν έξαιρέσουμε τίς άστικές συ
γκοινωνίες, κανένας άλλος άπό
τούς κοινωνικοποιημένους χώρους
δέν φημίζεται γιά τήν ιδιαίτερα έ
ντονη συνδικαλιστική παρουσία τού

ΚΚΕ. Τό άντίθετο μάλιστα. Τόσο
στή ΔΕΗ, τόν ΟΤΕ καί τήν Ολυ
μπιακή, όπου κυριαρχεί παραδο
σιακά τό ΠΑΣΟΚ, όσο καί στίς
Τράπεζες όπου ό συνδικαλισμός εί
ναι ιδιαίτερα άνεξάρτητος, άπροσδόκητος καί μαζικός, τό περίφημο
άρθρο 4 θά δημιουργήσει περισσό
τερα προβλήματα στήν κυβέρνηση
άπό τά έμπόδια πού βάζει στό δρό
μο τού ΚΚΕ. Ό κίνδυνος λοιπόν
δέν είναι άπό έδώ.
Προεκτείνοντας τό έπιχείρημα
τού ΠΑΣΟΚ θά δούμε ότι ό φόβος
πού έκφράζει δέν προέρχεται άπό
τό ΚΚΕ, άλλά άπό τούς συνδικαλι
σμένους έργαζόμενους, πού μπορεί
καί νά ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, άπό τήν
ίδια τή συνδικαλιστική βάση τού
ΠΑΣΟΚ άκόμα, πού όσο κι άν λει
τούργησε άπεργοσπαστικά (ή ίσως
ακριβώς γι’ αύτό;) παραμένει γαλουχημένη σέ άντι-ιμπεριαλιστικα,
συμμετοχικά καί τριτοκοσμικά μο
ντέλα. Κινδυνεύει έτσι νά έπαναστατήαει κάποια μέρα ένάντια σέ
μιά κυβέρνηση πού θεσμοθετεί τή
λιτότητα, συμφωνεί μέ τούς Άμερικάνους γιά τίς βάσεις, άναγνωρίζει
τό Ισραήλ, καταργεί τόν συνδικαλι
σμό. Μπορεί έτσι νά έξηγηθούν καί
οί φασιστικής προελεύσεως φιέστες
συγχαρητηρίων πού άναφέραμε.
Μπροστά στό φόβο τής βάσης έπιστρατεύεται πάντα ό μηχανισμός.
Νά πάλι, πού άπό τελείως άπρόσμενο δρόμο βρήκαμε μπροστά μας
μιά συνωμοσία έσωκομματική: Τήν
άναρρίχηση στό Εκτελεστικό Γρα
φείο τών «έμπιστων» άπό πλευράς
άνοσίας σέ σοσιαλιστικά μικρόβια
ύπουργών. (Έχουν γραφεί τά ονό
ματα τών κ.κ. Κουτσόγιωργα καί
Σκουλαρίκη. Εγώ θά πρότεινα καί
τόν κ. Γιαννόπουλο γιά νά μή νομί
ζει ότι έχω μαζί του προσωπικά...)

ΚΚΕ:
οξννση - ϋφεση - αναμονή
ή ή νέα μορφή
τής κρίσης τής Αριστερός
"Ας δούμε όμως τί γίνεται στήν
Αριστερά. Τό ΚΚΕ δέν είχε άλλη
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έπιλογή, τή στιγμή μάλιστα πού ή
ταν ό δακτυλοδεικτούμενος στόχος,
παρά νά άντιδράσει δυναμικά. 'Α
περγίες, πορείες στή βουλή, συντο
νιστικό τών 17 ομοσπονδιών. Αυτό
πού κυρίως αξίζει νά σημειωθεί εί
ναι ότι τό ΚΚΕ κατάφερε στή διάρ
κεια αύτής τής σύντομης άλλά ση
μαντικής άφύπνισης τού κινήματος
τών μαζών νά εκμεταλλευτεί στό
έπακρο τά συγκυριακά πλεονεκτή
ματα πού τού δόθηκαν γιά νά ήγεμονεύσει. Κατάφερε νά γίνει έστω
καί γιά μιά στιγμή ή 'Αριστερά
σ' αύτό τόν τόπο. Καί τό κατάφερε
χάρη στήν έπιλογή τού ΠΑΣΟΚ νά
τό ταυτίσει τόσο άτεχνα μέ τή συν
δικαλιστική πρωτοπορεία, χάρη
στόν εκλογικό νόμο πού τό όρισε
μόνο έκπρόσωπο τής 'Αριστερός
στή Βουλή, χάρη στήν άποσύνθεση
τού ΚΚΕ έσωτ. πού στάθηκε άνίκανο νά κεφαλαιοποιήσει πολιτικά
τήν αύτόνομη συνδικαλιστική του
παρουσία.
Κατάφερε λοιπόν τό ΚΚΕ νά δώ
σει μιά μάχη, άμυντική μεν, άλλά
άπό θέση ήγεμονική, σάν δύναμη
έθνικής σημασίας, άφήνοντας στό
ΚΚΕ έσωτ. τόν άχαρο ρόλο νά δια
λέξει άνάμεσα στήν ούρά τού ΠΑ
ΣΟΚ και σ' αύτήν τού ΚΚΕ. Καί νά,
πού έδώ φανερώθηκαν τ' άδιέξοδά
του μέ τρόπο πρωτότυπο, μέ τρόπο
πού θά μπορούσε νά θεωρηθεί σάν
ή νέα μορφή τής κρίσης τής 'Αρι
στερός στήν 'Ελλάδα: “Οταν ό Χα
ρίλαος Φλωράκης πέταγε τό γάντι
στό ΠΑΣΟΚ καί ζητούσε έκλογές
άφού άθετήθηκε τό «συμβόλαιο μέ
τό λαό», δέν λειτουργούσε μόνο
σάν ό έκπρόσωπος τής 'Αριστερός.
Προετοίμαζε τήν "ίδια στιγμή τήν
ύποχώρησή του, τήν υποστολή τών
λαϊκών έκδηλώσεων διαμαρτυρίας.
Γιατί τί σημαίνει άλήθεια προσφυγή
σέ έκλογές; πόσο άποφασισμένο εί
ναι τό ΚΚΕ νά δεχθεί τήν εύθύνη
γιά μιά πρόωρη φθορά, πολύ περισ
σότερο άνατροπή, τού ΠΑΣΟΚ;
Στήν πραγματικότητα ή αναφορά
στις έκλογές μεταθέτει τό πρόβλη
μα στό προνομιακό γιά τό ΠΑΣΟΚ
πεδίο τού κοινοβουλευτισμού. Στό
δίλημμα ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ, όπου τό
ΚΚΕ, άλλά καί ή 'Αριστερά, έμπλέκεται χωρίς νά μπορεί νά δώσει
άπάντηση. Οι κινητοποιημένοι έργαζόμενοι μπροστά στό ένδεχόμενο
άνατροπής τού ΠΑΣΟΚ σταματούν
άμήχανοι. Ή έκλογική βάση τού
ΚΚΕ μουδιάζει. Οί παραέξω 'Αρι
στεροί σηκώνουν τά χέρια. Τό θέμα
τής προοπτικής παραμένει γιά τήν
'Αριστερά, σά σύνολο, άνοιχτό.
"Ετσι γιά τό ΚΚΕ ή έπίκληση τών
έκλογών είναι καί τό σημείο περά
σματος άπό τήν όξυνση στήν ύφε
ση, άπό τή διεκδίκηση στήν αναμο
νή. Αύτή άλλωστε είναι ή. στάση
πού τού ταιριάζει, ή στάση πού τό
άνέδειξε στή σημερινή του θέση
μέσα στήν 'Αριστερά. "Ομως στήν
προκειμένη περίπτωση ή άναμονή
έπιβάλλεται γιά ένα λόγο παραπά
νω: Είναι γνωστές οί δυσκολίες πού
συνάντησε τό ΚΚΕ γιά νά χαράξει
6
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μιά ένιαία στάση απέναντι στήν κυ
βέρνηση τού ΠΑΣΟΚ, οί σοβιετικές
παραινέσεις γιά διαλλακτικότητα
καί ή τελική «σκληρή» διατύπωση
τών άποφάσεων τού 11 ου Συνε
δρίου. 'Αξιοπρόσεκτη είναι άπό αύ
τή τήν άποψη ή στάση τού «Έ 
θνους» πού προτίμησε τή φιλοκυβερνητική σιγουριά άπό τά άβεβ α ίο υ μ έλ λ ο ν το ς ά π ε ρ γ ια κ ά
ξεσπάσματα. Διακινδυνεύουμε, τέ
λος, άκόμα μιά έκτίμηση. 'Ακόμη
καί μιά κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ
πού δέχεται τίς 'Αμερικάνικες βά
σεις καί παραμένει στό ΝΑΤΟ είναι
προτιμότερη γιά τή Σοβιετική έξωτερική πολιτική άπό μιά ψυχή καί
σώματι φιλοατλαντική, δεξιά.
Γι' αύτό καί δέν άποκλείεται, πα
ρ' όλες τίς κινητοποιήσεις καί τίς
φραστικές κορώνες, νά ξαναβρεθοϋμε σύντομα μπροστά στό σύν
δρομο Πανομαριόφ.

ΝΔ: μηδενικό κόστος
ή όσο πιό δεξιά
τόσο πιό καλά
Ή παράταξη πού έκμεταλλεύτή
κε πολιτικά μέ τόν πιό άνώδυνο
τρόπο τήν ιστορία τών κοινωνικο
ποιήσεων - πού τήν άφησαν κατά
τά άλλα «παγερά άδιάφορη», κατά
τόν έκπρόσωπό της - ήταν βέβαια
ή ΝΔ. Μέ πραγματικά μηδενικό
κόστος περιμένει νά είσπράξει έκλογικά όφέλη, ένώ συγχρόνως έντείνει τήν ιδεολογική της έπίθεση
ένάντια στά έναπομένοντα «άριστερά» στοιχεία τής κυβερνητικής πο
λιτικής.
Η ΝΔ κερδίζει έκλογικά άπό δυό
μεριές: Ά πό τή φθορά πού άναπόφευκτα θά έχει τό ΠΑΣΟΚ άπό τά
άριστερά' άλλά καί πιό άμεσα, άπό
τήν έπίδραση πού θά έχει στή διεκδικούμενη μερίδα τών κεντρώων
ψηφοφόρων ή όξυνση τού άπεργιακοϋ κινήματος. Τώρα πού παύει
πιά νά ισχύει τό έπιχείρημα τού
ΠΑΣΟΚ ότι «μέ έμάς στήν κυβέρ
νηση δέν γίνονται άπεργίες».
"Οσο γιά τήν ένταση τής δεξιάς
έπίθεσης άναφερόμαστε τόσο στή
διεκδίκηση γιά έπέκταση τού «άρ
θρου 4» στόν ιδιωτικό τομέα, τήν
κατάργηση δηλαδή τού (πάλαι ποτέ
«άντι-330») 1264, όσο καί στήν πιό
πρόσφατη έκστρατεία δυσαρέ
σκειας τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας
γιά τόν «περιορισμό» της άπό τά
άναιμικά εποπτικά συμβούλια (έδώ
έλιωσε προφανώς ό πάγος τής άδιαφορίας).
Έτσι φαίνεται πώς ή δεξιά στρο
φή τού ΠΑΣΟΚ δέν τό έσωσε άπό
τίς δεξιές έπικρίσεις, ούτε άπό τήν
άναμενόμενη έκλογική φθορά. Καί
τό μόνο πού έξακολουθεϊ νά τό
νομιμοποιεί είναι ή άδυναμία τού
ΚΚΕ νά άσκήσει άνηπολίτευση, ή
άδυναμία τής Αριστερός συνολικά
νά έκφραστεί αυτόνομα σάν πολιτι
κή δύναμη, μέ δυό λόγια ή κρίση
τής Άριστεράς.
Κώστας Βουρνάς

« *Ο άγω νας μας
δεν σταματά εδώ»

Μας μιλά ό πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε
Γιώτης Μανωλάκος
Πώς έκτιμάτε ότι διαμορ
φώνεται ή κατάσταση στό
συνδικαλιστικό κίνημα τής
χώρας μετά τήν ψήφιση
τού νόμου γιά τίς «κοινωνι
κοποιήσεις»;
Ή ψήφιση άπό τήν κυβερνητική
πλειοψηφία τού νομοσχέδιου γιά τίς
«κοινωνικοποιήσεις» καί κύρια τού
άρθρου 4, δημιουργεί μιά καινούρ
για κατάσταση στό συνδικαλιστικό
κίνημα. Τό καινούργιο αύτής τής
κατάστασης δέν είναι μόνο ή προ
σπάθεια πού γίνεται γιά νά καταργηθεί τό δικαίωμα τής άπεργίας.
'Επιθέσεις κατά τών συνδικαλιστι
κών δικαιωμάτων έχουν κατ' έπανάληψη δεχτεί οί έργαζόμενοι. Πρό
σφατες είναι οί έμπειρίες μας άπό
τόν 330 καί άλλους άντεργατικούς
νόμους.
Τό καινούργιο στοιχείο πού άναδείχτηκε άπό τήν έπιχείρηση «κοι
νωνικοποίηση» είναι πώς ή κυβέρ
νηση χτυπάει τώρα τούς έργαζόμενους καί τούς αγώνες τους, αυ
τούς τούς ίδιους άγώνες πού
πάνω τους στηρίχτηκε γιά νά ρδει στήν έξουσία. Έτσι, μετά τή
«στενωπό» τού 1982, τήν έπιβολή
μιας άντεργατικής εισοδηματικής
πολιτικής γιά τό 1983 (μέ τόν 1320,
τόν «έτεροχρονισμό» τής ΑΤΑ, μέ
τήν ύποτίμηση τής δραχμής κλπ)
έρχεται ή κατάργηση τού δικαιώμα
τος τής άπεργίας γιά νά πείσει πιά
καί τόν τελευταίο έργαζόμενο πώς
ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΑΓΗ.
Μέ αύτή τήν έκτίμηση ή ΟΤΟΕ
δήλωσε πώς θά αγνοήσει καί θά
άχρηστεύσει στήν πράξη τό άρθρο
4, γιατί αύτό είναι αναγκαίο όχι
μόνο γιά νά προστατεύσουμε τό
δικαίωμα τής άπεργίας (πού δλοι
γνωρίζουν μέ τί άγώνες κατακτήθη
κε) άλλά γιατί αύτό προστάζει τό
συμφέρον μιας ούσιαστικής αλλα
γής πρός όφελος τών έργαζομένων.
"Ετσι λοιπόν οί άγώνες τών τραπεζοϋπαλλήλων άλλά καί τών άλλων
έργαζομένων όχι μόνο δέ θά σταμα
τήσουν μά προβλέπονται ποιοτικά

άνεβασμένοι σέ μορφές καί πε
ριεχόμενο, περισσότερο συντονι
σμένοι καί πιό σωστά προγραμμα
τισμένοι. Ό συσχετισμός τών δυνά
μεων διαμορφώνεται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε τό πρόβλημα άν θά
έφαρμοστεί τό άρθρο 4 ή όχι,είναι
πρόβλημα πού πρέπει νά άπααχολεί περισσότερο τήν ίδια τήν κυ
βέρνηση.
Ποιές είναι οί έπιπτώσεις
τής εισοδηματικής πολιτι
κής τής κυβέρνησης πάνω
στούς τραπεζοϋπαλλήλους
καί μέ ποιό τρόπο πρόκει
ται νά π ρ οω θή σετε τίς
διεκδικήσεις σας;
Ή κατάργηση τού δικαιώματος
τής άπεργίας ανοίγει τό δρόμο γιά
τό σταδιακό κτύπημα κατακτημένων δικαιωμάτων τών έργαζομένων.
"Εχει διαφανεϊ καθαρά ότι οί δοτές
καί έλεγχόμενες άπό τήν κυβέρνη
ση διοικήσεις τών τραπεζών θά
μπορούν μέ τή διαδικασία τών προ
εδρικών διαταγμάτων νά μεταβά
λουν μονομερώς τό έργασιακό κα
θεστώς σέ βάρος τών έργαζομένων.
Έντεχνα «διαρρέουν» φήμες περί
«σοσιαλιστικής» ένοποίησης τα
μείων, πλαφόν στό έφάπαξ κλπ. Δέ
θά άφήσουμε κανένα περιθώριο σέ
τέτοιες προσπάθειες, νά χειροτερέ
ψουν τή θέση τών έργαζομένων.
Δέν πρόκειται όμως, βέβαια, νά
κρατήσουμε μία άμυντική στάση άναμονής. ' Η εισοδηματική πολιτική
τής κυβέρνησης έχει συσσωρεύει
σοβαρά προβλήματα στούς έργαζόμενους τού κλάδου μας. 'Απαιτού
με άπό τήν κυβέρνηση καί τήν έργοδοσία άμεσο διάλογο καί ούσιαστικές διαπραγματεύσεις πάνω στό
περιεχόμενο τής Συλλογικής Σύμ
βασης Κλάδου πού έχει ύποβάλλει
ή ΟΤΟΕ στούς άρμόδιους.
Πώς προετοιμάζεστε νά άντιμετωπίσετε τό πολύ πι
θανό ένδεχόμενο νά υιοθε
τήσει ή κυβέρνηση μία άδιάλλακτη στάση άπέναντι
στά αίτηματά σας;
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Πράγματι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο
είναι πολύ πιθανό. Καί ήδη, ανε
ξάρτητα άπό τήν έκβαση τών δια
πραγματεύσεων, έργαζόμαστε τόσο
στην κατεύθυνση τής ένίσχυσης τής
ένότητας τών εργαζομένων τού
κλάδου μας, όσο καί στην κατεύ
θυνση τής άγωνιστικής συσπείρω
σης όλων τών έργαζομένων τής χώ
ρας σέ ένα πλατύ πανεργατικό μέ
τωπο.
Ή Επιτροπή 'Αγώνα τής ΟΤΟΕ
έχει ήδη έγκαινιάσει συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες στίς κατευθύνσεις
αύτές. Πρωτοβουλίες πού σκοπό
θά έχουν κατ' άρχάς τήν πλατιά
ένημέρωση τού έλληνικού λαού γιά
τά προβλήματά μας. 'Ακόμη, προχωράμε στή διοργάνωση ομιλιών καί
διαλόγου σέ συγκεντρώσεις τών έρ
γαζομένων τού κλάδουμας όχι μόνο
στην 'Αθήνα, άλλά καί -κυρίως στήν περιφέρεια τής χώρας. Οι δια
δικασίες αύτές θά είναι άνοιχτές σέ
όλους τούς εργαζόμενους, άνεξάρτητα έπαγγέλματος. Πρωταρχική
σημασία έχει γιά τήν ΟΤΟΕ ή «ένότητα στή βάση».
"Εχουμε ήδη τή θετική έμπειρία
τής ένότητας τών 17 Συνδικαλιστι
κών 'Οργανώσεων γιά τήν περι
φρούρηση τού δικαιώματος τής άπεργίας καί τών κατακτήσεων τής
εργατικής τάξης. 'Εργαζόμαστε όχι
μόνο γιά νά σταθεροποιηθεί άλλά
καί νά διευρυνθεί αύτή ή συσπείρω
ση. 'Επιδιώκουμε μία διεύρυνση δι
πλού χαρακτήρα: διεύρυνση στόχων
καί παράλληλα συσπείρωση περισ
σότερων συνδικαλιστικών οργανώ
σεων.
"Εχουμε ήδη άναλάβει καί πρω
τοβουλίες σέ διεθνές επίπεδο. "Ε
χουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια
γιά νά ένημερωθούν όλες οί βασι
κές όμοσπονδίες καί συνδικάτα
στήν Εύρώπη.
Πώς άπαντάτε στίς κατη-
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οί τραπεζούπάλληλοι είναι
μία μερίδα «προνομιού
χων» καί οί άγώνες τους
είναι «συντεχνιακοί»;
Ή κατασυκοφάντηση τών έργαζο
μένων ήτανε μόνιμο στοιχείο τής
πολιτικής τής Δεξιάς. Ή κυβέρνη
ση τού ΠΑΣΟΚ πρόθυμα υιοθέτη
σε αύτή τήν «παράδοση» χαρακτη
ρίζοντας κάθε άγώνα τών έργαζομέ
νων σάν προσπάθεια «ύπονόμευσης τής άλλαγής» (ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ,
ΕΙΝΑΠ, κλπ).
Εδώ γινόμαστε μάρτυρες ένός
παράδοξου φαινομένου. Από τή
μιά οί βιομήχανοι άναγορεύονται
ξανά σέ «παραγωγική τάξη» καί
στήριγμα τής πορείας τής Αλλαγής
καί άπό τήν άλλη οί έργαζόμενοι
χαρακτηρίζονται «προνομιούχοι».
Είναι προφανές ότι οί όεωρίες αύ
τές καί πάλι χρησιμοποιούνται
γιά νά περάσει μιά ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Όσο γιά τό κατά πόσο οί τραπεζούπάλληλοι είναι «προνομιούχοι»,
τήν καλύτερη άπάντηση δίνουν οί
ίδιοι οί άγώνες τους. Κανένας «προ
νομιούχος» δέν κάνει άγώνες άπό
μαζοχισμό, 42 ολόκληρες μέρες ή
καί 39 παλιότερα.
Οί άγώνες μας δέν είναι συντε
χνιακοί, όπως δέν είναι συντεχνια
κός κανένας αγώνας πού έχει σάν
στόχο τήν έξασφάλιση καλύτερων
συνθηκών ζωής καί δουλειάς, ιδιαί
τερα μέσα στό καπιταλιστικό σύ
στημα. Πολύ περισσότερο, όταν μέ
τίς άποφάσεις τού 12ου Πανελλή
νιου Συνέδριου τής ΟΤΟΕ, έχει έγγραφεί στούς στόχους μας ό περιο
ρισμός τής άσύδοτης δράσης τών
Ξένων Τραπεζών καί ή ριζική άναμόρφωση τού Τραπεζικού συστήμα
τος μέ στόχο ένα τραπεζικό σύστη
μα στήν ύπηρεσία τού λαού καί όχι
τών μονοπωλίων.
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Συζήτηση
με τόν Ό ρεστη Χατζή βασιλείου
Γιά πρώτη φορά μετά τήν παραίτησή τον ό πρόεδρος τής ΓΣΕΕ
σχολιάζει τούς λόγους πού τόν οδήγησαν a ' αυτήν καί τις προοπτικές
τής ΓΣΕΕ καί τού έργατικοΰ κινήματος.

«Οι εργαζόμενοι
θά περάσουν πάνω
άπό τό άρθρο 4 »
Υπάρχουν κάποια ερω
τήματα γιά τό χαρακτήρα
τής παραίτησής σας. Γιά
παράδειγμα, τό περίφημο
άρθρο 4 εμείς τό βλέπουμε
σάν συμπλήρωμα τής εισο
δηματικής πολιτικής τού
ΠΑΣΟΚ, στήν ό π ο ια ή
ΓΣΕΕ δέν είχε άντιδράσει.
Τί ήταν αυτό πού βάρυνε
στήν απόφασή σας; Συνδέ
εται μήπως μέ τή στάση
τής Κυβέρνησης άπένανται
στις απεργίες τού Μαΐου,
κυρίως στίς συγκοινωνίες;
Ή παραίτησή μου οφείλεται όπως
είναι γνωστό στήν πλήρη καί ριζική
άντίθεσή μου μέ τό άρθρο 4 καί
στόν άποκλεισμό τής Γ.Σ.Ε.Ε. νά
συμμετέχει στή διαμόρφωση νομο
σχεδίων πού άναφέρονται σέ έργατοκοινωνικά προβλήματα. Τό ΑΕΜ
μέ άνακοίνωσή του. είχεν καταγγεί
λει, ότι ό περιορισμός καί ή άχρήστευση τού δικαιώματος τής άπεργίας δέ γίνεται μόνο γιά τίς κοινωνι
κοποιήσεις, άλλά είναι δεσμά γιά νά
χρησιμοποιηθούν καί γιά τή νέα
εισοδηματική πολιτική τής Κυβέρ
νησης γιά τό 1984, ή όποια δέν
προβλέπεται νά είναι καλύτερη άπό
τό 1983.
Οί άπεργίες τού Μαΐου 1983 στά
τρόλεύ στίς άστικές συγκοινωνίες,
στούς ιδιωτικούς έκπαιδευτικούς
καί νοσοκομειακούς γιατρούς είχαν
έντονα προβληματίσει τήν Κυβέρ
νηση, ή όποια είχε προαναγγείλει
σκληρά μέτρα γιά τούς άπεργούς μέ
άπόφαση τού ΚΥΣΥΜ. Τότε, μέ
προσωπική μου παρέμβαση άπετράπη ή πολιτική έπιστράτευση.
Γιά τό άρθρο όμως 4 ή κυβέρνη
ση ούτε ρώτησε κανέναν, ούτε στήν
πρώτη φάση έδέχετο καί τήν ελάχι
στη τροποποιήση.
Μόνο κάτω άπό τήν πίεση τών
κινητοποιήσεων τών έργαζομένων
δέχθηκε τίς γνωστές τροποποιήσεις
πού δέν άλλάζουν όμως σέ τίποτε
τήν άντιαπεργιακή φιλοσοφία τού
άρθρου αυτού.

Μετά τήν παραίτησή σας
προκύπτει ούτως ή άλλως
θέμα ΓΣΕΕ. Τί εξελίξεις
περιμένετε εσείς; "Εχετε
σκοπό νά παρέμβετε σ' αύ
τές;
Μετά τήν παραίτηση, τή δική μου
καί τών άλλων 8 μελών τής όλομέλειας τής Γ.Σ.Ε.Ε. επιβάλλεται ό
διορισμός μιας άντιπροσωπευτικής
Διοίκησης (άρθρο 69 Α.Κ.) ή όποια
θά έχει αύστηρό υπηρεσιακό χαρα
κτήρα γιά νά πραγματοποιήσει τό
πανελλαδικό συνέδριο. Ασφαλώς
χρονικά τό συνέδριο τής Γ.Σ.Ε.Ε.
δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί
στίς καθορισμένες ήμερομηνίες τού
Όκτώβρη 1983. Μπορεί όμως μέ
ολιγόχρονη άναβολή νά πραγματο
ποιηθεί ένα γνήσο συνέδριο όπου
οί εκλεγμένοι άντιπρόσωποι, μέ βά
ση τό νόμο 1264/82, τών δευτερο
βαθμίων οργανώσεων θά άναδείξουν τή νέα ηγεσία μέ τό εκλογικό
σύστημα τής άπλής άναλογικής. Α
σφαλώς σέ αύτές τίς έξελίξεις. τό
ΑΕΜ θά παρέμβει τόσο στό διορι
σμό τής νέας Διοίκησης, όσο καί
στή συμμετοχή στό συνέδριο τής
ΓΣΕΕ.
Ποιές πιστεύετε ότι είναι
οί προοπτικές τού συνδι
καλιστικού κινήματος μετά
τό άρθρο 4; Θά έχει συνέ
χεια ό άπεργιακός αγώνας;
Καί τό άρθρο 4 θά έχει τήν τύχη
τού όνπεργατικού νόμοι1 3239/55
καί τού άντιαπεργιακού 330.
Οί έργαζόμενοι μέ τούς ταξικούς
των άγώνες θά περάσουν πάνω άπό
αύτό, γιατί ποτέ καί κανένας νόμος
δέ στάθηκε ικανός νά περιορίσει ή
νά καταργήσει τό δικαίωμα τής άπεργίας, όχι μόνο σήμερα πού είναι
συνταγματικό δικαίωμα άλλά καί
όταν δέν ήτο, γιατί ή άντισταση τών
έργαζομένων κατά τών έκμεταλλευτών τής έργασίας των είναι πηγαία
καί αυθόρμητη καί οί άγώνες γιά
τήν υπεράσπιση τής απεργίας είναι
γραμμένοι μέ αίμα καί θυσίες μέσα
στήν παγκόσμια ιστορία τού έργατικού κινήματος.

ΕΙΔΕΣ. VHAE3
ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑ
^ΤΟ tWIOUHE'j
ΡΕ Γ7ΙΠΗ
1
ΔΕΜ ΕΙΜΑΣΤΕ MEIEJ
ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ J

r ΓΙΑΤΙ
Δ Ε ν ΕΙΜΑΣΤΕ;
Και ΜΑΓκεΕ είμ αστε
Κα ι t a m o ü e a ia m æ
TAXOCIME . . .
g MnOMTTAA / AJ5

Loxi ΘΑ KATEOJME
K .

Δυο °Ρ££ T2FA
TPI ΓΟΡNAME ΚΑΙ ΔΕΝ
ΣϋΝΑΝΤΗδΑΜΕ V U X H y^H S P E ΤΙΣ

MOU ΦΑΙ METAI
ΟΤΙ ΠΗΞΑΜΕ
ETÜDE ΔΡΑΚΟΙ

EXOUWΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΕΙ]
Ol ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.'
r

mono

ΔΒ runNAME
ΣΠΙΤΙ ΣΙΓΑ
^ σιγά ;

^

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΕΡΚΧ

τύποι κυΚΛΟ,
ΦΟΡΑΜΕ

J

NA T IE ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ- .

'Η ενότητα
μιας «άντιφαηκής»
πολιτικής
Οί συνέπειες τής ^σοβημσπκής πολίτικης στον Ιδιωτικό καί τό δημόσιο τομέα
Οί... «δύο τακτικές»
Μέ τό νόμο γιά τήν «κοινωνικο
ποίηση» τού δημόσιου τομέα, τό
ΠΑΧΟΚ πέτυχε μιά σοβαρή νίκη
όχι μόνο άπέναντι στους έργαζόμενους, άλλά καί άπέναντι στά πολιτι
κά κόμματα τής άντιπολίτευσης. Ι 
διαίτερα όρατές έγιναν οί πολιτικές
άδυναμίες τοϋ ΚΚΕ καί μάλιστα σέ
κάποιες στιγμές πού τό κόμμα αυτό
άναδεικνύονταν σαν ή άριστερή άντιπολίτευση τοϋ ΠΑΣΟΚ «μέσα κι
έξω» άπό τή Βουλή. Αντίθετα ό
μως, ή πολιτική τοϋ ΠΑΣΟΚ έγινε
άντιληπτη, άναλύθηκε καί άντιμετωπίστηκε μέ όρους αντίστροφους:
όχι σάν πολιτική έπιθετική, άλλά
«σπασμωδική», όχι σάν πολιτική
συγκροτημένη, άλλά «άντιφατική».
Τελικά άντιμετωπίστηκε όχι σαν
κάποια πολιτική, άλλά σάν σύνολο
«σπασμωδικών» κινήσεων τής «πα
νικόβλητης» συμπολίτευσης.
•Η Ν.Δ., τό Κ.Κ.Ε., άλλά καί ή
μεγαλύτερη μερίδα των άρθρογράφων τοϋ ημερήσιου καί περιοδικού
τύπου ήλθαν νά συμφωνήσουν στήν
κοινή αυτή διαπίστωση. Οί έκτιμή
σεις αύτές, κοινή άφετηρία είχαν τή
θέση πώς ή πολιτική τοϋ ΠΑΣΟΚ
άπέναντι στούς έργαζόμενους άποτελεΐται άπό δύο άντιφατικές καί
άλληλοαποκλειόμενες συνιστώσες:
μία «άριστερή» πού άφορά τούς
έργαζόμενους στόν ιδιωτικό τομέα
(νόμος 1264, έποπτικά συμβούλια
κλπ) καί μία συνιστώσα «δεξιά»
πού άφορά τούς έργαζόμενους στό
δημόσιο. Η δεύτερη αύτή συνιστώ
σα έπισφραγίζεται μέ τό άρθρο 4
τοϋ νόμου γιά τις «κοινωνικοποιή
σεις».
Ή κυβέρνηση όμως καθόλου δέν
προσπάθησε νά διασκεδάσει τή γε
νική έντύπωση περί τών άντιφάοεων τής πολιτικής της. Αντίθετα,
τροφοδότησε μέ τή στάση της αύ
τές τίς έντυπώσεις. Δηλαδή άπό τή
μιά μεριά δήλωνε υπερήφανη γιά
τήν προστασία πού παρέχει στήν
έργατική τάξη άπέναντι στήν άσυδοσία τής έργοδοσίας, έπικαλούμενη τό νόμο 1264. Από τήν άλλη
όμως, δήλωνε ότι οί έργαζόμενοι
στό δημόσιο δέ χρειάζονται τέτοιου
τύπου προστατευτικά μέτρα, γιατί
έργοδότη τους έχουν τόν έλληνικό
λαό, τό «έθνος» κλπ.

'Εδώ τό ΠΑΣΟΚ στηρίχτηκε σέ
κάποιες διάχυτες απόψεις πού ήγεμονεύουν καί στήν Αριστερά. Στις
άπόψεις δηλαδή ότι οί άπασχολούμενο* στό δημόσιο δέν είναι παρά
προνομιούχοι μικροαστοί, όργανωμένοι σέ συντεχνίες. Χάρη στή δύ
ναμη αυτών τών συντεχνιών είναι
σέ θέση νά συντηρούν τίς υψηλές
αποδοχές τους καί τή χαμηλή παρα
γωγικότητα τοϋ δημόσιου τομέα.
Λίγο ώς πολύ, στά πλαίσια αυτών
τών άπόψεων, οί έργαζόμενοι στό
δημόσιο εύθύνονται γιά τήν οικονο
μική κρίση καί, κατ' έπέκταση γιά
τήν έξαθλίωση τής έργατικής τάξης,
τήν άνεργία κλπ.

Η τακτική τού ΠΑΣΟΚ
"Οταν τό ΠΑΣΟΚ παντρεύει τήν
πολιτική του μέ αύτές τίς άπόψεις,
μπορεί πολύ εύκολα νά ένσωματώ
σει τίς κριτικές περί «άντιφάσεων»
τής πολιτικής του στό δικό του
πολιτικό λόγο. Γιά τό ΠΑΣΟΚ, ή
πολιτική του πρέπει νά φαίνεται
άντιφατική γιά νά φαίνεται καί άρι
στερή. Γιατί δέν άρκεί νά προστα
τεύεται ό συνδικαλισμός στά έργοστάσια. Πρέπει νά χτυπηθεί τό κα
κό στή ρίζα του, νά συντρίβει ό
«παρασιτισμός» τών «προνομιού
χων» μικροαστών, ό «υδροκεφαλι
σμός» τού κράτους, ώστε τό τελευ
ταίο νά γίνει «παραγωγικό» καί νά
όδηγήσει τό «έθνος» στήν «άνάπτύ
ξη» καί τήν «προκοπή».
Δέν είναι περίεργο, λοιπόν, πού ή
στάση τού ΚΚΕ, γιά τό όποιο ό
δημόσιος τομέας πρέπει νά «άναδειχθεί σέ μοχλό πού θά κινήσει
όλόκληρη τήν οικονομία», ήταν έξ
άρχής άποδυναμωμένη. Δέν είναι
τυχαίο, καί προφανώς δέν μπορεί
νά άποδοθεΐ στις ρητορικές άδυνα
μίες τών έκπροσώπων του, τό γεγο
νός ότι τό ΚΚΕ δέν μπόρεσε μέ
σαφήνεια νά όρίσει θέσεις ριζικά
διαφορετικές άπό αύτές τού ΠΑ
ΣΟΚ. Όμως δέ γίναμε μάρτυρες
άπλά κάποιων τοποθετήσεων στά
θεωρητικά προβλήματα τής « 'Αλλα
γής», άλλά μιάς πολιτικής σύγκρου
σης πρώτου μεγέθους. Καί κατά
συνέπεια, πρέπει νά μιλήσουμε γιά
μιά πολιτική ήττα τού ΚΚΕ χωρίς
προηγούμενο στήν περίοδο μετά
τόν Οκτώβριο τοϋ 'i l. Καί νά

μιλήσουμε άκόμα, γιά τήν έξαιρετικά δυσμενή θέση στήν όποια βρέ
θηκε τό κίνημα πού άντιστάθηκε
στό νόμο γιά τίς κοινωνικοποιήσεις.
Καί γιά τή δυσμενή θέση άπό τήν
όποια πρέπει νά δώσουν τή μάχη
τους οί έργαζόμενοι πού θά ύποστοϋν άμεσα τίς κυρώσεις τού νό
μου αύτοΰ.
Ή πολιτική τού ΠΑΣΟΚ μπορεί
νά γίνει άντικείμενο κριτικής στό
βαθμό πού γίνεται δυνατό νά δια
φανεί ή συνοχή της, οί προθέσεις
της καί ό μηχανισμός μέσα άπό τόν
όποιο υλοποιείται. Προχωράμε οέ
μία προκαταβολική διατύπωση θέ
σης στό πρόβλημα πού αντιμετωπί
ζουμε.
Τόσο τό συνδικαλιστικό καθε
στώς πού ισχύει στόν ιδιωτικό το
μέα, όσο καί αυτό πού έπιχειρείται
νά έγκαθιδρυθεϊ στούς όργανισμούς τού δημοσίου είναι δύο άποτελέσματα πού προκύπτουν άπό
τήν κυριαρχία τής οικονομικής πο
λιτικής τής κυβέρνησης. Πολιτική
βασικό ζητούμενο τής όποιας είναι
ή συμπίεση τών μισθών. Αύτή ή
πολιτική έμφανίζεται διχοτομημένη
καί άντιφατική άκριβώς γιατί τά
αποτελέσματα πού έχει ή οικονομι
κή κρίση πάνω στούς έργαζόμενους
στόν ιδιωτικό τομέα είναι τελείως
διαφορετικά άπό αυτά πού άνακύπτουν στούς έργαζόμενους στό δη
μόσιο. Γιά τούς πρώτους, πρωταρχι
κής σημασίας πρόβλημα είναι ή άντιμετώπιση τής άνεργίας. 'Αντίθε
τα, ή μονιμότητα στήν άπασχόληση
πού έχουν οί έργαζόμενοι στό δη
μόσιο, δίνει στούς τελευταίους τή
δυνατότητα νά άντισταθούν άμεσα
σέ κάθε προσπάθεια μείωσης τών
μισθών τους. Αλλά ας πάρουμε τά
πράγματα άπό τήν άρχή.

Άνεργία καί μισθός
Είναι γνωστό δτι ή άνεργία έχει
πάρει σοβαρές διαοτάσει στή χώρα
μας. Τό υψηλό ποσοστό άνεργίας
έχει έξαιρετικά μεγαλώσει τό αίσθη
μα ανασφάλειας τών έργαζομένων
στόν ιδιωτικό τομέα. Ή δημιουργία
ένός πολυάριθμου έφεδρικού στρα
τού στή βιομηχανία είναι ή καλύτε
ρη δυνατή προϋπόθεση γιά νά έπιτευχθεί ή συμπίεση τών μισθών
σ' αύτό τόν τομέα τής οικονομίας.

'Όπως είναι φυσικό, τό κύριο μέτω
πο τής οικονομικής ταξικής πάλης
τών έργατών έχει στραφεί στό ζήτη
μα τής άπασχόλησης: όταν οί έργάτες γνωρίζουν ότι άπόλυση σημαίνει
αυτόματα καί άνεργία κατευθύνουν
τό κύριο βάρος τών άγώνων τους
στό σταμάτημα τών άπολύσεων. Γε
νικά, οί διεκδικήσεις γιά αυξήσεις
μισθών έχουν ύποσταλεί μπροστά
στούς άγώνες γιά τό δικαίωμα στή
δουλειά.
Τό ΠΑΣΟΚ κατορθώνει νά άποκτά προσβάσεις στόν έργατικό χώ
ρο στό βαθμό πού συντάσσεται στό
μέτωπο κατά τής άνεργίας. Τό ΠΑ
ΣΟΚ έγγράφεται στήν άριστερά τού
έργστικού συνδικαλισμού καί οί μι
σθοί παραμένουν καθηλωμένοι, πα
ρά τό υψηλό ποσοστό πληθωρι
σμού. Ή δυσμενής θέση στήν ό
ποια φέρνει τήν έργατική τάξη στό
πρόβλημα τής άνεργίας, δίνει στό
ΠΑΣΟΚ τήν άνεση νά έφαμόζει τήν
εισοδηματική πολιτική του χωρίς νά
χρειαστεί νά συγκρουστεί μετωπικά
μέ τό έργατικό κίνημα. "Ισα ίσα
πού έχει τήν άνεση νά διεκδικεί τή
θέση τής πρωτοπορείας στούς άγώ
νες γιά τό δικαίωμα στή δουλειά,
(όχι όμως καί στούς άγώνες γιά
αυξήσεις τών μισθών).

« Αλλαγή» καί υπονόμευση
τής ενότητας
τών έργαζομένων
Ή κυβερνητική πολιτική τού
ΠΑΣΟΚ έρχεται νά σταθεί σ' αύτό
τό έδαφος, καί μάλιστα κατά τρόπο
πρωτότυπο 'Ενώ συνήθως οί κυ
βερνήσεις προσπαθούν νά άποκρύψουν τούς δείκτες πού παρουσιά
ζουν ότι ή πορεία τής οικονομίας
δέν είναι ένθαρρυντική, ό Α. Παπανδρέου έρχεται νά δηλώσει ότι τό
έπίσημο ποσοστό τής άνεργίας εί
ναι πιό χαμηλό άπό τό πραγματικό:
« Ασφαλώς τό 8% είναι συντηρητι
κό νούμερο. Πιστεύω ότι τό 9% ή
καί τό 10% είναι πιό κοντά στήν
πραγματικότητα». Δέν πρόκειται
βέβαια γιά κρίση ειλικρίνειας τού
πρωθυπουργού, άλλά γιά μιά προ
σπάθεια νά όεχθούν οί έργαζόμενοι
μείωση τών μισθών τους κάτω άπό
τήν άπειλή τής άνεργίας.
Πιό συγκεκριμένα, θά πει ό Α.
Παπανόρέου έπί τού ζητήματος:
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«Θά πρεπε νά λογαριάζει ό σχετι
κά, όχι απόλυτα, ύψηλόμισθος ερ
γαζόμενος όχι μόνο τόν σχετικά
χαμηλόμισθο έργαζόμενο, άλλά κα
τά κύριο λόγο, τόν πιό άδικημένο
έργαζόμενο τής χώρας, τόν άνεργο.
Καί κάθε κίνηση εργατική, στά
πλαίσια όχι μόνο τών φορέων τής
Κοινής Ωφέλειας, άλλά άκόμη καί
στόν συνολικό οικονομικό χώρο τής
χώρας μας, θά πρέπει νά παίρνει τίς
άποφάσεις λαμβάνοντας ύ π ’ όψη
καί τίς έπιπτώσεις στήν άνεργία».
Μοιάζει μέ έκκληση γιά ταξική ένότητα τών έργαζομένων. Άλλά αύτό
πού πραγματικά έπιδιώκεται δέν
είναι νά σκεφτεί ό καθένας τόν
άνεργο ώς εαυτόν άλλά τόν έαυτό
ώς άνεργον.
Μέ τήν άπειλή τής άνεργίας, τό
ΠΑΣΟΚ έρχεται νά διασπάσει τούς
έργαζόμενους σέ δύο κατ' άρχάς
στρατόπεδα: σ' αύτούς πού άπασχολούνται στόν ιδιωτικό τομέα καί
άπειλούνται άπό τήν άνεργία καί
σ’ αύτούς πού άπασχολοΰνται στό
δημόσιο. Οί δεύτεροι έχουν μόνιμη
δουλειά καί έτσι πρέπει νά τοποθε
τηθούν αύτόματα στήν κατηγορία
τών προνομιούχων.
Διαιρεί καί βασίλευε, λοιπόν: χα
μηλόμισθοι έναντίον ύψηλόμισθων,
άνεργοι έναντίον άπασχολούμενων,
έργότες έναντίον δημοσίων ύπαλλήλων. Καί πρός Θεού! "Οχι αύξήσεις
ατούς μισθούς.
Αύτή ή πολιτική «συμπληρώνε
ται», πρός τό παρόν τουλάχιστον,
μέ τή θέσπιση τού μέτρου τής «άνακύκλωσης» τών έργαζομένων.
Εδώ πλέον θεσμοθετείται ή λει
τουργία τού έφεδρικού στρατού
τών άνέργων στό μηχανισμό συ
μπίεσης τών μισθών. Οί έργαζόμενοι, πού στά πλαίσια αυτού τού
θεσμού πιάνουν δουλειά γιά 6, 8 ή
10 μήνες γιά νά άπολυθούν στή
συνέχεια καί νά άντικατασταθούν
άπό άνέργους βρίσκονται σέ ιδιαί
τερα δυσμενή θέση. Όχι μόνο είναι
πολύ δύσκολο γύ αύτούς νά διεκδικήσουν αύξήσεις, άλλά ή κατάστα
σή τους κάνει πολύ δύσκολη τή
διεκδίκηση καί αύτού τού «δικαιώ
ματος στή δουλειά». "Αν διεκδικήσουν νά μήν άπολυθούν θά έλθουν
πολύ γρήγορα σέ σύγκρουση μέ
τούς άνεργους συναδέλφους τους.
Καί αύριο, όντας άνεργοι, θά βρε
θούν στή συμμετρική θέση νά ζητά
νε τήν άπόλυση κάποιων συναδέλ
φων τους γιά νά προσληφθούν οί
ίδιοι.
Μέ τήν έπίκληση λοιπόν σοσιαλι
στικών οραμάτων καί φιλανθρωπι
κών ιδανικών, τό ΠΑΣΟΚ προχωράει στή διάσπαση τής έργατικής τά
ξης. Καί, βέβαια, κάτω άπό τίς έπιδοκιμασίες τού ΚΚΕ πού χαρα
κτηρίζει «θετική» τήν πολιτική
τού ΠΑΣΟΚ στά συνδικαλιστικά
πράγματα τού ιδιωτικού τομέα.
Άλλά τό πράγμα δέ σταματάει
έκεί. ' Η πολιτική τού ΠΑΣΟΚ προχωράει καί σέ μιά προσπάθεια συ
γκάλυψης τής άντίθεσης τής έργατι
κής τάξης άπέναντι στό κεφάλαιο.
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Κεντρικό σύνθημα τής καμπάνιας
τής κυβέρνησης είναι ότι ή μοίρα
τών έργατών είναι άρρηκτα δεμένη
μέ τήν τύχη τής έπιχείρησης.
Αύτό τό σύνθημα έπικαλείται ή
κυβέρνηση έκμεταλλευόμενη όχι
μόνο τό γενικό κλίμα άνασφάλειας
πού έπικρατεϊ ατούς έργαζόμενους,
άλλά καί πραγματικά περιστατικά.
Πράγματι, σέ ορισμένες περιπτώ
σεις ή χρεωκοπία κάποιας έπιχείρη
σης (π.χ. ΛΑΥΡΙΟ) όδήγησε τούς
έργάτες σέ πολύμηνη άνεργία. Μιά
κατάσταση όχι άπλά οικονομικής
έξαθλίωσης άλλά καί άπομόνωσής
τους άπό τό υπόλοιπο έργατικό
κίνημα. Ή ταν φυσικό, λοιπόν, νά
δεχτούν νά ξαναπιάσουν δουλειά μέ
χαμηλές αποδοχές καί έντατικότερη έργασία, όταν οί έπιχειρήσεις
λειτούργησαν καί πάλι ύπό κρατικό
έλεγχο.
Καί έπειδή τό ΠΑΣΟΚ άσκεί μιά
πολιτική σταθεροποίησης τών κα
πιταλιστικών σχέσεων έκμετάλλευσης υιοθετώντας άριστερό πολιτικό
λόγο θά έλθει διά τών ύπουργών
του νά δηλώσει έπανειλημμένα ότι
«δέν ένδιαφέρεται γιά τή διάσωση
ορισμένων έπιχειρηματιών. Προέχει
ή διάσωση τής έπιχείρησης». Λοι
πόν οί κεφαλαιοκράτες πέθαναν,
ζήτω τό κεφάλαιο!
Στά πλαίσια αύτά έντάσσεται καί
ή θεσμοθέτηση τών «έποπτικών
συμβουλίων» στίς ιδιωτικές έπιχειρήσεις. «Παραχωρείται» στούς έρ
γάτες τό δικαίωμα τής «έποπτείας»
γιά νά διαπιστώσουν καί οί ίδιοι τή
δύσκολη οικονομική θέση στήν ό
ποια έχει περιέλθει ή έπιχείρηση.
Γιά νά έπιδείξουν σοβαρότητα καί
αύτοσυγκράτηση περιστέλλοντας

στό βαθμό πού τό έργατικό κίνημα
βρίσκεται σέ άμυντική θέση. Καί ή
πολιτική αύτή προσπαθεί νά έπιβληθεί μέσα άπό τή διάλυση τής
ένότητας τής έργατικής τάξης καί
τή συγκάλυψη τής άντιπαλότητας
τής τάξης αύτής άπέναντι στό κε
φάλαιο.

τίς οικονομικές τους διεκδικήσεις.
Αλλιώς, οί ίδιοι οί έργάτες, άν είναι
«ξεροκέφαλοι», θά εύθύνονται γιά
τή χρεωκοπία τής έπιχείρησης καί,
κατά συνέπεια, γιά τή δική τους
κατάσταση: άνεργία, πείνα, έξαθλίωση.
Αύτή είναι λοιπόν ή «άριστερή»
έκδοχή τής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ
πού έχει κερδίσει τήν έκτίμηση, τή
συμπάθεια καί τήν ύποστήριξη τού
ΚΚΕ καί άλλων προοδευτικών δυ
νάμεων. Πρόκειται γιά μιά πολιτική
πού έγγράφει στούς στόχους της τή
μείωση τών μισθών καί τήν έντατικοποίηση τής δουλειάς στό έργοστάσιο. Μόνο πού έχει τή δυνατό
τητα νά έμφανίζεται σάν πολιτική
άριστερή καθώς ή παραδοσιακή 1Α
ριστερά είναι άνίκανη νά συγκροτή
σει μιά πολιτική πού νά έρχεται σέ
ρήξη μέ τά οράματα τού άστισμοΰ.
"Εχει άκόμη αύτή τή δυνατότητα

σα παραγωγική έργασία άλλά ύπηρεσίες πού είναι άπαραίτητες γιά
τήν ύλική παραγωγή. Ό ύπάλληλος
γραφείου ή ό δακτυλογράφος δ*ν
παράγουν άξια. Οί δαπάνες σ' αύ
τούς τούς τομείς άποτελούν τμήμα
τών λανδανόντων έξόόων τής κα
πιταλιστικής παραγωγής. Ή «πα
ραγωγικότητα» έδώ έχει έπομένως
γιά τόν έργοδότη (τό κράτος) μιά
πολύ συγκεκριμένη έννοια: σημαί
νει τήν όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη
συμπίεση τών λανθανόντων έξόδων.
Αύτή ή προσπάθεια συμπίεσης εί
ναι μιά μόνιμη σταθερά στήν κρατι
κή οικονομική πολιτική. Πρός τό
σκοπό αύτό μεταφέρονται στούς
οργανισμούς τρόποι λειτουργίας
πού προέρχονται άπό τήν παραγω
γική σφαίρα μέ κυρίαρχο τήν έντατικοποίηση τής έργασίας τών ύπαλλήλων.
Ή άνάγκη, παράλληλα, στούς ι

Καί ό δημόσιος τομέας
' Εδώ τά πράγματα παρουσιάζουν
μιά εντελώς διαφορετική εικόνα. Ή
άσφάλεια πού αισθάνονται οί έργαζόμενοι στό δημόσιο, λόγω τής έξασφαλισμένης μονιμότητας πού έ
χουν, τούς τοποθετεί αύτόματα πέ
ρα άπό τό βεληνεκές τών έκκλήσεων καί τών άπειλών τής κυβέρ
νησης σχετικά μέ τό πρόβλημα
τής άνεργίας. Δέν είναι διατεθει
μένοι νά δεχτούν μείωση τού μι
σθού τους.
Δέν ύπάρχει λοιπόν παρά μόνο
μιά δυνατότητα στήν κυβερνητική
πολιτική τής μείωσης τού μισθού:
μετωπική σύγκρουση μέ τούς έργα
ζόμενους, περιστολή τού άπεργιακού δικαιώματος, ριζική «άναμόρφωση» τού συνδικαλιτικού καθε
στώτος. Καί, άς μήν ξεχνάνε αύτοί
πού μιλάνε γιά «αιφνιδιαστική
στροφή τής κυβέρνησης» ότι ό σω
τήριος νόμος 1264 περιλαμβάνει
διατάξεις πού άφορούν τούς δημο
σίους ύπαλλήλους πού περιορίζουν
τό δικαίωμα τής άπεργίας μέ τρόπο
ίσως πιό δραστικό καί άπό αύτό τό
άρθρο 4 τού νόμου γιά τίς κοινωνι
κοποιήσεις.
"Οπως ξέρουμε, τό μεγαλύτερο
μέρος τής δραστηριότητας τών δη
μοσίων οργανισμών δέν άφορά άμε

διαίτερα νευραλγικούς τομείς τών
τραπεζών καί τών άσφαλιστικών έταιριών νά έπιταχυνθεϊ ή συγκέ
ντρωση καί ή περιστροφή τού κε
φαλαίου δημιούργησε άκόμα έντονότερους ρυθμούς οργάνωσης, έκμ ηχανισ μοΰ, κα τά τμ η σ η ς καί
έλέγχου τής έργασίας, πλησιάζο
ντας άκόμα περισσότερο τό μοντέ
λο λειτουργίας μιας βιομηχανικής
μονάδας.
Απ' αύτή τήν άποψη, άν θέλαμε
νά συγκρίνουμε ώς πρός τήν «πα
ραγωγικότητα» τούς κοινωνικο
ποιημένους οργανισμούς μέ τή δη
μόσια διοίκηση ή σύγκριση θά άπέβαινε συντριπιτική εις βάρος αύτής
τής τελευταίας.
Άκόμη όμως καί στίς έπιχειρήσεις τού δημοσίου όπου πραγματο
ποιείται ύλική παραγωγή (π.χ.
ΔΕΗ), τό πρόβλημα τής παραγωγι
κότητας τίθεται μέ τρόπο ριζικά
διαφορετικό άπό έκείνον μέ τόν
όποιο τίθεται καί λύνεται στίς ιδιω
τικές έπιχειρήσεις. Σέ αύτές, γιά νά
αύξηθεϊ ή παραγωγικότητα μέ τή
χρήση νέας τεχνολογίας, άντικαθίσταται σέ κάποιο βαθμό ζωντανή
έργασία άπό τίς λειτουργίες τού
συστήματος τών μηχανών. Καί αύτό
σημαίνει ότι αυτόματα μιά μερίδα
τών έργατών άπολύεται. Ιστορία
τόσο παλιά, όσο τουλάχιστον καί οί
έργαλειομηχανές. "Αν όμως, στό
παράδειγμά μας, άποφασίσει κά
ποια στιγμή ή ΔΕΗ νά έκσυγχρονιστεί καί κάποιοι έργαζόμενοι σ' αυ
τήν μείνουν χωρίς άπασχόληση, δέν
πρόκειται νά μείνουν καί χωρίς μι
σθό. Δηλαδή, ή αύξηση τού σταθε
ρού κεφαλαίου τής ΔΕΗ δέ θά άντισταθμιστεί άπό κάποια μείωση τού
μεταβλητού κεφαλαίου, καί ή πα
ραγωγικότητα, δηλαδή τό κέρδος
άνά μονάδα έπενδυμένου κεφα
λαίου, κινδυνεύει νά ύποστεί πτώ
ση. 'Εκτός βέβαια καί άν σημειωθεί
κάποια δραστική περικοπή τών μι
σθών.
Συζητιέται άκόμα καί τό ενδεχό
μενο νά περιοριστεί ό άριθμός τών
άπασχολούμενων στό δημόσιο μέ
τή σοβαρή μείωση τού άριθμού τών
προσλήψεων σ' αύτό. Κατ' άρχάς
πρόκειται γιά κάποιο έγχείρημα τό
όποιο δέν μπορεί νά έχει σοβαρά
άποτελέσματα στά έπόμενα ένα ή
δύο χρόνια πού είναι καί τόύ άμε
σου ένδιαφέροντος τής κυβέρνη
σης. Πρόκειται όμως, άκόμη, καί
γιά κάποιο έγχείρημα προκαταβολι
κά άποτυχημένο. Γιατί ή άνεργία
δημιουργεί στρατιές άνέργων πού
συνωθούνται στίς πύλες τών οργα
νισμών τού δημοσίου. Στρατιές ύποψηφίων πού πιό εύκολα θά δέχο
νταν χαμηλό μισθό σέ δημόσια θέ
ση (μέ τήν έξασφάλιση τής μόνιμης
άπασχόλησης), παρά άποκλεισμό
καί καταδίκη στήν άνεργία. Άλλά
καί άλλες κοινωνικές ομάδες (νοσο
κομειακοί γιατροί, ιδιωτικοί έκπαιδευτικοί), άπό τελείως διαφορετι
κούς δρόμους φθάνουν νά διεκδικοΰν τήν ένταξή τους στό δημόσιο
τομέα. Ή πιθανότητα λοιπόν τού

δραστικού περιορισμού τών άπασχολουμένων στό δημόσιο είναι πο
λύ μικρή.
Στά πλαίσια συνεπώς τής εισο
δηματικής πολιτικής τής κυβέρνη
σης, μόνο μιά λύση υπάρχει: ή
μείωση τού μισθού. Καί μάλιστα
τού άμεσου μισθού, καθώς είναι
πολύ δύσκολο γι ’ αυτήν νά περιο
ρίσει τίς έμμεσες παροχές πού
θεσμικά έχουν κατοχυρώσει οί έργαζόμενοι ατό δημόσιο (περίθαλ
ψη, έπιδόματα κλπ). Καί άν γιά
τούς ύπαλλήλονς στό δημόσιο το
μέα δέν έχει άποτελεαματικότητα
ή έπίκληση τής άνεργίας, μόνο
ένας δρόμος μένει στην κυβέρνη
ση: ή μετωπική καί άνοιχτή σύ
γκρουση μέ τούς έργαζόμενους.

Ή δυσφήμηση
τών έργαζομένων
' Η σκοπιμότητα λοιπόν τής συζή
τησης γύρω από τήν παραγωγικότη
τα ήταν σαφής: Στόχο είχε τή δυ
σφήμηση τών έργαζομένων στις δη
μόσιες έπιχειρήσεις, τήν καλλιέρ
γεια μιας μόνιμης έπιφύλαξης στις
διεκδικήσεις τους, τήν ύπουλη διο
χέτευση τής έντύπωσης ότι ζούν
παρασιτικά σέ βάρος τής «τσέπης
τού φορολογούμενου». Μπροστά
σ' αύτή τήν έπιχειρηματολογία ή άριστερά έμεινε άδρανής. Καθηλωμέ
νη άπό τήν παλιά Ιδεολογική δυσπι
στία άπέναντι σέ έργαζόμενους πού
δέν άνήκουν στή σφαίρα τής άμε
σης παραγωγής καί δεσμευμένη στά
δικά της οράματα γιά χτύπημα τού
«παρασιτισμού» καί τής «γραφειο
κρατίας» στάθηκε άνίκανη νά άντιδράσει.
Καί όμως, τά έπιχειρήματα πού
έπιστρατεύθηκαν άπ' τήν κυβέρνη
ση ήταν τίς περισσότερες φορές
απελπιστικά άπλοποιητικές καί
κραυγαλέες εικόνες: Οί ούρές στά
γκισέ τής Τράπεζας, ή ταλαιπωρία
στό ΙΚΑ, οί διογκώσεις στούς λογα
ριασμούς τής ΔΕΗ. Όσα μάς άράδιαζε ό Ζάχος Χατζηφωτίου στό
γραφικό του πεντάλεπτο στήν τηλε
όραση άκούστηκαν άπό έπίσημα
χείλη καί δέν άπαντήθηκαν. Κάτι
περισσότερο: θεωρήθηκαν κοινός
τόπος. Γιά νά μιλήσουμε ωστόσο
καί έμεϊς μέ εικόνες, οί άνθρωποι
πίσω άπό τά γκισέ τών τραπεζών
είναι σήμερα πιό «παραγωγικοί»
άπό κάθε άλλη φορά. ' Ιδιαίτερα μέ
τά νέα ήλεκτρονικά συστήματα «ή
άπόδοσή» τους πολλαπλασιάστηκε.
'Αλλά καί οί οδηγοί τών λεωφο
ρείων πού έκτελοΰν πιά καί χρέη
είσπράκτορα καλύπτουν μέ τήν έργασία τους τά έλλείμματα πού προκαλούν οί φοβεροί «αύτόματοι κερ
ματοδέκτες» (δημόσιοι κουμπαρά
δες».
"Ας μή γελιόμαστε. Δέ φταίνε οί
έργαζόμενοι στίς δημόσιες έπιχειρήσεις γιά τά δεινά πού τούς καταλο
γίζει ή κοινή γνώμη. Αύτό πού γίνε
ται είναι μιά άπλή μετάθεση. Οί
ύπάλληλοι είναι άπλώς τό ορατό
γρανάζι πού μεσολαβεί άνάμεσα

στήν άφηρημένη έννοια τού κρά
τους καί τόν συναλλασσόμενο πολί
τη. Κι έπειδή τό κράτος ώς άπάνθρωπο είναι καί άπρόσωπο, εύκολα
μετατοπίζεται ή άπέχθεια καθενός
μας σέ συγκεκριμένα πρόσωπα πού
άντιμετωπίζουμε ά π' τήν άλλη
πλευρά τού γκισέ. Πολύ εύκολα, ή
καθυστέρηση σέ μιά δημόσια ύπηρεσία χρεώνεται στόν υπεύθυνο ύπάλληλο καί έντελώς αύτόματα ή
άγανάκτηση γιά τήν πληρωμή ένός
διογκωμένου λογαριασμού μετατρέπεται σέ προσωποποιημένο μίσος.
Κατά κάποιο τρόπο, οί ύπάλληλοι
τού δημοσίου άποτελοΰν τόν κυμα
τοθραύστη πού δέχεται τό πρώτο
κύμα ένός αυθόρμητου άντικρατισμού.
Νά λοιπόν ποιος είναι ό στόχος
τής φιλολογίας περί «παρασιτι
σμού» καί «παραγωγικότητας».
Όχι ή άλλαγή σέ κάποιες άντιπαραγωγικές κρατικές δομές άλλά ή
άπομόνωση τών έργαζομένων στό
δημόσιο τομέα τής οικονομίας α
π' τούς άλλους έργαζομένους, ή
σκόπιμη διόγκωση ορισμένων πλεο
νεκτημάτων πού έχουν ή τούς ύπόσχονται ότι θά άποκτήσουν ώστε
νά θεωρηθεί «φυσική» ή περιστολή
τών κεκτημένων δικαιωμάτων τους.

Πώς αντιμετωπίζεται
ό «συντεχνιακός
συνδικαλισμός»
Αύτή όμως ή άπομόνωση δέν άρκεί γιά τήν κυβέρνηση. "Οπως είναι
γνωστό, στίς «κοινωνικοποιούμε
νες» έπιχειρήσεις έχει άναπτυχθεΐ
τά τελευταία χρόνια ισχυρό μαζικό
κίνημα μέ σαφείς στόχους καί προ
χωρημένη συνδικαλιστική οργάνω
ση πού έδωσε μάχες καί κατέκτησε
συγκεκριμένες θέσεις. Ή πολιτική
τής συμπίεσης τών μισθών δέ θά
τόν άφηνε άδιάφορο. Χρειαζόταν
λοιπόν τό άμεσο, άπροκάλυπτο
χτύπημά του, τό περίφημο «άρθρο
4». 'Ολόκληρη ή δημοκρατική άντιπολίτευση καί κυρίως τό ΚΚΕ έ
στρεψε σ' αύτό τά πυρά της. Πυρά
όμως έν πολλοίς άσφαιρα, γιατί ένώ
βέβαια σέ κανέναν δέν έμειναν άμφιβολίες ότι πρόθεση τής κυβέρνη
σης είναι ή καταστολή τών άπεργιών. ή δικαιολογητική βάση αύτής
τής πολιτικής δέν μπόρεσε νά θι
χτεί καθόλου.
Οί «δυναμικές μειοψηφίες» δέν
μπόρεσαν στό πρόσωπο τού ΚΚΕ
νά υπερασπίσουν τόν έαυτό τους
καί έμειναν έκθετες στό κυβερνητι
κό σφυροκόπημα. Τά έπιχειρήματα
πού χρησιμοποιήθηκαν ήταν έντε
λώς άμυντικού χαρακτήρα, τού τύ
που: «ούτε τό ΠΑΣΟΚ διαθέτει α
πόλυτη πλειοψηφία στούς έγγεγραμμένους ψηφοφόρους». Ή ύπεράσπιση τού σημερινού έπίπεδου
τού συνδικαλιστικού κινήματος θε
ωρήθηκε ακανθώδες θέμα άπό τό
ΚΚΕ καί παρακάμφθηκε. "Ισως έπικράτησε ή συναίσθηση ότι καί τό
δικό του μερίδιο εύθύνης δέν είναι
μικρό.

Καί κυριάρχησε βέβαια ή δεύτε
ρη ομάδα δυσφημιστικών έπιχειρημάτων πού έπιστράτευσε ή κυβέρ
νηση: «οί κλάδοι αύτοί ύποκινούμενοι άπό δυναμικές μειοψηφίες προβ ά λ λ ο υ ν ά δ ικ α ιο λ ό γ η τ α
συντεχνιακά αιτήματα». Είναι του
λάχιστον περίεργο νά έκστομίζονται
τόσο εύκολα αύτά τά λόγια γιά νά
δικαιολογήσουν ένα νόμο πού, όχι
μόνο δέν έξυγιαίνει, άλλά στήν ούσία θεσμοθετεί τή συντεχνιακή όργάνωση τών έργαζομένων. Γιατί τί
άλλο έκτος άπό συντεχνιακή είναι ή
προβλεπόμενη δομή τών διοικήσε
ων τών κοινωνικοποιούμενων έπιχειρήσεων. Πώς άλλιώς μπορεί νά
συνυπάρξουν δίπλα στήν έργοδοσία
κάποιοι έκπρόσωποι τών έργαζόμενων χωρίς νά προέρχονται καί νά
λογοδοτούν στή γενική τους συνέ
λευση; Ή άπάντηση έχει δοθεί ήδη:
συνεκτικός ιστός είναι τό κοινό
συμφέρον τής προαγωγής τού δη
μόσιου οργανισμού, «όπου είναι
πλέον καί έργαζόμενοι καί αφεντι
κά». Οί έκπρόσωποι τών έργαζομέ
νων καλούνται νά άρθούν πάνω
άπ' τά ύλικά τους συμφέροντα καί
νά υπηρετήσουν τά συμφέροντα
τού κλάδου. Αύτός όμως είναι ό πιό
άκραίος ορισμός τής συντεχνίας.
Παρά τά φαινόμενα, ό συνδικαλι
σμός δέν καταργείται. Κάτι τέτοιο
θά 'ταν έξω άπ' τίς προθέσεις τής
κυβέρνησης πού γιά τήν αύξηση
τής «παραγωγικότητας» όπως τήν
έννοεί προύποθέτει ένός είδους συ
νενοχή καί συνεπώς συμμετοχή τών
έργαζομένων. Μπορούμε μέ άρκετή
σιγουριά νά προβλέψουμε ότι αύτό
τό στοιχείο θά προεξάρχει στούς
κυβερνητικούς χειρισμούς.
Καί έδώ είναι ή δεύτερη αδυνα
μία τής άριστεράς. Ό πειρασμός νά
συμμετέχει έστω καί μέσα άπό γρα
φειοκρατικές ρυθμίσεις στή διοίκη
ση τού δημόσιου τομέα τής οικονο
μίας είναι άκατανίκητος. ' Η ίδια ή
στρατηγική θέση πού καταλαμβά
νει στήν προβληματική της ό έλεγ
χος τού δημόσιου τομέα τήν ύπνωτίζει μπροστά στίς άμεσες πολιτικές
έπιπτώσεις τής «κοινωνικοποίη
σης». "Ετσι έξηγείται πώς, στήν πιό
κρίσιμη φάση τής μάχης μέσα κι
έξω άπό τή βουλή, λίγο πριν άποχωρήσει άπό τήν αίθουσα τών συνε
δριάσεων, τό ΚΚΕ κατέθεσε έποικοδομητικές τροπολογίες γιά τά
τρία πρώτα άρθρα τού νομοσχε
δίου.
Αύτή είναι κατά τή γνώμη μας ή
αχίλλειος πτέρνα τών έργατικών κι
νητοποιήσεων γύρω άπό τό νόμο
άπό δώ καί στό έξής: Τώρα πού θά
άρχίσουν νά έξαγγέλλονται ο ί έπί
μέρους «κοινωνικοποιήσεις», θά
κατορθώσει ή κυβέρνηση νά στρέ
ψει άποφασιστικά τήν προσοχή τών
έργαζομένων στόν τρόπο «τρόπο
συμμετοχής» τους ή θά έπικρατήσει ή δυναμική τής αύτόνομης άνάπτυξης τού συνδικαλιστικού κινή
ματος;
Τάκης Μαστραντώνης
Δημήτρης Ψαρράς

χόν υπουργό Εθνικής Οικονομίας
Γερ. Άραένη ή δημιουργία του πρώ
του έποπτικοϋ συμβουλίου σάν απαρ
χή ένός νέου θεσμού, πού θά έφαρμοσθεί στόν ιδιωτικό τομέα. Τό πρώ
το αυτό έποπτικό συμβούλιο θά λει
τουργήσει κατά τό τέλος τού Μάη καί
θά καλύπτει όλες τίς μεταλλευτικές
έπιχειρήσεις τής Εύβοιας. Σιγά-σιγά ό
θεσμός αυτός προβλέπεται νά έξαπλωθεί καί σέ άλλες έπιχειρήσεις καί
νά καλύψει τούς πιό σημαντικούς το
μείς των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
' Η εξαγγελία τού θεσμού τών επο
πτικών συμβουλίων χαιρετίστηκε άπό
τό συμπολιτευόμενο τύπο σάν τό
πρώτο σοσιαλιστικό μέτρο, πού παίρ
νει ή κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ. Τί είναι
όμως αύτά τά έποπτικό συμβούλια;
Πρέπει άπό τήν άρχή νά τό πούμε: Ή
ίδια ή ονομασία «έποπτικό συμβού
λια» εντυπωσιάζει. Διάβολε, δέν είναι
μικρό πράγμα νά μπούνε κάποιοι έπόπτες πάνω άπό τίς δραστηριότητες
τών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Καί μάλι
στα όταν μέσα σ' αύτούς τούς έπόπτες, ύπάρχουν έστω καί σέ περιορι
σμένο άριθμό, μερικοί έκπρόσωποι
τών εργαζομένων. ' Επιτέλους οί έργαζόμενοι θά μπορέσουν ν' ασκήσουν κι
αύτοί κάποιον έλεγχο στά μέχρι τώρα
ανεξέλεγκτα άφεντικά τους, πού δια
χειρίζονται άσύδοτα τίς έπιχειρήσεις
«τους».
Δυστυχώς όμως τά πράγματα δέν
είναι άκριβώς έτσι. Ό ίδιος ό ύπουργός σπεύδει νά ξεκαθαρίσει προκατα
βολικά (βλ. έφημ. « Ελευθεροτυπία»,
3.5.1983) ότι τά έποπτικό συμβούλια
δέν ύποκαθιστούν τά Διοικητικά Συμ
βούλια τών επιχειρήσεων, άλλ' ούτε
καί έπεμβαίνουν στή διαχείρισή τους.
Είναι ίσως περίεργο τό γεγονός ότι
εύθύς μόλις άνακοινώνεται ή δη
μιουργία ένός νέου θεσμού καί πριν
άκόμα έξηγηθεί τί περιεχόμενο αύτός
θά έχει, προηγείται βιαστικά ή διευ
κρίνιση τού τί περιεχόμενο δέν θά
έχει.
Τί σημαίνει όμως αύτή ή άπαγόρευση στά έποπτικό συμβούλια νά έπεμ
βαίνουν στή διαχείριση τών έπιχειρήσεων; Αύτό σημαίνει ότι καμιά έποπτεία δέν μπορούν ν' άσκήσουν στό
τί, πού, πόσο καί πώς θά παραχθεί τό
προϊόν τής ιδιωτικής έπιχείρησης. Κα
νένας έλεγχος δέν έπιτρέπεται στά
έσοδα καί στά έξοδά της. Καμιά ανά
μειξη στόν άριθμό τών έργατών, στις
άπολύσεις καί στό ύψος τών μεροκά
ματων ή στήν κοστολόγηση τών
προϊόντων. Τί μένει μετά άπό αύτά
στήν έποπτική αρμοδιότητα τών συμ
βουλίων; Ό κ. Υπουργός περιορίστη
κε νά πεϊ ότι αύτή ή τελευταία περιο
ρίζεται «στή διαχείριση τών έθνικών
πόρων πού χρησιμοποιούνται άπό τίς
έπιχειρήσεις». Μά ή διαχείριση τών
έθνικών πόρων, λόγου χάρη κρατικών
δανείων, άπό τά άφεντικά, δέ σχετίζε
ται άμεσα μέ τό τί, πόσο καί πώς θά
παραχθεί άπό τίς έπιχειρήσεις, δηλα
δή δέ σχετίζεται άμεσα μέ τή διαχείρι
ση τών έπιχειρήσεων, δηλαδή δέ σχε
τίζεται άμεσα μέ κάτι, πού έχει AB
INITIO άφαιρεθεϊ άπό τό πακέτο τών
άρμοδιοτήτων τών έποπτικών συμ
βουλίων; Δέ βλέπουμε πώς θά μπο
ρούσε νά γίνει διάκριση άνάμεσα στή
διαχείριση τών έπιχειρήσεων, πού ά-

12

εποπτικά
^συμβούλια

παγορεύεται στά έποπτικά συμβούλια
καί στή διαχείριση άπό τίς έπιχειρήσεις τών έθνικών πόρων, πού έπιτρέπεται σ' αύτά. Κι έχουμε κάθε δι
καίωμα νά συμπεράνουμε ότι ό έποπτικός ρόλος τών συμβουλίων είναι
καθαρά θεωρητικός, χωρίς νά έχει
κάποιο ούσιαστικό περιεχόμενο.
"Ας προχωρήσουμε όμως γιά νά
δούμε τί θά κάνουν τά έποπτικά συμ
βούλια, αφού μέχρι τώρα είδαμε, σύμ
φωνα μέ τή σειρά πού προτιμήθηκε
άπό τόν κ. 'Υπουργό, τί δέ θά κά
νουν. «Τά έποπτικά συμβούλια», λοι
πόν, θά συμβάλλουν «στήν αύξηση
τής παραγωγής μέ ύποβολή προτάσε
ων γιά τήν αύξηση τής παραγωγικότη
τας καί τήν καλύτερη οργάνωση τής
παραγωγής...». Εέρουμε ότι άνέκαθεν
ή διακαής έπιθυμία τών άφεντικών
ήταν πώς ν' αύξήσουν περισσότερο
τήν παραγωγικότητα κι αύτό στήν
πράξη σήμαινε γι' αύτά, πώς νά κά
νουν τούς έργάτες νά δουλέψουν πιό
πολύ. Γιά νά τό πετύχουν είχαν πάρει
μιά σειρά μέτρων: 'Επιστάτες, ποινές,
πρόστιμα, χρονομετρήσεις, αύτοματοποιημένες άλυσίδες. Φοβούμαστε ότι
μέ τή μικρή σέ άριθμό συμμετοχή τών
έργατών στά συμβούλια (τρεις στούς
δέκα-δεκαπέντε) καί μέ τήν έλλειψη
γνήσιας συνδικαλιστικής έκπροσώπησης (κρατικός συνδικαλισμός) τά έπο
πτικά συμβούλια θά μεταβληθούν
σ' ένα άκόμα μέσο πίεσης πρός τούς
έργαζόμενους γιά περισσότερη δου
λειά.
Προβλέπεται άκόμα ότι τά έποπτι
κά συμβούλια θά συμβάλλουν στήν
«όργάνωση καί συντονισμό μεταξύ

τών έπιχειρήσεων καί μεταξύ τών έπι
χειρήσεων καί πολιτείας γιά τήν προ
ώθηση τών προϊόντων στήν έλληνική
καί ξένη άγορά». Αύτό μέ άλλα λόγια
σημαίνει ότι τά έποπτικά συμβούλια
θά εύνοούν καί θά συμβάλλουν στή
δημιουργία καρτέλ. Μέχρι τώρα ξέρα
με ότι τά καρτέλ έπιχειρήσεων γινόντουσαν γιά νά περιορίσουν οί κεφα
λαιοκράτες τόν άνταγωνισμό μεταξύ
τους, ώστε νά προωθηθούν τά προϊό
ντα τους μέ ένιαϊες τιμές στήν άγορά
καί νά πετύχουν έτσι ψηλότερα κέρδη
σέ βάρος τών καταναλωτών. Μήπως
τώρα πιά οί έργαζόμενοι καταναλωτές
δέ θά μπορούν νά βρίσκουν στήν
άγορά τό ίδιο προϊόν πιό φτηνό κι
αλλού πιό άκριβό, ώστε ν' άγοράζουν
τό πιό φτηνό; Μήπως θά τό βρίσκουν
παντού τό ίδιο άκριβό, σύμφωνα μέ
τίς μονοπωλιακές διατιμήσεις τού
καρτέλ, πού στή δημιουργία του έβα
λαν έμμεσα κι οί ίδιοι ένα χεράκι,
άφού ύποτίθεται ότι συμμετέχουν κι
αύτοί μέ έκπροσώπους τους στά έπο
πτικά συμβούλια;
Θά μακρυγορούσαμε πολύ άν θίγα
με όλους τούς τομείς τών άρμοδιοτήτων τών έποπτικών συμβουλίων καί
όλα τά θέματα πού σχετίζονται μέ τή
σύνθεση καί τή λειτουργία τους. Φο
βούμαστε ότι έτσι, όπως έχουν συλληφθεϊ σάν θεσμός άπό τήν κυβέρνηση,
δέ θά μπορέσουν νά άποβάλουν τόν
τεχνοκρατικό χαρακτήρα τους καί ή
γραφειοκρατική τους άρτηριοσκλήρωση είναι δεδομένη. Δέν είναι τυχαίο
ότι ή έξαγγελία τής δημιουργίας τους
δέν πάρθηκε στά σοβαρά άπό κανέ
να, παρά τό γεγονός ότι διατυμπανί-

στηκε σάν τό πρώτο σοσιαλιστικό μέ
τρο τής κυβέρνησης. Οί μέν έργαζόμενοι άδιαφόρησαν, τά δέ άφεντικά όχι
μόνο δέν άνησύχησαν, άλλά μάλλον τά
είδαν (χειροπιαστό παράδειγμα ό
Σκαλιστήρης) σάν ένα αύτόκλητο κι
άναπάντεχο συνήγορο στίς προσπάθειές τους γιά αύξηση τής παραγωγι
κότητας, γιά όμαλοποίηση τών σχέσε
ων τους μέ τό προσωπικό τών έπιχειρήσεών τους καί -τό κυριότερο- γιά
έξασφάλιση «έπαρκούς καί έγκαιρης
χρηματοδότησης», άφού, όπως είπε ό
ίδιος ό ύπουργός, «ή πολιτεία θά
διαθέτει πιά χειροπιαστά έχέγγυα, ότι
οί χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμο
ποιούνται γιά τούς σκοπούς, γιά τούς
όποιους παρέχονται...». Τώρα βέβαια,
πώς μπορεί νά μιλάμε γιά «χειροπια
στά έχέγγυα», όταν διατηρούμε τό
απαραβίαστο καί άπόρρητο τής δια
χείρισης τής έπιχείρησης, πού δανειο
δοτήθηκε, είναι κάτι, πού έμεϊς δέν
μπορούμε νά τό καταλάβουμε καί φο
βούμαστε πώς καί τά έποπτικά συμ
βούλια δέ θά μπορέσουν έπίσης νά τό
καταλάβουν.
Είναι γνωστό ότι τό ΠΑΣΟΚ πρίν
πάρει τήν κυβέρνηση μιλούσε γιά κοι
νωνικοποιήσεις καί αύτοδιαχείριση.
' Ο τρόπος πού θεσπίζει τά έποπτικά
συμβούλια καί ό ρόλος πού τούς άναθέτει κάθε άλλο παρά συμβάλλουν
στήν ύλοποίηση τών παραπάνω δια
κηρυγμένων στόχων. Καί δέν είναι
τυχαίο, πού τήν έξαγγελία τού πρώ
του αύτού «σοσιαλιστικού μέτρου»
έπικροτεί καί μέ τό δίκιο του ό κ.
Σκαλιστήρης κι ή παρέα του.
Άντώνης Θ. Παπαδόπουλος
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και τό εργατικό κίνημα
στη βιομηχανία

Π ροκ ειμ ενο υ νά έξετάσσυμε τό
θεσμό τών Εποπτικών Συμβουλίων
στίς ιδιωτικές έπιχειρήσεις όπ' τή
σκοπιά τοΰ άριστερού έργατικού κι
νήματος τής βιομηχανίας, έτσι ώστε
νά καθορίσουμε τή συνδικαλιστική
μας τοποθέτηση άπέναντί του, θά
πρέπει νά δούμε: Αρχικά άπό ποιά
ιδεολογία υποκινείται καί τί στόχους
έξυπηρετεϊ. Στή συνέχεια, ποιά είναι
ή μορφή καί τό περιεχόμενό του πού
προτείνονται. Τέλος, αν ό θεσμός αυ
τός βρίσκεται σέ άντιστοιχία μέ έναν
ταξικό προσανατολισμό τού κινήμα
τος τού έργοστασιακού συνδικαλι
σμού τής βιομηχανίας, αν δηλαδή, στή
σημερινή συγκυρία, άλλά καί άπό
στρατηγική άποψη, προάγει τόν ταξι
κό άγώνα τής βιομηχανικής έργατικής
τάξης γιά τή σοσιαλιστική άλλαγή στίς
οικονομικές καί κοινωνικές δομές. Κι
ή άνάλυση αυτή είναι άναγκαία γιά νά
διαπιστώσουμε όχι μόνο τίς ένδεχόμενες δυνατότητες (ή μή) παρέμβασης
πού μάς παρέχονται μέσα στά πλαίσια
αύτού τού καινούργιου θεσμικού
πλαίσιου, άλλά καί γιά νά προσδιορί
σουμε, πέρα άπ' τήν άμεση συνδικαλι
στική, τή γενικότερη πολιτική μας
στάση άπέναντί στίς «δομικές-διαρθρωτικές» παρεμβάσεις τής κυβερνη
τικής έξουσίας στόν ιδιωτικό τομέα
τής οικονομίας.

Βιομηχανική ανάπτυξη
καί εκσυγχρονισμός :
ή ιδεολογία
τής θεσμοθέτησης
τών Εποπτικών Συμβουλίων
Γιά νά προσδιορίσει κανείς τή ση
μασία τής θεσμοθέτησης τών Επο
πτικών Συμβουλίων σήμερα πρέπει νά
άναζητήσει τούς γενικότερους προσα
νατολισμούς τής κυβερνητικής πολιτι
κής. Ή πολιτική αύτή, ένώ διακηρύσ
σει σέ γενικό έπίπεδο τόν στρατηγικό
στόχο τού «σοσιαλιστικού) μετασχημα
τισμού», στό συγκεκριμένο έπίπεδο
τής κάθε φοράς συγκυρίας, θέτει ά
μεσους στόχους πού δέ βρίσκονται
σέ κανενός είδους διαλεκτική σύνδε
ση, καί μέ τόν ύποτιθέμενο σοσιαλι
στικό στρατηγικό στόχο, καί μέ τό
έπίπεδο τής ταξικής πάλης. Έτσι, ό
πρωθυπουργός, άναγγέλλοντας τή δη
μιουργία τού νέου θεσμού, άναφέρεται στήν προσπάθεια τού «νά δρομο
λογήσουμε τή χώρα μας πρός τό σο
σιαλισμό», καί άμέσως μετά περνάει
στήν προσπάθεια τού «νά έκσυγχρονίσουμε καί νά οδηγήσουμε τήν οικο
νομία μας στήν άνάπτυξη, σέ άνάπτυξη νέων κλάδων γιά νά μπορέσουμε
νά συμμετάσχουμε στή νέα μεγάλη
βιομηχανική έπανάσταση». Μ' αύτό
τόν τρόπο, ένώ ή μελλοντική σοσιαλι
στική έπαγγελία παραμένει έπιγραμματική, γενική καί άφηρημένη, ό κοι

νωνικός λόγος τής πολιτικής πρακτι
κής έμφανίζεται πολύ συγκεκριμένος
καί άναλυτικός: «αύξηση τής άνταγωνιστικότητας», «συμμετοχή στή μεγά
λη τεχνολογική έπανάσταση» κλπ.,
λόγος πού δέν είναι άλλος άπό τήν
ιδεολογία μιάς έκσυγχρονιστικής καί
ορθολογικής (καπιταλιστικής) οικονο
μικής άνάπτυξης. Η σοσιαλιστική
προοπτική, μένοντας μετέωρη, δίχως
κανένα περιεχόμενο, άσύνδετη μέ τή
συγκεκριμένη άμεση κοινωνική πολι
τική, άκυρώνεται καί αύτο-άναιρείται,
καί τελικά μετατρέπεται σ' ενα έξοργιστικό άλλοθι γιά τήν έπιβολή μιάς
καθαρής πολιτικής άστικού έκσυγχρονισμού. Μέσα άπ' αύτό τό πρίσμα
προσδιορίζει, άλλωστε, καί ό ύπουργός Εθνικής Οικονομίας τή φυσιο
γνωμία τών Εποπτικών Συμβουλίων:
γιά τόν Γ. Άρσένη ό θεσμός αύτός θά
καταπιάνεται μέ «καυτά» θέματα Ο
πως ή «αύξηση τής παραγωγικότη
τας», ή «διερύρυνση τών έμπορικών
δραστηριοτήτων», ό «συντονισμός
τών έπιχειρήσεων» κλπ.
Κι όλα αύτά γιατί βέβαια έπιθυμία
τής κυβέρνησης, όπως δήλωνε ό Α.
Παπανδρέου στό Διεθνές Συνέδριο
τού Κέντρου Μεσογειακών Μελετών,
δέν είναι νά «έξοντωθεί» ό ιδιωτικός
τομέας τής οικονομίας, άλλά νά «άξιοποιηθεί», δηλαδή νά ένισχυθεί ή δια
δικασία ύπεραξίωσης τού κεφαλαίου.
Προφανώς, έμε'ις σάν άριστεροί αιρε
τοί έκφραστές τού συνδικαλιστικού
κινήματος, σάν «παλαιοημερολογίτες
τής ταξικής πάλης», πού «καλλιεργού
με τήν άντιπαράθεση καί τήν σύ
γκρουση έργατών καί έπιχειρηματιών», δηλαδή πού διεκόικούμε τήν
καθιέρωση θεσμών έργατικού έλέγχου καί δίνουμε τή μάχη γιά τήν
άλλαγή τών σχέσεων παραγωγής στή
βιομηχανία, οδηγούμε «στήν άποδιοργάνωση τής οικονομίας τού τόπου»...
Γι’ αύτό άπαιτείται, όπως είσηγούνταν στό Πανελλήνιο Βιομηχανικό
Συνέδριο, ό πρόεδρος τού Συνδέσμου
'Ελληνικών Βιομηχανιών τροφίμων,
Λ.Φ. Κόσκος «ή ένεργός σύμπραξη
τών παραγωγικών τάξεων», άπ' τήν
όποια «θά προκύψει ό έκσυγχρονισμός τού κράτους καί τών θεσμών
πού διέπουν τίς έργασιακές σχέσεις
καί θά άποκατασταθεί ή ισορροπία
μεταξύ τών τριών έταίρων». Γι’ αύτό
χρειάζεται, όπως συμπληρώνει ό Θ.
Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος τού Συν
δέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών «τό
θεσμικό πλαίσιο πού διέπει τίς έργασιακές σχέσεις νά ένθαρρύνει τή συ
νεργασία καί νά άποτρέπει τίς ζημιο
γόνες -γιά όλους- συγκρούσεις». Τα
ξική λοιπόν συνεργασία, μέ στοιχειώ
δες όργανο έκφρασης σήμερα τά
Εποπτικά Συμβούλια, ύπό τή σκέπη
«ένός κράτους έργοδοτών καί έργαζομένων», όπως διακήρυσσε ό πρωθυ
πουργός μέ τήν εύκαιρία τού Πανελ
λήνιου Βιομηχανικού Συνέδριου, πού
θά στοχεύει σέ «μιά άναπτυξιακή πο
ρεία» καί πού θά όδηγεί «στόν έκσυγχρονισμό τής έλληνικής βιομηχανίας».

Η έρν«τιχή τάξη
«έπότττης»
τής καπιταλιστικής
άνάπτυξης
Ή μορφή, συγκρότηση καί δικαιο
δοσίες πού δίνονται στόν καινούργιο
θεσμό προσδιορίζουν καί τό ρόλο πού
καλείται νά διαδραματίσει στά πλαί
σια τών κοινωνικών προγραμματι
σμών τής κυβερνητικής πολιτικής. Τά
Εποπτικά Συμβούλια συγκροτούνται
κατά κλάδους βιομηχανικής δραστη
ριότητας (π.χ. έκμετάλλευση ορυκτού
πλούτου) καί κατά γεωγραφική περι
φέρεια. Ή μορφή αύτή συγκρότησης
ύπαγορεύεται άπ' τίς έπιλογές τού
Πενταετούς Προγράμματος στόν το
μέα τής βιομηχανικής άνάπτυξης, ό
που καί έφαρμόζεται μιά κλαδική πο
λιτική μέ κύριους στόχους τήν άναόιάρθρωση τών παραδοσιακών κλά
δων (π.χ. κλωστούφαντουργία), τήν
έπέκταση τομέων πού βρίσκονται σέ
άνάπτυξη (π.χ. μεταλλουργία) καί τήν
προώθηση σύγχρονων βιομηχανιών
αιχμής (π.χ. μικροηλεκτρονική).
Γίνεται φανερό, καί άπό μόνη τήν
άπλή περιγραφή τών βασικών χαρα
κτηριστικών τών ’Εποπτικών Συμ
βουλίων, ότι διέπονται άπό τή λογική
τής «συμμετοχής» τής έργατικής τά
ξης στίς προσπάθειες τόσο τού κρά
τους όσο καί τής άστικής τάξης γιά
τήν «άνάπτυξη, άναδιάρθρωση καί έ
πέκταση τής έλληνικής βιομηχανίας»,
άπαραίτητης προϋπόθεσης γιά τήν
«έπιβίωση τής έθνικής οικονομίας»
καί τή διασφάλιση μελλοντικά τής
«εύημερίας όλων». Οι βιομηχανικοί
έργαζόμενοι καλούνται μέ τή συμμε
τοχή τους στά όργανα αύτά νά «έποπτεύουν», μέσα στά περιορισμένα άλ
λωστε πλαίσια πού τούς παραχωρούνται, τήν πραγματοποίηση αύτής τής
αναπτυξιακής προσπάθειας: ή όλη ό
μως αύτή διαδικασία δέν είναι άλλη
άπό έκείνην τής παραπέρα καπιταλι
στικής έπέκτασης τής έλληνικής οικο
νομίας, δίχως τόν παραμικρό μετα
σχηματισμό τών κεφαλαιοκρατικών
παραγωγικών σχέσεων μέσα άπ' τίς
όποιες πραγματοποιείται. Ό «σοσια
λιστικός μετασχηματισμός» αρχίζει μέ
τήν άναγωγή τού βιομηχανικού συνδι
καλιστικού κινήματος σέ «έπόπτη»
τής διαδικασίας ύπεραξίωσης τοΰ ι
διωτικού κεφαλαίου...

Κυβερνητική πολιτική
καί έργαζόμενοι:
'Εκπομπές σέ διαφορετικά
μήκη κάματος
Τόσο μέσα άπ' τούς άπεργιακούς
άγώνες τών έργοστασιακών συνδικά
των τής βιομηχανίας, όσο καί μέσα
άπ' τούς γενικότερους διεκδικητικούς
τους προσανατολισμούς, προκύπτει
ότι ή συνδικαλιστική πάλη τής έργατι
κής τάξης στόν ιδιωτικό τομέα τής
οικονομίας διεξάγεται σέ μιά κατεύ
θυνση άντικαπιταλιστική. Αφορώ

ντας είτε τήν αύξηση τής άμοιβής τής
έργατικής δύναμης, είτε τήν κατάκτηση έξουσιών στήν έπιχείρηση, είτε τήν
προώθηση γενικότερων θεσμικών αλ
λαγών, θέτει σέ κάθε περίπτωση σέ
έμπρακτη άμφισβήτηση τόσο τήν κυ
ριαρχία τού διευθυντικού δικαιώμα
τος στό έργοστάσιο, όσο καί τή γενι
κότερη άστική κυριαρχία στούς κοι
νωνικούς μηχανισμούς άναπαραγωγής. Διεκδικώντας τήν άνάκληση
μαζικών άπολύσεων στού ΣΑΛΙΑΡΗ,
άγωνιζόμενος ένάντια στήν έργοδοτική τρομοκρατία στήν ΣΟΦΤΕΞ, πα
λεύοντας γιά οικονομικές αύξήσεις
στήν ΙΝ'ΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡ, έπιβάλλοντας αύτόνομη έπιχειρησιακή συλλο
γική σύμβαση στήν ΒΛΑΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, ό έργοστασιακός συνδικαλι
σμός άναδεικνύει ενα σύνολο άγωνιστικών διεκδικήσεων πού βρίσκονται
σέ διαλεκτική άντιστοιχία μέ τόν
στρατηγικό στόχο τού άριστερού έργατικού κινήματος γιά τήν ανατροπή
τών καπιταλιστικών παραγωγικών
σχέσεων. Κανένα έργοστασιακό σω
ματείο, καμιά έργατική όμοσπονδία
τής βιομηχανίας, δέν έθεσαν ποτέ σάν
στόχο διεκδίκησης τή θεσμοθέτηση
όργσνων τριμερούς συνεργασίας, συμ
βουλευτικού χαρακτήρα, όπως τά ' Ε
ποπτικά Συμβούλια, πού «δέ θά έπεμβαίνουν μέ κανένα τρόπο στή λει
τουργία τών έπιχειρήσεων πού είναι
άποκλειστική δουλειά τού ιδιώτη έπιχειρηματία», όπως διακηρύσσει ό Γ.
' Αρσένης.
Ό άμεσος στόχος τού άριστερού
έργατικού κινήματος είναι ή διεκδίκη
ση τής κατάστασης έξουσιών έργατικού' έλέγχου στά έργοστάσια. μέ φο
ρείς άσκησής του όργανα πού απαρτί
ζονται άποκλειστικά άπό έκλεγμένους
καί άνακλητούς έκπροσώπους τών
έργαζομένων (πού μπορεί νά είναι
είτε οί διοικήσεις τών έργοστασιακών
σωματείων, είτε παράλληλα έργατικά
συμβούλια). Στόχοι όπως τό δικαίωμα
βέτο στίς προσλήψεις και απολύσεις,
τό δικαίωμα ολόπλευρης πληροφόρη
σης στήν οικονομική κατάσταση τής
επιχείρησης, ή δυνατότητα δραστικής
άνάπτυξης τού μορφωτικού έπιπέδου
τής έργατικής τάξης, ή πρόσβαση στά
μαζικά μέσα έπικοινωνίας, τό σπάσι
μο τού' 'ιεραρχικού συστήματος οργά
νωσης τής βιομηχανικής έργασίας, άποδεκτοί άλλωστε άπό τήν Ομοσπον
δία Βιομηχανικών Έργατούπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ), βρίσκονται
μεταξύ τών άλλων στήν αιχμή τών
διεκδικήσεων τού έργοστασιακού
συνδικαλισμού, διασφαλίζουν τόν έ
λεγχο τών έργαζομένων άποκλείοντας
τή συνδιαχείριση καί τή συνυπευθυνότητα, διευκολύνουν καί προωθούν
τόν ταξικό άγώνα τής έργατικής τά
ξης·

Σέ μιά τέτοια κατεύθυνση όμως δέν
ένεργεϊ ή κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ μέ
τήν εισαγωγή τών Εποπτικών Συμ
βουλίων, ούτε καί προγραμματίζει νά
προχωρήσει στό ορατό μέλλον. "Αλλος
ό δρόμος τής κυβερνητικής πολιτικής
μέ τήν καθιέρωση τών νέων αυτών
όργάνων, κι άλλη ή πορεία τού ταξι
κού βιομηχανικού συνδικαλισμού...
Άνέστης Ταβπάγκος
Πρόεδρος
Σωματείου ' Εργατοϋπαλλήλων
Τεχνικής Εταιρίας ΕΛΛ-ΚΑΤ
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Μήπως είσθε
τρομοκράτης;
Ό P Hure! περιγράφει ατό γαλλικό περιοδικό
Actuel τις περιπέτειές του γιά νά ανακαλύψει
άν είναι φακελωμένος ατά άντιτρομοκρατικά
αρχεία.

Φάκελοι, πληροφόρηση
καί ελευθερίες
στη σοσιαλιστική Γαλλία
«Θά θελα νά ξέρω άν τ' όνομά μου βρίσκεται
στά άντι-τρομοκρατικά άρχεία...»
Σέ ευθεία γραμμή πίσω άπό τους άπαρχαιωμένους πάγκους τους, έξι όργανα τής τάξης μέ
κοίταζαν εξονυχιστικά. Ό έβδομος, ένας βαθμο
φόρος, πετάγεται στό τηλέφωνο καί τραυλίζει:
«Εμπρός άρχηγέ; ’Εμπρός! "Εχω έδώ έναν
κύριο πού θέλει νά μάθει άν έχει καρτέλα
στ’ όνομά του στά άντιτρομοκρατικά άρχεία. Νά
σάς τόν στείλω;»
Περιμένω τήν άπάντηση χωρίς αύταπάτες. Στό
κεντρικό κτίριο τής D.S.T. άκριβώς πίσω άπό τό
Elysée, δέν θά μ’ άνοίξουν έτσι βέβαια τίς πόρτες
τού Ναού. Ό Ναός είναι έδώ κάτω άπό τά
πόδια μου, στά υπόγεια τού No 11 Σωσσέ, όπου
τά κομπιούτερ ταξινομούν μέρα-νύχτα τίς καρτέ
λες τών υπόπτων τής τρομοκρατίας. "Αραγε καί
τά δικά μου;
Παρ’ όλα αύτά δέν ήρθα γιά πλάκα. Τόν περα
σμένο Αύγουστο ένας κομμάντο χτύπησε τό
ρεστωράν Goldenberg, στή Ροζιέρ -έβραϊκή συ
νοικία. Μιά βδομάδα άργότερα ό Μιτεράν ανα
κοίνωσε τή δημιουργία ένός άντιτρομοκρατικοΰ
άρχείου κι άπό τότε άρχισα νά φοβάμαι. Γνωρί
ζοντας τήν παράνοια καί τή μανία ορισμένων
Γάλλων μπάτσων, άναρωτιέμαι άν δέν έπωφελήθηκαν άπό ένα τίποτα πού συνέβη στή ζωή μου
γιά νά μέ φακελώσουν.
Έν τούτοις μόλις έπί Μιτεράν έγινε ύπουργός
ό Franceshi έκανε τά πάντα γιά νά μέ καθησυχά
σει. Ό «κ. Τρομοκρατία» ύποσχέθηκε: δέ θά
βρίσκονται ατούς φακέλους παρά τό πολύ 60
χιλ. άτομα. 'Όμως πώς νά ναι κανείς σίγουρος;
Ούτε λέξη γι’ αύτό. Δέ θά φακελώνονται παρά
μόνο οί γνωστοί τρομοκράτες καί «οι πολίτες
πού είχαν άμεσες καί όχι τυχαίες σχέσεις μέ τούς
τρομοκράτες». ’Αλλά άκόμη κι έκεί δέν έχω
καμιά έγγύηση: 'Εγώ ό ίδιος ήρθα γιά λίγα λεπτά
σέ «άμεση καί όχι τυχαία» έπαφή μ' έναν τρομο
κράτη, όμως, τό ορκίζομαι, δέν έβαλα ποτέ
βόμβα. Θά μέ συλλάβετε μετά τήν έπόμενη
τρομοκρατική έπίθεση;
Νά πώς έχουν τά γεγονότα: συνέβησαν στό
Στρασβούργο τόν χειμώνα τού 77.
Οί άνήσυχοι νέοι πού, όπως έγώ, είχαν γοητευ
τεί άπό τήν ομάδα Μπάαντερ τά μαγείρευαν μέ
τούς αύτόνομους. Ό Πάολο, ό καλύτερός μου
φίλος στή σχολή, άντίθετος στή βία, κυνηγούσε
τήν περιπέτεια: Μιά μέρα μέ παρέσυρε στήν
αίθουσα πίσω άπό τή βιβλιοθήκη τού Στρα
σβούργου. 'Εκεί μιά έπιτροπή έκανε μιά παρά
νομη μάζωξη όπου ένας γυαλάκιας μάς έξήγησε:
Ό Ντέτλεφ Σούλτς ένας άπό τούς ύπαρχηγούς
τού Μπάαντερ έρχεται νά βρει καταφύγιο στό
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Στρασβούργο. Πρέπει νά τόν κρύψουμε, νά τόν
μεταφέρουμε κάθε δυό μέρες άπό τό ένα διαμέ
ρισμα στό άλλο.
Ή μάζωξη πρέπει νά 'ταν διαβρωμένη γιά
καλά άπό τούς μπάτσους, γιατί ό Γερμανός
τρομοκράτης πιάστηκε δυό μέρες άργότερα. Ού
τε κάν τού 'χα μιλήσει ή μάλλον τού 'χα πει
καλημέρα μιά φορά.
Μετά τή σύλληψή του κάναμε διαδήλωση καί
διαμαρτυρηθήκαμε γιά τήν έκδοσή του. Οί μπάτσοι έκαναν έφοδο. Εαναβρέθηκα μέ τόν Πάολο
μπροστά σέ δυό επιθεωρητές πού μ' έκλεισαν
στό φρέσκο μιά ολόκληρη νύχτα.
-'Εσύ δέν είσαι πού έκρυψες τόν Σούλτς;
-Εέρετε καλά πώς όχι.
-Καί στούς αύτόνομους στό Στρασβούργο
ποιος είναι ό άρχηγός;
-Δέν έχουμε άρχηγό. 'Όλοι άποφασίζουν μαζί.
Φωτογραφίες, δακτυλικά άποτυπώματα καί
γενεολογικό δέντρο, μ' έψαξαν έξονυχιστικά άπ’ όλες τίς πλευρές καί νωρίς τό πρωί μ’ άφησαν
νά φύγω.
Σήμερα, γιά νά 'χω καθαρή τή συνείδηση,
διαβάζω καί ξαναδιαβάζω τά κείμενα τού νόμου
39 έπονομαζόμενου «Νόμος γιά τήν πληροφόρη
ση καί τίς ’Ελευθερίες» καί βρίσκω τόν διάολό
μου γιά νά καταλάβω.
«Σχετικά μέ τίς έπιχειρήσεις πού άφορούν τήν
'Ασφάλεια τού Κράτους, τήν Αμυνα ή τή Δημό
σια ’Ασφάλεια, ή αίτηση τού δικαιώματος πρό
σβασης -στ’ άρχεία- απευθύνεται στήν ' Επιτρο
πή ή οποία διορίζει έναν άντιπρόσωπο-έπιθεωρητή γιά νά διεξαγάγει όλες τίς άναγκαίες έρευ
νες καί νά προχωρήσει στίς άπαραίτητες
τροποποιήσεις. Καμιά κοινοποίηση τών έλεγχόμενων πληροφοριών δέν μπορεί νά γίνει στόν
ένδιαφερόμενο...»
Ό νόμος λέει πώς δέν έχω τό δικαίωμα νά
ξέρω τό περιεχόμενο τής καρτέλας μου. Έγώ
αύτό πού θέλω νά ξέρω είναι άν αυτή ή καρτέλα
ύπάρχει ή όχι.
Τηλεφωνώ στόν Φιλίπ Μαρσάν, τόν πρόεδρο
τής Κοινοβουλευτικής έπιτροπής «Πληροφόρη
ση καί ’Ελευθερίες». Ό Μαρσάν είναι βουλευ
τής τού Σοσιαλιστικού Κόμματος τής Σαράντ
Μαριτίμ.
«”Ω, μήν άνησυχεΐτε. 'Υπάρχουν κυρίως ξένοι
σ’ αυτούς τούς φακέλους... Πολύ λίγοι Γάλλοι».
-Πώς αύτό; Δέν είναι αύτός λόγος γιά νά μάς
άπαγορεύσετε τήν πρόσβαση στ' άρχεία. Οί σο
σιαλιστές ύπόσχονταν πάντοτε πώς θά έξασφάλιζαν αύτές τίς έλευθερίες.
-Τί; 'Ακούστε... Προσπάθησα νά θίξω τό πρό
βλημα μά ή έπιτροπή συστήθηκε κατά πλειοψηφία άπό βουλευτές τής δεξιάς... Γι' αύτούς ούτε
λόγος νά διευρύνουν τό δικαίωμα πρόσβασης.
Ξανατηλεφωνείστε μου όταν θά 'χετε τελειώσει
τήν έρευνά σας... Θά 'θελα πολύ νά ξέρω αύτό
πού σάς άπάντησαν.
Τηλεφωνώ σ’ ένα φίλο δημοσιογράφο σέ μιά
μεγάλη έφημερίδα πού είχε έρθει πολλές φορές
σ' έπαφή μέ τά μέλη τών ’Ερυθρών Ταξιαρχιών ή
τής RAF.
«Τό πιθανότερο είναι νά βρίσκεσαι στούς άντι-

τρομοκρατικούς φακέλους, μού εξηγεί. Οί μπάτσοι δουλεύουν πολλούς μήνες πάνω στούς πρώ
ην άριστεριστές πού έδώ καί δέκα χρόνια δέν
έχουν κάνει τίποτα. Ακριβώς: γι' αύτούς ένας
ύποπτος πού δέν κάνει τίποτε, είναι άκόμη πιό
ύποπτος. Ισως ένας άρχηγός τρομοκράτης, πρέ
πει νά τόν παρακολουθούν άκόμη περισσότερο.
’Εμένα τόν ίδιο μέ κατασκόπευαν γιά έξι
μήνες. Μπόρεσα νά δώ μερικές πληροφορίες
πού βρίσκονται στήν καρτέλα μου. Είναι νά
πεθαίνεις στά γέλια».
Εμένα δέ μέ κάνει νά γελώ.
Χτυπώ κι άλλες πόρτες... Ή γραμματέας τής
έπιτροπής «Πληροφόρηση καί ’Ελευθερίες» ση
κώνει καρτερικά τούς ώμους. Μαθαίνω πώς
είμαι ό 40ός Γάλλος πολίτης πού έχει πραγματο
ποιήσει αύτό τό διάβημα. Μόνον ό τεσσαρακο
στός; Έμβαθύνοντας λίγο ή γραμματέας μού
μιλάει γι’ αύτόν τόν ευφυή τρελό πού έγραψε
δώδεκα φύλλα γιά τήν ιδιωτική του ζωή καί τά
έφερε στήν «Πληροφόρηση καί ’Ελευθερίες»
άπαιτώντας αύτές οί πληροφορίες νά ριχτούν
στό άντι-τρομοκρατικό άρχείο. Καταλαβαίνω τή
λογική αύτοΰ τού τύπου. ’Αφού πρέπει νά 'χει
μιά καρτέλα, τουλάχιστον νά 'ναι ξεκάθαρη. Νά
ή ιδέα: νά άκολουθήσουμε τό παράδειγμα τού
εύφυούς τρελού πού έγραψε αύτά τά δώδεκα
φύλλα. Μ’ άλλα λόγια, ν’ άποκαλύψω τίς πληρο
φορίες στούς μπάτσους χωρίς νά ξέρω άν έχουν
ή όχι φάκελο γιά μένα. Δυό λύσεις: 1)Είμαι
φακελωμένος καί γράφοντάς τους διορθώνω τίς
διφορούμενες πληροφορίες. 2) Δέν είμαι φακε
λωμένος άλλά σερβίρω στούς μπάτσους μιά καλή
αίτια γιά νά μέ φακελώσουν. Διατρέχω τόν κίνδυ
νο. Θέλω πολύ νά μπορώ νά πάρω ήρεμος τό
έπόμενο άεροπλάνο. Νά λοιπόν τό γράμμα πού
ταχυδρόμησα στούς μπάτσους.
Κύριε έπιθεωρητά,
Στό Στρασβούργο τό 1977 δέν έκρυψα τόν
τρομοκράτη Ντέτλεφ Σούλτς. Είναι άλήθεια,
τού 'πα καλημέρα μιά φορά άλλά μετά άπό κείνη
τήν περιπέτεια παράτησα τίς διαδηλώσεις, τίς
έπιτροπές καί τίς μαζώξεις τών αύτόνομων. Τό
1980 πήγα νά δώ τούς Clash στή γιορτή τής Ligue
Communiste Révolutionnaire. 'Εκεί ξαναβρήκα
τόν Πάολο τόν αύτόνομο πού 'χατε πιάσει μαζί
μου. Αύτή τή στιγμή πλέει στ’ άνοιχτά τής 'Αφρι
κής πάνω σ’ ένα κινέζικο ζόνγκ. "Αν θέλετε νά
τόν κατασκοπεύσετε κινδυνεύει νά σάς στοιχίσει
άκριβά. Εκτός άπ’ αύτά πήγα στό Μιλάνο άρχές
τού Σεπτέμβρη τού 82. Έκεί δέ συνάντησα
τρομοκράτες: Έπισκέφτηκα τό σαλόνι έπίπλου.
Στήν έπιστροφή μου άκριβώς στίς 10 Σεπτέμβρη
μέ είχατε βέβαια σταμπάρει στίς δωδεκάμισι τό
μεσημέρι στή γωνία τών οδών Ρασπάιγ καί Σέβρ,
μπροστά στήν Τράπεζα. Χτενισμένος μέ μιά
μαύρη κουκούλα κρατούσα ένα πλαστικό ρεβόλ
βερ: ήταν γιά μιά φωτογραφία μόδας πού έμφανίστηκε στό ELLE.
Σάς ευχαριστώ γιά τήν καλή σας θέληση νά μέ
διαγράψετε άπό τό άντιτρομοκρατικά άρχείο καί
σάς παρακαλώ νά δεχτείτε... κλπ.
Pierre Hurel/Awaks
Μετάφραση: Στέλλα Θεοδωράκη
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Θέλετε
καλύτερες μέρες;
Μιά Ιδιότυπη πολιτική καμπάνια
ξεκίνησε στη Γαλλία τό περιοδικό
Actuel. Μέ έμβλημα τό Ζορρό καί
σύνθημα «θέλετε καλύτερες μέ
ρες;» φιλοδοξεί νά δώσει μιά απά
ντηση στην κρίση τής γαλλικής κοι
νωνίας μέσα άπό μιά «νέα ’Αναγέν
νηση». Παρουσιάζουμε μερικά ση
μεία τού μανιφέστου τους:
« ' Η άριστερά στήν έξουσία κάνει
έπίδειξη άκροβασίας γιά νά προ
σαρμόσει τά λεγόμενό της στήν
πραγματικότητα ώστε νά μή χάσει
καί τούς πιό φανατικούς οπαδούς
της... Ή θέληση γιά άλλαγή πιάστη
κε στόν ιστό τής κρατικής άράχνης,
διαλύθηκε κι έσβησε. Δέν άντιλήφθηκαν ότι ή πιό θαυμαστή περίο
δος χάριτος ήταν έκείνη ή σύντομη
στιγμή, ό μήνας Μάης τού '81, όταν
τό Κράτος έμεινε μετέωρο, μέ τό
μηχανισμό του σέ άναστολή, μέχρις
δτου ολοκληρωθεί ή μεταβίβαση
τής έξουσίας. Δέν κατάλαβαν ότι
είχαμε άνάγκη άπό όξυγόνο. Νότοι
τώρα πού άνακαλύπτουν μιά νέα
τομή στή γαλλική κοινωνία: αύτή
πού διαχωρίζει τούς είσοδηματίες
άπό τή μεγάλη μάζα τών άνέργων
καί έκείνων πού έχουν άποφασίσει
νά ζήσουν τή ζωή τους αψηφώντας
τήν έξασφάλιση. Οί σοσιαλιστές δέν
τά πίστευαν αύτά. "Ενας σημερινός
ύπουργός είχε πεί σέ δημοσιογρά
φο τού Άκτυέλ τόν 'Απρίλη τού
'81, ένα μήνα πρίν τήν 'Αλλαγή:
« "Οταν έκλεγούμε θά αντιπροσω
πεύουμε τις έπιθυμίες σας. Δέ θά'χετε πιά άνάγκη άπό έφημερίδες
ή γκρουπούσκουλα». Τότε μάς δημιουργήθηκαν άμφιβολίες. Σήμερα
βλέπουμε ότι κάπου είχε δίκιο. Δέν
αντιπροσωπεύουμε τίποτα πιά κι
αύτοί δέ μάς αντιπροσωπεύουν κα
θόλου. "Οσο γιά τίς έπιθυμίες μας
πνίγηκαν μές στόν ρεαλισμό καί
στέγνωσαν στόν άνεμο τής λιτότη
τας.
Ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε τό
πιό παράδοξο, έκείνο πού μάς κά
νει νά ξεχωρίσουμε περισσότερο:
Πρίν τήν άλλαγή τού '81 είχαμε ήδη
υιοθετήσει τόν ατομικισμό άν κι
ένοχοποιημένοι. Ή άριστερά στήν
έξουσία μάς άποενοχοποίησε, μέ
τήν έννοια ότι θά άναλάμβανε αύτή
τόν Κοινωνικό τομέα κι έμείς τά
σχέδια γιά τό μέλλον Αντί γι' αύτό
ανακαλύψαμε έκπληκτοι ότι ή άρι
στερά όταν «μάς άποδέσμευε άπό
τό κοινωνικό» έπιτάχυνε τήν έξατομίκευσή μας.
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'Ωστόσο, παράλληλα, ποτέ στή
ζωή μας δέν είδαμε τόσους πολλούς
νά καταγίνονται μέ σχέδια, ή νά
αφήνουν νά έκφραστεί ή ποίησή
τους. Χιλιάδες τώρα άσχολούνται
μέ τίς εικαστικές τέχνες, τή μουσι
κή ή τό βίντεο. Ρίχνετε μιά ιδέα γιά
έκθεση κάθε είδους κι άνταποκρίνονται μιλούνια. Κι αύτό είναι άλήθεια, γιά όλη τήν Εύρώπη. Ή Ανα
γέννηση έχει αρχίσει. Δέν άπομένει
παρά νά άκουστεί ή φωνή μας».
Στάθης Δελής

Οί Μαλβίνες
ψηφίζουν Θάτσερ!

FORZA ITALIA!
«34χρονη ύποψήφια βουλευτίνα
στήν 'Ιταλία έκφωνεί ολόγυμνη
τούς πολιτικούς της λόγους μέ με
γάλη έπιτυχία. Στή συγκέντρωσή
της στήν πλάζ τής Τεργέστης ήταν
παρόντες καί δημοτικοί σύμβουλοι
τής πόλης -μέλη τού Ιταλικού Κομ
μουνιστικού Κόμματος, έπίσης γυ
μνοί. Τά ρούχα της, όπως έξήγησε
στό κοινό πού παραληρούσε άπό
ένθουσιασμό, τά πέταξε γιά νά γίνει
ή ίδια σύμβολο τής άπελευθέρωσης...»
Ή είδηση πέρασε πρωτοσέλιδη
στίς έφημερίδες (βλ. ΤΑ ΝΕΑ
13.6.83) άποτελώντας πρόκληση
γιά τίς πεσμένες φαντασίες. Καί
ένώ πολλοί αναγνώστες άντιμετώπισαν ψύχραιμα τό θέμα σάν φυσιο
λογική έξέλιξη στόν εύρωπαϊκό
προοδευτικό χώρο (δεδομένου ότι
ή ύποψήφια κατεβαίνει στίς έκλογές μέ τό ψηφοδέλτιο τού IKK),
άλλοι έπιδόθηκαν -μέ τήν έφημερίδα στό χέρι- στή συγκεκριμενο
ποίηση τής εικόνας τής άπελευθερωμένης πολιτικής γυνής. "Αλλοι
πάλι, σεξο-πολιτικά διεστραμμένοι
αύτοί, στράφηκαν πρός άλλες πη
γές άπολαύσεων, μεταφέροντας τό
θέμα στίς συγκεκριμένες δικές μας
συνθήκες: Νά είναι, λέει, ή Μαρία
μέ τήν Αιμιλία τσίτσιδες στή Βου
λιαγμένη καί νά μιλάνε γιά τήν άπελευθέρωση τής γυναίκας καί τών
έργαζομένων τού χεριού καί τού
πνεύματος. Στίς τιμητικές σέζ-λόνγκ ξαπλωμένοι οι σ.σ. Μίκης, Κώ
στας, καί Άντώνης, όπως τούς γέν
νησε ή μάνα τους, παρέα μέ θεόγυμνους δημοτικούς συμβούλους τού
ΚΚΕ καί τριγύρω τριπλές άλυσίδες
άπό ρωμαλέους κνίτες ντυμένους
μόνο μέ περιβραχιόνια, νά συγκρο
τούν μέ κόπο τό πλήθος πού παρα
ληρεί άπό ένθουσιασμό.
Αύτό νά δώ κι άς πεθάνω!
Α.Α.

'Ενώ λοιπόν στήν Ν. Εύρώπη
θριαμβεύουν, κυβερνούν ή άπλά άνέρχονται οί Σοσιαλιστές, οί έργατικοί ομόλογοί τους στήν 'Αγγλία
βρέθηκαν μπροστά στή μεγαλύτερη
ήττα τής ιστορίας τους. Καί μάλιστα
άπό έναν άντίπαλο ιδιαίτερα συντη
ρητικό καί σκληρό τόσο στήν οικο
νομική καί εισοδηματική πολιτική,
όσο καί άπέναντι στίς μειονότητες.
'Από εναν άντίπαλο πού γιά πολ
λούς άντιπροσωπεύει ό,τι πιό δεξιό
έχει νά δείξει ή συντηρητική παρά
ταξη στήν Εύρώπη.
Δέ θά ταν σκόπιμο νά έπεκταθούμε έδώ σέ θεωρίες συντηρητι
κού Βορρά καί σοσιαλιστικού Νό
του. Ούτε μπορούμε νά σταθμίσου
με όλες τίς αιτίες τής Εργατικής
συντριβής. Τό πόσο έφταιξε γιά
παράδειγμα ή έλλειψη ισχυρής ήγεσίας τού κόμματος, ό φόβος άπό
τούς «άριστερισμούς» τού Τόνυ
Μπέν, ή ή έπίδραση τών γκάλοπ
στούς ψηφοφόρους άν θέλουμε νά
πιστέψουμε τόν παραιτηθέντα άρχηγό Μάικλ Φούτ.
Θά σημειώσουμε μόνο έναν άπό
τούς λόγους τού συντηρητικού
θριάμβου πού φαίνεται νά πέρασε
άπαρατήρητα γιά πολλούς.
Άναφερόμαστε στόν νικηφόρο
γιά τή Μ. Βρετανία πόλεμο τών
νησιών Φώκλαντ καί τήν έθνικιστική ύστερία πού τόν άκολούθησε.
Γιατί άν στήν ' Ελλάδα έμεινε κυ
ρίως ή άντικειμενική στάση τού
BBC καί ή πράγματι άξιοπρόσεκτη
φράση «ή χήρα τού Μπουένος "Αύ
ρες μάς ένδιαφέρει όσο καί ή χήρα
τού Σαουθάμπτον» τό κλίμα πού
έπικράτησε στόν Αγγλικό τύπο καί
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ιδίως στά έντυπα μεγάλης κυκλοφο
ρίας (άκόμα καί στό ίδιο τό BBC
μετά άπό τή σύγκρουση μέ τήν
κυβέρνηση) ύπήρξε πολύ πιό σωβινιστικό. Ηρωες, παράσημα, άπομνημονεύματα πολεμιστών. Καί άναπόφευκτα αύτός ό νέος εθνικι
σμός, έξαργυρώθηκε στό έπακρο
άπό τούς συντηρητικούς πού πρίν
άπό τόν πόλεμο έπεφταν σέ δημοτι
κότητα καθημερινά.
Έδώ, βρίσκεται ίσως ένα σημε'ιο
πού έχει σημασία καί γιά μάς, μεγα
λύτερη ίσως άπό τό γεγονός τών
Αγγλικών έκλογών:
Ή δυνατότητα δηλαδή πού έχει
άκόμα καί στή σημερινή Εύρώπη,
μιά συντηρητική κυβέρνηση νά έξαπολύει έναν τυχοδιωκτικό πόλεμο
καί νά τόν έξαργυρώνει πολιτικά.
Κ.Β.

Venceremos
Διαδηλώσεις. Δακρυγόνα. Δύο νε
κροί. Συλλήψεις, εικόνες γνώριμες
άν καί ξεχασμένες. Χιλή. «Γλυκιά
μέση τής Αμεριδής». Νερούντα. Ο
όπερατέρ πού κινηματογραφεί τή
σκηνή τού φόνου του.
Δέκα χρόνια μετά τό τέλος τής
«Λαϊκής Ενότητας» καί τίς άτέλειωτες συζητήσεις πού προκάλεσε
στήν παγκόσμια Αριστερά, ό χιλιανός λαός φαίνεται αποφασισμένος
νά διεκδικήσει ξανά τήν τύχη του
άπό τά χέρια τών στρατοκρατών.
Ο άγώνας θά ναι σκληρός. Δέν
ξέρουμε τίς διακυμάνσεις καί τά
πισωγυρίσματα. Όμως όταν οί έργάτες καί οί φοιτητές βγαίνουν
στόν δρόμο είναι σίγουρο πώς κά
ποιες καρδιές χτυπούν στό Σαντιάγκο.
Κ.Β.

Πρόσφατη όιαόήλωοη στό Σαντιάγχο
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Τά «150 χρόνια τής 'Ελληνικής
Χωροφυλακής» έπισκίασαν τις τελευταίες
μέρες όλες τις άλλες έπετειακές έκόηλώσεις
πού κατά δεκάδες έφευρίσκονται καθημερινά.
Ή σκοπιμότητα γιά τήν κυβέρνηση είναι
διάφανη, όπως καί ή πρόκληση πρός τή
δεξιά. Τό σώμα πού στήριξε άστυνομοκρατία
χρόνων, κοινοβουλευτική καί
άντικοινοβουλευτική, περιορίζεται έπιτέλους
στά συνταγματικά του καθήκοντα. Ό
άρχηγός του, στήν πανηγυρική του ομιλία,
παραλείπει έπιδεικτικά όλη τήν περίοδο τού
'Εμφυλίου πού έχει έπισήμως ριφθεί στή
λήθη. Ό ένθουσιασμός δμως πού έχει
καταλάβει τό σύνολο τού κυβερνητικού
τύπου είναι κάπως ύπερβολικός. Τό ΕΘΝΟΣ
πού είναι καί τό πιό αύθόρμητο θά μάς
χρησιμεύσει σάν παράδειγμα. Δημοσιεύει στίς
7 ' Ιουνίου ολοσέλιδη συνέντευξη τής
«όμορφης Δωροδέας μέ τήν μπλε στολή καί
τά μαύρα μάτια» πού δέν είναι παρά μιά
ταγματάρχης τής χωροφυλακής τού
ρατσιστικού καθεστώτος τής Νοτιαφρικανικής
"Ενωσης. Καί όμως:
«Δέ μάς ένόιαφέρονν οί φυλετικές
διακρίσεις. 'Εμείς κάνουμε τή δουλειά μας
σάν άστυνομικοί καί βλέπουμε μαύρους
καί λευκούς ίδιους».
Καλά. Κανένας φασίστας δέ λέει ότι είναι
φασίστας. Πώς όμως νά έξηγήσει κανείς τή
«δημοσιογραφική» προβολή τέτοιων
δηλώσεων; Καί τί νά σημαίνει άραγε ή
έκτίμηση τής «κομψής Δωροδέας μέ τό
ωραίο παράστημα καί τή γλυκιά μορφή»
ότι « Ή έλληνική Αστυνομία είναι άπό τίς
καλύτερες στήν Ευρώπη»; Ή προέλευση τής
έκτίμησης μήπως θά 'πρεπε νά μάς κάνει νά
άνησυχοϋμε; Μήπως πρέπει νά χειροτερέψει
λιγάκι ή 'Αστυνομία;

P la n e n t
ότι τό πρωινό χτύπημα στήν πόρτα του δέν
όφείλεται αέ έπίακεψη τού χωροφύλακα άλλά
τού γαλατά. Πόσα δμως, συνολικά, χρόνια
χτυπούσε τήν πόρτα μας ό γαλατάς κι όχι ό
χωροφύλακας;»
Είναι δύσκολο νά άποτολμήσουμε έδώ μιά
άξιολόγηση τού πολύπλευρου έργου τού Τάσου
Βουρνά. Τού άνθρώπου πού δέ φοβάται νά
ύπερασπιστεΐ τό είδος πού λέγεται λίβελος, τού
δημοσιογράφου πού κατόρθωσε νά υψώσει τό
δικό του άντίλογο άπέναντι στόν κυρίαρχο
λόγο πού νεκρώνει τά πνεύματα καί στομώνει
τά μολύβια. Τού συγγραφέα, τού όποιου ή
όξύτητα καί ή διαύγεια σέ άναγκάζει νά πάρεις
θέση, συμφωνώντας ή διαφωνώντας μέχρι
θανάτου, άδιάφορο.
"Οταν διαβάσαμε ότι ό Τάσος Βουρνάς
βγαίνει στή σύνταξη δέν μπορέσαμε νά μή
σκεφτούμε ότι ή ΑΥΓΗ θά φτωχύνει χωρίς τήν
καθημερινή του έπιφυλλίδα. 'Ελπίζουμε,
ώστόσο, ότι οί εύκαιρίες πού θά έχουμε στό
μέλλον νά διαβάζουμε κάτι δικό του θά είναι
πολλές...
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Πρέπει όμως νά είμαστε δίκαιοι. Στούς
πάνδημους πανηγυρισμούς γιά τά γενέθλια τής
Χωροφυλακής υπήρξαν καί έξαιρέσεις. Ό
Τάσος Βουρνάς σέ έπιφυλλίδα του στήν ΑΥΓΗ
(1.6.83) κάνει μιά εύστοχη αναδρομή στήν
πραγματική ιστορία τού σώματος καί συνιστά
τήν αύτοσυγκράτηση τού λαϊκού ένθουσιασμού.
«...Ό ταν κάνουμε ιστορία, λοιπόν, καλό
είναι νά άποφεύγουμε τίς μεγάλες
πανηγυρικές κουβέντες γιά τό παρελδόν.
Γιατί τότε θά βρεδοϋν κάποιοι πού τό ‘ζηααν
ατό πετσί τους, νά υπενθυμίσουν πόσο
ευπειθής υπήρξε στους δικτάτορες. Οί
Κομποχόληδες τής Ειδικής 'Ασφάλειας τής
4ης Αύγουστου είναι οί πρώτοι διδάξαντες τά
βασανιστήρια έναντίον τών πολιτικών
άντιπάλων, ένώ άργότερα όλόκληρος ό
μηχανισμός τής χωροφυλακής τέθηκε στή
διάδεση τών καταχτητών...
... δέν έχουμε τό δικαίωμα καί μάλιστα αέ
έποχή σοσιαλιστικών όραματιαμών, νά
κομπορρημονοϋμε γιά τό παρελδόν καί νά
χαρακτηρίζουμε συλλήβδην τή δραστηριότητα
τού σώματος ώς προσφορά στήν περιφρούρηση
τής έλευδερίας, τής τιμής, τής περιουσίας καί
τής ήσυχίας τών πολιτών. Αύτά τά άγαδά
υπάρχουν τότε μόνον όταν ό πολίτης γνωρίζει
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Σέ πρόσφατο άρθρο γιά τίς
κοινωνικοποιήσεις, τού νέου άρθρογράφου
τού ΑΝΤΙ Βασίλη Ξυδιά έκπληκτοι
διαβάσαμε:
«...όπως όλες οί σημαντικές κυβερνητικές
πρωτοβουλίες δέν είναι άπόφαση (έστω καί
βεβιασμένη) κάποιου έπιτελείου, άλλά
προσωπική κίνηση Απόγνωσης τού ίδιου
τού Ανδρέα Παπανδρέου, ένα προσωπικό
ξέσπασμα κάτω άπό μιά κατάσταση πού ό
πρωθυπουργός τήν αίαδάνδηκε νά τού
δημιουργεί Αφόρητες πιέσεις. (Ειδικά αύτό
τό σημείο είναι πολύ σημαντικό γιά τήν
κατανόηση τής πολιτικής μας ζωής. Ή
διαλεκτική τής Πααοκικής έξουσίας είναι ή
έξης: Τά στρατηγικά προβλήματα τού
έλληνικοϋ Αστισμού μετασχηματίζονται σέ
στρατηγικά διλήμματα τής κυβερνητικής
πολιτικής πού μέ τή σειρά τους Αποτελούν
τό έδαφος πάνω στό όποιο μπορεί καί
αύτοαχεδιάζει ό πρωθυπουργός, Ανάλογα
μέ τή διάδεση τής στιγμής. ΓΓαύτό καί
πρέπει νά όιευκρινήσουμε ευθύς έξαρχής
ότι ή έκτίμησή μας περί στροφής, ρήξεων,
κτλ., είναι τόσο σταθερή όσο καί τά κέφια
Του. "Οχι βέβαια, έπειδή τά προσωπικά
καπρίτσια τού όποιουδήποτε μπορούν νά
γράψουν ιστορία, άλλά έπειδή στήν
'Ελλάδα είναι τέτοια ή ρευστότητα τών
κοινωνικών δομών καί τών πολιτικών
δεσμών πού ή ιστορία της άναδύεται

πολλές φορές μέσα άπό τά προσωπικά
καπρίτσια τών ηγετών της)».
Υπάρχει ένα σύνδρομο πού φαίνεται ότι
τό κληρονόμησε μιά μερίδα τής έλληνικής
άριστεράς άπό τήν έποχή τής δικτατορίας
καί τόν τρόπο πού έγινε ή μεταπολίτευση.
Πρώτα ό Καραμανλής καί τώρα ό
Παπανδρέου άποτελούν σύμφωνα μ’ αύτή τήν
άποψη τίς κορυφές μιας εύπλαστης έξουσίας
πού τήν κατευθύνουν ταχυδακτυλουργικά
κατά βούληση πρός τή σωτηρία ή τήν
καταστροφή.
"Οταν αυτές οί «έκτιμήσεις» προέρχονται
άπό τή δεξιά ή σκοπιμότητα είναι σαφής. Ό
κ. Μητσοτάκης δέ χάνει ευκαιρία νά τό
έπαναλάβει ότι έκτιμά τά άξιόλογα στελέχη
τής κυβέρνησης πού τά χαντακώνουν
δυστυχώς οί πρασινοφρουροί.
Γιά τήν άριστερά όμως; Πού άλλου μπορεί
νά όδηγήσει ή θέση ότι «ή έκτίμησή μας
είναι τόσο σταθερή όσο καί τά κέφια
Του», παρά στόν παροπλισμό καί τήν
πολιτική Αναμονής;
Ή χειρότερη δμως συνέπεια είναι άλλη: ή
κινδυνολογία. ’Αφού «στήν Ελλάδα είναι
τέτοια ή ρευστότητα τών κοινωνικών δομών
καί τών πολιτικών δεσμών» καί τά πάντα
έξαρτώνται άπό τά «κέφια του», τί θά γίνει
άν έκλείψει Αύτός; Θυμηθείτε: «Καραμανλής
ή τάνκς;» ’Αντιγράφουμε τό τέλος τού ίδιου
άρθρου:
•Τό θέμα είναι ότι αύτή ή πολιτική ΕΔΩ
πού φτάσαμε ΚΑΙ ΤΩΡΑ πού τό
σκεφτήκαμε είναι πλέον υπόθεση ένός
άνδρώπου πού κανείς δέν τόν
καταλαβαίνει καί κανείς δέν τόν
Ακολουθεί. Σήμερα, τό μόνο Αποτέλεσμα
πού δά έχει, είναι νά έπιταχυνει όλες
αύτές τις διαδικασίες πού όδηγοϋν αέ μιά
Ανεξέλεγκτη πολιτική κρίση καί ίσως στήν
κατάρρευση τής μεταπολιτευτικής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».

Τό θέμα τών κοινωνικοποιήσεων δέν
τροφοδότησε μόνον τήν πολιτική άρθρογραφία
τών έφημερίδων. Προκάλεσε, καί ήταν φυσικό,
πλήθος σχολίων πού πραγματεύονταν τά
«Ιδεολογικά» στοιχεία τού θέματος.
Ξεχωρίσαμε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι στή
στήλη ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ πού ύπογράφει ό

ΕΥΘΥΜΩΝ άπό τήν Εβδομάδα τού
Κυριακάτικου Βήματος (12.6.83):
«Κεκτημένα δικαιώματα. 'Ένας όρος πού
πολύ εύκολα χρησιμοποιείται τον τελευταίο
καιρό. Είναι όμως καί λίγο δυσνόητος καί
λίγο οξύμωρος. Τί θά πει κεκτημένα; "Αν
υπάρχει δικαίωμα ύπάρχει άπό τόν νόμο, άπό
τις συμφωνίες, άπό τό έθιμο. Καί φυσικά
είναι... κεχτημένο. "Αν δεν υπάρχουν τά
δεδομένα πού στοιχειοθετούν αύτό τό
δικαίωμα, τότε καί τό «κεχτημένο» πάει
περίπατο. Δύο λέξεις όίπλα-όίπλα,
άσύμφωνες. Κεχτημένο προνόμιο ναί, τό
καταλαβαίνω. "Ας μήν παίζουμε λοιπόν μέ τις
λέξεις άντιδικώντας ή διεκδικώντας.»
Είναι λοιπόν παραπειστικός ό όρος
«κεκτημένα δικαιώματα». Τό δικαίωμα πηγάζει
άπό τό νόμο. Καί ό νόμος τί είναι; Μά φυσικά
ή έκφραση τού δικαιώματος. Φαύλος κύκλος.
Είναι άδιανόητο γιά τήν άστική νομική
ιδεολογία ότι ό νόμος δέν είναι παρά ή
άποκρυστάλλωση ενός συγκεκριμένου κάδε
φορά μαζικού συσχετισμού κι ότι τό
«δικαίωμα» δέν είναι ένα, άδιαίρετο καί μέ
φυσική προέλευση (τό νόμο), άλλά κρύβει
πολλά άντιμαχόμενα συμφέροντα. Γι' αύτό καί
τό μόνο πού μπορεί νά κατακτηθεί, σύμφωνα
μ’ αύτήν είναι τό προνόμιο, ή ύπέρβαση δηλαδή
τού δικαιώματος.

Είναι φορές πού δυσκολεύεσαι νά μιλήσεις.
"Οχι γιατί δέν τό θέλεις ή γιατί δέν τό
τολμάς, άλλά γιατί βλέπεις πώς ό κίνδυνος
νά άναπαραγάγεις ένα λόγο βαθύτατα
σκοταδιστικό παραφυλάει άπό παντού. Γιατί
οί κακοτοπιές είναι πολλές καί σ υ χ ν ά
άπρόβλεπτες. Καί γιατί μιά δήλωση
«προοδευτικότητας» δέ συνεπάγεται
ύποχρεωτικά καί μιάν άντίστοιχη στάση.
'Αφορμή ή υπόθεση Χριστοδουλίδη. "Ενας
άνθρωπος πού σιωπά κι ένας πόλεμος πού
λυσσομανά γύρω του, έρήμην του, έναντίον
του. Αποκαλύψεις, καταγγελίες, συκοφαντίες,
ύποθέσεις, συλλογή ύπογραφών, άρθρα,
σχόλια καί σημειώματα. Υπουργικές δηλώσεις
καί άντιπολιτευτική δημαγωγία. 'Αντιστροφές.
Οί «φυσικοί» κατήγοροι γίνονται
υπερασπιστές καί οί «φυσικοί» συνήγοροι
έχουν άναλάβει τό ρόλο τού Εισαγγελέα.
Καί καλά οί όψιμοι «προοδευτικοί».
Εκείνοι πού άκολουθώντας τά σημεία τών
καιρών προτάσσουν τή δήλωση τής
ύποτιθέμενης άνεξιθρησκείας τους γιά νά
έπιστρέψουν στήν άμέσως έπόμενη
παράγραφο στά παλιά -άλλά άθάναταδημοσιογραφικά κλισέ.
'Αλλά οί άλλοι; 'Εκείνοι πού ξέρουν -ή
πού θά όφειλαν νά ξέρουν- ότι δέν είναι
άρκετό νά αντικρούσεις τά έπιχειρήματα τών
συκοφαντών γιά νά άνατρέψεις τό λόγο τους;
"Οτι δέ φτάνει νά λές μιά άλλη άποψη γιά
νά δημιουργήσεις μιά διαφορετική οπτική;
"Οτι όταν περιορίζεσαι στό πεδίο πού σού
εκχωρούν έχεις χάσει έκ προοιμίου τό
παιχνίδι; Τί κάνουν λοιπόν αύτοί οί άλλοι;
Διαβάζοντας τήν άρθρογραφία γύρω άπό
τήν ύπόθεση τού διευθυντή τού Αθηναϊκού
Πρακτορείου διαπιστώνεις ότι δέν ύπάρχει

καμιά τομή άνάμεσα σέ «δεξιά» καί
«άριστερά» κείμενα, άνάμεσα στήν
«προοδευτική» καί τήν «άντιδραστική»
σκοπιά. Συνήγοροι καί κατήγοροι
στοιχειοθετούν άθελά τους τόν ίδιο λόγο,
άναπαράγουν τά ίδια διλήμματα, γίνονται σέ
τελευταία άνάλυση συνένοχοι στή
συκοφαντία..
”Ας δούμε δύο μόνο άπό τά πολλά σχετικά
παραδείγματα:
• «Τί άηόίες είναι αύτές πού λένε;
Εκτιμώ πολύ τόν Χριστοδουλίδη καί είναι
πιό άνδρας άπό πολλούς άνδρες!» (δήλωση
τού άνεξάρτητου βουλευτή Στάθη Παναγούλη
στήν « Ακρόπολη» στίς 5 Ιουνίου).
• «Πρίν ό ίδιος θελήσει νά μιλήσει,
έμείς δέ θά μπούμε στό παιχνίδι τής
σεναριολογίας ούτε τής άπόδειξης τού
άποδεόειγμένου, μέσα άπό τή θαρραλέα
άγωνιατική του δράση, «άνόριαμοϋ» τού
Α.Χ». (άρθρο τού Στέλιου Κούλογλου στό
«Αντί», 10 Ιουνίου).
Στή συνέχεια τού ίδιου άρθρου, άφού ό
άρθρογράφος έξαντλήσει κάθε πληροφορία
διαδρόμου καί «έγκυρης πηγής», άφού -παρά
τις δηλωμένες προθέσεις του- παρουσιάσει
ένα καλοστημένο δημοσιογραφικό θρίλλερ,
μπορούμε νά πληροφορηθούμε καί τά έξής:
«Φαίνεται πάντως ότι ή μέθοδος
άποδείχτηχε άποτελεαματική. Γιατί τήν ώρα
πού συνεδρίαζε ή Βουλή γιά τις
«κοινωνικοποιήσεις», ατούς διαδρόμους
κυκλοφορούσε άπό ορισμένους καλοθελητές
τού ΠΑΣΟΚ ή φήμη καί γιά κάποιον άλλο
«ομοφυλόφιλο». Πρόκειται γιά κάποιο
κομματικό στέλεχος καί βουλευτή τού
ΠΑΣΟΚ, ό όποιος είχε τελευταία άναλάβει
κοινοβουλευτικές εύθύνες πού
δυσαρέστηααν ορισμένους άλλους. Ό
άνθρωπος βέβαια δέν είναι ομοφυλόφιλος»
(οί ύπογραμμίσεις είναι δικές μου).
Τί νά πεις; "Οτι καί οί «άριστερές» θέσεις
γλιστρούν χωρίς πολλές τύψεις στήν ίδια
παγίδα. "Οτι άνθρωποι πού ξεκινούν μέ καλή
πρόθεση, όντας οί ίδιοι θύματα τών ίδιων
προκαταλήψεων, καταλήγουν νά προσθέτουν
ένα άκόμη πετραδάκι στό άνάθεμα; Τί άλλο;
'Εκεί άκριβώς βρίσκεται τό πρόβλημα. Στό
ότι οί καλές προθέσεις δέν άρκούν. Στό ότι
τά συνθήματα αιχμής κάποιων κοινωνικών
κινημάτων έχουν καταφέρει νά έπικρατήσουν
άλλά μόνον ώς συνθήματα, χωρίς
περιεχόμενο, δίχως τις άναφορές τους στούς
άγώνες -άγώνες όλων τών ειδών- πού' τά
έκαναν επίκαιρα. Καί ώς έκ τούτου έχουν
άποδυναμωθεί, δέν παραπέμπουν πουθενά
καί σέ τίποτα. Καί ώς έκ τούτου
νομιμοποιείται σήμερα ό καθένας νά δηλώσει
ότι τό «προσωπικό» είναι «πολιτικό», νά
ύπερασπιστεϊ τήν αυτοδιάθεση τού κορμιού
πού τόσο είναι τής μόδας, νά βροντοφωνάξει
ότι ή ιδιωτική ζωή τού πολίτη δέν άποτελεϊ
«φάκελο» καί δέν ένδιαφέρει καμιά έξουσία.
Καί ώς έκ τούτου ό καθένας μπορεί μέ όλη
του τήν άνεση νά διακηρύξει κάτι άπ' όλα
αύτά ή όλα αυτά μαζί καί νά έχει τή
συνείδησή του ήσυχη. Τά συνθήματα
παρατάσσονται τό ένα δίπλα στό άλλο καί
μείς μπορούμε νά συνεχίσουμε τόν ύπνο μας
πού κινδύνεψε πρός στιγμήν νά διαταραχτεί.
Σέ τελευταία άνάλυση δέν άνήκούμε καί σέ
καμιά μειονότητα, έτσι δέν είναι;
Καί ή συκοφαντία φουντώνει, δίνει
καρπούς μέ τή συνειδητή ή άσυνείδητη
συνενοχή όλων τών πλευρών. Γιατί ό
καθένας -κατήγορος ή συνήγοροςάποδέχεται κατάβαθα τήν κατηγορία ώς
κατηγορία καί τή συζητά άπό κεί καί πέρα
στά κείμενά του.
Δέν έχω ιδέα -καί καμιά διάθεση- νά
μάθω σέ ποιά παρασκήνια άναφέρεται ό Στ.

Κούλογλου. Απ' όλο του τό κείμενο μοΰ
έμεινε μιά λέξη. Εκείνο τό ΒΕΒΑΙΑ στήν
πρόταση: Ό άνθρωπος βέβαια δέν είναι
ομοφυλόφιλος. ’Όχι γιά άλλο λόγο. Άλλά
γιατί τή θεωρώ ένδεικτική. Είναι μιά λέξη
πού έρχεται αύθόρμητα, άβίαστα, αύτονόητα.
Πού δέν τόν έχει βασανίσει. Ένα τόσο δά
έπίρρημα, άπαραίτητο στή ροή τού λόγου.
Ά ν όμως, υποθέσουμε -πράγμα πολύ
πιθανό- ότι ή ύπόθεση Χριστοδουλίδη
εισάγει νέα πολιτικά ήθη στόν τόπο μας, ότι
άποτελεϊ γενική δοκιμή γιά μιά σύγχρονη
μέθοδο πολιτικού παροπλισμού στελεχών πού
θεωρούνται κάποια στιγμή έπικίνδυνα, τότε
θά πρέπει νά είμαστε προσεκτικοί.
"Αν δεχτούμε τό δίλημμα, άν διακηρύξουμε
κατ' άρχήν τήν «προοδευτικότητά» μας καί
μετά άπαντήσουμε (καί βέβαια δέν είναι
ομοφυλόφιλος, καί βέβαια μιά θαρραλέα
άγωνιστική δράση είναι τεκμήριο ανδρισμού)
έχουμε ήδη πέσει στήν παγίδα. Γιατί οί
συκοφάντες -όποιοι κι άν είναι κάθε φορά δέ θά μπορούσαν νά μάς βρουν περισσότερο
συνεργάσιμους.
Κι έδώ είναι πού είμαστε άοπλοι,
άμάθητοι, έτοιμοι νά παίξουμε άθελά μας τό
παιχνίδι. Κι άν ό Χριστοδουλίδης είναι ένας
σύγχρονος ΓΙλουμπίδης, τό δράμα του είναι
ότι πρόκειται γιά έναν Πλουμπίδη πού
κινδυνεύει νά μήν άποκατασταθεί ποτέ. Κι
αύτή είναι ή νίκη τής σκευωρίας. Γιατί ή
κατηγορία περί χαφιεδισμού έκπίπτει όταν τά
κομματικά δεδομένα τό έπιβάλλουν ή τό
έπιτρέπουν, άλλά μιά κατηγορία πού θίγει
τήν προσωπική ζωή ένός άνθρώπου δέν είναι
εύκολο νά έκπέσει, ό,τι κι άν ειπωθεί γιά
τήν άναίρεσή της, παρά μόνο όταν κάποιοι
τουλάχιστον άνθρωποι πάψουν νά βλέπουν
στά βάθη τής καρδιάς τους τήν κατηγορία άληθινή ή ψεύτικη άδιάφορο - ώς
κατηγορία. "Οταν εκείνο τό βέβαια πάψει
νά έρχεται αύτονόητα στά χείλη. "Οταν
αύτού τού τύπου ή τρομοκρατία πάψει νά
λειτουργεί. Γιά μάς καί τούς άλλους. Κι όταν,
τέλος, σταματήσουμε νά ζητάμε πιεστικά άπό
τόν «κατηγορούμενο» νά μιλήσει. Γιατί τί θά
μπορούσε νά πει πού νά μήν είναι
άπολογητικό, πού νά άρνείται τήν ούσία τής
κατηγορίας;
Τί θά μπορούσαμε, όμως, νά
άντιπαραθέσουμε σήμερα στήν καλοδουλεμένη
πλεκτάνη; "Ισως θά έπρεπε νά μιλήσουμε γιά
τά νέα ήθη καί τόν «εκσυγχρονισμό» τους,
νά αναζητήσουμε τί κρύβεται πίσω άπό τις
νέες τους μορφές καί τούς καινούργιους
μηχανισμούς τους. Ισως θά έπρεπε νά
έντοπίσουμε τίς ένέδρες. "Ισως θά έπρεπε νά
καταγγείλουμε τούς κρατούντες -κι όχι νά
ψάξουμε πάλι γιά άποδιοπομπαίους τράγουςπού ύποθάλπουν ή άνέχονται τίς
άνθρωποθυσίες γιά πολιτικές σκοπιμότητες.
"Ισως πάλι θά έπρεπε νά προτιμήσουμε τή
σιωπή.
Δέν ξέρω. ’Εκείνο πού' ξέρω είναι ότι ό
χειρισμός μιας τέτοιας υπόθεσης χρειαζόταν
μεγαλύτερη προσοχή, περισσότερη πολιτική
εύαισθησία. Καί κάτι τέτοιο δέ βρήκα
πουθενά.
Άγγέλικα Ψαρρά
Δημήτρης Ψαρράς
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Μακρύ ριζίτικο
- συνεχεία

Σ τον «Τ α χυδρό μ ο » , τ. 23,
9.6.1983, ό δημοσιογράφος Δαβαράκης δημοσίευσε τό π ιό κάτω σχό
λιο, μέ αφορμή τό άρθρο μου «Μα
κρύ ριζίτικο γιά τόν Νιόνιο» στό
τρίτο τεύχος τού Σχολιαστή.
«Στό κάπως «ειδικό» περιοδικό
«Σχολιαστής» πού βάζει πολύ ω
ραία έξώφνλλα, κάποιος Γιάννης
Μήλιος (πρέπει νά ’ναι άρθρογράφος ατό έπάγγελμα γιατί άπό τις 5
υποσημειώσεις του οί τρεις παρα
πέμπουν αέ δικά του άρθρα) προ
σπαθεί ν' άποόείξει πώς ό Σαββόπουλος είναι Έθνικόφρων καί Δε
ξιός -άν όχι χουντικός. Έ να άπό
τά άτράνταχτα έπιχειρήματά τ ου:
Ό Σαβόπουλος λέει «ζήτω ή Ε λ
λάδα καί κάθε τι μοναχικό στον
κόσμο αύτό». Ό κ. Στεφανάκης
τής Νέας Δημοκρατίας λέει «εϊμεθα ολομόναχοι ατόν κόσμο καί όέ
σ υγγενεύο υμε μέ κανένα λαό».
"Αρα ό Σαββόπουλος καί ό κ.
Στεφανάκης συμφωνούν. Ά ρ α ό
Σαββόπουλος είναι αντιδραστι
κός. Καλά, όέν ντρέπονται;»

Ό Μίκης Θεοδωράκης είναι άριστερός.
"Οχι μόνο γιατί τό όνομά του
συνδέθηκε στενά μέ τή μεταπολεμι
κή ιστορία καί τούς άγώνες τής
Αριστερός στόν τόπο μας. Αλλά
γιατί καί σήμερα ό Θεοδωράκης
otS
iv βουλευτής, σάν πολιτική προσω^κότητα, σάν μουσικός, δρά μέ
σα στη^ Αριστερά, γιά τή στρατηγική τής Συγκεκριμένης παραδοσιακής-φιλοσοβιετικής Αριστερός πού
τόν έκφράςν Μπορεί νά διαφω
νούμε μέ τή Στρατηγική καί τήν
πολιτική αύτής Τός Αριστερός, Ο
μως αύτό είναι
θέμα.
Ό Μίκης Θεοδωράκης σάν μου
σικός, άλλά καί σάν σπιτική προ
σωπικότητα πού μπορεί Σ ί σα άπό
τήν καλλιτεχνική του δημιουργία,
άλλά καί ανεξάρτητα άπ' αύττΨ νά
συμπυκνώνει καί νά άναμεταδΣει
πολιτικά μηνύματα καί ιδεολογία
μελοποίησε τήν 'Ορθόδοξη λει
τουργία καί κάλεσε, μέσω τού τύ
που, τό λαό στις έκκλησίες γιατί
-λέει- «ή 'Ορθοδοξία είναι τό λίκνο
τού έθνους». Σ' αύτό του τό έγχείρημα, πού είχε κυρίως ιδεολογικά
παρά καλλιτεχνικά άποτελέσματα
(ό Θεοδωράκης παραμένει ένας κο
ρυφαίος μουσικός), όλος ό τύπος,
αριστερός, προοδευτικός, δεξιός,
τόν άγκάλιασε. Οί περισσότεροι δη
μοσιογράφοι ένθουσιάστηκαν.
Τό «άνοιγμα» τού Θεοδωράκη
στό όρθόδοξο «λίκνο τού έθνους»
δέ σχετίζεται παρά μόνο έμμεσα μέ
τή στρατηγική καί τήν πολιτική τού
κόμματός του - δηλαδή μόνο σ' ό,τι
άφορά κάποιες βασικές μέν, άλλά
γενικές ιδεολογικές συντεταγμένες.
Δέν πρόκειται όμως ούτε γιά μιά
προσωπική στάση. Πρόκειται γιά

μιά ιδεολογική συγκυρία μέ κάποια ι δικής περιούσιας έλληνικής φυλής,
σημαντικότατα νέα στοιχεία.
στό όνομα τής «νεοελληνικής ϊδιοΛέμε ότι ή συγκυρία είναι νέα : προσωπίας» καί τού «άναντικατάγιατί έχει τούτο τό εκπληκτικό χα
στατου προσώπου», έπιχειρεϊ νά
ρακτηριστικό: 'Οδηγεί στρατιές ο
συσκοτίσει τούς κοινωνικούς αγώ
λόκληρες διανοουμένων, μέ ριζι
νες καί τίς ταξικές άντιθέσεις, τήν
κά διαφορετικές πολιτικές καί ι
πάλη τών λαϊκών δυνάμεων ένάντια
δεολογικές τοποθετήσεις, άπό τήν
στήν εξουσία τού κεφαλαίου, γιά τό
άκρα Δεξιά, μέχρι τήν κομμουνι
σοσιαλισμό.
στική Αριστερά, νά φαντααιώνοΌ Σαββόπουλος δέν ξέρω άν εί
νται μέ πάθος ένα μοναχικό καί
ναι (πλέον) άριστερός. "Αλλωστε έπεριούσιο έλληνιαμό μέσα στήν
λάχιστα μέ ένδιαφέρει.
οικουμένη. ' Ο ελληνισμός είναι πε
Ξέρω όμως ότι ιστορικά ό Σαββό
ριούσιος, μάς λένε, φτιάχνει στόν
πουλος συνδέεται μέ τήν Αριστε
κόσμο έναν «άλλο γαλαξία», κυρίως
ρά, ή έστω μ' ένα κομμάτι της.
γιατί πιστεύει στήν Ορθοδοξία.
Ά πό τήν εποχή τού «Βιετνάμ» καί
Εμείς πιστεύουμε ότι ή Αριστε
τού «κόκκινου ήλιου» άπό τά «φα
ρά, όλοι οί άριστεροί, ιδιαίτερα οί
σολάκια» τό «λουρί καί τό σουγιά»
άριστεροί πού έπιμένουν νά θέλουν
τού Εύριπίδη, μέχρι τόν «πολιτευνά είναι μαρξιστές, πρέπει νά άντιτάκια», τά «παιδιά πού είναι στό
ταχθούν στό νέο έλληνο-χριστιανικόμμα» καί τόν «Νίκο», ό Σαββό
κό ρεύμα:
πουλος δέν ήταν άπλώς ένας μουσι
Ό χι μόνο γιατί γιά τούς άριστεκός, άλλά ένας μουσικός πού πα
ρούς καί τούς μαρξιστές, ή θρη
ράλληλα λειτουργούσε μέσα καί γιά
σκεία «δέν είναι παρά τό φανταστι
τήν Αριστερά.
κό άντικαθρέφτισμα μέσα στό κε
Αύτό πού ήθελα νά δείξω μέ τό
φάλι τών άνθρώπων, των έξωτεριάρθρο μου είναι πώς σήμερα, τό
κών δυνάμεων πού έξουσιάζουν τήν
κυρίαρχο χαρακτηριστικό στή στά
καθημερινή τους ζωή»1. Ούτε ακό
ση τού Σαββόπουλου είναι ότι συ
μπορεύεται μέ τό νέο χριστιανοεμα γιατί ή ελληνική Αριστερά έχει
θνικιστικό ρεύμα, τό τόσο προσφι
πίσω της μιά ολόκληρη ιστορία ιδε
ολογικών άγώνων -μέ πρωτοπόρο
λές στόν τύπο.
τόν Γ. Κορδάτο- ένάντια στή θρη
Ή κινδυνολογία είναι μιά πολιτι
σκευτική έκδοχή τής κυρίαρχης ιδε
κή στάση πού άπορρίπτω. Δέν μπο
ολογίας. Ούτε τέλος, γιατί οί μαρξι
ρώ όμως νά μή σκεφτώ τί άκριβώς
στές, έπειδή άκριβώς θέλουν νά
παράγει ή ιδεολογία τού περιούσιου
πλησιάζουν τά κοινωνικά φαινόμε
λαού όταν συγκροτείται πολιτικά.
να μέ έπιστημονικό τρόπο, ξέρουν
πολύ καλά, αύτό πού ξέρουν κι
όλοι οί άλλοι πού άσχολούνται μέ
τις «έπιστήμες τού άνθρώπου».
Ό τι δηλαδή «άπ' όλες τίς δυνάμεις
πού διεκδικούν τό χώρο τής έπιστήμης, ή θρησκεία, μόνη, άποτελεί τό
σημαντικότερο έχθρό... Δέν πρόκει
W.
-*■— ./
ται γιά μιά έπίθεση τού έπιστημονικού πνεύματος στό χώρο τής θρη
σκείας, άλλά τουναντίον, γιά μιά
Κπίθεση τής θρησκείας στή σφαίρα
τήν έπιστημονικής σκέψης»2.
ΚΣίως οι άριστεροί, όλοι οί άριστεροιΣιρέπει νά άντιταχθούν στό
νέο έλληνοχριστιανικό ρεύμα, γιατί
στό όνομα \ής μοναχικής καί μονα

Καί πάντα οί φιλελεύθεροι, οί
«προοδευτικοί» καί οί δημοσιογρά
φοι τους είναι πού τής άνοίγουν τό
δρόμο, γιατί αύτοί πάντα «δέν κα
ταλαβαίνουν».
Όλη αύτή ή ιστορία μ' έκανε νά
ξαναθυμηθώ τά «Σχόλια τού Τρί
του». "Ελεγε λοιπόν ό Μάνος Χατζιδάκις: «Καί ό δημοσιογράφος ό α
νώτατος άρχων... καθορίζει τιμές,
άξιες καί εισόδους στό χώρο τής
άθανασίας, μέ αυθαίρετες προδια
γραφές πού τίς χαράζουν ιεροφά
ντες τής μετριότητας καί τής άνυπαρξίας. Ό Δημοσιογράφος είναι
καί Ποιητής. Ό Ποιητής άμφισβητείται άν τύχει νά μήν είναι καί
δημοσιογράφος... Ό Δημοσιογρά
φος μπορεί νά είναι καί πολιτικός
σχολιαστής. Πολιτικός σχολιαστής
δέ γίνεται χωρίς ταυτότητα δημο
σιογράφου... 'Ηθικόν, ό,τι έχει έλευθέρας καί δημοσιογραφικόν. 'Α
ληθές ό,τι μάς φανερώνουν τών έφημερίδων οί γραφές, καί 'Εθνι
κόν, ό,τι άληθές γιά τίς έφημερίδες
καί ήθικόν»3. Ταιριάζει καλά γιά
όρισμένους δημοσιογράφους.
Υ.Γ. Ορισμένοι παλιοί φίλοι μου μέ
κατηγόρησαν (σέ κάποιους άλλους
φίλους μου), ότι είμαι «ζντανοφικός» (!) γιατί λέει, έξετάζω τήν
τέχνη μόνο άπό ιδεολογική σκοπιά.
Όμως, παλιοί μου φίλοι, όσο κι άν
έχετε καθηλωθεί στόν Σαββόπουλο
(γιατί άπ' όσο θυμάμαι δέν εϊσαστε
ούτε θρήσκοι, ούτε οπαδοί τής έθνικής ομοψυχίας, ούτε «ριζίτες»),
πώς είναι δυνατόν νά ύποστηρίζετε
στά σοβαρά ότι άκόμα καί οί συνε
ντεύξεις πού δίνει ό Σαββόπουλος,
οί μονόλογοί του άπό τό ραδιόφωνο
κλπ., είναι τέχνη. Κι άν ορισμένες
φράσεις μέσα στή συνέντευξη είναι
παρόμοιες μέ κάποιες άλλες μέσα
στούς τοίχους, αύτό δέν ύποδεικνύει άραγε ότι συχνά είναι όχι
μόνο δυνατή καί θεμιτή, άλλά καί
αναγκαία μιά ιδεολογική κριτική
τής καλλιτεχνικής παραγωγής; Μή
μού πείτε τώρα ότι έπικρίνετε τή
«Λειτουργία» τού Μίκη μόνο καί
μόνο έπειδή κρίνετε ότι «ύστερεί
καλλιτεχνικά» !
Γιάννης Μηλιός
1. Φρ. Έ ν γ κ ε λ ς , «Α ντι-Ν τύριγκ».
2. Sigmund Freud, «Neue Folge der Volte
sungen zur Einführung in die Psychoanalyse».
3. Μ. Χ α τζιό ά κ ι, « Εκμαγείο μέλλοντος
χρόνου», ά π ό τά «Σχόλια του Τρίτου».
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Πρόκειται γιά μιά πολύ σέξυ ιδέα, δέ νομίζετε;
Κρατείστε αύτό τό τεύχος. Κι άν τυχόν περάσει
ή μόδα, πάλι θά ξανάρθει, μήν άνησυχείτε, καί
τότε θά παίζετε μέ τό περιοδικό. Εμείς πάντως
δέ θά σάς πούμε τί νά κάνετε ή τί νομίζετε ότι
κάνετε ή τί θά θέλαμε νά νομίσουμε ότι κάνετε
μέ τά σκουπίδια σας. Τό θέμα είναι τί πραγματι
κά έχετε κάνει. (Τά κάναμε θάλασσα, φοβάμαι).

Σ τ ο Τούκσον τής Άριζόνα οί φοιτητές τής
κοινωνιολογίας άπέκτησαν τελευταία μιά ενδια
φέρουσα ασχολία σ' ένα πραγματικά έρευνητικό
πρόγραμμα πού προωθεί τήν έπιστήμη σέ νέα
πεδία. Δυό φορές τή βδομάδα άδειάζουν μερι
κούς σάκους σκουπιδιών καί -μέ γαντάκια στά
πολιτισμένα καί έμπειρα χέρια τους- άνασύρουν
ένα-ενα τά άπορρίμματα, τά ονομάζουν καί ταξι
νομούν άνάλογα μέ τό είδος, τήν ύφή καί τήν
προέλευσή τους.
• ··
«Γιατί όχι;» τούς ύπερασπίζεται ό άνθρωπολόγος καθηγητής τους πού έχει ντοκτορά στήν
αρχαιολογία, «οί άρχαιολόγοι μελετούν άρχαία
άπορρίμματα γιά νά γνωρίσουν τούς περασμέ
νους πολιτισμούς»)!)« Εμείς μελετάμε τά δικά
μας γιά νά γνωρίσουμε τόν δικό μας πολιτισμό:
Τά σκουπίδια μας είναι τό άφιμύθιστο πρόσωπο
τού τρόπου ζωής μας».

Sui generis μειοψηφία οί τελευταίοι, είναι όμως
όλοι τους αισιόδοξοι πρόσκοποι τού' άθάνατου
άμερικανικού όνείρου, στή χώρα μέ τίς άπεριόριστες δυνατότητες. Ό υπόλοιπος κόσμος άσθμαίνει νά προλάβει τούς άμερικανούς φυσικά άκό
μα καί στά σκουπίδια. Εδώ υπάρχουν οί σοφι
στικέ γιαπωνέζοι πού άνταλλάσσουν παλιές έφημερίδες μέ καινούριο χαρτί ύγείας· ένα χωριό στό
Κάιρο πού έπιζεί καί ζεί καταμεσίς ατούς σκου
πιδότοπους βγάζοντας έτσι τό ψωμί του «άνθυγιεινό άλλά μιά άπό τίς άποτελεσματικότερες
άνθρώπινες προσπάθειες στόν κόσμο», διαπι
στώνει ό παρατηρητής τής Διεθνούς Τραπέζης
-άκόμα καί ρακοσυλλέκτες υπάλληλοι πού ύπό
τήν έποπτεία οπλισμένων στρατιωτών μαζεύουν
γιά τούς έργοδότες τους στις Φιλιππίνες. Μπρο
στά σ’ αύτούς, οί δικοί μας ρακοσυλλέκτες πού
τούς άνακάλυψε προδικτατορικά έκτος τών τει
χών ό Β. Βασιλικός μαζί μέ τό σύλλογό τους « Ό
Κλεάνθης», καί τούς ξαναζέστανε ό μεταδικτατορικός προοδευτικός άπογευματινός τύπος, δέ
θά χαν νά παραπονεθούν γιά κρατική όστοργία.

•·*
’Ακόμα κι αν σάς έκλεψε τήν προσοχή ή
ένδιαφέρουσα άποψη τού δόκτορα περί άρχαιολογίας θά θαυμάσατε σίγουρα τίς άκούραστες
προσπάθειες τών νέων άμερικανών έπιστημόνων
-παρά τίς άντιξοότητες πού μπορούν να προκαλέσουν μουχλιασμένς πίκλες, ώριμα χάμπουρ
γκερ ή άκόμα πάνες-βρακάκια μέ μπίρα- νά
προχωρήσουν στήν άνθρώπινη γνώση πιό βαθιά,
διαπερνώντας κι αύτό τό φράγμα τής μπόχας.
Καί σάν σωστοί κοινωνιολόγοι πού σέβονται τήν
άτομική σφαίρα τών «χρηστών» ποτέ δέν άναφέρουν τό όνομα τών νοικοκυριών όπου χώνουν τή
μύτη τους.

*Επιστημονική επιφυλλίδα ειδικού συνεργάτη μας

Ή κοινωνιολογία, ή άκούραστη αύτή έπιστή
μη τής σταθεροποίησης τών σύγχρονων κοινωνι
κών σχηματισμών, άναζητά καί βρίσκει νέα στη
ρίγματα στά σκουπίδια. Οί έπιστήμονες απο
κτούν μέ τή σκσυπιδολογία, τό νέο διεπιστη
μονικό πεδίο, στέρεες γνώσεις μοντέλων συ
μπεριφοράς. Ό πω ς λέει ό καθηγητής: «Οί
άνθρωποι θά σού πούν αύτό πού κάνουν ή
νομίζουν πώς κάνουν, είτε ό,τι θά θελαν νά
νομίζουν πώς κάνουν. Τά σκουπίδια όμως είναι
τό ποσοτικά μετρήσιμο άποτέλεσμα, τού τί
πραγματικά έχουν κάνει».
•· ·
Καί ένώ τό επόμενο βήμα τής άμερικανικής
έπιστήμης στό δρόμο της πρός τή θετική γνώση,
άναμένεται νά εντοπιστεί στίς τουαλέτες τών
παιδιών του μπάρμπα-Σάμ (μέ τούς έρευνητές
νά καραδοκούν στά κιούγκια γιά τό μουστοκούλουρο τών 8 καί 20" ) ή σκουπιδολογία είναι μιά
μόνο όψη τής σύνολης άμερικανικής προσπά
θειας γύρω άπό τά άπορρίμματα, τά άχρηστα, τίς
βρωμιές καί τίς λοιπές άηδίες.

σμένες στήν παραδοσιακή έλληνική άρχή «κι
άπ' τό σκατό τους παξιμάδι») νά άξιοποιηθούν
τά σκουπίδια οικονομικά, πού όμως δέν άπέβησαν όλες τόσο κερδοφόρες όσο ή παραγωγή τών
ιδίων τών σκουπιδιών, ή ήγέτιδα τού δυτικού
πολιτισμού στράφηκε καί σέ άλλα έργα. Χάριν
λιτότητας άρχισε νά γίνεται λόγος γιά οικονομίες
καί ξαναχρησιμοποίηση τών άχρηστων καί πετα
μένων. Κάποιοι οίστρηλατοΰντες άρχιτέκτονες
έδιναν κουράγιο καί ιδεολογία παρουσιάζοντας
τά σπίτια τους μονωμένα μέ κονσέρβες κοκακόλας, μέ βαρέλια γιά παράθυρα και χερούλια
μπιτονιών γιά πόμολα στίς πόρτες. Κι άν στή
γηραιό μας ήπειρο έχουμε άρκετά τέτοια παρα
δείγματα έλεύθερων, αυτόνομων καί έτερόφωτων διαμερισμάτων, τό ιδιαίτερο στούς ύπερπόντιους συμμάχους είναι ή κουλτουροποίηση τών
σκουπιδιών: άπό έταιρίες άποκομιδής μέ μα
σκών τά γουρούνια, έως ρέκτες ρακοσυλλέκτες
πού μέ τά άπορρίμματα τής βαρβαρότητάς τους
καί τών γειτόνων τους κατασκευάζουν τόν πολι
τισμό τους, ένα άπερίγραπτο καί άνιστόρητο
άμερικανομπαρόκ.

Έτσι, άγαπητοί άναγνώστες, τώρα θά πρεπε
έμείς οί Εύρωπαίοι νά πάρουμε ξανά τήν ιδέα
άπό τόν Ατλαντικό άλλά νά τής δώσουμε τό
κάτι άλλο της, τήν ευρωπαϊκή φινέτσα. Τί θά
λέγατε νά σκεφτόμαστε γιά τήν ψυχανάλυση τού
σκουπιδιού ή νά ρομαντζάρουμε μέ τή γοητεία
(seduction) τής χωματερής; 'Εντάξει, οί χωματε
ρές μας δέν αύτοαναφλέγονται όπως στό Μιλάνο
ούτε βέβαια μυρίζουν βανίλια όπως στό BeverlyHills, έχουν όμως κι αύτές τή δική τους μεσο
γειακή χάρη. Καί είναι καί ύρμπαιν. Οί περιβαλλοντολόγοι τού περιοδικού μπορούν νά σάς δεί
ξουν τό δρόμο γιά τά "Ανω Λιόσια. "Η άκόμα,
έπιχειρείστε μιάν έξατομικευμένη έρευνα πε
δίου. Γνωρίστε αύτούς πού έκαναν πριν άπό σάς
πίκ-νίκ στό Σχοινιά άπό αυτά πού ξέχασαν: τί
ήπιαν, τί έφαγαν, τί διάβασαν, μέ τί έπαιξαν,
πόσο άνθρώπινα κοντά έφτασαν ό ένας στήν
άλλη. (Παίζεται καί στήν πόλη τή νύχτα στό
«άσανσέρ υπηρεσίας»). Οδηγός, τό παλιό έθνικό μας ρητό: βρέστο καί πάρτο.
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Τό τέλος μιας Ιστορίας
ν

η

ή συνεχεία ενός παραμυθιού;

Τό καψόνι
ατό Στρατό
Πολλοί βά διερωτώνται, πώς είναι
δυνατόν άκόμη καί σήμερα νά συ
νεχίζεται τό καψόνι στό στρατό. Οί
καιροί σίγουρα έχουν πιά άλλάξει
καί μάλιστα δέν είναι λίγες οί υπο
σχέσεις πού έδωσε προεκλογικά ή
κυβέρνηση βεβαιώνοντας ότι θά
βάλει τέρμα στην «άπάνθρωπη καί
κτηνώδη αυτή πρακτική». Πέρα
άπό αυτά, υπάρχουν καί οί σημερι
νές διαταγές, πού σέ τήρηση τών
προηγουμένων ύποσχέσεων άπαγορεύουν τό καψόνι καί συνιστοΰν
ατούς άνώτερους «καλήν καί στορ
γικήν συμπεριφοράν πρός τούς κα
τώτερους». Καί όμως τά φαινόμενα
άπατοϋν. Οί συχνές καταγγελίες
τών στρατιωτών, μάς πείθουν ότι τά
καψόνια καί οί έξευτελισμοί συνεχί
ζονται καί ότι κάποιες σκηνές φρί
κης έξελίσσονται καθημερινά στά
στρατόπεδα. Μά ούτε καί ό ξυλο
δαρμός τού εύελπη Παραίορδανίδη
βρίσκεται στό μακρινό παρελθόν.
Τέλος είναι άκόμη πολύ νωπό τό
αίμα κάποιων φαντάρων πού αύτοκτόνησαν ή άποπειράθηκαν νά αύτοκτονήσουν μετά άπό καψόνι ή
έξευτελισμό πού έγιναν σέ βάρος
τους. Ειδικότερα γι' αύτό τό θέμα,
μάς ένημέρωσε στήν «Ελευθεροτυ
πία» πολύ πειστικά ό στρατιωτικός
γιατρός, πού άναλύοντας τά αίτια
τών αυτοκτονιών, άναφέρθηκε ση
μαντικά στή βάναυση συμπεριφορά
τών άξιωματικών πρός τούς στρα
τιώτες.
Τό καψόνι δέν έχει σταματήσει.
'Αντίθετα συνεχίζεται άμείωτο.
"Ας δούμε όμως συγκεκριμένα τίς
αιτίες καί τήν πραγματικότητα τού
καψονιού.
Γιά νά μπορέσει ό Ελληνικός
Στρατός νά εκπληρώνει, κάθε φορά
μέ επιτυχία τό σημαντικό πολιτικό
ρόλο πού τού ανατέθηκε κυρίως
μετά τόν έμφύλιο, έπρεπε άναγκα-
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στικά νά στεγανοποιηθεί σάν θε
σμός ή καλύτερα νά ένισχύσει τούς
όρους τής στεγανότητάς του. Τά
άποτελέσματα ήταν:
α) Κάθε δυνατότητα έλέγχου τής
πολιτικής εξουσίας πάνω στό στρα
τό άποκλείστηκε θεσμικά. ΓΊ.χ. έλ
λειψη κοινοβουλευτικού έλέγχου, άδυναμία κοινοβουλετικού έλέγχου
στό Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβού
λιο.
β)Κάποιες σοβαρές άναντιστοιχίες τού τρόπου λειτουργίας τού
στρατού (έσωτερική λειτουργία, δο
μή, δικαιώματα καί ύποχρεώσεις
τών στρατιωτικών) μέ τή λειτουργία
τών άλλων δημόσιων θεσμών έγιναν
πραγματικότητα, π.χ. προφανής άντισυνταγματικός συγκεντρωτι
σμός. "Ετσι ή έλευθερία κινήσεων
τών στρατοκρατών, καί ή άκριτη
άποδοχή τού ρόλου καί τών ένεργειών τού στρατού άπό πλευράς
τών στρατιωτικών εξασφαλίστηκαν.
"Ολες μάλιστα έκείνες οί ρυθμίσεις
καί πρακτικές πού σχετίζονται μέ
τίς διαδικασίες καταστολής, υποτα
γής καί σιωπηρής άποδοχής κά
ποιων ρόλων, δηλαδή έκείνες πού
στοχεύουν στή ρομποτοποίηση καί
στή συντριβή τής προσωπικότητας
τού άτόμου π.χ. στέρηση τής προ
σωπικής έλευθερίας, τής τιμής, τής
ζωής κτλ. είτε δέν κρίθηκαν σάν
συνταγματικές παραβιάσεις (παρά
ταση τής θητείας μέ πειθαρχική
φυλακή - εγκλεισμός στό πειθαρ
χείο κτλ) είτε στήν πράξη δέν άπασχόλησαν κανένα (δολοφονίες - ξυ
λοδαρμοί, καψόνια, έξευτελισμοί, άπειλές, βρισιές). Τό καψόνι χαρα
κτήρισε καί χαρακτηρίζει άκόμη μέ
τραγικό τρόπο τή ζωή τών φαντά
ρων.
Ί Ι άρχή ήταν καί είναι ότι ό
στρατιωτικός καί ειδικότερα ό έφε
δρος δέν μπορεί νά τού έπιτραπεί
νά έχει δικές του απόψεις, συνή

θειες, προτιμήσεις, νά εκθέτει τά
πιστεύω του, νά διεκδικεί εύκολα
τά δικαιώματά του. Πρέπει νά ένταχθεί στή στρατιωτική μάζα, δηλαδή
σ' ένα ενιαίο σύνολο άτόμων μέ ένιαία χαρακτηριστικά. Τό άτομικό
καψόνι συντρίβοντας τά βασικά χα
ρακτηριστικά τής προσωπικότητας
τού άτόμου τό προετοιμάζει γιά τήν
πιό πάνω ένταξη, τό ομαδικό καψό
νι καί οί άσκήσεις άκρίβειας τό
εντάσσουν. Τό άτομικό καψόνι,
πού όπως είπαμε στοχεύει νά συν
θλίψει άμεσα τά βασικά χαρακτηρι
στικά τής προσωπικότητας, παίρνει
φρικιαστικές διαστάσεις καί έπενεργεϊ τραυματικά στό θύμα. «Λό
γω τής πειθαρχίας καί τής ίεραρχικής έξαρτήσεως στό Στρατό, μοι
ραία ή προσωπικότητα ύφίσταται
περιορισμούς καί ή πρότερη κοινω
νική διάκριση ισοπεδώνεται καί ή
βούληση ύποχωρεί» («Ό στρατός
τό μεγαλύτερο σχολείο» Στρατιωτι
κή Επιθεώρηση 3/3/81).
Οί ασκήσεις ακρίβειας, (βηματι
σμός, προσοχές, άναπαύσεις πού
καλύπτουν τίς περισσότερες ώρες
έκπαίδευσης) καί τό όμαόικό κα
ψόνι συντάσσουν τά άτομα σ’ ένα
σύνολο (στρατιωτικός σχηματισμός)
πού ύπακούει ομοιόμορφα, πού
λειτουργεί μηχανικά καί αύτόματα,
μετατρέπουν τήν άνθρώπινη προ
σωπικότητα σέ πολεμική ύλη.
«Στό στρατό άνθρωποι διαφόρου
προελεύ'σεως άπό χίλιες καρυδιές
καρύδια, εντάσσονται στήν αυτή
φάλαγγα, ό ένας πίσω άπό τόν άλ
λο, άνευ διακρίσεως ύφίστανται τήν
αύτή άγωγή. Ο στρατιωτικός οδο
στρωτήρας ισοπεδώνει τό έμψυχο
υλικό, τό διαπλάθει καταλλήλως
άπό πολεμικής, εθνικής καί κοινω
νικής πλευράς καί τό παραδίδει έ
πειτα στήν κοινωνία έντελώς διάφο
ρο απ'ά,τι τό παρέλαβε. Ή υπο
χρέωση τής ύπακοής πάντων στά
κελεύσματα τού ενός άποτελεϊ τήν
ψυχική άνακούφιση γιά τόν μαχη
τή» (Σ.Ε. 3/3/81).
« ' Η διαδικασία έκπαίδευσης τού
μόνιμου στελέχους άποβλέπει στήν
ομαδοποίηση τών έκπαιδευομένων... διαταγή συμπεριφοράς τών
άξιωματικών πρός τούς φαντά
ρους» ('Ελευθεροτυπία 29/5/83).
I
Βέβαια όλη ή πιό πάνω διαδικα
σία χρειάστηκε καί τή δικαιολόγησή
της, τό εγκώμιό της. Παράλληλα μέ
τό μύθο τού άπολιτικοΰ στρατού
λειτούργησε καί λειτουργεί ό μύθος
τού σκληρού, συνετού καί έμπειρου
στή ζωή νέου, πού τέλειωσε τή
θητεία του. Ό μύθος προϋποθέτει
γιά τό άξιόμαχο τού στρατού ικα
νούς, σκληρούς καί άκούραστους
στρατιώτες πού ξέρουν νά ύπομένουν καί πού μέσα άπό τίς δυσκο
λίες άτσαλώνεται ή θέλησή τους,
μεγάλο προσόν γιά τή ζωή. «Μόνον
έτσι τό άτομο άποκτά συνείδηση
τών δυνάμεών του καί μόνον όταν
γυμναστεί διά νά ύπομένει τάς εθε
λούσιας ταλαιπωρίας καί κακουχίας
θά δυνηθεϊ νά ύπομείνει καί αύτάς
τού πολέμου». (Στρ. Κανονισμός

20-1, άρθρο 2, παρ. 6, έδαφ. 3.)
Μέ τή σειρά του ό λαός συνηθίζει
τό «πήγαινε φαντάρος γιά νά βάλεις
μυαλό, νά γίνεις άντρας. "Αν δέ
σκύψεις τό κεφάλι δέν μπορείς νά
γίνεις σωστός άνθρωπος».
Κάθε ιδεολογικός μύθος όμως
διαπραγματεύεται φανταστικά τό
άντικείμενό του. "Οπως καί ό στρα
τός πού δέν πρέπει νά άναμειγνύεται στήν πολιτική, είναι παρ’ όλα
αύτά ό πιό πολιτικοποιημένος θε
σμός τού Ελληνικού κράτους, έτσι
καί ό νέος πού μέ τά καψόνια
γίνεται ικανός πολεμιστής, σκληρός
άντρας, συνετός καί έμπειρος πολί
της, στήν πραγματικότητα παίρνει
δίπλωμα ύποταγής, άναγκαίο γιά τή
διαιώνιση τής κοινωνικής ιεραρχίας,
γιά τήν έξασφάλιση τής κοινωνικής
συναίνεσης. Ή σκληράδα τού
χρειάζεται γιά τόν άκρατο φιλοτο
μαρισμό καί τήν ιδιοτέλεια. Ή σύ
νεση, γιά τήν ύποταγή τήν παθητικότητα καί τήν άπολιτικοποίηση.
' Η έμπειρία γιά τό γλύψιμο καί τήν
κολακεία πρός τήν έξουσία.
Τά καψόνια άφοροΰν καί τά τρία
έπίπεδα τής πρωτοβάθμιας στρα
τιωτικής έκπαίδευσης. Τή σχολή
Εύελπίδων, σχολές έφέδρων άξιω
ματικών, καί τών στρατιωτών (κέ
ντρα νεοσυλλέκτων, μονάδες έκστρατείας).
Οί «εύέλπιδες» στά τέσσερα χρό
νια τής σχολής δέ μαθαίνουν παρά
νά «διοικούν καί νά διοικούνται».
Τίς πρώτες ούσιαστικές γνώσεις πά
νω στή δουλειά τους τίς μαθαίνουν
άφού τελειώσουν τή σχολή, στίς
σχολές προσαρμογής.
Οί παλιοί άναλαμβάνουν τούς νέ
ους. Αναφορές, ύποκλίσεις, κάμ
ψεις στό έδαφος, τρέξιμο, άνεβοκατεβάσματα στίς σκάλες, αναγκαστι
κό πιόσιμο ξυδιού, ξυλοδαρμοί, βρί
σκονται στήν ήμερήσια διάταξη. Τό
πρώτα δυό χρόνια τής σχολής τούς
καθορίζουν πλέον σάν χαρακτήρες.
Περιμένουν τόν καιρό νά τελειώ
σουν καί νά έκδικηθούν κάθε «κακομαθημένο πολίτη» πού θά στρατευθεί. Πάρα πολύ λίγοι μετανοημένοι, μέ τραυματικά άγχη, προσπα
θούν νά πάρουν τό γρηγορότερο
σύνταξη.
Τό ίδιο καί στίς σχολές έφέδρων
άξιωματικών. Κάθε παλιός «χρεώ
νεται» ένα νέο. "Οποιος έφεδρος
τολμά νά άντισταθεϊ συντρίβεται.
Στούς στρατιώτες τό καψόνι γίνε
ται ή άπό τούς άξιωματικούς ή άπό
τούς ίδιους δηλαδή άπό τούς πα
λιούς στούς νέους. Κάμψεις στό
έδαφος, πηδήματα σάν λαγουδάκια,
τρέξιμο συνεχές, άνατάσεις μέ τό
όπλο στά χέρια, περπάτημα μέ τά
γόνατα, έρωτική έπαφή μέ τό σάκο
ρουχισμού, παρκάρισμα τής καρα
βάνας, πολλές μεταβολές, σβήσιμο
εικονικών φωτιών, βρισιές, άπειλές,
βιαιοπραγίες. "Ολη ή περίοδος στό
κέντρο νεοσυλλέκτων καί οί πρώτοι
μήνες στή μονάδα, άποτελούν μαρ
τύριο γιά τόν φαντάρο. Δίνουμε τά
πιό κάτω χαρακτηριστικά παρα
δείγματα:

ααφής: «Περιήλθε εις γνώαιν τής
ύπηρεαίας άτι οί βαθμοφόροι...
ύποβάλλουν όπλίτας εις δοκιμαοίας (καψόνι) καί εις πολλάς π ε
ριπτώσεις εις άνεπιτρέπτους σω
ματικός καί ψυχικός τοιαντας...
Ε πιδίω ξις π α ντό ς ά νω τέρον...
πρέπει νά είναι ή έπίτενξις ψυχι
κής έπαφής μετά τών κατωτέρων
καί ιδιαιτέρως μετά τών κληρω
τών, ή όποια έπιτυγχάνεται διά
πατρικής συμπεριφοράς, στοργής
καί σεβασμού... κατόπιν τών ανώ
τερων καλώ τάς Διοικήσεις... νά
έπιβάλλουν αύστηροτάτας κυρώ
σεις εις πάνταν παραβάτην... το
ΓΕΣ... θά ελέγχει αύστηρώς τάς
Δ )καεις έκείνας ai όποιοι θά ολι
γωρήσουν».
’Αντιστράτηγος
Ευθύμιος Καραγιάννης
Αρχηγός
ΓΕΣ/Ιο ΕΓ/5α Φ540/32 36897/Σ
2073/2 Ιουλίου 1981.
Ούτε όμως ή περίφημη διαταγή
πού δημοσιεύτηκε στήν « Ελευθε
ροτυπία» είναι κάτι τό καινούργιο.
Τά ίδια ακριβώς πράγματα γράφο
νταν στή Στρατιωτική 'Επιθεώρηση
καί έπί Νέας Δημοκρατίας. «Περί

1) Στίς 6.2.82 ό στρατιώτης Κέλης
βρέθηκε κρεμασμένος. Λίγες ώρες
πρίν άπό τό θάνατό του είχε ύποβληθεί σέ άτομικό καψόνι άπό λο
χαγό τής μονάδας τού 346 ΤΕ (επι
στολή φαντάρων).
2) Ή έπιτροπή σμηνιτών τής 82
Σ.Τ. ΕΣΣΟ στήν 124 ΠΒΕ, Τρίπολη,
καταγγέλλει ότι γιά ένα πρωί έπί
μισή ώρα έγινε σ' ένα ολόκληρο λό
χο ομαδικό καψόνι μέ κάμψεις καί
συνεχείς μεταβολές. Τό άποτέλεσμα ήταν δυό σμηνίτες νά λιποθυ
μήσουν καί ένας νά πάθει νευρικό
κλονισμό.
3) Ή έπιτροπή φαντάρων τού
576 Τ.Π. στό Αργος Όρεστικόν,
καταγγέλλει τόν άντισυνταγματάρχη Εαφόπουλο Βασίλειο γιά χειροδι
κία σέ στρατιώτη (Μάρτης 1983).
4) ' Η έπιτροπή φαντάρων τής
σχολής πυροβολικού (126 Μ.Π.Π.
-ΠΔ. ΕΠΒ) καταγγέλλει: Τόν Σε
πτέμβριο 1982 ένας παλιός μαθη
τής τής σχολής διατάζει ένα νέο νά
κάνει κάμψεις μέσα στή θέλασσα
στά ρηχά νερά, ό νέος έκτελεί.
5) Τόν Οκτώβριο τού 1982, 3
μαθητές τής σχολής Εύελπίδων ξυ-

τής άνθρωπίνης προσωπικότητας
καί τής τεχνικής τών συνεντεύξε
ων» - Ανχης (Π.Ζ) Δ. Σμοκοβίτης ΣΕ 9/81 τεύχος 9.
Είναι εύκολο λοιπόν νά κατανοή
σουμε ότι οί διαταγές δέ λύνουν τό
πρόβλημα. Μάλιστα τό έκαναν πιό
πολύπλοκο καί οί δηλώσεις τού ΥΦΕΘΑ κ. Δροσογιάννης. Απαντώ
ντας στή Βουλή τήν 31.11.82 σέ
έρώτηση πού τού έγινε γιά τό κα
ψόνι, δηλώνει ότι ή Κυβέρνηση έχει
λάβει τά άπαιτούμενα μέτρα άλλά
καί ότι δυστυχώς τό καψόνι άποτελεί παράδοση.
Είναι σίγουρο, ότι ή λύση τού
προβλήματος πού μάς άπασχολεί
σχετίζεται μέ τόν συνολικό έκδημοκρατισμό τών ένοπλων δυνάμεων.
Σχετίζεται μέ τό σπάσιμο τού στε
γανού τού στρατού, μέ τήν κατάκτηση τών συνδικαλιστικών καί δη
μοκρατικών έλευθεριών άπό πλευ
ράς τών στρατιωτικών καί κυρίως
τών φαντάρων. Οί φαντάροι, οί ά
μεσα καταπιεζόμενοι άπό τόν στρατοκρατικό μηχανισμό, είναι αύτοί
πού θά βάλουν τέρμα στό φασισμό
καί στήν κτηνωδία τού καψ’ονιού,
διεκδικώντας, μέ όρους κινήματος
καί μαζικής πάλης μέσα στά στρα
τόπεδα τά δημοκρατικά τους δι
καιώματα. Όσο γιά τήν κυβέρνηση
τού ΠΑΣΟΚ οί φαντάροι, πού δια
μαρτύρονται καί παλεύουν οργανω
μένα, συγκεκριμένα τό κίνημα τών
«'Επιτροπών Στρατιωτών, Ναυτών
καί Σμηνιτών», βαπτίζονται ύπο
πτοι καί προβοκάτορες. Οί φαντά
ροι πού αύτοκτονούν βαπτίζονται
ψυχασθενείς. Κατά τά άλλα ή δημο
κρατία διευρύνεται, ό «σοσιαλι
σμός» προοδεύει, τό συμβόλαιο λα
ού καί κυβέρνησης τηρείται. Τηρεί
ται όμως μέ όρους στασιμότητας.
Τό δήλωσε άλλωστε ό κ. Δροσογιάννης στή Βουλή τήν 8.4.83 λέγοντας
οτι «στο στρατό τίποτα ουσιαστικό
δέν έχει άλλάξει καί ότι τίποτα δέν
πρόκειται ν' άλλάξει».
Γιώργος Καραζάνος

λοκοποΰν τόν μαθητή Παραίορδανίδη. Τιμωρούνται θύτες καί θύμα.
Ή κυβέρνηση σήμερα μιλάει γιά
κατάργηση τού καψονιού. Έπαίρεται καί γιά τις σχετικές άπαγορευτικές διαταγές της. Δέν «κομίζει ό
μως γλαύκαν εις τάς Αθήνας». Δια
ταγές πού άπαγορεύουν τό καψόνι
έχουν έκδοθεί καί πιό παλιά. Αύτό
όμως δέ σταμάτησε. Ή τελευταία
είναι τήν 2.7.81, πού είναι πολύ
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Μοντέρνα, πικάντικη καί όπως
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

«Στημένα»
παιχνίδια:
Η ιστορία
συνεχίζεται
Οί δωροδοκίες καί τά «στημένα»
παιχνίδια άποτελοϋν μόνιμο φαινό
μενο ατό ελληνικό ποδόσφαιρο. Ε
κτός άπό τις πολύ γνωστές περι
πτώσεις πού καταγγέλλουν καί έ
φτασαν στά δικαστήρια όλοι οί φί
λαθλοι έχουν νά καταμαρτυρήσουν
αμέτρητες άλλες περιπτώσεις όπου
όλοι ξέρανε τό «στήσιμο» έκτος
άπό τις έπίσημες αθλητικές αρχές.
Τό τέλος τών φετινών πρωταθλη
μάτων έφερε ξανά στό προσκήνιο
αύτό τό θέμα. Πολλά έγιναν, πολλά
καταγγέλθηκαν, πολλά γράφτηκαν,
έλάχισταν άποδείχτηκαν. Κι αύτά
πού’ δέν άποδεικνύ’ονται - γιατί γί
νονται κοινή συναινέση - είναι τά
περισσότερο ούσιαατικά. Πρόκειται
γιά μιά έκλεπτυσμένη μορφή δωρο
δοκίας όπου ομάδες πού έχουν ά
μεση άνάγκη βαθμών (είτε γιά νά
πάρουν τό πρωτάθλημα είτε γιά νά
άποφύγουν τόν ύποβιβασμό) πετυ
χαίνουν «έκπληκτικά» άποτελέαματα άπέναντι σέ βαθμολογικά άδιάφορες ομάδες. Τό φαινόμενο αύτό
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στις έρασιτεχνικές κατηγορίες πού δέν
ένδιαφέρουν τό πλατύ κοινό καί
έτσι περνάει άπαρατήρητο. Αποτε
λεί όμως, όπως καί παλιότερα, βασι
κή συνιστώσα τού ποδοσφαίρου
καί δείχνει πώς ή διατυμπανιζόμενη
άπό τήν άθλητική ήγεσία έξυγίανση, δέν άποτελεΐ παρά μιά εύχή
χωρίς περιεχόμενο. Καί τό γεγονός
αύτό δέν άφορά τις προθέσεις της.
Τό ΠΑΣΟΚ δέν μπορεί νά παρέμβει
γιατί δέν έχει καμιά πρόσβαση στά
κυκλώματα τών παραγόντων πού
διαμόρφωσαν κι έλέγχουν τή δομή
τού ποδοσφαίρου. Κι ή προσπάθειά του νά έλέγξει μέ δικούς του
άνθρώπους αύτά τά κυκλώματα
δέν μπορεί παρά νά άναπαράγει τίς
ίδιες πρακτικές μέ διαφορετικά πι
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θανόν σχήματα. Όποιος όμως άνακατεύεται μέ τά πίτουρα τόν τρώνε
οί κότες...
"Ετσι λοιπόν τήν τελευταία άγωνιστική στό πρωτάθλημα τής Β ! Ε
θνικής καί στις κατώτερες κατηγο
ρίες είχαμε μιά πλημμυρίδα νικών
έκτος έδρας. "Οποιος ήθελε βαθ
μούς τούς έπαιρνε άδιάφορο μέ
ποιόν έπαιζε. Σ' όλο τό ύπόλοιπο
πρωτάθλημα οί έκτος έδρας νίκες
σπάνιζαν γιατί ή έδρα σ' αύτές τίς
κατηγορίες είναι πολύ πιό σημαντι
κός παράγοντας άπ' ό,τι στήν A ’
Εθνική. "Ας δούμε όμως συγκεκρι
μένα τά πιό χτυπητά παραδείγμα
τα.

Β' ΕΘΝΙΚΗ (Νότιος όμιλος)
Πανηλειακός - Αιγάλεω 3-5: Τό
Αιγάλεω ήθελε οπωσδήποτε τούς
δυό βαθμούς γιά νά παραμείνει
πρώτο. Ο Πανηλειακός άδιάφορος.
Στόν Πύργο οργιάζουν οί φήμες
πώς κάποιοι τά «είχαν πιάσει» άπό
τό Διαγόρα γιά νά κερδίσουν τό
Αιγάλεω. Στόν άγώνα τελικά δέν
άγωνίζεται ό βασικός τερματοφύλα
κας τού Πανηλειακού (χωρίς κανείς
νά έξηγήσει γιατί) άλλά κάποιος
άλλος πού είχε άρκετά χρόνια νά
παίξει καί τελικά δέχτηκε πέντε
γκόλ.
Βύζας - Διαγόρας 1-2:0 Διαγόρας
ήθελε τή νίκη γιά νά ισοβαθμήσει
μέ τό Αιγάλεω στήν πρώτη θέση. Οί
όπαδοί τού Βύζαντα πανηγύριζαν
σέ κάθε γκόλ τού γκόλ τού Διαγό
ρα...
Κόρινθος - Πανελευσινιακός: 0-2
Ηρόδοτος - Αιολικός: 0-1,
Αχαϊκή - Περιστέρι: 1-2 Οποια
άπό τίς τρεις όμάδες πού κέρδισαν
έχανε, θά ύποβιβαζόταν. Τώρα αύ
τό θά κριθεί σέ μπαράζ.

Αίας Σαλ. - Μοσχάτο 0-1: Τό Μο
σχάτο μέ νίκη σωζόταν άπό τόν
ύποβιβασμό. Ο Αίας είναι ό δεύτε
ρος τής βαθμολογίας, 15 βαθμούς
μπροστά άπό τό Μοσχάτο.
Νίκη Ρ. - Αργοναύτης 2-4: Καί ό
Αργοναύτης μέ νίκη σιγούρεψε τήν
παραμονή του. Ή Νίκη Ρέντη ήταν
6 βαθμούς μπροστά άπό τόν Αργο
ναύτη.
ΦΟΙΝΙΞ Πολ. - Ξηροκρήνη 0-1:
' Η Ξηροκρήνη ήθελε τούς δυό βαθ
μούς γιά νά σωθεί. Ό Φοίνικας
ήταν δεύτερος στόν όμιλο μέ 12
βαθμούς περισσότερους άπό τήν
Ξηροκρήνη.
Απόλλων Κ.Β. - Μ. 'Αλέξανδρος
2-5: Καί ό Μ. Αλέξανδρος σώθηκε
μέ αύτή τή νίκη άπέναντι στόν ά
διάφορο Απόλλωνα.
Πανσαμιακός - Δραπετσώνα 0-2
(άνεν άγώνος): Ό Πανσαμιακός
δέν κατέβηκε στήν έδρα του (!) νά
άγωνιστεί. Έτσι ή Δραπετσώνα πή
ρε τούς δυό βαθμούς καί σώθηκε.
Όπως έξηγήθηκε καί μέ μιά άνακοίνωση πρός τούς φιλάθλους ή
ένέργεια αύτή ήταν περισσότερο άξιοπρεπής άπό τό νά κατέβαινε καί
νά έχανε...

A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ένας Κινέζος
στά 2.37!
Νά πού έφτασε ή ώρα καί οί
Κινέζοι έβγαλαν τό μεγάλο άθλητή.
Τόν Ζού Ζιάν Χονα πού έσπασε
τό παγκόσμιο ρεκόρ στό ύψος.
Άλλά αύτή είναι μόνο ή άρχή.
Στό Λός Άντζελες θά έχουμε τήν
εύκαιρία νά θαυμάσουμε κι άλλες
κινέζικες έκπλήξεις. Στή γυμναστική
στό τριπλοΰν, στις καταδύσεις, στό
βόλεύ στήν άρση βαρών. Στήν Ο
λυμπιάδα τής Σεούλ δέ, προβλέπεται ότι ή Κίνα θά πάρει τά περισσό
τερα χρυσά μετάλλια, μιά καί θά
ύπάρχει τό πίνγκ-πόνγκ! Καί όπως
μάς πληροφορεί τό πρακτορείο ει
δήσεων «Νέα Κίνα»:
«Ό κινέζικος άθλητισμός θά εί
ναι πρώτος στόν κόσμο τό 2.000!!
Τότε θά έχει όλοκληρωθεί τό πρό
γραμμα άνάπτυξης πού είχε διακο
πεί κατά δραματικό τρόπο τή δεκα
ετία τού 66-76 λόγω τής πολιτιστι
κής έπανάστασης τού Μάο». Τό
πρόγραμμα αύτό προβλέπει «ή δια
λογή τών άθλητικών ταλέντων νά
γίνεται στό δημοτικό καί στή συνέ
χεια τά πιό σπουδαία ταλέντα ά
π' αύτά νά πηγαίνουν σέ ειδικά
σχόλιά, όπου μπορούν νά σπουδά
σουν καί νά γυμναστούν παράλλη
λα».

Φωστήρας Καισ. - Χαραυγιακός
0- 2: Ό Χαραυγιακός μ' αύτή τή
νίκη κατά τού τρίτου στή Βαθμολο
γία (άλλά άδιάφορου) Φωστήρα έξασφάλισε τόν τίτλο τού ομίλου
του.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Άγ. 'Ελεούσα - ’Εθνικός Ν. Μάκρης 0-2: Ό Εθνικός πήρε τόν
τίτλο τού πρωταθλητή μ' αύτή τή
νίκη.
Δάφνη Δαφ. - Άνθούπολη 0-3:
Ή Άνθούπολη μέ ένα βαθμό δια
φορά άπό τόν Εθνικό Ν.Μ. έπρε
πε νά κερδίσει μήπως καί σκοντά
ψει ό Εθνικός στήν Άγ. ’Ελεούσα.
Π. Κλούμπ - Ν. Φιλαδέλφειας
1- 2, Πέρα Τατού λα - Θύελλα Ραφήνας 0-1: Καί οί δυό όμάδες σώ
θηκαν άπό τόν ύποβιβασμό άπέναντι ατούς ήδη καταδικασμένους άντιπάλους τους.
Θά μπορούσε κανείς άν ψάξει
συστηματικά νά άνακαλύψει πολλές
άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Καί φυ
σικά δέν είναι ή τελευταία φορά
πού εμφανίζεται τό φαινόμενο. Ού
τε όφελούν τά κροκοδείλια δάκρυα
γιά τήν κατάντια τού ποδοσφαίρου
μας. Γιατί καί στά ξένα πρωταθλή
ματα τό φαινόμενο αύτό είναι ιδιαί
τερα διαδεδομένο. Είναι πολύ πρό
σφατες οί δωροδοκίες στήν Ιταλία
καί τήν Ούγγαρία. Καί θά συνεχίσει
νά ύπάρχει κόντρα σ' όποιεσδήποτε «έξυγιαντικές» άναγγελίες όσο ό
πρωταθλητισμός άποτελεΐ τό βασι
κό χαρακτηριστικό τού ποδοσφαί
ρου.
Τάκης Ύπέρμαχος

χ α .Λ .1

Βέβαια ή Κινέζικη Άθλητική ήγε
σία δέ διεκδικεί βραβείο σοσιαλιστι
κής πρωτοτυπίας. Αντίθετα διεκδικεί, έστω καί τελευταία άπ’ όλες τίς
χώρες, παράσημα «ρεαλισμού». Καί
έπειδή οί άθλητικοί παράγοντες, ό
άθλητικός τύπος καί ή τηλεόραση
τών καπιταλιστικών χωρών λα
τρεύουν τόν «ρεαλισμό», έχουν ένθουσιαστεί μέ τήν έπίδοση τού Ζού
Ζιάν Χούα καί μέ δέος άναμένουν
τά άποτελέσματα τής άθλητικής
στροφής τών «πραγματιστών» ήγετών τής Κίνας.
Υπάρχουν πάντως καί οί αθερά
πευτα ρομαντικοί καί άμετανόητοι
ούτοπιστές πού δέν πολυπιστεύουν
ότι ό άθλητισμός είναι «εύγενής
άμιλλα », «πανανθρώπινο ιδανικό »
«ειρηνική συναδέλφωση τών λαών»
κλπ κλπ. Αύτοί πού χωρίς νά σνο
μπάρουν τόν 'Αθλητισμό προτι
μούν τά «όραματικά» πειράματα
καί σ' αύτό τό χώρο άπό τίς συντα
γές, πού στό κάτω κάτω είναι ίδιες
σ’ άνατολή καί δύση.
Θ.Π.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ εχει ο ολόκληρη τήν ήπειρο
περίπου τά εξής χαρακτηριστικά:
Σ' ενα μεγάλο γκρίζο κτίριο μέ βρώμικους
διαδρόμους κάθονται άντρες μέ στολή καί άπίθανα σκονισμένοι γραφιάδες. Τό σύνολο τών
χωροφυλάκων της Κεντρικής Ευρώπης έχει πετύχει προηγουμένως στίς έξετάσεις άγένειας.
Ό χωροφύλακας λέει καί κάνει μέ άλάθητο
ένστικτο τό πιό περίπλοκο τό πιό άπροσδόκητο,
τό πιό μπελαλίδικο, ό,τι ματαιώνει τά σχέδιά
σου. Ή γλώσσα του είναι βάναυση καί άξεστη'
τό ότι δέ δέρνει άμέσως είναι έπειδή τοϋ λείπει ό
χρόνος. ' Ο πολίτης, φορολογούμενος καί οικογε
νειάρχης, μπαίνει άπό τό κατώφλι τής πόρτας μέ
τόν φύλακα καί άντιλαμβάνεται κατάπληκτος ότι
έξω ζούσε μιά παράνομη άπαγορευμένη, ύπερ
βολικά έλεύθερη ζωή, σάν τόν μαθητή στό διά
λειμμα. 'Εδώ μέσα είναι τό σωστό. Ζαρώνει στό
τίποτα, δέν έχει πλέον δικαιώματα, δέν έχει
καμιά άξια, δέν ύπάρχει κάν. ’Απίθανα έγκλήματα γιά τά όποια όμως ήταν πάντοτε ύποπτος
πλανώνται στόν άέρα' ένα δυσάρεστο συναίσθη
μα γιά τό ότι δέν τά έχει διαπράξει άντίθετα
πρός τις υποψίες τής ύπηρεσίας, τόν καταλαμβά
νει. Καί πρώτα-πρώτα πρέπει νά περιμένει.
Ή χωροφυλακή έχει καταργήσει τήν έννοια
τού χρόνου. 'Αδύνατο νά ύπολογισθεί τό πόσες
ώρες δουλειάς έχουν σπαταληθεί άπ' τήν άσκο
πη άναμονή σ' όλες τίς άστυνομικές άρχές τής
Εύρώπης. Ο καημένος ό ύπήκοος χρειάζεται τό
κράτος - ή μάλλον: τό κράτος τόν χρειάζεται γιά
νά παιδιαρίσει -καί γι' αύτόν τό λόγο τοϋ έπιβάλλει πρώτα-πρώτα προσωπική κράτηση: ό πολίτης
έκτίει τά πιστοποιητικά του στούς διαδρόμους.
Καθημερινά σ' όλον τόν πολιτισμένο κόσμο περι
μένουν έκατοντάδες καί χιλιάδες βλακώδικα,
πικραμένοι, βαρυεστημένοι, άνήσυχοι έναν γρα
φιά τής χωροφυλακής. Στό κτίσιμο ένός άστυνομικού κτιρίου μοιάζει να 'χουν ληφθεί όλα ύπόψη έκτος άπό τό πλήθος πού θά μπαινοβγαίνει
έκεί. Τό πώς θά βρει άκρη άνάμεσα στά δωμά
τια, στούς διαδρόμους, στά γραφεία διαβατηρίων
είναι δουλειά δική του. Φαίνεται μαλιστα πίσω
άπ’ αύτήν τήν άδιαφορία νά υπάρχει μιά βαθιά
παιδευτική άξια: ό πολίτης πρέπει νά νιώσει ότι
είναι μιά ψείρα, ένα άθλιο ον, ένα τίποτα. Τό
καλύτερο πού μπορεί νά τού συμβεί είναι νά μή
φυλακισθεϊ άμέσως.
Δυό ώρες δουλειάς πάνε χαμένες περιμένοντας -σ' αύτό τό διάστημα θά μπορούσε κανείς
νά έχει συνθέσει έκατό στίχους μιας οδύσσειας,
νά έχει κερδίσει λεφτά στό χρηματιστήριο, νά
έχει πάει έκδρομή. Τίποτα άπ’ αύτά. 'Αναμονή.
Μετά - ή καρδιά χτυπάει πιό γρήγορα! Βρίσκεται
μπροστά στόν Πανίσχυρο. Ό Πανίσχυρος άπλώνύρω του μιά άτμόσφαιρα βαναυσότητας καί
άπλυ άς. Μιλιταριστική έπιθετικότητα καί ά
πλυτα ίδια δίνουν στόν άνθρωπο αύτόν ένα
προσωπικό άρωμα. Μιά μισή κίνηση τού κεφα

λιού πού τήν πιάνουν προσεκτικά μάτια σημαί
νει: «Τί θέλετε;» Τού λές τί. Πρώτος άστυνομικός κανόνας: «“Οχι». Βγαίνεις. Δεύτερος άστυνομικός κανόνας: «"Οχι. Πρώτα πρέπει...» Βγαί
νεις. Καινούργια τρεξίματα. Καινούργια
άναμονή. Καινούργια χαρτιά. Γιατί χωρίς χαρτιά
δέν εχει γούστο ή χώρο φυλακή, όλόκληρη ή
χωροφυλακή. Τά πιστοποιητικά, διαβατήρια,
ταυτότητες, δηλώσεις κατοικίας, πιστοποιητικά
νομιμοφροσύνης, βίζες, πιστοποιητικά κληρονο
μιάς, έγγραφα νεκρών καί ζωντανών πού άνακάλυψε τά τελευταία χρόνια αύτή ή πατριωτική
ήπειρος άποδεικνύουν τόν αύτοσκοπό τής έπιχείρησης. Είναι άσκοπο νά ψάξεις μέσα σ' αύτόν
τόν κυκεώνα τής βλακείας καί τής σκόπιμης
ταλαιπωρίας νά βρεις άλλο νόημα άπό τό χτύπη
μα τής άνεργίας μέ τό νά δοθεί δουλειά σέ τόσες
χιλιάδες άνθρώπους. Γι' αύτό έχουμε τούς χωρο
φύλακες.
Αλίμονο όμως άν αυτός πού: θέλει κάτι άπό τή
Χωροφυλακή είναι άλλοδαπός! Τό τί γίνεται
δύσκολα περιγράφεται. Ένας ξένος; Γιατί ένας
ξένος; Τί θέλει έδώ; Ένας κατάσκοπος; "Ενας
κλέφτης; Όλοι οί ξένοι είναι κλέφτες. Γιατί δέν
κάθεται ό άνθρωπος αύτός στό σπίτι του καί δέν
κερδίζει έντιμα τό ψωμί του; Α. ά! Θά τό
μάθουμε άμέσως -έμάς δέ μάς ξεφεύγει τίποτα!
Κι άρχίζουν. Δήλωση, ξεδήλωση, έγκριση, άδεια,
άρνηση τής άδειας, περιορισμός τής έγκρισης κι ό παλιός ώραίος λόγος ένός Βιεννέζου χωρο
φύλακα έχει πλήρη ισχύ: « Ό Βιεννέζος δέν έχει
καμιά δουλειά στό έξωτερικό».
"Ετσι καί πέρασες τό κατώφλι είσαι χαμένος.
Έδώ σταματούν πιά οί νόμοι τής λογικής, τής
εύγένειας, τών γενικά άναγνωρισμένων τύπων
συμπεριφοράς. Ρώτησε καί δέ θά σού άπαντήσει
κανένας. Έχουν μιά ιδιαίτερη άρρώστια, τήν
άστυνομική κουφαμάρα. Παρακάλεσε γιά έντυ
πα, δέν τά ’χουν. Δείξε πιστοποιητικά, δέν τά
βλέπουν. Κουνάς τό κεφάλι· πίστευες ότι ήσουν
άνθρωπος. "Εκανες λάθος. Δέν ύπάρχεις κάν.
Στήν άγαπημένη πατρίδα ξεφεύγει κανείς λίγο-πολύ άπ' αύτό τό θηριοτροφείο. "Αν δέ χρεια
στείς τό άστυνομικό λιοντάρι μπορεί καί νά μή
σέ φάει. Εμβρόντητος μένει όμως κανείς στό
έξωτερικό μπροστά σέ τόση βλακεία, κακία,
αγένεια, μπροστά σέ τέτοιο βαθμό αισχρότητας
καί σχολαστικότητας. Καί κατάπληκτος άναζητά
τούς φίλους του καί ρωτάει; «Μά... πώς είναι
δυνατό...;» Καί κοίτα, οί ίδιοι άνθρωποι πού
είναι τόσο καλοί μαζί του, πού μόλις τώρα
συζητούσαν μαζί του άνοιχτά γιά δουλειές, γιά
πολιτική, γιά γυναίκες καί βιβλία τόν κοιτάζουν
ξαφνικά μ' ένα άλλο βλέμμα, γίνεται ξαφνικά τό
βλέμμα τους ταπεινό, τούς τυλίγει μιά άναλαμπή
κακής συνείδησης καί χαμηλώνουν τά μάτια.
«Ναί...» Κουνά·
3ς ώμους. Συχνά δέν έχουν
ιδέα γιά τό τί κάνει ή χωροφυλακή «τους» στούς
ξένους. Νά βοηθήσουν δέν μπορούν. Όπως οί

του Κούρτ Τουχόλσκι
Ό Κούρτ Τουχόλσκι γεννήθηκε τό
1890 στό Βερολίνο. Τό 1929, προβλέποντας τήν έπικράτηση τού Να
ζισμού, κατέφυγε στή Σουηδία.
Αυό χρόνια μετά τήν άνοδο τού
Χίτλερ, τό 1935 αύτοκτόνησε. Έ
γραψε σέ περιοδικά καί σέ εφημε
ρίδες σατιρικά κείμενα γιά τήν κοι
νωνική έπικαιρότητα.
καλοί μαθητές πού. έξυπνα δέν άνακατεύονται
όταν ό δάσκαλος έχει πιάσει άπ' τ' αύτί κάποιον
τοϋ τελευταίου θρανίου.
Αποκλείεται νά μού χουν κλέψει τό ρολόι
-αύτό δά τό ξέρει ό καθένας. Αύτό όμως πού
γίνεται θαυμάσια είναι νά μού’ κλέβει κάποιος τό
χρόνο, τό δικό μου χρόνο στόν όποιο πρέπει νά
δουλέψω, νά βγάλω λεφτά, νά χαρώ τή ζωή μου φτάνει μόνο νά φοράει αύτός ό κλέφτης πηλίκιο
ή νά κάθεται στό τμήμα έχοντας άνοιχτό τό
γιακά τού πουκαμίσου τής στολής του ή ποζάρει
μέ φουκαριάρικα πολιτικά. Οί δρόμοι τού Θεού
μπορούν νά έξερευνηθούν - οί τής χωροφυλακής
όχι.
Ο ύποτελής βρίζει τόν άνώτερό του, τόν
χωροφύλακα: όλόκληρη λογοτεχνία ύπάρχει στίς
έφημερίδες όπου «οί ύψηλές άρχές» δέχονται
ένα βρισίδι μέ πολύπλοκες έκφράσεις όλο άνώτερη είρωνία - πάντα σέ κείνον τόν πνιχτό τόνο:
«όταν έρθει, όλοι κάτω άπό τούς πάγκους!»
Αστυνομικό κράτος; Μά αύτό είναι πλεονα
σμός.
Γιατί αύτή τή χωροφυλακή θά τήν έχουν τά
κράτη όσο ή άνθρωπότητα θά προσπαθεί μέ τό
ζόρι, διά μέσου τού’ καπιταλισμού καί τής οικο
γενειακής εύτυχίας, πατώντας πάνω στούς ζεμέ
νους καί στούς δραπετεύοντες, μέ τό συρματό
πλεγμα καί μέ τή μεταφορά τών φυλακισμένων,
νά πείσει ότι είναι πραγματική ή φανταστική
ιδέα τής ύπαρξης άκόμα φραγμών άνάμεσα στά
άνεξάρτητα κράτη, τά παλιά κάστρα τοϋ μεσαίωνα πού καμώνονται ότι είναι μόνα τους στόν
κόσμο άλλά στό έσωτερικό τους μπορούν καί
διατηρούν τό οικονομικό τους σύστημα μόνο μέ
τή βοήθεια σκύλων πού δαγκώνουν καί πού ή
καλή τους διάθεση διατηρείται μέ άτιμωρησία
νόμιμων έγκλημάτων ώμότητας καί οί υπηρεσίες
τους πληρώνονται μέ λίγα λεφτά καί πολλή
ύπερτίμηση. Καί θά έχουν τά κράτη αύτήν τή
χωροφυλακή όσο θά συμπεριφέρονται σάν νά
βρίσκονταν άκόμα όλος ό λαός ένωμένος στό
πλάι τους τή στιγμή πού κάθε λαός είναι έδώ καί
πολύ καιρό διαλυμένος οικονομικά, χωρισμένος
σ' αύτούς πού παίρνουν κ. έκείνους πού δίνουν,
σ' αύτούς πού' δουλεύουν ξεκούραστα κι έκεί
νους πού δουλεύουν κοπιαστικά.
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τέλος ή καθιέρωση τών δημοσίων
φροντιστηρίων, πράγμα έξαιρετικά
σημαντικό, ώς πρός τό γεγονός ότι
γιά πρώτη φορά τό Κράτος άναγνωρίζει τήν άνάγκη ύπαρξης φροντι
στηρίων, βοηθητικών στό βασικό
κορμό διδασκαλίας, πού βέβαια σή
μερα δέν ονομάζεται «παραπαι
δεία».
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ή ουρά
του όράκου
«Ούρά 50 μέτρων έξω άπό τό
δικαστήριο» έπιγράφεται ή άνταπόκριση τού Γιάννη Λιάπη στήν ' Ε
λευθεροτυπία τής 15.6.83. Καί άναφέρεται σ' ένα «έφιαλτικό ον». Τό
πλήθος πού περιμένει νά παρακο
λουθήσει τή δίκη τού Κυριάκου
Παπαχρόνη. Καί τί δέν περιλαμβά
νει αύτό τό ον:
• Ή «παχουλή κυρία» μέ τό «άηδιαστικό νάζι» πού «παρακαλεϊ

καθημερινές δόσεις σωβινισμού φιλελευθερισμού - μοραλισμού, νά
οργανώνει τήν κοινή γνώμη στά
πλαίσια τής άρχουσας ιδεολογίας,
άλλο τόσο μπορεί νά πριμοδοτεί ή
ν' άποσταθεροποιεί χειρισμούς, λει
τουργώντας σάν συναινετικός ή όχι
μηχανισμός τών πρωτοβουλιών τής
έξουσίας. Ή έλληνική πραγματικό
τητα άλλωστε, βρίθει άπό άνάλογα
παραδείγματα.
Είναι ένδεικτικό, ότι στή συγκε
κριμένη περίπτωση, διευρύνθηκε ό
κύκλος τών συμμάχων πρός τήν
κυβέρνηση έντύπων. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
μέ τήν έκδοση τής «'Ελεύθερης
Γνώμης» τίς μέρες τών άντιπαραθέσεων, άλλά καί μέ τή συμπαράταξη
τού «ΕΘΝΟΥΣ» (παρά τήν έπιθετική άρθρογραφία τού Ριζοσπάστη,
πού αισθανόταν πώς έχανε τόν άπογευματινό του σύμμαχο) διεύρυ
νε τήν ομάδα τών «ΝΕΩΝ» καί τής
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» πού άποτε
λεσματικά, θά 'πρεπε ν' άναγνωρίσει κανείς, έμπεδώνουν καθημερινά

οχογΊκι..οχοίΐια.. οχοιΊια...οχο
Πανελλήνιες
καί Πανελλαδικές
Οί εισαγωγικές εξετάσεις στά
ΑΕΙ, γιά πρώτη φορά φέτος μέ τό
σύστημα τών Πανελλαδικών, άποτέλεσαν γιά μιά άκόμη φορά πολιτικό
γεγονός.
Πρόκειται πραγματικά γιά ενα
θέμα πού πολλά χρόνια τώρα έχει
προσλάβει ενα ιδιαίτερο βάρος γιά
τήν έλληνική κοινωνία καί πού δέν
μπορούσε παρά νά άναδειχτεϊ σέ
πεδίο πολιτικών συγκρούσεων καί
άντιπαραθέσεων.
Ή καθιέρωση τών Πανελλήνιων
σάν τρόπου εισαγωγής στά ΑΕΙ λίγα
χρόνια πριν στά 1978, άποτέλεσε
τήν άπάντηση τής Ν.Δ. στήν κρίση
τόσο τής Μέσης 'Εκπαίδευσης, όσο
καί τού παλιού συστήματος τών
εισαγωγικών, συστήματος πού είχε
πρό καιρού σταματήσει νά είναι
λειτουργικό καί όξυνε τόσο τίς κοι
νωνικές άντιδράσεις όσο καί τό πο
λιτικό κόστος τής κυβέρνησης
(90.000 ύποψήφιοι γιά 15.000 θέ
σεις). Ό τρόπος τών Πανελληνίων
στηρίχθηκε στήν προσπάθεια μείω
σης τού άριθμού τών υποψηφίων
πού φθάνουν πρό τών πυλών τών
ΑΕΙ, καθώς καί στό «ποιοτικό» άνέβασμα τών μελλοντικών φοιτη
τών. Ένας άλλος στόχος πού άντιμετωπίστηκε ειρωνικά μάλιστα άπό
τήν τότε άντιπολίτευση, ήταν ό στό
χος τής μείωσης τών φροντιστη
ρίων.
Οί Πανελλήνιες, σάν έπέμβαση
στήν έκπαιδευτική κρίση, μπορού
με νά πούμε πώς πέτυχαν συνολικά
τό στόχο τους. Ό άριθμός τών
ύποψηφίων μπόρεσε νά έλεχθεί πε
ρισσότερο, στά Πανεπιστήμια πλέ
ον έμπαιναν οί «πολύ καλοί» καί οί

«άριστοι» -ή βάση τής εισαγωγής
έφτασε σέ μεγάλα ύψη γιά όλες τίς
Σχολές, τό σύστημα περιβλήθηκε
παρά τίς δυσλειτουργίες του μέ ευ
ρύτερη κοινωνική άποδοχή, τά α
ξιοκρατικά βήματα πού πέτυχε δέν
άμφισβητήθηκαν, τά κεντρικά φρο
ντιστήρια παρουσίασαν κάθετη
πτώση -δείγμα τών άπαιτήσεων τού
νέου τρόπου έπιλογής πού ήθελε
τούς μαθητές νά έξετάζονται μόνο
στή διδαχθείσα ύλη- τά παιδιά τής
έπαρχίας καί τών λαϊκών τάξεων
αύξησαν άκόμη περισσότερο τήν
παρουσία τους στά ΑΕΙ.
Φέτος, δέν είχαμε Πανελλήνιες
άλλά Πανελλαδικές. Ή διαφορά
βέβαια δέν είναι άπλώς λεκτική.
Ξεπερνώντας κάποιες διακηρύξεις
πού μίλησαν μέχρι καί γιά κατάργη
ση τών έξετάσεων, θέλουμε νά τονί
σουμε πώς άν καί οί ρυθμοί τής
έντατικοποίησης όχι μόνο δέ μειώ
θηκαν άλλά άντίθετα διευρύνθηκαν
-τώρα άπαιτείται καί ό προφορικός
βαθμός τής Α' Λυκείου γιά τήν
έπιτυχία- άν καί ό πρώτος στόχος
τής πάταξης τής «παραπαιδείας»
διαπερνά τό νέο σύστημα, έν τούτοις πρόκειται γιά σύστημα πού
επεμβαίνει πιό άποτελεσματικά
στόν κοινωνικό σχολικό χώρο άπό
ό,τι οί Πανελλήνιες. Πρώτα-πρώτα,
οί δέσμες μαθημάτων επιλογής,
πού διευρύνονται καί έμπλουτίζονται άλλά καί άνακατανέμουν τίς
δέσμες τών Σχολών, έπειτα ή έπαναφορά τής μίας τελικής έξέτασης
στό τέλος τής Γ Λυκείου -έδώ
πλησιάζει πιό πολύ τό σύστημα
πρίν άπό τίς Πανελλήνιες- κάτι πού
συγκρατεί σημαντικό άριθμό μαθη
τών μέσα στις έκπαιδευτικές διαδι
κασίες μέχρι τό τέλος τού σχολείου
μιά καί δέν ύπάρχει «εικόνα» πιθα
νοτήτων στό τέλος τής Β' Λυκείου,

νά ναι τό έπόμενο θύμα τού βια
σμού».
• Οί φεμινίστριες πού, σέ άντίθεση προφανώς μέ τό τό πλήθος,
έχουν «μεγάλο μυαλό», άλλά «ποιος
θά τίς βιάσει αύτές;»
• Ό τύπος «τής λαχαναγοράς»
πού μιλάει σάν διήγημα τού Νίκου
Τσιφόρου καί κολλάει στά «καπού
λια τής μαντάμ» πού έχει πάρει
«άπλανές βλέμμα».
Μόνο πού ό δικός μας έφιάλτης
κινδυνεύει νά καταντήσει μόνιμος.
Καί είναι πράγματι αηδιαστικό τό
νάζι έκείνων πού άφού δημιούργη
σαν τό δράκο - πού - όλες - οί γυναίκες έρωτεύονται φτάνουν νά
πάρουν τή θέση τού τιμητή γιά τά
χαμηλά γούστα τού όχλου καί νά
ειρωνευτούν τό «μικρό μυαλό» καί
τήν «άποχαύνωση» τών λαϊκών
στρωμάτων.
Κ.Β.

Οί έφημερίδες
τής Αλλαγής
Συμβόλαιο
μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ή μεταπολιτευτική εικόνα τού
τύπου στήν Ελλάδα, συνήθιζε νά
έμφανίζει τή μορφή τής κεντρικής
άντιπολιτευτικής καταγραφής πού
χρεωνόταν στήν άνάγκη έκπτωσης
τής Νέας Δημοκρατίας καί τήν προ
ώθηση μιάς άλλης πολιτικής διακυ
βέρνησης. Ή μάχη πού έκτυλίχτηκε έπ' εύκαιρία τού νομοσχέδιου
γιά τίς κοινωνικοποιήσεις κατέγρα
ψε έκτος τών άλλων, πώς οί έφημε
ρίδες πού ένίσχυσαν καί στήριξαν
τήν άλλαγή συνεχίζουν ν' άποτελοΰν χαρτί στά χέρια τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.
γιά τή διαμόρφωση συναίνεσης στίς
έπιλογές του. Τό φαινόμενο έχει
σημασία, γιατί όσο ό τύπος καί
γενικά ό μηχανισμός ένημέρωσης
έχει τή δυνατότητα, μεταγγίζοντας

τίς κυβενητικές έπιλογές στήν κοι
νή γνώμη.
Οί παραπάνω διαπιστώσεις δέν
προσπαθούν νά δείξουν, πώς ή κυ
βέρνηση έχει τή δυνατότητα νά κι
νεί τόν τύπο δίκην μαριονέττας.
Στό πλαίσιο έξουσίας μέ τά διιστάμενα συμφέροντα καί τίς συγκρουόμενες φιλοδοξίες, ή παρέμβαση τών
έφημερίδων μπορεί ν’ άκολουθεΐ ή
νά λοξοδρομεί. Σημασία έχει πά
ντως, πώς οί ύπερχρεωμένοι έκδοτικοί οργανισμοί, σ’ έποχή όπου άναμένεται νέος νόμος περί τύπου, συ
ντάχθηκαν μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. χειρο
κροτώ ντας πρω τοβουλίες καί
έπιλογές.
Οί έφημερίδες τής «άλλαγής»,
στηρίχτηκαν σέ κοινά στοιχεία γιά
νά τοποθετηθούν στό έπίμαχο νο
μοσχέδιο. Παρά τίς έπί μέρους ιδιο
μορφίες καί ίδιαιτερότητές τους, άνέδειξαν όμοιες κύριες πλευρές,
πού άποτέλεσαν δικαιολογητικό λό
γο τής ορθότητας τού νομοσχεδίου,
ή έν πάσει περιπτώσει τής άναγκαιότητας αποδοχής του: Ό πα
ρασιτισμός τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ή άντιπαραγωγικότητά
τους, ή άναζήτηση νομικίστικων
στηριγμάτων γιά τή συνταγματικό
τητα τού άρθρου 4 γιά τίς άπεργίες,
ή μετάθεση τού προβλήματος, γιά
τούς διαφυγόντες άπ' τόν πρώτο
κύκλο πειθούς, στούς έθνικούς κιν
δύνους καί τήν άνάγκη ομοψυχίας.
Ή συμπαράταξη τών «προοδευ
τικών λαϊκών» έφημερίδων μέ τήν
κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεδομέ
νης μάλιστα τής άδυναμίας τών έ
φημερίδων δεξιάς καί αριστερός
ν' άπευθύνονται φερέγγυα στό πλα
τύ άναγνωστικό κοινό, μπορεί ν' άναδεικνύει ένα σημαντικό σύμμαχο
σέ κρίσιμες στιγμές. ' Η διαπίστωση
πάντως, δέν έξαντλεί μόνο έκεϊ τή
σημασία της. Παραπέμπει άρνητικά, στά αύτά δεξιά καί άριστερά
άποσταθεροποιητικά σενάρια γιά
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί στίς έπερχόμενες
μυθοπλαστικές έκδοχές τους.
Χρηστός Μαχαίρας

Η κοινωνικοποίηση
τής διανόησης
Παρουσίασε ενδιαφέρον ή προ
σ πά θεια τής «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ
ΠΙΑΣ» νά παρέμβει στό ζήτημα τών
κοινωνικοποιήσεων μέ τήν άρθρογραφία διαφόρων προοδευτικών
διανοητών. "Εκαστος, μέ τά δπλα
τής ειδικότητάς του, άξιοποιώντας
πιθανά τήν άριστερή του καταγωγή
ή τήν πανεπιστημιακή του κουλτού
ρα, κατέθετε τόν προσωπικό του
λόγο, έχοντας βέβαια τό άλλοθι δια
φωνώντας έπί τής τακτικής νά συμ
φωνεί έπί τής στρατηγικής. Κάτω
άπ' αύτό τό πρίσμα άξιοποίησε ή
έφημερίδα τις παρεμβάσεις τού πα
νεπιστημιακού Κ. Μπέη («Ή άπ α
γόρευση τής απεργίας έναντίον
τού νομοδέτη, είναι σύμφωνη όχι
μόνο μέ τό Σύνταγμα, αλλά καί μέ
τις πιό βασικές προύποδέσεις για
νά λειτουργήσει τό δημοκρατικό
πολίτευμα. Καί νά γιατί: Στή Δη-

μοκρατία νομοθετεί ή πλειοψηφία
τής Βουλής... άφοΰ γίνει δέκτης
τών δέσεων τών ένδιαφερομένων
έπαγγελματικών ομάδων. "Ομως
όχι μέ τήν άπειλή άπεργίας, γιατί
τότε δέν νομοθετεί έλεύδερα»)
τού γνωστού κοινωνιολόγου Β. Φι
λία («...ή όξυνση ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ.
ανησυχεί όλους έκείνους -δηλαδή
τή μεγάλη μάζα τού έλληνικοΰ λα
ού, πού δέν θέλουν νά ξαναβρεδεί ή χώρα, άπό άλλα μονοπάτια
ατό χώρο τού διχασμού») ή τού X.
Άλεξόπουλου Πολιτειολόγου-Οίκονομολόγου στό Χάρβαρντ καί Καίμπριτζ (sic) («...μέ τήν κοινωνικο
ποίηση τών έπιχειρήαεων καί τή
δημιουργία τής Δημόσιας Σχολής
διοίκησης, δεξιοί καί άριστεροί
άναγνωρίζουν, πώς ό τόπος έχει
άνάγκη άπό μία, άξιοκρατική, ήδική καί άκομμάτιατη γραφειο
κρατία... Ο σοσιαλισμός χρειάζε
ται ισχυρό Δημόσιο»).
Ή έγκυρότητα (;) τής γνώσης
έπενδυμένη τήν ούδετερότητα τής
έπιστημοσύνης, στήν ύπηρεσία τού
σοσιαλισμού (;)
Χ.Μ.

Απλά μαθηματικά
Οί έξετάσεις γιά τά ΑΕΙ τέλειωσαν, μά ό άπόηχός τους άκούγεται
άκόμα. Γιά άλλη μιά φορά ή κοινή
γνώμη ευαισθητοποιήθηκε σέ ζητή
ματα πού άφορούσαν τή σωστή διε
ξαγωγή τους. Γιά τό ίδιο τό ζήτημα
τών έξουσιών πού έμποδίζει τούς
νέους νά σπουδάσουν δέν άσχολήθηκε κανείς παρ’ όλο πού όλοι θυ
μούνται τίς προεκλογικές υποσχέ
σεις τού Πρωθυπουργού.
Διαβάσαμε σέ πρωτοσέλιδους τίτ
λους ή σέ θεωρητικά άρθρα τήν
άγωνια του ήμερήσιου τύπου, πού
μαζί μέ τήν άστυνομία τό στρατό,
τή ΔΕΗ τόν ΟΤΕ, συμπαραστάθη

καν στό έργο τής έξεταστικής έπιτροπής καί τήν περιφρούρησαν
άπό τή διαρροή τών θεμάτων. Στά
πλαίσια αύτά πάντα, πολλά γράφτη
καν γιά τήν έπιστημονική ορθότητα
τών θεμάτων στά Μαθηματικά. Κι
έπιτεύχθηκε μιά θαυμάσια όμοψτυχία. "Ολες οί έφημερίδες μαζί, συμπολιτευόμενες καί αντιπολιτευό
μενες κατάγγειλαν τίς καθυστερη
μένες διορθώσεις. Αλλά ή όμοψυχία δέν ήταν ικανή νά συγκινήσει τό
'Υπουργείο Παιδείας...
' Εκεί πού μάλλον διαταράχτηκε ή
άπόλυτη αύτή συμφωνία ήταν όταν
προχώρησαν στόν καταμερισμό τών
ευθυνών. Τότε, βρέθηκε: οί μαθη
τές, οί καθηγητές κι οί έπιτηρητές
νά 'χουν τήν εύθύνη.
Οί μαθητές γιατί: «δέ μαθαίνουν
στά περισσότερα σχολεία νά σκέ
πτονται σωστά, παρά νά λύνουν καί
νά ξέρουν άπ' έξω τόσες ή καί άλ
λες τόσες άσκήσεις, έτσι μηχανικά».
Οί καθηγητές γιατί: «δέν είναι
όλοι ικανοί ή δέν άποφασίζουν νά
κουραστούν, γιά νά μάθουν τόν

οχοίΐια..οχοΠιο

μαθητή πώς νά σκέφτεται κυρίως
κι όχι μόνο νά λύνουν άσκήσεις».
« Υπάρχουν καί καθηγητές πού
μπορούν, άλλά έξαντλούν τήν ποιό
τητά τους στά «ιδιαίτερα» μαθήμα
τα καί όχι στό σχολείο».
Ή έξεταστική έπιτροπή απαλ
λάσσεται έτσι, κάθε εύθύνης, γιατί
μετανόησε, ζήτησε συγνώμη καί έπανόρθωσε μέ τίς διευκρινίσεις. Ε 
ξάλλου «τό σφάλλειν είναι άνθρώπινον, τό συγχωρε'ιν θειον» φαίνεται
έν τέλει νά υποστηρίζει θεωρητικό
άρθρο στην Ελευθεροτυπία 1416,
άπ’ όπου' καί οί παραπάνω περικο
πές.
Καί στούς δημοσιογράφους κα
νείς δέ ζήτησε νά Ξέρουν μαθηματι
κά, θά 'πρεπε όμως νά τούς ζητη
θεί νά ξέρουν τι γράφουν.
Καί μιά τελευταία παρατήρηση.
Τά μέλη τού Δ.Σ. τής Μαθηματικής
έταιρείας -άρκετοί είναι καθηγητές
Μαθηματικών τμημάτων- έπειδή εί
ναι σίγουρο ότι ξέρουν, θά πρεπε
νά πάρουν θέση.
Μ.Π.

Τό ΚΚΕ φροντίζει
γιά τούς φαντάρους

Καί τό ΚΚΕ προχώρησε στην ίδρυ>ση τής πανελλαδικής κίνησης
γιά τά δικαιώματα τού φαντάρου,
κάνοντας κλειστή καί περιφρουρημένη άπό οικοδόμους συγκέντρωση
στό θέατρο ' Ακροπόλ. Οί εισηγητές
πάνω στό πρόγραμμα καί τόν χαρα
κτήρα τής κίνησης είπαν ότι θά
δεχτούν γραπτές έρωτήσεις. Δόθη
καν πάρα πολλές στό προεδρείο
άλλά βγήκε μιά τριμελής έπιτροπή
«γιά νά τίς διερευνήσει». Στό τέλος
ψηφίστηκαν όλα διά βοής. Σέ κά
ποια μέλη τής Επιτροπής γιά τόν
Στρατό, έπιτροπή πού σχετίζεται μέ
τό κίνημα τών έπιτροπών Στρατιω
τών Ναυτών καί Σμηνιτών, δέν
δόθηκε ό λόγος. Οί εισηγητές μάλι
στα, άναφερόμενοι στις πιό πάνω
έπιτροπές, τίς χαρακτήρισαν ομά
δες άνευθύνων καί προβοκατόρων,
μιάς καί ύποστηρίζουν τό σύνθημα
δωόεκάλεπτη δητεία - συνδικαλι
σμός, σύνθημα πού τό είδαν οί ίδιοι
γραμμένο σ' έναν τοίχο στό Ρέθυ
μνο... Τέτοια μαθήματα δημοκρα
τίας έδωσαν αυτοί πού ζητάν εκδη
μοκρατισμό στόν στρατό. Βέβαια,
γιά δημοκρατικές καί συνδικαλιστι
κές έλευθερίες στούς φαντάρους,
γιά κίνημα καί οργανωμένη πάλη
στούς στρατώνες δέ μίλησαν καθό
λου. Μά ήταν φυσικό. Ποιος μπορεί
νά ξεχάσει τή θέση γιά τό «ό άγωνιστής κνίτης ύποδειγματικός φαντά
ρος», ή ποιος μπορεί νά μήν προσέ
ξει ότι τά 90% τών άρθρων τής
ΚΟΜΕΠ περί στρατού άναφέρονται μόνο στούς άξιωματικούς;
Γιώργος Καραζάνος
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«Δέν υπάρχει ωραιότερο πράγμα άπ' τό νάσαι Ελληνας
καί νάνοι καλοκαίρι», είπε ό Καφετζόπουλος σέ στιγμές
εθνικής έξάρσεως στή συναυλία τής Χαρούλας.
θά μπορούσε νά συμπληρώσει όμως ότι «δέν ύπάρχει
ωραιότερο πράγμα άπ' τό νάσαι "Ελληνας καί νάνοι
καλοκαίρι καί νά πρέπει νά προετοιμαστείς γιά τίς
διαβόητες διακοπές». Καί τότε νά δούμε τί ευχαρίστηση
θά ένιωθε! Κανένας δέν μπορεί νά άρνηθεί τό γιγαντιαϊο
άγχος πού μάς διακατέχει έν όφει προετοιμασίας
διακοπών. Είναι ή στιγμή πού ό "Ελληνας καλείται νά
πάρει μιά αλυσίδα αποφάσεων γιά τή ζωή του. Πότε θά
πάει, πού θά πάει, μέ ποιόν θά πάει, πού θά μείνει, τί
θά πάρει μαζί, πώς θά πάει κ.λ.π. 0 Σχολιαστής
άντιμετωπίζοντας τό πρόβλημα μέ τή δέουσα συνέπεια
προσπαθεί έδώ νά σάς βοηθήσει καί νά διευκολύνει τίς
πανικόβλητες αυτές μέρες πού όλοι θά περάσουμε άργά
η γρήγορα. «Δέν υπάρχει λοιπόν ωραιότερο πράγμα άπ’ τό
νά είσαι Έλλην g reek h o t lover νάναι καλοκαίρι 42° C
καί νάχεις ένα περιοδικό πού νά σοϋ λύνει τά ζωτικά
°°υ προβλήματα». Καλές διακοπές!
Σάς άγαπώ.
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αωοτος άντρας greek hot lover - καμάκι
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• Γιά βιτσιόζους:
•

Κάβε Δευτέρα (8 μέρες)

ΜΟΣΧΑ
•

Κάβε Δευτέρα (10 μέρες)

ΜΟΣΧΑ - ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
•

29 ΙΟΥΝΙΟΥ -

11 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΚΙΕΒΟ - ΜΟΣΧΑ
•

29 ΙΟΥΝΙΟΥ -

ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -

11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΒΟΛΓΟΓΚΡΑΝΤ -

ΚΙΕΒΟ -

ΜΟΣΧΑ
•

4-13 ΙΟΥΛΙΟΥ -

18-29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΣΧΑ - ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΑΝΑΤ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ
•

8-18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΣΧΑ - ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
•

9-18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ •

ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΜΟΣΧΑ

•

^•«Ρίχτρβ: γιά νά ακουστεί ή φωνή οας
μεοα ®π τά χαλάσματα.

Πανγκρατιωτικο πούλμαν της Αγάπης

•

Εκδρομές τριήμερες μέοα στην

•

Εκδρομή οτή Χελιδάρια (Εύρωατίνα Κο

Ελλάδα

ΡαβιάφΗ νο yig yg ^,οϋτε ôv πράκειται γιά
προσεισμικά ή μετααειομικά φαινόμενα.

ρινθίας)
• Καταφύγιο Όξυάς - Βαρδούσια Μακραχώμη - Σπερχειάδα - Λεύκα Γαρβίκης
•

••κό: γιά νά ελέγχετε τά ζωάκια πού βά
περιφέρονται γύρω σας όοο μείνετε σκεπα
σμένοι μέ χώματα.

Ομιλέων

Εκδρομή στήν Παυλιανή μέ επίσκεψη στις

Καταβόθρες.

S O S O B E R O N (μεντπγιάν) μέ τά στοι
χεία οας γιά τή δυσάρεστη περίπτωση πού
βέν τούς βρείτε άλλά άπλά σάς βρουν.

1-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 15-25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΕΝΝΗ - ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΜΟΣΧΑ
•

18 ΙΟΥΛΙΟΥ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΣΧΑ - ΕΡΕΒΑΝ - ΤΙΦΛΙΔΑ - ΟΔΗΣΣΟΣ
•

Κάβε Δευτέρα (8 μέρες)

ΑΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ - ΜΟΣΧΑ

• Γιά τούς ύσόλοικους:
Τά γνωστά ΜΟΝΟΣ ή ΜΑΝΟΣ, ΓΚΙΝΗΣ ΤΟΥΡ,
ΜΠΟΡΝΤΟΚΑΣ κ,λ,π.

“ Γ " 1“

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ: Γιά νά παραμένετε μέσα στά
πράγματα.

Σειρήνα. Έχασε τόν έλεγχό της. Χάσαμε τόν
έλεγχό μας. Γιά άλλη μιά φορά. Νύχτα, κι έκανα
όλα όσα ήθελα ατό κέντρο τής πόλης περιμένοντάς σε. Αλλά τό κέντρο γιά μένα είσαι αν κι
έτσι όλα όσα έκανα όέν είναι όσα ήθελα. Ψάχνω
τό φίλο μου, ένα ίχνος γιά τήν έξοόο. Κι όσο
ψάχνω όέ φοβάμαι. Συγκεντρώνω τ ' άποθέματά
μου κι ήρωικά έφορμώ.
Η μουσική πού βγαίνει άπό τούς τέσσερις
'Εγγλέζους στό βάθος ήχεί έντονα καί νευρικά.
Γύρω μου κεφάλια πολλά, κάμποσο φιλικά, στήν
πλειοψηφία τους όμως δύστροπα, έχουν στραμ
μένο τό βλέμμα τους μπροστά. Καθώς ή συναυλία
άρχίζει ζητωκραυγάζουν ποδοσφαιρικά καί έπιμένονν νά έπιβάλλουν αύτό πού τούς άρέαει. Οί
ύπεύθυνοι τής περιοχής κρίνουν πώς ή θερμο
κρασία άνέβηκε. Μερικοί άπλοι χειρισμοί καί τά
όύο έπίπεόα πού καλύπτουν τή μεγάλη αίθουσα
τού Σπόρτινγκ αρχίζουν νά χωρίζουν καί νά
άποκαλύπτουν μιά φέτα άπ' τόν ούρανό τού σού
ρουπου. Τό σκάν’οί ήχοι άπό τή χαραμάόα καί
θερμαίνεται τό ήόη φιλόξενο καί θελκτικό «έξω»
πού παίρνει τώρα εύγενικά βαθυγάλανα χρώμα
τα. Κι όμως! Μοΰ ρχεται μιά ξαφνική όιάθεαη νά
πηόήξω, νά κλείσω τήν τρύπα καί νά άσφαλίσω
τήν αύτοτέλεια καί τή μοναδικότητα τού «μέσα».
Ή ζεστή, μητρική εικόνα ένός στερεώματος πού
περιβάλλει μέ θαλπωρή τά παιδιά του είναι έντελώς ξένη μέ τή σημερινή κατάσταση.
Μέσα στήν αίθουσα τό κλίμα πού όημιουργεϊται είναι τόσο κραυγαλέα καθαρό πού είναι
άόύνατο νά μείνεις άνέγγιχτος ατά κύματά του
καί νά μήν πάρεις θέση. Οί έναλλαγές στίς νότες
καί τούς ρυθμούς, οί λέξεις, όσες μπορεί νά
συλλάβει ή νά ύποθέαει κανείς, οί έκφράαεις καί
οί κινήσεις τών πρωταγωνιστών, όλες οί εικόνες
χοντρά-χοντρά συμπαρατάσσονται αέ μία συγκε
κριμένη κατεύθυνση: Ξεκινάει ή προσπάθεια καί
έκεί πού πάει νά εύοόωθεϊ, νά φτάσει στό αίσιο
τέλος πού όλοι έχουμε μάθει νά περιμένουμε,
κόβεται, προόίόεται, ματαιώνεται. Αύτό τό ίσιο
τέλος, τή λύτρωση δηλαδή τών ρεφραίν τού Mc
Cariney, τής σιγουριάς τού Sinatra καί τών άρμονικών τών Pink Floyd, τή λύτρωση πού κρύβεται αέ
μιά άποόοχή τού κρατοΰντος κοινωνικού συστή
ματος, τήν άπαξιεί. "Αν υπάρχει κάποιου είδους
λύτρωση, αύτή βρίσκεται στήν ένταση τής προ
σπάθειας καί όέν έκφράζεται τόσο άπό τό μέγε
θος τών ντεσιμπέλ όσο άπό τή φυσιογνωμία τής
σύνθεσης καί τού σκηνικού.
Σ ’όλη τή διαδικασία ένός κομματιού, ή προ
σπάθεια διατηρεί μέσα της, σάν νά τό ξέρει άπό
πριν, στοιχεία τής συντριβής της. Ή διαρκής
άγωνία μπροστά στό όραμα τών ορίων της συχνά
χρωματίζεται μέ καθαρές γεύσεις θανατίλας ένώ
πλησιάζει ή αύτοκαταστροφή. Παρ ' όλα αύτά ή
προσπάθεια γιά τήν κάθαρση όέν είναι μίζερη.
Αντίθετα, παραμένει συνεχώς λεβέντικη καί δυ
ναμική αφού βασίζεται στή σιγουριά πού δίνει ή
γνησιότητα τών ένστικτων, ή δύναμη τών χιλιά
δων
Κω» πού συγκρούονται σ ’έναν τοίχο άπό
«όέ γίνιιαι».
Προσωπικά, όέ φημίζομαι ιδιαίτερα γιά τις

Κριστίν
Προσπαθεί νά μήν θρυμματιστεί σάν καλειδο
σκόπιο
Ή προσωπικότητα άλλάζει πίσω άπό κάθε της
κόκκινο χαμόγελο
Κάθε καινούργιο σταυρόλεξο κουβαλάει έναν
ξένο μέσα
Κινητοποιεί άβοήθήτα μιά άκόμα καινούργια
φορεσιά.
Ή Κριστίν τό φραουλόκόριτσο
Ή Κριστίν τό χυμοκόριτσο μέ γεύση μπανάνας
Τραγουδώντας γλυκούς άγριους χαμένους στόν
κόσμο μας
Ή μεγάλομάτα βλέπει τά πρόσωπά της νά ξετυ
λίγονται
Τώρα είναι σέ μώβ, τώρα είναι ή χελώνα πού
άποσυντίθεται
Ή Κριστίν τό φραουλοχόριτσο
Ή Κριστίν τό χυμοκόριτσο μέ 22 γεύσεις μπα
νάνας
.. .άποσυντίθεται
(άπό τό τραγούδι τής Σούζι καί τού Σέβεριν πού
στηρίζεται στήν πραγματική ιστορία τής Κριστίν
Σκρώλ)

τάσεις αύτοκτονίας πού έχω. Οί περισσότεροι
μάλιστα φίλοι καί συγγενείς μου πάντα θά έσπευόαν μέ προθυμία νά δηλώσουν πώς ή λέξη αύτο
καταστροφή είναι σχεδόν άγνωστη γιά μένα. Τό
παράξενο στήν ιστορία είναι ότι αύτή τή στιγμή
τά αισθητήριά μου είναι ένθουοιαομένα μέ τή
θανατίλα καί τό άτέλειωτο άγχος πού καλύπτει
την αίθουσα.
Ο τραγουδιστής, μέ τά χέρια έπιδεικτικά στή
μέση, τραγουδάει πεπερασμένες μελωδικές φρά
σεις πού σ'άλλες αίθουσες ίσως μ ’έκαναν νά
νοσταλγήσω άκρογιαλιές καί καλοκαιρινά ειδύλ
λια. 'Εδώ όμως, χαμένες στήν άποστααιοποίηαη
πού προσφέρει ό κυκεώνας τής άγωνίας, φαντά
ζουν κρύες καί στενές σάν φράσεις ταχυδρομι
κού τηλεγραφήματος πού ή κάθε πρόταση συνδέ
εται μέ τή λέξη stop. Έφαπτομενικές έντυπώσεις
άπ’τις τριγύρω μου εικόνες διογκώνονται καί
συμπλέκονται μέ θέματα άπό τήν ιστορία καί τό
μέλλον μου. Γεύσεις άπό τήν άσυνεννοηαία μέ τό
καθημερινό καί γενικότερο περιβάλλον μου, οί
κατάλληλες διορθώσεις τής διατριβής μου μέχρι
καί μιά φευγαλέα έντύπωση άπό τόν μαλλιά
δίπλα μου πού ποιος ξέρει πώς βρέθηκε έδώ,
χιλιάδες σενάρια χοροπηδούν ταυτόχρονα στά
μάτια μου. Μιά κοίλη νοητή όθόνη άπό παχύ
γυαλί φτιάχνεται αιγά-σιγά γύρω μου. Αύτό πού

τήν κάνει διαφορετική άπ 'όσες όθόνες ξέραμε
μέχρι τώρα είναι πώς μοιάζει νά διατίθεται μόνο
ατούς είλικρινά διαθέσιμους θαμώνες τών συναυ
λιών καί πώς μπορεί μέ μιάς νά φιλοξενήσει μιά
σειρά άπό προσωπικά σενάρια. Οί άόιέξοόες
πτυχές τους καί ή προωστική δύναμη γιά τή λύση
τους λαμπιρίζουν σάν κόκκινα διαμάντια πού
άποκαλύπτουν τις άλλοτε προφανείς καί άλλοτε
όλοκαίνουργιες όψεις τους. "Ενα σύννεφο μέσα
μου τρέχει μέ δύναμη πάνω-κάτω μέ τήν ίδια
συχνότητα πού κουνιούνται καί τά πόδια μου.
Γυρίζω καί παρατηρώ πώς όέν είμαι ό μόνος.
Νιώθοντας τις όψεις καί τις αντιθέσεις τών σενα
ρίων μου, άγαλλιάζω άλλά καί πού καί πού
μπερδεύομαι. Αέν ξέρω άν βρίσκομαι καί γώ
μέα ' στήν όθόνη, ή άν είμαι έδώ πού είμαι ή
όπουόήποτε άλλου.
Τά πρόσωπα τών μουσικών λάμπουν άπ 'τόν
ιδρώτα καί όηλούν πώς ή βραδιά πλησιάζει στό
τέλος της. Οί άκρες τών νεύρων μου είναι πιά
σηκωμένες όρθιες πάνω στίς καρέκλες τους.
Είναι φανερό πώς ό έρεθιαμός τους όέν είναι
άποτέλεαμα ούτε τής ένέργειας πού παράγεται
άπό τήν ένταση τού ήχητικού μηχανήματος ούτε
κάποιας γενικής ή καί βιολογικής προτροπής
ν' άράξουμε καί ν ' άπολαύσουμε. Αντίθετα, μέ
σα σ' ένα μικρό χρονικό διάστημα ξαναγνώρισαν
μιά συγκεκριμένη όψη τής ζωής καί τών άόιεξόόων της μαζί μέ τό πάθος τού άνθρώπου νά
ξε φύγει άπ’αύ τά. Η μέχρι τώρα έμπειρία μου
άπ ' τή ζωή, τις ατέλειες καί τις αντιθέσεις της μέ
σπρώχνει νά δεχθώ νά την προσεγγίζω θαρραλέα.
Παρ ’ όλα τά τσιμπήματα άπ’τις άκίδες τών άντιθέσεων, ή έπίγνωση τών ορίων τους περιβάλλει
μέ βαθιά γλυκύτητα τό μούόιααμα τών νεύρων
μου ένώ παράλληλα τού δίνει ένεργτικό χαρακτή
ρα. Τό κέφι κι ή έπιθυμία γιά περισσότερη ζωή
πολλαπλααιάζεται.
Τό τέλος τής συναυλίας πνίγεται στή σαστισμέ
νη βουβαμάρα τών θεατών πού άλλα περίμεναν
κι άλλα τούς αυμβήκαν χωρίς νά τό χουν προβλέψει. Εγώ έχω περισσότερη διάθεση νά χαϊδέψω
τή θάλασσα ή νά άφουγκραστώ τήν πόλη καί τούς
ανθρώπους άπό ψηλά, σάν κάτι νά θέλω νά
έμπεδώαω. Οί ιστορίες πού άνοίχτηκαν μπροστά
μου άλλά καί ή κούραση στά πόδια μου μέ
ειδοποιούν ότι αύτή ή δουλειά όέν μπορεί νά
γίνεται κάθε μέρα. Θά ’ταν σάν νά 'πρεπε νά
{ανακάλυπτα τήν έννοια άνθρωπος κάθε φορά
πού συναντώ ένα τέτοιο δίποδο. "Αλλωστε ή
μουσική αύτή όέν είναι δυνατό νά ’ναι τό μονα
δικό μου φαγητό, θά ’μουνα μεγάλος ψεύτης άν
όέν έλεγα πώς λειτουργώ έξίσου έντονα όκούγοντας Σοπέν ή Χατζηόάκι. Άπλούστατα όέ φοβά
μαι τά άόιέξοδά μου. Χαίρομαι κάποτε νά τά
βλέπω νά ξεδιπλώνονται μέσα μου, νά προσεγγί
ζονται άπό νέες όπτικές γωνιές μέχρι καί νά
διοχετεύονται μέ ρυθμικές κινήσεις στό σώμα
μου. Τά δέχομαι σάν μέρος τού έαυτού μου, καί
ταυτόχρονα σάν άναπόσπαστο στοιχείο μιάς γε
νικότερης κοινωνίας όπου ή μοναδική τελειότητα
βρίσκεται στήν άτέλεια τού άνθρώπινου είδους.
"Αρης Σαπουνάκης
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’Ά ν ξέρατε
Πρίν λίγο καιρό, συζήταγα μ' έ
ναν φίλο μου γιά φαΐ, σ' ένα εστια
τόριο, τρώγοντας.
Φαίνεται πώς έπέδειξα κάποιον
ιδιαίτερο ζήλο στην κουβέντα μας
αυτή καί μοϋ πρότεινε νά γράψω
κάτι σχετικά.
' Η πρόταση -καί ή άποδοχή τηςσυνέβη σέ στιγμή ειδικής διαύγειας
κι έλευθερίας πνευματικών άναζητήσεων. ’Ακριβώς τότε πού τό
πνεύμα παύει ν' άναλώνεται καί νά
μπερδεύεται σέ ξένες πρός αύτό
άνάγκες, όχι σάν άποτέλεσμα νικη
φόρας άναμέτρησής του μέ τίς αι
σθήσεις, άλλά ϊσα-ϊσα έπειδή αύτές
πλησιάζοντας σέ μιά γλυκιά άγωνία
τό ζενίθ τους, έρποντας ηδονικά
στό θολωτό ούρανίσκο καί τήν
εύαίσθητη γλώσσα, άσχολούνται ζηλότυπα-ναρκισιστικά, μέ τίς ίδιες
καί μέ τήν άλληλοσυμπλήρωσή
τους, άφήνοντας τό λογικό σέ μιά
εύρωστη άποστασιοποίηση· εύρωστία πού οφείλεται ακριβώς στήν
προηγούμενη εύδαιμονία.
Είναι ή στιγμή πού τό προκλητικό
σύνολο τών γεύσεων ένός κολοκυ
θοκεφτέ μέ άρωμα δυόσμου σέ
δεύτερο έπίπεδο, έχοντας έξασθενήσει καί γευστικά άφομοιωθεί, πα
ραχωρεί τή θέση του στή fuga ένός
καλοψημένου, χρυσοσταρένιου
μπουρεκιού μέ τίς πληθωρικές γευ
στικές έναλλαγές πού διατηρώντας
τή σχετική τους αύτονομία, συνθέ
τουν ένα σύνολο μέ άρχή - τό
πρώτο άρωμα πού άναβλύζει σπά
ζοντας τήν τραγανή κρούστα - μέση
τό ζύμωμα τής κρούστας μέ τήν
πλούσια κι έντονη γέμιση καί τέλος
ή ύστερη γεύση τού όλου σέ τόνους
λιγότερο έντονους άλλά μέ πρωτο
φανές εύρος.
' Η στιγμή πού άναφέραμε έλέγχει τό intermezo, τό πέρασμα άπ' τόν κολοκυθοκεφτέ στό μπουρεκάκι, κι ή χρονική της διάσταση
έχει άπό μόνη της σημασία μιά πού
έπηρεάζει τή διάθεση -όχι τό θέμα
ή τή δυνατότητα- μέ τήν όποια
άντιμετωπίζει κάποιος ένα θέμα.
Τό ζήτημα αύτό όμως θ' άποτελέσει κάποια στιγμή ξεχωριστή πραγ
ματεία...
Συζητώντας κανείς γιά φαί, τό
πράγμα είναι άπλό, γράφοντας ό
μως φαίνεται άρκετά δυσκολότερο.
Τό ν' άραδιάσεις συνταγές είναι ά
χαρο, χώρια πού τέτοιες αράδες
βρίθουν. Μιά άναλυτική κριτική κά
ποιας εύρύτερα γνωστής άράδας
παρουσιάζει περισσότερο ένδιαφέρον, είναι όμως περιοριστικό καί
ιδιαίτερα ειδικευμένο θέμα. Ερώ
τημα άποτελεί άκόμα άπ' τό πού
θά ξεκινήσει κανείς. Ν' άναφερθεϊ
σέ σπουδαίους δημιουργούς νά έρευνήσει παραδοσιακές κουζίνες,
νά κριτικάρει συγκεκριμένα έστιατόρια, ν' άναφερθεϊ στούς κοινών;
κούς λόγους απελευθέρωσης τής
γυναίκας (ό άντρας έχει άπελευθερωθεϊ έδώ καί καιρό) πού οδήγησε
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στήν pizzeroποίηση τής ζωής μας;
Ή νά πιάσει τίς γενικότερες κοινω
νικές έπιπτώσεις πού έχει γιά τόν
τόπο μας ή μαζική ύποχώρηση άπό
τό χώρο πού συγκεντρώνει τά μέσα
παραγωγής δηλαδή τήν κουζίνα;
' Η τακτική προσέγγισης πού έπιλέγουμε ξεκινάει άπ’ τήν περιγρα
φή τού χώρου (περιγραφή καμένης
γής στήν περίπτωσή μας) άναλύει
τή συμβολή κάθε μίας τών αισθήσε
ων στήν άποκάλυψη τής γεύσης καί
ολοκληρώνεται μέ τή μορφοποίηση
μιας συγκεκριμένης στάσης άπέναντι στό θέμα ΓΕΥΣΗ. Πρόκειται
δηλαδή γιά ένα καθαρά καθοδηγητικό κείμενο πού γιά λόγους χώρου
θά δημοσιευθεί σέ συνέχειες. 'Ακό
μη θά ήταν κάπως βαρύ σέ περιοδι
κό ποικίλης καί συχνά σεξουαλικής
ύλης νά μονοπωλήσουμε χώρους μέ
θέματα πού κουράζουν τόν μέσο
άναγνώστη.

' Η περιγραφή τού χώρου πού
ξεκινάει τώρα -υποχρεωτικά άναφέρεται σέ κατηγορίες, όχι μόνον
γιατί μεθοδολογικά είναι ή πιό σω
στή, γιά τήν περίπτωσή μας, προ
σέγγιση άλλά καί γιατί στήν Ελλά
δα τά πάσης φύσεως κέντρα πού
«μαγειρεύουν» (κι ας πάρουμε χα
ρακτηριστικά τά μαγειρεία) τή μιά
μέρα παρουσιάζουν φαί πού «τρώ
γεται», τήν έπομένη, τό ίδιο μαγαζί,
γιά νά «φτουρήσει» ή σάλτσα τήν
πλακώνει στά νερά μέ αποτέλεσμα
τό φαΐ νά μήν τρώγεται. Έτσι, ή
παρακολούθηση κάποιου συγκε
κριμένου μαγειρείου πρέπει, γιά νά
γίνεται εύσυνείδητα, νά στηρίζεται
σέ ημερήσια ή τό πολύ σέ έβδομα-

σπορέλαια πού βρίσκονται σέ πάρα
πολύ ύψηλές θερμοκρασίες. Οί ψη
σταριές έντάσσονται -στή σύγχρονη
μορφή τους- στόν όμιλο τών θεω
ριών πού άντιμετωπίζουν τόν άν
θρωπο σάν μιά όχι καί τόσο σύνθε
τη μηχανή έσωτερικής καύσεως ή
όποια χρειάζεται προφανώς, καύσι
μα. Τήν τροφοδοσία σέ καύσιμα
προσπαθούν νά καλύψουν. Υπάρ
χουν όμως άρκετά πιό σύγχρονοι
μέθοδοι γι' αύτή τή δουλειά.
'Αναφερόμαστε στή μέθοδο «πιτσερία». Ή μέθοδος αύτή άρχικά
είχε τολμήσει νά ύποθέσει πώς ό
στόχος δέ θά ήταν άποκλειστικά ή
έπανατροφοδότηση σέ καύσιμα. Ή
έστω, θά επιχειρούσε τροφοδότηση
μέ καύσιμα Super. Έτσι, μιά ή δυό
προσπάθειες -μιλάμε γιά τήν πολύ
άρχή- θύμιζαν τήν Ιταλική pizza
άπ' τήν όποια άλλωστε πήρε καί τό
όνομά της. ' Η μέθοδος αύτή εξελί
χθηκε ένσωματώνοντας δημιουργι
κά μιά σειρά άπό Ελληνικές ιδιο
μορφίες άποβάλλοντας έτσι κάθε
ύποψία μηχανιστικής μεταφοράς
ξένων προτύπων άκολουθώντας μέ
μαεστρία τόν Ελληνικό δρόμο. (Ή
διαδικασία άλλωστε αύτή παρακο
λουθήθηκε κι άπό τά κινέζικα, γαλ
λικά καί λιβανέζικα έστιατόρια).
Στή σημερινή του μορφή τό είδος
αύτό προσφέρει παραλλαγές ένός
βασικού προτύπου. Μιά στρογγυλή
βάση άπό ζύμη κι άπό πάνω τυρί
καί ντομάτα. Οί τρεις κυρίαρχες
παραλλαγές είναι:
τυρί, ντομάτα, ζαμπόν,
τυρί, ντομάτα, μπέικον (πιπεριά -Ιμανιτάρια)
τυρί, ντομάτα, άντζούγια (ελιές +
κάπαρι).
' Η καλύτερη είναι πιθανώς ή spe
cial: τυρί, ντομάτα, ζαμπόν, μπέι
κον, άντζούγια, πιπεριά, μανιτάρια,
έλιές, κάπαρι, καί κάτι εξτρα. συνή
θως σουτζούκι.
Νομίζω πώς ή πίτσα καί κυρίως ή
σπέσιαλ πού είναι ή καλύτερη, είναι
ένα άπ' τά πιό κατάλληλα πιάτα
γι' αύτούς πού τούς άρέσει νά παί
ζουν μέ τίς άντιθέσεις. Ή καί α
πλώς νά παίζουν. Γενικά ή πίτσα

νά τρώτε...
Κάπως πιό σταθερό είναι τό εί
δος «ΨΗΣΤΑΡΙΑ». Αύτό τό είδος
προσφέρει φαΐ τής ώρας (;). Εννο
εί μάλλον, πώς ένα μέρος τής διαδι
κασίας καψίματος κομματιών κρέα
τος γίνεται άμέσως μόλις τό δηλώ
σεις συνθηματικά, λέγοντας: «Μιά
μπριζόλα μοσχαρίσια, ή μιά μπιφτέ
κια» ή κάτι σχετικό. Αξιοσημείωτο
είναι πώς τά κρεάτινα κομμάτια
όταν ζυγίζουν όσο περίπου ένα
πλευράκι άρνιοϋ, όνομάζονται
«παιδάκια». Τό είδος αύτό προσφέ
ρει καί patates tiganites. Αύτά είναι
κάτι ύποκίτρινα όρθογώνια παραλ
ληλόγραμμα πού, όταν βγοΰν άπό
ένα νάυλον όπου διατηρούνται σέ
ύγρό, δέχονται μιά έπεξεργασία σέ
ειδικό, βαθύ συρμάτινο, δικτυωτό
σκεύος πού βαπτίζεται στιγμιαία σέ

καί Mititei. Τό δράμα μέ τά «ξένα»
έστιατόρια είναι πώς οί τιμές τους
είναι τόσο ύψηλότερες άπό άλλα
έστιατόρια, όσο περισσότερες οί εύκαιρίες πού έχουν νά χαλάσουν τό
φαΐ. Έτσι, ένώ στίς ψησταριές δυό
λάθη μπορούν νά γίνουν (ποιότητα
ύλικών, ψήσιμο), στά restaurants γί
νονται οκτώ (ποιότητα ύλικών, ψή
σιμο, έπιλογή σάλτσας, σύνθεση
σάλτσας, έπιλογή γαρνιτούρας, ύλικά γαρνιτούρας, έκτέλεση γαρνι
τούρας καί σερβίρισμα). Έξ ού καί
ή σχέση 2/8 =1/4 στίς τιμές ψηστα
ριάς καί «ξένων» έστιατορίων. Πά
ντως, στήν κατηγορία αύτή, τουλά
χιστον ιδεολογικά, δέν έχει άκόμα
πλήρως άντικατασταθεϊ ή έννοια
«μαγειρεύω» μέ τήν ένοια «κόβω κοπανάω - καίω». Ή προπαιδεία
τής σύγχρονης γενιάς στό νά τρώει
άγόγγυστα στίς ψησταριές, πιτσερίες κλπ. καί ή έλλειψη κάποιας
γευστικής διεξόδου, οδήγησε καί
στόν θρίαμβο τού Τόστ. Βέβαια,
πήρε κι αύτό τήν έλληνική του διά
σταση. Τό ψωμί πού χρησιμοποιεί
ται είναι ή κρίς-κρίς (ψωμί πού
λανσαρίστηκε γιά διαβητικούς) ή
φραντζολάκια πού έχουν τήν άξιόλογη φυσική ιδιότητα νά έπανέρχονται στήν άρχική τους μορφή όσο κι
άν τά ζουλήξεις. Αύτά, πασαλείφο
νται μέ μαργαρίνη κι άνάμεσά τους
στουμπώνονται άπό γλυκές κόκκι
νες πιπεριές καί ομελέτα προκάτ σέ
λωρίδες μέχρι μπιφτέκι(;) καί ροκ
φόρ. Οί μερακλήδες μάλιστα, τά
άνοίγουν καί χώνουν μέσα καί κέτσαπ καί μουστάρδα.
Νομίζω, πώς άν παρακολουθήσει
κανείς τή σύγχρονη αύτή γευστική
αισθητική, μέ λίγο έπιχειρηματικό
πνεύμα θά δεί πώς θά θησαυρίσει
άν λανσάρει τή σπέσιαλ πίτσα πού
όπως ή πίτα τό σουβλάκι, θά άγκαλιάζει ένα σπέσιαλ τόστ.
Τό είδος Tavema δέ θά σχολιασθεί άναλυτικά γιατί έχει ήδη σχολιασθεί. Taverna κατάντησε νά είναι
όλα τά προηγούμενα. Tavema θά
πει: « Ένα μέρος στήν 'Ελλάδα ό
που μπορείς νά φάς». "Αν κάποιος
δεί τόν όρο Tavema στό έξωτερικό

Μικρή περιήγηση
στίς ελληνικές κουζίνες
και έξω άπό αυτές

καί κυρίως ή σπέσιαλ πού είναι ή
πιό καλή έχει πολύ πλάκα.
Τά «ξένα» έστιατόρια άποτελούν
βέβαια, κατηγορία άπό μόνα τους.
Κυρίως πρόκειται γιά έστιατόρια μέ
ξένο ή ξενικά γραμμένο όνομα πού
σερβίρουν σπεσιαλιτέ, ή έπιλογή
τών όποιων γίνεται μέ βάση τού τί
νομίζει ό έστιάτορας πώς ό «άντιπροσωπευτικός» πελάτης σκέφτε
ται όταν λέει «ξένο» (συνώνυμο τού
όποιου θεωρούνται τά «καλό», α
κριβό) φαγητό. Ή πρακτική αύτή
ένώ στό χώρο τού φαγητού είναι
μάλλον ζημιογόνος, πολιτικά είναι
πολύ τολμηρή μιά πού άναγνωρίζει
έμπρακτα τό άσήμαντο τών συνό
ρων καί προτείνει έπίμονα ΓαλλοΑγγλοίταλικά μενού, περνώντας
πολλές φορές καί τό σιδηρούν πα
ραπέτασμα προσφέροντας Goulash

θά πρέπει νά καταλάβει: «Μέρος
πού μπορείς νά φάς καί πού ό
ιδιοκτήτης είναι, μάλλον, Έλλη
νας».
Ή πορεία τού φαγητού καί τής
γεύσης στήν Ελλάδα είναι άκόμη
μιά μαρτυρία τής άποφασιστικής
καί ολομέτωπης -άπ' τόν Κουτσόγιωργα ώς τή ρύπανση- πορείας
τών Ελλήνων πρός τή βαρβαρότη
τα.
Μιά άντίστροφη πορεία δέν είναι
ή έκδοση ένός άκόμα Τσελεμεντέ,
ούτε ή έγγραφή σέ λέσχη καλοφα
γάδων, άλλά μιά προσπάθεια μαγει
ρέματος αύτή καθ' έαυτή.
Ακολουθεί ή δεύτερη ενότητα
πού άναφέρεται στίς λειτουργίες
τών έπι μέρους αισθήσεων. Θά ξε
κινήσουμε μέ τήν όραση.
Μάχης Διαμαντόπουλος
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’Αθήνα,
πρωτεύουσα
τού κόσμου!!!
Τό ακούσαμε κι αυτό άπό τούς
υπεύθυνους τού περιοδικού ΝΤΕ
ΦΙ στις έκδηλώσεις τους, τού Λυκα
βηττού.
"Ετσι όπως πάμε, σέ λίγο καιρό,
καί μέ μπροστάρη τόν Σαββόπουλο, φωνάζοντας όλοι ΖΗΤΩ Η ΕΛ
ΛΑΔΑ θά έκστρατεύσουμε έναντίον
τής Πόλης πετώντας στά κεφάλια
τών Τούρκων άντίτυπα τού ΝΤΕ
ΦΙΟΥ, δίκην κόκκινου βιβλίου τού
Μάο, γιατί ή 'Αγία Σόφιά μάς ανή
κει, πώς νά τό κάνουμε δηλαδή.

Σώου καί
Κοινωνικοποίηση
Τό τηλεοπτικό σώου πού βγήκε
στόν άέρα μέ άφορμή τό σοσιαλιστι
κό νομοσχέδιο τών κοινωνικοποιή
σεων, θά μπορούσε νά γίνει ένα
πρώτης τάξεως άντικείμενο μελέτης
γιά όλους τούς ύποψήφιους ψυχα
ναλυτές, γλωσσολόγους, κοινωνιο
λόγους, τόν κ. Βέλτσο καί πλήθος
άλλων τού έπιτελείου.
'Όλοι οί μικροπολιτικοί καί παρασκήνιοι τών έφημερίδων άσχολήθηκαν μέρες όλόκληρες μέ τό τηλεο
πτικό μακιγιάζ τού Άμπατιέλου, τά
άστειάκια τού Μητσοτάκη, τήν άγωνία τού Καλούδη καί μέ όλα γενι
κώς τά μικροθέματα άφήνοντας τις
πρώτες σελίδες τών έφημερίδων
τους νά άσχοληθούν μέ τά έπί τής
ούσίας. "Ας μιμηθούμε τό παρά
δειγμά τους λοιπόν.
Χαρακτηριστική ή άνεση τού
κουμπαροπολιτικού άποστάτη δε
ξιού. Γιατί άραγε αύτό έξέπληξε
τούς διάφορους έπώνυμους καί άνώνυμους; Τί περίμεναν; Νά κο
μπιάσει τό τέως κράτος ή νά θα
μπωθεί άπό τούς προβολείς καί τις
κάμερες τού κ. Μπιρσίμ; Αύτός πού
μέχρι χτές μπαινόβγαινε στην ΕΡΤ
μέ τήν ίδια άνεση πού μπαινοβγαί
νει στά χωράφια του στήν Κρήτη;
Χώρια πού τό θέμα αύτό τόν άφήνει παγερά άδιάφορο όπως δήλωσε
καί ό κ. Στεφανόπουλος. Μπορού
σε λοιπόν εύκολα νά μοιράζει δεξιά
κι άριστερά χαμόγελα έπιείκειας
καί χειρονομίες καλής θέλησης γιά
τό χατήρι τού δημοκρατικού διαλό
γου. Μέχρι κι ό κ. Καλούδης τό
τσίμπησε αύτό καί έμφανέστατα έ
δειχνε τήν άνακούφισή του όταν
γλύτωνε άπ1τή γκρίνια τού Ά μπα
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τιέλου κι έδινε τό λόγο στόν Μητσο
τάκη. Τάκτ λοιπόν, χιούμορ καί ά
νεση είχε νά έπιδείξει ή δεξιά σ' αύ
τό τό σώου καί τό πέτυχε ολόπλευ
ρα άφού βοήθησε γι' αύτό τό κάτι
άχρωμο τού κ. ύπουργού καί ή
τσαντίλα τού έκπροσώπου τού
ΚΚΕ.
Ο κ. υπουργός σχεδόν άνετος κι
αύτός, ήρεμος μέχρις εσχάτων, μέ
μικρές παύσεις άνάμεσα στά λόγια
του, θυμίζοντας τήν πρωθυπουργική φωνή, τά είπε όλα όσα ήθελε νά
πει δίχως νά παραλείψει ούτε μιά
τόση δά λεξούλα. "Αν έξαιρέσουμε
τά συνδικαλιστικά τεχνάσματα πού
χρησιμοποίησε γιά νά άναρωτηθεί
έπανειλημμένως γιά τή νοημοσύνη
τών συνομιλητών του γενικά ήταν
πολύ καθώς πρέπει. Είναι βέβαια
άλήθεια ότι άντί γιά διάλογο προτί
μησε τή μέθοδο -στού κουφού τήν
πόρτα όσο θέλεις βρόντα- ώς άπάντηση στις τσαχπίνικες έρωτήσεις
τού κ. Μητσοτάκη καί στις άγωνιώδεις έρωτήσεις τού κ. Άμπατιέλου,
αλλά αύτό μάλλον οφείλεται στήν
έλλειψη έτοιμότητας λεκτικής τού
κ. ύπουργού καί στήν κάπως βρα
δυφλεγή πλευρά τής προσωπικότη
τάς του, παρά σέ κακή πρόθεση.
Δέν είναι πολύ τηλεοπτικός ό κ.
ύπουργός πρέπει νά παραδεχτού
με. Άλλος, σέ τόσο πλεονεκτική
θέση, οικείο περιβάλλον, μέ τόν κ.
Καλούδη άπέναντι καί τόν κ. Μπιρ
σίμ στις κάμερες θά έκανε θαύμα
τα. 'Όλοι σκεφτήκαμε τόν γνωστό
άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ έσωτερικού
μέ τίς δεινές ρητορικές του ικανό
τητες νά παίρνει τό λόγο σέ μιά
παρόμοια συνεύρεση. Θά κλαίγανε
άπό συγκίνηση όλοι οί τηλεθεατές
άπό τήν Αλεξανδρούπολη ώς κάτω
στήν Κρήτη πού λέει κι ό κ. Άμπατιέλος.
Καί μιά καί τό 'φερε ό λόγος ας
έρθουμε τώρα καί στόν έκπρόσωπο
τής έργατικής τάξης. Άφήνοντας
κατά μέρος τά έπιχειρήματα πού

τού έδινε ή δέν τού έδινε ή γραμμή
τού κόμματός του στό ζήτημα αύτό,
τηλεοπτικά ήταν μιά πανθομολογούμενη άποτυχία. 'Όσο κι αν άκούστηκε ότι ήταν πολύ άνθρώπινος καί κατανοητός, τίποτα στήν
ομιλία του δέν έπεισε γιά τό ότι είχε
άκουστά τό πρόβλημα. Βγήκε γέλιο
άπό τήν έμφάνιση τής άριστεράς
στήν ΕΡΤ. Ποιος φταίει; Ά ς άνα
ρωτηθεί τό ΚΚΕ. Φυσικό ήταν ό
μως στά άδυτα τών άδύτων τής
έξουσίας, μπροστά στούς δυνατούς
προβολείς, νά αισθάνεται άβολα ό
Άμπατιέλος. Φυσικό ήταν νά έκνευρίζεται καί νά ξεσπάει πάνω
στό ποιος θά μιλήσει περισσότερο.
Τόν ψάρωνε άκόμα κι ό Καλούδης
πού άν μή τί άλλο θά μπορούσε νά
δείξει τό μίνιμουμ έκείνο τής τσίπας
μιλώντας μ' έναν άγωνιστή καί πα
λιό συνδικαλιστή τής άριστεράς. 'Υ
πάρχουν ώς γνωστό άρκετοί τηλεο
πτικοί τύποι στό ΚΚΕ άνάμεσα
στούς όποιους θά μπορούσε νά δια
λέξει τόν έκπρόσωπό του κι όχι νά
άφήνει τούς παλιούς του νά έκτίθενται άνεπανόρθωτα.
Καί έρχό μαστέ τελικά στό κλείσι
μο τού Καλούδη πού άφού συμπέρανε σοφά τό πόσο δημοκρατικός
ύπήρξε ό διάλογος μάς διαβεβαίωσε
ότι θά έπαναληφθούν άντίστοιχα
σώου. Αλίμονο όμως, άν ξαναδούμε κι άλλη φορά τήν εικόνα αύτής
τής δίωρης κοροϊδίας. Θά πελαγώ
σει εντελώς τό πανελλήνιο γιά τό
ποιος είναι ποιος καί τί κάνει σ' αύτή τή χώρα. 0 πατρικός, γεμάτος
αύτοπεποίθηση δεξιός μέ τόν άποφασισμένο, άκαμπτο σοσιαλιστή,
καί τό φτωχό συγγενή, τήν άριστε
ρά στή μέση, άπολογητικό κι άνυπεράσπιστο, καί τόν κλαδικό συ
ντονιστή δέ θά μείνει στήν ιστορία
σάν μιά άπό τίς ένδοξες στιγμές τής
έλληνικής τηλεόρασης.
Τουλάχιστον στή δική μας ιστο
ρία.
Α.Θ.

Γ. Μαργαρίτης

Μιά βραδιά
στό Δελφινάριο
«Είναι τό καλλιτεχνικό γεγονός
τού καλοκαιριού!» άνέκραξε ή συ
μπαθέστατη εύστραφής κυρία πού
καθόταν δίπλα μου καί γέμιζε μέ
τήν παρουσία της, όχι μόνο τό δικό
της άλλά καί τό δικό μου μισό
κάθισμα.
Ξαφνιάστηκα, καί γιά μιά στιγμή
νόμισα πώς βρίσκομαι στό Ήρώδειο, σέ παράσταση άρχαίας τραγω
δίας. Άλλά, φεύ, άμέσως προσγειώ
θηκα στις κερκίδες τού ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ, παρακολουθώντας (;) τήν
παράσταση «Μάς πρήξανε τά... ούμπαλα». (Τήν "ίδια φράση, κατά πε
ρίεργη σύμπτωση, έπαναλάμβανε
καί έγώ σέ όλη τήν διάρκεια τής
παράστασης).
Βέβαια, τί γυρεύει ή άλεπού στό
παζάρι; Γιά μιά βραδιά άπεταξάμην
τόν κουλτουριάρη έαυτό μου καί
άνηφόρισα μαζί μέ μυριάδες 'Ελλή
νων μικρομεσαίων στό λίκνο αύτό
τής συγχρόνου 'Ελλάδος. "Οπου: Ή
Ρένα Βλαχοπούλου σηκώνει τό
φουστάνι της μέχρι τή μέση γιά νά
μάς πείσει ότι συνεχίζει νά διατηρεί,

οχοΠια...oxofliü...οχοΠιο...οχοΠια...oxofliq...οχολιοοτήc
παρά τήν ηλικία της, τά ίδια καλλί
γραμμα πόδια πού γάλούχησαν ά
γνωστο πόσες γενιές.
Ό Στάθης Ψάλτης ξεσηκώνει τό
φιλοθεάμον κοινό κάνοντας στρήπτίζ καί άποκαλύπτοντας, ότι τό με
γάλο του κασέ τόν βοήθησε νά
κάνει τά 33 κιλά του, 39. Καί όπου
ή οικειότητα άνάμεσα σέ ηθο
ποιούς καί κοινό έχει φτάσει σέ
άνώτατα έπίπεδα· διότι έπί δύο ώ
ρες οί πρώτοι άπευθυνόμενοι ατούς
δεύτερους, χρησιμοποιούσαν τό έπίθετο «μαλάκας».
Στοιχείο πού άποτελεί ένδειξη οι
κειότητας καί βαθιάς φιλίας. Πράγ
μα γιά τό οποίο έγώ προσωπικά
ίσως διαμαρτυρόμουν, έάν όμως δέν
είχα πληρώσει τό εισιτήριο τών 600
&ex
Έγώ δέ, ό άποπροσανατολισμένος, πού μέχρι τή μοιραία έκείνη
βραδιά νόμιζα πώς ό έλληνικός λα
ός ψυχαγωγείται άποκλειστικά μέ
βουλγαρικά μπαλλέτα καί Σαίξπηρ,
έμεινα άναυδος στή θέα τής ευτρα
φούς κυρίας, πού χοροπηδούσε γε
λώντας άσταμάτητα πάνω στό ενά
μισι κάθισμα πού κατείχε.
Φεύγοντας, αναρωτιόμουν μήπως
θά έπρεπε νά έπεκταθούν οί έπιχορηγήσεις τού ΥΠ.Π.Ε. καί στό Δελφινάριο, ένα άπό τά τελευταία κά
στρα τής άμιγοΰς έλληνικής διασκέ
δασης.
'Αλήθεια, γιατί δέν κάνετε καί
σείς μιά βόλτα στόν Πειραιά;

Μιά αίθουσα τέχνης στό κέντρο
τής Θεσσαλονίκης, σ' ένα χώρο πού
τίς αισθητικές του (καί όχι μόνο
αυτές) συντεταγμένες ορίζουν ό κι
νηματογράφος Άλκαζάρ (μέ τίς
ταινίες καράτε) καί τό γιγαντιαίο
περιστρεφόμενο παπούτσι, διαφη
μιστικό τού Καρύδα, είναι ένα γεγο
νός πού παρουσιάζει ένδιαφέρον.
Πρόκειται γιά τή Σχεδία (Έγνατίας
54), πού άρχισε νά λειτουργεί τέλη

Στή συνέχεια, δύο πόλοι, άπ' αύτούς πού χρησιμοποιούνται σέ στύ
λους τού ήλεκτρικού, άντεστραμμένοι, γεμάτοι λάδι, νά καίνε σάν κα
ντήλια, σέ έπικίνδυνη γειτνίαση μέ
δεμάτια άχυρο.
Σ' ένα δωμάτιο γυμνό, ζευγάρια
άπό παπούτσια βρίσκονταν σ' έναν
τοίχο, κοντά κοντά τό ένα μέ τ' άλ
λο καί στό έσωτερικό κάποιου ά
π' αύτά ένα λαμπάκι ήλεκτρικό
μ' ένα σταυρό μέσα του.
Σ' άλλο δωμάτιο, ένα σώμα σκε
πασμένο μ" ένα σεντόνι, σέ στάση
πού φέρνει στό μυαλό ένα πτώμα.
Έξω άπ' τό σεντόνι μένει μόνο ένα
χέρι, μέ μιά χάντρα-μάτι στόν καρ
πό· είναι τεντωμένο πρός μιά συ
σκευή τηλεόρασης πού είναι άνοικτή άλλά κενή, χωρίς εικόνα.
Η δυσαρμονία άνάμεσα στήν τε
χνολογική έξέλιξη καί τή θρησκοληψία, ή έμμονή στή μεταφυσική σκέ
ψη παρά τήν έπιστημονική κινητι
κότητα, ή έπικινδυνότητα τής χρή
σ η ς τώ ν έ π ι τ ε υ γ μ ά τ ω ν μέ
μεταφυσικό τρόπο, ή καλλιέργεια

Μάΐου καί θά συνεχίσει ώς τό φθι
νόπωρο. Η λειτουργία της δηλαδή,
θά καλύπτει αύτό άκριβώς τό χρο
νικό διάστημα στό όποιο οί περισ
σότερες αίθουσες τέχνης μένουν
κλειστές· κι αύτό είναι ένα άκόμη
ένδιαφέρον σημείο.
"Αν ή ίδια ή Σχεδία προκαλεϊ
έρεθίσματα γιά σκέψη, πολύ περισ
σότερα προκαλούν οί έκθέσεις της,
κρίνοντας άπό τίς δύο πρώτες (τού
Θανάση Χονδρού καί τής Αλεξάν
δρας Κατσιάνη) πού έχουμε δεϊ.
Τό εικαστικό περιβάλλον πού πα
ρουσίασε ό Θ. Χονδρός μέ τίτλο
Ημίφως, άποτελούνταν άπό τέσσε
ρεις συνθέσεις. Μπαίνοντας, ένας
προβολέας διαφανειών βρίσκονταν
σέ συνεχή κίνηση, φωτίζοντας άπλώς μιά άναθηματική πλάκα (τά
μα) σταθεροποιημένη στόν τοίχο.

τής ίδεοληήηας άπό τήν «κακή»
χρήση τής τεχνολογίας (και μάλιστα
τής τηλεόρασης) είναι οί σχέσεις
πού θίγει ή έκθεση αύτή. Ο τίτλος
Ημίφως, πέρα άπό τήν περιγραφή
τών φωτιστικών συνθηκών τής έκ
θεσης, σχολιάζει αύτές τίς σχέσεις.
Τό εικαστικό περιβάλλον τής Άλ.
Κατσιανη ξεκινά άπό μιά πρότασηάφορισμό: Οί λέξεις είναι γέφυρες.
Δέν είναι περιγραφικό όμως αύτής
τής λειτουργίας τής γλώσσας ώς
μέσου γιά τήν άνθρώπινη επικοινω
νία, άλλά κριτικό. Θά μπορούσαμε
νά πούμε ότι οί συνθέσεις τού περι
βάλλοντος αυτού άποτελούν μιά μετα-γλώσσα (μιά γλώσσα πού μιλάει
γιά τή γλώσα). Η κριτική άρθρώνεται μέσα άπό άντιθέσεις καί άντιφάσεις: Γιά νά μπεις στόν κύριο
χώρο τής αίθουσας περνάς άπό ένα

Μιά Σχεδία
στή Θεσσαλονίκη

πλαίσιο πού σχηματίζεται άπό τήν
έπανάληψη τού άφορισμού, άπέναντι όμως μάς περιμένει ένας πίνα
κας μεγάλων διαστάσεων, άπ' τού
όποιοι’ τό πλαίσιο ό άφορισμός ξε
χειλίζει.
Σέ μιά γωνιά ντυμένη μέ καθρέ
φτες βλέπουμε τό αίτημα γιά έπικοινωνία μέσ' άπ τή γλώσσα άντεστραμμένο ή τεμαχισμένο: ή πολλα
πλότητα τής συνείδησης άπό τή μιά
πλευρά, άλλά καί ή παρουσία τού’
δικού μας ειδώλου· σκεφτόμαστε
μέ τή γλώσσα καί ή γλώσσα δέ
μπορεί νά θεωρηθεί ώς άντικείμενο-εξω άπό μάς.
Σέ μιά άλλη γωνιά ή άπόρριψη·
ένας σωρός άπό χαρτιά τσαλακωμέ
να πού πάνω τους διακρίνεται
γραμμένος ό άφορισμός.
Υπάρχει μιά φωτογραφία, σέ έ
ντονο κόκκινο χρώμα, πού κραυγά
ζει γιά τήν άναγκαιότητα τής χρή
σης τής γλώσσας γιά τήν προσέγγι
ση τών άνθρώπων. Καί ύπέιρχει ή
ζωντανή παρουσία τής καλλιτέχνιδας πάνω σ' ένα βάθρο, άκίνητης

Γ. Μακ.

Συνάντηση
θεατρικών
ομάδων
Μετά άπό πρωτοβουλία τών σκη
νοθετών Νίκου Άρμάου, Γιάννη
Μαργαρίτη καί Βασίλη Παπαβασιλείου έγινε συνάντηση τών θεατρι
κών σχημάτων πού άπό τό πρώτο
τεύχος του ό «Σχολιαστής» έπιχειρεί μιά συστηματική παρουσίαστή
τους.
Οί, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΡΑΜΑΤΙ
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Θεσσαλονίκη), ΘΕ
ΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΛΕ
ΣΧΗ ΒΟΛΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙ
ΡΑΙΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ,
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ. ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙ
ΡΟΙ, ΣΚΗΝΗ, σέ μιά πρώτη άπό
κοινού άντιμετώπιση τών τεράστιων
δυσχερειών πού άντιμετωπίζουν
στήν παραγωγή τους καί μέ διάθε
ση γιά κοινή στάση άπέναντι στις
ορέξεις καί τά γούστα τών γνωμοδοτικών επιτροπών καί τού Υ 
πουργείου Πολιτισμού. Έπεται συ
νέχεια... "Ιδωμεν!
Γ.Μ.

σάν άγαλμα, πρότυπο κι έξουσια1οί
λέξεις είναι γέφυρες, γράφει ή ται
νία πού φοράει, άλλά πρόκειται γιά
ένα λόγο άνενεργό, μονόδρομο.
Εδώ τελειώνοντας, θά μπορούισαμε νά σημειώσουμε κάποιο κοινό
χαρακτηριστικό όνάμεσα στή δου
λειά πού παρουσίασαν ό Χονδρός
και ή Κατσιάνη στή Σχεδία. Χρησι
μοποίησαν καί οί δυό την παρουσία
τους, τό σώμα τους, όχι σέ κάποια
δραστηριότητα, άλλά σέ μιά άπόλυτη άκινησία (τρεις ώρες καθημερι
νά). Πέρα άπό τήν ένταση πού είχε
αύτή τους ή παρουσία καί πέρα
άπ' τή συνάφειά της μέ τό συνολικό
περιβάλλον, ίσως άντανακλά καί
μιά ανθρωπολογία πού διαμορφώ
νει ή κοινωνική-πολιτική άγκύλωση
τών ήμερών μας.
Βιβή Κυραλέου
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«Ό πληγωμένος άνόρωπος»
τού Patrice Chereau
Τό Φεστιβάλ τών Καννών συ
μπληρώνοντας τόν 36ο χρόνο λει
τουργίας του, κατώρθωσε καί φέ
τος νά διατηρήσει τή φήμη του σάν
τό σπουδαιότερο κινηματογραφικό
γεγονός, παγκόσμια. Εεπέρασε έν
μέρει τά προβλήματα καί τίς απει
λές τών Αμερικανών παραγωγών,
πού τά τελευταία τρία χρόνια άπειλούσαν ότι 0ά άποσυρθοΰν οριστι
κά καί θά μεταφέρουν τίς δραστηριότητές τους στό φεστιβάλ τοϋ
LOS ANGELES (FILMEX). Τά πα
ράπονα γιά κακή οργάνωση, διασπαρμένες αίθουσες, καί άλλα, ήρ
θε νά καλύψει ή άνέγερση τού νέου
μεγάρου («νεοφουτουριστικό» ήταν
ένας άπό τούς χαρακτηρισμούς
του), στό όποιο αύτή τή χρονιά
στεγάστηκε τό έπίσημο μέρος τού
φεστιβάλ καί ή άγορά. Ή παράδο

ση τόσων χρόνων καθώς καί οί
έπισταμένες προσπάθειες τών Γάλ
λων ιθυνόντων μαζί μέ τήν οικονο
μική συμπαράσταση τής κυβέρνη
σης, κατώρθωσαν νά δημιουργή
σουν ένα άλλο παγκόσμιο μνημείο,
ένα άκόμη σύμβολο γιά τή Γαλλία,
πού μέ έπιμονή φροντίζει γι' αύτά.
Πάντως είναι γεγονός ότι οί Κάννες
προσελκύουν κάθε χρόνο τούς πε
ρισσότερους καί σπουδαιότερους
παράγοντες τού κινηματογράφου
σέ σχέση μέ τά άλλα μεγάλα φεστι
βάλ (Βενετίας, Βερολίνο, LOS AN
GELES). Συγχρόνως γίνονται καί τό
σημείο αναμέτρησης τού Αμερικα
νικού καί Εύρωπαίκού κινηματο
γράφου πού φέτος πήρε καί έπίσημες διαστάσεις μέ τίς δηλώσεις τού
Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού σχε
τικά μέ τόν «... Αμερικανικό κινη
ματογραφικό ιμπεριαλισμό...» καί
τούς τρόπου περιορισμού του.
Οί άμέτρητες ταινίες πού προ
βάλλονται κάθε χρόνο, περισσότε
ρες άπό έκατό προβολές, καθημε
ρινά, δίνουν ένα πανοραμικό δείγμα
τής πρόσφατης κινηματογραφικής
παραγωγής. Οί έκδηλώσεις τού φε
στιβάλ, εκτός άπό τό "πίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα, περιέλαβαν
μιά μικρή σειρά ταινιών έκτος δια
γωνισμού μέ τόν τίτλο «Μιά κάποια
ματιά». Τήν παράλληλη έκδήλωση
«Δεκαπενθήμερο τών σκηνοθε
τών», ένα αφιέρωμα στό Γαλλικό
κινηματογράφο μέ τίτλο «προοπτι
κές τού Γαλλικού κινηματογράφου»
μιά μικρή σειρά ταινιών έπιλεγμένη
άπό Γάλλους κριτικούς μέ τίτλο
« Εβδομάδα Κριτικής» καί τήν άγο
ρά.
Στήν έπιλογή τού έπ ίσημου προ
γράμματος (διαγωνιστικού) ήταν
καί φέτος πλήθος ονομάτων όπως
είναι πιά παράδοση γιά τίς Κάννες.
Ό φόβος γιά τήν άνακάλυψη νέων
καλλιτεχνών μέ ισάξιες μέ τούς γνω
στούς σκηνοθέτες ικανότητες, είναι
ένα άπό τά μελανά σημεία τών ύπεύθυνων έπιλογής τού προγράμ
ματος. Πάντως, ή κινηματογραφική
φόρμα, ή πρωτοτυπία καί ή ποιότη
τα φαίνεται πώς άπασχόλησαν τούς
υπεύθυνους τών ταινιών πού παραουσιάστηκαν. Στήν έκτος συναγωνι
σμού έπιλογή, τά πράγματα παίρ
νουν τήν κατεύθυνση πού γιά κά
ποιο λόγο δέν πέρασε καθαρά στό
έπίσημο. Ταινίες όπως τής CHA
NTAL AKERMAN (Ή δεκαετία

τού 80) καί τής AGNES VARDA
(Όδυσσέας) δημιούργησαν ένα άλλιώτικο κλίμα.
Ή έμφάνιση τού MARCO FERRERI στό φετινό φεστιβάλ ήταν
άπό τίς πιό άξιόλογες. «’Η ιστορία
τής Πιέρα» βασισμένη στήν αύτοβιογραφία τής ίταλίδας ήθοποιού
PIERA DEGLI ESPOSTI, συγκίνησε
τό σκηνοθέτη. Ό ίδιος λέει: «Αύτή
ή ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μάνας καί
κόρης, γεμάτη αισθησιασμό καί ένοχές, μέ έκανε νά δημιουργήσω
ένα έξαιρετικό γυναικείο χαρακτή
ρα καί τήν ίδια στιγμή νά φτιάξω τό
πορτραϊτο μιας οικογένειας χωρίς
συνοχή, γεμάτης φόβους, ή όποια
όμως ψάχνει γιά άπεριόριστη άγάπη». Φυσικά ή έπέμβαση τού FERRERI στό σενάριο ήταν άναπόφευκτη. Μέ άξονα τήν πραγματική ί-

τών ήθοποιών (ιδιαίτερα τής HAN
NA SCHYGULLA) καθώς καί ή
προσεγμένη σκηνοθετική δουλειά,
συνέβαλαν στή δημιουργία τής κα
λύτερης μέχρι τώρα ταινίας τού
FERRERI.
«Τό χρήμα» τού ROBERT BRES
SON, έπισημη συμμετοχή τής Γαλ
λίας, προκάλεσε άτέλειωτες συζητή
σεις καί έντονες αντιδράσεις. Πρό
κειται γιά τή λογική συνέχεια μιας
δουλειάς βασισμένης στήν άφαίρεση καί τόν έσωτερικισμό. Μιά φαι
νομενικά άπλούστατη ταινία, βασι
σμένη σέ μιά μικρή ιστορία τού
Τολστόι συνεχίζει τήν άναζήτηση
τού BRESSON, πάνω σέ θέματα
καθημερινά άλλά πού έχουν συχνές
έπιδράσεις στήν άνθρώπινη πολύ
πλοκη φύση. ' Η λιτότητα τής ται-

« Ιστορία τής Πιέρα» τον Marco Perrreri
στορία, περνάει τίς άνησυχίες του
καί τό έκδηλωμένο του ένδιαφέρον
γιά τή γυναικεία ψυχοσύνθεση. Η
έπιλογή τών χοίρων, τό ιταλικό το
πίο, καί οί ύπεράνθρωποι χαρακτή
ρες, συμβάλλουν κάθε στιγμή στή
μεταφορά τού αισθησιασμού καί
τής τρέλας στό θεατή. Τά σύμβολα,
προσωπικό στοιχείο τού σκηνοθέ
τη, περνούν σέ δεύτερο πλάνο. Πιό
προσεκτικά τοποθετημένοι καί μέ
λιγότερη ένταση, ένσωματώνονται
στήν ταινία χωρίς νά είναι τά βασι
κά σημεία. Τό σπουδαίο παίξιμο

νιας καί ή αισθητική τής «μονοκοντυλιάς» τονίζουν τίς πολυδιάστα
τες προεκτάσεις καί τήν ιδιαιτερό
τητα τού θέματος. Πρόκειται γιά
τήν ιστορία ένός έργάτη, ό όποιος
θύμα ψεύτικης κατηγορίας έναντίον του, περιπλέκεται στήν παρα
νομία καί καταλήγει στή φυλακή.
' Επιλέγοντας ό ίδιος τόν παραλογισμό τής βίας, χωρίς πραγματικά
κίνητρα, γίνεται έγκληματίας. Τό άναπόφευκτο τής έπιλογής του κα
θώς καί ή σειρά τών εξελίξεων θυμί
ζει ήρωα κλασικής τραγωδίας. Ό
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διάλογος παραμένει στά έντελώς α
παραίτητα, χαρακτηρισμός πού
μπορεί νά δοθεί καί στό σύνολο τής
ταινίας. ' Η ευθύτητα, ή άπλότητα,
καί ή σχεδόν αρχιτεκτονική δόμηση
τού θέματος έντυπωσιάζει, καί χα
ρακτηρίζει τήν ταινία σάν τήν ανα
ζήτηση στά βασικά στοιχεία τού
κινηματογράφου, καθιστώντας την
ταυτόχρονα τό άποστάλαγμα μιας
καριέρας πενήντα χρόνων, πού μάλ
λον λήγει έδώ.
Ή έπόμενη Γαλλική συμμετοχή
ήταν ή ταινία τού PATRICE CHE
REAU («Πληγωμένος άνθρωπος»).
Άφηγείται τήν ιστορία τής σχέσης
ένός παιδιού’, πού στήν άνάγκη του
νά ξεφύγει άπό τή ζωή τής οίκογένειάς του καί τήν καθημερινότητα
της έπαρχιακής πόλης πού ζεϊ, πε
ριπλέκεται σέ μιά σχέση πάθους. Οί
έπιδράσεις τής σχέσης του θά οδη
γήσουν τόν έφηβο μικροαστό στήν
έγκατάλειψη κάθε ήθικής άξίας,
καθώς παρακινείται άπό τό βάναυ
σο πάθος πρός τό φίλο του. "Αν καί
ή ταινία έχει ορισμένα παράλληλα
στοιχεία μέ «τό χρήμα» τού BRES
SON, τουλάχιστον στό ότι καί στις
δυό περιπτώσεις ό θεατής παρακο
λουθεί τήν έξέλιξη ένός νέου άνθρώπου άπό τά στάδια μιας νορμάλ
ζωής σ' αύτή τής διαφθοράς καί τής
βίας, ό CHEREAU κινείται σ’ έπίπεδα έντελώς διαφορετικά, διαπλάθοντας τούς χαρακτήρες του σέ
πρότυπα σάν αύτά τού JEAN GE
NET, γοητευμένος άπό τή σαγήνη
τού ύποκόσμου. Τό πάθος, ή έρωτική έλξη καί ό ζωώδης σεξουαλι
σμός, χωρίς ποτέ νά φτάσουν στήν
έκπλήρωσή τους, δίνουν διέξοδο
στή μοναξιά καί τήν άπομόνωση.
' Η ένταση τής σχέσης πού ώθεί τόν
έφηβο στό νά σκοτώσει τό φίλο του
καθώς καί τά στοιχεία πού προαναφέρθηκαν, δημούργησαν μιάν αξιό
λογη ταινία ή οποία όμως άποδοκιμάστηκε άπό τό κοινό.
Αλλες ταινίες ήταν; «Ή Ερέντιρα» τού RUY GUERRA. Βασισμένη
στό γνωστό βιβλίο τού GABRIEL
GARCIA MARQUEZ, ό όποιος έ
κανε καί τήν κινηματογραφική δια
σκευή, ήταν μάλλον μέτρια ταινία.
Τό πνεύμα καί ή ιδιορρυθμία τού
MARQUEZ δέν μπόρεσαν νά γί
νουν αισθητά άπό τό σύνολο τής
ταινίας καί μόνο τό ντεκόρ καί τά
ρούχα ήρθαν νά καλύψουν αύτή
τήν άδυναμία. ' Αξιόλογη ήταν ή
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προσπάθεια τής Ειρήνης Παπά χω
ρίς όμως νά μπορέσει νά άποσπάσει
τό πρώτο βραβείο τού’ φεστιβάλ,
πού τό πήρε ή κατά πολύ καλύτερή
της HANNA SCHYGULLA. « Η
μπαλάντα τού Ναραγιάμα» τού γιαπωνέζου SHOHEI IMAMURA στήν
όποια, μέ μεγάλη έκπληξη όλων,
δόθηκε τό πρώτο βραβείο ήταν άμφίβολης ποιότητας. "Αρχικά καλή,
γιά όσους ένδιαφέρονται γιά τόν
τρόπο ζωής, τά ήθη καί έθιμα καί
τό ιαπωνικό τοπίο, γρήγορα, όμως,
έχανε τό ένδιαφέρον της. ' Η φωτο
γραφία συχνά έντυπωσιακή καί πέ
ρα άπό τό φολκλορικό στοιχείο,
πού σίγουρα γοητεύει τό θεατή δέν
μπορούμε νά άναφερθούμε σέ άλ
λες ιδιαίτερες άξιες.
Ο YILMAZ GUNEY καί φέτος
στίς Κάννες. παρουσίασε τήν τελευ
ταία του ταινία « Ό τοίχος». Ταινία
πολιτική, όπως λέει ό ίδιος, δέν
κατόρθωσε νά άποσπάσει τήν προ
σοχή πού είχε στό περυσινό φεστι
βάλ όπου καί πήρε τό πρώτο βρα
βείο. «Ή Κάρμεν» τού CARLOS
SAURA άναφέρεται στίς προετοι
μασίες γιά τό ανέβασμα τής γνω
στής “Οπερας. Εύχάριστη ταινία
πού κινδυνεύει συχνά νά χαρακτη
ριστεί σάν τηλεοπτική.
Τό δεύτερο μεγάλο μέρος τού
φεστιβάλ «Τό Δεκαπενθήμερο τών
Σκηνοθετών», πού έχει άναλάβει τό
ρόλο τής παρουσίασης πιό προο
δευτικής μή έμπορικής δουλειάς,
φέτος δέν έδωσε σπουδαία δείγμα
τα πρός αύτή τήν κατεύ’θυνση. Ται
νίες, αφηγήσεις μιας κάποιας ιστο
ρίας, χωρίς όμως τήν έρευνα στήν

κινηματογραφική τους ποιότητα.
Σ' αύτό τό πρόγραμμα παρουσιάσθηκε καί ή ταινία « Αγγελος» τού
Γιώργου Κατακουζηνού, ή όποια
παρά τίς δυσανασχετήσεις στή
διάρκεια προβολής, άπέσπασε χει
ροκροτήματα.
Παρ' όλα αύτά δέν έλειψαν καί
τά φωτεινά παραδείγματα. Ξεχωρί
ζουμε τήν ταινία τού Γερμανού
TANURED DORST «EISENHANS»
πού άναφέρεται στήν ιδιαίτερη σχέ
ση πού άναπτύσσεται μεταξύ πατέ
ρα καί τής δεκατετράχρονης κόρης
του. πού’ ζούν σέ μιά άπομονωμένη
έπαρχιακή πόλη, κοντά στά γερμα
νικά σύ’νορα. Ό αιμομικτικός έρωτισμός, προϊόν τών καταστάσεων
καί τής άπομόνωσης καθώς καί ή
προσπάθεια άνάλυσης τού ψυχο
νευρωτικού σχήματος, ήταν οί κύ
ριες κατευθύνσεις τού σκηνοθέτη.
Ιδιαίτερα προκλητική ταινία άφη
σε πολλούς άδιάφορους καί άλλους
ένοχλημένους. Αλλη ενδιαφέρουσα
ταινία ήταν αύτή τού ROBERT
VAN ACKEREN «LA FEMME
FLAMBEE». Ενα ζευγάρι, πού ε
παγγέλλεται τήν πορνεία, άποφασιζει νά συζήσει και στόν ίδιο χώρο
νά δουλεύει. Η έξέλιξη τής σχέσης
τους, ή ιδιαίτερη οπτική καί ή άποθέωση τού KITSCH ήταν τά στοι
χεία πού συγκρότησαν τήν ταινία.
«Οί προοπτικές τού' Γαλλικού κι
νηματογράφου» και « Η εβδομάδα

τών κριτικών», τά αλλα μέρη τού
Φεστιβάλ, κύλησαν χωρίς μεγάλες
έκπλήξεις. Τό πρώτο, μέ ένα πρό
γραμμα άπό ταινίες νέων Γάλλων
κινηματογραφιστών, μπορούμε νά
πούμε ότι πέρασε άπαρατήρητο.
Δέν είναι αύθαιρεσία τό ότι ό Γαλλικός κινηματογράφος, τήν τελευταία
δεκαετία, δέν έχει τίποτα τό ιδιαίτε
ρο νά μάς δώσει. Οί παλιότερες
δεκαετίες, τής δόξας τού Γαλλικού
σινεμά, φαίνεται πώς έχουν περά
σει άνεπιστρεπτί. Μέ τό ξεθύμασμα
τής NOUVELLE VAGUE δέν μπό
ρεσε νά βρει τό νέο του πρόσωπο.
Είναι δύσκολο νά έκτιμήσει κανείς
αύτή τήν κατάσταση μιάς καί οί
δυνατότητες δίνονται άπλόχερα
στους Γάλλους κινηματογραφιστές
μέ την προοπτική τής συνέχισης
αύτού τού παραδοσιακού κομμα
τιού τής Γαλλικής κουλτούρας.
Μπορούμε νά τό άποδωσουμε στήν
«κρίση άξιών» τής έποχής μας, μα
κι αύτό δέν είναι άρκετό άφού ό
γερμανικός κινηματογράφος, ξεπηδώντας άπό αύ τή τήν κρίση, έδωσε
θαυμάσια δείγματα. Παραμένει λοι
πόν ένα έρωτηματικό άπό τή μιά
άλλά καί ένα συμπέρασμα άπό τήν
άλλη ότι ή παράδοση σέ κάποιο
τομέα δέν έγγυάται επιτυχίες γιά τό
μέλλον...
Θρασύβουλος Γιάτσιος
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Μοντέρνοι καιροί
Συνεχίζουμε τήν παρουσίαση τών νέων θεατρικών σχημάτων μέ έναν ακόμα θίασο
πού δρα στήν έντός Αθηνών περιφέρεια.
Είναι η ομάδα «Μοντέρνοι καιροί» πού έδώ καί μερικά χρόνια δίνει δείγματα σοβαρής
θεατρικής πρακτικής.

Τό θέατρο «Μοντέρνοι Καιροί»
ιδρύθηκε τό 1979 άπό νέους ηθο
ποιούς πού άσφυκτιούσαν μέσα
στόν περιχαρακωμένο θεατρικό χώ
ρο. Βγάλαμε λοιπόν τά κεφάλια μας
άπ' έξω καί άναπνεύσαμε. Φυσικά,
ή άνάσα αυτή κοστίζει άκριβά. Ί 
σως άπό μιά τρέλα τής στιγμής,
καταπιαστήκαμε μέ ένα έργο πού
χρειαζόταν μερικά έκατομμύρια, έ
χοντας στήν τσέπη μας πενταροδε
κάρες. Βάλαμε δηλαδή μπροστά τήν
κατασκευή ένός θεατρικού χώρου,
ένός δικού μας θεάτρου, πού θά
μάς άπάλλασσε άπό τή γνωστή δια
δικασία τού παζαρέματος μέ τούς
αίθουσάρχες. Τό πώς τά καταφέρα
με είναι μιά μάλλον άνιαρή ιστορία,
πάντως αύτή τή στιγμή, στήν όδό
Γεννηματά 20, στούς 'Αμπελοκή
πους, ύπάρχει τό θέατρο «Μοντέρ
νοι Καιροί».
Τήν πρώτη χρονιά λειτουργίας
τού θεάτρου (1980-81), άνεβάσαμε
τό έργο τού Έρ. Ίψεν «"Ενα κου
κλόσπιτο» καί έλπίζω όλοι νά ξέ
ρουν πιά τί σήμαινε τό «φοβερό»
σύνθημα στούς τοίχους τής 'Αθή
νας: «ένα Κουκλόσπιτο στούς μο
ντέρνους καιρούς».
'Όσοι τό χαρακτηρίσουν γιά βαν
δαλισμό στούς τοίχους καί τίς μά-

ντας γι' αύτήν τρεις μήνες δουλειάς,
έπειδή οί προηγούμενες μεταφρά
σεις δέν ικανοποιούσαν σάν ζωντα
νός θεατρικός λόγος, ή καί είχαν
σημαντικά λάθη.
Παραθέτουμε ένα μικρό κομμάτι
άπό τό πρόγραμμα τής παράστα
σης: «...Ό άντρας είναι πραγματι
κά ύπεύθννη προσωπικότητα, ό
«στύλος τον σπιτιού». Ή γυναίκα
κούκλα-αεξοναλικό άντικείμενομητέρα. Αυτόν τόν έξανόραποδισμό τής γυναίκας καί τήν καταρ
ράκωση τής προσωπικότητάς της
περιγρά φ ει ο Ίψ εν ατό « Ένα
κουκλόσπιτο». Ή έπικαιρότητα
τού έργου, ή άριστουργηματική
γραφή, καί ό έπαναστατικός τρό
πος άντιμετώπιοης τον θέματος,
ήταν οί λόγοι που μάς έκαναν νά
διαλέξουμε τό «'Ένα κουκλόσπι
το» σάν έναρκτήριο έργο μας».
Τό κουκλόσπιτο είναι τό χρυσω
μένο κλουβί, πού τό παραδείσιο
πουλί κάποτε άνοίγει καί φεύγει
όριστικά, προτιμώντας νά βουτήξει
τά πόδια του στίς λάσπες καί νά
σκίσει τό φτέρωμά του.
Τή δεύτερη χρονιά (1981-82) άνε
βάσαμε τό έργο τού Άλφρέ Ζαρρύ
« Ό Ούμπού βασιλιάς» («Ubu Roi»)

« Ό Κύριος Ούμπού»
ντρες, άς σκεφτούνε πρώτα τόν
στραγγαλισμό πού ύφίστανται άπό
τά «κυκλώματα», δλοι όσοι -άπό
έλλειψη μάλιστα οικονομικών πό
ρων- άναγκάζονται νά καταφεύ
γουν στά άποθέματα τής φαντασίας
τους γιά νά έπικοινωνήσουν μέ τό
κοινό.
"Ας ξαναγυρίσουμε στήν παρά
σταση. Φτιάξαμε άπό τήν άρχή τή
μετάφραση τού έργου άφιερώνο-
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μέ τόν διασκευασμένο δικό ιιας τίτλο « Ο κύριος Ούμπού» σέ μετά
φραση τού Στέλιου Τούτη καί τού
Λ. Παπαδημητρίου. Μιά παράστα
ση γεμάτη μέ πλάσματα άπό τήν
άχαλίνωτη παιδική φαντασία τού
Ζαρρύ. Τεράστια άποκρουστικά ό
ντα, πού καθρεφτίζουν τήν άνθρωπότητα. Τεράστιες χρωματιστές
μπάλες άπό λάσπη πού έκσφενδο
ν ίζονται στά μούτρα τού κοινού καί

στά δικά μας. Ό Ζαρρύ έγραψε τό
έργο γιά νά σατιρίσει έναν άντιπαθέστατο καθηγητή του τής Φυσι
κής καί νά βγάλει τή γλώσσα του
στόν άηδιαστικό γύρω του κόσμο,
χρησιμοποιώντας μύθους μέ βασι
λιάδες καί ύφος παραμυθιού.
Εμείς, μέσα άπό τήν παράσταση,
θελήσαμε νά άποκαλύψουμε τό χαμαιλεοντισμό τής έξουσίας, πού έναλλάσσει χιλιάδες πρόσωπα άνάλογα μέ τίς περιστάσεις, γιά νά διαιωνίσει τήν ύπαρξή της. Ταυτόχρονα
όμως βγάλαμε τή γλώσσα μας καί
χλευάσαμε όλους τούς «Ούμπού»
σάν τό καθηγητή τής Φυσικής τόύ
Ζαρρύ, όλους τούς άξιοπρεπείς
«κυρίους Ούμπού» πού ύπάρχουν
άνάμεσά μας (άπό έδώ καί ό δια
σκευασμένος τίτλος) όπου Ούμπού
= άπληστία, χυδαιότητα, διογκωμέ
νο μέχρι τήν κτηνωδία 'Εγώ - φασι
σμός - φιλοσοφία τής μπάκας.
Τό χειμώνα έκείνο βγήκαμε
στούς δρόμους τής Αθήνας μέ τά
ρούχα τής παράστασης μέ μουσική
καί χορό πάνω σέ μιά μεγάλη πλα
τφόρμα, σπάζοντας τό γκρίζο χρώ
μα τής πόλης μέ τό κίτρινο καί τό
κόκκινο, σπάζοντας τίς μάσκες άπό
τά σκυθρωπά πρόσωπα, προσφέροντας γλειφιτζούρια καί χαλώντας
τόν κόσμο νά 'ρθει νά δει τήν πα
ράστασή μας.
Φέτος (1982-1983) άνεβάσαμε τό
έργο τού Μπρέχτ «Ή έξαίρεση καί
ό κανόνας» σέ μετάφραση Κώστα
Κουλουφάκου. "Εργο πού ξαναθυμίζει άπλές άλήθειες, ξεχασμένες
μέσα στό σημερινό κομφούζιο τών
«περίπλοκων άναλύσεων», τών δια
λυμένων σχέσεων, τής ύπαρξιακής
άμηχανίας.
Τό έργο διερευνά τήν άντίθεση
έκμεταλλευτή -έκμεταλλευόμενου,
άποκαλύπτει τό ρόλο πού παίζει ή
άστική δικαιοσύνη στήν άντίθεση
αύτή· καί μάς προτρέπει νά κοιτά
ξουμε τόν κόσμο μέ μάτι νέο, σάν
νά τά βλέπουμε όλα γιά πρώτη
φορά καί όλα νά μάς φαίνονται
παράξενα. Θά διαπιστώσουμε τότε
πώς, στόν άντιστραμμένο παράλογο
κόσμο μας, ό κανόνας έχει γίνει
έξαίρεση καί ή έξαίρεση κανόνας.
Τί άλλο νά πούμε γιά τήν παρά
σταση; Ο καθένας έχει τήν άποψή
του γιά τό πώς πρέπει νά άνεβαίνει
ό Μπρέχτ, καί φυσικά κι έμεϊς τή
δίκιά μας. Προσπαθήσαμε ή παρά
στασή μας νά είναι πρώτ' άπ' όλα
ψυχαγωγία, όπως τό ζητάει ό ίδιος
ό Μπρέχτ, νά κρατάμε ξυπνητό τό
μυαλό, νά διεγείρουμε σκέψη καί
φαντασία, καί νά προκαλοΰμε άκό-

μα καί τή συναισθηματική ταύτιση
τού θεατή, έλεγχόμενη καί όπου
χρειαζόταν. (Έδώ θά πρέπει νά
αναφέρουμε 3 περιοδείες μας μέχρι
τώρα, μία στήν Πελοπόννησο μέ τό
«"Ενα κουκλόσπιτο» (1981), μία
στή Φθιώτιδα, Βοιωτία καί Εύρυτανία, μέ έπιχορήγηση τού Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί μέ τό έργο «ό
κος Ούμπού» (1982), καθώς καί
τήν περιοδεία τού φετινού καλοκαι
ριού μέ «Τήν έξαίρεση καί τόν Κα
νόνα», πού ξεκινήσαμε μέ μιά μι
κρή ένθάρρυνση τριών παραστάσε
ων άπό τήν « Έκφραση ’83» καί
συνεχίζουμε σέ διάφορες πόλεις τής
' Ελλάδας, σέ συνεργασία μέ Δήμους
καί Πολιτιστικούς Συλλόγους).
Μέσα άπό τίς παραστάσεις μας,
πρέπει μάλλον νά διακρίνεται ήδη ή
άποψή μας γιά τό θέατρο.
Ίσως νά μήν ύπάρχει καμιά ένότητα έξωτερικά άνάμεσα στόν Ί 
ψεν, στόν Ζαρρύ καί στόν Μπρέχτ,
άνάμεσα στό νατουραλισμό τού α
στικού δράματος, στόν σουρρεαλισμό καί στό έπικό θέατρο. "Ισως νά
ψάχνουμε άκόμα τόν τρόπο, τό δι
κό μας τρόπο έκφρασης.
"Ομως στήν άναζήτησή μας αύτή,
ύπάρχει μιά άλλου είδους ένότητα,
έσωτερική συνοχή καί κατεύθυνση:
Νά βρίσκουμε κάθε φορά τήν άλήθεια, μιά άλήθεια πού πρέπει νά
ειπωθεί στή συγκεκριμένη στιγμή,
νά βρούμε ποιοι μπορούν νά χρησι
μοποιήσουν αύτή τήν άλήθεια καί
ποιούς ένδιαφέρει, καί νά βρούμε
άκόμα πώς θά πούμε αύτή τήν
άλήθεια μέ τρόπο πού νά μπορέσει
νά γίνει κατανοητή σ' αύτούς πού
τούς ένδιαφέρει.
Φυσικά δέν ένεργοΰμε έτσι άπό
χρέος, γιατί τό χρέος δέν είναι ικα
νό νά παράγει καλλιτεχνική δη
μιουργία. Μόνο ή άνάγκη, ή πυρκα
γιά τής καρδιάς σου καί οί ξάγρυ
πνες νύχτες σου. Μόνο όταν καίγε
σαι μπορείς νά δημιουργήσεις.
Πιστεύουμε ότι ή τέχνη μας είναι
αναγκαστικά κοινωνική γιατί αύτό
πού μάς καίει άφορά όλους. Γιατί
τά μάτια μας είναι στραμμένα πρός
τά έξω. Πάνω στίς πληγές τού κό
σμου.
Ή σημερινή σύνθεση τού θιάσου
«Μοντέρνοι Καιροί» είναι ή άκολουθη: Έβίτα Παπασπύρου, Γιάν
νης Νταλιάνης, Κώστας Νταλιάνης,
Πόνος Σταματόπουλος, Σπύρος
Παπαδόπουλος, Ά ντρέας Κουτσουρέλης, Θόδωρος Σκούρτας.
Έβίτα Παπασπύρου
Κώστας Νταλιάνης

Μαλακό πορνό,
νόμισμα σκληρό

Ύποόοχή τής Καρόλ Μπουχέ από τον Φερνάντο
Ρέν πού μοιάζει ν' άναζητά τό... «Σκοτεινό αντι
κείμενο τού πόθου», στην ταινία τον Μπουνιουέλ, όπως μέρος τον κοινού αναζήτησε στην
προβολή περισσότερες «λεπτομέρειες» απ 'όσες
υπόσχονταν τό όιαφημιστικό ταμπλώ.

Τά σενάρια πού μοϋ άρεσαν πάντα πιό πολύ,
ήταν έκείνα πού μ' ένα αρχικό εύρημα, ξετύλιγαν
στή συνέχεια τόν ιστό τού μύθου, σίγουρα γιά
τήν παραγωγή τής γοητείας του. Τό είδος «πορ
νό» δέν είχε ποτέ του τήν ανάγκη σεναρίου.
Χρησιμοποιούσε, πάντα, στή θέση τού προηγού
μενου, ένα προσχηματικό άλλοθι πρός μεγαλύτε
ρη εύχέρεια τών οπτικών παλινδρομιών καί
διηγήσεων.
Μ’ ένα άνάλογο σχηματικό άλλοθι, περί προ
στασίας τής νεολαίας, τό νομοσχέδιο τού Υ
πουργείου Προεδρίας, πέρασε τό διπλασιασμό
τού φόρου δημοσίων θεαμάτων στό εισιτήριο
τών κινηματογραφικών αιθουσών, πού γιά σύ
ντομα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, θά
παίρνουν άδεια προβολής ταινιών πορνό.
Τήν ώρα πού ένα άλλο νομοσχέδιο, τού' Υ
πουργείου Πολιτισμού, συζητά τά όρια καί τούς
όρους άκαταλληλότητας γιά κάθε είδος κινημα
τογραφικής ταινίας, τό μόνο πού μοιάζει δημό
σιο όφελος είναι ή αύξηση τών έσόδων, άφού ή
ήδονή τών βλεμμάτων δέν ύπάγεται σέ ταξικές
διακρίσεις, ό πολιτισμός τής εικόνας άπλώνει
παντού τά είδωλά του, τά έξώφυλλα δέν συνεγεί
ρουν πιά κι οί ιδιωτικές άπολαύσεις φαντάζουν
οικείες όσο ή έπίσημη οφθαλμοπορνεία ή τά
βίντεο τής μοναξιάς τού σαββατοκύριακου.
Μέσα στό κλίμα τού άλαλούμ, άπό δίπλα
τ' άγιόκλημα, τά γιασεμιά, καί τά θερινά πού
κινδυνεύουν. "Αρα, διατηρητέα.
Έτσι τό μόνο πού δέν διευκρινίζεται φαίνεται
νά είναι ή αίσθηση συνέχειας, άνάμεσα στό
έθνικό νόμισμα καί τό πορνό. Μαλακό ή σκληρό,
δηλαδή, όπως θά λέγαμε γιά τό φτηνό ή άκριβό
κι όχι στόν περίπτερά γιά τά τσιγάρα.
Καμιά άπαγόρευση στό έξής, άπλά γκετοποίη
ση τών νοσούιντων. Τό ίδιο καί στά τυχερά, άμα,
δέν πληρώσεις, δέν μαθαίνεις.
Έμαθαν, άλλωστε, τίποτα άπό σέξ κάποια
εύύπόληπτα ζευγάρια, παρακολουθώντας χρόνια
τώρα, μαλακές τσοντούλες σ' άστραφτερό περι
τύλιγμα στίς βραδινές προβολές τής όδοϋ
Βουκουρεστίου;
Α.Τ.

Τηλεοπτικό χρονογράφημα άντι έπιοτημονικής άφαοίας
-

Χωρίς άμφιβολία, τό ξεκίνημα τού φετινόν
καλοκαιριού είναι άπό τά πιό άστατα τών
τελευταίων χρόνων -ακόμα καί τά... τραπεζά
κια μπήκαν, βγήκαν κι αποφάσισαν τελικά νά
φύγουν γιά περιοδείες, ήπειρωτικές, υπερατ
λαντικές καί άλλες.
Κι ένώ όίχως ιθαγενείς, οί έδνολόγοι πλήτ
τουν όλο καί περισσότερο, μέσα στή γενική
ρευστότητα διαθέσεων κι υφέσεων, ή έλληνική
τηλεόραση, αποφάσισε νά προτάξει τά στήδη
της μπροστά, αιχμές αίσδησιακές τής σταθερής της ανόδου. Πρώτα, μέ τήν έκφορά αλλε
πάλληλων, πλήν κανονικά τηρούμενων (χάρη
στις προαπάδειες τον συντονιστή όλων κυρίως
κι όχι μόνο τών άλλων... δημοκρατικών δυνά
μεων), ηλεκτρονικών μονόλογων πάνω ατό δέ
μα τών κοινωνικοποιήσεων. Τό άρδρο τέσσε
ρα, ή έπίκληση στή συγκεκριμένη χρονική
στιγμή τέτοιων «χειρονομιών», τά έποπτικά
συμβούλια κι ή άμφίβολη άποτελεσματικότητα
τών κοινοβουλευτικών κολλάζ, δέν έμπόόισαν
Όλλούς νά χαιρετήσουν τό γεγονός.
I! σχέση, όμως, τής άρχαίας έκκλησίας τού
δήμον ιέ τούς καδολικούς μοναχούς έξαντλείται έόώ, έτσι πού οί βαρύγδουπες συνεντεύ

ξεις, προαναγγελίες, παγκόσμιες άποκλειστικότητες καί θεωρητικές εισαγωγές γιά τήν
« Έρέντιρα» νά μή συναντούν ούτε τη διαφη
μιστική τους ύποστήριξη, ούτε, πολύ περισσό
τερο, τή φεστιβαλική τους έπάρκεια.
"Ας είναι. 'Αρκεί ή μυρωδιά τών Καννών κι
οί πνευματικοί εισαγωγείς πού τρίβουν τά
χέρια τους, καδώς οί νεοέλληνες, μετά τό φιλμ
νουάρ, άνακαλύπτουν καί τή λατινοαμερ ικάνικη λογοτεχνία. Συνεχίζονται κι οί μεταδόσεις
άπό τό Λυκαβηττό ή τό Ήρώόειο, νά λαϊκές
μουσικές καί τσιφτετέλια, νά «Κ άρμεν» καί
μπαλέτα γέννημα δρέμα του Φιντέλ, νά, ώς
έόώ, ώρες κατήφειας ή άνάτασης.
Ό λα τρίζουν, μά ή εύωχία τών ημερών πα
ραμένει. Κι ή προσδοκία.
Κι ή έμφάνιαη του πρωθυπουργού γιά την
άναγγελία τής ύπογραφής τής συμφωνίας γιά
τις βάσεις νά θυμίζει άσμα στιχουργικόν «...
πού Άντρέα νά γυρεύουνε κι Άντρέα νά μή
βρίσκουν».
Καδηλωμένος ό μικρός τηλεθεατής (άκόμα
καί στην περίπτωση πού ή φορητή του δέν
ξεπερνάει τις δώδεκα ΐνταες), άπορεί μουδια
σμένος μέ τό πουλάκι πού όπου νά ναι βγαί

νει, μά πάλι κρύβεται, κάτι γίνεται, ποιος νά
ξέρει;
Τουλάχιστον, δέν πρόκειται γι ' απλή έκκρεμότητα. Τό πρώτο ραδιοτηλεοπτικό συνέδριο,
άφιερωμένο έξαιρετικά στίς παρεμβάσεις καί
τήν πιστοποίηση τής ύπαρξης νεοϊόρυδέντων
σωματείων (γιά τούς τελευταίους σ' άναζήτηση ρόλου), δέν παίρνει χαμπάρι πώς, έπιτέλους, ύστερα άπό πάντα, τά έθνικά δίκτυα
βρίσκονται σέ διαρκή... στάση.
Π α ν'ο ί άναμνηατικές, λοιπόν, πάν" όλα.
Τά πήρες κι έφυγες, πού λέει κι ό λαϊκός
βάρδος, τραγουδώντας γι ' άγάπες παλιές πού
μάς προόώσανε.
Κάπως έτσι καί μέ τις βάσεις ατό όρδάνοιχτο, μά πάντα έρμητικό κουτί μας.
Ή ψυχανάλυση άκριβαίνει κι αυτή, κι οί
ένοχές άπαγορεύονται. Προτιμότερο νά γκρινιάζουμε, μετά πού κάποιοι μάς «πρόδωααν»
γι'ά λλη μιά φορά.
'Ανάλαφροι ή κουρασμένοι, ένα σούρουπο
στό πίσω κάδισμα τού ταξί θ ' άκοϋμε μουσική
πού άλλοι διάλεξαν γιά μάς καί θά νοσταλγού
με άγάπες ξεχασμένες, μέ ή χωρίς τσιμπήματα
στό μέρος τής καρδιάς...
Ά ντρέας Τΰρος
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τό Σικάγο καί τό Ντητρόιτ, δύο
βιομηχανικές άμερικάνικες τερατουπόλεις, τό μπλούζ μπαίνει στό
νόημα τής ζωής τής πόλης, μ' άλλα
λόγια άστικοποιείται. Βέβαια τά
προβλήματα έξακολουθούν νά ι
σχύουν άπλώς έχουν μετατοπισθεϊ
σέ πιό σύγχρονα έπίπεδα. Ακόμα
καί ό ήχος άλλάζει.
' Η ξύλινη κιθάρα γίνεται ήλεκτρική. Ό τραγουδιστής χρησιμοποιεί
μικρόφωνο. Αρχίζουν νά δημιουργούνται μπλούζ ορχήστρες, μέ τήν
προσθήκη ήλεκτρικού οργάνου,
μπάσσου, ντράμς. Τό 1950 έμφανίζεται στό άμερικάνικο προσκήνιο
μία έταιρεία δίσκων, ή Chess, πού
μέ έδρα τό Σικάγο, ψάχνει, άνακαλύπτει καί ήχογραφεί τούς κρυμμέ
νους αύτούς ήρωες άπό τίς φτωχο
γειτονιές τών μαύρων. Παρ' όλα αυ
τά, τό μπλούζ έξακολουθεί νά πα
ραμένει στήν άφάνεια γιά χρόνια,
μή κατορθώνοντας νά σπάσει τό
λευκό φράγμα.
Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 60,
άρχίζει νά έκδηλώνεται στήν Αγ
γλία ένα τρομερό ένδιαφέρον γιά τίς
συνθέσεις τών μαύρων λαϊκών τρα
γουδιστών Αρχίζουν νά έμφανίζο-

κης μπλούζ σκηνής. Αρκεί μιά μα
τιά στά άτομα πού κατά καιρούς
συνεργάστηκαν μέ τόν Τζών Μάγιαλ, γιά νά διαπιστώσει κανείς τήν
έπιρροή πού είχε ό προικισμένος
αύτός κιθαρίστας/φυσαρμονικίστας
/τραγουδιστής/πιανίστας, στή μετέπειτα έξέλιξη καί άνάπτυξη τής
μπλούζ-ρόκ σκηνής στήν Αγγλία:
PETER GREEN, JOHN McVIE, ERIC CLAPTON, JOHN HISEMAN,
KEEF HARTLEY, MICK TAYLOR,
AYNSLEY DUNBAR, J ACK
BRUCE...
Οί μουσικοί αύτοί ύπήρξαν μέλη
(συχνά ιδρυτικά) στά καλύτερα συ
γκροτήματα πού άνέδειξε ή άγγλική
σκηνή. "Ισως μερικά άπό αύτα σάς
είναι γνωστά: FLEETWOOD MAC,
CREAM, KEEF HARTLEY BAND,
COLOSSEUM, ROLLING STONES.
Ολοφάνερα, οί BLUESBREA
KERS ήταν κάτι παραπάνω άπό
ένα άπλό συγκρότημα: ήταν μιά
μουσική σχολή, μέσα άπό τήν όποια
όποιος φοιτούσε σίγουρα έβγαινε
άριστούχος!
Ή άγάπη τού Μάγιαλ γιά τό
μπλούζ τόν οδηγεί στήν ήχογράφηση τού «CRUSADE» (ΣΤΑΥΡΟΦΟ-

σιγά άρχίζει νά τόν άπασχολεί ή
οικολογία καί τά προβλήματα πού
δημιουργούνται άπό τήν άνισόρροπη σχέση άνθρώπου-φύσης. Τά άλ
μπουμ συνεχίζονται, τό ένα μετά τό
άλλο, καθώς καί οί ζωντανές εμφα
νίσεις...
Σήμερα, ό Τζών Μάγιαλ έξακο
λουθεί νά κατέχεται άπό μιά δρα
στήρια άγάπη γιά τή μουσική. Α
πόδειξη τό ότι ύστερα άπό τόσα
χρόνια κοπιαστικής έργασίας μέσα
κι έξω άπό τά στούντιο (κι είναι
πολύ γελασμένος όποιος νομίζει
πώς τό έπάγγελμα τού μουσικού
δέν είναι σκληρό), ό πρωταγωνιστής
τής ιστορίας μας συνεχίζει άκάθεκτα τή μουσική του πορεία, παίζο
ντας άπό πόλη σέ πόλη, άπό χώρα
σέ χώρα, άπό ήπειρο σέ ήπειρο...
' Η προσφορά τού Τζών Μάγιαλ
στόν χώρο τής μουσικής είναι άδύνατο νά γραφτεί σέ λίγες γραμμές.
Είναι φανερό ότι ό άνθρωπος ζεί
γιά τή μουσική του. Ανεπηρέαστος
άπό τίς διάφορες κατά καιρούς
μουσικές μόδες, παραμένει πιστός
στό θρήσκευμά του,τά μπλούζ τρα
γούδια. Ό Τζών Μάγιαλ ποτέ δέν
άποπειράθηκε νά κάνει «χίτ τρα

Ενας καταλύτης
του μπλούζ
Τό μπλουζ έχει ψυχή. Ιό μπλουζ
έχει αίσθημα. Τό μπλουζ έχει ζω
ντάνια. πάθος, ειλικρίνεια, έκφραστικότητα, λύπη, είρωνία, κι εγώ
δέν ξέρω τί άλλο...
Ουσιαστικά, τό μπλουζ είναι άθάνατο. Οί ρίζες του είναι χωμένες
βαθιά στίς όχθες τού Μισσισιπή, ή
άνθησή του χρονολογείται κάπου
στά τέλη τού 19ου αιώνα. Αρχικά
λειτουργεί σάν μιά διέξοδος άπέναντι στους καθημερινούς έξευτελισμούς ατούς όποιους ύποβάλλονται
οί μαύροι σκλάβοι άπό τά λευκά
άφεντικά τους. Στή συνέχεια, οί
εκφραστές του (συνήθως κάποιος
έργάτης μέ τήν κιθάρα του) άρχίζουν νά καταπιάνονται μέ πιό προ
σωπικά προβλήματα: ή στεναχώρια
γιά τόν άδελφό πού είναι στή φυλα
κή, ή λύπη γιά τόν χωρισμό άπό
κάποιο άγαπημένο πρόσωπο. "Ε
τσι, λοιπόν, σταδιακά, τό μπλούζ
ξαπλώνεται σέ όλες τις πολιτείες
τού νότου καί καθιερώνεται σάν ή
λαϊκή μουσική των μαύρων τής 'Α
μερικής, ή έθνική ταυτότητα τού
άφρικάνου σκλάβου.
Μέ τό οικονομικό κράχ τού’ 1929
όμως, χιλιάδες μαύροι έγκαταλείπουν τίς μίζερες συνθήκες ζωής
τους, καί κατευθύνονται πρός τίς
βόρειες πολιτείες, άναζητώντας τήν
τύχη τους. Καί φυσικά, μαζί τους,
μεταφέρουν τή μουσική τους παρά
δοση. Τώρα πιά, τό μπλούζ άποκτά
μιά νέα μορφή: μέ κύρια έπίκεντρα
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νται διάφορα συγκροτήματα στό
άγγλικό προσκήνιο (κυρίως Λονδί
νο), τά όποια παίζουν άποκλειστικά
μπλούζ ή καί, καμιά φορά ένα κρά
μα τζάζ-μπλούζ.
Συγκροτήματα όπως οί Graham
Bond Organization, Zoot Money’s Big
Roll Band, Alexis Komer’s Blues In
corporated, καί φυσικά ό θρυλικός
σχεδόν ΤΖΩΝ ΜΑΓΙΑΛ μέ τούς
BLUESBREAKERS.
Γιά τόν Τζών Μάγιαλ δέν άρκεί
ούτε ένας έγκυκλοπαιδικός τόμος
γιά νά καταγραφεί ή προσφορά του
στό χώρο τής μουσικής. Γεννημέ
νος στό Μάντσεστερ τής Αγγλίας
στίς 29 Νοέμβρη τού 1933, άρχίζει
άπό τά δεκατρία του χρόνια νά
άφομοιώνει τό μπλούζ. Στό κολέγιο
σχηματίζει τό πρώτο του συγκρότη
μα τούς POWERHOUSE FOUR Ε
γκαταλείπει τό Μάντσεστερ καί με
τακομίζει στό Λονδίνο. 'Εκεί, σχη
ματίζει τούς BLUESBREAKERS καί
μαζί τους ήχογραφεί τό πρώτο του
άλμπουμ («John Mayall Plays John
Mayall»).
Τό 1965, καί ύστερα άπό διάφο
ρους άνασχηματισμούς, ήχογραφεί
τό δεύτερό του άλμπουμ μέ τόν Eric
Clapton στήν κιθάρα. Οί BLUES
BREAKERS σύντομα άποκτούν φή
μη, τόσο μέσα όσο κι έξω άπό τό
Λονδίνο, σάν τό πιό ειδικευμένο
μπλούζ συγκρότημα, τό όποιο πά
ντα άποτελούν οί καλύτεροι έκκολαπτόμενοι μουσικοί τής Λονδρέζι-

ΡΙΑ) όπου ό δεκαοκτάχρονος τότε
Μίκ Ταίηλορ κάνει τό δισκογραφικό του ντεμπούτο. Τό άλμπουμ εί
ναι πράγματι μιά σταυροφορία ύπέρ τών παραμελημένων μαύρων
μουσικών συνθετών οί όποιοι έξα
κολουθούν νά ζούν στήν άφάνεια,
ξεχασμένοι άπό τόν μουσικό τύπο,
τό ράδιο καί τίς δισκογραφικές έταιρείες.
Τό 1969. ό Μάγιαλ βρίσκεται στίς
Η.Π.Α. γιά μιά σειρά έμφανίσεων.
Ό πάντα καινοτόμος "Αγγλος άφήνει όλους κατάπληκτους όπου
εμφανίζεται μέ τό νέο του σχήμα.
Ό λόγος; Τά όργανα πού χρησιμο
ποιούν οί μουσικοί του: άκουστική
κιθάρα / σαξόφωνο - φλάουτο /
μπάσσο.
Μ’ άλλα λόγια, λείπει ή ήλεκτρική
κιθάρα, βασικό ώς τότε στοιχείο
στή μουσική τού Μάγιαλ, καθώς
έπίσης καί τά ντράμς. Ά πό τίς
έμφανίσεις αυτές ήχογραφεϊται καί
ένας δίσκος, «THE TURNING POI
NT».
Ά πό τό 1971 καί έπειτα, ό Μά
γιαλ διαλέγει τίς Η.Π.Α. σάν μόνιμη
κατοικία του, ποιος ξέρει, ίσως γιά
νά βρίσκεται πιό κοντά στούς άνθρώπους μέσα άπό τούς όποιους
έμαθε ν' άγαπά τό τραγούδι καί
άπό τούς όποιους άντλησε όλες
σχεδόν τίς μουσικές του έπιρροές.
Αρχίζει νά συνεργάζεται στενά μέ
άμερικάνους μουσικούς. Ό στίχος
του άποκτά νέα πλοκή, όταν σιγά

γούδια». Τό ΤΟΡ-40 ποτέ δέν τόν
συγκίνησε. Ή άγάπη του γιά τή
μουσική έμεινε άπλή, χωρίς νά άποζητά τή δόξα, καί τή φήμη πού
όμως κατάκτησε. ' Η βασικότερη
προσφορά του είναι ότι ύπήρξε ύποκινητής, ύποστηρικτής, διοργα
νωτής καί έκτελεστής τού πιό έντο
να αισθητού μουσικού κινήματος,
γύρω άπό τό μπλούζ στήν Αγγλία,
πού μέ τή σειρά του παρακίνησε
μιά στρατιά άπό μουσικούς καί συ
γκροτήματα νά άφοσιωθοΰν καί νά
έξερευνήσουν τό μουσικό αύτό εί
δος, πού μέ τή σειρά του έκανε
ξαφνικά τούς άμερικανούς καλλιτέ
χνες νά ένδιαφερθοΰν πιό άμεσα
γιά τό μπλούζ, φέρνοντάς τους πιό
κοντά στίς μουσικές ρίζες τού τό
που τους.
Δέν είναι καί λίγο, έτσι;
Ά κης ΙΙερδίκης
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Συζήτηση μέ τόν
John Mayall
Τό βράδυ πριν άπό τή συναυλία,
συναντήσαμε μαζί μέ τούς δημοσιο
γράφους τοΰ ημερήσιου τύπου τόν
Τζών Μάγιαλ καί μιλήσαμε γιά λίγο
μαζί του. Ήταν πολύ «εύχάριστη»
συνέντευξη γιατί ό Μάγιαλ ήταν εντυ
πωσιακά άνετος καί καθόλου στημέ
νος. Ή εικόνα πού μάς έδωσε μιλώ
ντας ταίριαζε φοβερά μέ δσα διηγότανε γιά τό blues, τόν τρόπο πού δου
λεύει καί γενικά τή ζωή πού κάνει.
Σημειώνουμε λοιπόν μέ Δημ. τίς
ερωτήσεις τών δημοσιογράφων, μέ Σ
τίς έρωτήσεις τού Σχολιαστή καί μέ
Τ.Μ. τίς άπαντήσεις τοΰ Τζών
Μάγιαλ.
Δημ. Τί έννοεϊς όταν λές δτι τό blues
θά ζεϊ γιά πάντα; Ποιος είναι ό τρό
πος πού έπιβιώνει τό blues; Εννοείς
δτι μπορεί κι άκούγεται ακόμα ή δτι
μπαίνει σέ νέα πρότυπα ζωής καί νέες
μουσικές φόρμες;
Τ.Μ. (χαμογελώντας έλαφρά) Είναι
πολύ μπερδεμένος ό τρόπος πού
βάζεις τήν ερώτηση καί ίσως μπλέ
κεις τά πράγματα ρωτώντας έτσι γιά
κάτι πού όέν χρειάζεται άπάντηαη.
Δημ. Θά φταίνε τά Αγγλικά μου!
Τ.Μ. Μάλλον όέν είναι μόνο αύτό!
Τό blues είναι κάτι πού όέν έξαρτάται άπό HIT ούτε έξυπηρετεί τίπο
τα. Είναι κουλτούρα καί παράόοση
ζωντανή πού περνάει άπό γενιά αέ
γενιά. Δέν έχεις καταλάβει ότι ή
μουσική αύτή κυλάει άνάμεαα ατό
χρόνο. Δέν υπάρχουν πολλοί άνθρω
ποι πού νά μπορούν νά τραγουδή
σουν καί νά παίξουν blues. Δέν μαθαίνεται έτσι ατά ξαφνικά. Είναι
όμως μιά μουσική πού όλοι μπο
ρούν νά άκούαουν καί νά συνόεθούν μαζί της.
Δημ. Πιστεύεις δτι τό blues μπορεί νά
μιλήσει καί νά διδάξει στόν σημερινό
άνθρωπο;
Τ.Μ. Στ' αλήθεια μοιάζει νά προ
σπαθείς νά τά κάνεις σοβαροφανές.
Τό blues είναι μουσική καί δημιουρ
γεί συναισθήματα σ'όποιον τήν άκούσει. Εύκολα συνδέεσαι μέ τή
μουσική αύτή είτε γιατί σέ κάνει νά
λυπάσαι είτε γιατί αέ κάνει νά χαί
ρεσαι. Είναι άπλό αύτό καί όέν έχει
σχέση μέ γενιές καί ήλικίες.
Σ. Κάποτε άποφάσισες νά φύγεις άπό
τήν Αγγλία γιά νά μείνεις στήν Αμε
ρική. Γιατί; Καί τί σήμανε αύτό γιά
σένα καί τή μουσική σου;
Τ.Μ. 'Ερωτεύτηκα τήν Αμερική, τό
κλίμα, τούς ανθρώπους γι ' αύτό πή
γα. Ά κ ο υγα πάντα άμερικάνικη
μουσική καί διάβαζα τή λογοτεχνία
τής Αμερικής. Ήρθε πολύ φυσικά
έκείνη ή άπόφασή μου. "Οσο γιά
αλλαγές αέ μένα καί στή μουσική
μου όέ νομίζω ότι έγινε καμιά. Κόλλ ;, ’ α ν όλα μαζί. (Τελειώνοντας έδεινε τή Εντύπωση ότι χαιρόταν μ ' αύ
τή τή σκέψη σάν νά τήν τελειοποιού
σε έτσι ξαφνικά).

Σ. Παρατηρείται τελευταία μιά τάση
σέ διάφορα διαλυμένα συγκροτήματα
νά ξαναπαίξουν μαζί μετά άπό χρόνια
σέ δίσκους ή συναυλίες. Τί γνώμη
έχεις γι' αύτό;
Τ.Μ. Πράγματι υπάρχει αύτή ή τά
ση. Στήν Αμερική τό λένε αύτό γιά
τούς Animals άλλά τέτοια μέθοδος
μάλλον όέν λειτουργεί. Είναι ίσως
έμπορική άλλά δημιουργεί προβλή
ματα καί ατό τέλος καταλήγουν νά
τσακώνονται ξανά καί νά μισούν ό
ένας τόν άλλον. "Ενα συγκρότημα
είναι μαζί γιατί υποτίθεται ότι τό
κάνει καί κέφι. Υπάρχει κάτι κοινό
πού τό μοιράζεσαι μετά καί μέ τό
άκροατήριο. Αλλιώς όέν έχει νόη
μα. Στή δίκιά μου περίπτωση δού
λευα πάντα σχεδόν μέ τόν Στήβ καί
τόν Κόλιν κι όσο γιά τόν Mix, παρό
λο πού έφυγε, παίζουμε τώρα μαζί
καί τό χαιρόμαστε.
Δημ. Ό τρόπος πού ζείς σάν μουσι
κός δέ μοιάζει καί πολύ μέ αύτόν τών
Rolling Stones. Αύτοί ζσύνε σέ φοβερή
ένταση συνεχώς. Τί λές γί αύτό;
Τ.Μ. Δέ βρέθηκα ποτέ πολύ κοντά
τους γιά νά ξέρω. Ο Mix τά ξέρει
αύτά καλύτερα καί λέει ότι άπό ένα
σημείο κι έπειτα είναι κάτι άόύνατο
νά τά άντέξει κανείς. Ο Μίκ τούς

ενορχηστρώσεις στά τραγούδια σου ή
ύπάρχει δυνατότητα αύτοσχεδιασμού
στά νέα κομμάτια;
Τ.Μ. Ξεκινάω μέ πολύ βασικό Ολικά
τά κάδε τραγούδι. "Ενα ρεφραίν
πού παίζω αέ κάποιο όργανο έτσι
ώστε κι οί ύπόλοιποι να τό βρίσκουν
εύκολα. Μετά παίζω ένα αόλο, παί
ζει ένα αόλο ό Mix κι ό Στήβ, αέ όυό
ή τρία μέρη, κι έχουμε βρει τό τρα
γούδι μέ τήν έπαφή ατά βλέμματα
πού άλλάζουμε τήν ώρα πού παίζο
νται τά μέρη αύτά. Ύστερα τραγου
δώ τά λόγια καί έτοιμάζεται πιά τό
τραγούδι.

έχει τό πρόβλημά του, ότι όέν είναι
τελικά ό μόνος πού υποφέρει γιά
κάτι ή χαίρεται γιά κάτι άλλο. Αύτό
είναι παθητικό γιά σένα ίσως άλλά
είναι μιά έκφραση καί μιά άφορμή
νά βγαίνεις άπ'τή μοναξιά σου. Ή
διέξοδος είναι νά διαπιστώνεις ότι
όέν είσαι μόνος. Τό μπλούζ ποτέ
όέν είναι καταστροφικό συναίσθη
μα κι άντίθετα αέ «ανεβάζει», σοϋ
δίνει κέφι. Τό «νά χτυπάς τό κεφάλι
στόν τοίχο» είναι μιά διέξοδος πού
ποτέ όέ θά βγει άπό τά τραγούδια
αύτά.

Μετά μάς μίλησε γιά τά δικά του
σχέδια καί τίς συναυλίες πού έχει
δώσει πρόσφατα. ' Εμφανίζεται συχνά
στήν τηλεόραση καί στό ραδιόφωνο
ένώ μόλις πρόσφατα τέλειωσε μέ τούς
άλλους τό μιξάζ στόν τελευταίο τους
δίσκο.
Μίλησε άκόμα γιά τόν Muddy Wa
ters πού πέθανε καί τή ζωντάνια πού
έξακολουθούσε νά χει στά 68 του
χρόνια. Γιά τό τραγούδι πού τού έχει
άφιερώσει καί που τραγουδούσε τήν
άλλη μέρα στό Λυκαβητό (Catfish
blues).
'Ανέφερε δυό συγκροτήματα νέα

Στό τέλος τής συνέντευξης τού Μά
γιαλ κάθισε γιά λίγο μαζί μας ό Μίκ
Ταίηλορ καί μίλησε γιά τό πόσο μα
κρινή τού φαίνεται τώρα ή σχέση του
μέ τούς Rolling Stones. Παρά τόν πιε
στικό τρόπο πού τόν ρώτησαν οί δη
μοσιογράφοι γιά τούς Stones ό Ταίη
λορ δέ θέλησε νά πει τίποτα γιά αύτή
του τή συνεργασία. Αντίθετα μίλησε
γιά τό πόσο κάνει κέφι νά παίζει μέ
τόν Μάγιαλ καί δήλωσε δτι σκοπεύει
νά συνεχίσει μαζί του γιά τρία άκόμα
χρόνια τό λιγότερο. Σέ μιά στιγμή μάς
είπε δτι πρόκειται νά συνεργαστεί καί
μέ τόν Bob Dylan γιά κάτι, άλλά δέ
διευκρίνησε περισσότερα. Τελειώνο

ονομάζει Strolling Bones (περιφερό
μενα όστά). Αύτό πού κάνουν είναι
έντελώς τρελό, θ ά μοϋ ήταν άόύνα
το νά ζήαω έτσι. Εμείς είμαστε
τέσσερις καί μέ τό μάνατζερ πέντε
καί αύτό είναι όλο. Σέ τέτοια τερά
στια συγκροτήματα μέ έπιτελεία
τριάντα καί σαράντα άτόμων ήρεμία
όέν υπάρχει ποτέ. Είναι τόσο μεγά
λη ή πίεση καί ή ένταση πού φτάνει
τά όρια τής τρέλας.
Δημ. Μπορείς νά μάς πεις κάτι γιά
τόν Έρικ Κλάπτον πού σίγουρα ξέ
ρεις καλύτερα μιά καί ξεκίνησε μαζί
σου.
Τ.Μ. Αύτό πού μ ' ένοχλεί στόν Έ 
ρικ είναι ή συνήθειά του νά χρησι
μοποιεί άλλον κιθαρίστα στό συ
γκρότημά του. Τή στιγμή όμως πού
ό ίδιος πιάνει τήν κιθάρα στά χέρια
του γίνεται ό καλύτερος συνδυα
σμός τελειότητας. "Οταν ό Έρικ
παίζει μιά νότα είναι μεγαλείο.
Σ. Συνήθως φτιάχνεις άπό τά πριν τίς

πού τού άρέσουν, τούς Stray Cats και
τούς Madness καί τό στοιχείο πού
χαρακτηρίζει τήν τελειότητα ένός
καλλιτέχνη, δηλαδή τό νά μπορεί νά
αντέχει τό πέρασμα τού χρόνου έξακολουθώντας νά παίζει νά άκούγεται
καί ν άγαπιέται άπ' τόν κόσμο.
Δημ. Λένε δτι τό μπλούζ είναι παθητι
κό. Δέν προσφέρει δρόμους γιά δρά
ση. Μιλάει μόνο γιά χαμένες γυναίκες
καί τέτοια. Οί μουσικοί θά έπρεπε
ίσως νά δίνουν κάποια διέξοδο μέ τή
μουσική τους. Τί λές γι' αύτά δλα;
Τ.Μ. Νομίζω ότι ξέρω περίπου τί
προσπαθείς νά πεις. Έξαρτάται ό
μως άπ ' τό πώς βλέπεις τά πράγμα
τα.Τό blues είναι άλήθεια ότι μιλάει
γιά πολύ άπλά καί καθημερινά προ
βλήματα όπως τό νά χάσεις μιά γυ
ναίκα πού άγαπάς. Ε κεί όμως πού
ό τραγουδιστής διηγείται τό τραγού
δι του κάποιος πού άκούει εύκολα
ταυτίζεται καί νιώθει ότι κι άλλος

ντας κουβεντιάσαμε γιά τό έλληνικό
κοινό πού είναι πολύ «έπιθετικό»,
δπως δήλωσε ένας δημοσιογράφος,
καί ό Ταίηλορ μέ έντελώς ήρεμο ύφος
παρατήρησε δτι ίσως νά μήν έχουν
γίνει καί πολλές συναυλίες στήν "Ελ
λάδα καί γι’ αύτό νά μάς φαίνεται
έπιθετικότητα ό ένθουσιασμός. Θά
συμφωνήσουμε φυσικά μαζί του δτι
είναι άρκετά άντιπαθητική αύτή ή
θεωρία τού «φρικτού κοινού» καί τά
τέτοια, δσο κι αν ύπάρχουν κάποιες
άρνητικές πλευρές στή συμπεριφορά
τού κοινού πού ώστόσο καθόλου δέν
είναι καθοριστικές. "Ας σταματήσει
κάπου αύτή η τεχνητή εικόνα τού
άηδιαστικού κοινού πού κατασκευά
ζεται άπ' τίς έφημερίδες καί τούς
διοργανωτές τών συναυλιών.

Άντα Θεοδωρίδη
"Ακης ΓΙερδίκης
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Ζεράρ Mo λινά

Άπό τίς 5 ώς τίς 7 Ιουνίου έγινε στήν
Άδήνα τό Σεμινάριο Κριτικού Μαρξισμού *ό
Κάρλ Μάρξ καί ή έποχή μας», πού διοργάνωσε 6 πολιτικός καί πολιτιστικός σύλλογος
«Πρωταγόρας» γιά τά 100 χρόνια όπό τό
θάνατο τού Κάρλ Μάρξ. Σ ’αύτό τό τεύχος
παρουσιάζουμε άποσπάσματα άπό τήν εισή
γηση τού Γάλλου μαρξιστή Ζεράρ Μολινά ατό
Σεμινάριο, πού μάς παραχωρήδηκε ευγενικά
άπό τούς διοργανωτές.

Μάρξ καί Δαρβίνος
Υπάρχει μιά παραδοσιακή διάκριση άνάμεσα
σέ όυό μορφές μαρξισμόν. Ά πό τή μιά μεριά,
τό έργο τοϋ Μάρξ καί τοϋ Ένγκελς, έτσι όπως
αύτό έμφανίζεται μέσα άπό τά γραπτά τους, τίς
πράξεις τους καί τίς τοποθετήσεις τους. Άπό
την άλλη μεριά, ή ιδιοποίηση τοϋ μαρξισμού άπό
τούς διανοούμενους καί τά ρεύματα τοΰ έργατικοϋ κινήματος, ή έπένδυσή του μέσα στις πρα
κτικές καί τίς ιδεολογίες τών σοσιαλδημοκρατι
κών καί μετά τών σοσιαλιστικών καί τών κομ
μουνιστικών κομμάτων.
Έχουμε έτσι έναν αυθεντικό -ή άρχικό- μαρ
ξισμό καί έναν (ή περισσότερους) πραγματο
ποιημένους μαρξισμούς πού μάς βάζουν βέβαια,
ιδιαίτερα προβλήματα ό καθένας άλλά πού μάς
βάζουν κυρίως τό κοινό πρόβλημα τοϋ πώς
συναρθρώνονται ό ένας μέ τόν άλλον. Τί είδους
είναι ή ιδιοποίηση; Είναι άραγε μιά πιστή έφαρμογή στό έπίπεδο τής πρακτικής; "Η είναι μιά
μεταβολή, είτε πρός τήν κατεύθυνση μιας παραποίησης, είτε πρός τήν κατεύθυνση ενός έμπλουτισμοϋ; Μήπως είναι ένα ξεπέρασμα, μέσα
άπό τήν κριτική τών άχρηστων άναλύσεων καί τή
συνειδητοποίηση τών νέων στοιχείων τής
πραγματικότητας;
Αύτά τά έρωτήματα ξαναήλθαν στήν έπικαιρότητα μετά άπό τήν τραγική άποτυχία τών μετεπαναστατικών κοινωνιών. "Ενα σχηματικό δίλημ
μα έμφανίστηκε τότε. Γιά όρισμένους, μόνο μιά
έπιστροφή στόν αύθεντικό μαρξισμό μπορεί νά
άποτρέψει τή σταλινική παρέκκλιση. Γιά άλλους,
άντίθετα, τό ίδιο τό έργο τοϋ Μάρξ έμπεριέχει
τόν «ολοκληρωτισμό» τών χωρών τοϋ ύποτιθέμενου «ύπαρκτσύ» σοσιαλισμού.
Θά θέλαμε έδώ νά έξετάσουμε σύντομα αύτό
τό δίλημμα ρίχνοντας τό βάρος σέ ένα συγκεκρι
μένο πρόβλημα: Πώς νά έξηγήσουμε ότι ή γνωρι
μία καί ή διάδοση τού μαρξισμού στούς κύκλους
τών διανοουμένων καί στις έργατικές όμάδες
έγινε μέσα άπό τό συνδυασμό τοϋ έξελικτιχιαμοϋ καί τού κοινωνικού δαρβινισμού. Δηλαδή
μέσα άπό τόν συνδυασμό δύο συμπληρωματικών
κοινωνικοβιολογικών ιδεολογιών, πού πάνω-κάτω συνδέονται μέ τήν έπιστημονική έπανάσταση
τοϋ Δαρβίνου: Δύο ιδεολογίες πού πήραν διαφο
ρετικές, καί μερικές φορές άντιτιθέμενες μορ
φές, άλλά πού έχουν εισχωρήσει βαθιά ή καί
έχουν κυριαρχήσει πάνω στις εύρωπαίκές διανο
ητικές μορφές έδώ καί πάνω άπό έναν αιώνα.
Αλλά ύπάρχει κάτι άκόμα πιό έκπληκτικό:
Αύτή ή έξελικτικιστική παρέκκλιση τοϋ πραγμα
τοποιημένου μαρξισμού έγινε όυό φορές, κάτω
άπό πολύ διαφορετικές κοινωνικές καί ιστορικές
συνθήκες. Μιά πρώτη φορά, άνάμεσα στό 1880
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καί τό 1914, σέ διάφορες οργανώσεις πού άποτελοΰν τή 2η Διεθνή καί ειδικότερα στή Γερμανία,
τή Ρωσία, τήν ' Ιταλία καί σέ μικρότερο βαθμό,
τήν Αγγλία καί τή Γαλλία. Καί μιά δεύτερη φορά
μετά τό 1930, στήν κυριαρχούμενη άπό τόν
Στάλιν ΕΣΣΔ καί, κατ' έπέκταση, στήν 3η Διεθνή
μέσα άπό τά εγχειρίδια πού καθόριζαν τήν πίστη
τού μαρξισμού. Καί τίς δύο φορές, στό κέντρο
τών συζητήσεων, βρίσκουμε τό ζήτημα τής έρμηνείας τής θεωρίας τής έξέλιξης τών ειδών πού
είχε διατυπώσει ό Κάρολος Δαρβίνος στά 1859.
Στή συνέχεια ό Ζ.Μ. άναφέρδηκε αναλυτικά
στόν έξελικτικισμό τοϋ Κάουτσκυ καί ο ' αυτόν
τοϋ Λυαένκο. Καί προχώρησε γιά νά δέσει τό
πρόβλημα τών σχέσεων τού Μάρξ καί τοϋ
”Εγκελς μέ τή όαρβινιχή δεωρία:

...Αύτή ή προβληματική δίνει εξαρχής στήν
άνακάλυψη τού Δαρβίνου μιά διπλή άντιφατική
διάσταση, πού θά είναι καί ή πηγή πολλών
μελλοντικών παρεξηγήσεων:
1) Σάν έπιστημονική άνακάλυψη πού τροπο
ποιεί τή γνώση μας γιά τή φύση, έχει τήν ίδια
άξια μέ όποιαδήποτε άλλη έπιστημονική άνακά
λυψη, άνεξάρτητα άπό τίς φιλοσοφικές της
συνέπειες, πού έξάλλου δέν έχουν καμιά σχέση
μέ τήν ύποτιθέμενη «φιλοσοφία τής φύσης»,
πού τήν είχε σαφώς καταγγείλει ό Ένγκελς στό
Άντιντύρινγκ καί στό Λούντβιχ Φόνερμπαχ.
2) Σάν θεωρητική έπανάσταση, σάν άνατροπή
τής άντίληψης γιά τόν κόσμο, παρουσιάζεται
σύμφωνα μέ τήν ίδια τή διατύπωση τού Μάρξ
σάν «τό ίστορικοφυσικό θεμέλιο τής άντίληψής
μας» (19.12.1860) ή σάν «ή βάση τής ιστορικής
πάλης τών τάξεων» (16.1.1861). Εκφράσεις αλ
ληλογραφίας, άλλά πού θά βαρύνουν στήν έξελικτική παρέκκληση. Γιατί, έδώ ό Μάρξ έγκαθι
δρύει μιά σχέση λογικής καί χρονολογικής συνέ
χειας, άνάμεσα στή φυσική έξέλιξη καί στήν
κοινωνική έξέλιξη.
Θά μπορούσε κανείς νά φοβηθεί καί τό χειρό
τερο, δηλαδή ένα άλμα πρός τόν έξελικτικισμό
καί τήν παραμορφωτική ιδιοποίηση τού δαρβινι
σμού. "Ομως ό Μάρξ καί ό Εγκελς ξαναδιάβα
σαν τόν Δαρβίνο μέσα σέ πολύ διαφορετικές
συγκυρίες καί σέ σχέση μέ πολλά έπίμαχα θέμα
τα. Κάθε φορά, ή άρχική άντίφαση μεταφέρεται,
ξαναδουλεύεται καί μεταμορφώνεται. Τόσο πού
όδηγοϋνται οι ίδιοι νά φτιάξουν τά όπλα ένάντια
στό δικό τους έξελικτικιστικό δελεασμό καί μάλι
στα συχνά νά τού άντιταχθούν πεισματικά.
' Εδώ είμαστε άναγκασμένοι νά περιοριστούμε

σέ ορισμένα παραδείγματα:
1) Ήδη άπό τή δεκαετία τού 1860, ό Μάρξ
καί ό Ένγκελς βρίσκονται άντιμέτωποι μέ ένα
κύμα βιολογικής έρμηνείας τών κοινωνικών φαι
νομένων. Ά πό παντού άναδύονται κοινωνικοβιολογίες πού προσπαθούν νά μεταφέρουν τίς
έννοιες πού είναι λειτουργικές γιά τήν άνάπτυξη
τών ζωντανών οργανισμών στή μελέτη τού κοινω
νικού όργανισμού.
Όμως αύτό πού θά ονομαστεί κοινωνικός
δαρβινισμός έπεκτείνεται τόσο στούς άντιδραστικούς καί άστικούς κύκλους όσο καί μεταξύ
τών διανοουμένων μελών τής 1ης Διεθνούς. Οί
πρώτοι, πού βρίσκονται κυρίως μεταξύ τών επι
στημόνων ή τών έκλαίκευτών όλης τής δυτικής
Εύρώπης, ύποστηρίζουν ότι «ή άρχή τής φυσι
κής έπιλογής είναι αριστοκρατική» (Haeckel) ή
ότι «ό δαρβινισμός άποδεικνύει τήν άναγκαία
καί καθολική άνισότητα τών άτόμων» (Oscar
Schmidt). Οί σημερινοί μας ίδεολόγοι τοϋ «έπιστημονικοΰ ρατσισμού» είναι οί άμεσοι άπόγονοι
αύτής τής παράδοσης. Οί δεύτεροι, όπως ό
Γερμανός Lange ή ό Ρώσος Λαβρόφ, πού καί οί
δυό τους άλληλογραφούν μέ τόν Μάρξ καί τόν
Ένγκελς, ύποστηρίζουν άντίστροφα ότι ό δαρβι
νισμός άποδεικνύει τήν άναγκαιότητα πρός μιά
σοσιαλιστική κοινωνία ή ότι ή πάλη γιά τήν
έπιβίωση = πάλη τών τάξεων κτλ.
Γιά πάνω άπό 15 χρόνια, ό Μάρξ καί κυρίως ό
Ένγκελς θά πολεμήσουν καί τίς δυό αύτές
πλευρές τοϋ ίδιου κοινωνικοβιολογικού νομίσμα
τος. Θα προχωρήσουν σέ μιά διπλή κριτική.
Πρώτα-πρώτα στήν πολιτική κριτική μιας άπλο'ίκής κοινωνιολογίας πού δέν καταλαβαίνει τίποτα
άπό τούς νόμους τής ιστορίας καί άπό τήν
έννοια τής πάλης τών τάξεων. Μιας κοινωνιολογίας πού άπλώς ξαναανακαλύπτει στή βιολογία
παλαιότερες πολιτικές άπόψεις πού ένας «ορι
σμένος δαρβινισμός» είχε ήδη φυσικοποιήσει. Ό
στόχος είναι νά διαλυθεί ή κυκλικότητα τής
αναλογίας ζωντανός όργανισμός - κοινωνικός
όργανισμός.
*Επειτα έρχεται ή έπιστημολογική κριτική τής
έπέκτασης τών έπιστημονικών νόμων έξω άπό
τήν περιοχή τής έφαρμογής τους. Ό “Ενγκελς
γράφει: «Είναι άδύνατο νά μεταθέσουν τούς
νόμους τών ζωικών κοινωνιών στίς κοινωνίες τών
άνθρώπων», (Νοέμβρης 1875: στόν Λαβρόφ). “Η
άκόμα: «Στήν κοινωνική παραγωγή οί κατηγο
ρίες πού προέρχονται άπό τό ζωικό βασίλειο
γίνονται τελείως άνεφάρμοστες» (Διαλεχτική τής
Φύσης, σελ. 317).
Τά κείμενα είναι σαφή: Γιά τόν "Ενγκελς, οί
κοινωνικοί διαρβινιστές πρέπει νά «είδωθούν

πρώτα-πρώτα σάν κακοί οικονομολόγοι καί δεύ
τερον απλώς σάν κακοί έπιστήμονες καί σάν
κακοί φιλόσοφοι» (1875).
Πρέπει ωστόσο να πούμε ότι αύτή ή διπλή
κριτική θά παραμείνει συγκυριακή καί περιορι
σμένη στά χρόνια πού προηγούνται άπό τήν
άνθιση τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Στόν
Άντονιο Λαμπριόλα καί στόν Λένιν θά πέσει ό
κλήρος νά τήν ξαναπιάσουν πάνω σέ νέες βάσεις
καί μέ πιό συνεπή τρόπο κατά τό τέλος τού 19ου
αιώνα.
II)
Στήν προέκταση τού πρώτου αύτοϋ παρα
δείγματος, ό Μάρξ προσπαθεί νά διευκρινίσει τή
σχέση ανάμεσα στό Δαρβίνο καί τόν Μάλθους,
σχέση πού τή βρίσκει άπατηλή. Πράγματι, ό
Δαρβίνος δηλώνει τήν όφειλή του άπέναντι στή
μαλθουσιανή θεωρία τής πάλης γιά έπιβίωση. Οι
ιστορικοί τών σημερινών έπιστημών έδειξαν ότι
στήν πραγματικότητα ό Δαρβίνος είχε ήδη άνακαλύψει τή φυσική έπιλογή πριν να διαβάσει τόν
Μάλθους καί ότι δέν μετέθεσε τίς θέσεις τού
οικονομολόγου αύτού στό ζωικό καί φυτικό
κόσμο.
Αλλά αύτό δέν έχει σημασία. Ό Μάρξ δέν
μπορούσε νά τό ξέρει. Αύτό πού τού έχει γίνει
έμμονη ιδέα είναι νά έντοπίσει τά «πάμπολλά
άσυμβίβαστα σημεία» άνάμεσα στή θεωρία τού
Μάλθους καί στή θεωρία τού Δαρβίνου. Ή
πρώτη στηρίζεται σέ μιά μεγάλη άνισότητα άνά
μεσα στή διατροφή καί στόν άνθρώπινο πληθυ
σμό, ένώ ή δεύτερη βασίζεται σέ έναν άνταγωνισμό στό έσωτερικό τού κόσμου τής διατροφής
(ζώα καί φυτά). Ά πό τήν άλλη μεριά, οί νόμοι
τού πληθυσμού δέν ύπάρχουν άφηρημένα ούτε
είναι παντού καί πάντα ορθοί, άλλά διαφέρουν
άνάλογα μέ τό φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον
καί άκόμα καί άνάλογα καί μέ τίς έποχές στίς
όποιες έφαρμόζονται.
Αύτή ή κριτική, πού συνδέεται μέ τό ρόλο τού
Μάλθους σάν θεωρητικού τής πολιτικής οικονο
μίας, μπορούσε νά είχε οδηγήσει τόν Μάρξ καί
τόν Ένγκελς στό νά άρνηθούν τίς έννοιες τής
«πάλης γιά τήν ύπαρξη» καί τής «φυσικής έπιλογής». Σέ όρισμένα γράμματα μοιάζουν έτοιμοι
νά τόν κάνουν, καί ό Λυσένκο δέν θά διστάσει
νά τό κάνει ξεδιάντροπα. Άλλά τό 1877 ό
"Ενγκελς στό Άντιντύρινγκ ύποστηρίζει σαφώς
τήν έπιστημονικότητα τής δαρβινικής θεωρίας
καί έξηγεί λεπτομερειακά τό περιεχόμενο τών
βασικών έννοιών τού δαρβινισμού: «πάλη γιά τήν
ύπαρξη», «φυσική έπιλογή» καί «έπιβίωση τών
πιό ικανών».
Αύτή ή ύγιής άντίδραση είναι άξιοσημείωτη
στό μέτρο πού ό Ένγκελς άντιτασσόταν σέ έναν

κοινωνικό άντιδαρβινιστή πού είχε τήν ύποστήριξη μιας μερίδας τών Γερμανών σοσιαλιστών.
Πράγματι, ό Ντύρινγκ πολεμούσε τήν «πάλη γιά
έπιβίωση» στό άνομα τού άνθρωπισμού, τής
συνεργασίας καί τής άρμονικής προσαρμογής
στίς φυσικές διαδικασίες.
Ill)
Οί οπαδοί τής αναγωγής τού μαρξισμού σέ
έναν καθολικό έξελικτικισμό, σέ μιά θεωρία τής
άναγκαστικής προόδου ή καί σέ έναν οικονομι
κό ντετερμινισμό πού έξηγεί μέ μηχανιστικές
αιτίες τήν άναπόφευκτη διαδοχή τών τρόπων
παραγωγής, πάντα άναφέρονται στά ίδια κείμενα
τού Μάρξ γιά νά ύποστηρίξουν τήν άποψή τους.
Πρόκειται γιά τόν πρόλογο στή «-Συμβολή στήν
κριτική τής πολιτικής οικονομίας» (1859), πού
περιλαμβάνει μιά γενική άποψη γιά τήν ιστορία
τών κοινωνιών πού σάν έννοια κλειδί της έχει τήν
έννοια τής άνάπτυξης: « Ανάπτυξη τών ύλικών
παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας». Πρόκει
ται έπίσης γιά τόν πρόλογο στήν πρώτη έκδοση
τού Κεφαλαίου οπού ό Μάρξ παρουσιάζει τόν
ύλισμό του σάν «τήν οπτική γωνία σύμφωνα μέ
τήν όποια ή άνάπτυξη τού οικονομικού σχηματι
σμού τής κοινωνίας μπορεί νά προσομοιωθεί μέ
τήν πορεία τής φύσης καί τήν ιστορία της».
Αύτές οί φράσεις άναμφισβήτητα έχουν ένα
έξελικτικιστικό χρώμα πού προέρχεται άπό τή
μή κριτική χρησιμοποίηση τής κατηγορίας τής
άνάπτυξης. Βέβαια, πολλοί σχολιαστές έχουν
άπαντήσει ότι τό έργο ολόκληρο τού Μάρξ. όλες
οί λεπτομερείς πολιτικές καί οικονομικές του
άναλύσεις άντιτάσσονται σέ μιά τέτοια έρμηνεία.
Καί έχουν δίκιο, άκόμα περισσότερο πού ό ίδιος
ό Μάρξ ύποχρεώθηκε νά σκεφτεί πάνω σέ μιά
ένδεχόμενη ντετερμινιστική έρμηνεία τής θεω
ρίας του. Τό 1877, άπαντάει στίς κριτικές τού
Ροίσου ποπουλιστή κοινωνιολόγου Μιχαίλόβσκι,
ό όποιος προσάπτει στό Κεφάλαιο τόν φαταλι
σμό του. Νά ένα άπόσπασμα άπό τήν άπάντηση
τού Μάρξ: « Ό κριτικός μου θέλει μέ κάθε
τρόπο νά μεταμορφώσει τήν παρουσίαση πού
κάνω τής γένεσης τού καπιταλισμού στή δυτική
Εύρώπη σέ μιά ίστορικοφιλοσοφική θεωρία μιας
γενικής πορείας, πού μοιρολατρικά έπιβάλλεται
σέ όλους τούς λαούς, όποιες καί νά είναι οί
ιστορικές συνθήκες στίς όποιες βρίσκονται, καί
καταλήγει, σέ τελευταία άνάλυση, στόν οικονομι
κό σχηματισμό πού θά έξασφαλίσει μέ τή μεγα
λύτερη άνάπτυξη τής παραγωγικής δύναμης τής
κοινωνικής έργασίας, τήν πιό όλοκληρωμένη ά
νάπτυξη τού άνθρώπου. Άλλά τού ζητάω συγ
γνώμη (...) Γεγονότα μέ έντυπωσιακές άναλογίες,
πού γίνονται όμως σέ διαφορετικά ιστορικά πε
ριβάλλοντα, οδηγούν σέ τελείως διαφορετικά

άποτελέσματα. Εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε
μία άπό αύτές τίς έξελίξεις καί συγκρίνοντάς τες
κατόπιν θά βρούμε εύκολα τό κλειδί αύτών τών
φαινομένων, άλλά δέν θά τό κατορθώσουμε
ποτέ μέ τό άντικείδι μιας γενικής ίστορικοφιλοσοφικής θεωρίας τής όποιας ή ύψιστη άρετή
συνίσταται στό ότι είναι ύπεριστορική».
' Η μακριά αύτή παραπομπή θά μάς έπιτρέψει
νά καταλήξουμε σέ ένα συμπέρασμα.
Είδαμε πώς μιά ολόκληρη μαρξιστική παράδο
ση οδηγήθηκε στήν ιδιοποίηση τού δαρβινισμού
μέ σκοπό νά τόν κάνει έγγυητή τής έπιστημονικότητας τής ιδέας της γιά τήν ιστορική άνάπτυ
ξη. Κάνοντάς το όμως αύτό παραποίησε καί
τούς ζωντανούς όργανισμούς καί τήν ιστορία.
Ό Μάρξ καί ό "Ενγκελς στήν ούσία δέν έχουν
σχέση μέ αύτό τό έγχείρημα. Αλλά αύτό δέ
σημαίνει ότι ή σχέση τους μέ τή θεωρία τού
Δαρβίνου ήταν διαυγής, σαφής καί χωρίς
διφορούμενα.
"Οπως καί σχεδόν όλοι οί σύγχρονοί τους
-μαζί μέ τούς έπιστήμονες- δέν μπόρεσαν νά
συλλάβουν όλο τό έπαναστατικό περιεχόμενο
τού δαρβινισμού. Θά μπορούσε π.χ. νά δείξει
κανείς ότι τόν διάβασαν μέσα άπό τό πρίσμα τής
χεγκελιανής φιλοσοφίας καί κύρια μέσα άπό τήν
ιδέα μιας αύτοανάπτυξης τής φύσης πού πραγ
ματοποιεί τήν έσώτερη σκοπιμότητά της.
Θά μπορούσε έπίσης νά άναφερθεί κανείς στό
πώς ό Μάρξ, τό 1866, ένθουσιάστηκε γιά ένα
σκοτεινό καί άσήμαντο Γάλλο φυσιοδίφη, πού
λεγόταν Τρεμό, καί τόν όποιο τόν θεώρησε
άνώτερο άπό τόν Δαρβίνο μέχρι πού ό "Ενγκελς
τού έξήγησε ότι οί θεωρίες του δέν άξιζαν
τίποτα.
Θά μπορούσαμε τέλος νά θυμίσουμε ότι ό
Ένγκελς ρίχτηκε στό άπελπισμένο καί άντιφατικό έγχείρημα μιας «διαλεχτικής τής φύσης», τής
όποιας τά σχέδια μαζεύτηκαν 50 χρόνια αργότε
ρα και περιέχουν άνακρίβειες γιά τή θεωρία τής
έξέλιξης, άλλά καί άξιοσημείωτες ιδέες.
'Όλοι αύτοί οί δισταγμοί πάντως δείχνουν
κυρίως ότι ή σχέση μέ τόν Δαρβίνο δέν έγινε
ποτέ αντικείμενο μιάς ολοκληρωμένης καί όμογενοποιημένης κρίσης στήν ύπηρεσία τών έξελικτιστικών δογμάτων.
Ή άντιπαράθεση μέ τά γραπτά τού Δαρβίνου
προσφέρει τήν εικόνα ένός πάντα άνοιχτού χώ
ρου όπου ό μαρξισμός μπορεί νά διαισθανθεί καί
νά σκεφτεί καινούρια προβλήματα. Σέ αύτή τήν
έργασία καί στίς λεπτομεριακές της πλευρές
συναντάμε μερικές φορές τούς όρους μιάς ένδεχόμενης παρέκκλησης, άλλά έπίσης συχνά συνα
ντάμε καί τά μέσα γιά τή διόρθωσή της.
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γράμματα πού λάβαμε
Ποιος έχει άποκάμει;

Έπί του πιεστηρίου άρχισε νά κατα
φθάνει σωρεία απαντήσεων στό άρ
θρο «Μακρύ ριζίτικο γιά τόν Νιόνιο».
' Επιφυλασσόμαστε γιά τήν πλήρη πα
ρουσίαση όλων αυτών τών απόψεων
στό έπόμενο τεύχος.

Πού πατά καί πού πηγαίνει;
Σέ βαθύτατη θλίψη καί περίσκεψη
(όχι τόσο γιά τήν κρίση τής άριστεράς,
όσο γιά τήν κρίση ορισμένων άριστερών) μέ βύθισε τό άρθρο τού Γιάννη
Μηλιού γιά τά «τραπεζάκια έξω» τού
Σαββόπουλου. Θά ξεπεράσω τόν πει
ρασμό νά απαντήσω άναλυτικά (μιά
άλλη προσέγγιση στά τραγούδια ύπάρχει στό καλοκαιρινό τεύχος τής
«Προοπτικής»).
Γιατί οί περισσότερες άπαντήαεις
ύπάρχουν στόν ίδιο τό δίσκο όν κα
νείς άκούσει προσεκτικά καί κυρίως
«μέ αύτιά πού άκούν» καί καταλαβαί
νουν καί όχι σάν ύπεράνω όλων «πο
λιτικός» (μέ τήν παραδοσιακή έννοια)
κριτικός.
Γιατί πράγματι «όποιος δέν καταλα
βαίνει δέν ξέρει πού πατά καί ποϋ
πηγαίνει» ιδιαίτερα στή σημερινή συ
γκυρία όπου πέρα άπό τόν δυτικό
ορθολογισμό άπαιτείται καί μιά ανα
τολίτικη έναλλακτική καρδιά.
Δράττομαι τής εύκαιρίας νά θυμίσω
τήν 11η θέση γιά τό Λουδοβίκο
Φόυερμπαχ πού ή κατανόησή της,
πιστεύω, άποτελεί προϋπόθεση γιά
νά ξεπεραστοϋν τόσο τό «σύνδρομο
ΚΟΔΗΣΟ», όσο καί τό «φετίχ Αλτουσέρ» πού βλέπω νά άπειλούν τό «Σχο
λιαστή» γενικότερα.
Ελπίζω μελλοντικά στήν άριστερά
τού αύριο νά ύπάρχει μεγαλύτερη α
νοχή διαφορετικότητας, περισσότερη
κατανόηση όταν τολμά κανείς νά μι
λήσει σέ εποχές κρίσης καί προτίμηση
άπό τή σιγουριά τής άφ' ύψηλού κρι
τικής στή δημιουργική μεταφορά τής
άμηχανίας τών δύσκολων εποχών σέ
τέχνη.
Άλλωστε γιά μάς πού συνεχίζου
με... (τό προσέξατε, άραγε;) «ψάχνει
άκόμα τούς ρυθμούς πού θά μάς
άξίζουν».
Φιλικά,
Γιάννης Χατζηγιώγας
Υ.Γ. Θά βέλα πολύ νά άκούσω μιά
ριζοσπαστική έναλλακτική πρόταση
γιά τό βράδυ τού Πάσχα, τής Ανά
στασης, άλλά ως τότε, χωρίς νά δηλώ
νω Χριστιανός (πλήν όρθό-δοξος) όλο
σέ κάτι προαύλια έκκλησιών μέ βλέ
πω.

Περί εξωφύλλου
Βρέ παιδιά.
Εξηγήστε μου κάτι γιατί δέν τό
καταλαβαίνω. Μιλάω γιά τά έξώφυλλά
σας. Τό πρώτο εντάξει. 'Επιδέχεται
διάφορες χιουμοριστικές ή ρετρό ερ
μηνείες, χαμογέλασα, μ' άρεσε.
Τό δεύτερο όμως; Ή όμορφη ξανθιά μέ τό άντρικό χέρι πατρικά στόν
ώμο; Τό κόκκινο μανικετόκουμπο;
Πρώτος συνειρμός: Α. θά χει μέσα
κανένα άφιέρωμα περί γυναικών, φε
μινισμού κλπ. Άμ δέ! Τότε; Μήπως
είναι τό χέρι τού Βαφειάδη πού σπρώ
χνει τήν Άριστερά πρός τήν ένότητα; "Η μήπως είναι τό χέρι τού Χρι
στού καί ή ξανθιά είναι ψυχαναλυτική
εικόνα τού Λαζάρου;
Καί ήρθε τό τρίτο τεύχος. Πάλι μιά
γυναίκα στό εξώφυλλο. Αύτή τή φορά
μοιραία, μυστηριώδης, μέ χείλια ερω
τικά, κραγιόν άψογο. Πολύ σίκ. Άρχι
σαν νά μοϋ μπαίνουν ψύλλοι στ' αύ
τιά. Τί γυρεύουν αύτές οί γυναίκες
στά έξώφυλλά σας; Πώς κολλάνε μέ
όλα τά ύπόλοιπα; ’Εξηγήστε μου
ποιά λογική σάς οδήγησε γιατί κινδυ
νεύω ν' άρχίσω νά σάς μπερδεύω μέ
τόν «Ταχυδρόμο». (Γιά νά μήν είμαι
κακιά. άν πρόκειται γιά κάτι τέτοιο,
έσεϊς δίνετε μιά πιό φίνα εκδοχή,
βέβαια).
Αίμη Μπακούρου

Βαρτάνης καί Τσακίρης
Κύριοι:
Μπορεί νά γνωρίζετε τόν συνταγμα
τάρχη Βαρτάνη, όμως όχι τόν ταγμα
τάρχη Τσακίρη. Σάς τόν γνωρίζω.
Αύτός ό κύριος λοιπόν διοικεί τήν
11η ΕΜΑ στήν Όρεστιάδα. Στό τε
λευταίο έξάμηνο δύο φαντάροι αύτής
τής μονάδας αύτοκτόνησαν, (ό ένας
αύτοπυρπολήθηκε) καί 9 λιποτάκτησαν. Οχι πώς ή γενική κατάσταση
στό στρατό είναι ρόδινη, (όπως λέει
καί ό κ. Δροσογιάννης) άλλά δέ θά
έπρεπε ό ταγματάρχης Τσακίρης καί
ή μονάδα του νά τύχουν ιδιαίτερης
προσοχής, μελέτης καί φροντίδας;
II.Σ.

Αγαπητέ «Σχολιαστή»,
Αφορμή τού γράμματός μου, στά
θηκε ή λανθασμένη χρησιμοποίηση
ένός όρου στό κείμενο «Οί οργανώ
σεις γιά νά ζήσουν θέλουν ιδέες καί
άγώνες» τών συνεργατών σου Χριστό
φορου Βερναρδάκη καί Χρήστου Μαχαίρα.
Πιό συγκεκριμένα, στήν τρίτη πα
ράγραφο άπό τό τέλος άναφέρουν οί
συνεργάτες σου τό έξής: «...Ένώ πριν
μερικά χρόνια, ή τότε άριστερά τής
οργάνωσης ζητούσε τήν έντονότερη
σύνδεση νεολαίας καί κόμματος, σή
μερα οί διαφωνούντες ζητούν αύτονόμηση τού Ρήγα άπ' τό Κόμμα, δηλώ
νοντας έτσι, πώς άπόκαμαν νά περι
μένουν τήν άλλαγή του καί νά έλπίζουν πώς θά συμβάλλουν στή
διαμόρφωση τής γραμμής του».
Ξεκινώντας, θά ήθελα νά έπιστήσω
τήν προσοχή σας στά νοήματα πού:
κρύβουν οί λέξεις. Λέγοντας αύτονόμηση άπλά καί μόνο, στή συγκεκριμέ
νη περίπτωση τού Ρήγα πολύ εύκολα
μπορούμε νά σκεφθούμε τή λέξη διά
σπαση άλλά καί τήν έννοιά της. Μία
έννοια καί μία πρακτική πού έχει
άπορριφθεί άπό τή συντριπτική
πλειοψηφία τόσο τών μελών τής οργά
νωσης όσο καί τών συνέδρων στού
Ζωγράφου. Αντίθετα αύτό γιά τό
όποιο άγωνιζόμαστε μία άρκετά μεγά
λη μερίδα συντρόφων είναι τό νά άποκτήσει ό Ρήγας τό δικαίωμα τού ΑΥ
ΤΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
(καί όχι τής αύτονόμησης άγαπητοί κ.
Χριστόφορε Βερναρδάκη καί Χρήστο
Μαχαίρα) στή θέση τής έξαναγκαστικής πορείας πρός καί μέ τό Κ.Κ.Ε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.
Όσο γιά τό ποιος έχει άποκάμει άς
τό σκεφθοϋν καλύτερα, σέ προσωπι
κό όμως έπίπεδο. οί συντάκτες τού'
κειμένου. Τό Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
μέ όλο τόν συντηρητισμό, τό δογματι
σμό άν θέλετε καί τίς άντιφάσεις πού'
κρύβει μέσα του, εξακολουθεί νά ά
ποτελεί μία άπό τίς μεγαλύτερες άν
όχι τή μεγαλύτερη ελπίδα. Κανείς δέν
έχει άποκάμει κ. Βερναρδάκη και Μα
χαίρα. άλλά άντίθετα ό άγιόνας γιά
τήν έκ βάθρων άνανέωση τού Κόμμα
τος τού Ρήγα καί τού ίδιου τού Κομ
μουνιστικού Κινήματος(,) συνεχίζεται
καί θά νικήσει.
Πραγματικά έλπίζω σέ μιά διόρθω
σή σας ή τουλάχιστον συμπλήρωση
στό έπόμενο τεύχος σας. Πέρα άπό
τά προβλήματα αύσά όμως θά ήθελα
νά σάς συγχαρώ γιά τήν πραγματικά
όμορφη εκδοτική προσπάθειά σας. Οί
κλυδωνισμοί είναι φυσιολογικοί στήν
άρχή.
Φιλικά
Χ.Α.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στό προηγούμενο τεύχος, κατά
τή «σύμπτυξη» τής ύλης, έγινε ένα
λάθος σχετικά μέ τούς Oregon. Γρά
φτηκε δηλαδή, ότι τό συγκρότημα
έχει έπιρροές άπό Μπάρτοκ ένώ τό
σωστό είναι πώς κάτι τέτοιο συμ
βαίνει μόνο μέ τόν μπασίστα τους,
Gien Moore.
Αύτά γιά νά είμαστε άκριβείς.
Γ.Σ.

0Α0 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ κυκλοφορεί κανονικά ΚΑΘΕ 1η τού μήνα ΣΕ ΟΛΗ τήν Ελλάδα.
Ζητεϊοτε τον οτά περίπτερα ή στά τοπικά Πρακτορεία Αθηναϊκού Τύπου.
Παλιά τεύχη τού ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ύπάρχουν στά κεντρικά βιβλιοπωλεία καί στά
γραφεία μας.

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ στόν ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1983
Αγαπητοί φίλοι,
Πρόθυμα δεχτήκαμε νά συνεργα
στούμε μέ τό περιοδικό γιατί είχαμε
πειστεί ότι πέρα άπό τά όποια σημεία
διαφωνίας πού θά μπορούσαν νά ύ
πάρχουν, ή νά έμφανιστοϋν, ό «Σχο
λιαστής» θά ήταν ένα περιοδικό έντο
νης κριτικής, γόνιμης όμως καί
άποτελεσματικής.
Άντ' αύτών μέ όδύινη διαπιστώσα
με ότι στό τρίτο τεύχος ύπάρχει ένας
ύπερεκχυλίζων έκχυδαίσμός πούι άφορά καί στά πολιτικά ήθη, άλλά καί
σ' αύτήν τήν αίσθηση τού «χιούμορ»
-δυό πράγματα δηλαδή άπό τά όποια
πάσχει τούτος ό τόπος καί τό περιοδι
κό έδειχνε ότι θά συνέβαλε στή βελ
τίωσή τους.
Άναφερόμαστε συγκεκριμένα στό
άπαράδεκτο σκίτσο που συνοδεύει τό
κείμενο τού’ Πέτρου Εύθυμίου στήν
πολιτική του άντιπαράθεση μέ τήν Ά.
Λαζαρίδου.
Επειδή πιστεύουμε ότι ή πολιτική
άντιπαράθεση πρέπει νά είναι γόνιμη
καί ού’σιαστική χωρίς τή βοήθεια άλ
λων εξωτερικών «τονωτικών» παρεμ
βάσεων καί κυρίως, έπειδή άρνούμεθα νά συμπεριλάβουμε, στά μέσα τής
πολιτικής άντιπαράθεσης, τήν κτηνο
βασία, (άκόμα καί έπί σκίτσου), παρακαλού’με νά άφαιρέσετε τά ονόμα
τα μας άπό τόν κατάλογο τών συνερ
γατών τού περιοδικού.
Μέ τή βεβαιότητα ότι θά δημοσιευτεί
Κύρα Άδάμ
Μάκης Γιομπαζολιάς
Άστέρης Στάγκος

Δέν είναι βέβαια ευχάριστο γιά τό
Σχολιαστή νά χάνει έτσι τρεις συνερ
γάτες τον’ δημοσιογράφους. Ούτε βρί
σκεται μέσα στις προθέσεις του νά
αμφισβητήσει τούς λόγους τής άποχώρησής τους.
Εκφράζουμε όμως τήν έντονη έκ
πληξή μας γιά τήν ιδιαίτερη εύαισθησία μπροστά σ' ένα σκίτσο πού κατά
τή γνώμη μας είκονογραφού’σε άπόλυτα τό ύφος καί τό ήθος τού κειμένου
πού συνόδευε. Ά ν ύπήρξε κάπου
ένας «ύπερεκχυλίζων έκχυδαίσμός»
αύτός πρέπει ν' άναζητηθεί στό ίδιο
τό κείμενο τού Π. Εύθυμίου, τό όποιο
δημοσιεύσαμε γιά λόγους δημοσιο
γραφικής δεοντολογίας καί μόνο. Είίλικρινά δέν ύπάρχει καμιά έρμηνία τού
σκίτσου μηδέ τής πρώτης άνάγνωσης
έξαιρουμένης πού νά μήν περιλαμβά
νεται στό κείμενο.
Ή «γόνιμη πολιτική άντιπαράθεση» λοιπόν δέν ύπονομεύτηκε άπό
τόν Σχολιαστή. Αύτή ή άντιπαράθεση
δέν ύιπήρξε στό κείμενο τού Π.Ε. καί
ούτε βέβαια μπορού’σε νά προκόψει
άπό τήν εικονογράφησή του.
ΓΓ αύτό καί έλπίζουμε ή απογοή
τευση τών τριών συνεργατών μας νά
είναι βραχυχρόνια.
Ή σύνταξη
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γράμματα που λάβαμε
Ά πό τή μύγα ξύγκι...
Αγαπητοί φίλοι τού «Σχολιαστή»,
Νιώθω βαθιά συγκινημένος -όπως θά
έλεγε καί ό πρωθυπουργός μας- γιά
τή συνεχή ένασχόληση τοϋ περιοδι
κού σας μαζί μου. Πράγματι οι άναφορές σας σέ άρθρα μου στό δεύτερο
καί τό τρίτο φύλλο τού «Σ» (δέν ξέρω
τί γίνεται μέ τό τέταρτο) μέ κατατάσ
σουν -σύμφωνα μέ μιά πρόχειρη στα
τιστική- σέ καλύτερη μοίρα άπό τόν
Άντώνη Τρίτση, τόν Σωτήρη Κωστόπουλο, τή Σοφία Παπανδρέου καί τήν
Μάργκαρετ Σακοράφα, γιά νά άναφέρω ορισμένα μόνο άπό τά όνόματα
πού προβάλλει σκανδαλωδώς ό άστικός τύπος.
Στό μέν δεύτερο τεύχος έπιχειρεϊται ένας σχολιασμός τών άντιδράσεων
τού τύπου γιά τά γνωστά μέτρα τού
Μαρούδα γιά τόν τύπο. Στό σημείο
πού τό άρθρο άναφέρεται στήν «Αύγή» γίνεται μιά προσπάθεια «άποκάλυψης» τής έφημερίδας, έπειδή δημο
σίευσε δύο διαφορετικές άπόψεις γιά
τά μέτρα, μία πού έκφραζε τήν «Αύγή» σάν σύνολο καί μία πού έκτέθηκε
σέ ένα ένυπόγραφο άρθρο μου.
Αύτό πού μέ έντυπωσίασε ήταν ότι
γιά νά άποδειχθεί ή βλάσφημη -καί
φυσικά άντίθετη μέ όλες τίς άρχές
τοϋ Μαρξισμού Λενινισμού- ύπαρξη
δύο απόψεων, έπιχειρείται μιά παραποίηση τών άπόψεών μου: χρησιμο
ποιείται τό μισό μιας πρότασης μέ
τέτοιο τρόπο ώστε άλλάζει τό νόημά
της καί άκόμη ένα άλλο κομμάτι, άπό
τό ίδιο άρθρο πού δέν ήταν δικό μου
άλλά άπό άρθρο τού Γ. Βότση στήν
« Ελευθεροτυπία» καί σάν τέτοιο τό
είχα παραθέσει!!!
Κατά τή γνώμη μου άνάμεσα στά
δύο κείμενα -τό δικό μου καί τής
«Αυγής», ύπήρχαν διαφορές άποχρώσεων περισσότερο, παρά άντιτιθέμενες άπόψεις. "Ας ύποθέσουμε όμως
ότι ϊσχυε τό τελευταίο. Δέν μπορώ νά
καταλάβω γιατί αύτό πρέπει νά άποτελεί άντικείμενο κριτικής. Συνεργά
ζομαι μέ τήν «Αύγή» μέ βάση μιά
ρητή συμφωνία πού μού δίνει τό δι
καίωμα νά έκθέτω έλεύθερα τή γνώμη
μου. Γιά μιά κομμουνιστική έφημερίδα νομίζω ότι αύτό είναι θετικό βήμα.
Φοβάμαι λοιπόν, ότι οί παλιές ένδοκομματικές ψυχώσεις οδηγούν σέ κρι
τική «άπό τά δεξιά» καί δυστυχώς
συζητώντας μέ φίλους τού «Σχολια
στή» πήρα τήν έξής έκπληκτική άπάντηση: «Κόμμα δέν είναι; "Ε μιά άπο
ψη πρέπει νά έχει!!»

Δέν είχα πάντως καμιά πρόθεση νά
άπαντήσω, άν στό έπόμενο τεύχος
δέν διάβαζα ένα άλλο σχόλιο, τό ό
ποιο ξεπερνάει τά όρια τής -καλής ή
κακής- «κριτικής» καί άγγίζει αύτά
τής έπιστημονικής φαντασίας. Συγκε
κριμένα παρουσιάζομαι σάν τό θύμα
μιας λογοκρισίας πού έπιβλήθηκε
άπό κάποιες σκοτεινές δυνάμεις μέσα
στό ΑΝΤΙ καί έμμεσα υποδεικνύεται
σάν ένοχος ένας χτηνώδης κτηνοβάτης: ό Πέτρος Εύθυμίου. Όλα αύτά
γιατί δέν άπάντηαα στό άρθρο απά
ντηση τοϋ Υπουργού Δικαιοσύνης
γιά μιά δική μου άνάλυση πάνω στις
τροποποιήσεις τοϋ Ποινικού Κώδικα.
Τά πράγματα είναι βέβαια πιό α
πλά: γιά νά άπαντήσω στό άρθρο
χρειαζόμουν ορισμένες νομικές συμ
βουλές. "Εφτιαξα ένα προσχέδιο, έτρεξα σέ δικηγόρο πού μού έδωσε
μέχρι καί... Ποινικό Κώδικα, γιά νά
τόν συμβουλευτώ. Προτίμησα τίς δια
κοπές τοϋ Πάσχα καί δύο άπανωτά
ταξίδια στό έξωτερικό δέν μού άφη
σαν χρόνο γιά νά ολοκληρώσω τήν
απάντηση.
«Φιλελευθερισμός» άν μού πείτε,
θά συμφωνήσω. « Όππορτουνισμός,
μπροστά στις δυσκολίες τής ταξικής
πάλης;» Πιθανώς. Αλλά όχι καί λογο
κρισία: Γιατί πρώτον τό ΑΝΤΙ δέν
έπιβάλλει λογοκρισία. Δεύτερον άκόμα καί σέ μιά τέτοια περίπτωση δέν
θά έστεργα... καί τρίτον, ό Π. Εύθυ
μίου, είχε είσηγηθεϊ στή Σύνταξη τού
«ΑΝΤΙ» τήν αποφασιστική κριτική
τοϋ περί οΰ ό λόγος Νομοσχεδίου, καί
μάλιστα πριν κατατεθεί έπίσημα στή
Βουλή!
Εντάξει ρέ παιδιά. Είπαμε νά βγά
λουμε άπό τήν κατσίκα -συγνώμη τή
μύγα- ξύγκι, άλλά όχι κι έτσι...
Φιλικά
Στέλιος Κούλογλου
Υ.Γ. Μέ τήν εύκαιρία εύχομαι κάθε
έπιτυχία στόν «Σχολιαστή». Είλικρινά
θά εύχόμουν νά ύπήρχαν 10 ΑΝΤΙ, 20
Σχολιαστές καί άλλα τόσα τέτοιου ή
άλλου είδους έντυπα, γιατί παρά τίς
δοξασίες τής μαρξιστικής μας παι
δείας, μόνο ό έλεύθερος άνταγωνισμός οδηγεί σέ βελτίωση τής ποιότη
τας, άν φυσικά πραγματοποιείται μέ
τίμια καί θεμιτά μέσα. Φοβάμαι ότι μέ
«στρακαστροϋκες», ό δείκτης κυκλο
φορίας δέν συγκινείται...
Σημείωμα τής σύνταξης: Χωρίς νά
δέλουμε νά απαντήσουμε στήν ου
σία τοϋ κειμένου τού έπιατολογρά-

φου μας, σεβόμενοι τήν άποψή του
παρότι όιαψωνοϋμε, διευκρινίζουμε
μόνο τό έξής: Ή άπόόοαη τοϋ
αποσπάσματος τοϋ Γ.Β. στόν Στέλιο
Κούλογλου έγινε νομίζουμε ορθά έφόαον ό ΐόιος τήν άαπάζεται χρησι
μοποιώντας την στήν έπιχειρηματολογία του. Όσο γιά τό άν ασχολού
μαστε παραπάνω απ'ο,τι θά πρεπε
μέ όσα γράφει ό Σ.Κ. αύτό όφείλεται ίσως στό ότι γράφει πολλά. Ή
ακόμα ατό ότι τόν... όιαβάζουμε.

Ζήτω κ ι ό

Α ρκάς

'Αγαπητοί άνθρωποι τού Σχολια
στή,
Είμαι ήμιέκπληκτος μέ τό περιοδι
κό σας. Καλό λένε άλλοι. Σαχλαμάρες
λένε παραάλλοι. Έγώ βλέπω καλή
στοχαστική προσπάθεια. Αυτοί οί «ίδιοκαρυσμοί» είναι τό κάτι άλλο στό
χώρο τού Περιοδικού καί όλου τού
Τύπου. Γιατί όχι μονοτονικό; Καλά
αύτό, καπέλο σας. Μά γιά προοδευτι
κό έντυπο όχι μονοτονικό μά άτονικό
χρειάζεται (κι είναι καί πρακτικό: λι
γότερο χρήμα γιά διορθωτές καί τά
ρέστα). Κάποιος είπε ότι θά βγάλετε
μόνο δυό τεύχη. Ζήτω τό 3ο (όταν
διάβασα τό 3ο τά γραψα αυτά). Ζήτω
κι ό Αρκάς. Τελικά τό περιοδικό σας
μ' άρέσει κι ή Χθεσινή είναι καλή
(πού στά κομμάτια τά βρίσκετε όλα
αύτά. Έγώ διαβάζω δυό-τρείς έφημερίδες καί δέν τά βλέπω. Πάντως καλά
τούς κάνετε).
Εκφράζοντας τή γνώμη μου
Γιάννης Σακιώτης

Γιά τήν ειρήνη!
Αγαπητέ Σχολιαστή,
Είμαι μιά κοπέλα, μέ πολλές άνησυχίες καί ενδιαφέροντα πού ποτέ δέν
εφησυχάζω, καί καθώς είμαι κοινωνι
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κή (μέσα στήν έννοια καί όχι στό
τσάι) καί περιπατητική, είμαι καί σέ
οξεία μορφή παρατηρητική καί σκε
πτική. Μέσα στά πολλά πού μέ άπασχολούν είναι καί ή προπαγάνδα. Μέ
ένοχλεί πολύ. Εκείνο όμως πού μέ
έξόργισε -κι αύτό είναι τό θέμα πού
θέλω νά έπιαημάνω άπό τή στήλη
σου είναι: 1) Η ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΗ ΠΑΙ
ΔΕΙΑ πού ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι διασκε
δάζουν τά παιδάκια μέ τή νηπιαχή
μέν μουσική, άλλά μέ τό ΟΠΛΟ ΣΤΗ
ΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ
καί ΚΑΡΓΑ ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ-ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ. 2) Ή οπτική ΜΟΛΥΝΣΗ καί ή
διπλή ΑΠΑΤΗ σέ νοητικό έπίπεδο σέ
βάρος τής παιδικής ευαισθησίας καί
καλλιέργειας. 3) Ή ένοχη άνοχή τών
γονιών πού βάζουν τά νήπια πάνω
σ' αύτά τά ύπουλα «παιχνίδια» καί ή
όφθαλμαπάτη ότι διασκεδάζουν τά
παιδιά τους, καί 4) ΤΑ ΤΥΦΛΑ όργα
να τής ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ πού ύποκύπτουν
στά ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕ
ΦΑΛΑΙΟΥ, έπώνυμου καί ανώνυμου.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ή «ρημάδα» ή ειρήνη
όταν (πριν) φτάσει έκεί πού άπειλεϊται δέ νομίζεις καί σύ ότι πρέπει νά
καλλιεργηθεί στά παιδιά πριν άκόμα
μάθουν τό Α: Πρίν νά κατέβει στις
πορείες πρέπει νά μή μάθει ποτέ τόν
πόλεμο μέ κανένα μέσον. Καί έγώ,
σάν διαβάτισσα, θά ήμουν ένοχη άν
δέν τό παρατηρούσα καί δέν τό ΕΠΕΣΗΜΑΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ. Κάνε ότι
μπορείς γιά νά άποτραπεί αύτή (αυ
τός) ό τρόπος καλλιέργειας-πλήσης
στην τρυφερή μνήμη. "Ολοι μαζί να
έμποδίσουμε τούς μηχανισμούς τοϋ
πολέμου καί τού μίσους. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗ
Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία
Σοφία Δ. Σκαρέντζου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
(μέ εύκαιρία τό περιβάλλον).
Οί μέρες άφιερωμάτων είναι μπλό
φες'. Γιατί τόν άλλο καιρό... πέρα βρέ
χει. Παράδειγμα: α) Οσες ήπιες ενέρ
γειες κι άν έκανα ατό Δήμο γιά ένα
φρεάτιο βρόχινων νερών -μέχρι τό
Δ.Σ.- ΤΙΠΟΤΑ. Γεμάτο βρωμιές. Έ
τοιμο νά μπουκώσει, β) Η φιλοπεριβαντολογική πολιτική τού ΠΑΣΟΚ
πού θέλει νά κόψει τό πράσινο τής
εσωτερικής Λεωφ. Γ. Παπανδρέου γιά
νά τήν ένώσει μέ τήν 'Αλίμου-Κατεχάκη.
Γιά τήν ώρα αύτά τά... λίγα μαζί μέ
τά παιδικά παιχνίδια: έλικόπτερο
(παιχνίδι) - πολυβόλο (τιμόνι) - καί...
ντενεκεδούπολη (μουσική).
Εύχαριστώ καί πάλι
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