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Η αντιεισήγηση Καρ^ όπουλου
.
στην Κ.Ε. tc ϋ ΠΑΣΟΚ ,

αποκλειστική συνέντευξη

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ:

«λαχείο θά τήν εκαμνα;

"Ολα σ' αυτό τό κτίριο ήταν καλοβαλμένα καί
διακριτικά. Ό θυρωρός δέν ρωτάει ποτέ ποϋ
πηγαίνεις καί στους διαδρόμους έπικρατεϊ κατανυκτική ησυχία. Πού καί πού, μιά θελκτική
λιγερόκορμη γυναικεία παρουσία. Κυριαρχεί τό
μπλέ τυρκουάζ καί τό Σανέλ νο 4. Ένα τάκτ
πρωτότυπο, καινούργιο γιά τήν Ελληνική κοινω
νία...
«Καί όλα αύτά στήν πλατεία Κουμουνδούρου!!» σκέφτηκε μέ θαυμασμό ό Γιώργος Άρατζαφέρης, καθώς ανέβαινε στόν τελευταίο όρο
φο τού κτιρίου. Στήν πόρτα πού σταμάτησε, ή
μικρή κόκκινη ταμπέλα μέ τά άπρα γράμματα
έγραφε «Κεντρική Επιτροπή».
Χωρίς νά χτυπήσει άνοιξε καί μπήκε μέσα. Η
έπίπλωση ήταν λιτή. Ένιωσε μιά περίεργη ταρα
χή καθώς ό Λένιν στό βάθος μέ βλοσυρό ύφος
καί αύστηρή ματιά τόν περιεργαζόταν. Ό Μάρξ
ήταν σκεφτικός, ένώ ό Ένγκελς δέν τόν πρόσεξε
καθόλου, κοιτούσε άπέναντι. Ό μόνος πού φαί
νεται τό διασκέδαζε ήταν ό χαμογελαστός Μήτσος Παρτσαλίδης!!
Από τήν άμηχανία τόν έβγαλε ή ζωντανή
παρουσία τοϋ Γιάννη Μπάνιά. Καθώς σηκώθηκε
νά τόν χαιρετήσει, πρόσεξε ότι ή σιλουέτα τού
αινιγματικού Γραμματέα τοϋ ΚΚΕεσ. δέν έχει
άλλάξει καθόλου άπό τήν έποχή τού 114. Πάντα
ευλύγιστος καί κομψός... Ό Άρατζαφέρης ένιω
σε ένα δέος καθώς τόν κυρίευε ή μυστηριακή
έλξη τού εύρυμέτωπου Γραμματέα μέ τό φιδίσιο
κορμί καί τά έπικίνδυνα γαλανά μάτια...
Η σαγήνη τοϋ Γιάννη Μπάνιά ήταν άκατανί
κητη!!

Εκείνο τό άποπνικτικό βράδυ είχε άποφασίσει νά μείνει σπίτι. Ένα ευρύχωρο ρετιρέ πίσω
άπό τό Caravel. Ή ζέστη θά κόντευε τούς 40
βαθμούς. «Θέλω άγάπη μου νά πάμε διακοπές
κάπου πού δέν θά έχει δράκους», φώναξε ή
Λάουρα άπό τό μπάνιο, «δέν αντέχω άλλο καλο
καίρι τά ίδια...». Ό Αρατζαφέρης πού καθόταν
στήν άναπαυτική πολυθρόνα τής βεράντας πίνο
ντας παγωμένη μπύρα, έξυσε τό κεφάλι του μέ
άμηχανία... «Τί έννοεί;» σκέφτηκε. Δέν πρόλαβε
όμως νά ολοκληρώσει τούς συλλογισμούς του
γιατί χτύπησε έπίμονα τό κουδούνι τής πόρτας.
Απορημένος κοίταξε τό ρολόι. "Ηταν περα
σμένες δώδεκα. "Οταν άνοιξε άντίκρισε ταραγμέ
νη τήν κυρία Καλλιόπη, τήν θυρωρό. «Κύριε
Γιώργο, κάτι περίεργο συμβαίνει στό διαμέρισμα

τού τέταρτου» είπε λαχανιασμένη. «"Ερχονται
κάτι ύποπτοι τύποι δυό-δυό, χτυπάνε συνθημα
τικά καί μόνο τότε τούς άνοίγει ό κύριος Νίκος.
Πήγα χτύπησα καί γώ άλλά δέν μού άνοίξανε.
Θά χουν μαζευτεί καμιά δεκαπενταριά. Τί λέτε
νά κάνω...; Έγώ λέω νά ειδοποιήσω τήν άστυνομία... Μάλλον ναρκωτικά θά παίρνουν...»
Ό Αρατζαφέρης ξαφνιάστηκε. «Τό σπίτι τού
Νίκου τεκές...» Κάτι δέν τού πήγαινε καλά.
« Αλλά καί γιατί όχι...» σκέφτηκε.
«Κοροΐδευαν τή γενιά τού 114, αύτοί όμως,
τοϋ Πολυτεχνείου, θά γίνουν στό τέλος όλοι
ναρκομανείς!!»

’Ο διάδρομος τού τετάρτου ορόφου ήταν σκο
τεινός. Πατώντας στις μύτες, ό Άρατζαφέρης
πλησίασε στήν πόρτα καί έστησε αύτί. Μιά
χειμαρώδης ένρινη φωνή άκουγόταν στό έσωτερικό τού διαμερίσματος χωρίς νά μπορεί νά
διακρίνει τί έλεγε. Ξαφνικά, έκεί πού άφουγκραζόταν, μία ιδέα τού ρθε. Χτύπησε τό κουδούνι
τρεις φορές. Η φωνή σταμάτησε άπότομα. Τά
φώτα έσβησαν. Άπό τούς ήχους πού έπακολούθησαν, κατάλαβε ότι έπικράτησε πανικός. Μιά
πνιχτή φωνή άκούστηκε. «Δέν περιμένουμε κανέναν άλλο!!» «Οί άνθρωποι τού Τσολάκη!!» είπε
κάποιος έντρομος. «"Ισως νά είναι τοϋ Μπά
νιά!!» συμπλήρωσε ψύχραιμα ή παράξενη ένρινη
φωνή. «Πέστε όλοι κάτω!!» Φώναξε ένας τρίτος.
Καί μετά απόλυτη ήσυχία.
Ή ταν περασμένες τρεις, όταν άνοιξε ή πόρτα
τού διαμερίσματος. Ο Άρατζαφέρης κρυμμένος
στή σκοτεινή έσοχή τής σκάλας ήταν άόρατος.
Πρώτος βγήκε ό Νίκος σκυφτός. Μετά ό Λεωνί
δας. Ακολούθησαν ό Στάθης, ό Μάνος, ό Γιάν
νης καί πέντε-έξι άλλοι...

Οση ώρα ό Γιώργος Άρατζαφέρης διηγείτο
τήν παράξενη αυτή ιστορία, ό Γιάννης Μπανιάς
σιωπηλός, χωρίς καμιά άντίδραση καί κοιτάζο
ντας στό κενό κάπνιζε τήν πίπα του. «Λέτε ό
Λεωνίδας νά έχει μπλέξει με καμιά παρέα ναρκο
μανών...;» ρώτησε δειλά τελειώνοντας ό Άρατζα
φέρης. «Αύτό θά ήταν τό λιγότερο», άπάντησε ό
Μπανιάς καί συνέχισε. «Φοβάμαι ότι θά τόν
χάσουμε!!»
«Είναι μπλεγμένος σέ πιό ύποπτες ύποθέσεις;» ψέλισε ό Άρατζαφέρης. Ό Γιάννης Μπανιάς δέν άπάντησε, χαμογέλασε μόνο σατανικά
καί σήκωσε τό τηλέφωνο...

Στό δωμάτιο έπικρατούσε άπόλυτη τάξη καί
έπιμελημένη καθαριότητα. Οί βιβλιοθήκες ήταν
γεμάτες βιβλία τής Ακαδημίας Επιστημών τής
ΕΣΣΛ. Στό βάθος, ένα παλιό πικάπ σοβιετικής
κατασκευής έπαιζε τόν τελευταίο δίσκο του"
Τζών Λέννον. Στόν τοίχο δεξιά, τό άγρυπνο μάτι
τού Στάλιν άνήσυχο παρακολουθούσε. Ό λιπό
σαρκος τύπος μέ τό τσιμπούκι συνεχώς στό
στόμα, πηγαινοερχόταν νευ’ρικά. Τό τηλεφώνημα
πού είχε πάρει τόν άνησύχησε πολύ Ο Χαρίλα
ος μέ τόν Μίμη διαπραγματεύονταν νά πάρουιν
τόν Λεωνίδα. Οί άνθρωποί τους μέ άπόλυτη
μυ στικότητα τόν συναντούσαν κάθε βράδυ. Αν
πετύχουν, ή ομάδα του'ς θά ένισχυ'θεί πολύ...
Κάτι έπρεπε νά σκεφτεί γρήγορα.

Ο Χαρίλαος ήταν συγκινημένος. Απέναντι
του, στήν μεγάλη αϊθονσα τελετών σέ στάση
προσοχής, οί τέσσερις σύντροφοι. Η θυ σία του'ς
μεγάλη. Ό Νικος, ό Στάθης, ό Μάνος καί ό
Γιάννης.
« Η έπικινδυνη άποστολή πού άναλάβατε γιά
τό καλό τού κόμματος, μέ υποχρεώνει νά σάς
διαγράψω, νά σάς άποκηρύξω, νά σάς διαβάλω.
Πάντα όμως θά σάς έχω στήν καρδιά μου’. Καί
μή ξεχάσετε ποτέ τόν στόχο σας. Νά ένισχύσετε
τις δυνάμεις πού συμπαθού>ν τό κόμμα μας
στούς άνεξάρτητους καί στό κόμμα τοϋ Εσωτε
ρικού. Η προσφορά σας σύντροφοι είναι άνεκτίμητη. Πολύτιμη παρακαταθήκη γιά τίς νεότερες
γενιές. Μέ τήν εύκαιρία θά ήθελα νά ευχαριστή
σω καί τό σύντροφο Φαράκο γιά τή μεγαλοφυ'ή
ιδέα του’. Τό σχέδιο ήταν δικό του», είπε μέ
παλλόμενη άπό συγκίνηση φωνή ό Χαρίλαος.
Τά τέσσερα παλλικάρια βγήκαν άπό τήν αί
θουσα δακρυσμένα. Στόν προθάλαμο, περίμενε
στή σειρά του, γιά νά δει τόν Γραμματέα ό
Μιχαλόπουλος μέ τόν φωτογράφο τής «'Ελεύθε
ρης Ωρας»...

Ό Άρατζαφέρης ξύπνησε τρομαγμένος. «Θεέ
μου, τί έφιάλτης ήταν αύτός!!» ψιθύρισε. Δίπλα
του ή Λάουρα κοιμόταν ήσυχα. Σηκώθηκε καί
έφτιαξε ένα καφέ βαρύ, σκέτο. Μετά ήπιε μιά
άσπιρίνη. "Ενιωθε ναυτία...
Παν-Π αν
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Περισσότερο
σοσιαλισμό
σέ λίγο
Τό νά συναντιέται κανείς μέ τήν
ιστορία, είναι σαφές, πώς δέν τοϋ
στερεί τή δυνατότητα νά στρέφει
καί άλλου τις προτιμήσεις του. Τό
ΠΑΣΟΚ, έκτός άπό έκεϊνο τό ση
μαδιακό ραντεβού πού δώσε στις
18 Όκτώβρη τοϋ '81, βρίσκεται
τακτικά, ανάλογα μέ τίς διαθέσεις
του, πότε μέ τό θέατρο (καί μάλι
στα τοϋ παράλογου: «έμείς ποτέ
δέν είπαμε πώς θά φύγουμε άπό
τήν Ε.Ο.Κ.» Δ. Μαρούδας) καί πότε
μέ τή σημειολογία. Τήν τελευταία
φαίνεται πώς προτιμά ιδιαίτερα, σέ
βαθμό πού νά τήν έξαντλεί μέχρι
διαλύσεως. Στις συναντήσεις τους,
μπόρεσε ν' άποσυνδέσει τίς όποιες
σχέσεις σημαίνοντος-σημαινόμενου,
άποχρωματίζοντας τήν έσωτερική
σχέση, πού μπορεί νά συνέχει τό
κάθε τι. Καί τό κατόρθωσε γιατί αν
σημαινόμενο είναι ό σοσιαλισμός,
τά προσαπτόμενα σημαίνοντα μόνο
αύτόν δέν έχουν τήν ικανότητα νά
προσδιορίζουν, μά τό άντίπαλο δέ
ος τους, τήν κεφαλαιοκρατική έξουσία.
• Στή 10η σύνοδο τής Κεντρικής
έπιτροπής τοϋ κινήματος (προάγγελο τού πολυπόθητοι) συνέδριου τού
Γενάρη) έκτός άπό τή «συνέπεια
καί τόν άγώνα» πού έπεσήμαινε τό
πανώ πίσω άπ' τό έκτελεστικό γρα

φείο, τονίστηκε καί ή έμμονή στήν
παραπάνω κατεύθυνση. Απ' τή
μία ό σοσιαλισμός σάν κινητήρια
ιδέα, άπ' τήν άλλη ή άποθέωση τών
ούδέτερων άταξικών όρων τής ανά
πτυξης, τής παραγωγικότητας, τοϋ
έκανγχρονιαμοϋ. Ό κοινωνικός
μετασχηματισμός στήν ύπηρεσία
τοϋ τόπον καί τού λαού.
Είμαστε (έκτός τών άλλων αν
θυμάστε καί) σοσιαλιστές. Δέν μπο
ρεί λοιπόν, παρά οί επιλογές μας νά
είναι καί σοσιαλιστικές. Η εισήγη
ση τού έκτελεστικοϋ γραφείου, διά
στόματος Α. Παπανδρέου τίς κατέ
θετε, ή μάλλον τίς έπανατοποθετοϋσε, άφοΰ στά δύο χρόνια τής
άλλαγής, στήν ήμερήσια διάταξη μό
νο αύτές ύπάρχουν καί προωθού
νται: « Ανοιχτή δημοκρατική όρα
ση μ ' όλους τούς πατριώτες » «υγιές έπ ιχειρ η μ α τικ ό π νεύ μ α
πού νά έμφορείται άπ' τήν παρα
γωγικότητα» - «αυνειόητοποίηση
ά π ’τή μεγά λη πλειοήιηφία τών
βιομηχάνων μας, τών υπαρχόντων
νέων πλαισίων λειτουργίας» -«έκανγχρονισμός τον κράτους καί τής
δημόσιας διοίκησης» κτλ.
• Τό ενωτικό κλίμα τής συνόδου,
διατάραξε ή έπιθετική άντί-είσήγηση τού μέλους τής Κ.Ε. Ν. Καργόπουλου, ό οποίος έκφρασε όχι τόσο
τήν άποψη κάποιας συγκροτημένης
τάσης, όσο τήν άγωνία κάποιων
άριστερών έγκλωβισμένων στά άπαγορευτικά φανάρια τού τρίτου δρό
μου. Ό πρώην γραμματέας τής Έ 
πιτροπής Οργανωτικού τοϋ ΠΑ.

ΣΟ.Κ., δέν περιορίστηκε να τονίσει
τό γνώριμο άπό άλλους, πώς ή άλλαγή βαλτώνει ή καθυστερεί. Οί
άπόψεις του έπεσήμαιναν μεταξύ
άλλων ότι «ή κυβέρνηση άφοϋ στά
θηκε γιά ένα χρόνο περίπου ανα
ποφάσιστη στά σταυροδρόμι, έκα
νε σαφές στή συνέχεια ότι άκολουθεϊ τό δρόμο τής ενσωμάτω
σης στο σύστημα. Έτσι μπήκε ατό
δρόμο χωρίς γυρισμό, πού άκολούθηααν όλες οί «σοσιαλιστι
κές» κυβερνήσεις τής Δύσης... οί
διεθνείς μας σχέσεις χαρακτηρί
ζονται άπό μιά γραμμή φιλειρηνι
κή, αλλά στά πλαίσια τοϋ άνήκομεν στή Δύση... ή οικονομική πο
λιτική... έδωσε τήν υπόσχεση ατό
μεγάλο κεφάλαιο, ότι όέ θά θι
χτούν τά κέρδη του... κύριος συ
ντελεστής τής αύξησης τής άνταγωνιστικότητας είναι ή συμπίεση
τής τιμής τής έργατικής δύνα 
μης».
• Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάντως, σιγά-σιγά ξεκαθαρίζει τά πράγματα. Έγκαταλείποντας τά πρόσφατα άκόμη περί έφικτού κι άναγκαίου, μπο
ρεί σήμερα νά λέει, ότι «πρέπει
ν' άνανεώσουμε τή συνέπεια άνάμεσα σ ’ υποσχέσεις καί πράξεις...
ό άγώνας γιά τήν υπεράσπιση καί
στήριξη τοϋ Συντάγματος καί τής
Δημοκρατίας... ΔΕΝ φαλκιδεύει
τό σοσιαλισμό.. Τό αίτημα τών και
ρών είναι ένα: Ή ύπεράσπιση καί
άποκατάσταση τού κύρους τής ψυ
χιατρικής.
χΜ

Τσαντ
Ή εμπλοκή τοϋ γαλλικού σοσια
λισμού στήν έμφύλια διαμάχη τοϋ
Τσάντ, στό άντίπαλο στρατόπεδο
άπό τό λυβικό Κανταφισμό, φέρνει
πολύ κοντά στήν ένοπλη άναμέτρηση δύο άπό τίς «πηγές» (σέ διαφο
ρετικές χρονικές περιόδους, ίσως)
τού Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού κι
νήματος. Τό σοβαρότερο όμως δέν
είναι αύτό. Ή προεδρία τής ΕΟΚ
δέν έχει άλλη έπιλογή άπό τή συ
μπαράσταση, διακριτική έστω, στή
φίλη καί σύμμαχο χώρα. Εκείνο
όμως πού θά μείνει είναι ό Γάλλος
άλεξιπτωστής μέ τά σκούρα γυαλιά,
βγαλμένος λές άπό τή «Μάχη τής
Αλγερίας», στήν πινακοθήκη τών
έπιτευγμάτων τής δυτικής φιλελεύ
θερης έκδοσης τού ύπαρκτοΰ σο
σιαλισμού.
Τό Τσάντ, μιά άγνωστη άφρικανική χώρα πού μπορεί νά έχει καί
ουράνιο, κερδίζει έπαξίως μιά θέση
στήν ιστορία δίπλα στήν Πράγα, τό
'Αφγανιστάν καί τήν Πολωνία. Έ
νας κόσμος πού πληρώνει, δυστυ
χώς πολύ αιματηρά, τήν πολύ μα
κρινή άπό αύτόν ιστορία τής κρίσης
τής παγκόσμιας Αριστερός.
Κ.Β.
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Ο ετεροχρονισμός
τής στενωπού
Τί θά γίνει μέ τήν εισοδηματική
πολιτική καί ειδικότερα μέ τήν ΑΤΑ
γιά τό 3ο τετράμηνο τού 1983;
«Πιστεύω», δηλώνει ό ύπουργός
Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Άρσένης σέ συνέντευξη στά ΝΕΑ, «ότι
τό 1984 μέ τήν άνάκαμψη τήςέσωτερικής ζήτησης, άλλά καί μέ μέ τήν
άνάκαμψη στή διεθνή οικονομία
πού όλοι περιμένουμε, θά μπορέ
σουμε νά προγραμματίσουμε μία πιό
έπεκτατική πολιτική γιά τό 1984 καί
μέσα σ' αύτά τά πλαίσια μία πιό
άνετη εισοδηματική πολιτική άπό
εκείνη τού 1983».
Δηλαδή: 1) τό πρόβλημα τής ΑΤΑ
τοϋ 3ου τετραμήνου άποσιωπάται,
πράγμα πού σημαίνει ότι οίαύξήσεις
αύτές πάνε γιά νέο κόψιμο, μετά τήν
άποτυχία τής άνάκαμψης μέσω «ετε
ροχρονισμού», 2) ή εισοδηματική
πολιτική γιά τό 1984 συνδέεται μέ τό
άβέβαιο ενδεχόμενο μιάς άνάκαμ
ψης, καί χαρακτηρίζεται προσεκτικά
ώς «πιό άνετη» άπό τήν εισοδηματι
κή πολιτική τού 1983, καί 3)... είναι
ν’ άναρωτιέται κανείς πώς ή αύξηση
τής εσωτερικής ζήτησης θά φέρει
τήν άνάκαμψη πού θά έπιτρέψει μία
«πιό άνετη» εισοδηματική πολιτική,
όταν οί αύξήσεις τών πραγματικών
μισθών είναι ένας καθοριστικός πα
ράγοντας αύξησης τής... έσωτερικής
ζήτησης.
Όπως έχει πιά καθιερωθεί, οί
δηλώσεις τοϋ κ. Άρσένη περιέχουν
κάποια έμμεση άναγγελία πλαισιω
μένη άπό μιά άναπτυξιακή καί «σο
σιαλιστική» φρασεολογία πού είναι
δευτερεύουσας σημασίας, γι' αύτό
μπορεί νά είναι καί ολίγον άσυνάρτητη. "Αλλο παράδειγμα άπό τή συνέ
ντευξη στά ΝΕΑ τό εξής πάνκουφο
σχετικά μέ τίς «άτασθαλίες» τών
ιδιωτικών έπιχειρήσεων: «Μιλάμε
βέβαια γιά τίς σοβαρές περιπτώσεις
καί πού άφοροϋν μεγάλες έπιχειρήσεις». Δηλαδή τό συνάλλαγμα μπορεί
νά φεύγει στό έξωτερικό καί τά
παραγωγικά δάνεια νά γίνονται βίλλες μόνο σέ άστείες περιπτώσεις πού
άφορούν μικρές έπιχειρήσεις!
Π. Λ.-Ρ.

Διακόσια έκατό
Οπου έντελώς ξαφνικά όλοι άρ
χισαν νά συζητάνε γιά έκλογές. "Ας
πούμε τήν Κυριακή 21-8 τόσο ή
Αύγή καί ό Ριζοσπάστης, όσο καί ή
Καθημερινή φιλοξενούσαν άρθρα
άναφερόμενα στόν άναμενόμενο (;)
έκλογικό νόμο. 'Αξιοπρόσεκτο: Καί
τά τρία άρθρα τάσσονταν ύπέρ τής
άπλής καί άνόθευτης άναλογικής.
Καί ώς έδώ καλά. Θά περίμενε ό
μως κανείς ότι μιά τέτοια σύμπτω
ση στόχων θά συνοδευόταν άπό
έπιχειρήματα καί έκτιμήσεις πού,
τουλάχιστον, θά συνέκλιναν. Πα
ρ' όλα αύτά τά δύο Κ.Κ. κράτησαν
κι έδώ τή διαφορά τους άγεφύρωτη. Νά τί γράφει ό Ριζοσπάστης:
« Ά π ό ο ρ ισ μ έ ν ο υ ς κ ύ κ λ ο υ ς
(καί παράγοντες τού κυβερνητι
κού κόμματος) ένδαρρύνεται ή
δημιουργία νέων «κεντρώων» ή
«άριατερών» σχημάτων, πού προ
εκλογικά δά καλύψουν τό ΠΑΣΟΚ
καί πρός τά δεξιά καί πρός τά
άριστερά. Ιδιαίτερη προσοχή δί
νεται πρός τ' άριστερά, γιατί κρίνεται δτι πρός τά ’κεϊ κινείται ή
κύρια τάση τών μετατοπίσεων στό
έκλογικό σώμα. ’Ανάλογα μέ τήν
κοινοβουλευτική τους παρουσία
τά κόμματα αύτά ή οί ομάδες δά
μπορούσαν νά κινηθούν σέ μιά
«δορυφορική» τροχιά γύρω άπό
μιά κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».
Καί νά τί άντιτάσσει σ' αύτό τόν
άσύμβατο διάλογο ό άρθρογράφος
τής Α υγής:
«Στό άγριο κυνήγι τής ψήφου
ισχύει τό «δίκαιον τού ισχυρότε
ρου» καί τό «μεγάλο ψάρι τρώει

τό μικρό». Συνείδηση αυτής τής
πραγματικότητας ύπάρχει καί σέ
κείνους τούς παράγοντες τού ΠΑ
ΣΟΚ πού ύπολογίζουν σέ μιάν έκ
νέου α ύτο δύνα μ η πλειοψ ηφ ία
πού θά «άσφαλίζεται πρός τά άρι
στερά» μέσω τής κυριαρχίας στόν
κομμουνιστικό χώρο τού ό. ΚΚΕ
καί τόν άντίστοιχο περιορισμό
τού ΚΚΕ έσωτ.»
Κάτι πού οπωσδήποτε αιτιολογεί
τήν έξής περικοπή άπό τό Ίδιο άρ
θρο:
«Λί ' αύτά τά δεδομένα πρέπει
νά άξιολογηδεί ή πληροφορία πού
διαδίδεται άπό στελέχη τού ΠΑ
ΣΟΚ ότι τό δ. ΚΚΕ δέν έχει άντιρρηαη γιά τό σύστημα «200-100 σέ
όυό γύρους» αρκεί νά ύπάρχει
όριο εισόδου άπαγορευτικό γιά τό
ΚΚΕ έσω τ.».
Βλέπετε, τά μαθηματικά συστή
ματα είναι πολλά καί δύσκολα άξιολογείς ποιό ταιριάζει πιό πολύ σέ
κάθε κόμμα. "Ασε πού όλοι θυμού
νται τό πάθημα τής Δεξιάς πού, μέ
τόν έκλογικό νόμο τού 58, έφερε
τήν ΕΔΑ άξιωματική άντιπολίτευση
μέ 75 έδρες...
Υπάρχει όμως καί ή σοβαρή
πλευρά: 'Απ' όλες τίς προεκλογικές
ύποσχέσεις τού ΠΑΣΟΚ, ή εγκατά
λειψη τής άπλής άναλογικής είναι
άσφαλώς ή πιό όδυνηρή. Γιατί τό
«κάτι» πού μπορούσε, άν ήθελε νά
άλλάξει τό ΠΑΣΟΚ αύτό ήταν: Νά
δώσει τή δυνατότητα γνήσιας πολι
τικής έκφρασης στις κοινωνικές δυ
νάμεις πού άσφυκτιούν άπό τά
κομματικά στεγανά...
Κ.Β.

Χρυσοπράσινα
φύλλα
Τήν ώρα πού ή ελληνική κυβέρ
νηση παραλάμβανε τή μία μετά τήν
άλλη τις -αναμενόμενες- αρνητικές
απαντήσεις τών δυτικοευρωπαίων
στήν πρωτοβουλία της γιά τό πάγω
μα τών ευρωπυραύλων, τό έσωτερικό δράμα τής Κύπρου έμπαινε σέ
μιά περίεργη φάση κρίσης: Οί προ
τάσεις Ντέ Γκουεγιάρ χώρισαν τόν
ελληνοκυπριακό πολιτικό κόσμο σέ
δύο στρατόπεδα. Τό ΑΚΕΛ μαζί μέ
τό Συναγερμό τού Κληρίδη άπό τή
μιά μεριά νά άποδέχονται τήν πρό
ταση τού Γ.Γ. τού ΟΗΕ, ένώ ή
ΕΔΕΚ τού Δρ. Λυσσαρίδη μαζί μέ
τόν άρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο νά
τις άπορρίπτουν κατηγορηματικά.
Η σύμπτωση τής άκρας δεξιάς
μέ τήν κομμουνιστική άριστερά τής
Κύπρου είναι εύγλωττη. Υπονοεί
άσφαλώς μιά προηγούμενη συνεν

νόηση μεταξύ τών δύο ύπερδυνάμεων καί τού Γ.Γ. τού ΟΗΕ. Καί αύτό
βέβαια στενέυει άσφυκτικά τά πε
ριθώρια μέσα στά όποια μπορεί νά
κινηθεί ό πρόεδρος Κυπριανού ή
άκόμα καί ή έλληνική κ\>βέρνηση
άν ήθελε νά ευθυγραμμιστεί μέ τό
φιλικό της κυπριακό κόμμα.
Δέν ξέρουμε τί συζήτησε ό κ.
Κυπριανού πρώτα μέ τόν Πρόεδρο
Καραμανλή καί ύστερα μέ τόν Άνδρέα Παπανδρέου. Η σειρά τών
έπαφών είναι οπωσδήποτε ένδεικτική τής ένδοτικότητάς του στό
σύμμαχο ΑΚΕΛ, άλλά καί στόν έκ
δεξιών κ. Κληρίδη. Εκείνο όμως
πού ίσως διαφεύγει άπό τόν καταγγέλλοντα Δρ. Λυσσαρίδη, άπό τόν
Κύπριο Αρχιεπίσκοπο, άλλά" καί
άπό τούς άριστερούς πού θά ήθε
λαν μιά πιό «έθνικά ύπερήφανη»
στάση είναι πώς ένας λαός πού
άπαρνήθηκε τό σταυρό του δύσκο
λα μπορεί νά οδηγηθεί στήν Ανά
σταση.
Κ.Β.

Εθελοντές
γιά τη Νικαράγουα
Ή πρώτη άποστολή Ελλήνων έθελοντών στή Νικαράγουα βρίσκε
ται ήδη καθ' οδόν. Μήν φανταστεί
τε καμιά πολεμική εμπλοκή τύ
που... έλληνικού Βιετνάμ. Πρόκει
ται γιά μιά άποστολή «μέ σκοπό
τήν ένεργητική συμβολή στήν οικο
δόμηση τών τομέων τής ύγείας καί
τής έκπαίδευσης». Τήν οργάνωσε ή
Ελληνική Επιτροπή Αλληλεγγύης
στή Νικαράγουα πού συστάθηκε μέ
πρωτοβουλία τού περιοδικού Λατι
νική 'Αμερική.
Κανείς δέν άμφισβητεί ότι πολλά
παιχνίδια παίζονται αύτό τόν καιρό
στήν Κεντρική Αμερική. Η έξωτερική έπέμβαση όμως πού άπειλεί τή
Νικαράγουα είναι τόσο φανερή πού
έπιβάλλει τή συμπαράσταση κάθε
άριστερού. Ανεξάρτητα λοιπόν
άπό τίς όποιες έπιφυλάξεις γιά «τόν
τρόπο μέ τόν όποιο οίκοδομειται ό
σοσιαλισμός στή Νικαράγουα» (ό
πως γράφει καί ό Μ.Ν. Ράπτης)
ευχόμαστε στούς φίλους μας καλή
έπιτυχία. 'Ελπίζουμε άκόμα ότι ή
έμπειρία τους, πού θά 'ναι σίγουρα
πολύτιμη γιά τούς ίδιους, θά βρει
τόν τρόπο νά φτάσει καί ως έμάς.
Σ.
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Με αφετηρία την πρόσφατη υποτίμηση...

«Σοσιαλιστική»
λιτότητα:
2η φάση
Ή απόφαση τής κυβέρνησης νά
άποσυνδέσει τή δραχμή άπό τό δο
λάριο καί νά έπαναφέρει τήν ισοτι
μία της μέ τό σύνολο τών ξένων
νομισμάτων στά έπίπεδα τής 9-183, πρόκαλεσε έντονες άντιδράσεις
κατά τού ύπουργού ' Εθνικής Οικο
νομίας Γεράσιμου Άρσένη, άπό κυ
βερνητικούς καί κομματικούς πα
ράγοντες τού ΠΑΣΟΚ. Τό σενάριο
είναι γνωστό: σέ κάθε κρίσιμη πε
ρίοδο διάφοροι «σκληροπυρηνικοί»
κομματικοί παράγοντες διαπιστώ
νουν τήν άνικανότητα τού Αρσένη,
άφήνουν νά έννοηθεϊ ότι δέν έφαρμόζει τό «πραγματικό» κυβερνητι
κό πρόγραμμα, καί στό τέλος περι
μένουν τούς χειρισμούς πού θά
προτείνει ό ίδιος γιά νά τούς έμφανίσουν σάν νίκη τής «σκληρής»
γραμμής. Αύτό έγινε έδώ καί ένα
χρόνο μέ τή στροφή πρός τή συ
γκράτηση τών μισθολογικών αύξήσεων πού ό Γεννήματος παρουσία
σε στούς συνδικαλιστές τού ΠΑ
ΣΟΚ μέ τή γλώσσα τών «άγώνων
καί θυσιών», χωρίς νά δείξει τήν
παραμικρή «άριστερή» εύαισθησία
γιά τή συμπίεση τού βιοτικού έπιπέδου τής έργατικής τάξης. Αύτό
θά γίνει κατά πάσα πιθανότητα καί
τώρα: τά νέα μέτρα «λιτότητας»
πού άργά ή γρήγορα θά χρειαστεί
νά υιοθετηθούν, θά γίνουν δεκτά
άπό τά μέλη τής κυβέρνησης σάν ή
«συνέχιση τού σοσιαλιστικού μετα
σχηματισμοί! ». Καί θεωρείται άπίθανο νά μετακινηθεί ό ύπουργός
Εθνικής Οικονομίας, γιά τόν άπλό
λόγο ότι κάποιος πρέπει νά εΐσηγηθεί τιοιά θά είναι τά μέτρα αύτά!
' Η άλλαγή τής ισοτιμίας τής δραχ
μής μέ τό δολάριο καί οί συναλλαγ
ματικοί χειρισμοί τής Τραπέζης Ελ
λάδος δέν είναι παρά μία πολύ μερι
κή έκδήλωση τής σημερινής οίκονομικής συ γ κ υ ρ ί α ς πού
χαρακτηρίζεται στήν πραγματικότη
τα άπό τό τέλος - καί τήν άποτυχία
- τής πρώτης φάσης λιτότητας τής
πασοκικής διακυβέρνησης καί τήν
άρχή μιας δεύτερης φάσης. ' Η πρώ
τη φάση λιτότητας στηρίχθηκε στήν
πεποίθηση ότι μιά πολιτική «ύποτίμησης τής έργατικής δύναμης» (μέ
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συγκράτηση τών όνομαστικών αύξήσεων κάτω άπό τόν τιμάριθμο
καί μέ τήν ύποτίμηση τού έθνικού
νομίσματος καί άρα τής άγοραστικής δύναμης τών μισθών στή διε
θνή άγορά) θά μπορούσε να οδηγή
σει στήν άνάκαμψη τής παραγωγής,
τών έπενδύσεων καί τών εξαγωγών,
καί νά στηρίξει έπίσης μία πολιτική
ικανοποίησης τών αιτημάτων όλων
τών άλλων κοινωνικών τάξεων. Ή
δεύτερη φάση λιτότητας, θά χρεια
στεί νά υιοθετήσει περιοριστικά μέ
τρα πού θά έχουν περισσότερο άμυντικό χαρακτήρα (καί λιγότερο
άναπτυξιακή φρασεολογία) καί πού
ένώ θά βαραίνουν πάντα τήν έργατική τάξη δέν θά άποφύγουν αύτή
τή φορά τήν έπιδείνωση τής κρίσης
γιά τά ένδιάμεσα κοινωνικά στρώ
ματα καί τόν έπιχειρηματικό κόσμο
γενικότερα.
' Η πολιτική συγκράτησης τών μισθολογικών αύξήσεων πού κατά τό
κυβερνητικό σκεπτικό θά μείωνε
τίς τιμές τών έξαγομένων προϊό
ντων καί θά οδηγούσε έπίσης σέ
αύξηση τών κερδών καί άρα σέ
τόνωση τών έπενδύσεων, δέν άποδείχθηκε ή σωτήρια συνταγή τής
άνάκαμφης. Καί ή άποτυχία αύτή
έκδηλώνεται καί σέ δύο τομείς ό
που θά χρειαστούν κατά πάσα πι
θανότητα πρόσθετα περιοριστικά
μέτρα: τή συρρίκνωση τών συναλ
λαγματικών άποθεμάτων καί τήν
έπιβράδυνση τής αύξησης τών κα
ταθέσεων. Ή πρώτη διαδικασία
δέν είναι μόνο συνάρτηση τής μείω
σης τών έξαγωγών (-7,9% τής άξίας
σέ δολάρια τό α' έξάμηνο τού
1983), άλλά καί τής μείωσης τού
τουριστικού καί μεταναστευτικού
συναλλάγματος: ό τρόπος έξισορρόπησης τού ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών (πρωτεύουσα σημασία άδήλων πόρων) πού διαμορφώθηκε
κατά τήν μεταπολεμική περίοδο
περνάει κι αύτός μία κρίση ένώ τό
άνοιγμα τής οικονομίας πρός τήν
ΕΟΚ συνεχίζει νά αύξάνει ταχύτερα
τίς εισαγωγές άπό τίς έξαγωγές. Ό
έξωτερικός δανεισμός είναι ένας
τρόπος άντιμετώπισης τού προβλή
ματος άλλά όχι ό μόνος: μέτρα πε

ριορισμού τής έσωτερικής ζήτησης
ή μία νέα ύποτίμηση τής δραχμής
θά οδηγούσαν κυρίως σέ συγκράτη
ση τών εισαγωγών, παρόλο πού
μπορεί νά έμφανιζόταν όπως καί
πρόσφατα σάν μέτρα τόνωσης τών
έξαγωγών.
' Η έπιβράδυνση τής αύξησης τών
καταθέσεων είναι κι αύτή μία διαδι
κασία πού δέν μπορεί παρά νά
οδηγήσει σέ περιοριστικά μέτρα
άπό τή στιγμή πού - άν δέν έπιλεγεί
ό εύκολος δρόμος τού έξωτερικού
δανεισμού - θά χρειαστεί ένας πε
ριορισμός τής χρηματοδότησης τής
οικονομίας πού έχει ήδη έφαρμοσθεί κατά τό πρώτο έξάμηνο τού
τρέχοντος έτους. Η κάμψη αύτή
τών καταθέσεων φαίνεται νά προ
έρχεται άπό δύο λόγους: τήν άντίσταση στή μείωση τού βιοτικού έπιπέδου πού μειώνει τό διαθέσιμο γιά
καταθέσεις εισόδημα, καί τή συνε
χή αύξηση τών χρεών τού ιδιωτικού
τομέα. Αποτελεί στήν πραγματικό
τητα σύμπτωμα μιας οικονομίας,
πού ή άποταμίευσή της δέν χρησι
μοποιήθηκε άπό τόν έπιχειρηματικό κόσμο γιά αύξηση τής παραγω
γής καί τού εισοδήματος, άλλά γιά
μία συνεχή κάλυψη τών διαχειριστι
κών κενών. Είναι δηλαδή άμεση
συνάρτηση τής άποτυχίας τών κυ
βερνητικών προσπαθειών νά αύξηθεϊ ή παραγωγικότητα καί ή παρα
γωγή μέσω τής αύξησης τών έπεν
δύσεων. Διότι, ή προγραμματική θέση τ ο ύ Π Α Σ Ο Κ ό τ ι ή
χρηματοδότηση τής οικονομίας θά
έλεγχθεί γιά νά διοχετευθούν οί
πιστώσεις σέ παραγωγικές έπενδύσεις, προσέκρουσε σέ ένα προφα
νές καί άδιαπέραστο φράγμα ταξι
κών συμφερόντων: μέσα άπό τήν
άλληλοδιαδοχή «άντικαπιτ ολιστι
κών» έξάρσεων καί «δραματικών»
διαβεβαιώσεων, τό μόνο πού κα
τορθώθηκε είναι ή γενναία έπιδότηση ορισμένων έπενδύσεων μέ τό
νόμο περί κινήτρων (γύρω στό 25%
τής έπένδυσης κατά μέσο όρο) καί
ή περαιτέρω αύξηση τού συνολικού
χρέους τής βιομηχανίας. Χωρίς νά
σημειωθεί καμία άνάκαμψη τών έ
πενδύσεων καί πόσο μάλλον ή ό-

ποιαδήποτε «διαρθρωτική» άνακατανομή τους. Αλλά τό ταξικό φράγ
μα δέν άφορά μόνο τή «μεγάλη»
άστική τάξη: ή «μικρομεσαία» άστική τάξη χρηματοδοτείται άκόμα πιό
γενναία (25,5% προγραμματισμένη
αύξηση τών πιστώσεων στή βιοτε
χνία τό 1983, έναντι 20% γιά τό
σύνολο τού ιδιωτικού τομέα) χωρίς
μάλιστα νά άσχολείται κανείς μέ
«λεπτομέρειες» όπως ή πραγματο
ποίηση έπενδύσεων καί οί κλάδοι
όπου πραγματοποιούνται.
' Η έπιβράδυνση όμως τής αύξη
σης τών καταθέσεων δέν είναι ό
μόνος λόγος πού μπορεί νά οδηγή
σει τήν κυβέρνηση στή συγκράτηση
τής πιστωτικής έπέκτασης: κατά
τήν τρέχουσα περίοδο ή αύξηση
τών πιστώσεων πρός τόν ιδιωτικό
τομέα χρησιμεύει κατά πολύ στή
χρηματοδότηση τού πληθωρισμού,
πού άκόμα καί στό έπιδιωκόμενο
έπίπεδο τού 20% καταστρέφει συ
στηματικά κάθε προσπάθεια αύξησης τής διεθνούς άνταγωνιστικότητας τών έλληνικών προϊόντων. Καί
άπό τή στιγμή πού ό πληθωρισμός
δέν μειώθηκε μέσα άπό τήν αύξηση
τών έπενδύσεων, ό μόνος έναλλακτικός δρόμος είναι μία περιοριστι
κή πιστωτική πολιτική ή όποια μέ
σω τής έπιδείνωσης τής κρίσης (δη
λαδή μέσω τής άνεργίας, τών χρεωκ ο π ιώ ν , τ ή ς σ τ α σ ιμ ό τ η τ α ς
έπενδύσεων καί παραγωγής) μπο
ρεί πράγματι νά φέρει μία έπιβρά
δυνση τής αύξησης τών τιμών.
Οί παραπάνω έξελίξεις καί οί διαγραφόμενες προοπτικές δέν είναι
συνάρτηση κάποιων μοιραίων οικο
νομικών διαδικασιών άλλά τής δια
χείρισης άπό τό ΠΑΣΟΚ τής μορ
φής πού έχει στήν ’Ελλάδα ή άστι
κή ταξική κυριαρχία: ή εισοδηματι
κή πολιτική, ή ύποτίμηση τής
δραχμής καί ή χρηματοδοτική πολι
τική άποτέλεσαν - πέρα άπό τήν
άναπτυξιακή φλυαρία - μία πολιτι
κή έπιβάρυνσης τής έργατικής τά
ξης καί τών μισθωτών γιά τή στήρι
ξη τής ύπαρξης καί τής δραστηριό
τητας όλων τών στρωμάτων τής άστικής τάξης, όπου πρέπει πλέον
νά συμπεριληφθεί καί μία άγροτική

άστική τάξη ή οποία ευνοείται αι
σθητά άπό τήν πολιτική τιμών τών
αγροτικών προϊόντων στά πλαίσια
τής ΕΟΚ. Επιπλέον, παρά τήν προ
φανή έκ τών προτέρων άποτυχία
τοϋ προσανατολισμού της, ή κυβέρ
νηση δέν προχώρησε σέ κανένα
άπό τά μέτρα πού θά οδηγούσαν σέ
κάποια άμφισβήτηση τής (διεθνούς
καί έθνικής) καπιταλιστικής λογι
κής, ή σέ μέτρα πού δέν ύπαγορεύονται άμεσα άπό άστικά συμφέ
ροντα καί έντάσσονται σέ μία κοι
νωνική λογική, συνάρτηση τής βα
ρύτητας τού έργατικού κινήματος.
Τέτοια μέτρα θά μπορούσαν νά ή
ταν κρατικές έπενδυτικές πρωτο
βουλίες στόν τομέα τής μεταποίη
σης, δραστικά μέτρα περιορισμού
εισαγωγών καί προστασίας έγχώριων κλάδων παραγωγής, κρατικο
ποίηση ύπηρεσιών καί κυκλωμάτων
διανομής έμπορευμάτων. Αντίθε
τα, τέτοιες μεταρρυθμιστικές έπιλογές πού δέν θά ξέφευγαν άπό τά
καπιταλιστικά πλαίσια, καταπολε
μήθηκαν μέ κάθε τρόπο. Καί ή
προπαγάνδιση - καί λειτουργία σέ
σπάνιες περιπτώσεις - τής «αύτοδιαχείρισης», δηλαδή τής συμμετο
χής τών έργαζομένων στή διοίκηση
τών έπιχειρήσεων, καί ή προώθηση
ορισμένων συνεταιριστικών έμπειριών, πού έχουν έμφανισθεί σάν
τήν σχεδόν κρυφή γοητεία τού «δη
μοκρατικού σοσιαλισμού», άποτέλεσαν τόν κατεξοχήν τρόπο ύποταΥής κάποιων σοσιαλιστικών ιδεών
στούς μηχανισμούς τής καπιταλιστι
κής άγοράς καί τής καπιταλιστικής
συσσώρευσης.
Οί οικονομικές έξελίξεις όμως
βρίσκονται σέ μία φάση κατά τήν
όποια ή διατήρηση τών κυρίαρχων
ταξικών σχέσεων θά έχει ένα έμφανές οικονομικό κόστος, όχι μόνον
γιά τούς μισθοσυντήρητους άλλά
καί γιά τήν πολυπληθή τάξη τών
έποχειρηματιών. Αν τό κυρίαρχο
κοινωνικό πρόβλημα ήταν άπό τόν
Οκτώβριο 1981 ως τώρα τά οικο
νομικά καί συνδικαλιστικά προβλή
ματα τής έργατικής τάξης καί τών
μισθωτών, ύπάρχουν πολλές πιθα
νότητες νά παραμερισθεί άπό τά
προβλήματα τών μικρομεσαίων άστικών στρωμάτων πού ή δραστηριοποίησή τους δέ θά πάρει ανα
γκαστικά τή μορφή τής άριστερής
«άντιμονοπωλιακής» συσπείρωσης.
Ά πό τήν άλλη μεριά, ή έπιτάχυνση
τής άνεργίας πού θά προκαλέσει
μία σκληρότερη πολιτική λιτότητας
κινδυνεύει νά φέρει καίρια πλήγμα
τα στήν έργατική μαχητικότητα: σή
μερα ήδη ή άνεργία άποτελεϊ μία
άπειλή πού έχει καθηλώσει τις συν
δικαλιστικές όργανώσεις σέ άμυντικές καί μεμονωμένες έκκλήσεις
πρός τήν κυβέρνηση, ένώ ή οριστι
κή μετατροπή τής ήγεσίας τής
ΓΣΕΕ σέ προέκταση τού κρατικού
μηχανισμού, έχει έξαλείψει καί τις
έλπίδες γιά μία ρεφορμιστική ένοποίηση τού έλληνικού συνδικαλι
σμού πού γιά πολλούς θά ήταν ένα
άπό τά έργα τής πασοκικής διακυ
βέρνησης. Καί - παραδόξως ίσως

γιά μερικούς - ό μόνος τρόπος πού
διαθέτει ή κυβέρνηση γιά νά άποτρέψει ή νά συγκροτήσει μία πολιτι
κή δραστηριοποίηση - έναντίον της
- τών μεσαίων άστικών στρωμάτων,
είναι νά έντείνει τίς πιέσεις πρός
τήν κατεύθυνση τών μισθωτών καί
νά άποφύγει κάθε μεταρρυθμιστική ένέργεια πού θά μπορούσε νά
έρμηνευθεί σάν πλήγμα κατά τών
διαφόρων κατηγοριών μικρομεσαίων: τό παράδοξο βρίσκεται στό
ότι ή έπιδείνωση τής κρίσης μειώνει
άντί νά αυξάνει τά πολιτικά περι
θώρια μεταρρυθμιστικώ ν ένεργειών.
Η δεύτερη φάση λιτότητας (πού’
δέν είναι έξάλλου άναγκαϊο νά πά
ρει τή μορφή θεαματικών μέτρων
καί μεταλλαγών) μπορεί νά έπωφεληθεί άπό μία πρωτοφανή γιά τή
μεταδικτατορική περίοδο ιδεολογι
κή, ή καλύτερα (καί γενικότερα)
πολιτιστική προετοιμασία: οτιδήπο
τε μπορεί νά έξαλείψει τήν πολιτική
παρουσία τής έργατικής τάξης, τήν
πανταχού παρουσία τής καπιταλι
στικής έκμετάλλευσης, καί τήν άνάγκη κατάργησής της, έχει πλέον
άποκτήσει τίς ιδιότητες τής πρωτο
πορίας καί τής πρωτοτυπίας. Η
ίδια ή κρατική πολιτική άπέναντι
στήν έργατική τάξη, πού θεωρείται
άκόμα άπό μερικούς σάν προπύρ
γιο κατά τού κύματος άντι-εργατικών καί άντι-σοσιαλιστικών ιδεών,
άποτελεϊ στήν πραγματικότητα τήν
αιχμή αύτής τής ιδεολογικής προε
τοιμασίας: ή πασοκική έργατίστικη
φρασεολογία πού άκούμε καί δια
βάζουμε, μέ τούς γνωστούς γε
λοίους ισχυρισμούς ότι τό σημερινό
κράτος είναι κράτος τών έργαζομέ
νων, δέν χρησιμεύει πρακτικά παρά
γιά τίς προσπάθειες συγκρότησης |
ένός νέου συντεχνιακού συνδικαλι
σμού πού έχει φυσικά πολλούς λό
γους νά ταυτίζεται μέ τό κράτος καί
πού θά στηριχθεί στούς θεσμούς
καί στην ιδεολογία τών «κοινωνικο
ποιήσεων».
Μέ τήν πολύπλευρη κρατική βοή
θεια έπίσης έχει άναπτυχθεί όχι
μόνο σέ «άπογοητευμένους» άριστερούς διανοουμένους, άλλά καί
σέ εύρύτερες μάζες ή γνωστή ιδεο
λογία τής «έπιστροφής» στήν παρά
δοση καί στό έθνος, πού στό όνομα
τής πολιτιστικής κληρονομιάς και
τής έθνικής ιδιαιτερότητας, καταρ
γεί κάθε σύγχρονη ιδέα κοινωνικής
άλληλεγγύης καί κοινωνικών θ ε 
σμών, καί κάθε ιδέα τής άτομικής
εύθύνης καί δράσης στή σύιγχρονη
καπιταλιστική κοινωνία! Σήμερα, οί
ιδεολογικές καί πολιτιστικές διερ
γασίες μέ τή μεγαλύτερη έπιρροή
δέν άγνοούν άπλώς τήν έργατική
τάξη καί τό έργατικό κίνημα, άλλά :
καί κάθε άναφορά στήν ιστορία καί \
στήν πραγματικότητα τής σύγχρο
νης κοινωνίας, καί είναι έπόμενο,
διαλέγοντας τή λήθη άντί γιά τή
μνήμη καί τή γνώση νά μή στηρί
ζουν μόνο τήν καπιταλιστική κυ
ριαρχία άλλά καί κάθε μορφή έξουσίας.
Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν
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‘Η εισήγηση
Καργόπουλου
Ή διαφωνία στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ
Γενικά
Οί 18 μήνες διακυβέρνησης τής
χώρας άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., μάς έχουν
γεμίσει βαθιά λύπη καί άνησυχία.
Είχαμε μέ πάθος πιστέψει ότι μέ
τις έκλογές τής 18.10.81, θά μπαίνα
με στον τρίτο δρόμο γιά τό σοσιαλι
σμό, γιά μιά κοινωνία πού θά βρισκαν έφαρμογή οί ιδέες τής αύτοδιαχείρησης. Προϋπόθεση γι' αύτό ή
ταν στήν πρώτη κρίσιμη φάση νά
γίνουν έκείνες οί θεσμικές καί δομι
κές άλλαγές πού θά προσδιόριζαν τά
επόμενα βήματα καί άλματα, μέ τό
λαό πρωταγωνιστή.
Ή κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., άντίθετα, άφοϋ στάθηκε γιά ένα χρό
νο περίπου άναποφάσιστη στό σταυ
ροδρόμι, έκανε ααφές στή συνέχεια
οτι άκολυυβεί τό δρόμο τής ενσω
μάτωσης ατό σύστημα. Έτσι μπήκε
στό δρόμο χωρίς γυρισμό πού άκολούθησαν όλες οί «σοσιαλιστικές»
κυβερνήσεις τής Δυτ. Εύρώπης. Δρό
μο, όπου οί συμβιβασμοί θά γίνονται
περισσότεροι καί σοβαρότεροι μέ
άναπόφευκτη συνέπεια καί τήν άποδυνάμωση τής ίδιας τής κυβέρνησης
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η κομματική οργά
νωση είναι ύποβαθμισμένη. Τό λαϊκό
κίνημα βρίσκεται στή μεγαλύτερη
άπό τό '74 ϋφεσή του καί ούτε είναι
διατεθειμένο, ούτε μπορεί νά στηρί
ζει τήν άλλαγή.
Μιά σκλήρυνση τής γραμμής πού
παρατηρείται άπό τό Πάσχα τού '83
καί μετά περιορίζεται στά λόγια, δέν
πείθει καί δίνει τήν έντύπωση ότι
έξυπηρετεί τή διαμόρφωση κατάλλη
λου προεκλογικού κλίματος.
Ο κερδισμένος, υπάρχει κίνδυ
νος, νά είναι ή δεξιά, μιά καί στή
συνείδηση ενός μεγάλου άριθμού
πολιτών, άποτυχία τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
σημαίνει άποτυχία τού σοσιαλισμού
καί τής άριστεράς γενικά. Άποτυχία
τού σοσιαλισμού, γιατί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
έχει ταυτιστεί μέ τό σοσιαλισμό, καί
άποτυχία τής άριστεράς γενικά, γιατί
ή παραδοσιακή άριστερά έπαναλαμβάνει τά λάθη πού τήν οδήγησαν στή
σημερινή της κατάσταση.
Φυσικά ό λαός άναγνωρίζει τή
θετική προσφορά τής κυβέρνησης
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αντίθετα μέ τις κυ
βερνήσεις τής δεξιάς πού ήταν άπόλυτα εύθυγραμμισμένες μέ τήν πολι
τική γραμμή τής Δύσης, ή κυβέρνηση
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., άκολουθεί μιά πιό
φιλειρηνική καί πιό πατριωτική έξωτερική πολιτική. Ταυτόχρονα σέ όρι
σμένους τομείς τής δημόσιας ζωής,
προχώρησε μέ τόλμη στόν έκδημοκρατισμό (άναγνώριση Εθνικής Α 
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Σ' δλο τόν Τύπο δόδηχε δημοσιότητα στήν άντιεισήγηση τού Νίκου
Καργόπουλου στήν τελευταία σύνοδο τής Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ. Πουδενά
όμως δέν δημοσιεύτηκε τό ίδιο τό κείμενο μέ μόνη έξαίρεση λίγα
άποαπάοματα στήν άνάλυση τού ’Αριστείδη Μανωλάχου στήν
Έλευδεροτυπία (31-7-83). Παραδέτουμε γιά πρώτη φορά τό γενικό
κομμάτι καί τό μέρος πού άφορά τά όργανωτικά τού ΠΑΣΟΚ,
έπιαημαίνοντας τήν Ιδιαίτερη βαρύτητα τής άποψης έφόαον πρόερχεται άπό τάν ίδιο τό γραμματέα τής ’Επιτροπής ’Οργανωτικού καί
άναλύει τούς λόγους πού τόν όδήγησαν στήν παραίτηση άπ' αύτήν.

ντίστασης, κατάργηση γιορτών μί
σους). Αυτές οί άλλαγές όμως όέν
ξεφεύγουν άπό τά όρια τού συστή
ματος. Έχουν γίνει καί στήν Δ.
Εύρώπη καί μάλιστα άπό κυβερνή
σεις μή σοσιαλιστικές καί φυσικά δέν
είναι ικανές νά άνακόψουν τήν πο
ρεία πρός τήν ένσωμάτωση.
Η πορεία αύτή πρέπει νά άνακοπεϊ. Χρονικά, ή συνεδρίαση τής
Κ.Ε. είναι τό τελευταίο όριο γιά μιά
ριζική άλλαγή σ 'όλα τά έπίπεόα
πού έχει δυνατότητα νά πείσει τό
λαό. Νά έγκαταλείψουμε τά πυροτε
χνήματα γιά πρόωρες έκλογές καί τή
δημιουργία έντυπώσεων μέ τίς «κοι
νωνικοποιήσεις» καί τις «ρήξεις» γιά
τίς βάσεις καί νά δουλέψουμε 2
χρόνια σκληρά πάνω ατούς έξής 3
άξονες:
-οργάνωση:
άλλαγή άντίληφης, οργανωτικής
πολιτικής, δομών καί κεντρικών
στελεχών.
-μαζικό κίνημα:
πολιτική παρέμβαση τής όργάνωαης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., πολιτικοποίηση
καί μαζικοποίηαη, έγκατάλειψη
τού κυβερνητικού συνδικαλισμού,
πραγματικός διάλογος καί συνερ
γασία κυβέρνησης καί μαζικού κι
νήματος.
-πολιτική γραμμή:
δομικές άλλαγές σ' όλους τούς το
μείς τής κυβερνητικής πολιτικής.

Ή οργάνω ση
Μετά τήν έκλογική νίκη τού Ό χτώβρη, παρουσιάστηκε ή ιστορική
εύκαιρία στήν οργάνωσή μας νά
στηριχτεί στό απόγειο τής λαϊκής
συγκατάθεσης καί συναίνεσης, νά
παρέμβει πρωταγωνιστικά στό μαζι
κό κίνημα συνεχίζοντας τίς μέχρι τίς
έκλογές λειτουργίες της καί έμπλουτίζοντας τούς άξονες δουλειάς της,
γιά νά μετατρέψει τήν έκλογική δύ
ναμη σέ πραγματική πολιτική δύνα
μη εξουσίας.
Μέ τό λαό πού διψούσε γιά ένημέρωση, γιά συμμετοχή, γιά συμπαρά
σταση στό έργο τής πρώτης σοσιαλι

στικής κυβέρνησης καί πού κατά
κλυζε καθημερινά τά γραφεία τών
όργανώσεών μας, ή πορεία θά ήταν
έντελώς διαφορετική έάν ή οργάνω
σή μας, μέσα άπό τή δράση της, είχε
έκφράσει αύτή τή λαϊκή δυναμική,
έάν είχε κατορθώσει νά καθοδηγή
σει τό νικηφόρο λαϊκό κίνημα, όταν ή
δεξιά ήταν άκόμα μουδιασμένη καί ή
παραδοσιακή άριστερά προσπαθού
σε νά προσδιορίσει τή στάση της.
Ήταν ή ιστορική εύκαιρία νά άρχίσουν νά παίρνουν σάρκα καί οστά τά
συνθήματα «Μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν
Κυβέρνηση, ό Λαός στήν έξουσία»
κ.λ.π. καί οί ρυθμοί τής άλλαγής νά
είναι τέτοιοι ώστε νά μήν είναι άφομοιώσιμοι άπό τό σύστημα, νά δυνα
μώσει καί μαζικοποιηθεί άκόμα πε
ρισσότερο τό μπλοκ της καί νά
διαμορφωθούν τέτοιοι πανελλαδικοί
άλλά καί τοπικοί λαϊκοί συσχετισμοί
πού νά έπιτρέψουν άμεσες δομικές
άλλαγές πού νά δεσμεύσουν τήν
πορεία τής χώρας μας πρός τό σοσια
λισμό· νά άποδείξει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι
τό θέμα τής πορείας, δέν είναι δια
πραγματεύσιμο καί ότι ό τύπος ά
σκησης τής έξουσίας έχει τόν ίδιο τό
λαό πρωταγωνιστή καί όχι θεατή.
Τότε θά ήταν βέβαιο πώς οί όποιοιδήποτε κυβερνητικοί χειρισμοί
θά γίνονταν κατανοητοί, οί όποιοι
συμβιβασμοί θά άποτελούσαν τακτι
κές κινήσεις καί θά στηρίζονταν άπό
τήν οργάνωση καί τόν λαό μέ τήν ίδια
άγωνιστικότητα πού δόθηκε ή έκλογική μάχη.
Αντί γι' αύτά όμως, άμέσως μετά
τίς έκλογές τού 81, ή όργάνωση τού
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπήκε σέ μιά φάση άπότομης άποδιάρθρωσης, πτώσης τής
πραγματικότητας τής δύναμης καί
άλλαγής τής φυσιογνωμίας της. Είναι
κάτι στό όποιο συμφωνούν όλοι,
μέσα κι έξω άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αύτή ή
όργάνωση, ή πρωτοπόρα, πού κυ
ριάρχησε σέ κάθε γωνιά τής πατρί
δας μας στό διάστημα 80-81, πού
είχε άρχίσει νά κατακτά σημαντικά
στοιχεία πολιτικής συγκρότησης, έμφάνισε άμέσως συμπτώματα διάλυ
σης. Κι άν αύτό ήταν άποτέλεσμα

μιας μάχης πού έδωσε καί έχασε, τά
πράγματα δέν θά ήταν τόσο δυσάρε
στα. Τό κακό είναι ότι ή όργάνωση
μπήκε στό περιθώριο άπό τήν ίδια
τήν ήγεσία τού ΠΑ. ΣΟ.Κ. Οί δικαιο
λογίες ότι ή αιτία τού κακού ήταν ή
μετακίνηση πολλών κομματικών
στελεχών στήν κυβέρνηση είναι μόνο
γιά τούς άφελείς. Ο παραγκωνισμός, καί στή συνέχεια ή άλλαγή τής
φυσιογνωμίας τής όργάνωσής μας
ήταν μιά συνειδητή έπιλογή τής ήγεσίας, πού ύλοποιήθηκε μέ βάση ένα
καλά καταστρωμένο σχέδιο. Εμείς,
δυστυχώς, είχαμε τήν κακή τύχη νά
παρακολουθήσουμε γιά 7 ολόκλη
ρους μήνες, μέρα μέ τή μέρα, τήν
ύλοποίηση αύτή.
Η όργάνωση έμεινε γιά μήνες
ολόκληρους χωρίς πολιτική ένημέρωση. Κανένα μέλος τού Ε.Γ. δέ
δεχόταν νά ένημερώσει μέ τίς πάγιες
διαδικασίες μέσω τής Επιτροπής
Οργανωτικού καί τών Επιτροπών
μαζικών χώρων τά ένδιάμεσα όργανα
καί τή βάση. Καί στή φορτική πίεσή
μας γιά πολιτική ένημέρωση, τό Ε.Γ.
μάς άπάντησε: « Έ πί τέλους τά μέλη
άς άνοίξουν τήν τηλεόραση νά ένημερωθούν. Δέν έχουμε νά τούς πούμε
τίποτα περισσότερο» (!!!)
Οί οργανώσεις μας καί οί Ν.Ε. μέ
τόν άγώνα τους τόσα χρόνια κατάφεραν νά γίνουν τό σημείο άναφοράς
τού λαού, σπάζοντας τά κυκλώματα
έκλογικής πελατείας πού γιά δεκαε
τίες λειτουργούσαν στήν ' Ελλάδα.
Έτσι, μετά τήν έκλογική μας νίκη, οί
Ν.Ε. καί στή συνέχεια ή Επιτροπή
' Οργανωτικού έγιναν δέκτες αιτημά
των συλλογικών καί άτομικών, άπό
τά πιό σημαντικά καί δίκαια μέχρι τά
πιό άσήμαντα καί άδικα. Η τύχη
τους άκόμα άγνοείται. "Ενα άξεπέραστο φράγμα στό έπίπεδο τού ' Ε
κτελεστικού Γραφείου, δέν έπέτρεπε καμιά έπικοινωνία όργάνωσηςκυβέρνησης, μέσα άπό σωστές διαδικ α σ ίε ς . Η δ ικ α ιο λ ο γ ία γιά
άδυναμίες, ήταν έπίσης γιά τούς
άφελείς. Τήν ίδια στιγμή, μ' έναν
έκπληκτικό ρυθμό, όλα τά στελέχη
πού άρνούνταν τήν, μέχρι τίς έκλο
γές τού '81, όργανωτική πολιτική,
πού προτιμούσαν τόν παραγοντισμό
άπό τίς ανοιχτές καί ειλικρινείς δια
δικασίες μέσα στήν όργάνωση, προ
ωθήθηκαν στόν κυβερνητικό μηχα
νισμό, ένώ τό συντριπτικά μεγάλο
κομμάτι τής όργάνωσής, αύτό πού
μέ πάθος καί χωρίς ύστεροβουλία
έδωσε τή μάχη στήν πρώτη γραμμή,
έμενε άφωνος θεατής. Καί ή όργή
του ήταν άκόμα μεγαλύτερη όταν
έβλεπε νά κυριαρχούν ό παραγοντι-

σμός, ή ευνοιοκρατία καί οί ρουσφετολογικές έξυπηρετήσεις.
Κύριος φορέας τής νέας οργανωτι
κής άντίληψης ήταν ή ' Εκτελεστική
Γραμματεία, πού λειτουργούσε άπό
τό Δεκέμβρη τού '81 μέ τήν καθοδή
γηση τού έκπροσώπου τού Ε.Γ. Η
σύνθεση αυτού τού όργάνου ήταν
απαράδεκτη. Συμμετείχαν σ' αύτό
στελέχη αναξιόπιστα καί έχθρικά
πρός τήν οργάνωση, άγνωστα ή καί
άπόντα άπό τόν προεκλογικό άγώνα, πού 2 μήνες πρίν καταφέρονταν
μέ βαρείς χαρακτηρισμούς κατά τού
ίδιου τού Προέδρου.
Ή νέα άντίληψη έχει κυρίαρχο
στοιχείο τήν κομματική άνοδο, τή
συμμετοχή στήν έξουσία. Μέθοδος
δέν είναι ή καταξίωση μέ τή δουλειά
μέσα στήν οργάνωση, άλλά ή δήλωση
πίστης σέ κάποιο ισχυρό άνώτατο
στέλεχος πού θεωρείται δτι άντλεϊ τή
δύναμή του άπό τό πρόσωπο τού
Προέδρου. Οί ραδιουργίες, οίμικρομοχθηρίες, οί άνήθικες μεθοδεύσεις,
οί προβοκάτσιες, είναι στήν ήμερήσια διάταξη. Ή όργανωμένη βάση
θεωρείται ύπηρετικός μηχανισμός,
υποχρεωμένος νά παίζει τό ρόλο τού
άπεργοσπάστη, τού άφισσοκολλητή,
πού δέν έχει δικαίωμα νά έχει πολιτι
κή άποψη.
"Ομως ή οργάνωση δέν ήταν διατε
θειμένη νά άνεχθεί τέτοιες λειτουρ
γίες, γΓ αύτό έπρεπε νά άντικατασταθεϊ. Μέ τήν ταμπέλα τής θεωρίας
«τής πολιορκίας καί κατάληψης τής
οργάνωσης», μπήκε τό σχέδιο γιά
τήν άντικατάσταση αυτή. Οί πόρτες
τών Τ.Ο. καί Κ.Ο., άνοιξαν άνεξέλεγκτα, κύρια στό Λεκανοπέδιο, γιά νά
εισβάλουν τά νέα μέλη πού' πολλά
άπ' αύτά ήταν άγνωστης πολιτικής
τοποθέτησης καί τήν έπομένη τής
έγγραφής τους ζήτησαν κάποιο ρουσφέτι μέ τή γνωστή διαδικασία. Δέν
μπορούμε βέβαια νά κάνουμε κου
βέντα γιά ποιοτικά χαρακτηριστικά
στή μαζικοποίηση, ούτε γιά άφομοίωση νέων μελών. Τό σχέδιο αύτό
δέν είχε επιτυχία στήν Επαρχία,
οπού λίγο-πολύ οί πολίτες γνωρίζο
νται μεταξύ τους καί δέν μπορούν
δεξιά καί όπορτουνιστικά στοιχεία
νά παριστάνουν τούς συνεπείς δημο
κράτες καί σοσιαλιστές. Αλλά καί
στό Λεκανοπέδιο, τά άποτελέσματα
δέν ήταν αύτά πού περίμεναν οί
έμπνευστές του. Η νέα οργανωτική
άντίληψη βρήκε πράγματι τή ριζική
αντίθεση τών μελών μας. Ή Επι
τροπή Οργανωτικού, πού μέ τή
μέχρι τότε λειτουργία της είχε άποκτήσει τήν έμπιστοσύνη τής οργάνω
σης, ήταν τό όργανο στό όποιο κατά
κύριο λόγο κατάφευγαν οί Ν.Ε. γιά
νά έκφράσουν τήν άγανάκτησή
τους. Ή Επιτροπή Οργανωτικούκαί δώ κάνουμε τήν αυτοκριτική μας
- δέν κατανόησε άπό τήν άρχή δτι
έπρόκειτο γιά μιά άλλαγή πολιτικής.
Πίστευε δτι οί εύθύνες είναι προσω
πικές ορισμένων στελεχών πού ή
μετεκλογική συγκυρία τους έφερε
νά έχουν τήν ευθύνη τής οργάνωσης
καί δτι σύντομα θά άλλαζαν τά
πράγματα. "Ετσι καθημερινά μετέ

φερε τήν άγανάκτηση, τήν άγωνία
καί τήν άνησυχία τής οργάνωσης ατά
άνώτερα ό ρ γα να ,'Ε κ τελ εσ τικ ή
Γραμματεία καί Εκτελεστικό Γρα
φείο. Στήν Εκτελεστική Γραμμα
τεία, στήν όποια συμμετείχε καί ό
Γραμματέας τής Επιτροπής Οργα
νωτικού, δ,τι μεταφερόταν, πήγαινε
σέ ώτα μή άκουόντων. ' Η γραμμή
ήταν προαποφασισμένη καί δέν ή
ταν δυνατό ν' άλλάξει, ούτε κατά
κεραία. Τό Εκτελεστικό Γραφείο
καθησύχαζε δτι ή κατάσταση είναι
προσωρινή. Έτσι καί μείς μέ τή
σειρά μας καθησυχάζαμε τήν όργάνωση καί, άκριβώς έπειδή υπήρχε
έμπιστοσύνη, λειτουργούσαμε έκτονωτικά.
Τά πράγματα όμως βάδιζαν άντίθετα μέ τις υποσχέσεις. Έτσι, χωρίς
νά σταματήσει ή καθημερινή πίεση
στήν Εκτελεστική Γραμματεία καί
τό ’Εκτελεστικό Γραφείο, ό Γραμμα
τέας τής Επιτροπής Οργανωτικού,
πήρε τήν πρωτοβουλία καί έπισκέφτηκε δυό φορές μέσα στό πρώτο
τετράμηνο τού '82 τόν Πρόεδρο τού
Κινήματος καί τόν ενημέρωσε άναλυτικά γιά τήν κατάσταση. Ή άπάντηση τού Προέδρου ήταν άνάλογη
μέ τού Εκτελεστικού Γραφείου. "Ε
τσι, γεννήθηκαν καινούργιες έλπίδες. "Ομως, δυστυχώς, ή πορεία όχι
μόνο δέν άλλαξε, άλλά άρχισαν αύταρχικές παρεμβάσεις σέ Ν.Ε., πού
είχαν καί συνέχεια, γιά νά ένισχυθούν οί δυνάμεις πού ατούς νομούς
έκφράζανε τόν παραγοντισμό καί τά

κοινωνικά κατεστημένα (π.χ. Μυτι
λήνη, Ρόδος, Κέρκυρα, Πρέβεζα,
Αργολίδα, Καρδίτσα...).
Τό πράγμα έφτασε στό απροχώρη
το. "Ετσι βρεθήκαμε μπροστά σέ 3
έπιλογές:
1) Νά άποδεχτούμε τή γραμμή
πού έβγαινε άπό τήν Εκτελεστική
Γραμματεία καί νά τήν ύπηρετήσουμε.
2) Νά λειτουργήσουμε σάν ομάδα,
περνώντας έπίσημα τή γραμμή τής
'Εκτελεστικής Γραμματείας, δπως
είχαμε υποχρέωση, άλλά διαφωνώ
ντας στίς άνεπίσημες έπαφές μας.
3) Νά παραιτηθούμε.
Οί δυό πρώτες έπιλογές ήταν άντίθετες μέ βασικές μας αρχές. Έτσι ή
τρίτη έπιλογή ήταν άναγκαστική καί
ό κορμός τής Επιτροπής 'Οργανω
τικού, παραιτήθηκε τό Μάη τού
1982. Ή παραίτηση άκολουθήθηκε

άπό μιά άρνηση οποιοσδήποτε έπαφής μέ έκατοντάδες στελέχη Ν.Ε.,
πού έπίμονα μάς ζητούσαν έ νημέρωση. Διατηρούσαμε υπερβολικές
εύαισθησίες σ' ένα περιβάλλον πού
οί άρχές τής ήθικής είχαν ξεχαστεί.
Κι έδώ είναι ένα δεύτερο σημείο τής
αυτοκριτικής μας. Οφείλουμε στό
σημείο αύτό νά ένημερώσουμε τήν
οργάνωση δτι έπί μήνες τό Ε.Γ. μάς
ζητούσε νά άνακαλέσουμε τις παραι
τήσεις μας, πράγμα πού δέν κάναμε,
γιατί τό πρόβλημα ήταν ή άλλαγή τής
οργανωτικής πολιτικής καί σ' αύτό
τό ζήτημα τό Ε.Γ. δέν ήταν διατεθει
μένο γιά καμιά δέσμευση. Γιά τόν
ίδιο λόγο άρνηθήκαμε σημαντικές
κυβερνητικές θέσεις πού μάς προσφέρθηκαν.
Αλλά άς έρθουμε στό μεγάλο
θέμα τών σχέσεων κόμματος καί
κυβέρνησης.
Οί θεωρίες τού έφικτού, τού άναγκαίου καί έπιθυμητοΰ δέν είναι
τίποτα άλλο παρά άντιγραφές τών
άποφάσεων τού Γαλλικού Σοσιαλι
στικού Κόμματος. Καί δυστυχώς,
έχουν κοινό στόχο: τήν περιθωριο
ποίηση τής οργάνωσης άπό τίς πολι
τικές έξελίξεις, δηλ. τήν άπαγόρευση
τού έλέγχου και τής συμμετοχής τού
λαού. Ο διαχωρισμός κυβέρνησης
καί κόμματος, πού διατυμπανίζεται,
δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν άλήθεια. Όλα τά στελέχη τής κομματι
κής ήγεσίας είναι και κυβερνητικά
στελέχη. Ο διαχωρισμός, λοιπόν,
εέ αι άλλος: άνάμεσα στήν κομματι
κή βάση πού θεωρείται άνώριμη καί

άξια περιφρόνησης καί σ' ένα και
νούργιο κομματικό καί κυβερνητικό
κατεστημένο «φωτισμένο», πού θε
ωρεί δτι μπορεί νά διαχειρίζεται
άνεξέλγκτα καί αυταρχικά τήν κυ
βερνητική και κομματική έξουσία.
Καί σάν νά μήν έφταναν δλ' αύτά,
ήρθε καί ό ίδιος ό Πρόεδρος νά
κατηγορήσει τήν οργάνωση γιά πα
ρεμβάσεις στό έργο τής κυβέρνησης
καί έκφυλιστικά φαινόμενα.
Οχι σύντροφε Πρόεδρε. Τά φαι
νόμενα αύτά χαρακτηρίζουν πρώτα
καί κύρια τούς άσκούντες τήν έξου
σία. "Οσα κομματικά στελέχη βαρύνονται μέ τέτοιες λειτουργίες είναι
αύτά πού μέχρι τήν έκλογική μας
νίκη ήταν άπομονωμένα καί περιφρονημένα άπό τήν όργάνωση καί
τώρα μέ τήν νέα οργανωτική πολιτι
κή έπικρατούν, αύξάνονται καί πληθύνονται. Είναι έντελώς βέβαιο δτι ή

όργάνωση είχε δλη τή δυνατότητα
δχι μόνο νά περιφρουρήσει τόν έαυτό της άπό έκφυλιστικά φαινόμενα,
άλλά καί νά έλέγξει καί νά καταγγεί
λει οποίον είχε τέτοια νοοτροπία καί
λειτουργία. Αξίζει νά σημειώσουμε
δτι μιά άπό τίς πολλές Νομαρχιακές
οργανώσεις πού έπιμένουν νά διατη
ρούν άκέραια τήν προεκλογική τους
φυσιογνωμία διέγραφε άπό τηλεφώ
νου τό μοναδικό της μέλος πού
τόλμησε νά χρησιμοποιήσει τήν κομ
ματική του ιδιότητα γιά προσωπική
έξυπηρέτηση.
Η ρίζα τού κακού, λοιπόν, νά
άναζητηθεϊ οπουδήποτε άλλου έ
κτος άπό τήν όργάνωση, πού δχι
μόνο δέ δέχεται, άλλά άντιδρά στίς
νέες κατευθύνσεις.
Αποτέλεσμα αύτής τής οργανωτι
κής κατάστασης είναι νά έμφανίζεται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ πολλά πρόσωπα
σέ έπί μέρους χώρους. Ένα ΠΑ
.ΣΟ.Κ. είναι ή κυβέρνηση, άλλο ή
διοίκηση τού οργανισμού, άλλο ή
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, άλ
λο οί συνδικαλιστές καί άλλο ή Κλα
δική Οργάνωση. Και δέν είναι λίγες
οί φορές πού άνοιχτά εκφράζουν τις
άντιθέσεις τους ό υπουργός μέ τόν
υφυπουργό ή υπουργοί μεταξύ τους,
πράγμα πού σχολιάζεται κατάλληλα
άπό τόν τύπο τής δεξιάς.
Η Κοινοβουλευτική ' Εκπροσώ
πηση έχει μπει στή γωνία. Περιορίζε
ται στό κυνήγι τών λαϊκών αιτημά
των, χωρίς κατοχυρωμένες διαδικα
σίες και δέν τής δίνεται ή δυνατότη
τα νά άσκήσει τόν πολιτικό της ρόλο.
Δέν έχουμε άλλα χρονικά περιθώ
ρια γιά νά έγκαταλειφ'ουμε τις άνιστόρητες θεωρίες τού έφικτού και
τού άναγκαιου. Δέν είναι δυνατόν ή
οργάνωση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά διακη
ρύσσει τή μετάβαση στό σοσιαλισμό,
τή στιγμή πού ή κυβέρνηση τού
ΠΑ.ΣΟ.Κ τήν αρνείται. Κάποτε ό
λαός βάζει θέμα άξιοπιστίας. Τό
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει νά έχει ένιαία πολι
τική πού θά είναι άποτέλεσμα μιάς
δημοκρατικής κοινής έπεξεργασίας
κυβέρνησης, διοικήσεων, βουλευ
τών, συνδικαλιστών, όργάνωσης. Καί
πάνω άπ' όλα πρέπει νά έπανέλθουμε στίς προεκλογικές όργανωτικές
άντιλήψεις, στήν προεκλογική λει
τουργία μας, έμπλουτιαμένη μέ τούς
άξονες πού έπιβάλλει ή κυβερνητική
πραγματικότητα. Αντί γιά προτά
σεις στό σημείο αύτό υπενθυμίζουμε
τήν εισήγηση τής Επιτροπής 'Οργα
νωτικού στόν 3ο κύκλο Περιφερεια
κών Οργανωτικών Συσκέψεων μέ
ήμερομηνία 4-3-82 πού σάς δόθηκε
κατά τήν θη Σύνοδο τής Κ.Ε.
Αν θά πρέπει κάτι νά προσθέσου
με στό κείμενο αϊ τό είναι δτι γιά νά
μπορεί νά στηριχθεί ή κυβερνητική
πολιτική άπό τήν όργάνωση καί τό
λαό, πρέπει νά είναι μιά σωστή
κυβερνητική πολιτική, δηλαδή πρέ
πει νά άλλάξει τώρα.
Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς
Νίκος Καργόπουλος
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'Ο δηγία
' Η διαστολή τής στιγμής στό χρόνο
παρουσιάζει δυσεπίλυτα θεωρητικά
προβλήματα. Τό θέμα δέον νά απο
φεύγεται άπό τούς πρωτοετείς. Προ
τιμήσατε ασκήσεις πραξικοπημάτων
έπί χάρτου.

Σ τιγ μ ή
Ή έξέγερση τού Πολυτεχνείου
ύπήρξε κατεξοχήν στιγμή. Στιγμή
ρήξης. Στιγμή πού τόσο κλόνισε
συνειδήσεις καί θεσμούς ώστε νά
κυριαρχήσει καί νά καθορίσει τόν
χαρακτήρα σέ μιά ολόκληρη περίοδο
πού σήμερα φαντάζει σχεδόν ονειρι
κή. ' Η έποχή τού Πολυτεχνείου είναι
ή πρώτη μεταπολιτευτική περίοδος.

Ακμή

17 μερες Νοέμβρης
τόν βαστάξει; 'Οδύνη καί καταγγε
λία: «ΚΝΕ - ΠΑΣΟΚ, πουλάνε τούς
άγώνες»...

Οργή
Τό θανάσιμο πλήγμα. Νοέμβρης
1980. Κουμής καί Κανελλοπούλου
νεκροί άπό τήν άδικαιολόγητη βαρ
βαρότητα τού φιλελεύθερου καθε
στώτος Ράλλη. Ά . Παπανδρέου:
«"Επρεπε νά τούς άπομονώσετε
πρώτα καί μετά νά τούς διαλύσε
τε»... 'Οργή!

Θ άνατος
Τό φοιτητικό κίνημα πανταχού
παρόν καί παντοδύναμο. Οί νόμοινάρθηκες στά συρτάρια. Η Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης κακοστημένη
προβοκάτσια. Οί χουντικοί κρυμμέ
νοι καί περίτρομοι. Ό « ’Ελεύθερος
Κόσμος» νά γράφει: «Καραμανλής, ή
μόνη λύση». Πανεπιστημιακοί «δά
σκαλοι» νά άλληλοκαρφώνονται:
«Αύτός χειροκροτούσε πιό δυνατά!»
Οί δυό πρώτες πορείες στήν Αμερι
κάνικη Πρεσβεία. «Τό Πολυτεχνείο
ζεί».

Φδορά
Έπειτα ήρθε ή κρίση. Η πορεία
πού δέν έγινε. Οί άλλες πού σταμάτη
σαν στή μέση. Τό δίλημμα τής αύρας
καί ή έπαναστατική γυμναστική. Τό
Πολυτεχνείο ξεθωριάζει. Κάποιοι
στ' όνομά του καλούν σέ άντίσταση:
«Δέν είναι πανηγύρι»...

Μπορούμε μέ σχετική άκρίβεια νά
καθορίσουμε τή μέρα θανάτου τού
Πολυτεχνείου. Όπως συμβαίνει καί
στά ούράνια σώματα πέρασε στή
σκιά ένός άλλου γεγονότος. Η θα
μπωμένη πιά αίγλη του χάθηκε ορι
στικά. Ή ταν τό τέλος.
18 Οκτωβρίου 1981. Τό νέο γεγο
νός, ίστορικότερο άσφαλώς τού Πο
λυτεχνείου. Τό Νοέμβρη τού 73 κα
νείς δέν άποτόλμησε ραντεβού μέ
τήν Ιστορία.

Μ νημόσυνο

κι έγινε πράξη. Ασφαλίτες καί βα
σανιστές κυκλοφορούν άνενόχλητοι.
Ο Πέτρου έγινε ταινία. Ό χουντι
κός Οικονόμου άνώτεροςύπάλληλος
στό ύπουργείο Προεδρίας. Ο Φλωράκης παραχωρεί συνέντευξη στόν
Μιχαλόπουλο τής «'Ελεύθερης Ω
ρας».

Α π ο ρ ία
Κι όμως τό Πολυτεχνείο έξακολοοθεί καί διαστέλλεται στό χρόνο.
Γίνεται δεκαεπταήμερο.

Θέση
Δέν είναι θέμα προθέσεων! Δέν
πρόκειται γιά τό φιλί τής ζωής. Ού τε
κάν γιά συναυλία τού 114. Η διε
θνής άντι-ίμπεριαλιστική άλληλεγύη
άς γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου,
τήν πρώτη Οκτωβρίου, ή τήν έπέτειο τών γενεθλίων τού Σιμόν Μπολιβάρ. "Ας καθιερωθούν νέες όργιες.
Γιατί όχι ή Ημέρα τής Γυναίκας; Ή
τού Παιδιού. Εθνικές έπετείους
έχουμε δύο. Όχι άλλη! Άρκούν.

Τό φοιτητικό κίνημα μαραμένο.
Ό νάρθηκας είναι πιά πλαίσιο σέ
έφαρμογή. Κανείς δέν διανοείται νά
άμφισβητήσει. Ακόμα καί ή Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης βρυκολάκιασε

Ά ρ νη σ η
Είτε τό θέλουμε, είτε όχι. Είτε
οργανωθούν οί έκδηλώσεις άπό τό
σωματείο «ή Γυναίκα στήν Αντίστα
ση», είτε άπό τό ύφυπουργείο Νέας
Γενιάς. Είτε πάρει μέρος ή KN Ε, είτε
διαφωνήσει στά σημεία. Πάντα ένα
παραμένει τό γεγονός: «Τό Πολυτε
χνείο ζεί», σήμερα, δυό χρόνια μετά
τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ στήν έξουσία, σημαίνει καί μόνο «ό άγώνας
τώρα δί-καιώ-νεταί». Η διαστολή
τής στιγμής ξεπέρασε τά όριά της. Ό
χρόνος έκλεισε κύκλο, δαγκώνει τήν
ούρά του. Οί έκδηλώσεις άρχίζουν
«στις - δέκα - οχτώ».

Δ ιευκ ρίνισ η
"Ας μήν παρεξηγηθώ. Δέν είναι τό
ΠΑΣΟΚ πού έναγκαλίστηκε θανάσι
μα τό Πολυτεχνείο. Απλά ή άνοδός
τον στήν έξουσία σήμανε τό τέλος
μιάς περίοδοι1, στήν όποια κυριάρ
χησε τό ιστορικό γεγονός τού Πολυ
τεχνείου καί ή όποια έληξε άδοξα
γιατί ή γενιά του άφομοιώθηκε άπό
τήν Αριστερά καί γιατί ή Αριστερά
στάθηκε άνίκανη νά μετατρέψει τήν
αίγλη σέ πολιτική πρακτική.

"Οπως έλεγε και κάποιος: Εδώ
κοινωνικοποιήθηκαν οί άπεργιες,
γιά Πολυτεχνεία νά μιλάμε τώρα:
Κώστας Βουρνάς

Ζ εί;
Τό Νοέμβρη τού 1979, τήν παρα
μονή τών φοιτητικών καταλήψεων
μιά προκήρυξη άρχιζε: «”Α, βέβαια,
ζεί!» Περιπλανιόταν σάν έρωτηματικό στό σύγχρονό της χώρο καί κατέ
ληγε βαρύγδουπα: «τό μόνο πού ζεί
άπ' τό Πολυτεχνείο, είναι τά συ
ντρίμμια τής γενιάς μας». ' Η προκή
ρυξη εκείνη έπεσε έξω σ' ένα μόνο
σημείο. Υπήρχε άκόμα, τότε, μιά
σπίθα ζωντανή άπ' τήν παλιά φωτιά.
Έπρεπε νά συντρίβουν άρκετοί, ά
κόμα πιό νέοι, γιά νά σβήσει τό
ιστορικό γεγονός καί νά μείνει, μό
νος καί παντοδύναμος, κυρίαρχος ό
Μύθος.

Α ν α λα μ π ή
Η τελευταία άναλαμπή: Τό κίνη
μα τών καταλήψεων. Ή συντριβή
τού καραμανλικού 815. Μάτια πού
ξαναπυρπολούν τό σκοτάδι τής Νο
μικής. Ή νίκη! Πύρεια...
Στή σκιά τού Πολυτεχνείου ένας
νέος όγκος. Χημείο, αύγή τού 1980.
Ή ΚΝΕ στή θέση τών ΜΑΤ. Ό
πόλεμος γίνεται έμφύλιος, ποιός νά
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ό άρθρο τοϋ Σ. Καβουνίδη «Να πούμε
κι ένα χαλό λόγο» στό ΑΝΤΙ - τεύχος
τής 5ης Αύγουστου, σελ. 20 παρουσιάζει ένδιαφέρον άπό πολλές απόψεις.
Αλλά, άς άφήσουμε πρώτα τόν συγγραφέα
νά πει τόν «καλό του τό λόγο», όπως τόν
διατυπώνει στό κείμενό του:
«Αυτές τις μέρες, όλοι έμεις πού
άντιδροϋμε στην αυθαιρεσία, ατομική ή
όμαόιχή, που θλιβόμαστε μέ τήν
καταρράκωση τής άξιοπιστιας τού κράτους,
πού έκνευριζόμαστε διαπιστώνοντας
καθημερινά ότι οϊ νομοταγείς πολίτες
όν τελευταίο καιρό είμαστε μάρτυρες
πιάνονται χορόιόα, πού όνσφοροϋμε μέ
μιάς έντεταμένης καί πολυσχιδούς
τήν έπιβράβευαη τής άσυόοσίας, πρέπει νά
παρουσίας τού Μ. Παπαγιαννάκη
βρούμε τό θάρρος νά χειροκροτήσουμε.
στίς οικονομικές στήλες τού ήμερήσιου τύπου
Ναι, νά χειροκροτήσουμε γιατί έπεσαν τά
(Βήμα), καθώς καί άρθρογραφίας έπί τών
πρώτα παραθεριστικά αϋδαίρετα καί οι'
οικονομικών σέ περιοδικό έντυπο τής ' Αριστε
πρώτοι παράνομοι φράχτες τών άχτών.
ρός (Πολίτης). Τό ένδιαφέρον στήν συγκεκριμέ
Έστω χι έτσι, μέ τά χέρια χαί μέ βαρειές,
νη περίπτωση συγκεντρώνεται κύρια στό
άσυντόνιστα, μέ κωμικοτραγικά γιουρούσια,
γεγονός ότι ή έν λόγω άδιάληπτη παρουσία δέν
σέ μιά έπιχείρηση γνήσια “άλά ελληνικά” ».
έχει μόνο τό χαρακτήρα άπλής άνάλυσης καί
«...τό Γενάρη τοϋ '83 μέ τήν ούαιαστιχή
σχολιασμού τών οικονομικών έξελίξεων, άλλά
νομιμοποίηση χαί τών νέων αυθαιρέτων
άποκτά χαρακτήρα «παρεμβατικό», μέ τή
προστέθηκε ένας άκόμα κρίκος στή μακριά
μορφή προτάσεων, ύποδείξεων καί έγκυρων
άλυσίόα τής άνυποληψίας τοϋ κράτους».
συστάσεων γιά τήν ακολουθητέα οικονομική
«...(τό ΥΧΟΠ) άς προχωρήσει στις
πολιτική. "Ισως όμως άρκετά ένδιαφέρον είναι
κατεδαφίσεις όλων τών μεταγενεστέρων
καί κάποιο άλλο στοιχείο πού θά άνιχνεύσουμε
αυθαιρέτων. Ταυτόχρονα, μ 'α υτό τόν τρόπο
στή συνέχεια καί πού έχει ένα γενικότερο
θά όναστηλώνει τό κύρος τού κράτους.
ένδιαφέρον γιά τήν άριστερά καί τή θέση της
Ναι άς ξέρει ότι μπορεί όρισμένοι
στή σημερινή συγκυρία. Αλλά άς δώσουμε τό
δημαγωγικά ή συμφεροντολογικά νά
λόγο στόν ίδιο τόν Μ.Π. καί άς προσπαθήσουμε
φωνασκούν, άλλά ό πολύς ό κόσμος
νά παρακολουθήσουμε τή λογική άνάπτυξη τών
χειροκροτά έστω καί σιωπηλά».
άπόψεών του.
Ό Σ. Καβουνίδης, λοιπόν, δράττεται τής
Κάποιες γενικές παρατηρήσεις στήν άρχή:
εύκαιρίας τών αύθαιρέτων γιά νά θέσει έπί
«Οι οικονομικοί καί πολιτικοί ηγέτες τής
τάπητος ένα γενικότερο ζήτημα, πού έξ
Δύσης έγχαταλείπουν προοδευτικά άλλά
αίτιας του φαίνεται ότι διακατέχεται άπό
σταθερά κάθε ιδέα παρέμβασης στήν πορεία
σοβαρής μορφής άγχη: τό ζήτημα τού
τής κρίσης, κάθε πρωτοβουλία πού θά
«κύρους τού κράτους», έπί τών ήμερών μας.
συνεπαγόταν «αυνενοημένες» λύσεις ατά
Όμολογουμένως, είχαμε καιρό νά
μεγάλα προβλήματα τής διεθνούς οικονομίας,
ξανακούσουμε διατυπώσεις σάν κι αύτές πού
κηρύττουν κατ'Εξακολούθηση τήν
υιοθετεί ό Σ.Κ. στό άρθρο του: Αύτό τό
«άπελευθέρωαη» τών διεθνών οικονομικών
«έμεις» πού ανησυχεί γιά τήν «άσυδοσία»
σχέσεων, άνησυχοϋν διακριτικά γιά τήν
τών πολιτών καί θλίβεται γιά τήν
Εξέλιξη τού διεθνούς χρηματοδοτικού
«καταρράκωση τής άξιοπιστιας τοϋ
συστήματος χαί τά χρέη τών χωρών τοϋ
κράτους», αύτό τό «έμεις» πού
Τρίτου Κόσμου...» (Πολίτης 61)
άνακουφίζεται μέ τήν πάταξη τής
οί όποιες συμπληρώνονται μέ μιά γενική
«αύθαιρεσίας», «έστω κι έτσι, μέ τά χέρια
θεωρητική τοποθέτηση:
χα ί μέ βαρειές» αύτό τό «έμεις», λοιπόν,
« Ή νομισματιχή κρίση πού άκολούθησε
πού, τελικά, δέν είναι παρά «ό πολύς ό
τήν κατάρρευση τού διεθνούς νομισματικού
κόσμος» πού χειροκροτά «σιωπηλά», αύτό
συστήματος (ΔΝΣ) τό 1971... δέν αποτελεί
τό «έμεις» έρχεται νά συναντήσει τις
τήν ούαία τής συνολικής κρίσης πού ήδη
καλύτερες παραδόσεις τής άκροδεξιάς στή
άχνοφαινόταν ατά μέσα τής δεκαετίας τού
χώρα μας καί στήν ύφήλιο γενικότερα.
1960, κυριάρχησε σέ όλη τή δεκαετία τού
Πριν άνησυχήσετε, σκεφτόμενοι γιατί άραγε
1970 χαί δρά έμφανώς χαί σήμερα... "Ολα
ό Σ.Κ., καί οί ύπόλοιποι τού «έμεις» του,
δηλαδή τό φαινόμενα τών όποιων ή σύνθεση
Επικροτούν τήν κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ, ό
έδωσε τή νομισματιχή κρίση... δέν είναι
Ίδιος ό Σ.Κ. άπαντά στό άρθρο του.
φαινόμενα παρά μόνο όευτερευόντως
Πνιγμένος, λοιπόν, άπό τήν «άτομιχή ή
νομισματικά». (Πολίτης 61).
όμαόιχή αϋθαιρεσία» άναφωνεί: «Κάποτε
Κάθε πράγμα, όμως, Εμπεριέχει καί τήν
έπρεπε νά γίνει μία τομή». Γιά τό
άρνησή του (Hegel):
περιεχόμενο τής «τομής» αύτής νομίζουμε
«Οί Εξάψεις πού προκαλεί ή άνοδος τής
ότι είναι εύγλωττα τά άποσπάσματα πού
ισοτιμίας τού δολαρίου στή διεθνή άγορά
παραθέσαμε. Δέν θά γνωρίζετε όμως, ίσως,
διαδέχεται ή μιά τήν άλλη, σέ σχεδόν τακτά
ότι «τό ΥΧΟΠ όρισε σημείο τομής τήν 31
διαστήματα. Καί ή αιτία είναι πάντα ή ίδια: ή
Ιανουάριου τού 83», όπως μάς πληροφορεί
άμεριχανιχή οικονομική πολιτική. Σ' αύτό πιά
ό άρθρογράφος... Λέτε, ό Τρίτσης... «ισχυρός
δέν διαφωνεί χάνεις». (Βήμα 7.8.83).
άνήρ»; Γραφικόν καί σά σκέψη.
«Στό κάτω-κότω ένα μέρος τών δολαρίων
Δυστυχώς, μόνο ό Σ. Καβουνίδης γνωρίζει
πού Επιστρέφουν στίς ΗΠΑ ωθούνται πρός
τούς ύπόλοιπους αυτού τού... «έμεις».
κάτι τέτοιο άπό τήν αχετιχά καλύτερη πορεία
τής άμερικανικής οικονομίας σέ σχέση μέ τήν
Τάκης Μαστραντώνης
Εύρώπη». (Βήμα 7.8.83).
'Απορία 1: Κρίση καπιταλιστική ή κρίση
έξαιτίας κυβερνητικών χειρισμών;

Τ

Τ

Καί κάτι γιά τούς νόμους κίνησης τού
κεφαλαίου έν έτει 1983:
« Ή έξάπλωσή τους (τών πολυεθνικών) καί
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οί ρυθμοί άνάπτυξής τους είναι άποτέλεσμα
ιδιαίτερης γιά τήν χαθεμιά (πολυεθνιχή)
στρατηγικής, όπου ό χώρος Ελιγμών είναι έν
δυνάμει ό χόαμος ολόκληρος, ό χρονικός
ορίζοντας τής δράσης Εκείνος πού
Επιβάλλεται άπό τις ανάγκες τής ίδιας τους
τής δραστηριότητας χα ί όχι οί δουλείες τής
συγκυρίας αύτής ή Εκείνης τής Εθνικής
οικονομίας, τά κριτήρια γιά τή δράση χαί τήν
άξιολόγησή της άπό τή μιά μεριά είναι όλο
χαί πιό κοντά στήν καθαρή λογική τής
συσσώρευσης χαί τής άναπαραγωγής χαί άπό
τήν άλλη Ενσωματώνουν γεωπολιτικές χαί
κοινωνικές Εκτιμήσεις σέ παγκόσμια
κλίμακα». (Πολίτης 61).
Όμως τί κάνουν άπέναντι σ' αύτές τίς
Εξελίξεις οί εύρωπαίκές χώρες πού διακρίνονται
άπό μίαν «αδυναμία γιά τήν ώρα, κοινής
άπάντησης στήν πρόκληση τής άμερικανικής
άλαζονείας» (Βήμα 7.8.83). Διαβάζουμε:
« Όσο γιά τήν πιό μακροχρόνια
άναπτυξιαχή στρατηγική άς θυμίσουμε πώς οί
περισσότερες χώρες μέλη Εξακολουθούν νά
ξούν μέ άναμνήσεις παλαιών μεγαλείων χαί
μέ άξιοθρήνητα όνειρα γιά τό σήμερα χαί τό
αύριο σ' ένα κόσμο όπου πολλοί
άντιχειμενιχοί δείχτες τούς περιθωριοποιούν:
πρόσφατα παραδείγματα τό χωριστό
πρόγραμμα ανάπτυξης τής ήλεχτρονιχής στή
Μ. Βρεττανία ή στή Γαλλία, ή άόυναμία
«συμμαχίας» τής Γχρούντιχ μέ τήν Τομοόν
(πού κατέφυγε στήν ιαπωνική τεχνολογία) ή
«συνεργασία» τής Φίλιπς μέ τήν ITT εις
βάρος τών προοπτικών μιάς ευρωπαϊκής
βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών χ.α.»
(Βήμα 7.8.83).
Απορία 2: Πολυεθνικές σάν Εκτελεστές
τού νόμου τής αξίας σέ παγκόσμια κλίμακα ή
Εκμεταλλευτές τής απουσίας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής;
Καί προχωρούμε στίς προπτικές διεξόδου
άπό τήν κρίση:
« Ή θεωρία τής μετάδοσης τής άνόκαμψης
στίς άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα
συζητήσιμη... Ξεπέρασμα τής κρίσης δέν
είναι δυνατόν νά προβλεφθεί όσο δέν
αναφαίνονται στόν ορίζοντα καί μέ κάποιο
ρεαλισμό χαί κάποια πειστικότητα τά
στοιχεία Εκείνα πού θά μπορούσαν νά
συγκροτήσουν τίς νέες τεχνικο-οικονομικές,
γεωπολιτικές χαί κοινωνικές βάσεις γιά μιά
νέα όργάνωση καί Ενδεχομένως νέα
άνάπτυξη τού διεθνούς συστήματος πού
γνωρίσαμε ώς τώρα κρυσταλλωμένο γύρω άπό
τίς άναπτυγμένες δυτικές καπιταλιστικές
οικονομίες καί πού άσφαλώς δέν θά είναι μιά
άπλή έπί τό αύτό άναπαραγωγή τού
παρελθόντος». (Πολίτης 61).
"Οποιος πείσθηκε γιά τά παραπάνω άς
μελετήσει προσεκτικά τήν παρακάτω πρόταση:
« Ό ταν ό γάλλος υπουργός οικονομικών
ρωτήθηκε γιά τό τί είναι δυνατόν νά γίνει
άπάντησε «περισσότερη λιτότητα, περισότερη

Ευρώπη». Καί οί όνό κατευθύνσεις είναι
όρθές». (Βήμα 7.8.83).
'Αλλά καί τήν άκόλουθη άποψη μέ μικρή
χρονική διαφορά φάσης:
«...ακούστηκαν έόώ κι έκεϊ κάποιες
φράσεις καί διατυπώσεις περί «ευρωπαϊκής
απάντησης», ιδιαίτερα στό φιλοκυβερνητικό
χώρο... Τέτοια άπάντηση... δέν υπάρχει
άκόμη. Κι άν υπήρχε, ή 'Ελλάδα στις
σημερινές συνθήκες, δέν θά συμμετείχε. Καί
δέν είναι καθόλου σαφές μέ ποιό τρόπο θά
μπορούσε, όπως θά έπρεπε νά συμμετάαχει.
Όλα αυτά άναφέρονται, γιά νά όειχθεϊ πόσος
δρόμος μένει άκόμη γιά νά ξεκαθαριστεί
κάποτε τι θά μπορούσε νά σημαίνει έλληνική
ευρωπαϊκή πολιτική. Μέχρι νά διανυθεϊ
αύτός ό δρόμος, ή μόνη κατεύθυνση πού
φαίνεται άνοιχτή στην βραχυπρόθεσμη
οικονομική πολιτική, είναι ή πολιτική
λιτότητας, δσο καί άν ό δρος προκαλεί φόβο
ή όργή, λόγω τών άναμνήαεων άπό τό
παρελθόν». (Βήμα 14.8.83).
Όσο γιά τήν πολιτική λιτότητας πού θά
άποβλέπει «στην σταθεροποίηση τής
έλληνικής οικονομίας, απαραίτητη
προϋπόθεση γιά όποιαόήποτε μετέπειτα
αναπτυξιακή φάση» (Βήμα 7.8.83) αυτή θά
συνίσταται σέ «μείωση δαπανών τού δημοσίου
τομέα, κυρίως δαπάνες έπενόύσεων»,
«περιορισμό ζήτησης», «συγκρότηση
εισοδημάτων διαφόρων κατηγοριών καί
μεταξύ άλλων τών μισθωτών μέ κατάτμηση τής
καταβολής τών ποσών τής ΑΤΑ σέ
περισσότερες δόσεις», «νοικοκύρεμα τού
δημόσιου τομέα» (Βήμα 7.8.83).
'Απορία 3η: Λιτότητα γιά τήν άνάκαμψη ή
έπ-ανάκαμψη τής λιτότητας;
Μέ τά άποσπάσματα αύτά λίγες νομίζουμε
άμφιβολίες μένουν γιά τό γεγονός ότι οί
«άριστερές» έκδοχές τής άποψης τού Μ.Π. στον
Πολίτη μαζί μέ τις πραγματιστικές «έγκυρες»
άρθρογραφίες στό Βήμα συνθέτουν τό διττό
πρόσωπο τοϋ ’Ιανού πού στόχο έχει νά
συγκροτήσει μέ τήν εύρύτερη δυνατή συναίνεση
καί τήν πληρέστερη δυνατή νομιμοποιητική
λειτουργία τή θεωρητική έκφραση γιά τήν
άναγκαιότητα μιας περιοριστικής οικονομικής
πολιτικής. "Οσο γιά μάς τούς άφελείς πού
πιστέψαμε στήν άσυμφιλίωστη άντιπολότητα
τών άνανεωτών άριστερών πρός τις
νεοφιλελεύθερες ύπερατλαντικές τάσεις, καλά
θά κάνουμε νά φυλαγόμαστε κατ' αρχήν άπό
τούς πολυσχιδείς, πολυπρόσωπους καί
«έγκυρους» άριστερούς άρθρογράφους, πού μέ
τήν έκλεπτυσμένη άντιφατικότητά τους πατάνε
πάνω στήν κρίση τής άριστεράς καί
προπαγανδίζουν μιά πολιτική, ή όποια μέ τό
σχήμα της «Νέας Οικονομίας, δέν είναι παρά
ή σημερινή μορφή άνοικοόόμηαης τής
οικονομικής βάσης τοϋ καπιταλισμού μέσα
στήν κρίση» (Πολίτης 61)
Τάσος Κυπριανίδης

θεολόγος κ. X. Γιανναράς πού μέ τήν
έκλογή του ώς καθηγητής φιλοσοφίας
στήν Πάντειο βρέθηκε στό έπίκεντρο
μιάς άνευ προηγουμένου διαμάχης
πνευματικών καί μή άνθρώπων, κράτησε
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σ' δλο αύτό τό διάστημα τακτική σιγής. Τήν
άποψή του καί τή θέση του ύποστήριζαν
άλλωστε ποικίλοι προστάτες τής «έλευθερίας
τού πνεύματος». Προκαλεί λοιπόν έντύπωση
τό γεγονός, ότι γιά νά σπάσει τή σιωπή του,
ό X. Γιανναράς διάλεξε νά άπαντήσει στό
άρθρο τού Γιάννη Μηλιού, στις ΘΕΣΕΙΣ 3,
άπό τις στήλες τού ΑΝΤΙ (5.8.83).
Όπως λέει βέβαια κι ό Ίδιος, δέν άπαντά:
«Προσωπικά, στό σημείωμα αύτό δέν θά
θίξω τήν ούσία τοϋ προβλήματος. Ζητάω
μόνο διεκρινήσεις», αλλά καλεί τόν Μηλιό
σέ διάλογο:
«Καιρός νά άρχίσει κάποτε ένας
διάλογος ατά ούαιώδη τοϋ πολιτικού
προβληματισμού, πέρα άπό τήν
συνθηματική άδολεαχία ή τή μακάρια
έπανάπαυαη στ ή σιγουριά πού
έξααφαλίζουν οί δογματικές “βεβαιότητες"».
Αύτή είναι ή βασική θέση, τό αϊτού μενο
τού άρθρου. Ά πό κε'ι καί πέρα, «οί
παραμορφωτικές έτικέτες μέσα άπό τίς
όποιες μέ άντιμετωπίζει ό Γ.Μ. λίγο μέ
απασχολούν».
Είναι γνωστή ή χριστιανική συνήθεια νά
στρέφουμε καί τήν άλλη παρειά, δέν νομίζω
όμως ότι πρόκειται γιά μιά τέτοια περίπτωση.
Ούτε φαντάζομαι ότι τό κείμενό του είναι
έμπνευσμένο άπ' τήν ήττοπάθεια τού Κώστα
Ζουράρι πού στό έπόμενο τεύχος τού ΑΝΤΙ
γράφει:
«Βίασέ με μέ μάνικά έρωτα καί
ξεπάτωσε μέσα μου τήν πτώση πού μέ
δένει μέ τήν ύλη, ξέσκισέ μου τόν
καπιταλισμό καί τήν έκμετάλλευση πού μέ
ξεφτιλίζει».
Ή παρέμβαση Γιανναρά έχει άλλο στόχο.
Α π ' τή στιγμή πού έμφσνίζεται διαλεγόμενος
καί άνοιχτός στήν πιό ριζοσπαστική κριτική
πού τού άπευθύνθηκε, στηρίζει έμπρακτα
τήν άποψή του ότι θεολογία δέν σημαίνει
άναγκαστικά δογματισμό κα; έπομένως ότι ή
άντίδραση στήν έκλογή του ώς
πανεπιστημιακού δασκάλου είναι
άδικαιολόγητη.
• Νά γιατί έκλέγει τό ΑΝΤΙ, ένα
περιοδικό άριστερό γιά νά έκθέσει τά
έπιχειρήματά του κι όχι τήν ΕΠΟΠΤΕΙΑ π.χ.,
πού είναι ό κατεξοχήν έκφραστής τών
θέαεών του.
• Νά γιατί άποφεύγει ό Ίδιος νά
διατυπώσει τίς άπόψεις του άρκούμενος «νά
τοϋ ζητήσω κάποιες συμπληρωματικές
διευκρινήσεις, άπαραίτητες γιά μιά σωστή
ανάλυση καί κριτική».
Αλλά άν ή προσπάθεια τού Γιανναρά είναι
έρμηνεύσιμη, μυστήριο παραμένει ή στάση
τού ΑΝΤΙ. Είναι πάγια δημοσιογραφική
πρακτική ότι όταν δημοσιεύεις άσχολίαστο
ένα κείμενο κριτικής σέ άλλο έντυπο
ούσιαστικά υιοθετείς τίς άπόψεις τού)
κειμένου) αύτού, τουλάχιστον στις γενικές
γραμμές.
"Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν ότι άπ' τίς
στήλες τού ΑΝΤΙ πρωτάρχισε ή καμπάνια
υποστήριξης τού) Γιανναρά. Ό βασικός
συνεργάτης τού ΑΝΤΙ Νίκος Γιανναδάκης
ήταν πού άπ' τίς στήλες τού περιοδικού
έγραφε ότι «τά προκλητικότερο ίσως
περιστατικό άπερίφραστης άστυνόμευσης
τών προσωπικών ιδεών είναι ή πρόσφατη
ματαίωση τής έκλογής τοϋ X. Γιανναρά»
(11.6.82). Κι ήταν ό Ίδιος, πού λίγες μέρες
μετά (4/7) προκαλούσε μέ έπιστολή του στό
ΒΗΜΑ τήν παρέμβαση κι άλλων
«ύποστηρικτών» γιά νά καταλήξει τέλος σέ
σχετική άρθρογραφία στήν Καθημερινή.

αίνεται όμως ότι ύπάρχουν καί
χειρότερα. Ή άπόρριψη τού «δυτικού
ρασιοναλισμού» μέσω θεολογικής
προσέγγισης δέν όδηγεϊ φαίνεται αύτόματα
στήν όρθοδοξία. Ούτε οί διανοούμενοι τής
άριστεράς πού όψιμα συγκινούνται άπ' τό
θρησκευτικό συναίσθημα έχουν μόνο δρόμο
τό χριστιανισμό. Ιδού πώς άντιμετωπίζει τό
θέμα ό γνωστός φιλόσοφος πρώην στέλεχος
τού Γ.Κ.Κ. Ροζέ Γκαρωντί σέ πρωτοσέλιδο
άρθρο του στή γαλλική έφημερίδα Le Monde
(30.7.83) μέ τίτλο «Γιατί είμαι
μουσουλμάνος» :
«...Μοϋ φάνηκε ολοκάθαρο ότι ό
διάλογος χριστιανιαμοϋ-μαρξιαμοϋ, πού
άπό τόσο καιρό υποστήριξα, παρότι
έλπιόοφόρος, καταντούσε «έπαρχιώτικος»,
περιορισμένος στή Δύση. Εκείνη τήν
έποχή, κατά τή μελέτη τών μή-δυτικών
πολιτισμών, συνειδητοποίησα τίς ιδιαίτερες
δυνατότητες τοϋ ίαλάμ. Δέν ήταν μιά
ξαφνική άνακάλυψη, έφόαον είχα γράψει
τό πρώτο μου ένθουαιώόες δοκίμιο γιά τόν
άραβο-ίσλαμικό πολιτισμό ήδη τό 1946,
μετά άπό μιά άποφασιστική συνάντηση μέ
τόν αείχη Ίμπραήμ. Πιστεύω ότι τό ίσλάμ
έφερε άπάντ ηση στις έρωτήαεις τής ζωής
μου. Σέ τρία σημεία κεφαλαιώδη γιά τήν
κριτική συνείδηση αύτού τοϋ αιώνα:
»1) Ό προφήτης Μωάμεθ όέν υποστήριξε
ποτέ ότι δημιούργησε μιά νέα θρησκεία
άλλά μάς θύμισε τήν θεμελιακή πίστη τοϋ
Αβραάμ. Μέσα ατό κοράνι, ό Μωνσής κι
ό Ιησούς είναι προφήτες τοϋ Ίαλάμ.
»2) Ή μουσουλμανική έπιστήμη, ατό
άπόγειό της στό πανεπιστήμιο τής
Κόρντομπα δέν διαχώριζε τήν έρευνα τών
αίτιων άπό τήν έρευνα τών σκοπών,
γεγονός πού έμποόίζε: τήν έπιστήμη νά
καταλήξει στον επιστημονισμό, τήν τεχνική
νά καταλήξει στήν τεχνοκρατία καί τήν
πολιτική στον μακιαβελισμό, ύποχρεώνοντάς
τις νά θέτουν όχι μόνο τό έρώτημα «πώς»
άλλά καί τό «γιατί».
• 3) Τό ίαλάμ επιτρέπει νά τίθεται τό
πρόβλημα τών σχέσεων μεταξύ τής πίστης
καί τής πολιτικής (σχέσεις μεταξύ δυό
διαστάσεων τοϋ ανθρώπου) καί όέν τίς
συγχέει μέ τίς σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας
καί κράτους (σχέσεις μεταξύ δυό θεσμών)
όπως συμβαίνει πολύ συχνά στήν Ευρώπη
καί ιδιαίτερα στή Γαλλία».
Είναι έντνπωσιακή ή ταυτότητα
προβληματισμού «νεορθόδοξων» καί
«νεομουσουλμάνων». Ό δυτικός
έπαρχιωτισμός, ό έπιστημονιαμός, ή
τεχνοκρατία, ό μακιαβελισμός έξορκίζονται μέ
τήν «άνατολική πίστη». Τό λέει άλλωστε κι ό
θεολόγος Π. Νέλλας στό ΑΝΤΙ:
« Ένας χριατιανομαρξιστικός διάλογος
έχει έλάχιστες πιθανότητες νά πετύχει στή
Δύση. Μπορεί όμως νά δώσει καρπούς
στήν Ανατολή».
Τό «πριν σώμα» όμως τής Ανατολής δέν
είναι μόνο ή όρθοδοξία, είναι καί τό ίσλάμ.
Μήπως οί Νέοι Θεολόγοι πρέπει νά
στραφου'ν καί σ' αύτό έγκαίρως ώστε νά
ένισχύσουν τή θέση τους ότι πολεμούν «τόσο
τήν ιδέα τού έλλαόικού έθνικιαμοϋ δσο καί
τόν μεταπολεμικό έλληνοχριατιανισμό τής
Δεξιάς» (Γιανναράς);
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νίκη τών Αγγλων Συντηρητικών
Η
στις έκλογές τοϋ Ιουνίου 1983 επι
σφράγισε τήν ιδεολογική καί πολιτική
ήγεμονία τοϋ Θατσερισμοϋ στήν Αγ
γλία. Πρόκειται αναμφισβήτητα γιά
προσωπικό θρίαμβο τής Θάτσερ: ή
ήγεμονία αυτή κάθε άλλο παρά ήταν
δεδομένη τήν έπαύριο τών έκλογών
τοϋ 1979 πού τήν άνέδειξαν πρωθυ
πουργό. Μιά μεγάλη μερίδα τών σχο
λιαστών τής άγγλικής πολιτικής σκη
νής έτεινε νά βλέπει τήν τότε συντη
ρητική νίκη σάν ένα άκόμα έπεισόδιο
τής τελετουργίας τής εναλλαγής τών
κομμάτων στήν κυβέρνηση στά πλαί
σια πάντα τοϋ μεταπολεμικού consen
sus. Καί θεωρούσε τή ρητορική τής
Θάτσερ έκλογικό πυροτέχνημα: καί
άν άκόμα ή Θάτσερ προσπαθούσε νά
τήν έφαρμόσει θά άναγκαζόταν άργά
ή γρήγορα νά τήν έγκαταλείψει, όπως
άκριβώς έκανε ό Χήθ μέ τήν περίφη
μη στροφή 180 μοιρών πού πραγμα-

τήν ορθότητα τής πολιτικής της.
Η στροφή φάνηκε νά έρχεται θεα
ματικά μέ τήν κρίση τών Φώλκλαντς
τήν άνοιξη τού 82. Ό τρόπος μέ τόν
όποιο χειρίστηκε προσωπικά ή Θά
τσερ τήν κρίση αύτή τήν άνέδειξε σέ
Έδνικό Ηγέτη καί μάλιστα σέ μιά
έποχή πού κανείς άλλος πολιτικός δέν
μπορούσε νά διεκδικήσει τόν τίτλο
αύτό. Ή δημοτικότητά της καί ή
δημοτικότητα τού Συντηρητικού Κόμ
ματος άνέβηκαν κατακόρυφα καί παρέμειναν ψηλά μέχρι τις έκλογές. Ή
άγγλική κοινή γνώμη φαινόταν νά συντάσσεται πίσω άπό τόν δημόσιο έ
παινο πού άπένειμε στή Θάτσερ ό
πρύτανης τής άγγλικής άκροδεξιάς Εnoch Powell: άναγνωρίζοντας ότι τό
χημικό άντιδραστήριο τής έθνικής
κρίσης άπέδειξε ότι τό μέταλλό της
ήταν πράγματι σίδηρος.
Θά ήταν όμως λάθος νά άποδώσει
κανείς τήν έπιτυχία τής Θάτσερ στόν
«τυχαίο» παράγοντα Φώλκλαντς. Μιά
προσεκτικότερη άνάγνωση τής συ

έπιστροφή τού Συντηρητικού Κόμμα
τος στήν κυβέρνηση άλλά καί μιά
σαφή τομή στή στρατηγική τού Αγ
γλικού Συντηρητισμού. Η διαμόρφω
ση καί έπικράτηση τής στρατηγικής
αύτής είχε νά άντιμετωπίσει όχι μόνο
τήν (άναποτελεσματική) άντίθεση τού
έργατικού κινήματος, άλλά καί τήν
άντίδραση τού παραδοσιακού συντη
ρητισμού, όχι μόνο στό Συντηρητικό
Κόμμα άλλά καί, εύρύτερα, σέ ολό
κληρο τό άγγλικό «κατεστημένο», ση
μαντικές μερίδες τού όποιου παρέμειναν έπί μεγάλο διάστημα προσηλωμέ
νες στήν παραδοσιακή μεταπολεμική
στρατηγική. Δέν έννοώ βέβαια ότι οί
δύο αύτές στρατηγικές συγκρούονταν
κατά μέτωπο έφ' όλης τής ύλης. Αλ
λά όλοι ξέρουμε πώς οί συγκρούσεις
μεταξύ συγγενών είναι συχνά οί άγριότερες.
Τό δεύτερο σημείο πού θέλω νά
τονίσω είναι ή άνεπάρκεια τών διατυ
πώσεων τού τύπου ότι «ό Θατσερισμός άποτελεϊ τήν έπικράτηση τής

Τό φαινόμενο
τοϋ Θατσερισμοϋ
τοποίησε στά μέσα τής θητείας του
καί νά στραφεί κάτω άπό τήν πίεση
τών πραγμάτων, πρός ρεαλιστικότε
ρες κατευθύνσεις, καθαγιασμένες
άπό τήν μεταπολεμική πολιτική έμπειρία.
Τό έκλογικό άποτέλεσμα τού 1983
δέν άντανακλά τίς δυσκολίες πού
πράγματι συνάντησε ή Θάτσερ στήν
έφαρμογή τής πολιτικής της. Μέχρι
τήν άνοιξη τού 1982 ή κατάσταση
φαινόταν άπελπιστική. Η άνεργία εί
χε άνέβει κατά δύο περίπου έκατομμύρια, φθάνοντας σέ άπόλυτους άριθμούς τά ύψη τής κρίσης τού 1930. Οί
χρεωκοπίες έπιχειρήσεων είχαν αύξηθεΐ κατακόρυφα. Ή δημοτικότητα
τής ίδιας τής Θάτσερ είχε κατέβει στό
χαμηλότερο σημείο πού είχε φθάσει
"Αγγλος έν ένεργεία πρωθυπουργός.
Βέβαια ή κρίση τοϋ Εργατικού Κόμ
ματος ήταν μιά παρηγοριά. Αλλά ή
έμφάνιση καί οί θεαματικές έπιτυχίες
τής Συμμαχίας Φιλελευθέρων-Σοσιαλδημοκρατών στις άναπληρωματικές έ
κλογές προοιώνιζαν βαρύτατη ήττα
τών Συντηρητικών. Στό ίδιο τό Συντη
ρητικό Κόμμα, οί έκπρόσωποι τού
παραδοσιακού μεταπολεμικού συντη
ρητισμού, γνωστοί ώς wets, παρά μιά
πρώτη έκκαθάρισή τους άπό τό Υ 
πουργικό Συμβούλιο, άνασυντάσσονταν καί έξαπέλυαν επίθεση κατά τής
Θατσερικής πολιτικής στή συνδιάσκε
ψη τού Συντηρητικού Κόμματος τό
φθινόπωρο τού 1981. Ή Συνομο
σπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών άσκούσε σκληρή κριτική στήν κυβέρ
νηση γιά τήν οικονομική της πολιτική.
Ή Θάτσερ φαινόταν νά έγκαταλείπεται άπό τούς συμμάχους της. Ακόμη
καί οί ένθερμότεροι ύποστηρικτές
της, τά κιτρινόχροα ταμπλόιντς είχαν
άρχίσει νά έκφράζουν άμφιβολίες γιά
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γκυρίας άποκαλύπτει τή λειτουργία
πολύ πιό μακροπρόθεσμων τάσεων
τής άγγλικής κοινωνίας, άρρηκτα συνδεδεμένων μέ τό φαινόμενο τού Θατσερισμού. Έκ τών ύστέρων φαίνεται
ότι τά πράγματα έξελίχθηκαν ώς έξής:
Η κατακόρυφη άνοδος τής άνεργίας τό 1980-81 έσπειρε πανικό στό
σύνολο τών "Αγγλων έργαζομένων,
πού φοβούνταν ότι θά χάσουν τή
δουλειά τους. Η έπιβράδυνση τού
ρυθμού αύξησης τής άνεργίας τό χει
μώνα τοϋ 81/82 σέ συνδυασμό μέ
τήν ύνοόο τού βιοτικού έττυτέόου
όσων κράτησαν τή όουλειά τους
(κλασική στρατηγική διάσπασης τής
έργατικής τάξης πού είχε άκολουθηθεί καί στήν κρίση τού 30), ήραν τό
φάσμα τής άνεργίας γιά μιά μεγάλη
μερίδα τού άγγλικού σώματος καί έπέτρεψαν στά θέλγητρα τού Θατσερισμού νά έπιστρέψουν σέ κανονική
λειτουργία. Τά Φώλκλαντς επιτάχυ
ναν καί έόραίωσαν αυτήν τήν τάση.
Απόδειξη ότι ή πορεία τού Θατσερισμοϋ δέν είχε άναχαιτισθεί άλλά προ
σωρινά μόνον άνακοπεί, άποτελεϊ ή
μέγιστη έπιτυχία τής Θάτσερ στά
Φώλκλαντς: ότι κατόρθωσε (μέ τήν
συνεπικουρία τού καιροσκοπισμού
καί τών έξαιρετικά άδέξιων χειρισμών
τού 'Εργατικού Κόμματος) νά άναδειχθεϊ σέ έθνικό ήγέτη άναόεικνύοντας τήν κρίση τών Φώλκλαντς σέ
έδνική κρίση ένσωματώνόντας πλή
ρως τό μύθο τών Φώλκλαντς στή ρη
τορική της, παραλληλίζοντάς την μέ
τίς «καλύτερες στιγμές» τού άγγλικού
έθνους καί αντλώντας γενικότερα δι
δάγματα γιά τήν άγγλική κοινωνία.
Περιέγραψα σχετικά άναλυτικά τίς
περιπέτειες τής κυβέρνησης Θάτσερ
γιατί πρέπει νά γίνει σαφές ότι ό
Θατσερισμός δέν άποτελεϊ άπλά τήν

άντιδραστικότερης μερίδας τού Συ
ντηρητικού Κόμματος». "Αν καί ιδεο
λογικά συγγενεύει στενά μέ τά άκροδεξιά ρεύματα πού ύπέφωσκαν στό
Συντηρητικό Κόμμα σ' όλη τή μετα
πολεμική περίοδο, ό Θατσερισμός άποτελεί νέο φαινόμενο, γέννημα τής
μετά τά μέσα τοϋ 60 κρίσης τής άγγλι
κής κοινωνίας, κρίσης πού ό S. Hall
χαρακτηρίζει οργανική μέ τή γκραμσιανή έννοια τού όρου1' καί παράλλη
λα, τής έμπλοκής τού έργατικού κινή
ματος στις δύο του κύριες συνιστώσες
( Εργατικό Κόμα - Συνδικάτο) στήν
κρίση αύτή καί τής άδυναμίας του νά
προτείνει ένα πειστικό δρόμο έξόδου
άπό τήν κρίση2.
Θά προσπαθήσουμε λοιπόν, νά άναλύσουμε τόν Θατσερισμό. Στό τεύ
χος αύτό θά άσχοληθούμε μέ τήν
Θατσερική Ρητορική. Στό έπόμενο
τεύχος θά δούμε πιό συγκεκριμένα τό
ιστορικό πλαίσιο πού άνέδειξε τόν
Θατσερισμό καί τήν οικονομική πολι
τική τής κυβέρνησης Θάτσερ. Πρέπει
νά τονίσουμε ότι σκοπός τού άρθρου
δέν είναι ή πρωτότυπη άνάλυση τού
Θατσερισμοϋ, άλλά μιά κριτική σύνθε
ση καί παρουσίαση τής σχετικής συ
ζήτησης πού διεξάγεται στήν άγγλική
άριστερά3.

Ή Θατσερική
Ρητορική4
Ή όργανική κρίση τής άγγλικής
κοινωνίας πού άνάφερα παραπάνω
έχει δύο συνιστώσες:
α) τή μακροχρόνια παρακμή τής
Αγγλίας πού έπιταχύνεται, ώς πρός
τίς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μετά τόν

2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
β) τήν οικονομική κρίση τής δεκαε
τίας τού 70, πού όμως στήν Αγγλία,
έξ αιτίας τής γενικότερης οικονομικής
της κάμψης, γίνεται αισθητή νωρίτε
ρα, άπό τά μέσα ήδη τής δεκαετίας
τού 60.
Η Θατσερική ρητορική χαρακτηρί
ζει άπερίφραστα ύπεύθυνο γιά τή δι
πλή αύτή κρίση τό μεταπολεμικό πρό
τυπο οικονομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης τής 'Αγγλίας γνωστό (άπό
τούς ύποστηρικτές του) σάν «Κράτος
Εύημερίας». Πιό συγκεκριμένα: τό έ
δαφος στό όποιο κινείται ό Θατσερικός λόγος είναι ή σχέση τών μικροα
στικών στρωμάτων (άλλά καί μερίδων
τής έργατικής τάξης) μέ τό Κράτος
Εύημερίας καί τήν κρίση του. Πρόκει
ται γιά πεδίο ιδιαίτερα γόνιμο γιά τή
ριζοσπαστικοποίηση τών στρωμάτων
αυτών: άντίθετα μέ τήν Κεϋνσιανή
άντίληψη, τό «Κράτος Εύημερίας» έμφανίζεται σήμερα όχι μόνο ανίκανο νά
άναχαιτίσει τήν κρίση, άλλά έμπλέκεται καί αύτό στήν κρίση καί τήν ανα
παράγει μέσα άπό τούς μηχανισμούς
του.
Η περί Κράτους μυθολογία τού
Θατσερισμοϋ είναι βασικά δανεισμένη
άπό τή σχετική τερατολογία τού κλα
σικού φιλελευθερισμού, κατ' έξοχήν
στοιχείου τής ιδεολογικής παράδοσης
τών Άγγλοσαξωνικών χωρών. ( Αξί
ζει, ώστόσο, νά σημειώσουμε έδώ ότι
τό άγγλικό Συντηρητικό κόμμα, πα
ρ' όλη τήν εύελιξία καί προσαρμοστικότητά του, δέν είχε ποτέ άσπασθεϊ
άνεπιφύλακτα τό φιλελεύθερο πρό
γραμμα στό σύνολό του). Ή βασική
διάκριση, στήν όποια έπανέρχεται συ
νεχώς ή Θάτσερ στούς λόγους της,
είναι ή διάκριση τής κοινωνίας τού
ιδιωτικού τομέα, άπό τή μιά, τού μό
νου πλουτοπαραγωγικοϋ, καί τοϋ
παρασιτικοϋ Κράτους, άπό τήν άλλη,
πού στή μεταπολεμική περίοδο άφέθηκε νά πάρει διαστάσεις ΚράτουςΛεβιάθαν.
Τό Κράτος άπομυζά τήν κοινωνία
πολλαπλά γιά νά χρηματοδοτήσει τίς
δραστηριότητές του: αύξηση τής φο
ρολογίας, τού δημοσίου χρέους άλλά
καί τού πληθωρισμού πού προκαλείται άπό τήν έκδοση νέου χρήματος
άπό τό Κράτος γιά τήν κάλυψη τών
έλλειμάτων του. Παράλληλα τό Κρά
τος, έχοντας άπλώσει τά πλοκάμια
του σ' όλο τό κοινωνικό σώμα, στραγ
γαλίζει μέ τή γραφειοκρατική του πα
ρέμβαση κάθε ιδιωτική (πλουτοπαραγωγική) πρωτοβουλία, έμποδίζει τόν
Αγγλικό λαό στήν άσκηση τοϋ φυσι
κού του δαιμόνιου πού τοΰ έπέτρεψε
νά μεγαλουργήσει στό παρελθόν.
Ό ισχυρισμός τού Κράτους Εύημε
ρίας ότι εξασφαλίζει μέ τή γνωστή
κεϋνσιανή πολιτική τήν πλήρη άπασχόληση είναι κίβδηλος. Οί εύκαιρίες
άπασχόλησης πού δημιουργούνται
άπό τήν αύξηση τών δημοσίων δαπα
νών είναι πλασματικές, καταδικασμέ
νες νά χαθούν μακροπρόθεσμα: τό
μόνο μόνιμο καί βέβαιο άποτέλεσμα
τής πολιτικής αύτής είναι ό πληθωρι
σμός.
Πέρ' άπό αύτό, τό «Κράτος Εύημε
ρίας» είναι βασικός συντελεστής τής
ήθικής έξαχρείωσης πού κατατρύχει
τήν άγγλική κοινωνία καί πού σέ τε
λευταία άνάλυση βρίσκεται πίσω άπό
τήν κρίση της: καλλιεργώντας τό μύθο

ότι κρατάει τό "ίδιο, μέ τή ρυθμιστική
του παρέμβαση, τό κλειδί γιά τήν
οικονομική ευμάρεια, ένθαρρύνει τή
νοοτροπία νά άναζητά ό πολίτης τήν
βελτίωση τού βιοτικού του έπίπεδου
μέσα άπό κρατικές παροχές καί όχι
μέ τή δική του προσπάθεια καί έργασία. Συσκοτίζει έτσι τή βασική οικο
νομική αλήθεια δτι πραγματική άνο
δος τών ήμερομισθίων μπορεί νά προέλθει μόνο άπό τήν άνοδο τής παρα
γωγικότητας πού μέ τή σειρά της
μπορεί νά συντελεσθεί μόνο στόν ι
διωτικό τομέα. Τό ίδιο ακριβώς άποτέλεσμα έχει ή κρατική ένίσχυση
«προβληματικών επιχειρήσεων». Μέ
τά μόνιμα, τέλος, έλλείμματά του, τό
Κράτος διαδίδει τό ήθος τής σπατά
λης, τής διασπάθισης «άλλοτρίων πό
ρων», πού διαβρώνει τήν οικονομική
καί ήθική έπιταγή δτι, οί οικονομικές
μονάδες, όπως καί οί οικογένειες, όφείλουν νά ισοσκελίζουν τόν προϋπο
λογισμό τους: νά ή κρίσιμη ήθικοπολιτική σημασία τού έλέγχου τής προ
σφοράς τού χρήματος.
Έδώ βρίσκεται καί ή έρμηνεία τής
άγγλικής οικονομικής κρίσης καί τής
ανεργίας. Ένθαρρύνοντας ή τουλάχι
στον ανεχόμενο (μέ τήν πληθωριστική
του πολιτική) τίς ύπερβολικές διεκδι
κήσεις τών έργατικών συνδικάτων, τό
«Κράτος Εύημερίας» άφησε νά άνέβει
τό κόστος τών άγγλικών προϊόντων,
καί άρα νά διαβρωθεϊ ή άνταγωνιστικότητα τής άγγλικής οικονομίας, μέ
άποτέλεσμα νά κερδίζουν συνεχώς έ
δαφος οί άνταγωνίστριες χώρες τόσο
στήν εσωτερική όσο καί στήν έξωτερική άγορά τής Αγγλίας.
Σχετική είναι καί ή κριτική πού
άσκεϊται στό σύστημα κοινωνικών άσφαλίσεων. Τό βασικό ζήτημα έδώ
είναι ότι τό έπίπεδο τών έπιδομάτων
άνεργίας κυρίως, σέ συνδυασμό μέ τίς
ύπόλοιπες κρατικές παροχές καί τή
λειτουργία τού φόρου εισοδήματος
άμβλύνουν τό κίνητρο πρός έργασία:
πίσω λοιπόν, εί δυνατόν, στήν αύτοβοήθεια (καί τά Poor Houses;) τής
Βικτωριανής Εποχής.
Προσφιλής έπωδός τού Θατσερισμού είναι ή μάστιγα τής γραφειοκρα
τίας πού διαπερνάει όλο τόν κρατικό
μηχανισμό καί άντιπαρατίθεται στήν
«άποτελεσματικότητα» τού ιδιωτικού
τομέα. Ειδικά οί κρατικοποιημένες έπιχειρήσεις θεωρούνται γραφειοκρα, τικά μαμμούθ πού άπό τή μιά ταλαι
πωρούν τό λαό μέ τήν αύθαιρεσία ή
τήν γραφειοκρατική δυσκαμψία τους
καί άπό τήν άλλη, έπιβαρύνουν τόν
άγγλο φορολογούμενο μέ τά τά έλ
λείμματά τους.
Βασικό άμάρτημα τού «Κράτους
Εύημερίας» είναι καί ή προαγωγή έκ
μέρους του τού κολλεκτιβισμού καί
τού κορπορατισμού. Εύκολα άντιλαμβάνεται κανείς τήν άπήχηση τού άντικολλεκτιβισμού στά μικροαστικά
στρώματα. Ως πρός τό θέμα τού
κορπορατισμού, ή κύρια αιχμή είναι
ένάντια στά προνόμια, τήν ύπέρμετρη
ισχύ καί τήν άντιδημοκρατική-γραφειοκρατική δομή τών έργατικών συν
δικάτων (ή τελευταία κατηγορία έχει
παραπάνω άπό δόση άλήθειας σέ
πολλές περιπτώσεις). Ό κορπορατισμός είναι άντίθετος μέ τή δημοκρα
τία γιατί ή ισχύς πού άποκτούν οί
διάφορες ομάδες συμφερόντων κατα
λύει τήν ισότητα τών πολιτών, εύνοεί

τούς ισχυρότερους σέ βάρος τών άσθενεστέρων. Ακόμη ό κορπορατισμός εύνοεί τήν ταξική σύγκρουση,
έμφανίζει ώς άντίθετα τά συμφέροντα
έργοδοτών-έργαζομένων, ένώ πρέπει
νά έπικρατεί σύμπνοια έπ' άγαθού
τής Αγγλίας.
Εύκολα συνάγεται άπό τήν άνάλυση
αύτή ότι τό κρίσιμο ζήτημα γιά τήν
άναζωογόνηση τής άγγλικής οικονο
μίας καί κοινωνίας είναι ή ριζική χει
ρουργική επέμβαση στό «Κράτος
Εύημερίας». Τό Κράτος πρέπει νά
περιορισθεί στά φυσικά του καθήκο
ντα: τή διαμόρφωση ενός νομικού
πλαισίου γιά τήν άπρόσκοπτη άσκηση
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τή χρη
στή διαχείριση τού νομισματικού συ
στήματος συνδυασμένη μέ τήν έξάλειψη τών δημοσίων έλλειμμάτων καί,
άπό πλευράς κοινωνικών παροχών,
(στήν καλύτερη περίπτωση) στή δη
μιουργία ένός δικτύου άσφαλείας γιά
τήν άποτροπή ένδεχόμενης άπαθλίωσης ένός τμήματος τού πληθυσμού.
"Αν όμως τό πεδίο δράσης τού Κρά
τους πρέπει νά περιορισθεί, τό'ίδιο τό
Κράτος πρέπει νά ισχυροποιηθεί ι
διαίτερα άπέναντι στά έσωθεν καί
έξωθεν, άντικοινωνικά καί άντιδημοκρατικά στοιχεία. Γιατί τό «Κράτος
Εύημερίας» ήταν γίγας μέν άλλά γίγας
πλαδαρός. "Επασχε άπό ήθική χαλαρότητα γιά τήν όποια εύθύνονταν σέ
μεγάλο βαθμό οί κάθε λογής κοινω
νιολόγοι, ψυχολόγοι κλπ, πού τό λυ
μαίνονταν καί πού έννοούσαν νά έπιβάλουν τίς άπόψεις τους στόν άγγλικό
λαό.
Έτσι στό θέμα τού νόμου καί τής
τάξης οί έγκληματολόγοι διαδίδουν
πώς στατιστικές μελέτες άποδεικνύουν πώς οί αυστηρότερες ποινές
δέν μειώνουν τήν έγκληματικότητα.
Όμως ό άγγλικός λαός ξέρει πώς
αύτό δέν είναι άλήθεια, πώς οί έγκληματίες πρέπει νά τιμωρηθούν σκλη
ρά, πώς ή θανατική ποινή πρέπει νά
έπανεφαρμοσθεϊ.
Παρόμοια οί ψυχολόγοι καί κοινω
νικοί λειτουργοί χαλάνε τά παιδιά ύπονομεύοντας τήν οικογένεια καί τήν
έξουσία τών γονέων. Η οικογένεια
πρέπει νά άποτελέσει καί πάλι βάση
καί κύτταρο τής κοινωνίας. Οί γονείς
πρέπει νά έχουν (νομική) ευθύνη γιά
τά παιδιά τους (κυρίως τώρα πού ή
άνεργία τών νέων άπειλεί νά τά όδηγήσει σέ στραβούς δρόμους).
Ή εθνική άμυνα τής Αγγλίας πρέ
πει νά ένισχυθεί. Γιά νά μπορέσει ή
Αγγλία νά έπανακτήσει τή χαμένη
της άξιοπρέπεια (έπεισόδιο Φώλκλαντ). Γιά νά έξουδετερωθεί ό ύπό μορ
φήν ρώσικης άρκούδας καιροφυλακτών ολοκληρωτισμός.
Καί τέλος ή Αγγλία έχει άνάγκη
στιβαρής ήγεσίας - καί κυρίως Ηγέ
τη, γιά νά τήν όδηγήσει πάλι στό
δρόμο τών πεπρωμένων της, γιά νά
τήν απαλλάξει άπό τόν ιστό τον
σοαιαλίζοντος «Κράτους Ευημε
ρίας» γιά νά άπελευθερώσει τόν άγ
γλικό λαό άπό τήν τυραννία τού Κρά
τους αύτού, χωρίς νά όλιγωρήσει
μπροστά στούς κινδύνους καί τίς δυ
σκολίες τού έγχειρήματος: The Reso
lute Approach ήταν τό σύνθημα τών
Συντηρητικών στις τελευταίες έκλογές.
Ό S. Hall γράφει πώς ή πεμπτου
σία τού Θατσερισμού είναι ή σύνδεση

τον νεοφιλελευθερισμόν μέ ένα αυ
ταρχικό λαϊκισμό. Ο Θατσερισμός έ
χει πράγματι όλα σχεδόν τά στοιχεία
τού λαϊκισμού: τό ιδεολόγημα τού
«λαού» πού στήν περίπτωσή μας συ
γκροτείται σάν ύποκείμενο άπό τήν
καταπίεση τού «Κράτους-Εύημερίας», τό ιδεολόγημα τού Ηγέτη-λυτρωτή πού αναδύεται άπό τίς τάξεις
τού «λαού» (ή Θάτσερ γέννημα-θρέμμα τής άγγλικής μικροαστικής τάξης),
τόν άπελευθερωτικό-λυτρωτικό λόγο
πού διαπερνάται άπό έθνικιστικούς
παροξυσμούς, τήν άπήχηση σέ ένα
εύρύτατο κοινωνικό φάσμα, άπό τό
όποιο δέν άπουσιάζουν καί μερίδες
τής έργατικής τάξης (κυρίως ειδικευ
μένοι έργάτες σύμφωνα μέ τά εκλογι
κά άποτελέσματα καί τίς δημοσκοπή
σεις), τήν καταγγελία τών γραφειοκρατικών-τεχνοκρατικών ελίτ πού μη
χανορραφούν γιά νά ποδηγετήσουν
τόν άγγλικό λαό.
Είναι όμως έπίσης χαρακτηριστικό
τού Θατσερισμού, τής καταγωγής του
καί τού άκροατηρίου του ότι, άντίθε
τα μέ άλλους λαϊκισμούς όέν συγκρο
τεί κίνημα άλλά ρεύμα. Ότι παρά
τόν έντονο έθνικισμό του δέν έκτρέπεται πρός «Γκωλικές» π.χ. τάσεις
απέναντι στίς ΗΠΑ ή τήν ΕΟΚ (οί
συγκρούσεις Θάτσερ - ΕΟΚ στό θέμα
τής άγγλικής συμμετοχής στόν κοινο
τικό προϋπολογισμό κρατήθηκαν πά
ντα στά όρια τής διαπραγμάτευσης).
Ότι παρά τήν έντονη ήθικολογία του
δέν άκολουθεϊ τό δρόμο τής θρησκευ
τικής ύστερίας τής άμερικανικής « Η
θικής Πλειοψηφίας». Ότι άν καί άνοίγει μέτωπο στό παραδοσιακό άγ
γλικό «κατεστημένο», μέχρι σημείου

άπόρριψης όλόκληρου τού μεταπολε
μικού συντηρητισμού (τήν μερίδα τού
λέοντος τής κριτικής έχει γιά ευνόη
τους λόγους ή κυβέρνηση Χήθ) ή τής
καταδίκης τού συστήματος άριστοκρατικής πατρωνείας, γνωστού ώς
«old boy network» πού λυμαίνονταν
καί έξακολουθεί νά λυμαίνεται τόν
κρατικό μηχανισμό καί τίς ιδιωτικές
έπιχειρήσεις, δέν καταγγέλλει τήν άγγλινή αριστοκρατία (π.χ. Βουλή τών
ΛόρδωΑ. Καί κυρίως ότι τοποθετώ
ντας στό κέντρο τής κοσμοθεωρίας
τήν άγορά σάν πηγή οικονομικών
άλλά και ήθικοπολιτιχών άξιων συ
γκροτεί, ταυτόχρονα, (όαέναντι στό
Κράτος) άλλά καί άποσννβέτει τό
ύποκείμενο λαός: ή θετική Οβάση
τού ύποκειμένου αύτού συνίστατα«
στήν ατομική έπιδίωξη τού ιδιωτικού
συμφέροντος: τό γνωστό άόρατο χέρι
τού "Ανταμ Σμίθ.
Νίκος Μσνωλόπουλος
Σημειώσεις
1 Siuari Hall. « The Great Moving Right Sh
ow» στό S Hall and Af Jacques feds): The
Politics of Thatchensm, Lawrence and WTsh
ort. 1983'
2. Γιά τήν κρίση τον Ε ργατικού Κ όμμα
τος στήν τελευταία φάση βλ .1 Κυρτάτας, «Οικονομική Κρίση καί ή Κρίση τού
Εργατικού Κόμματος στήν Αγγλία ». Πο
λίτης. 61, Ιο ύ ν ιο ς -Ιο ύ λ ιο ς 1983.
3 Εννοώ κυρίως την άρθρογραφια στό
New Socialist καί τό Marxism Today
4. Τονίζω πώς έδώ ασχολούμαι μέ τήν
ρητορική τον θατσερισμού όχι μέ τήν
πολιτική τής Κυβέρνησης θ ά τσ ερ ούτε
μέ τίς άναλύαεις τών θεωρητικών τής
Ν έας Δεξιάς
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ν Ενταση
καί εξελίξεις
στη Λατινική
’Αμερική
Ορισμένοι, όταν μιλούν γιά τή Λα
τινική Αμερική έχουν τήν τάση νά τή
θεωρούν σΛΒ^βκκάπως ομοιογενές
σύνολο άπόΐά νότια τού Κίο Γκράντε
ώς τήν Γ Ια τα ^ ^ β Έτκιδή ιαχυ πρό
κειται γιά χό&βς πού πέρασαγολες
άπό τήν ίαπανιφ) κατοχή, <5ν έξαιρέσουμε τή Βραζιλβ. 'τις όποιες επι
κρατεί ακόμα ή ισπανική γλώσσας και
πού χαρακτηρίζονται άπό παρόμι ιο
περίποιι βαθμό οικονομικής άνάπτυξης. Αλλά στήν ουσία έχουμΓ·νά κά
νουμε μέ τήν ειδική περίπτωση σχε-π
δόν κάθε χώρας, τά ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά της καί προβλήματα. Κυ
ρίως χρειάζεται νά διακρίνουμε
κατ' αρχήν άνάμεσα στήν Κεντρική
Αμερική καί τή Νότιο Αμερική. Με
τά, άνάμεσα στίς άνεπτυγμένες λατι
νοαμερικανικές χώρες όπως ή Βραζι
λία, τό Μεξικό, ή 'Αργεντινή, καί τίς
άλλες.
Στήν Κεντρική Αμερική, μιά περιο
χή κάπως ομοιογενής είναι έκείνη
πού περιλαμβάνει τή Γουατεμάλα, τήν
Ονδούρα, τή Νικαράγουα, τό Ελ
Σαλβαντόρ, όπου κυριαρχεί μιά έλάχιστη μειοψηφία ιθαγενών μεγαλογαιοκτημόνων, έμπόρων καί βιομηχάνων
στενά έξαρτημένων άπό τό βορειοαμερικανικό κεφάλαιο, καί μιά άπέραντη μάζα άπό άκτή μονές ή φτωχούς
αγρότες. Άνάμεσά τους μιά έτερογενής μικροαστική τάξη, παραδοσιακού
στήν πλειοψηφία της χαρακτήρα, κι
ένα άδύναμο άκόμα προλεταριάτο.
Γι' αυτό καί ή ζώνη αύτή είναι τώρα
τό θέατρο μιας πραγματικής άντικαπιταλιστικής καί άντιιμπεριαλιστικής
έπανάστασης. Τό κύριο επίκεντρο αυ
τής τής ' Επανάστασης είναι άφενός ή
Νικαράγουα, καί άφετέρου τό Έλ
Σαλβαντόρ. Αλλά ένδημικός έπαναστατικός άνταρτοπόλεμος έπικρατεί
καί στή Γουατεμάλα, καί έν μέρη στήν
Ονδούρα.
Στή Νικαράγουα ό άνταρτοπόλεμος
στηριζόμενος κυρίως στούς άγρότες
καί διευθυνόμενος άπό τήν πολιτικοστρατιωτική όργάνωση των Σαντινίστας, στήν όποια πλειοψηφούσαν τά
μικροαστικά στοιχεία τών πόλεων, κατώρθωσε νά έξελιχθεί σέ λαϊκή γενική
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ένοπλη έξέγερση πού άνέτρεψε τή
φοβερή δικτατορία τού Σομόζα. Από
τήν άποψη αύτή ήταν παράδειγμα
αρχής, έξέλιξης καί έπιτυχίας άνταρτοπόλεμου σέ χώρες τού τύπου τής
Νικαράγουας.
Εκτοτε ή ΝσΛ)ράγουα άγωνίζεται
γιά νά εδραίωσε^ έ\α καθεστώς έξελισσόμεχρ^Μ ^τό «ροσιαλιαμό», αλ
λά πού γιά τήνΑφρ^, είναι μιά έπαναστί^ική βονα^^τι^πκή (^κπιτορία
στηριζόμενη κυρίως στην όργανωψη
τών Σίβινίστας, καί τήν έπιρροή πού
oWjjjjjjrf άκόμα αύτή ή όργάνωση
στήνβ ε η θ ο ο καχτίς πόλε,..
ΒαθΛίίρη t'hw μιά έννοια είναι ή
( παναστατίκη κατάσταση πού έπικρατιι ran ί λ Σαλβαντόρ άπό τήν
απιιΐ, η πι u ας καί έπιρροής τής ήγεσ ί α ς τ ώ ν ανταρτών. Γι' αύτό καί σέ
π ε ρ ί π τ ω σ η νίκης τους 6 άντίχτυπός
της θά ται πολύ μεγαλύτερος άπό
ί κι ιν.. τής Νικαράγουας σ' όλόκληρη
nu Κι ιτρική καί Λατινική 'Αμερική.
Η in σ.·..νγκτον έχει συνείδηση αύτοϊ η μ κα τόνου. Έτσι παρά τίς
α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο ν Κονγκρέσου καί τής
πλιιιιψηηιας ακόΜΟ αύτή Τή στιγμή
τών μαζών τής χώρα^^|θύ δικαιολο
γημένα φοβούνται έμπλάκή σέ «νέο
Πόλεμο του Βιετνάμ», ή Ούάσινγκτον
έξακολουθεί νά ένισχύα οικονομικά
καί στρατιωτικά τή δικτβτοριχή Κυ
βέρνηση τού Έλ Σαλβαντόρ. 'Ενώ
παράλληλα ένισχύει τίς Ββδραστιχές
δυνάμεις στή Νικαράγουα καί τήν
Ονδούρα, άποσκοπώντας τήν άνατροπη τού καθεστώτος τής Νιχαράτης είναι
Μάλιστα ό κύριος
υα, χώρα
αύτή τή στιγμή ή Νικί
μεγάλες οί*
μικρή, άπομονωμένη,
τερικές 6υκονομικές καί άλλες
σκολίες. Η Ούάσινγκίο| θεωρεί δτ
"εστώς στήνΝ.
άνατρέποντας τό καθι
καράγουα, θ' άναστιt il« τό έπαη
στατικό κίνημα σ' όλόκληρη τήν δ ε 
ντρική Αμερική. Τίπό^^ιδέν Γείναι
άκόμα βέβαιο σ' αύτόν ΐδν ΤΟμε.:
Παρά τήν τεράστια έμμΙΓ
τής Ούάσινγκτον στά
καθεστώτα τού Έλ ΣαλβαντίΗ?Γτη£
Ονδούρας καί τής Γουατεμάλας, πα

ρά τήν ένίσχυση όλων τών αντιδραστι
κών δυνάμεων στήν περιοχή, ίσως μό
νο ή άμεση έπέμβαση τών Βορειοαμερικανών σ' αύτό τό μέτωπο θά μπο
ρούσε γιά ένα διάστημα ν' άνατρέψει
τό έπαναστατικό ρεύμα. Αλλά τέτοια
έπιχείρηση θά σήμαινε οπωσδήποτε
έμπλοκή τής Ούάσινγκτον σ' ένα
πραγματικό «νέο Πόλεμο τού Βιετ
νάμ».
Πολλά θά έξαρτηθούν σ' αύτόν τόν
τομέα, άπό τίς άντιδράσεις τής Κού
βας, τής Σοβιετικής Ένωσης, τών Σο
σιαλιστών τής Εύρώπης, καί λατινοα
μερικανικών χωρών όπως τό Μεξικό,
^^Βενεζουέλα, ή Κολομβία, ό Παναμάς.
Είναι έπίσης ζήτημα άν ό Ρήγκαν
διακινδυνεύσει εναν τέτοιον πόλεμο
στίς παραμονές τής κέας έκλογικής
καμπάνιας πού θ' άρχίσει σύντομα
στίς ' Ην. Πολιτείες γιά τό άξίωμα χν\
Προέδρου. 'Οπωσδήποτε ή κατάστα
ση στήν Κεντρική Αμερική έχει φτά
σει σέ έκρηκτικό άδιέξοδο πού έγγράφεται στήν τεταμένη παγκόσμια κα
τάαταση. ’Ανεξάρτητα άπό τίς άπόψεις πού μπορεί νά διστυπωθοϊ ν για
τόν τρόπο, μέ τόν όποιο λειτουργεί τό
έπαναστατικό καθεστώς τής Νικαράγουας καί οίκοδομεϊται ή οοαιαλιστική δημοκρατία (καθώς Κλώστε και
σ’ έκείνο τής Κούβας). τιναι υπέρτατο
χρέος δλων τών λετάναστατικών δυνά
μεων στόν Κόσμο, νά παραμένουν
άγρυπνες σχέτικά μέ τήν έξέλιξη στήν
Κεντρική ^Αμερική, καί νά κινητοποιηθού ένεργά, έναντίον τής πολύμορφ , έπέμβασης τού άμερικανικού)
ΜρΡριαλισμού στήν περιοχή αύτή.
Ipr Ενθαρρυντική είναι ή έξέλιξη τής
κατάστασης στόν νότιο κώνο τής Λα
τινικής Αμερικής, όπου οι στρατιωτι
κές δικτατορίες σέ χώρες όπως ή
Βραζιλία, ή Ούραγουάη, ή Αργεντινή,
ή Βολιβία, ή Χιλή, είτε ήδη άνατράπηκαν, ή βρίσκονται σέ όξύτατη κρίση.
Η κρίση αύτή προήλθε κυρίως άπό
τήν οικονομική χρεωκοπία τών δικτα
τοριών αύτών, μέ τήν μεταστροφή
πού σημειώθηκε στήν παγκόσμια οι
κονομική συγκυρία άπό δέκα χρόνια
τώρα.

Οί δικτατορίες αύτές κατά κανόνα
έκπροσωπούν τά συμφέροντα τών βορειοαμερικανικών πολυεθνικών έπιχειρήσεων καί τού ντόπιου χρηματιστικοτ·) κεφαλαίου τού συνδεδεμένου
μαζί τους.
"Ανοιξαν διάπλατα τήν έθνική άγορά στά ξένα προϊόντα, καί διασπάθησαν άφειδώς τίς έγχώριες πρώτες ύ
λες. Κατέστρεψαν έτσι ένα μεγάλο
μέρος τής δικιάς τους «έθνικής» βιο
μηχανίας, έφεραν σέ δυσθεώρητα
ύψη τά έξωτερικά τοτις χρέη, φτωχοποίησαν μέ τήν άνεργία καί τόν πλη
θωρισμό, όχι μόνο τήν πλειοψηφία
τής έργατικής τάξης, άλλά καί έκτεταμένα τμήματα τών μικροαστών.
' Εναντίον τους έξεγείρονται σήμερα
όχι μόνο οί λαϊκές τάξεις, άλλά καί τά
στρώματα τής «έθνικής άστικής τά
ξης» δηλαδή τά μή άμεσα συνδεδεμένα μέ τό μεγάλο χρηματιστικό κεφά
λαιο καί τίς πολυεθνικές έπιχειρήσεις
στρώματα, πού αύτοκαταστρέφονται
καί αύτά. "Ετσι έχει άνοίξει ένα και
νούριο κεφάλαιο στίς χώρες αύτές
πού προσανατολίζονται πρός τήν έπανάσταση τής άστικής δημοκρατίας,
άλλά μέσα σ' ένα οικονομικό χάος.
Ενώ παράλληλα παραμένει άκόμα
στή σκηνή ή στά παρασκήνια ή άπειλή τού Στρατού, πού ναι ή μόνη συ
γκροτημένη δύναμη τής δεξιάς καί
τού ιμπεριαλισμού.
ΓΓ αύτό καί ή πάλη γιά τήν έδραίωση τών δημοκρατικών έλετ'θεριών, καί
τήν άνασυγκρότηση τών δυνάμεων
τού έργατικού καί σοσιαλιστικού κι
νήματος, σέ χώρες όπως ή Βραζιλία, ή
Ούραγουάη, ή Αργεντινή, ή Βολιβία ή
Χιλή, έχει μέν άρχίσει, προχωρεί μέ
διαφορετικό ρυθμό έδώ κι έκει, άλλά
καί άνάμεσα σέ μεγάλα άκόμα έμπόδια καί κινδύνους.
Οπωσδήποτε ή Λατινική Αμερική
γιά λόγους άντικειμενικούς καί ύποκειμενικούς είναι ίσως ή περιοχή πού
πρόκειται νά γνωρίσει στά χρόνια πού
έρχονται κοινωνικούς άγώνες καί πει
ραματισμούς, άπό τούς σημαντικότε
ρους σέ παγκόσμια κλίμακα.
15-7-83
Μ. Ν. Ράπτης

Ή α υ θ α ίρ ετη δόμηση
θ ά σ υ νεχισ τεί

Αυθαίρετα:
3,

Είναι κακό στην άμμο νά χτίζεις παλάτια;

Ένάμιση χρόνο μετά τις υποσχέ
σεις του ΠΑΣΟΚ γιά έπίλυση τού
οικιστικού προβλήματος, ψηφίστηκε
χωρίς σοβαρές αντιρρήσεις ό Νέος
Οικιστικός Νόμος αφήνοντας τόν
«αυθαίρετο οικιστή» άγαλμα fiva πλη
ρωθεί τό ρηθέν).
Ας πάρουμε όμως τά πράγματα
άπό τήν άρχή.

μέ τά αύθαίρετα σέ περιόδους πού
συνδυάζονται μέ έκλογές ή κινδύνους
κοινωνικής αναταραχής:
-Τό 1955, όταν ή άριστερά έρχεται
δεύτερο κόμμα στις έκλογές.
-Τό 1968, ένα χρόνο μετά τήν επιβο
λή τής δικτατορίας.
-Τό 1977, δταν ή Δεξιά προσπαθού
σε νά διατηρήσει τήν πλειοψηφία.

Τό π ρόβ λημ α

ΚΑΙ η A ΝΑ 7Α\

Η αυθαίρετη δόμηση αρχίζει άπό
τόν έρχομό τών προσφύγων άπό τή Μ.
' Ασία, όταν τά οικιστικά προγράμματα
τών συνοικισμών όέν μπορούσαν νά
καλύψουν τις άνάγκες τού πληθυσμού
σέ κατοικία.
Μετά τόν πόλεμο, μέ τήν άνάπτυξη
τής Αθήνας καί τών άλλων άστικών
κέντρων, μέσα σ' ένα καθεστώς κερδο
σκοπίας πάνω στή γή, τά αύθαίρετα
άναπτύχθηκαν σέ οικισμούς μετανα
στών άπό τήν έπαρχία καί γειτονιές
τών άσθενέστερων οικονομικά τάξεων.
Γιατί άν γιά τόν μικροαστό ή λύση σέ
μιά διαδικασία άστικοποίησης είναι τό
νοίκιασμα, γιά τόν έργάτη ή τόν άνερ
γο, ή μόνη λύση είναι ή καταπάτηση ή ή
άγορά ένός φτηνού οικοπέδου (έκτός
σχεδίου) καί τό χτίσιμο ένός ιδιοκτή
του αυθαίρετου. Τό ίδιο ισχύει βέβαια,
γιά τήν παραθεριστική κατοικία τών
«μικρό μεσαίων ».
"Ετσι, πρός μεγάλη χαρά καί κέρδος
τών οικοπεδούχων καί τών έργολάβων,
γεννιούνται ολόκληροι οικισμοί αύθαιρέτων μέ κύρια προβλήματα:
-Τήν ποιότητα τής κατασκευής τών
κατοικιών πού χτίζονται συνήθως νύ
χτα καί χωρίς κανένα έλεγχο.
-Τήν έλλειψη παροχών, πού γίνονται
στόχος διεκδικήσεων άπό τούς οικι
στές καί άποτελούν, μαζί μέ τήν άπόκρουση τών συνεργείων κατεδάφισης,
τά στοιχεία πού τούς ένοποιοϋν.
-Τήν άδυναμία άλλά καί άπροθυμία
διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, έπειδή καθένας ένδιαφέρεται μόνο γιά
τό «σπιτάκι» του. Αύτό ξεπερνιέται
πολλές φορές μετά άπό μιά περίοδο
κοινής ζωής.
Ή «λύση» τής αυθαίρετης δόμησης
συνέφερε τό κράτος, άφού μετέτρεπε
τούς έργάτες σέ μικρό ιδιοκτήτες, έδινε
ώθηση στήν οικοδομική δραστηριότη
τα καί δημιουργούσε ένα κοινό ψηφο
φόρων εύάλωτων στήν υπόσχεση νομι
μοποίησης τής ιδιοκτησίας τους.
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Τό ισ τορ ικό τώ ν νόμω ν
Πράγματι, νόμοι πού' άσχολούνταν

T oys.
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Οί νόμοι αύτοί δέν έθιγαν τά αίτια
τής αυθαίρετης δόμησης, άπλά νομιμο
ποιούσαν τά ύπάρχοντα κτίσματα καί
άπαγόρευαν τήν παραπέρα δόμηση.
Ο νέος νόμος διαφέρει άπ' αυτούς
(όχι όμως καί άπό τόν 947/1979) μόνο
στό ότι δέν γίνεται σέ προεκλογική
περίοδο, άλλά θεσμοθετεί ύποσχέσεις
πού' μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σάν
προεκλογικές άργότερα. Βασικό του
χαρακτηριστικό ή μετάθεση τών δια
φόρων παρεμβάσεων σέ προεδρικά
διατάγματα καί ή μετάθεση τής μεγαλεπίβολης πολεοδομικής άνασυγκρότησης σέ άόριστο χρόνο. Αύτό not'
φαίνεται νά ένδιαφέρει τό ΠΑΣΟΚ δέν
είναι ή ψηφοθηρική άλλά ή οικονομική
έκμετάλλευση τού θέματος στά πλαί
σια πραγματοποίησης τού έπενδυτικού προγράμματος.
Τό μόνο άμεσο ζήτημα πού βάζει ό
Νέος Νόμος είναι ή δήλωση Νομιμο...ποίησης γιά τά αύθαίρετα καί ή
καταβολή τής σχετικής εισφοράς.

τονιές τής Αθήνας.
Φάση όεύτερη: Ή άνοιχτή τρομο
κρατία τής μπουλντόζας, ένισχυόμενη
άπό τόν φιλοκυβερνητικό τύπο πού
ζητωκραυγάζει ότι «πέσανε βίλλες»
(γιά τήν κατεδάφιση μιας σκαλωσιάς),
ότι άνοίξανε οί άκτές (γιά τήν κατεδά
φιση ένός φράχτη), συκοφαντούν τούς
αυθαίρετους σάν χουντικούς («συνθή
ματα υπέρ τού Παπαδόπουλου στή
Λούτσα) κλπ. Από τήν άλλη οί έφημερίδες τής Δεξιάς παρουσιάζονται σάν
αυτόκλητοι προστάτες τών αύθαιρέτων πού πριν δύο χρόνια ζητούσαν νά
κατεδαφιστούν.
Φάση τρίτη: Οί έντονες άντιδράσεις,
οί περιπτώσεις ομαδικής άρνησης δη
λώσεων (Χανιά, Πέραμα), ή άναποτελεσματικότητα τής τρομοκρατίας (δη
λώθηκαν περίπου 6% τών αύθαιρέτων)
οδηγεί τήν κυβέρνηση σέ έλιγμό: Δίνει
παράταση γιά ένα μήνα ένώ άναζητά
δεξιά καί άριστερά, συμμάχους καί
συνηγόρους τού νόμου. Η δεξιά φυ
σιολογικά έπικροτεί τήν πολιτική αύτή
διά τών προκατόχων τού Τρίτση, Πλυτά καί Μάνου. '.Αλλά καί ή άριστερά:
Τόν «Ρ» τόν ένοχλούν μόνον οί μπουλ
ντόζες (λές καί είναι άνεξάρτητες ά
π' τό Νόμο), όπως καί τήν «Αύγή» πού
άναγνωρίζει τό κοινωνικό πρόβλημα
πού δημιούργησαν μεταξύ άλλων καί
τά χαμηλά πρόστιμα (!), μέ άποκορυφωμα τήν έπικρότηση τών μέτρων άπό
τό ΑΝΤΙ μέ άρθρο τού «έκπροσώπου
τής άντίδρασης (κατά τής άτομικήςκαι
ομαδικής αύθαιρεσίας) και νομοτα
γούς κορόιδου» Σπ. Καβουνίδη.
"Ας καθησυχάσουμε τήν άριστερά.
Οί μπουλντόζες έδειξαν τό δριο τών
δυνατοτήτων τους γκρεμίζοντας φρά
χτες, κοτέτσια και σκαλωσιές. Τό πολύ
νά γκρεμίσουν καμιά παράγκα. Ήδη
χτισμένες κατοικίες καί μεγάλες ιδιο
κτησίες δέν θά θιγούν.

Ή έφ α ρ μ ο γή το ύ Ν όμου
Φάση πρώτη :Τμήμα τού φιλοκυβερνητικού τύπου άρχίζει ξαφνικά (μετά
τήν «λύση» τού προβλήματος παραμο
νής τών βάσεων), έρευνα γιά τά αύθαί
ρετα, σχεδόν ταυτόχρονα μέ τήν τηλεο
πτική τρομοκρατική καμπάνια: «"Αν
τό δηλώσεις μπορείς νά τό σώσεις », τής
όποιας τό κύριο βάρος πέφτει στά
αύθαίρετα α ’ κατοικίας στις φτωχογει

M

m

Δέν είναι λοιπόν κακό στήν άμμο νά
χτίζεις παλάτια, φτάνει νά πληρώνεις.
Μέ τόν νόμο δέν ένδιαφέρει άν τό σπίτι
πέφτει (χάρη σέ τέτοιους νόμους κυ
κλοφόρησαν οί πατέντες γιά τά λυόμε
να). Οί παροχές καί ή δημιουργία
κο-,άχρηστων χώρων μετατίθενται στό
άόριστ« αέλλον, ένώ ή θέσπιση εισφο
ρών σέ γή . n χρήμα, μάλλον διαιρεί,
παρά ένώνει τον..Χατοίκους αού άφορά. Στοιχεία άποκέν -,ωσης ύπάρχουν
μόνο στήν έκτέλεση κενιοχών άποφά.
σεων, μέ τή μετατόπιση εύύ „,ών ΟΤην
Τοπική Αύτοδιοίκηση, πού ό π ω .^
νηκε καί στό θέμα τής ανάθεσης τω.
μελετών τής ΕΠΑ κρίνεται άναρμόδια
νά κάνει έπιλογές στά προβλήματα πού
τήνάπασχολούν. Άκόμακαίοίέπιτροπές γειτονιάς ορίζονται μέ άπόφαση
Υπουργού.
Η οικοδομική δραστηριότητα ανα
στέλλεται, ένώ παράλληλα θά αυξηθεί
ή άξια γής άκόμα μέ μόνη τήν έξαγγελια
κάποιων έργων. Μέ δεδομένη τήν κερ
δοσκοπία πάνω στή γή, γιά τήν όποια
δέν γίνεται λόγος, τό πρόβλημα τής
κατοικίας όξύνεται καί άντί νά «έκλείψουν τά αίτια τής αυθαίρετης δόμη
σης» όπως ύποστήριξε ό έξ Αμερικής
πολεοδόμος Υπουργός, θά αύξηθούν.

Ν ομ ιμ οποίησ η κ α ί π ω ς
Οί δροι νομιμοποίησης τών αύθαίρετων έξαρτώνται άπό τήν όμαδική καί
σθεναρή άπόφαση τών κατοίκων νά
διεκδικήσουν τά δικαιώματά τους. Γιά
τήν όργάνωσή τους μπορούν νά έκμεταλλευτούν τό νόμο καί νά συγκροτή
σουν έπιτροπές γειτονιάς, διεκδικώντας τήν άναγνώρισή τους καί παίρνο
ντας όσο μπορούν τήν κατάσταση στά
χέρια τους. Είναι προτιμότερο νά δια
χειριστούν οί ίδιοι τήν ύποχρεωτική
εισφορά σέ γή καί χρήμα, άντί γιά τό
Υπουργείο. Παράλληλα νά διευρύ
νουν καί νά ισχυροποιήσουν τίς συμμαχίες τους μέ όργανωμένους φορείς
(κόμματα (;) αύτοδιοίκηση) κάνοντας
εύρύτερα γνωστά τά πραγματικά τους
προβλήματα πού δέν λύνει ό Νέος
Οικιστικός Νόμος.
Δημήτρης Μαλασπίνας
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ΚΑΤΕΕ:
Μια «αναβάθμιση» πού δεν πείθει
Αν ατό παρελθόν μιά σειρά φο
ρείς (Ε.Σ.Ε.Ε., Συνδικαλιστικοί σύλ
λογοι εκπαιδευτικού προσωπικού,
Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελη
τήριο Π.Ε.Π.Υ.Τ.Ε.Μ. προοδευτικά
κόμματα κ.λ.π.) είχαν συμφωνήσει
ότι ό θεσμός τών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. καί τής
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί
δευσης γενικότερα βρισκόταν σέ
κρίση, άν μέσα άπό μιά «γενική
συμφωνία» είχαν έπισημάνει τήν «α
ποδιοργάνωση» καί τό «τέλμα στό
όποιο είχαν περιέλθει τά Κ.Α
.Τ.Ε.Ε », ποτέ όμως δέν είχαν «συμ
φωνήσει» ή καλύτερα δέν είχαν άναλυτικά συζητήσει, γιά τόν τύπο τής
κρίσης, γιά τό είδος τής άποδιοργάνωσης καί τής χρεωκοπίας τών Κ.Α.
Τ.Ε.Ε.
Ή έλλειψη μιας συγκεκριμένης
άνάλυσης γιά τή φύση καί τόν χαρα
κτήρα τών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. είχε σάν άποτέλεσμα ή κρίση αύτοϋ τού έκπαιδευτικού μοντέλου καί τής λογικής
πού τό στήριζε νά άποδοθεί σχηματι
κά καί έπιφανειακά, σέ κάποιες
«δυσλειτουργίες», τεχνικού καί διοι
κητικού χαρακτήρα. Γεγονός τό ό
ποιο παρόπλισε ιδεολογικά καί πολι
τικά τό κίνημα καί μείωσε αισθητά
τήν έμβέλειά του γιά θεσμικές πα
ρεμβάσεις καί επεξεργασία εναλλα
κτικών προτάσεων.
' Η δημοσιοποίηση λοιπόν τού σχε
δίου νόμου γιά τά Κ.Α.Τ.Ε.Ε έδειξε
άφ' ενός τό εύθραυστο, τών «γενι
κών» (καί χωρίς άνάλυση ούσιαστική) «συμφωνιών» καί άφ' ετέρου
τήν άντίληψη τής κυβέρνησης γιά
τήν κρίση άλλά καίτό «μέλλον» τών
Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
Καί όσον άφορά τό πρώτο, είναι
πλέον δεδομένη ή διάσταση άπόψεων τών ένδιαφερομένων φορέων άπέναντι στό σχέδιο νόμου, μέ καθο
ριστικό τό γεγονός ότι οί περισσότε
ροι έχουν έκφράσει τήν άντίθεσή
τους ή σημαντικές διαφωνίες. Δια
φωνίες πού δέν προκύπτουν άπό μιά
ένιαία θεώρηση, άλλά πού κάυε
φορέας βλέπει άπό τή δική του
σκοπιά, πολλές φορές μάλιστα άπό
στενά συντεχνιακή καί άπολίτικη.
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Οσον άφορά τήν κυβέρνηση τού
Ι1ΑΣΟΚ, μέ τό σχέδιο νόμου, πού
κατά τά λεγόμενό της έχει σκοπό τή
«ριζική άναδιάρθρωση τής Τεχνικής
' Επαγγελματικής ' Εκπαίδευσης καί
τήν κατάργηση στήν πράξη τών άποτυχημένων Κ.Α.Τ.Ε.Ε.», έμφανίζεται
νά παρεμβαίνει μέ διοικητική καί
τεχνοκρατική άντίληψη.
Ό όποιος μετασχηματισμός τού
Εκπαιδευτικού συστήματος άνάγεται μέσα άπό τό σχέδιο νόμου σέ μιά
οργανωτική διευθέτηση στόν διοι
κητικό τομέα τών Τ.Ε.Ι. (τών νέων
ιδρυμάτων πού θά άντικαταστήσουν
τά Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) καί στήν θέσπιση
κάποιων υψηλών προσόντων γιά
τούς καθηγητές. Σχεδόν ολόκληρο
τό σχέδιο νόμου άναφέρεται στά
όργανα καί στόν τρόπο διοίκησης
τών Τ.Ε.Ι., στά προσόντα καί ατούς
κλάδους τών καθηγητών. Άναφέρονται ένδεικτικά:
• Οί υπερεξουσίες τού έκάστοτε
ύπουργού στήν διοίκηση τών Τ.Ε.Ι.
άλλά καί στά γνωμοδοτικά σώματα
(κεντρικό συμβούλιο τεχνολογικής
εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Τεχνολο
γικής Ανάπτυξης, Περιφερειακά
συμβούλια τεχν. έκπαίδευσης).
Ό υπέρμετρα αύξημένος ρόλος
τών διοικητικών παραγόντων (προϊ
στάμενος τμήματος, διευθυντής σχο
λής, Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.) μέ ταυτόχρονη
ύποβάθμιση τού ρόλου τών σπουδα
στών καί τών άλλων μελών τής έκπαιδευτικής κοινότητος.
• Η μή θέσπιση ένιαίου φορέα
διδασκόντων πού διαιωνίζει καίάναπαράγει κάποια «προνομιούχα» καί
μή στρώματα ατούς εκπαιδευτικούς.
' Ενώ λοιπόν ή όποια μεταρρύθμι
ση στό έκπαιδευτικό σύστημα θά
έπρεπε νά ξεκινήσει άπό τά σημεία
έκείνα στά οποία έμπεδώνονται ε
ντονότερα οί ταξικές άντιθέσεις καί
ή κρίση είναι πιό όξυμένη, σ' αύτά
άκριβώς τά σημεία είναι πού τό
σχέδιο νόμου, διακριτικά,δέν έπιχειρει καμιά ούσιαστική τομή. Έτσι
λοιπόν, κομβικά σημεία τής άστικής
έκπαιδευτικής λογικής, όπως ό τρό
πος παροχής τής γνώσης, τό κατε

στημένο δίπολο έκπαιδευτικού-έκπαιδευομένου ή υποτιθέμενη «ουδε
τερότητα, τής γνώσης, παραμένουν
ουσιαστικά άθικτα.
Ό αύταρχισμός καί ή έντατικοποίηση, κυρίαρχα μέχρι σήμερα στοι
χεία τής λειτουργίας τών Κ.Α.Τ.Ε.Ε.,
όχι μόνο δέν άμβλύνονται, άλλά όξύνονται άκόμα περισσότερο μέ τήν
κατάργηση τής 3ης έξεταστικής πε
ριόδου, τίς ύποχρεωτικές παρακο
λουθήσεις, τίς διαγραφές, τίς πει
θαρχικές διώξεις καί τή χειραγώγηση
τού σπουδαστικοϋ κινήματος.
Βέβαια τό σχέδιο νόμου χαρακτη
ρίζεται άπό πολλούς σάν «Φιλο-ΚΑΤΕϊκό, μιας καί, κατά τά λεγάμενα,
προωθεί τήν «αναβάθμιση» τών
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Τό γεγονός όμως τής
έξαγγελλόμενης «άναβάθμισης» δέν
συνοδεύεται άπό τόν σαφή έπαναπροσδιορισμό τής τεχνικής έκπαί
δευσης σέ σχέση μέ τίς ύπόλοιπες
βαθμίδες, καί σέ καμιά περίπτωση
δέν τείνει νά ξεπεράσει τόν μέχρι
σήμερα διαχωρισμό τής τριτοβάθ
μιας έκπαίδευσης σέ Α.Ε.Ι. καί σέ
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (τώρα Τ.Ε.Ι.).
Έτσι μέχρι σήμερα ή τριτοβάθμια
έκπαίδευση διακρινόταν σέ Άνωτάτη (Α.Ε.Ι.) καί Ανωτέρα (Κ.Α.
Τ.Ε.Ε.), μέ διαφορετικό γνωστικό
άντικείμενο (συνολική καί ολοκλη
ρωμένη έπιστημονική γνώση γιά τά
Α.Ε.Ι., άποσπασματική καί ξεκομμέ
νη γνώση γιά τά Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) καί μέ
διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους
γιά τούς άποφοίτους (Διευθυντικός
καί έπιτελικός ρόλος στήν παραγωγή
γιά τούς άποφοίτους τών Α.Ε.Ι.,
ρόλος άπλά εκτελεστικός γιά τόν
απόφοιτο τών Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).
Τό σχέδιο νόμου προσπαθεί κά
πως άόριστα νά «άμβλύνει» αύτήν τή
διάκριση (μέ τή δημιουργία τών νέων
«άναβαθμισμένων» ιδρυμάτων), άλ
λά στήν ουσία, ό διαχωρισμός αυτός
καί τά όσα συνεπάγεται έξακολουθεί νά υπάρχει καί νά άναπαράγεται
διαφοροποιημένος.
Γιατί βέβαια μέ τή διαιώνιση τής
διάκρισης σέ Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι., πάλι
τό γνωστικό άντικείμενο θά είναι

κατακερματισμένο, άφού τά Α.Ε.Ι
έχουν σκοπό «τήν άνάπτυξη καί
καλλιέργεια τής έπιστήμης, τήν έρευ
να καί τήν υψηλή θεωρητική κατάρ
τιση τών άποφοίτων τους» καί τά
Τ.Ε.Ι. «δέν θά άσχολούνται μέ τήν
άνάπτυξη τής έπιστήμης, άλλά μέ
τήν μεταφορά τών δεδομένων έπιστημονικών πορισμάτων στήν πράξη
καί τήν έφαρμογή σέ συγκεκριμένα
προβλήματα τής παραγωγικής διαδι
κασίας».
Έτσι δηλαδή μιά συνολική έκπαιδευτική διαδικασία πού θά έπρεπε
νά άντιμετωπίζει ένιαία τήν πλήρη
θεωρητική έπιστημονική κατάρτηση, τήν έρευνα καί τήν έφαρμογή
ταυτόχρονα, διααπάται καταργώ
ντας τή διαλεκτική ενότητα τής γνω
στικής διαδικασίας.
Αύτά μεταφραζόμενα στό επίπεδο
τής παραγωγικής διαδικασίας έχουν
σάν άποτέλεσμα τή διαιώνιση καί
άναπαραγωγή τής άστικής ιδεολο
γίας καί τού καπιταλιστικού καταμε
ρισμού έργασίας μιάς καί κάποιοι
προορίζονται γιά νά καλύπτουν διευ
θυντικούς ρόλους (διοίκηση, προ
γραμματισμός καί συνολικός σχεδιασμός τής παραγωγής), ένώ κάποιοι
άλλοι νά έφαρμόζουν άκριτα σχεδόν
τίς «κεντρικές» άποφάσεις καί έπιλογές παίζοντας ταυτόχρονα καί τό
ρόλο τού «λοχία» άπέναντι στούς
έργάτες.
Αν θά θέλαμε νά μιλάμε γιά μιά
σοβαρή τομή στήν τεχνική έκπαίδευ
ση θά έπρεπε νά μιλάμε όχι άπλά γιά
«άναβάθμιση» τών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. μέ τή
δημιουργία τών Τ.Ε.Ι. άλλά γιά ού
σιαστική κατάργηση τών Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
και ένσωμάτωσή τους στά Α.Ε.Ι.
Δηλαδή γιά τήν κατάργηση στήν
πράξη τού διαχωρισμού (μέ όσα
αυτός συνεπάγεται) άνάμεσα σέ
Α.Ε.Ι. καί Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
Έτσι ώστε ή άναγκαία έπιστημονι
κή έξειδίκευση νά προέρχεται άπό
μιά άναλυτική καί συνολική γνώση
τού έπιστημονικού άντικείμενου καί
όχι άποκομμένα καί άποσπασματικά.
Άλφόνσος Βιτάλης

Κάτι καινούριο
γεννιέται...
’Απ' άφορμή τη δίωξη τοΐ> περιοδικού
«μία ’ Απόπειρα στη Χαλκίδα»
Τά έξώφυλλα τών όνο πρώτων τευχών
τής ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ

Ή κρίση τ ή ς ‘Α ρ ισ τερ ός
Οί παραδοσιακές οργανώσεις τής
Αριστερός περνούν μιά βαθιά κρίση
φυσιογνωμίας. Μή μπορώντας νά
πιάσουν τό σφυγμό, νά έκπέμψουν
σ' ένα μήκος κύματος πού θά συμπλεύσει μέ τίς άναδεικνυόμενες
άγωνίες καί θά τροφοδοτηθεί άπό τό
ριζοσπαστισμό μιας δροσερής φουρ
νιάς δεκαεξάρηδων, άδυνατούν νά
άναπαραχθούν σάν μηχανισμοί.
Ο κοινωνικός συντηρητισμός, ό
πολιτικός «ρεαλισμός», ή κρίση ορα
μάτων καί στρατηγικής, ό πρωτογο
νισμός στις άναλύσεις τών νεολαιΓστικων προβλημάτων, ή έμμονή στόν
άκτιβισμό καί τήν έπένδυση στούς
μηχανισμούς άντί στή δυναμική τού
κινήματος, ή ύποταγή τών κινημά
των στις κοινοβουλευτικές προτε
ραιότητες, περιορίζουν φανερά τίς
συμπάθειες καί τήν εμβέλεια τών
όργανώσεων. Οί νέοι, περισσότερο
άπό διαίσθηση τίς άπορρίπτουν.
Όλα δείχνουν ότι τό ορμητικό νεολαιΐστικο κίνημα τής μεταπολίτευσης
βρίσκεται στό τέλος του. Χάνει τό
τραίνο τών σύγχρονων άναζητήσεων.
Οί νέοι μέ τά τζάκετ,' μέ τά μοντγκόμερυ, ή ύπερπολιτικοποίηση
καί ή παντοδυναμία τών μηχανισμών
άνήκουν στό παρελθόν. Οί σημερινοί
νέοι δέν πιστεύουν ότι μπορούν
ν' άλλάξουν τήν κοινωνία, δέν αντέ
χουν όμως νά ζήσουν άλλο έτσι.
Έχουν άνάγκη ν' άλλάξουν τή ζωή
τους.
Γι' αύτό ό σημερινός ριζοσπαστι
σμός είναι ίσως πιό γνήσιος. Γιατί
βιώνεται μέ βάση τήν ποιότητα, τό
περιεχόμενο τής ζωής καί όχι πλέον
σάν μία θρησκευτική σχέση μέ κά
ποια κεντρικά πολιτικά δόγματα.
Βέβαια σήμερα, άκόμη καί ή πιό
πηγαία ριζοσπαστικοποίηση αν δέν
βαπτιστεί στίς κοινές άνάγκες καί
δέν περάσει άπό κανάλια πολιτικο
ποίησης μεταλλάζεται άπό τόν πιό
άδιέξοδο έξτρεμισμό στόν πιό πράο
συντηρητισμό.

Δέν μπορεί ν ’άφήσει κανέναν άδιάφορο ή ποινική δίωξη τού
περιοδικού «Μιά ΑΠΟΠΕΙΡΑ οτή Χαλκίδα». Τόοο γιά ιό Ιδιο χό
περιεχόμενο τής δίωξης, δσο καί γιά τό γεγονός ότι πρόκειται γιά ένα
ά π 'τά πιό ένδιαφέροντα τοπικά περιοδικά. Ζητήσαμε ά π ’τόν
ύπεύόννο τής 'Α πόπειρας Άντρέα Ρουμελιώτη νά μάς δώσεις τή
δική του γνώμη.
Κάποτε λέγαμε «άλλάζοντας τήν
κοινωνία άλλάζουμε τή ζωή μας»,
σήμερα πού οί όροι έχουν άντιστραφεί, μπορούμε νά πούμε «προσπα
θώντας ν' άλλάξουμε τή ζωή μας,
άναζητούμε τούς δρόμους γιά ν' άλ
λάξουμε καί τήν κοινωνία».
Η κρίση υποκειμένων, ή πολιτική
αιμορραγία τών όργανώσεων νέων
τής άριστεράς, ή διάλυση τών άριστερίστικων μπλοκ, τροφοδοτούμενη
άπ' τήν «άθεράπευτη άνάγκη γιά
συμμετοχή στά κοινά», τήν κατανόη
ση τού άδιέξοδου τών άτομικών
έπιλογών, «τό άγεφύρωτο» τών κοι
νωνικών άντιθέσεων, έγκαινιάζουν
μιά μακροχρόνια περίοδο κινήσεων
βάσης.

Κ ά τι κ α ινο ύρ γιο
σ τόν ορ ίζο ντα
Δυό χρόνια μετά τόν «νικηφόρο
Όκτώβρη» καί μετά άπό μιά περίο
δο άμηχανίας καί άναμονής, διαφαίνεται μιά νέα άνθηση στή νεολαίίστικη έκφραση.
"Ενα νέο κύμα άπό έντυπα (αύτή
τή φορά μέ ιδιαίτερη έμφαση στήν
έπαρχία), κάποιες προσπάθειες γιά
στέκια τής νεολαίας.
Τελευταία έκδίδονται δεκάδες πε
ριοδικά καί έφημερίδες άπό παρέες
νέων σέ πολλές έπαρχιακές πόλεις.
Αύτές οί προσπάθειες, πιό κοντά
στίς έντάσεις καί τίς άναζητήσεις τής
νέας γενιάς, παρά στή δυνατότητα
πολιτικών άναλύσεων, άποτελούν
6,τι πιό συγκροτημένο άφησε ή περι
πλάνηση γιά μιά άλλη γεύση στίς
διαπροσωπικές σχέσεις, οί συναυ

λίες καί τά πάρτυ, τά ταξίδια καί ή
έπαγγελματική άβεβαιότητα.
Καί είναι άλήθεια ότι σήμερα πού
άναζητούνται οί πρωτοβουλίες καί
τό χρώμα πού θά κάνουν τά στέκια
αύτά βιώσιμα και έκτος άπό σκέψεις
καί συζητήσεις εξελίσσονται καί άξιόλογες πρακτικές, αίωρείται άνά
τήν ' Ελλάδα ή άναγκαιότητα γιά τό
άνοιγμα μιάς συζήτησης, γιά κάποιες
άμεσες πρωτοβουλίες γιά τά δικαιώ
ματα τής νεολαίας.
Οί τελευταίοι σπασμοί μιάς μεγά
λης κρίσης ή ένα έλπιδοφόρο ξεπέ
ταγμα;
Αύτό θά κριθεί στήν δοκιμασία
ενός πλαισίου πολιτισμιακών πρωτο
βουλιών, στήν κατάθεση άπό τήν νέα
γενιά τού’ δικού της στίγματος. Στήν
προσπάθεια νά άνιχνευτούν οί δια
δρομές πού θά φέρουν τή γενιά μέ τά
σαλβάρια καί τά φουλαράκια στό
πολιτικό προσκήνιο.
Μηχανόβιοι στίς πλατείες, μέ τό
κασκόλ στό γήπεδο, μέ τό χαμόγελο
στό φροντιστήριο, μέ τήν άπογοήτευση άπ τό χαμένο όνειρο τής με
ταπολίτευσης... άραγε θά μπορέσου
με, θά βρούμε τούς τρόπους ν' άλλά
ξουμε αύτές τίς σχέσεις, αύτές τίς
πόλεις, αύτή τήν κοινωνία;

Σ α ο ύλ Σ α ούλ, τ ί μέ δ ιώ κ εις;
Η τσιμπίδα τής καταστολής γιά
μιά άκόμη φορά δέν βρέθηκε μακριά
άπ' αύτές τίς σκέψεις, αύτές τίς
άγωνίες, αύτές τίς προσπάθειες.
"Εξι μηνύσεις έκκρεμού'ν έναντίον
τού περιοδικού «μιά απόπειρα στή
Χαλκίδα» μέ άφορμή ένα λογοτεχνι
κής φύσης κείμενο, μιά συναισθημα

τική κραυγή διαμαρτυρίας κάποιου
κρατούμενου γιά τήν παράνομη κρά
τηση καί βάναυση συμπεριφορά κά
ποιων κρατουντών (χωρίς νά άναφέρει συγκεκριμένη χώρα, χρόνο, τό
πο, ονόματα).
Οί μηνυτές ισχυρίζονται ότι τό
άόριστο αύτό δοκίμιο υπαινίσσεται
γεγονότα πού συνέβησαν στό τμήμα
άσφάλειας Χαλκίδας καί περιέχει
υβριστικές φράσεις.
Ότι συνδέεται μέ σχόλιο πού δη
μοσιεύτηκε στό 2ο τεύχος τού περιο
δικού γιά τήν παράνομη σύλληψη
(χωρίς ένταλμα καί παρουσία εισαγ
γελέα) στίς 12 τό βράδυ, παράνομη
κράτηση, βάναυση συμπεριφορά και
συκοφαντία μιάς κοπέλας (πού είναι
γραμματέας τοπικού πολιτιστικού
συλλόγου) άπό όργανα τής άσφάλειας Χαλκίδας.
«ΔΓ άσήμαντον άφορμήν» ένα ζω
ντανό νεολαιΐστικο περιοδικό σέρνε
ται στά δικαστήρια μέ κατηγορίες
«γιά περιύβριση άρχής διά τού τύ
που, έξύβριση άρχής καί συκοφαντι
κή δυσφήμιση».
Νά λοιπόν και πάλι πολιτικές δί
κες! Κι αύτή τή φορά μέ κυβέρνηση
τής άλλαγής...
Στό στόχαστρο, μιά παρέα παιδιά
πού έκδίδουν ένα περιοδικό κόντρα
στήν ξέρα καί στήν έπαρχιακή φο
βία...
Μιά προσπάθεια νά κατασταλούν
τά δειλά δημιουργικά ξεπετάγματα
τής νέας γενιάς.
Στίς 18 Όκτώβρη ή «άλλαγή»
νίκησε. Όμως τά άπειλητικά τηλε
φωνήματα, ή τρομοκρατία, οί έκβιασμοί, οί δίκες, ξαναεμφανίζονται
πλάι σέ κάθε ζωντανή προσπάθεια.
Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι ή άλλα
γή στήν πολιτική κατάσταση καί τή
ζωή μας γίνεται πλέον ζήτημα καθη
μερινής διεκδίκησης. Γιατί άν άπέναντι σέ κάθε τέτοια δίωξη δέν ορθω
θεί άποφασιστικά ή ευαισθησία τής
κοινής γνώμης τότε τίποτα δέν θά
έμποδίσει ένα νέο κύμα καταστολής.
Άντρέας Ρουμελιώτης

y 1PJÇf Ιψ3^jf )1
«'Ο κ. Γιανναράς είναι δογματικός,
συντηρητικός
καί πολιτικά άντιδραστικός»

λόκληρη τήν ιστορία τής ανατολικής
όρθόδοξης έκκλησίας καί τής έλληνικής πραγματικότητας, ή έκκλησία
κυριαρχούσε στήν έλληνική παι
δεία, άπό τή στοιχειώδη μέχρι τήν
ανώτατη βαθμίδα, καί έπέβαλε καί
έπιβάλλει ακόμα καί σήμερα τίς
δικές της θεοκρατικές αντιλήψεις.
Επίσης έχει δοθεί άπό τόν
Τύπο ή έντύπωση δτι α ντι
δράτε στήν έκλογή θεολόγου
άπλά καί μόνο έπειδή έχει
διαφορετική άποψη άπό σάς.
Ποιά είναι ή πραγματική κα
τάσταση; Τό πρόβλημα δέν εί
ναι βέβαια ότι ό Γιανναράς
είναι χριστιανός.
Ασφαλώς δέν είναι αύτό τό πρό
βλημα. Όλοι στήν Πάντειο χριστια
νοί όρθόδοξοι είμαστε... Αύτό μόνο
ό 'Αλεξίου στήν Καθημερινή τό λέ
ει. Τό πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό
τερο. Στήν Πάντειο, όπως γενικά
καί στις άλλες σχολές, οί έπιστήμες
πού «θεραπεύονται» (όπως λένε)

£

σκέψης.
Μάς κάνει έντύπωση δτι γίνα
τε στόχος άκόμα καί προσωπι
κής έπίθεσης άπό τήν «Καθη
μερινή» πού έπιχείρησε νά άπ ο μ υ θ ο π ο ιή σ ε ι τό ν «μ ύθο
Καράγιωργα».
Μ' αύτό τό θέμα δέν άσχολήθηκα
καθόλου ούτε πρόκειται ν' άσχοληθώ. Γράψανε γιά κάτι μύθους. Εγώ
δέν πιστεύω έκ πεποιθήσεως ατούς
μύθους. Δέν πιστεύω ότι ή άνθρώπινη ιστορία φτιάχνεται μέ τή μυθο
ποίηση ορισμένων άνθρώπων. Ούτε
τό περίμενα ποτέ, ούτε ήθελα ποτέ
νά γίνω μύθος, ούτε καί έγινα μύ
θος. Δέν μπορώ νά πώ τίποτε άλλο.
Στήν Πάντειο υπάρχει ή προϊ
στορία τού καθηγητή Τσάκω
να πού έδωσε κάποια θεολογική διάσταση καί στήν κοινωνιολογία. Ως γνωστόν, ό Τσάκωνας, πού έγινε ύπουργός
τής χούντας, είχε κάποιο ί-

Μιλάμε με τόν Σάκη
Στις έφημερίδες δόθηκε με
γάλη δημοσιότητα στην έκλο
γή καθηγητή φιλοσοφίας στήν
Π άντειο, πού κατέληξε στό
διορισμό τού Διδάκτορα τής
θεολογίας Κ. Γιανναρά. Σχε
δόν όλα τά δημοσιεύματα στέ
κονται στά νομικά καί διαδι
καστικά ζητήματα τής έκλογής καί π α ρ α κ ά μ π το υν τήν
ούσία. Τί έχετε νά μάς πείτε
γιά τήν ούσιαστική πλευρά
αύτής τής έκλογής;
Σ' αύτή τήν ύπόθεση ξανατέθηκε
μέ όξύτητα, ύστερα άπό τόσο πολύ
καιρό τό ζήτημα: Η Θεολογία ταυ
τίζεται ή όχι μέ τή φιλοσοφία; Ό 
πως είναι γνωστό, τό ζήτημα αύτό
έχει λυθεί πριν άπό ένάμιση αιώνα
στά μεγάλα πνευματικά κέντρα τής
Δύσης ύστερα άπό μακροχρόνια έπιστημονική διαμάχη καί ιδεολογι
κή σύγκρουση άνάμεσα στήν προο
δευτική άστική διανόηση καί τό
σκοταδισμό. Η άντίληψη ότι ή Θε
ολογία ταυτίζεται μέ τή Φιλοσοφία
κυριαρχούσε όλο τό μεσαίωνα. Εί
ναι άντίληψη μεσαιωνική καί σκοταδιστική. Ή άστική προοδευτική
διανόηση, μέ κύριους έκπροσώπους τούς Bacon, Descartes, Hegel,
καί Feuerbach, άπό άνάγκη νά άπαλλάξει τήν έπιστήμη άπό θεο
κρατικές άντιλήψεις, πού έμπόδιζαν τήν έρευνα τού έπιστητού, άνέλαβε έπίπονη έπιστημονική προ
σ π ά θ ε ια γ ιά νά χ ω ρ ίσ ε ι τή
φιλοσοφία άπό τή θεολογία καί νά
θεμελιώσει τήν αύθυπαρξία της.
Από τήν άλλη μεριά ό σκοταδι
σμός, άντιλαμβανόμενος τή σημα
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σία τής φιλοσοφίας γιά τήν ιδεολο
γική κυριαρχία τής έκκλησίας στήν
παιδεία, άντιδρούσε πεισματικά
σ' αύτό τό χωρισμό, υποστηρίζο
ντας ότι ή φιλοσοφία είναι «θεραπαινίς» τής θεολογίας. Η έπιστη
μονική διαμάχη καί ιδεολογική αύ
τή σύγκρουση οδήγησε τελικά σέ
άναγνώριση άπό τήν έπιστημονική
κοινότητα τής φιλοσοφίας ώς αυτο
τελούς έπιστημονικού χώρου, άνεξάρτητου άπό τή θεολογία.
Είναι λυπηρό ότι ένα τέτοιο ζήτη
μα μπαίνει σέ μάς έδώ, ύστερα άπό
ένάμιση αιώνα μέ άφορμή τό διορι
σμό τού κ. Γιανναρά ώς καθηγητού
φιλοσοφίας στήν Πάντειο. Αύτό δεί
χνει πόσο πίσω βρίσκεται ή έπιστη
μονική σκέψη στόν τόπο μας. Αλ
λά συγχρόνως είναι καί εύτύχημα
πού έστω καί μ’ αύτή τήν άφορμή
αρχίζει έπιτέλους σοβαρή έπιστημο
νική συζήτηση πού θά ξεκαθαρίσει
καί στόν τόπο μας τά πράγματα.
Τό έπιχείρημα πού προβάλλει ό
Γιανναράς είναι ότι στή Δύση έγινε
αυτός ό χωρισμός φιλοσοφίας - θε
ολογίας γιά τό λόγο ότι ή καθολική
έκκλησία είχε εισχωρήσει στήν παι
δεία καί τήν έπιστήμη καί δέν τήν
άφηνε νά προχωρήσει στήν έρευνα
τού έπιστητού. ' Ενώ έδώ, στήν άνατολική όρθόδοξη έλληνική πραγμα
τικότητα, λέει, τέτοιος χωρισμός
δέν έγινε καί ούτε είναι δυνατό νά
γίνει λόγω τού «τρισδιαστάτου».
"Οσο καταλαβαίνετε έσείς τί σημαί
νει αύτό, άλλο τόσο καταλαβαίνω κι
έγώ. Πρέπει νά ναι κανείς μυστικιστής γιά νά κατανοήσει αύτό τό
πράγμα. ' Εκείνο πού ξέρω έγώ εί
ναι ότι άπ' όσα έχω μελετήσει, σ' ό-

στηρίζονται σέ μιά έπιστημονική
μέθοδο. Καί ή έπιστημονική αύτή
μέθοδος είναι ό ορθολογισμός καί ό
θετικισμός πού βγήκε άπ' όλη τή
σοφία τής εύρωπαίκής σκέψης με
τά τό Διαφωτισμό. Εκεί στηρίζο
νται τά οικονομικά, ή πολιτική έπι
στήμη, τά δίκαια, ή δημόσια διοίκη
ση. Εκείνο πού χρειαζόταν αύτή ή
σχολή είναι νά έχει έναν φιλόσοφο
πού νά μπορεί νά διδάξει έπιστημολογία καί κυρίως έπιστημονική με
θοδολογία. Ο Γιανναράς, στά έργα
του, παίρνει άπέναντι στό προϊόν
τής σοφίας τού δυτικού πολιτισμού
μιά ξεκάθαρη στάση πού είναι
γι’ αύτόν βίωμα πλέον. Υποστηρί
ζει ότι ή μεταβυζαντινή δυτική φι
λοσοφία (άπό τόν Καρτέσιο, τόν
Κάντ, τόν Χέγκελ, μέχρι τούς σύγ
χρονους θετικιστές) είναι άμαρτάνουσα σκέψη πού οδήγησε τήν κοι
νωνία σέ όπισθοδρόμηση καί ιστο
ρική πτώση. Ά ν κάποιος πού πι
στεύει σ' αύτά έρχεται ώς καθηγη
τής φιλοσοφίας, είναι φυσικό νά
λέει στούς πρωτοετείς φοιτητές
πού διδάσκονται μεθοδολογία (χρη
σιμοποιώντας μάλιστα θεολογική ο
ρολογία) ότι τά οικονομικά π.χ. πού
στηρίζονται στόν όρθολογισμό καί
τόν θετικισμό είναι «προϊόν τού
διαβόλου». Έγώ, τήν ίδια στιγμή,
θά προσπαθώ νά τούς μάθω οικο
νομικά γιά νά μπορέσουν νά έξασφαλίσουν μιά δουλειά. Δέν άρνεϊται κανείς στό Γιανναρά νά έκφράζει τίς άπόψεις του άλλά δέν είναι
δυνατό νά χρησιμοποιεί γι’ αύτό τό
σκοπό σάν βήμα τό πανεπιστήμιο
πού είναι δημιούργημα αύτής άκριβώς τής «άμαρτάνουσας» δυτικής

δ ια ίτερ ο δεσμό μέ τό Πα
τριαρχείο. Μήπως συνδέεται
αύτό τό προηγούμενο μέ τή
διάσταση πού δόθηκε στόν
Τύπο;
Άν έχει σχέση δέν ξέρω. Αύτό πού
μπορώ νά πώ είναι πράγματι ÖTt ό
Τσάκωνας είχε έρθει μέ μετάκληση
άπό μιά θεολογική σχολή τής Γε
νεύης ύστερα άπό πρωτοβουλία ένός καθηγητή τής Παντείου γνω
στού γιά τίς σχέσεις του μέ τό
Πατριαρχείο. Τώρα άπό κεί καί πέ
ρα, άν συνεχίζεται αύτή ή ιστορία ή
όχι πρέπει κανείς νά τό διερευνήσει, κι έσείς σάν περιοδικό πού
κάνετε τέτοιες έρευνες μπορείτε νά
τό έλέγξετε.
Πώς είναι δυνατόν, τή στιγμή
πού ή Πάντειος έχει πολωθεί
καί μέ πολιτικούς πιά όρους
σέ άριστερά καί δεξιά, νά έμφανίζεται ό Γιανναράς στόν
προοδευτικό Τύπο σάν διαλεγόμενος μέ τήν αριστερά;
Ο ίδιος ό Γιανναράς έκανε μιά
δήλωση πάνω σ' αύτό τό θέμα καί
είπε: Κοιτάξτε νά δείτε. Οί άντιδράσεις πού υπάρχουν στήν Πάντειο
yià τήν ύποψηφιότητά μου άπό όρισμένους καθηγητές, άπό τούς φοι
τητές κλπ, είναι άντιδράσεις πού
στηρίζονται πάνω σέ μιά πλάνη,
στήν πλάνη ότι κάθε θεολόγος είναι
άπό γεννησιμιού του δογματικός,
συντηρητικός, καί πολιτικά άντιδραστικός. Έγώ όμως, λέει, άν κοι
τάξετε τά βιβλία μου καί δείτε τί
λένε καί οί άλλοι (οί άριστεροί, αύτό

ύπονοοΰσε) δέν είμαι τέτοιος. Είμαι
μιά έξαίρεση.
' Εγώ όμως έδώ θά πω τά άντίθετα. Θά δείξω ότι ό κ. Γιανναράς
είναι πραγματικά δογματικός, συ
ντηρητικός καί πολιτικά άντιδραστικός.
Ότι ό κ. Γιανναράς είναι δογμα
τικός δέν τό λέω έγώ, ούτε οί συνά
δελφοι πού τόν καταψήφισαν. Τό
συμπεραίνουν ύστερα άπό άνάλυση
τών έργων του οί καθηγητές τής
φιλοσοφίας στίς έκ θέσ εις πού
στειλαν στήν Πάντειο. Ό καθηγη
τής Βέικος χαρακτηρίζει τά έργα
του «δογματοποιημένες θεολογικές
θέσεις», ό καθηγητής Μπιτσάκης
«διαλογισμούς σέ θεολογικά καί με
ταφυσικά θέματα καί στοχασμούς
μυστικιστικούς καί άντιρασιοναλιστικούς», ό καθηγητής Μπαγιόνας
«θεολογικά έργα πού θεμελιώνο
νται σέ μιά άποκαλυπτική φρασεο
λογία». Όταν ή «έξ άποκαλύψεως
άλήθεια» πού κυριαρχεί στίς εργα
σίες τού κ. Γιανναρά δέν είναι δογ
ματισμός, τότε τί είναι;

άλλά αύτοί μέ τό όραμα νά φτιά
ξουν μιά δικαιότερη καί πιό άνθρώπινη κοινωνία στό μέλλον. Κι έδώ
άκριβώς βρίσκεται ή παγίδα: Ορι
σμένοι διανοούμενοι καί προοδευτι
κά περιοδικά στέκονται μόνο στήν
κριτική πού κάνει ό Γιανναράς στόν
καπιταλισμό, παρασύρονται άπ' αύ
τό καί τόν χαρακτηρίζουν προοδευ
τικό ή άριστερό. Δέ βλέπουν όμως
τή θέση τού Γιανναρά. Ποιά είναι ή
θέση του; Ή θέση του δέν είναι
άπλώς μιά κριτική τού όρθολογισμού καί τού θετικισμού. Ή θέση
του δέν είναι άπλώς μιά κριτική τού'
διαφωτισμού καί όλης τής ιστορίας
πού πέρασε ό άνθρωπος - μιάς
ιστορίας πού έφερε τήν ισονομία.
Η θέση του είναι νά γυρίσουμε σέ
μιά θεοκρατική κοινωνία, όπου ή
ισονομία πάει περίπατο καί οί κοι
νωνίες καί οί θεσμοί τους ορίζονται
μέ θεοκρατική βούληση. Αύτό βέ
βαια δέν είναι προοδευτισμός. Είναι
μάλλον χομείνισμός.
’Επιχειρώντας νά γενικεύσου-

Καράγιωργα
Από την άλλη μεριά, ό ίδιος ό
Γιανναράς κατατάσσει τόν έαυτό
του στους πιό άκραίους συντηρητι
κούς όταν υποστηρίζει θέσεις όπως
οί παρακάτω: α) Ή Αναγέννηση, ό
Διαφωτισμός καί ό Ορθολογισμός
(πάνω στά όποια στηρίχτηκε ή έπιστήμη καί ή κοινωνία τού δυτικού
πολιτισμού) είναι όπισθοδρόμηση
καί ιστορική πτώση γιατί άλλοίωσαν
τή γνήσια αλήθεια τού Βυζαντίου,
β) Οτι καπιταλισμός καί σοσιαλι
σμός είναι τό ίδιο πράγμα γιατί κι οί
δύο στηρίζονται στόν ορθολογισμό,
γ) "Οτι ή φιλοσοφία τού Χέγκελ καί
ό μαρξισμός είναι άφελείς θεωρητι
κές κατασκευές, δ) "Οτι θά πρέπει
νά ξαναγυρίσουμε στήν έκκλησιαστική κοινωνία τού Βυζαντίου πού
είναι ή άληθινή κοινωνία.
Τέλος είναι ή δέν είναι πολιτικά
άντιδραστικός όταν πολεμάει τή δη
μοκρατική διαδικασία έκλογής (άρχή τής πλειοψηφίας) πού καταχτή
θηκε μέ τόσους άγώνες καί θυσίες;
Μήπως έπειδή άπό βυζαντινές
θέσεις άντιμάχεται τόν καπι
ταλισμό δίνει μιά τέτοια έντύπωση προοδευτικότητας;
Βεβαίως, μά κι έκεί βρίσκεται ή
παρεξήγηση. Σ' αύτή τήν παγίδα έ
χουν πέσει κατά τή γνώμη μου ορι
σμένοι διανοούμενοι τού προοδευ
τικού χώρου καί προοδευτικά πε
ριοδικά. Ό Γιανναράς άντιμάχεται
τόν καπιταλισμό γιατί θέλει ή κοι
νωνία νά ξαναγυρίσει στόν βυζαντι
νό μυστικισμό καί στίς χριστιανικές
κοινότητες. Τόν καπιταλισμό άντιμάχονται βέβαια καί οί άριστεροί,

με κάπως τό θέμα, έσείς πι
στεύετε ότι υπάρχει μιά ευρύ
τερη ιδεολογική κρίση στήν
άριστερά πού έπιτρέπει όχι
μόνο νά δημιουργούνται τέ
τοιες άπόψεις άλλά καί νά
προβάλλονται στίς στήλες
προοδευτικών έντυπων;
Πράγματι, ή άποψή μου είναι ότι
ύπάρχει μιά κρίση τής ιδεολογίας
τής άριστεράς, θά 'λεγα μάλιστα
παγκόσμια, καί δίνει άφορμή σέ
ορισμένους πού πήραν τόν μαρξι
σμό μόνο συναισθηματικά καί βλέπουν τώρα ότι δέν τούς ικανοποιεί,
νά βρίσκουν διεξόδους σέ τέτοιες
περιφερειακές άντιλήψεις καί θεοκρατικές άπόψεις. Αύτό δέν είναι
φαινόμενο έλληνικό. Αύτό συμβαίνει παντού. Στήν Αγγλία πού ή
μουν τό είδα μέ τά μάτια μου. Καί
ξέρετε πού βρίσκουν διέξοδο καί
φυγή; Στό Θιβέτ π.χ. Εδώ στήν
Ελλάδα, βέβαια, τό Θιβέτ δέν έχει
σχέση μέ τή δική μας παράδοση,
έχουμε όμως τή βυζαντινή παράδο
ση καίτό "Αγιο Όρος. Εκεί λοιπόν
άναζητούν τή διέξοδο. Αύτοί οί άν
θρωποι κάνουν λάθος. Κι ό Γιαννα
ράς κακώς έπικαλείται στό ΑΝΤΙ
τόν Άντόρνο, τόν Χάμπερμας καί
τόν Χορκχάιμερ. Αύτοί δέν άρνούνται τόν μαρξισμό, τόν κριτικάρουν
γιά νά προχωρήσουν τή σκέψη
τους. Δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν
άρνηση καί πολύ περισσότερο μέ τή
φυγή στό "Αγιο Όρος, ή σέ κάποιο
Θιβέτ.
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Ό «νεο-ορθόδοξος»
σκοταδισμός
1. Μ αρξισμός κ α ί
θ ρ η σ κ ευ τικ ή ιδεολογία
« ' Ο Ένας Θεός δέν θά προέκυπτε
ποτέ χωρίς τόν "Ενα Βασιλιά, τό
μοναδικό, πού έλέγχει τήν πληθώρα
τών φυσικών φαινομένων καί έξασφαλίζει τή συνοχή τών φυσικών
δυνάμεων πού άντιπαλεύουν μεταξύ
τους, Θεός, είναι άπλά ή άπεικόνιση
τού Ενός πού φαινομενικά ή πραγ
ματικά έξασφαλίζει τή συνοχή άνάμεσα στά άτομα πού άντιπαλεύουν
λόγω τών αντιθετικών τους συμφε
ρόντων, δεσπότη τής Ανατολής»,
έγραφε ό Ένγκελς τό 1846, σ' ένα
γράμμα του στόν Μάρξ1.
' Η θέση αύτή συνάγεται άμεσα
άπό τόν ίδιο τό βασικό πυρήνα, άπό
τό θεμελιώδες συμπέρασμα τής μαρ
ξιστικής θεωρίας: "Οτι δηλαδή κινη
τήρια δύναμη τής ιστορίας είναι ή
πάλη τών τάξεων, πού θεμελιώνεται
ατούς υλικούς όρους ύπαρξης τής
κοινωνίας. Οί μορφές τής συνείδη
σης καί οί θεωρητικές άποκρυσταλλώσεις καί κατασκευές δέν έχουν μιά
δική τους αύτόνομη ή αυτοδύναμη
ύπαρξη καί έξέλιξη, άλλά ουναρτώνται καί άντανακλοϋν τούς υλικούς
αύτούς όρους ύπαρξης τής κοινω
νίας. Ή έξέλιξή τους καθορίζεται
άπό τή συνολική πάλη τών τάξεων
καί τις σχέσεις κοινωνικής έξουσίας
που διαμορφώνονται μέσα σ' αύτήν.
«’Ακόμα καί οί φαντασμαγορίες
μέσα ατό άνθρώπινο μυαλό είναι
έξιδανικεύσεις πού πηγάζουν άναγκαστικά άπό τό προτσέσο τής ύλικής ζωής τους... Γι' αύτό ή ήθική, ή
θρησκεία, ή μεταφυσική καί όλα τά
υπόλοιπα τής ιδεολογίας, καθώς καί
οί μορφές συνείδησης πού αντιστοι
χούν σ' αυτά, χάνουν άμέσως κάθε

έπίφαση αύτονομίας. Αύτές δέν έ
χουν ιστορία, δέν έχουν έξέλιξη»2.
Οί θεμελιώδεις αύτές θέσεις τού
μαρξισμού δέν άντιμάχονται μόνο τό
θρησκευτικό ιδεαλισμό πού παρου
σιάζει τήν έξέλιξη τού κόσμου σάν
άποτέλεσμα τής βούλησης τών θεών.
'Αντιμάχονται καί τόν «ιδεαλισμό
τού προσώπου», όλες δηλαδή έκείνες τις θεωρίες καί άπόψεις πού
βρίσκονται καί μέσα στή θρησκευτι
κή ιδεολογία, καί παρουσιάζουν τήν
ιστορική έξέλιξη σάν άποτέλεσμα
τής βούλησης τού έν γένει « Ανθρώ
που», πού ή φύση του (θεόπνευστη
ή μή λίγο ένδιαφέρει) ύπερβαίνει τίς
κοινωνικές σχέσεις καί τελικά τίς
καθορίζει. «Είναι οί άνθρωποι οί
παραγωγοί τών παραστάσεών τους,
τών ιδεών τους κλπ., όμως οί πραγ
ματικοί, οίζωντανοί άνθρωποι, όπως
διαμορφώνονται άπό καθορισμένη
ανάπτυξη τών παραγωγικών τους
δυνάμεων καί τού τρόπου σχέσεων
πού άντιστοιχεί σ' αύτές... Δέν πρέ
πει νά έννοήσουμε μ' αύτό ότι ό
ραντιέρης ή ό κεφαλαιούχος, λόγου
χάρη, παύουν νά είναι πρόσωπα·
όμως ή προσωπικότητά τους προσ
διορίζεται άπό ταξικές σχέσεις όλότελα καθορισμένες»2. Τά πρόσωπα
δέν είναι ύποκείμενα τής ιστορίας.
Είναι φορείς τών ταξικών-κοινωνικών σχέσεων έξουσίας.
Η έπιστήμη λοιπόν τού κοινωνι
κού, ό ιστορικός ύλισμός, άλλά καί ή
φιλοσοφία πού τή συνοδεύει, ό δια
λεκτικός ύλισμός, βρίσκονται σέ μιά
συνεχή καί άσυμφιλίωτη θεωρητι
κή σύγκρουση καί άντιπαλότητα μέ
τή θρησκευτική ιδεολογία σ' όλες
τους τίς παραλλαγές. Ό μαρξισμός
θέτει σέ κριτική τίς θεμελιώδεις
θεωρητικές αφετηρίες κάθε θρη

σκείας, τόν «ιδεαλισμό τού Θεού»
καί τόν «ιδεαλισμό τού ’Ανθρώπου».

2. Ή κ ρ ιτικ ή
τ ή ς ψ υ χα νά λυσ η ς
"Ομως καί ή έπιστήμη τού άνθρώπινου ψυχισμού, ή ψυχανάλυση, πού
θεμελιώθηκε άπό τόν Φρόυντ, μέ
βασικό άντικείμενό της τό ασυνείδη
το, ήρθε άναγκαστικά σέ σύγκρουση
μέ τή θρησκευτική ιδεολογία καί
ήθική.
«Είναι άξιοσημείωτο ότι αύτός ό
δημιουργός τού κόσμου είναι πάντο
τε ένας, ακόμα καί έκεί πού ύπάρχει
πολυθεϊσμός. Είναι πάντοτε άντρας,
άν καί δέν λείπουν διόλου ύπαινιγμοί
γιά τήν ύπαρξη θηλυκών θεοτήτων...
Ή συνέχεια είναι εύδιάκριτη, άφού
ό θεός-δημιουργός ονομάζεται άμε
σα πατέρας. ' Η ψυχανάλυση συμπε
ραίνει ότι είναι πράγματι πατέρας,
τόσο άξιοθαύμαστος όπως φάνηκε
κάποτε (ό πατέρας του) στό μικρό
παιδί. ' Ο θρήσκος άνθρωπος φαντά
ζεται τή δημιουργία τού κόσμου σάν
τή δική του δημιουργία.
»Έτσι έξηγείται εύκολα πώς συν
δέονται οί παρήγορες διαβεβαιώσεις
καί οί αυστηρές ήθικές αξιώσεις μέ
τήν κοσμογονία. Γιατί τό'ίδιο πρόσω
πο, στό όποιο τό παιδί οφείλει τήν
ύπαρξή του, ό πατέρας (σωστότερα,
ή εξουσία τών γονέων πού άποτελεϊται άπό τόν πατέρα καί τή μητέρα)
προστάτεψε καί φύλαξε τό άδύναμο
καί άβοήθητο παιδί... Ή συναισθη
ματική δύναμη τής εικόνας αύτής
στή μνήμη καί ή διάρκεια τής άνάγκης του γιά προστασία, δημιουρ
γούν τήν πίστη του στό θεό...
»Τό συμπέρασμα έπομένως τής

έπιστήμης γιά τή θρησκευτική κο
σμοθεωρία είναι περιληπτικά τό έξής: ένώοί διάφορες θρησκείες φιλο
νικούν μεταξύ τους γιά τό ποιά
γνωρίζει τήν άλήθεια, έμείς π ι
στεύουμε ότι ή άλήθεια πού περιέχει
ή θρησκεία μπορεί γενικά νά παρα
γνωριστεί. Ή θρησκεία είναι μιά
προσπάθεια νά υπερνικήσουμε τόν
πραγματικό κόσμο μέ τόν κόσμο τής
έπιθυμίας. Ή θρησκεία δέν μπορεί
νά τό πετύχει αύτό. Οί θεωρίες της
φέρνουν τή σφραγίδα τής έποχής
πού δημιουργήθηκε, τή γεμάτη ά
γνοια παιδική ήλικία τής άνθρωπότητας»3.
«Ή τεχνική τής θρησκείας συνίσταται καί στήν ύποτίμηση τής άξίας
τής ζωής καί στήν παραμόρφωση μέ
παραληρηματικό τρόπο τής εικόνας
τού πραγματικού κόσμου καί αύτά
είναι ένέργειες πού έχουν σάν προϋ
πόθεση τόν έκφοβισμό τής διά
νοιας»4.
«Μέ κάτι πού κάνουνστήν Αμερι
κή φαίνεται καθαρά πώς ή έπίδραση
τής θρησκευτικής παρηγοριάς μπο
ρεί νά τοποθετηθεί ισότιμα δίπλα
στήν έπίδραση τών ναρκωτικών. Ε
κεί θέλουν τώρα νά άφαιρέσουν άπό
τούς άνθρώπους όλα τά διεγερτικά
καί ναρκωτικά μέσα καί νά τούς
έμπνεύσουν σάν άποζημίωση θεοσέ
βεια. Αλλά δέν χρειάζεται νά είμα
στε περίεργοι γιά τήν έκβαση αύτού
τού πειράματος»5.
Είναι πολύ εύκολο νομίζω νά κα
ταλάβουμε πώς ή θρησκεία συνδέ
θηκε άμεσα μέ τήν άστική κρατική
λειτουργία, καί πώς ή έκκλησία έντάχθηκε στό πλέγμα τών κρατικών
μηχανισμών πού έπιβάλλουν στις
λαϊκές τάξεις τά κεφαλαιοκρατικά
συμφέροντα. Ακόμα, άκριβώς γιατί
ή διάδοση τής θρησκευτικής - χρι
στιανικής - ιδεολογίας καί ήθικής
προϋποθέτει τόν «έκφοβισμό τής
συνείδησης», είναι κατά κανόνα οί
πιό συντηρητικές δυνάμεις στά πλαί
σια τής άστικής έξουσίας πού έπικαλούνται τή χριστιανική καί θρησκευ
τική ιδεολογία.

3. Οί «νεο» - ο ρ θ ό δ ο ξο ι
Στό παρελθόν είχα τήν εύκαιρία
νά άσχοληθώ - μέ άφορμή τήν περί
πτωση τού Χρ. Γιανναρά καί τήν
έντυπωσιακή ιδεολογική στροφή
τού Σαββόπουλου - μέ τό χριστιανοεθνικιστικό ρεύμα πού άπόκτησε
τελευταία σημαντική εμβέλεια σέ
κύκλους διαννουμένων, άκόμα καί
άριστερώνψ
Σ' αύτά τά πλαίσια προσπάθησα
νά έντοπίσω: α) Τήν ένταση καί τά
χαρακτηριστικά τής σημερινής ιδεο
λογικής κρίσης - πού έκαναν δυνατέ
τήν άνάπτυξη τού νέου ρεύματος.
Αποφασιστικό ρόλο παίζει έδώ ή
κρίση τής κυρίαρχης έκδοχής τής
άρχουσας ιδεολογίας, τού θετικι
σμού. β) Τόν έόνικιστικό χαρακτή
ρα τού «νέου» ρεύματος πού συμπυ
κνώνεται στή θέση «ή Ορθοδοξία
είναι ή κιβωτός τής ρωμιοσύνης»
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(Ζουράρις) καί διατείνεται πώς ό
ελληνισμός αποτελεί τόν «άλλο πόλο
τοϋ δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού,
τού πολιτισμού τής καταναλωτικής
βαρβαρότητας καί τής ήθικιστικής
λογοκρατίας» (Γιανναράς). γ) Τόν
άνορδολογιχό - σχοταόιστιχό χα
ρακτήρα τού χριστιανοεθ νικισμού,
καθώς άρνείται τήν όποιαδήποτε
γνώση πού στηρίζεται σέ νοητικές
κατηγορίες καί δηλώνει πώς ή «αλή
θεια», πού είναι ή «άλήθεια τής
αποκάλυψης τού Θεού», είναι «μιά
καθολική γνώση προσωπικής έμπειρίας... πού ταυτίζεται μέ τήν έρωτική
σχέση καί κοινωνία» (Γιανναράς). δ)
Τόν άντικομμουνιστικό χαρακτή
ρα τού «νέου» ρεύματος, πού αντι
μάχεται τόν μαρξισμό σάν παράγωγο
καί στοιχείο πού ανήκει στόν δυτικό
πολιτισμό.
Είναι προφανή τά πολιτικά καί
ιδεολογικά άποτελέσματα πού πα
ράγει τό «νέο» ρεύμα: Είτε σάν
κήρυγμα, είτε σάν «φιλοσοφία», είτε
μέσα άπό τήν τέχνη, προσπαθεί νά
μάς στρέψει στήν ιδεολογία καί τήν
πολιτική τής έκκλησίας «μας». Γιατί,
νά μή τό ξεχνάμε, «ή ’Εκκλησία
φωτίζει τό μυστήριο τού άνθρώπινου προσώπου» (Γιανναράς). Γνή
σιοι «ελληνες - χριστιανοί» πλέον, θά
πιστεύουμε καί μεϊς ότι «ό διασυρμός καί ή άποδυνάμωση τής Εκκλη
σίας στήν Ελλάδα σημαίνει ότι τό
έλλαδικό κράτος παραιτείται άπό τή
δυνατότητα μιάς οικουμενικής πολι
τικής» (Γιανναράς).

4. Ή π ερ ίπ τω σ η
τ ο ΰ Κ ω στή Μ οσκώ φ
Αξίζει νομίζω νά άναφερθούμε
στήν περίπτωση τού Κ. Μοσκώφ,
πού παρότι έκφραστής τής «νέο» ορθοδοξίας καί οπαδός τού Γιανναρά, δηλώνει ταυτόχρονα - στή συνέ
ντευξή του στόν προηγούμενο «Σχο
λιαστή» - ότι είναι καί «κομμουνι
στής - έπαναστάτης».
Ό Μοσκώφ πιστεύει στό «αίτημα
τής νεορθόδοξης τάσης νά έπαναστατικοποιηθεϊ», αίτημα πού «ξεκί
νησε είκοσι χρόνια πριν μέ κύριο
έκφραστή διανοούμενο τόν Χρήστο
Γιανναρά».
Ποιό είναι λοιπόν τό έπαναστατικό περιεχόμενο τής ορθοδοξίας, πού
- σύμφωνα μέ τόν Μοσκώφ - τήν
φέρνει κοντά στόν μαρξισμό; « Ένα
άπό τά βασικά της συστατικά είναι ή
σχέση μέ τό καθόλου πού έχει, ή
ολική σχέση... Μέ τόν άνθρωπο, μέ
τήν πράξη τού άνθρώπου, ή διαλε
κτική, δηλαδή ή ζωή, ένοποιείται καί
γίνεται προσωπική... ή σχέση μέ τόν
άλλον μετουσιώνει τό άλλο πιά σέ
έγώ καί έμείς... Ό κομμουνιστής
πρέπει νά είναι ό έρωτικός άνθρω
πος πού πυρπολείται γιά τόν άλλον».
Καί ό Μοσκώφ καταλήγει λέγοντας
πώς «ή όρθοδοξία δέν είναι θρη
σκεία».
Τό ότι ή όρθοδοξία είναι θρησκεία
καί μάλιστα, άπό τή συγκρότησή της,
στό Βυζάντιο, θρησκεία κρατική,

είναι στόν καθένα γνωστό καί δέν
χρειάζεται συζήτηση.
"Ισως όμως νά μήν είναι στόν
καθένα γνωστό ότι τό αίτημα γιά τόν
«έρωτικό άνθρωπο πού πυρπολείται
γιά τόν άλλον» δέν άποτελεί ίδιαιτερότητά τής όρθοδοξίας, άλλά βασικό
ιδεολογικό στοιχείο όλων τών έκδοχών τού χριστιανισμού. Εδώ μάλι
στα εντοπίζονται -όπως έδειξε ό
Φρόυντ- καί οί ψυχολογικές καί
ιδεολογικές διαδικασίες μέσα άπό
τίς όποιες οί «πιστοί» μπορούν νά
μετασχηματιστούν σέ «μάζα». «Ό
κάθε χριστιανός άγαπάει τόν Χριστό
σάν τό ιδανικό του καί αισθάνεται νά
συνδέεται μέ τούς άλλους χριστια
νούς μέσα άπό μιά ταύτιση. Αλλά ή
έκκληαία άπαιτεί άπ' αυτόν περισ
σότερα. Πρέπει, άκόμα παραπέρα,
νά ταυτιστεί μέ τόν Χριστό καί νά
άγαπήσει τούς άλλους χριστιανούς,
όπως τούς είχε άγαπήσει ό Χριστός.
’Η έκκληαία άπαιτεί λοιπόν καί στά
δύο σημεία τή συμπλήρωση τής λιμπιντιακής κατάστασης πού δημιουργείται μέ τόν σχηματισμό τής
μάζας. ’Η ταύτιση πρέπει νά έμφανιστεΐ έκεϊ όπου είχε λάβει χώρα ή
έκλογή άντικειμένου, καί ή άγάπη
πρός τό άντικε ίμενο πρέπει νά έμφανιστεί έκεϊ όπου υπάρχει ή ταύτι
ση»123*578.
Τήν «πυρπόληση γιά τόν άλλο»
μπορεί λοιπόν κάλλιστα νά συνοδεύ
σει ό θρησκευτικός φανατισμός τής
«μάζας» καί ή πυρπόληση τών μαγισσών. Ίσως ό Κ. Μοσκώφ νά βρίσκει
ομοιότητες ανάμεσα στις σχέσεις
πού ύπάρχουν στό κόμμα του καί
στις σχέσεις πού άναπαράγει ή χρι
στιανική έκκλησία. Τί σχέση έχουν
όμως όλα αύτά μέ τό κίνημα τής
έργατικής τάξης γιά τήν άνατροπή
τού καπιταλισμού;
Αλλά καί ή «ολική σχέση» καί ή
«σχέση πού μετουσιώνει τό άλλο σέ
έγώ καί έμείς», δέν άποτελεί ορθό
δοξη άποκλειστικότητα. Πρόκειται
γιά αυτό πού ό Φρόυντ άποκαλεί
«ώκεάνιο συναίσθημα», καί τό ό
ποιο έπικαλείται κάθε θρησκεία,
πάντα σέ άναφορά μέ τήν άγάπη
πρός τούς θεούς καί τήν άγάπη πρός
τούς άλλους. Συνυφαίνεται μέ τά
ασαφή όρια τού Έγώ, πού έπεκτείνονται πρός τό άσυνείδητο, πρός τό
’Εκείνο. Τό ώκεάνιο συναίσθημα
«έχει συσχετιστεί πολύμορφα μέ τή
θρησκεία, μέ τήν όποια είναι δυνατό
νά συσχετίζεται σέ έκεϊνες τίς μακρι
νές περιοχές, όπου παραμελείται ή
διάκριση τού Έγώ άπ’ τ’ άντικείμενα καί αύτών μεταξύ τους»4.
Ό ταν όμως ό μαρξισμός συγκρίνεται καί ταυτίζεται μέ τά κάθε λογής
παραληρηματικά συ ναισθήματα, τό
τε είναι προφανές πώς τό ζητούμενο
καί τό άποτέλεσμα δέν είναι παρά ή
ύπονόμευση καί ή διάλυση τού μαρ
ξισμού.
Ό «ιδεαλισμός τού προσώπου»
μπορεί νά μετασχηματίζεται. Πάντα
όμως συγκαλύπτει τίς κοινωνικές
σχέσεις έξουσίας, τίς οποίες άπλά
διαμεσολαβούν τά πρόσωπα, μέ
τούς έρωτές τους ή χωρίς αύτούς.

Οπως έγραφε καί ό Max Horkheimer
τό 1937: «Σάν συνεχιστής τής θρη
σκείας, ή νέα μεταφυσική διαφυλάσσει τήν ιδέα ότι ό άνθρωπος μπορεί
νά περιμένει κάτι περισσότερο άπό
τόν έαυτό του καί γιά τόν εαυτό του,
άπ’ ό,τι τού έπιφυλάσσει σήμερα ή
τύχη του στις συνθήκες τού ύπάρχοντος κόσμου. Αύτό προκύπτει καθό
σον παρουσιάζεται ένας άνθρωπος
χωρίς χρήμα, σχέσεις, έπιθετο, χωρίς
νά άνήκει ατούς ισχυρούς ή νά είναι
τουλάχιστον συμπαθής ο αύτούς,
άλλά άπλά υ πάρχει σάν άνθρωπος,
μ' όλες τίς δυνατότητες τού άνθρώ
που»*.

5. Ή «νεο» - ό ρ θ ο δ ο ξία
δ έ ν είνα ι νέα
Πρίν κλείσω αύτό τό άρθρο θά
ήθελα νά κάνω μιά νύξη. Η «νεο» όρθοδοξία, σάν κοινωνιολογίζουσα
καί φιλοσοφίζουσα προβληματική
δέν είναι τόσο νέα όσο τήν παρου
σιάζουν οί οπαδοί της.
Ό Δ.Γ. Τσάκωνας, περισσότερο
γνωστός σάν ύπουργός τής χούντας,
δίδασκε πάντα ότι «ό ορθόδοξος
στοχασμός ύπήρξε κατά βάσιν έπαναστατικός. ’Αλλ' ή σημερινή ελληνι
κή κοινωνία διέπεται άπό ένα φιλε
λεύθερον πνεύμα, τό όποιον τήν
συνδέει μέ τόν εύρωπαϊκόν συντηρη
τισμόν»9. « Η άπέραντος άγάπη όχι
άπλώς πρός τόν πλησίον άλλά πρός
τόν άγνωστον άδελφόν, τόν όποιον
ϋψωσεν ό κοινοβιακός στοχασμός
τών μονών τής Ανατολής, διώκεται
ώς άνατρεπτική θεωρία... άπό τόν
χωροφύλακα τού έλλαδικού κρατι
δίου»10. Ακόμα χαρακτήριζε τήν
όρθοδοξία «άταξικήν καί άσώματην» καί ύποστήριζε πώς «ό Νεοελ
ληνικός πολιτισμός... ίστάμενος έπέκεινα τής στυγνής λογοκρατίας τής

βιομηχανικής κοινωνίας, έχει άξίας
ύψηλοτέρας πολλών άλλων λαών,
διότι άποτελεί σύνθεσιν ένός κοινοβιακού Χριστιανισμού καί τής Λεβε
ντιάς»11.
Παρόμοια πράγματα άλλωστε δια
κήρυσσε καί ό Π. Χρήστου, ό «έμπνευστής τών νεοπαλαμικών έν
Θεσσαλονίκη σπουδών» (ΓΊανναράς), περισσότερο γνωστός γιά,τό
χου>ντικό παρελθόν του.

Ε πίλογος
Πίσω άπό τό κήρυ'γμα τών «νέων
θεολόγων» προβάλλει άπωθητική ή
εικόνα τής κρίσης τής Άριστεράς.
Γιατί είναι ή Αριστερά πού σέ μεγά
λο βαθμό ύπέθαλψε καί συντήρησε,
στις Κεντρικές Επιτροπές καί στά
ιδεολογικά της όργανα, στις συντα
κτικές έπιτροπές τών περιοδικών
της καί στίς στήλες τών έντύπων της,
τόν χριστιανοεθνικιστικό σκοταδι
σμό.
12.
8. ’83
Γιάννης Μηλιός
1. Marx - Engels Werke. Band 27
2. Μάρξ - Έ νγκελς, Η Γερμανική Ιδ ε ο 
λογία έκό. Άναγνωστίόης.
3. Σ. Φρόυντ, Νέα σειρά παραδόσεω ν,
έκδ. Επίκουρος.
4 Σ. Φρόυντ, Ό πολιτισμός πηγή δ υ σ τυ 
χίας, έκδ Επίκουρος
5. Σ. Φρόυντ, Τό μέλλον μιάς αυταπάτης,
έκό. Επίκουρος.
6 « θ έσ εις» , τεύ χο ς 3, «Σχολιαστής»
τεύχη 3 και 4
7. S. Freud. Massenpsychologie und Ich Analyse.
8. M Horkheimer. Der neueste Angriff auf die
Metaphysik
9. Δημ. Γρ Τσάκωνα, Κοινωνιολογία τοΰ
Ν εοελληνικού Πνεύματος.
10. Δημ. Γρ. Τσάκωνα, Προβλήματα Έλληνικότητος.
Π . Δημ. Γρ. Τσάκωνα, Εισαγωγικά μαθή
ματα κοινών ιολογίας.
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Η όραση

' Η συμμετοχή όλων τών αισθήσε
ων καί μέ τρόπο μοναδικά συνταιριαστό στή διαδικασία τοϋ φαγη
τού, είναι προφανής. Ή δράση εί
ναι αύτή πού πρώτη ειδοποιεί καί
μέ ανεπαίσθητες αποχρώσεις προε
τοιμάζει - κινητοποιεί τίς άλλες αι
σθήσεις. Η παρουσίαση τού φαγη
τού καί ή διαδικασία παρουσίασης
είναι συχνά καθοριστική.
Η κινητοποίηση καί καθοδήγη
ση τής ίδιας τής δράσης είναι εγχεί
ρημα έξαιρετικά λεπτό καί σύνθε
το. Ασφαλώς, αύτή, δέν πρέπει νά
βομβαρδιστεί μέ πολλά κι ετερό
κλητα έρεθίσματα, γιατί θά «πελα
γώσει», θ' άποπροσανατολιστεί κι
έτσι θά νιώσει κι ή γεύση. Π.χ. τό
δτι στις περίφημες «ποικιλίες» τού
είδους «ούζερί» τό ντολμαδάκι θυ
μίζει τζατζικογαρίδα, είναι έν πολλοίς προδικασμένο άπ' τήν δράση.
Πέρα δμως άπ' τήν άποφυγή τέ
τοιων χονδροειδών σφαλμάτων, ό
στόχος είναι ν' άποκαταστήσει ή δ
ράση κάποιον ρυθμό πού, μέσω αυ
τού , θ' άπευθυνθεί στή γεύση. Δέν
πρέπει νά παρέμβει μεταφραστικά
τό λογικό καί νά υποβαθμίσει τή
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δημιουργία τού μάγειρα σέ: «κρέας,
ψάρι, χόρτα», κλπ.
Τά παραδοσιακά άσημένια σκεύη
πού κλείνουν άπό πάνω δέν έχουν
σάν μόνο σκοπό νά διατηρούν ζε
στό τό φαγητό. Η στιλπνή καί
καμπύλη έπιφάνειά τους άποκαθιστά άκριβώς κάποιον τέτοιο οπτικό
ρυθμό πού έξειδικεύεται καί συ
μπληρώνεται κάθε φορά πού' ένα
φαΐ ξεσκεπάζεται κι ένα δοχείο γέρ
νει. ' Η κλιμάκωση τών μεγεθών καί
τών χρωμάτων καθώς καί ή σταδια
κή τους άποκάλυψη είναι αύτό πού
έννοούμε.
Θά πρέπει νά σημειωθεί πώς πα
ρ' δλο τό υπερβολικό κόστος, ή λύ
ση τών βαριών άσημικών, είναι, άπό
ένα έπίπεδο προφανώς καί πάνω, ή
εύκολη λύση. Είναι πολύ άρτιότερη
καί δυσκολότερη ή παρουσίαση ένός «πιάτου» σέ σερβίτσια πού
μπορούν εύκολα νά άφομοιωθούν
άπ’ αύτό καθ' έαυτό τό φαγητό χω
ρίς νά παίζουν έναν τόσο φανερό
ρόλο. Συχνά οί σέφ παρουσιάζουν
τήν τελική τους δημιουργία μέ τρό
πο πού δηλώνει τήν άρχική της
προέλευση. Π.χ. ή παρουσίαση μιας

mousse σολωμού σέ σχήμα ψαριού.
Αύτό άσφαλώς δείχνει τή σημασία
πού προσάπτουν στήν άρτια πληρο
φόρηση τής δράσης καί άντίι. ,χα
στό σωστό προσανατολισμό τής
γεύσης. ( Η γεύση θά έχανε τίς
πρώτες πολύτιμες άποχρώσεις τής
ουσίας, στήν προσπάθειά της νά
βεβαιωθεί άν πρόκειται γιά mousse
σολωμού ή mousse φράουλας. Κι
έπειδή ή γεύση έχει μνήμη, μιά
περίεργη γλυκάδα μπορεί νά δια
περνούσε τή mousse σολωμού καί
νά τήν άποδυνάμωνε αισθητά μιά
πού ή γεύση θά θυμόταν τή στιγ
μιαία της άμφιβολία).
Πάλι, δμως, ή παρουσίαση αύτή
είναι πολύ προφανής καί στηρίζει
τήν πλάτη της στόν όρθολογισμό μέ
τρόπο άνεπίτρεπτο. Τό νά «περά
σει τό μήνυμα» άκόμη πιό σύνθετο
καί μέ τήν ίδια σαφήνεια χωρίς τήν
άκαμπτη άναίδεια τού όρθολογισμού, είναι ό στόχος.
Ένας στόχος πού προσεγγίζεται
καί άπό τούς μεγάλους καλλιτέχνες
τής μαγειρικής καί άπ' τή συλλογι
κή καλλιτεχνία τής λαϊκής παράδο
σης καί κουλτούρας.

Η τραχειά επιφάνεια τού άκατέργαστου ξύλου, τό βαθύ, χοντρο
κομμένο άσπρο πορσελάνινο πιάτο,
παρέχουν μέ έξαιρετική κομψότητα
καί σαφήνεια δλες τίς άπαραίτητες
; τί άλλες άκόμα, πληροφορίες πού
α ορούν στις έντιμες, διαυγείς καί
έντονες, στίς γήινες γεύσεις τής το
μάτας τού έλαιόλαδου τού κρεμμυ
διού καί τής έληάς.
Μιά μελέτη στά σερβίτσια πού
χαρακτηρίζουν έθνικές κουζίνες, ό
πως Γαλλική, Περσική, Όλλανδέζικη. Γιαπωνέζικη, Κινέζικη κ.ά., εί
μαι βέβαιος πώς θά δείξει μιά πολύ
βαθιά καί πολύπλευρη σχέση άνάμεσα σέ έδέσματα άπ' τή μιά καί
σερβίτσια καί τρόπους παρουσία
σης άπ' τήν άλλη. Σέ χώρες μάλιστα
μέ πλούσια καί μακραίωνη σχετική
παράδοση τό «τυπικόν» είναι ιδιαί
τερα αύστηρό.
Ζητούμενο μέσα άπ' αυτήν τήν
άκραία πειθαρχία τής μορφής είναι
καί ή μεγαλύτερη άλλά συγχρόνως
ένσυνείδητη κι ένήμερη άπελευθέρωση τής γεύσης.
Μάκης Διαμαντόπουλος

Γιά την ’Ορθοδοξία, γιά την 'Ελλάδα, γιά τό λαϊκό τραγούδι, γιά τό ρόκ
f f-

Διονύσης
Σαββόπουλος
V

Πολλοί άπό αυτούς πού σέ
θεω ρούσαν τόν κατ' έξοχήν
έκφραστή τής αμφισβήτησης
πιστεύουν πώς, μέ τό νέο σου
δίσκο, άλλα καί μέ τά όσα
έχεις πεϊ σέ συνεντεύξεις τόν
τελευταίο καιρό, έχεις κάνει
μιά στροφή. Καί μάλιστα μιά
στροφή στό συντηρητισμό,
στην οικογένεια, στή θρη
σκεία, στην πατρίδα.
Καμιά στροφή στόν συντηρητισμό
δέν έχω κάνει. Δέν είναι συντηρητι
σμός ή αγάπη τού τόπου σου, ή ή
άγάπη τών παιδιών σου. Απλώς οί
άνθρωποι σκέπτονται μέ κλισέ καί
μού τή σπάνε. "Αν περιμένουν νά
κατοχυρωθούν άτομικά ή ιδεολογι
κά άκούγοντας τά τραγούδια μου
νομίζω πάντα θά άπογοητεύονται.
Δέν μπορώ νά κάνω τίποτα γι' αυ
τό. ’Εγώ τραγουδώ άπό άνάγκη,
άπ’ τά βιώματά μου, άπό έναν έρω
τα πού μέ σπρώχνει ν’ άπαντήσω
κάθε φορά πού ή πραγματικότητα
μέ κάνει χαζό. Δέν περιγράφω τήν
πραγματικότητα, δέν τήν άναπαριστώ, δέ θέλω νά τή φέρω στά μέτρα
μου. Θέλω νά τής άπαντώ μονάχα,
άδέξια έστω.
Γιά μένα ή άμφισβήτησή μας ή
ταν κι είναι πάνω όπ' όλα ένα αίτη
μα τού προσώπου. Ή έξουσία, ή
κοινωνία, είναι πράγματα άπρόσω
πα, όρθολογιστικά κι απάνθρωπα.
Απέναντι σ’ αύτό άντιπαραθέτουμε τό πρόσωπό μας. Κι όταν λέω
πρόσωπο έννοώ αύτή τήν άνάγκη
νά μιλάμε όλόκληροι κατά τρόπο
ταυτόχρονα έρωτικό, πολιτικό, αί-

Ετσι δωρεάν!

Τά άρθρα τού Γ. Μ ηλιού σέ π ροη γούμενα τεύχη (3 κ α ί 4) τού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ καί τό ρεπορτά ζ γιά τό "Αγιο "Ορος, τροφοδότησαν μιά
συζήτηση πού όέν περιορίστηκε μόνο στις στήλες τών γραμμάτω ν τού
περιοδικού, άλλά ό άπόηχός της έφ τα σε κα ί σέ άλλα έντυπα. Ποιά
είναι όμως ή άποχρη τού ίδιου τού Δ. Σ αββόπουλου γιά τά θέματα πού
θίχτηκαν; Μιά πολύωρη συζήτησή του μέ τόν Κώστα Βουρνά κατέληξε
στή συνέντευξη πού άκολουθεί.
σθητικό... Τό ότι αύτή ή μικρή μου
ιστορία τής άμφισβήτησης μέ όόηγει τώρα σ’ ένα πλησίασμα τών κο
ντινών μου προσώπων, τού τόπου
μου καί τής πνευματικής του παρά
δοσης, τό θεωρώ άπόλυτα φυσιολο
γικό. Τώρα περισσότερο άπό κάθε
άλλη φορά ποθώ καί τραγουδώ τήν
κοινωνία τών προσώπων κι όχι τών
άπροσώπων.
Θά ξανατραγουδούσες σ’ άνάλογη περίπτωση γιά τούς πο
λιτικούς κρατούμενους όπως
τό 79;
’Ασφαλώς. Τά ’χω μέσα μου αύτά
τά πράγματα. Ακόμη καί γιά πολι
τικούς λόγους θά τό έκανα διότι
όσο περισσότερο ένα κράτος γίνε
ται συγκεντρωτικό τόσο περισσότε
ρο έγώ αισθάνομαι άναρχικός νά
πούμε.
Δηλαδή σ’ αύτή τή φάση τό
κράτος έμφανίζεται πιό συ
γκεντρωτικό;
Πιό συγκεντρωτικό δέ θά έλεγα.
Μάλλον ή έξουσία είναι τώρα πιό
άλαζονική. Δέν ξέρω... Μιλάνε βέ
βαια γιά αποκέντρωση καί γιά αύ-

τοδιοίκηση, άλλά δέν ξέρω άν έννοούν πραγματικά τήν αυτοδιοίκηση
μέ αύτοδιαχείρηση καί αυτονομία,
σύμφωνα μέ τά κοινοτικά μας θέσμια ή άν άπλώς έννοούν έναν τρό
πο γιά νά έλέγχεται καί τό τελευ
ταίο χωριό.
Τό ούσιώδες είναι ότι έχει άρχίσει
νά γίνεται μιά τέτοια συζήτηση γιά
πρώτη φορά. Παντού στήν έπαρχία
συνάντησα αυτόνομες ομάδες πού
δραστηριοποιούνται στήν τοπική
αυτοδιοίκηση, βγάζουν περιοδικά,
καλούν σέ κινητοποίηση γιά νά φύ
γει ένα έργοστάσιο, κλπ. Ονειρεύο
μαι κινητοποιήσεις όχι πιά έργατών,
φοιτητών, νεολαιών κλπ. άλλά κινη
τοποιήσεις Λειβαδιωτών, Θηβαίων,
Χαλκιδαίων. Καταλαβαίνετε! "Ε
χουν άρχίσει νά ξεκινούν τέτοια
πράγματα. Είναι όλα αύτά τά παι
διά άπ’ τούς συνομηλίκους μου καί
κάτω πού προέρχονται άπ’ τήν άμφισβήτηση, άπό τό 114, άπ’ τή δι
κτατορία ή άπ’ τις καταλήψεις, πού
έπιτέλους συναντιώνται μέ τίς πα
ραδόσεις τού τόπου μας.
Στά «τραπεζάκια έξω» τό λε
ξιλόγιό σου φαίνεται έπηρεασμένο άπό τό νεορθόδοξο
ρεύμα: πρόσωπο - σώμα - κοι

νότητες κλπ. Ποιά είναι ή σχέ
ση σου μ’ αύτό τό ρεύμα;
Αποκλείεται νά συμπεραίνετε κάτι
τέτοιο άπ τά «τραπεζάκια έξω». Οί
λέξεις σώμα, πρόσωπο άφθονούν
στήν ελληνική ποίηση. Δέν άρκεί ή
λέξη κοινότητες νομίζω. Τά συμπεράσματά σας βγαίνουν άπό συνε
ντεύξεις μου, κι άπ αυτά πού λέει
αύτός ό δικός σας, πού υποψιάζε
ται σημεία καί τέρατα έκεϊ όπου
άλλοι άκούν άπλώς τραγούδια. Σέ
κανέναν ύγιή άκροατή δέν πέρασε
ή ιδέα ότι αύτά τά τραγούδια άποτελούν μέρος καμιάς ιδεολογικής
συνωμοσίας. Σάς τό ξαναλέω. Δέ
μ’ άρέσουν οί ιδεολογίες ούτε τά
παρασκήνια. Τό χω αποδείξει νομί
ζω. Είναι ένας δίσκος τραγουδιών.
Δέν έχει άλλο σκοπό άπ’ αύτό: ένας
μουσικός κάθεται καί γράφει τά
τραγούδια του. Τό βρίσκω νά ’ναι
άνώτερο άπό κάθε ιδέα ή αίτιο.
Ούτε μπορώ νά σάς μιλήσω έγώ γιά
όρθοδοξία.
Είναι όλήθεια ότι άσχολούμαι τε
λευταία, ιδίως άπό τότε πού πήγα
στό Άγιο "Ορος καί τήν έκανα
λαχείο, άλλ’ όποιαδήποτε συζήτηση
πάνω σ' αύτό θά ήταν έρασιτεχνική. Δέν ξέρω ως πού θά φτάσω.
Δέν ξέρω πόσο μ’ ένδιαφέρει. Δέν
ξέρω άν θά καταλάβω. Δέν ξέρω τί
θά κάνω τού χρόνου. Δέν είμαι
συστηματικός άνθρωπος έγώ. Βρί
σκω όμως στήν όρθοδοξία -στήν
πνευματικότητά της, νά έξηγούμεθα, όχι στή γραφειοκρατία τής έκκλησίας- μιά γλώσσα, ένα συντακτι
κό πού μοιάζει νά είναι άπ’ τήν
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παράδοσή του ικανό νά ύποδέχεται
αύτό τό αίτημα τοϋ προσώπου. Τού
προσώπου πού είναι ό άξονας τής
αμφισβήτησής μας τής τελευταίας
20ετίας.
Ό Κ. Μοσκώφ στή συνέντευ
ξή του όχι μόνο σέ εντάσσει
στό νεο-ορθόδοξο ρεύμα άλλά
στό διαχωρισμό πού κάνει άνάμεσα σέ προοδευτικούς καί
«άλλους» σέ βάζει μέ τό Ράμφο τόν όποιο θεω ρ εί «άπό
τούς άλλους».
Α, ώστε είμαι δεξιός, έ; "Ωστε
είμαι ένας έθνικόφρων δεξιός. Τί
τοϋ άπαντάς τώρα; Δέν ξέρει τί λέει
έν τή άφελεία του. Μέ ξέρετε καί
μέ άκοϋτε, τί σχέση μπορεί νά χω
έγώ μ' αύτά; Πρώτα-πρώτα οί δε
ξιοί είναι έντελώς στραμμένοι πρός
τήν Ευρώπη. Τή δική της όργάνωση
ζηλεύουν, τά δικά της τά μεγαλεία.
Αλλά έπειδή ή Εύρώπη τους έχει
καί μιά δυσάρεστη γι' αυτούς πλευ
ρά, δηλαδή τό διαφωτισμό, τήν άθεΐα, τόν κομμουνισμό, γι' αύτό λέ
νε «έμείς είμαστε ιδιόμορφοι», καί
τότε θυμούνται τήν Ελλάδα καί τίς
παραδόσεις καί τά έθιμα. Από
σκέτη συμφεροντολογία δηλαδή.
Αλλά κι ό πατριωτισμός τής άριστεράς παρόμοια μέ άηδιάζει. Ό
αριστερός πατριώτης είναι ένα με
λόδραμα. Κατ' άρχήν δέ δέχεται πα
τρίδες καί μιλάει σέ στύλ ένας είναι
ό κόσμος, μία ή έργατική τάξη, ένας
ό ταξικός έχθρός. Αίφνης άνασύρεται ή θεωρία ότι οί έργάτες τών
χωρών τοϋ περιφερειακού καπιτα
λισμού έχουνε νά παλέψουν ένάντια
στά ξένα μονοπώλια, μάλλον, παρά
στούς ντόπιους λακέδες τους. Γιά
νά ένδυναμωθεί λοιπόν ό έργάτης
στήν πάλη του ένάντια στούς ξέ
νους άνασύρονται τά δημοτικά τρα
γουδάκια, τά φρέσκα φασολάκια κι
άλλα τέτοια φολκλορικά. ' Εγώ αγα
πώ τόν τόπο μου, έτσι δωρεάν! Γιά
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μένα ή ' Ελλάδα είναι ένα καινούριο
γοητευτικό πρόσωπο πού ήρθε
στήν παρέα καί γιά τό όποιο φήμες
λένε ότι έχει πολύ εύγενικό παρελ
θόν. Έχω τρελαθεί άπ' τή γνωρι
μία. "Αν μπορούσα θά τής τηλεφω
νούσα κάθε μέρα. Θά θελα νά τή
βλέπω κάθε νύχτα. Νιώθω καί πάλι
τό πνεύμα μου έρωτευμένο έξ αι
τίας της. Μήν περιμένετε όμως νά
βγάλετε κάτι «χρήσιμο» άπ' αύτό.
Ζώ άσκόπως.
Δέν άπάντησες όμως σ' αύτό
πού λέει ό Μοσκώφ ότι έπηρεάζεσαι άπ' τό Ράμφο.
Νά τ' άφήσει αύτά ό Μοσκώφ. Στό
Ράμφο χρωστάω μεγάλη χάρη γιατί
έγινε άφορμή νά έπισκεφτώ τό Α
γιο "Ορος. Αύτοί οί καλόγεροι, τί
καταπληκτικό πράγμα. Είναι οί πιό
άκραίοι άνθρωποι πού έχω γνωρί
σει. Μ' άρέσει νά συζητώ μαζί τους,
μ' άρέσει νά τούς άκούω νά διηγού
νται. Υπάρχει ένας γλυκύτατος άναρχισμός, μέσα σ' όλα αύτά. ΓΝαί,
είναι άναρχικοί πού όμως έφτασαν
τόσο μακριά ώστε δέν τούς χρειάζε
ται πιά νά ναι έπιθετικοί. Έτσι μέ
τό τίποτα, έννοώ χωρίς κανένα έπιχείρημα, σοϋ φανερώνουν ένα δρομο όπου μπορείς έλεύθερα καί προ
σωπικά νά έναρμονιστείς μέ τήν
κοινή έμπειρία. Μ' άρέσουν τά μά
τια τους, τό ψωμί τους, τό κρασί
τους.
Μιά φορά ό Βασίλειος έλεγε ότι
δέ διαφέρουν άπό τ' άλλα παιδιά
τών χωριών καί τών πόλεων παρά
μόνο σέ τούτο: «τ' άλλα παιδιά τά
φωνάζει τό βράδυ ή μάνα τους,
μέσα, καί σταματάνε τό παιχνίδι. Οί
καλόγεροι όμως πού δέν έχουν μά
να -μάνα τους, λένε, είναι ή Πανα
γία!- μπορούν νά συνεχίζουν τό
παιχνίδι έπειδή δέν ύπάρχει κανείς
νά τούς φωνάξει». Καί συνεχίζουν
μέ διάφορες ολονυχτίες κλπ. Έτσι
είναι. Ό τόπος στόν οποίο θέλουν

νά φτάσουν οί καλόγεροι είναι κιό
λας ό δρόμος πού περπατάνε. Τό
μέσον κι ό σκοπός είναι τό ίδιο.
Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο.
Θές όμως νά ξαναγυρίσουμε
στό Ράμφο καί τό Μοσκώφ;
Κοιτάξτε, ό Ράμφος είναι ένας άπό
μάς. Γι' αύτό έχει ένδιαφέρον. "Αν
δέν ήταν ένας άπό μάς, δέ θά μάς
ένδιέφεραν τά βιβλία του, ή θά τά
βλέπαμε όπως τά βιβλία τοϋ Φρά
γκου ή τού Τσιρόπουλου. Αύτό ό
μως, τό ότι είναι ένας άπό μάς,
έμείς τό ξέρουμε, άλλά δέν τό βλέ
πω μές στά βιβλία του. Δέ βλέπω
έκεϊ μέσα τίποτε άπ' τίς συζητήσεις
μας στό Α' Πανσπουδαστικό συνέ
δριο τής ΕΦΕΕ. Τίποτα άπό τό 114.
Τίποτε άπό τό Παρίσι όπου είμαστε
τό '68. Ή ιστορία του έγινε αόρα
τη. Από φιλοσοφία βέβαια δέν κα
ταλαβαίνω καί τέτοια βιβλία μέ
κουράζουν. Απορώ όμως: ώς
«ποιός», ώς «τί» συναντιέται μέ τήν
πνευματική παράδοση τοϋ τόπου
του; Έτσι απρόσωπα; Μά τότε κι ή
όρθοδοξία του φοβάμαι ότι είναι
άπρόσωπη, ιδεολογική, κι ούρανοκατέβατη.
Τί νά σάς πώ; Μετά τό Μάη τού
68 στό Παρίσι χαθήκαμε. Συναντη
θήκαμε τό '75 μιά φορά πού πήγα
με στό "Αγιο Όρος. 'Εκείνος, ό
Κυριτσόπουλος κι έγώ. Μέ τόν Κυριτσόπουλο συναντιόμαστε πολύ
συχνά, άλλά μέ τό Στέλιο έχουμε νά
μιλήσουμε άπό τότε. Τί θέλει καί
μάς μπερδεύει ό Μοσκώφ; Είμαι
ύπό τήν έπήρεια τών άλλων, λέει,
τών συντηρητικών. Αύτός βλέπεις
προσπαθεί νά ψήσει τούς καλόγε
ρους νά μποϋν στό ΚΚΕ. Καί δέν
έχει, λέει, ούτε τό πράσινο ούτε τό
κόκκινο φώς άπό τό κόμμα του,
έχει μόνο κίτρινο. Καί μένα ή φα
ντασία μου, μού λέει άλλα. Μού λέει
ότι ή Μόσχα θά καλόβλεπε ένα
καπέλωμα τής όρθοδοξίας. Πάντα

ήθελε νά αισθάνεται ότι είναι ή
μεγάλη αυτοκρατορία πού κληρο
νομεί τήν Ανατολή άπό τό Βυζά
ντιο, μετά τήν πτώση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας. Τί νομίζετε;
Γιατί οί Έλληνες κομμουνιστές
είναι στή συντριπτική τους πλειοψηφία φιλορώσοι; Διότι τό χουμε
μέσα μας νά όνειρευόμαστε μόνιμα
τή Μεγάλη Αύτοκρατορία τής Ανα
τολής. Κι άρχισαν τώρα έκεϊ νά
άνασύρουν τά παλιά σλόγκαν, «ό
πρώτος σοσιαλιστής ήταν ό Χρι
στός», καί πράσινα άλογα, «ή έκκλησία κράτησε τό φρόνημα τοϋ
λαού ψηλά ώσπου νά νικήσει τό
κόμμα» κι «άποτελεϊ τό προηγού
μενό μας σώμα». Αρλούμπες. "Αν
ή Μόσχα κατάφερνε νά καπελώσει
τήν όρθοδοξία θ' άποκτούσε σύν
τοίς άλλοις μία τεράστια πολιτιστι
κή βάση άπέναντι στόν άνατολικό
καί ίσλαμικό έθνικισμό, καί άπέναντι στή Δύση θά μπορούσε νά λέει
ότι, άλλων παραδόσεων εϊσαστε έσείς οί καπιταλιστές κι άλλων έμείς.
Σιγά-σιγά θά μάς πούνε ότι ό φορέ
ας τής πίστης μας καί τής παράδο
σής μας είναι τό Πατριαρχείο τής
Μόσχας ή ή Ακαδημία τών Επι
στημών. Έ , λοιπόν, όχι! Τό "Αγιο
"Ορος είναι τό έπίκεντρο αύτού τού
προβληματισμού μας. Τό "Αγιο "Ο
ρος είναι ή Ορθοδοξία. "Αλλη όρ
θοδοξία δέν ξέρω, ούτε μ' ένδιαφέρει.
Είπες «ή πίστη μας». Νά συμπεράνουμε ότι παρακολου
θείς τό τυπικό τής έκκλησίας;
Μεταλαμβάνεις άς πούμε;
Οχι, δέν μπορώ. Αλλά άν μπορού
σα, λαχείο θά τήν έκαμνα. Ακού
στε, έγώ άλλο θέλω νά πώ τώρα.
Ότι ένώ κοιτάω νά μάθω τί τρέχει
καί μελετώ τήν παράδοση, έρχονται
διάφοροι καί μού χύνουν μελάνι
άπό δεξιά κι άπ' άριστερά, χάνω
τήν ψυχραιμία μου κι έκνευρίζομαι.
Αλλά κι έσείς δέν πρέπει νά ρχε-

στε σάν δημοσιογράφοι όλο βιασύ
νη πού μυρίστηκαν κάποιο νέο καί
προσπαθούν νά τό έκμαιεύσουν όπως-όπως. Θά μάς κάνετε έτσι νά
λέμε πράματα πού 'ναι πάνω άπ' τό
κεφάλι μας. Βέβαια ή κατάσταση
είναι έντελώς μουγγή κι άδιέξοδη
άλλά καί μέ τό νά τρέχετε στόν
Μοσκώφ, τόν Ζουράρι, ή έμένα, τί
θά γίνει; Νά σάς πούμε πράγματα
γιά τά όποια μετά θά μετανοιώσουμε; Νά σάς πάρουμε στό λαιμό μας;
Εγώ δέ θά τό 'θελα μέ τίποτα.
"Ας τ' άφήσουμε λοιπόν έδώ
αύτό τό θέμα. Θέλω όμως νά
σέ ρωτήσω κάτι άλλο. Μίλη
σες πριν γιά μιά μεγάλη Αύτο
κρατορία τής Ανατολής πού
ύ π ά ρ χει στό ύ π ο σ υ νείδ η το
πολλών Ελλήνων. Αύτό μαζί
μέ τό «Έσκή Σεχήρ», μέ τό
«Ζήτω ή Ελλάδα» στό τρα
γούδι σου «τσάμικο» μπορούν
νά γίνουν άντικείμενο έκμετάλλευσης γιά έναν έθνικισμό
ή αναβίωση τής Μεγάλης ιδέ
ας;
Σιγά-σιγά θά μού πείτε ότι πρέπει
νά γυρίσουμε πίσω στούς Τούρκους
τή Θεσσαλονίκη καί τήν Καβάλα
έπειδή τούς τίς πήραμε μέ τή βοή
θεια τοϋ ιμπεριαλισμού καί τοϋ με
γαλοϊδεατισμού. Νομίζω ότι ή κριτι
κή τής ιστορίας μας δέν πρέπει
νά ναι τόσο άφηρημένη ούτε τόσο
κλισαρισμένη. Έγώ ομολογώ ότι
δέν είμαι άρμόδιος νά σάς μιλήσω
γιά τήν Ελλάδα. Ή δική μου Ελ
λάδα είναι καθαρά ποιητικής καί
έρωτικής τάξεως καί προσπάθησα
νά τή ζωγραφίσω μέ όνόματα φίλων
μου, δρόμων καί τοπωνυμίων ανε
ξάρτητα άπό τά σύνορα τού Ελλη
νικού κράτους πρός τό όποιο δέν
τρέφω καμιά ιδιαίτερη έκτίμηση.
Τί σχέση έχει τό τσάμικό μου μέ
τόν Παπαδόπουλο; Ή Ελλάδα γιά
μένα δέν έχει σχέση μέ τά σύνορα.
Δέν άνέχομαι όμως νά μού κάνουν

καί τόν έξυπνο διάφοροι κοσμοπο
λίτες καί διεθνιστές. Τούς είδαμε
τούς διεθνισμούς τους. Όλες αύτές
οί θεωρίες κατέληξαν στό ν' άποθρασυνθούν οί δυνάμεις καί νά μα
ραίνονται συνεχώς οί λαοί. Καί δί
πλα μας βλέπετε τί γίνεται; Οί Βούλ
γαροι άναπτύσσουν Θρακολογία, οί
Γιουγκοσλάβοι συντηρούν τό Μα
κεδονικό ζήτημα, οί Αλβανοί δημο
σιεύουν χάρτη τους πού φτάνει μέ
χρι τήν Πρέβεζα, οί Τούρκοι, όχι
μόνο σχεδιάζουν άλλά καί πραγμα
τοποιούν, καί μόνον έμείς είμαστε
πολύ έξυπνοι καί δέν καταλαβαί
νουμε άπ' αύτά.
Μήπως όμως αύτό είναι ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έλληνικό;
Δέν ξέρω βρέ παιδί μου, άλλά δέν
πρέπει νά ύπάρχει καί λίγη τσίπα;
Δέν είναι ότι χάνουμε ένα οικόπε
δο. Είναι αύτή ή κακία, αύτή ή
έπιδεικτική άδιαφορία άπέναντι
σ' αύτό τό γεγονός. "Ετσι χάνουμε
τόν έαυτό μας. Χάνοι'με τόν άπέναντί μας, χάνουμε τό φίλο μας, τή
γυναίκα μας. Βέβαια, ή δεξιά, μέ τίς
ύποκριτικές ρητορίες της, μάς έκα
νε νά μισήσουμε καί τή χώρα καί τά
σύμβολά της. Άκοϋμε έθνος καί
δικαίως τό βάζουμε στά πόδια γιατί
είναι ταυτισμένο μέ τούς χωροφύ
λακες. Έτσι όμως άνοιξε ή πόρτα
γιά νά ρθουν μετά κι άλλοι πού
μάς έκαναν έν συνεχεία νά μισή
σουμε καί τούς έαυτούς μας καί τίς
σχέσεις μας μέ τούς άλλους.
Καταντήσαμε πιά ν' άγαπάμε μιά
γυναίκα καί νά ντρεπόμαστε νά τό
πούμε μή μάς κοροϊδέψουν. Πού νά
τολμήσεις νά πεις ότι άγαπάς τή
δουλειά σου άνάμεσα σ' όλους αύτούς πού συνεχώς γκρινιάζουν άλλά
δέν τού>ς είδα καί ποτέ νά ψάχνουν
στίς μικρές αγγελίες γιά ν' άλλάξουν
δουλειά. Κάποιο δεσμό έχουν οί
άνθρωποι μ' όλα αύτά. Αλλά δέ
θέλουν νά τό πιστέψουν. Έγινα 40

χρονών γιά νά μπορέσω ν' άγαπήσω
τόν μπαμπά μου καί τή μαμά μου.
« Επικοινωνείτε;» μέ ρωτάει τίς
προάλλες ένας έξυπνος. Μά τί νά
έπικοινωνούμε; Δέν πρόκειται γιά
έπικοινωνία απόψεων. Γιά άγάπη
μιλάω. Πού τήν πήγα τήν καημένη
στό νοσοκομείο καί ξαφνικά άρχισα
νά κλαίω. Αύτό έννοώ.
Γίνεται πολύ συζήτηση τελευ
ταία γιά τό λαϊκό τραγούδι.
Μερικοί θεωρούν πώς ό,τιδήποτε λαϊκό είναικαίκαλό. Ποιό
τραγούδι καταλαβαίνεις έσύ
γιά λαϊκό;
Κριτήρια δέν ξέρω νά σάς πώ.
Αλλά καί νά ήξερα, σέ τί θά μάς
ώφελοϋσε; Γιά νά κάνουμε τούς
έξυπνους σ' αύτούς μέ τούς όποιους
δέν συμφωνούμε; Ούτε ύπάρχει κα
μιά ιδιαίτερη κρίση στό λαϊκό τρα
γούδι. Στό «έντεχνο», ναι, ύπάρχει
κρίση. Στό λαϊκό, τό μόνο πρόβλημα
είναι ότι τά άσχημα τραγούδια είναι
πάρα πολλά. Δηλαδή τά καλά πού
γράφονται σήμερα δέν είναι άριθμητικώς λιγότερα άπ' ό,τι σέ άλλες
έποχές. Τά άσχημα είναι πολύ περισ
σότερα σέ σχέση μέ άλλες έποχές
λόγω τής μαζικής παραγωγής. Αύτό
βέβαια δημιουργεί ένα μπέρδεμα,
άλλά ό μόνος τρόπος νά τό ξεπεράσουμε είναι νά δείξουμε πίστη καινά
άφήσουμε τίς γκρίνιες και τίς άποστασιοποιήσεις άπέναντι στά τρα
γούδια πού μάς «πιάνουν». Όταν
άκούς ένα τραγούδι καί σού ρχεται
νά χορέψεις, πού σέ «σφάζει» στό
στομάχι, πού σού ξυπνά τούς έκ
βάθους ρυθμούς, γιατί νά είσαι τόσο
σκεπτικιστής, γιατί τόση αμφιβολία:
Προτείνω σάν μοναδικό κριτήριο,
τό κριτήριο τής βιωσεως. Δέν είναι
βέβαια πολύ άντικειμενικό, είναι ό
μως πολύ άνθρώπινο Καί πιστεύω
ότι όταν προσπαθούμε νά έπιβάλλουμε. ή νά διαμορφώσουμε αντικει
μενικά κριτήρια, που νά μάς κατοχυ

ρώνουν άπ' όλες τίς μπάντες, τότε
είναι πού ή σύγχυση αυξάνει. Και
φοβούμαι όχι μόνο στό τραγούδι
άλλά γενικότερα.
Πήγα πριν δυό-τρία χρόνια έκεί
πού έπαιζε μιά κομπανία νέων, ή δέν
θυμάμαι ίσως νά ταν στού Σαμπάνη, καί είδα νέα παιδιά νά χορεύουν
ύπέροχα στήν πίστα. Τό καταπλη
κτικό ήταν ότι μπορούσες νά «διαβά
σεις» στά πρόσωπά τους, στά ρούχα
τους, στό στύλ τους τήν ιστορία τους·
ήταν δικά μας παιδιά, γνωστό σενά
ριο: δικτατορία, πολυτεχνείο, μετα
πολίτευση, έντονη κομματικοποίη
ση, έν συνεχεία «άποστράτευση»,
δίχως στέγη, λίγο ρόκ, καταλήψεις
Και τώρα, νά, πού οδηγούσαν τά
ταλαίπωρα βηματάκια τους στά βή
ματα αύτού τού ζεϊμπέκικου πού
τύλιγε πιά το ποδαράκι τους μ' ένα
ύπέροχο παπουτσάκι. Αλλά καί οί
νέοι μουσικοί, θαυμάσιοι, ζήσαν κι
αύτοί τό ίδιο σενάριο. Και τώρα τό
έκφραζαν καί τό δραματοποιούσαν
μέ τό δικό τους ιδιαίτερο παίξιμο.
Δέν είχε σημασία πού ταν παλια
ρεμπέτικα· άκουγόντουσαν σάν ναταν γιά πρώτη ιρορά. Γιά μένα τό
πιό εύχάριστο ήταν αύτή η άνθηση
τής λαϊκής σκηνής τά τελευταία δυότρια χρόνια. Ισως υπαρξουν άνθρω
ποι πού δέν έχουν τήν εύαισθησια νά
τό καταλάβουν αύτό, και μέ τή
κεκτημένη ταχύτητα τών παλαιών
κλισέ ίσως θελήσουν, μη κατανοώ
ντας το, νά τό έκμεταλλευτοϊ>ν ή νά
τό ίδεολογικοποιήσουν...
Αύτό άκριβώς. Υπάρχουν σή
μερα άνθρωποι πού ίδεολογικοποιούν τό λαϊκό καιπροσπαθούν να το στεγανοποιήσουν ή :
νά τό στρέψουν εναντία σέ !
άλλα είδη μουσικής π.χ. τό ροκ.
Δέν θά τούς άφήσουμε. Είμαστε
πολλοί πλέον και δέν θα τους αφήσουμε. Εαν κάνουν λάθος θα τους
το ύποδειξουμε ξανα και ξανά Εαν
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έπιμείνουν, θά τούς κράξουμε. Από
πού κι ώς πού θά άρνηθούμε άλλες
μουσικές ή τό ρόκ; Τό έπίκεντροτοΰ
ρόκ είναι ό άνθρωπος πού πάσχει
άπό μανικό έρωτα. Καί τού ρεμπέτι
κου έπίσης. Αύτά τά πράγματα φτιά
χνονται γιά τόν άνθρωπο ώς πρόσω
πο. Ως μιά καθολική έννοια. Γιά τόν
άνθρωπο πού ένώ είναι φθαρτός,
συμπεριφέρεται σάν νά ' ταν αιώνιος.
Γιά τόν καψούρη, πώς τό λένε.
ΓΓ αύτόν πού ό Βαμβακάρης έγραψε
«τί πάθος άτελείωτο πού είναι τό
δικό μου».
Νά γιατί αύτές οί μουσικές έπικοινωνούν. Διότι είναι μουσικές προσώ
πων. Οποιος πάει νά βάλει στεγανά
έδώ, έχει άναμφισβήτητα πολύ κα
κούς σκοπούς.
Υπάρχει όμως καί στό παρα
δοσιακό ρόκ μιά φθορά. "Ας
πούμε ό Bob Dylan πού έξέφραζε τό κίνημα διαμαρτυρίας,
προσχωρεί τώρα στόν χριστια
νισμό. Πώς εκφράζεται σήμε
ρα παγκόσμια αύτή ή αμφισβή
τηση, ή διαμαρτυρία των νέων;
Τό ρόκ υπήρξε ή μόνη πραγματική
άντιπολίτευση στή Δύση. Απέναντι
στό μουσικό ορθολογισμό τής Δύ
σης. Εκεί πού τό τραγούδι φτιάχνο
νταν πλέον μέ κομπιούτερ καί κλισέ
παραγωγών, βγήκαν αύτά τά ύπέροχα τσογλάνια καί φτιάξαν αύτή τήν
άναγέννηση, τό ρόκ. Αλλά τέτοια
σπουδαία πράγματα δέν είναι εύκο
λο νά συνεχίσουν, παρά μόνο όταν
κατά τή γνώμη μου συναντηθούν μέ
μιά μεγάλη διαχρονική παράδοση
πού νά μπορεί νά τά ύποδεχθεϊ καί
νά τά καταστήσει δυνατά, άκόμα καί
πέραν τής νεανικότητάς τους. Αλλά
τέτοια παράδοση δέν νομίζω ότι
ύπάρχει στή Δύση. Ψάχνουν τώρα οί
βετεράνοι τού ρόκ, όσοι έπέζησαν
άπό τά ναρκωτικά ή άπό τόν τρόμο
τού κοινού. Αλλά τί μπορούν νά
βρούν; Πηγαίνει ό Dylan στόν προτε
σταντισμό. Αλλά τί έχει νά τού δώσει
ό προτεσταντισμός; Μόνο νόμους
καί έντολές σέ στύλ «άμα κάνεις τό
καλό θά άμειφθείς, άμα κάνεις τό
κακό θά τιμωρηθείς». Διότι αύτό
είναι ό προτεσταντισμός, μιά νομο
λατρεία, ένα τελειωμένο κείμενο πού
δέν μπορεί νά μάς δεί, παρά μόνο ώς
όργανά του. Νιώθω ότι είναι διαφο
ρετικά τά πράγματα σέ μάς.
Στή δική μας παράδοση, ό κάθε
άνθρωπος ξεχωριστά άναγνωρίζεται
έξ αρχής σάν ένας κόσμος ολόκλη
ρος. Νά γιατί ή δική μας άμφισβήτηση πού, όπως λέγαμε καί πρίν, είναι
ένα αίτημα τού προσώπου, βρίσκει
στήν πνευματική μας παράδοση έ
ναν έπαρκή συνομιλητή, γιά νά κάνει
διάλογο. Ξέρετε τί είδα τίς προάλλες;
Σέ μιά παλιότερη συνέντευξή του ό
Πρίσλεύ, λέει; «Αύτό πού άκούτε,
είναι ή τελευταία κραυγή τής Δύσης,
περιμένοντας μιάν Ανατολή». Δια
θέτω μεγάλη φαντασία, οπότε ένιω
σα ότι αύτή ή κουβέντα ίσως μάς
άφορά.
Πιστεύω ότι μπορούμε νά προε
τοιμαζόμαστε, γιά νά δώσουμε κά
ποτε τή δική μας οικουμενική άπάντηση. Θά μού> πείτε, πώς; Μ' αύτή
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τή γλώσσα τών όκτώ-δέκα έκατομμυρίων άνθρώπων; Σάς άπαντώ, μά
καί πότε οί Έλληνες ήταν πολλοί; Τό
θέμα είναι νά σεβόμαστε καί νά
άγαπάμε αύτή τή γλώσσα. ’Εμείς δέν
έχουμε κανένα μεγαλείο, αύτή όμως
έχει. Καί, a propos, συγχαρητήρια
πού δέν υιοθετήσατε τό μονοτονικό.
Νομίζουν ότι ή γλώσσα είναι ένα
«μέσον» όπως λένε. Όπως τό τηλέ
φωνο, όπως τά έργαλεία. Κι έτσι
λαμβάνουν τό θράσος νά τήν άπλοποιήσουν. Σιγά-σιγά θά βρεθεί καί
κανένας άνόητος καί θά μάς προτεί
νει τό λατινικό άλφάβητο, ώς άπλούστερο. Παραπονιούνται ότι μάς άρπάξανε τά έλγίνεια. Αύτοί πού μάς
αρπάξανε τά πνεύματα άπ' τή γλώσ
σα μας, ξέρουν τί κάνουν;
Γιά νά ξαναγυρίσουμε στήν άμφισβήτηση τών νέων. Γιά τά
νέα ρεύματα στό ρόκ, ριιηίικλπ,
τί γνώμη έχεις;
Συμπαθέστατοι είναι. Καλοί. Αλ
λά πολύ γραφικοί, βρέ παιδί μου. Σέ
σχέση μέ ό,τι προηγήθηκε καί σέ
σχέση μέ τό αίτούμενο έπίσης, πολύ
γραφικοί. Παρ' όλο τους τό σαματά
καί τή βία...
Μάθαμε ότι στις συναυλίες
σου στήν έπαρχία, ύπήρξαν με
ρικές φ ο ρ ές έπ εισ όδια καί
β ια ιό τ η τ ε ς . Πώς τά έρμηνεύεις;
Νά σάς πώ. Υπάρχουν άνθρωποι
πού όταν βλέπουν ένα πρόσωπο πού
συμπαθούν, κάθονται καί κάνουν
μιά καλή παρέα. Υπάρχουν καί
άλλοι πού δέν μπορούν νά είναι
μ' ένα πρόσωπο πού συμπαθούν,
παρά μόνο πολεμώντας το. Ψιλοδαιμονισμένοι. Πέφτω σέ τέτοιες περι
πτώσεις. Μαζί δέν κάνουμε καί χώ
ρια δέν μπορούμε, πού λένε. Σηκώ
νουν τόν κόσμο, σπάνε πόρτες, μπαίν ουν τ ζ ά μ π α καί μετά
διαμαρτύρονται ότι δέν βλέπουν, ή
ζητάνε τά λεφτά τους πίσω. Μιά
φορά στά Ιωάννινα, κάποιος ούρ
λιαζε άπό τήν άρχή, διάφορες άσυναρτησίες. Μετά ζήταγε ν' άλλάξω
τή σειρά τού προγράμματος. Νά πώ
έκείνο καί όχι εκείνο. Τού λέω;
«μιάμιση ώρα σ' άκούω. "Αν μπο
ρούσες νά μ' άπαλλάξεις άπ' τήν πα
ρουσία σου τό τελευταίο ήμίωρο θά
μ' έκανες εύτυχισμένο». Περιέργως
σώπασε. Αλλά άργότερα, φεύγο
ντας άπό τό γήπεδο, άκουσα μιά
φωνή, είμαι βέβαιος πώς ήταν ή δική
του φωνή, άκούστηκε σάν τό παιδί
στόν «Τάρας Μπούλμπα» καί ε'ιπε;
«Εγώ σ' άκούω δεκαπέντε χρόνια,
κι έσύ δέν μ' άκουσες ούτε μιάμιση
ώρα». Έχει δίκιο, δέ λέω. Ήταν
όμως χιλιάδες κόσμος. Δέν μπορού
σα νά τραγουδήσω μόνο γι' αύτόν.
Δέν τόν ξέρω. Τόν άσπάζομαι όπου
κι άν βρίσκεται. Θά συναντηθούμε
οπωσδήποτε. "Ας μέ καταλάβει. Τήν
άγαπώ τή συναυλία. Είμαι υποχρεω
μένος νά τήν υπερασπιστώ μέχρι

«Εϊσαστε
επικίνδυνοι»
τοΐ> Μισελ Φουκώ

Όσο γιά έκπληξη έγώ πράγματι
ένιωσα έκπληξη. "Οχι άπ' αυτό πού
συνέβη αλλά άπό τίς άντιδράσεις
καί τή φυσιογνωμία πού προσδί
δουν ατό γεγονός.
Αύτό πού συνέβη; "Ενας άνθρω
πος καταδικάζεται σέ δεκαπέντε
χρόνια φυλακή γιά μιά ληστεία. ’Εν
νέα χρόνια άργότερα τό δικαστήριο
τής Ρουέν άποφαίνεται δτι ή κατα
δίκη τού Knobelspiess είναι έντελώς
ύπερβολική. Μετά τήν άπελευθέρωσή του κατηγορείται καί πάλι γιά
άλλα γεγονότα. Καί ιδού ολόκληρος
ό τύπος νά φωνάζει γιά τό σφάλμα,
τήν άπάτη, τή δηλητηρίαση. Καί
φωνάζει γιά ποιόν; Γι' αύτούς πού
είχαν ζητήσει μιά πιό μετρημένη
δικαιοσύνη, γι' αύτούς πού ύποστήριζαν δτι ή φυλακή δέν μπορεί νά
μετασχηματίσει έναν κατάδικο. "Ας
θέσουμε μερικά άπλά έρωτήματα:
1) Πού βρίσκεται τό σφάλμα; 'Ε
κείνοι πού έπιχείρησαν νά θέσουν
σοβαρά τό πρόβλημα τής φυλακής,
τό έπαναλαμβάνουν άπό χρόνια: ή
φυλακή ιδρύθηκε γιά νά τιμωρεί
καί νά βελτιώνει. Τιμωρεί; "Ισως.
Βελτιώνει; Οπωσδήποτε όχι. Ούτε
έπανεισάγει ούτε άναμορφώνει, άλλά αντίθετα συγκροτεί καί ένδυναμώνει ένα «έγκληματικό περιβάλ
λον».
Αύτός πού μπαίνει στή φυλακή
γιά κλοπή μερικών χιλιάδων φρά
γκων έχει πολύ περισσότερες πιθα
νότητες νά βγει άπ' αύτήν έγκληματίας παρά τίμιος άνθρωπος. Τό βι
βλίο τού Knobelspiess τό έδειχνε
καθαρά. Φυλακή στό έσωτερικό
τής φυλακής, τά τμήματα ύψηλής
άσφάλειας κινδύνευαν νά δημιουρ
γήσουν έξεγερμένους. Ό Knobel
spiess τό είπε, κι έμεϊς τό είπαμε
καί θά 'πρεπε νά γίνει γνωστό. Τά
γεγονότα όσο είναι δυνατόν νά τά
γνωρίζουμε τό έπιβεβαιώνουν.
2) Ποιοι άπατήθηκαν; Αύτοί ά-
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Φουκώ, σέ άρδρο του στήν έφ ημ ερίό α Libération
υπ ερα σ πίζετα ι τίς δ έσ εις του γιά τή δικαιοσύνη κ α ί τήν
κριτική στήν όποια π ρ έ π ε ι νά τήν υποβάλλουμε. 'Αφορμή τό
ότι τόν κα τηγο ρο ύν γιά τήν υποστήριξη ένό ς κ ρα το υμ ένο υ
π ο ύ μόλις άποφ υλακίστηκε ξανα κα τηγορεϊται γιά άλλα ά δι
κή ματα.
κριβώς στούς όποιους έπιχειρήθηκε νά ύποβληθεί ή ιδέα ότι μιά
διαμονή στή φυλακή θά μπορούσε
πάντα νά 'ναι χρήσιμη γιά νά ξαναφέρει στόν ίσιο δρόμο ένα έπικίνδυνο άγόρι, ή νά έμποδίσει τήν ύποτροπή ένός πρώτου έγκλήματος.
Αύτοί έπίσης τούς όποιους θέλησαν
νά κάνουν νά πιστέψουν ότι δεκα
πέντε χρόνια φυλακής στόν Knobel
spiess γιά μιά πράξη λίγο τεκμη
ριωμένη θά μπορούσαν νά άποβούν
σέ μεγάλο κέρδος γι' αύτόν καί γιά
τούς άλλους. Οί άνθρωποι δέν άπα
τήθηκαν άπ' αύτούς πού θέλαν νά
γίνει ή δικαιοσύνη όσο είναι δυνα
τόν ποιό λεπτολόγο, άλλά άπ' αύ
τούς πού ύπόσχονται ότι οί εύκολες
καταδίκες θά έξασφαλίσουν τήν άσφάλειά μας.
3) Πού βρίσκεται ή δηλητηρίαση;
' Ο Σολζενίτσιν λέει μιά φράση ύπέροχη καί σκληρή: «Θά ’πρεπε νά
φυλαγόμαστε άπό έκείνους τούς
πολιτικούς ήγέτες πού έχουν τή
συνήθεια νά ήρωοποιούν τίς φυλα
κές τους». Υπάρχει μιά όλόκληρη
λογοτεχνία τού σωρού καί μιά άγοραία δημοσιογραφία πού έξασκούν
ταυτόχρονα τήν άγάπη πρός τόν
έγκληματία καί τόν τρόμο μπροστά
στό έγκλημα. Ό τυχοδιώκτης, ό
δημόσιος κίνδυνος, ό άδάμαστος άντάρτης, οί μαύροι άγγελοι... Κάτω
άπ' τό όνομα μεγάλων δολοφόνων ή
διάσημων γκάνγκστερ δημοσιεύο
νται βιβλία πού έχουν ξαναγραφτεί
(ή μάλλον γραφεί έξολοκλήρου)
ά π’ τούς ίδιους τούς έκδότες: τά
μέσα πληροφόρησης εύφραίνονται.
' Η άλήθεια όμως είναι έντελώς δια

φορετική: ό κόσμος τού έγκλήμα
τος καί τής φυλακής είναι σκληρός,
άθλιος, έξευτελιστικός. Ή δηλητη
ρίαση δέν προκαλείται άπ' αύτή τή
διαπίστωση. Προκαλείται άπ' τήν
κάλυψη αύτής τής άλήθειας κάτω
άπό γελοία πλουμίδια.
Αύτές οί άμφιλεγόμενες ηρωο
ποιήσεις είναι έπικίνδυνες γιατί μιά
κοινωνία δέν έχει άνάγκη νά άγαπά
ή νά μισεί τούς έγκληματίες της,
άλλά νά γνωρίζει μέ τή μεγαλύτερη
δυνατή άκρίβεια ποιόν τιμωρεί, για
τί τιμωρεί, πώς τιμωρεί καί μέ ποιά
άποτελέσματα. Είναι έπικίνδυνες έ
πίσης γιατί τίποτα δέν είναι πιό
εύκολο άπ' τό νά τροφοδοτεί μ' αύ
τές τίς συγκεχυμένες έξυμνήσεις
ένα κλίμα φόβου καί άνασφάλειας
όπου οί βιαιότητες έκτραχύνονται
καί άπ' τή μιά πλευρά καί άπ' τήν
άλλη.
4) Πού βρίσκεται τό κουράγιο;
Βρίσκεται στή σπουδαιότητα νά το
ποθετείς καί νά ξανατοποθετείς άδιάκοπα αύτά τά προβλήματα πού
είναι άπ’ τά παλιότερα τού κόσμου:
τά προβλήματα τής δικαιοσύνης καί
τής τιμωρίας. Μιά δικαιοσύνη δέν
μπορεί ποτέ νά λησμονεί πόσο δύ
σκολο είναι νά 'σαι δίκαιος καί πό
σο εύκολο νά 'σαι άδικος, τί έργασία άπαιτεί ή άνακάλυψη ένός κόκ
κου άλήθειας καί πόσους κινδύ
νους κρύβει ή κατάχρηση τής
έξουσίας της.
Αύτό είναι τό μεγαλείο κοινωνιών
όπως οί δικές μας: έδώ καί αιώνες,
διαμέσου συζητήσεων, πολεμικών,
άκόμα καί λαθών, οί κοινωνίες αύ
τές άναρωτήθηκαν γιά τόν τρόπο

μέ τόν οποίο πρέπει να άπονέμεται
δηλαδή νά άσκείται ή δικαιοσύνη.
Ή δικαιοσύνη -μιλώ τώρα γιά τό
θεσμό- καταλήγει νά ύπηρετεί τόν
δεσποτισμό όταν αύτοί πού τήν άσκούν καί μάλιστα έκεϊνοι πού προ
στατεύει δέν έχουν τό κουράγιο νά
τής θέσουν προβλήματα. Η προ
σπάθεια τού σημερινού ύπουργείου
δικαιοσύνης νά μελετήσει τό ποινι
κό σύστημα πιό βαθιά άπ' ό,τι μέ
χρι σήμερα είναι άπ' αύτή τή σκο
πιά σημαντική. Έ ν πάση περιπτώσει οί δικαστές τής Ρουέν στάθη
καν πιστοί σ' αύτή τήν παράδοση
καί σ' αύτή τήν άναγκαιότητα τή
στιγμή πού έκριναν ύπερβολική τήν
ποινή πού έπιβλήθηκε στόν Knobel
spiess. Υπερβολική, έπομένως κα
κή γιά όλο τόν κόσμο.
5) Πού βρίσκονται οί κίνδυνοι; Οί
κίνδυνοι βρίσκονται στό έγκλημα.
Οί κίνδυνοι βρίσκονται στήν κατά
χρηση τής έξουσίας. Καί ταυτόχρο
να βρίσκονται στή σπεροειδή γραμ
μή πού τά ένώνει. Πρέπει βέβαια
νά άποστρεφόμαστε κάθε τι πού
μπορεί νά δυναμώνει τό έγκλημα.
Νά άποστρεφόμαστε όμως καί κά
θε τι πού έπιχειρώντας νά τό τιμω
ρήσει κινδυνεύει νά τό ένισχύσει.
"Οσο γιά σάς, πού πιστεύετε ότι
ένα σημερινό έγκλημα δικαιώνει μιά
χθεσινή τιμωρία δέ γνωρίζετε νά
κρίνετε. Ακόμα όμως χειρότερο,
είστε έπικίνδυνοι γιά μάς καί γιά
σάς τούς ίδιους, άν τουλάχιστον,
όπως έμείς, δέ θέλετε νά βρεθείτε
μιά μέρα κάτω άπό τόν πέλεκυ μιάς
δικαιοσύνης ναρκωμένης άπ' τίς
αυθαιρεσίες της. Είστε έπίσης ένας
ιστορικός κίνδυνος. Γιατί μιά δι
καιοσύνη πρέπει πάντα νά άναρωτιέται γιά τόν έαυτό της, άκριβώς
όπως μιά κοινωνία δέν μπορεί νά
ζήσει παρά άπ' τήν έργασία πού
άσκεί έπί τού έαυτού της καί έπί
τών θεσμών της.
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ρώθηκε, έπισημοποιήθηκε, έγινε θε
σμός τού κράτους. ΓΓ αύτό άλλωστε,
καμιά παράταξη δέν άντέδρασε στό
ν. 1264/82, έξωράΐζοντας έκτος τών
άλλων τήν κυβέρνηση ότι θέσπισε
τήν άπλή άναλογική στό συνδικαλιστικό κίνημα ένώ ό νόμος ορίζει σάν
ύποχρεωτικό έκλογικό σύστημα τήν
ένισχυμένη. Στις διοικήσεις τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων άπειλείται ή γραφειοκρατία όταν υπάρχουν
μέλη πού έκπροσωπούν συσπειρώ
σεις 60-100 έργατών κι έτσι οί άνεξέλεγκτες πρωτοπορίες «κόβονται» μέ
τό έκλογικό σύστημα τού ν. 1264/82.
Όμως παρόλα αύτά ύπάρχουν
άρκετοί άντιπρόσωποι στό συνέδριο
τού ΕΚΑ τής 3 καί 4 Σεπτέμβρη πού
έχουν έκλεγεί σάν άνεξάρτητοι συν
δικαλιστές άπό διάφορους χώρους ή πλειοψηφία τους πριν τήν ισχύ τού
ν. 1264/82 καθώς καί άνεξάρτητοι
συνδικαλιστές πού έπαιζαν σημαντι-

ζαλίζεται, μέ κόπο συγκροτείται άπο τό νά έκφράσει απεγνωσμένες
διαμαρτυρίες, όταν άκούει έπί τρίωρον φιλοσοφίες σέ στύλ: τί νά γίνει,
ήρθε πέμπτη καί ύπάρχουν τέσσερις
θέσεις, πέμπτη θέση δέν υπάρχει,
μακάρι νά υπήρχε, ή χαρακτηρι
σμούς όπως «ό παμπόνηρος γιουγκοσλάβος» (άπό πού κι ώς πού ό
άνθρωπος;), ή διαμαρτυρίες γιά τή
φινλανδική άναμετάδοση πού - ή
λιου φαεινότερον - ήταν καταπλη
κτική άφού πρόφταινε νά βγάζει
στήν εικόνα τούς πίνακες τών άποτελεσμάτων, προτού άκόμα ό Κωνσταντάρας άντιληφθεί ποιος ήρθε
τρίτος.
Τέλος έλπίζω νά έμπεδώσουν κα
λά οί σχολιαστές ότι προτού άναγγείλουμε παγκόσμιο ρεκόρ κοιτάμε στό
πινακάκι πόσο εύνοϊκός ήταν ό αέ
ρας καί μετά βγάζουμε συμπεράσμα
τα, καί νά βρούν σύντομα ένα τρόπο

οχογΊιο... οχοίΐια....οχοιΊιο....οχο

Ε.Κ.Α.: ενα συνέδριο
ρουτίνας
Στις 3 καί 4 Σεπτέμβρη θά γίνει τό
συνέδριο του 'Εργατικού Κέντρου
Αθήνας, μετά άπό αίτηση 125 σω
ματείων τής Αθήνας.
Τά θέματα τού συνέδριου είναι ή
καθιέρωση τής απλής αναλογικής κι
ή έκλογή μέ τό σύστημα τής απλής
αναλογικής, άν περάσει, τής νέας
διοίκησης τού ΕΚΑ καί άντιπροσώπων γιά τό συνέδριο τής ΓΣΕΕ πού
θά συγκληθεί ένα μήνα άργότερα.
Η «μάχη» θά δοθεί άπ' τις παρα
τάξεις στό έκλογικό επίπεδο, έπιπεδο πού καθόλου δέν άντιστοιχεί
στήν οικονομική καί πολιτική κατά
σταση τών έργαζομένων τής χώρας
μας.
Γιατί όταν οί έργαζόμενοι τής χώ
ρας μας έχουν πίσω τους ένα άπεργιακό κίνημα πού δέν είχε καθόλου
τά χαρακτηριστικά τών άπεργιών
ρουτίνας-κινητοποιήσεις γιά τό άρ
θρο 4, άγριες άπεργίες ΕΑΣ - ΗΛΓ1ΑΓ1 - συντονισμός άπεργιών δια
φορετικών κλάδων, καταλήψεις έργοστασίων κλπ. ή όταν έχουν πίσω τους
μιά άδράνεια όχι ρουτίνας άλλά πρω
τοφανή γιά τήν έπίθεση πού δέχο
νται, όπως συμβαίνει στό βιομηχανι
κό τομέα, δέν είναι δυνατόν νά
στρέψουν τά μάτια τους σ' ένα συνέ
δριο πού γίνεται έξω άπό αυτούς καί
τά προβλήματά τους.
Οί διάφορες κορώνες τών παρατά
ξεων γιά νίκη τής δημοκρατίας καί
«ξωπέταγμα τής παρέας τού Καρακίτσου» άπ' τή διοίκηση τού ΕΚΑ,
δέν μπορούν νά συγκινήσουν τους
έργαζόμενους. Ό ταν μάλιστα συγκρίνοντας τόν Καρακίτσο καί τήν
παρέα του μέ τή διορισμένη διοίκηση
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τής 1ΣΕΕ - άπό χέρι δημοκρατική δέν βλέπουν καί μεγάλες διαφορές.
Όμως πέρα άπ τό γραφειοκρατι
κό χαρακτήρα τού συνέδριου μπαί
νει κι ένα ζήτημα γιά τό νόθο καί
άντιδημοκρατικό χαρακτήρα του.
Μεγέιλη μερίδα άντιπροσώπων έ
χουν έκλεγεί μέ τό πλειοψηφικό,
έχουν έκλεγεί μέσα άπ' τις γνωστές
άντιδημοκρατικές διαδικασίες ύποστήριξης κομματικών ψηφοδελτίων
στά κλαδικά σωματεία καί ένα ποσο
στό 15-20% τών συνέδριων προέρχο
νται άπό σωματεία σφραγίδες καί
φαντάσματα τού κ. Καρακίτσου.
Καί βέβαια όλα αυτά δέν έγιναν
τυχαία. Ανάλογα μέ τό πόσους άντιπροσώπους είχε ή κάθε παράταξη
γιά τό συνέδριο και μέ τό άν έλεγχε ή
όχι τις διοικήσεις τών πρωτοβάθμιων
οργανώσεων έκανε άρχαιρεσίες ή όχι
μέ τόν ν. 1264/82 γιά νέα έκλογή
άντιπροσώπων. Ούτε είναι τυχαίο
ότι δέν καταγγέλθηκαν τά σωματεία
τού Καρακίτσου, ό όποιος διασπάστηκε άπ' τούς άκροδεξιούς κι έτσι
είναι άνοιχτός ό δρόμος γιά συνεργα
σία μαζί του, όταν μάλιστα δήλωσε
ότι δέν ένδιαφέρεται γιά άντιπροσώπους γιά τό συνέδριο τής Γ'ΣΕΕ άλλά
μόνο γιά τήν διοίκηση τού ΕΚΑ.
Παρόλο πού δέν υπάρχουν άκριβή
στοιχεία γιά τήν πολιτική προέλευση
τών συνέδρων, κυβερνητικές πηγές
λένε ότι ή Γ1ΑΣΚΕ έχει τό 45% τών
συνέδρων καί είναι ή πρώτη δύναμη,
τό ΑΕΜ τό 5% - έδώ χρεώνονται κι
όλοι οί άνεξάρτητοι συνδικαλιστές ή ΑΔΗΣΚ τού Καρακίτσου κι οί
άκροδεξιοί πού θά κατέβουν σέ
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο τό 20%, καί
τό ύπόλοιπο (30%) ή ΕΣΑΚ.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
πού μέ τό ν. 330/76 ορθοπόδησε
χτυπώντας τούς αύθόρμητους άγώνες τών έργατών καί τίς άδέσποτες
άπεργίες, μέ τόν ν. 1264/82 ολοκλη

κό ρόλο στό άπεργιακό κίνημα αύτής τής χρονιάς πού προέρχονται
άπ' τό χώρο τών τραπεζών καί άλλων
οργανισμών κοινής ώφέλειας.
Ό συντονισμός αύτών τών δυνά
μεων στή βάση τής ανεξαρτησίας τού
συνδικαλιστικού κινήματος άπό τό
κράτος καί τά κόμματα καί στή βάση
τής προώθησης άγώνων, χωρίς συ
ντεχνιακούς σωβινισμούς, χωρίς
φλερτάρισμα μέ τίς παρατάξεις, τό
σο στό συνέδριο τού ΕΚΑ όσο καί
έξω άπ' αύτό, ατούς άγώνες πού
άπ' όλες τίς μεριές φοβούνται ή
εύχονται νά ρθουν, είναι τό ζητού
μενο σήμερα.
Τ. Χριστοδουλοπούλου

Ελσίνκι: ζωντανή
μετάδοση!
Τώρα μέ τή λήξη τού πρώτου
παγκόσμιου πρωταθλήματος στί
βου, έλπίζω νά κράτησαν οί υπεύθυ
νοι κάποιο δωμάτιο στό θεραπευτή
ριο ΣΩΤΗΡΙΑ γιά τούς σπόρ-κάστερ
Δ. Κωνσταντάρα, Γ. Μαμουζέλο και
Γ. Θεοδωρακόπουλο πού πλευριτώ
θηκαν στό Ελσίνκι καί βράχηκαν
καί φόρεσαν δυό-δυό τά πουλόβερ
καί πού όλο τό πανελλήνιο άνησύχησε σοβαρά γιά τήν υγεία τους μιά καί
άνά μισάωρο στή ζωντανή μετάδοση
δέν παρέλειπαν νά τή μνημονεύουν.
Δέν ξέρω άν είναι ξεπερασμένη ή
φράση «ή σιωπή είναι χρυσός»,
άλλά ή πολυλογία τών σχολιαστών
μας υπήρξε άνεπανάληπτη καί σκίασε άκόμα καί τά χοντροειδή λάθη
πού έκαναν στήν άναμετάδοση.
Καταπληκτικές ήταν καί οί έκτιμήσεις τού τύπου: ή Κώχ είναι φαβο
ρί καί θά νικήσει σίγουρα, έκτος κι
άν χάσει, ή, πολύ καλή αύτή ή βολή,
φεύγει καλά τό άκόντιο... όχι κακή
βολή, κάτω άπ' τά 65 μέτρα.
Τώρα πού χάσαμε τόν Διακογιάννη καί έφόσον οί έπίγονοί του μιμού
νται τό στύλ τό δικό του, θά ήταν
καλό νά σωπαίνουν όταν δέν έχουν
τίποτα ένδιαφέρον ή πρωτότυπο νά
πούν γιατί χώρια πού ό άκροατής

γιά νά ξεχωρίζουν δυό μαύρους με
ταξύ τους, όχι άπό τό σορτσάκι τους
(ύπάρχουν καί άσπρόμαυρες T.V)
άλλά άπό κάποιο χαρακτηριστικό
τους (ύψος, μαλλιά κ.λ.π.) όπως
άκριβώς κάνουμε καί μέ τούς λευ
κούς!
Α.Θ.

Μπορεί ή συγκυρία
ν’ αλλάξει
στό Πανεπιστήμιο;
Μπορεί ή συγκυρία ν' άλλάξει στό
φοιτητικό χώρο; Μπορεί τό φοιτητι
κό κίνημα νά γίνει ξανά ικανό νά
άποτελεί παράγοντα πού έπεμβαίνει
καί έπηρεάζει τά πολιτικά πράγμα
τα; Μπορούν οί άριστερές πολιτικές
δυνάμεις νά τοποθετήσουν έκ νέου
στήν έπικαιρότητα τά ζητήματα τής
Μεταρρύθμισης στό έλληνικό Πανε
πιστήμιο;
"Αν μπορούν νά τίθενται σήμερα
τέτοια έρωτήματα είναι γιατί βρισκό
μαστε ήδη στή συγκυρία πού άνοίγονται τά συγκεκριμένα πεδία πού θά
κρίνουν οριστικά πλέον τήν έκβαση
τής Μεταρρύθμισης πού άνέλαβε νά

ολοκληρώσει ή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
μέ τόν Νόμς-Πλαίσιο: προγράμματα
σπουδών, Αττικό Πανεπιστήμιο,
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, νέα Πα
νεπιστήμια, εισακτέοι στά ΑΕΙ, έξεταστικό σύστημα εξαμήνων. Τά μέ
τωπα αύτά βέβαια δέν τίθενται έν
κενώ. "Εχει ήδη ολοκληρωθεί σχε
δόν, μιά σειρά σοβαρών θεσμικών
άλλαγών στή δομή καί στή λειτουρ
γία τών ΑΕΙ, έχει διαμορφωθεί τό
θεσμικό πλαίσιο, έντός τού όποιου
θά άνοιχτούν αύτά τά μέτωπα.
Τό σημαντικότερο άποτέλεσμα
τής λειτουργίας τών νέων θεσμών,
ήταν ό μηδενισμός τού ειδικού βά
ρους τών κινημάτων πού παρέμβαιναν στόν πανεπιστημιακό χώρο. Τό
κύρος τού παλιού ΕΔΠ έκμηδενίστηκε. Ή ένταξη τών μελών του στις
καθηγητικές βαθμίδες άποδιάρθρωσε πολιτικά τό κίνημά του, ένώ τό
πρόσφατο Συνέδριό του άποφάσισε
στήν ούσία τή διάλυση τού κλάδου.
Όσο γιά τό φοιτητικό κίνημα, άν καί
σέ συνθήκες άνοιχτής πιά κρίσης,
είναι έν τούτοις ό μόνος παράγοντας
πού διατηρεί τά χαρακτηριστικά κοι
νωνικού κινήματος, άκόμα καί μέ
τούς όρους μιάς κοινοβουλευτικής
έκπροσώπησης. Τή χρονιά πού πέ
ρασε μεγάλος άριθμός συνδικαλιστών-έκπροσώπων είχε τήν εύκαιρία
νά άπομυθοποιήσει τή συνδιοίκηση.
Συνδικαλιστές άπ' όλες τίς άριστε
ρές παρατάξεις, άκόμα καί προσκεί
μενοι στό ΠΑΣΟΚ, πολλές φορές
άντιστάθηκαν στήν ύπαλληλοποίηση τού φοιτητικού συνδικαλισμού.
Βίωσαν όμως τό άδιέξοδο τής πολιτι
κής άνυπαρξίας τού φ.κ., τήν άμείλικτη πραγματικότητα νά μήν άναφέρονται πιά μέ μαζικούς όρους κινή
ματος. Τό χαρακτηριστικό στοιχείο
πού τείνει νά κυριαρχήσει στό
φοιτητικό χώρο είναι άκριβώς ή
άντίφαση πού όημιουργείται άνάμεσα στή συναίνεση πλατιών μα
ζών τών φοιτητών στις μεταρρυθμιστικές κινήσεις τής κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ καί στήν αναπτυσσόμενη
άντίθεση τοϋ όργανωμένου φοιτη
τικού συνδικαλισμού, όπως χαρα
κτηριστικά συνέβη στις πρόσφατες

Πολύ λογικά, ό κύριος ίολόγος
δέν ένοχλείται άπό τό γεγονός ότι ό
κλάδος του δέν έχει βρει τρόπο γιά
νά καταπολεμηθούν οί άαθένειες
αύτές. Τσα-ίσα πού χαίρεται γιατί
αύτό «ίσως είναι ένας παράγο
ντας πού θά βοηθήσει στό νά
κλείσει μία έποχή άπρόαεκτης ε
ρωτικής άσυόοσίας».
Οί άπόψεις τού κυρίου ίολόγου,
σκοταδιστικές, μεταφυσικές, κραυ
γές ενός ήθικολόγου φασισμού δέν
άξίζουν τόν κόπο ούτε κάν μιάς
πολεμικής. "Ας σκεφτούμε όμως
τήν περίπτωση οπού ένας άνυποψίαστος άσθενής ζητήσει τήν έπι
στη μονική βοήθεια τού κυρίου ίο
λόγου. Θά πάρει άραγε τήν άπάντηση: «Πρέπει καί ή φύση νά προ
στατεύσει τά συμφέροντα της»;
Τότε τό πράγμα θά είναι πιό σοβα
ρο
ί "Ολες οί φράσεις έντός είσαγωγι-

Ό έρπητο-ιός
τοϋ Θεοΰ

διαλύσεις τών Συνελεύσεων Τμημά
των γιά τά προγράμματα σπουδών.
Είναι άκριβώς ή άποκρυστάλλωση
τής έπικράτησης στό φοιτητικό χώ
ρο τών ιδεολογιών τού τεχνοκρατισμού καί τού έπιστημονισμού πού
τροποποίησαν τίς σχέσεις του μέ τήν
πολιτική.
' Η έναρξη τής νέας άκαδημαϊκής
χρονιάς βρίσκεται κοντά. Σέ μιά
έποχή πού στό Πανεπιστήμιο, μιά
ολόκληρη παραδοσιακή άριστερή
λογική θεσμικών άλλαγών μοιάζει νά
καταρρέει, στόν οργανωμένο φοιτη
τικό συνδικαλισμό γίνεται όλο καί
πιό σαφές ότι αν καί καταργήθηκε ή
'Έδρα, ό Τομέας δέν άνέτρεψε τήν
καθηγητική έξουσία, πού έξακολουθεί νά περιβάλλεται άπό τό κύρος
τής έπιστημονικής της αύθεντίας,
δέν άνέτρεψε τό απεριόριστο δι
καίωμα στήν βαθμολόγηση, στή δι
δασκαλία, στή διοίκηση τού Πανεπι-

Γιά τόν εύρωπαίκό μεσαίωνα, κά
θε έπιδημία ήταν ή έκδίκηση τού
Θεού, ή τιμωρία γιά τίς άμαρτίες
τών άνθρώπων. Ή έκκλησία πρω
τοστατούσε στήν άντιμετώπιση τού
φαινομένου: λειτουργίες, λιτανείες,
πομπές, νηστείες, βασανιστήρια άμαρτωλών, διά πυράς θάνατος συ
νεργών τού διαβόλου. Ή άγωγή
περιλάμβανε, κατά κανόνα, σφαγές
θρησκευτικών μειονοτήτων. Ή
προσπάθεια γενικά κατέτεινε στήν
έπίταση τών άνθρωπίνων δεινών
πού έπρεπε νά πληρωθούν σάν άντίτιμο γιά τήν «έκλυση ήθών» πού
ε'ιχε προηγηθεί τής έπιδημίας.
Κάποιος κύριος ίολόγος άναλαμβάνει νά επαναφέρει στό προσκή-

στήμιου. Γίνεται σαφές πώς ή Συν
διοίκηση, αϊτημα-αίχμή γιά τό φ.κ.
πολλά χρόνια, τώρα μέ τήν πραγμά
τωσή της δέν τό κατέστησε «ισότιμο
έταίρο», παρά συνετέλεσε όσο τίπο
τε άλλο στήν έντεινόμενη περιθωριο
ποίησή του καί στήν άπώλεια τού
αυτόνομου χαρακτήρα του. Απένα
ντι στις τάσεις τής ίδιώτευσης καί τής
άδιαφορίας, στήν χωρίς ιστορικό
προηγούμενο αύξηση έπιρροής τής
δεξιάς ΔΑΠ, τό κενό άριστερής πολι
τικής τείνει συνεχώς νά διευρύνεται.
Ό Ν.Π., οί έπιλογές του καί ή
ιδεολογία του, μπορούν νά ξανατεθοϋν στό έπίκεντρο, μόνο άν οί
προοδευτικές άριστερές πανεπι
στημιακές δυνάμεις καί τό φ.κ.
καταφέρουν νά μποϋν μέ όρους
πολιτικούς καί μαζικούς στά πεδία
πού θά δοκιμαστούν. Οί εύκαιρίες
θά ναι πολλές. Μόνο πού δυστυχώς,
οί μάχες πού θά δοθούν σέ λίγες
μέρες, αύτή τή φορά είναι καθοριστι
κής σημασίας, άκόμα καί γιά τήν ίδια
τους τήν ύπαρξη.
Χριστόφορος Βερναρδάκης

νιο αύτές τίς μεθόδους ύγιεινής γιά
τήν άντιμετώπιση τών έρπητο-ιών
καί τής νόσου AIDS. Διαβάζουμε:
« Ή φύση τιμωρεί όποιον προσπα
θεί νά πάει άντίθετα μέ τούς φυ
σικούς νόμους καί τούς φυσιολο
γικούς μηχανισμούς... Αύτό φαί
νεται νά συμβαίνει καί έπ ί τών
ήμερων μας όπου ό άνθρωπος
θέλησε νά έπαναστατήσει, νά άποβάλει ορισμένα δήθεν ταμπού,
νά μεταβάλει τό αέζ σέ καταναλω
τικό άγαθό, νά τό όναζητά οπου
δήποτε, οποτεδήποτε καί μέ όποιονόήποτε τρόπο, χωρίς κανέ
να δισταγμό καί άναχαίτιση».
Σύμφωνα μέ τόν κύριο ίολόγο, ή
έξάπλωση τού έρπητος και ή εμφά
νιση τής νόσου AIDS είναι ή τιμω
ρία τής φύσης, διότι: «Τά τελευ
ταία χρόνια οί άνθρωποι άρχίζουν
νεότεροι σέ ήλικία τή σεξουαλική
τους δραστηριότητα, πα ντρεύο 
νται άργότερα, παίρνουν διαζύγιο
εύκολότερα καί έχει γίνει ευρέως
παραδεκτή ή διά τού στόματος
σεξουαλική έπαφή».

10.QXofllü.oxoflio.OXOflO.OXOfllOOTlk
κών άνήκουν στό άρθρο: « Η έκδί
κηση τής Φύσης όταν τής πάμε
κόντρα», τού Σ.Δ. Κοτταρίδη -ίολό
γου- πού δημοσιεύτηκε στήν Ελευ
θεροτυπία, 10-8-83).
Τ.Μ.

Ο τρόμος
τής μοτοσυκλέτας

I
!
!

:

I
;

:
I

Πάει λίγος καιρός πού δέν γίνεται
σοβαρή ληστεία χωρίς νά έμφανιστεί, στούς τίτλους, στούς υπότιτ
λους ή στούς ύπέρτιτλους τών εφη
μερίδων άνεξαρτήτως άποχρώαεως,
άπεχθής ή εικόνα τού δίκυκλου : « Ε
ξαφανίστηκαν μέ μηχανή». «Τόν
πυροβόλησαν άπ' τή μοτοσυκλέτα». «Οί δράστες έπέβαιναν δικύκλου». Θά λεγε κανείς πώς τό
μηχανάκι αντικατέστησε τή μαύρη
Σεντάν τού 30, έτσι όπως ή Αθήνα
μας κατάντησε... Σικάγο.
Βέβαια τό νά «έπιβαίνεις δικύκλου» είναι πλέον ιδιώνυμο. Σέ όποιοδήποτε σχεδόν άδίκημα νά ύποπέσεις, τιμωρείσαι μέ διπλάσια
ποινή άπ' ο,τι ό άντίστοιχος πεζός.
Αρκεί όμως ένα ιδιώνυμο γιά νά
προστατευθεί ή «τάξις» πού κινδυνεύει άπό τόν τρόμο τής μοτοσυκλέτας;
Τήν άπάντηση τήν έδωσαν έπάξια οί άνδρες τού περιπολικού ΑΠ...
πού' μιά αυγουστιάτικη νύχτα κατα
δίωξαν άπό τήν Ομόνοια ένα πα
ράνομο δίκυκλο, τό έφτασαν στή
Βαρυμπόπη καί ξυλοκόπησαν ά
γρια τό συνοδηγό του, άφού ό οδη
γός έπεσε μόνος του παραδίπλα σ'
ένα χαντάκι. Μετά τή μήνυση τού
δαρέντος συνοδηγού προβλέπεται
μιά ένδιαφέρουσα δίκη. Στό μεταξύ
ή «κοινή γνώμη» μπορεί νά καθη
συχάσει. Τό «σοσιαλιστικό ξύλο»
δέν περιορίζεται μόνο στό πεζοδρόμιο καί τίς άπεργίες...
Κ.Β.
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Που πήγε ό 15ος καλόγερος;

Πριν κά νετε όποιαόήποτε κίνηση μετρήστε τους καλόγερους. "Αν όέν
τούς βρείτε δ εκ α π έν τε ξαναμετρήστε για τί έχετε κάνει λάδος. Τώρα
προσοχή! Κ όφ τε τό σκίτσο αέ τρία κομμάτια όπως δείχνει τό σχήμα
κα ί τό σημάδι πάνω ατό σκίτσο. Βάλτε τά πρώ τα όπως άρχικά ήταν κα ί
μετά, κρατώ ντας άκίνητο τό μα κρόστενο κάτω μέρος τών καλόγερων,
άντιστρέψ τε τά δύο έπάνω. Μ ετρήστε κ α ί τίς όυό φορές τούς
καλόγερους κα ί dà δείτε ότι ένώ μέ τή μιά διάταξη είναι δεκαπέντε,
μέ τήν άλλη είναι μόνο δεκατέσσερις. Π ρίν βιαστείτε νά φωνάζετε
«ΕΥΡΗΚΑ λείπει ό τά δε καλόγερος» ξαναδοκιμάστε π ροσ εκτικότε
ρα. Πάντως όποιος βρει ποιος καλόγερος έξαφανίστηκε δά κερδίσει
ένα ταξίδι άεροπορικό allé-retour στό Ά γ ιο "Ορος! (γιά τίς γυνα ίκες
τό εισιτήριο 8ά είναι γιά τήν Π αναγία Σουμελά). Καλή έπιτυχία (καί
μή ξεχάσετε νά ά γορά σετε ένα άκόμη τεύχος μιά κα ί αύτό π ού έχετε
τό κομματιάσατε γιά τό παιχνίδι).

Λ ύσ η π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ

Δυστυχώς κανένας αναγνώστης δέν μπόρεσε νά βρει τίνος συγγραφέα πα
ρωδία ήταν «τό Βρώμικο Ταξίδι». Κανένα δώρο λοιπόν άπό τό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ
αυτή τή φορά, μιά καί τό κειμενάκι δέν θύμισε σέ κανένα τόν Τσάρλς
Μπουκόφσκι (φανταστικό συγγραφέα τού Βρώμικου ταξιδιού).
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5Α πό τό γραμματοκιβώτιο
ένός
ίδιοκαρν
ή, πώς τό άγχος άποχωρισμοϋ
αντιμετωπίζεται όιαφοροτρόπως από μοναχικούς άνδρώπους
Α ρχή δ ε κ α ε τία ς 70 ΣΤΟΠ.
Δ ιαύλου σ υγκυ ρ ία . Τά
σχολεία κλείσα νε.
'Α π ο φ ο ιτή σ α μ ε κ α ί
χω ρίσαμε - ΣΤΟΠ.
Σ τό πλο ίο μ έθ υ σ α μ 'έ ν α
έβ δ ο μ η ντά ρ η γέρο π ο ύ μ έ
φώ ναζε για τρ ό - ΣΤΟΠ.
Μ π ο ρ εί κ α ν ε ίς νά
α ισθα νθεί π ο λ ύ μόνος
λόγω το ύ κ εν ο ύ π ο ύ
έ π έ ρ χ ε τ α ι κ α τό π ιν
δ ια γω νισ μ α τικ ή ς
κ ο π ιώ δο υς κοπώ σεω ς κ α ί
άπομονώ σεω ς - ΣΤΟΠ κ α ί
ΣΤΟΠΕΝΣ.

Εις άπαράδεκτον αίτημα τής ύμετέρας μεγαλειότητος όπως άποστείλω εις φάκελλον τεμάχιον χάρτου
γεγραμμένου διά λέξεων, φθόγγων
και τελειών, γράφω. Σχόλιον ούδέν
έπ' ούδενί καί κατ' ούδένα λόγον ή
ούδεμιάς αίτιας. Εύελπιστώ ότι εί
μαι άκρως κατανοητός. Τά μαθήμα
τα είναι όγκοι σελίδων, πολλάκις
άκοπων, καί τό πτώμα άναδίδον
όσμήν ίδιάζουσαν καί μή προκαλούσαν πλέον άνάλογον έντύπωσιν κά
νει τόν γράφοντα νά αισθάνεται αν
μή τι άλλο, χοίρος. Τούτο δύναται
νά έξηγθεϊ ώς άμυνα τού ήμετέρου

όργανισμοϋ, διότι άν ούτος έκλαιγεν καί έσπάραζεν έπί τής έμφανίσεως πτώματος καί ψυχορραγούντος θά είχε λίαν συντόμως καταστή ρετάλιον. Εις συνομιλίαν μέ ρο
μαντικόν βιοχημικόν καθηγητήν έξ
Αμερικής συνεζητήθησαν έν πλήρει συμφωνία τά κακώς κείμενα εις
έλληνικήν παιδείαν άλλά ό γράφων,
εις έτερον μηχανισμόν άμύνης πού
άνέπτυξεν, δέχεται πλήρως τήν κα
θηγητικήν ιατρικήν μαλακίαν άνευ
γόγγου καί παλλόντων φωνητικών
χορδών.
Αί φωνητικοί μου χορδαί πάλλονται μόνον εις μαγνητοφωνήσεις ά-

σμάτων.
Αυτά θά έίπω καί άλλον ούδέν
καθότι πρέπει νά έπανέλθω εις τό
υψηλόν καθήκον (έκμάθησις άργυροφίλων κυττάρων) καί δράμε (τρέχα), άναζήτει (γύρευε).
Μετά τιμής
Ιωσήφ Λύκος
Υ.Γ. Μή έχων τί νά κάνω, έχω έτοιμάσει δύο τρία ώραιότατα γράμμα
τα, άλλά δέν τά στέλνω άν δέν μού
γράψουν. Ο Ράν-Τάν-Πλάν ώς γράψας έχει λάβει ένα άριστούργημα
καί πιστεύω ότι ένεθουσιάσθη.
Γραύσε, Γραύσον, ΓΡΑΨΑΤΕ.

POUSTI GHATI DHEN GHPAPHEISi
ΤΗΑ EPOTHSEIS GHIAÏ1 DHEN GHPAPHO EGHC LEGnû ΝΑ rODK.E !
EGHO oril.c, MOULE ΕΙΜΑΙ EE XOt-A AlirirlO.V MONOS AI c.rHMOS Me. iû rO uLl
STO Χ ΕΡΙ. SIH XOPA ION LAI i l n ï GHΟΝΟΝ ION GHONOh IASMENON · ( ASIA MAL AXA TO TI V. L. KYKLGPHOPEI EL·.-0 S1HN XHODA IOU AYNANA DHEN r t . n l GPAPHETAI. APHOY XI EGHO F O u Iln lK P KAI r;i GnM S10 LIC K 7-*S HOOSE
ΕΙΝΑΙ TO NOSOKONE10 MAS ΚΑΙ MOY LEE I H NOSOKOMA I I THELEIS XYrIOS
KAI PIGHA NA THS PO ESENA MORO MOY.» ALLA KhAIrtlnrixA XAI LtO : TON GH I ATRO! TOPA ΝΑ POYME » TO SYSTHrlA ΕΙΝΑΙ url I ArHOPE i I riO · r f i s i u n r .A r n t l a
PEPIPOY TI SYKBAINE1» Tû DHINEIS S H NOSOKOMA λΑΙ Er.CHETAI 0 GHIAThOS
META Tr-.IA ΤΕΤΑΡΤΑ. E PHYSIKA EHEN MPOmOOSA N A Grw.ArSO OT I THELO
KALOY ΚΑΚΟΥ NA KANO EKSET AS I GH I A D .D ..X A I THS LEO ï IT IE f-EnSONAL
I WANT A MAN DOCTOR ! ME KYTAEI PONHPA KAI rA E I NA FEnRI TO GHIAÎnO
0 OPOIOS LEGHO MOY LEEI AN ΕΙΧΑ POMOKEf ALOY S EPETHISMOYS KAI TA TOIAY TA
TOY LEO OCHI PROS TO PAPON » ALLA KAIOPIN PPOSPHATON GHEGHONOTON
DHEN ΕΙΜΑΙ POLY SIGHOYPOS. JMOY LEEI SAN DHEN ECHEIS TIPOIA ΕΙΝΑΙ
ΤΕΤΟΙΑ NA POYME H FYSI THS ASTENEIAS » DEN MPûttO NA ArOFANTtiO.
AN NOIOSEIS TIPOTA NA KSANPTHEIS NA TA POYME. EYTYCHOS Tlt-OTE DHEN
EMFHANISTHKE)
ΚΑΤΑ TA ALLA H 20H ΕΙΝΑΙ DHYSCOLH. GOMENES 0 S EDO ΗΤΑΝ. n-SöMriSt. TO
ASTRO ΜΟΥ/ DHEN ΜΟΥ ΜΕΝΕΙ PAPA Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ. ALLA ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ , TI STO
KALO ΟΡΟΥ NANAI ΤΗΑΡΤΗΟ STO PATRION ELHAFOS KAI »-E rûYSTH ΤΗΑ GHINEI
THS PALABHS Η KFEBATOKAMAPA ! GHP.APSE ΜΟΥ TA DHIKA SOY ί EGHO STO B* ΤΕΗΜ
GHAMHTHHKA ELAPROS——
—ELAPHHOS KAI AsTA ΝΑ ΜΗΝ TA LEME. ΤΟΥ Χη ΟΝΟΥ
TO SPRING TERM Η TO WINTER TERM ΤΗΑ PAO 0 S EXCHANGE SE ENA SCHOLe.10
THHLEON STH ΝΟΤΙΟ CALIPFHORNIA THA OGHALO T 0 ACriTI MOY.POOSTI
GRAPHE LIGHO POY ΚΑΙ POY NA KPATHTHO OS TO KALOKAIPI. NA EPTHO ME ΤΌ
SKYLO MOY STH ELLADA (TON VAFTISA bOBO ΚΑΤΑ TNHN------ «-THN PARADHOSI .
KAI THA TON GHYMNASO ΝΑ ΚΑΝΕΙ ORGHIA.)

THS

G H IE TOY H L I O Y
C H A P A V G H IS i SE CHAURETÜ

KAI
KAI

AN

DHEN GHnAPSI S THA SE PERILABEl 0 BOBOS
ORES MOY KAI KAMMIA GOMENA GH IA TO KALOKAIRI
NA MHN CHANO CHRONO.KALOS
ADIO LEGO NA POYME ΚΙΑΝ
DHIMIThIS

-ΑΥΤΑ
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oxoflia....OXOfllG.OXOfl
κουσμάτων, άποχώρησε ψωροπερή
φανα μ’ ένα σχιζοφρενικό ταρατατζούμ περί άρχαιοτήτων καί όρθοδοξίας.
Καημένε Διονύση νά σού γινότα
νε τό πάθημα μάθημα θάπεφτες
θεατρινίστικα (τουλάχιστο) στά θο
λά νερά τής Βουλιαγμένης κι όχι νά
ζητάς τό καλλιμάρμαρο γιά νά μα
ντρώσεις τούς «πιστούς» σου. Έτσι
είναι. "Αλλο τό άπρόσωπο κοινό
πού καταναλώνει τούς δίσκους, άλ
λο αύτοί πού γεμίζουν τό Παλαί ντέ
Σπόρ ή τίς μπουάτ γιά νά κάνεις
έσύ παράσταση, κι άλλο ή ζωντανή
κοσμοπλημμύρα πού προσπαθεί νά
διασκεδάσει μόνη της καί όπως θέ
λει (άσχετα άν πετυχαίνει ή αποτυ
χαίνει).

Δ.Μ.

Εντελώς τρελό!
Μυστήριο ό ντράμερ τού Μέμφις
Σλίμ! Πρώτη φορά βλέπουμε συναυ
λία πού νά μήν άνακοινωθούν που
θενά τά όνόματα τών συντελεστών
της. Φρόντισε βέβαια ό τηλεπαρου
σιαστής νά διευκρινίσει ότι οί δυό
τους παίζουν 15 χρόνια μαζί. Τόν
έπιβεβαίωσε ό ίδιος ό Σλίμ στή
σύντομη συνέντευξή του στήν ΕΡΤ:
«Προτιμώ τόν ντράμερ μου πού
παίζουμε 15 χρόνια μαζί». Τήν άλλη
μέρα (10/8) διαβάσαμε στήν 'Ελευ
θεροτυπία γιά έναν «καταπληκτικό
Γάλλο ντράμερ», χωρίς όνομα όμως
κι αυτή τή φορά.
Πώς νά μήν όργιάσουν μετά οί
φήμες ότι ό μυστηριώδης ντράμερ
έμοιαζε καταπληκτικά μέ τόν.,.μπααίστα ένός γκρούπ πού συγκροτήθη
κε ειδικά γιά νά μάς έπισκεφθεϊ τήν
περασμένη "Ανοιξη, ύπό τό όνομα
Chicago Blue» Skyline; Εμείς δέν τό
πιστεύουμε. Είναι... έντελώς τρελό!

Κ.Β.

Τό άτυχημα
του Διονύση...
(Μιά έξομολόγηση)
Διονύση, σέ είδα ένα μεσημέρι,
έκεί στήν Ομόνοια. Πρέπει νάταν
15.30’ άκριβώς. Γιατί 15.00 άκριβώς
χτύπησα τήν κάρτα στή ΧΡΩΠΕΙ,
ένα δεκάλεπτο μέ τά πόδια (κανονι
κό βάδισμα, όχι νωχελικό) μέχρι τό
σταθμό τού ήλεκτρικοϋ στό Φάληρο.
Αύτή τή φορά δέ στριμώχτηκα καί
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πολύ στό τραίνο (άρκετοί πήραν τίς
άδειές τους βλέπεις καί έτσι, στή
βάση αύτής τής πρόνοιας, άπέφυγα
τό ίδρωμα). ΟΙ ήλεκτρικές σκάλες
δέν λειτουργούσαν στήν 'Ομόνοια.
Ίσως οί τεχνικοί νά πήραν τίς άδειες,
ίσως οί διευθύνοντες νά σκέφτηκαν
νά κάνουν οίκονομία, τώρα πού δέν
υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση. "Ετσι,
άνέβηκα τίς τσιμεντένιες σκάλες,
ίδρωσα λίγο, άλλά άφού τή γλύτωσα
στόν ήλεκτρικό, Ισοπαλία.
Λοιπόν, σέ είδα έκεί στά ταμπλώ
πού όραματίστηκε ό καλός μας δήμαρχος φροντίζοντας γιά τήν καθα
ριότητα καί τήν άρμονία. Ωραία
είκόνα. Διονύσης Σαββόπουλος, έ
γραφε, 20 χρόνια δρόμος.
Σέ πρόσεξα. Χαμογελούσες μάλ
λον. “Ενα πολυσήμαντο μειδίαμα.
Τόσα πέρασες, μερικές ρυτίδες στό
πρόσωπό σου τόλεγαν. Είχες σηκώ
σει καί τό χέρι σου, τό δεξί σου χέρι
καί μάς χαιρετούσες. Ήταν καί αύτός ό ήλιος, δέν κατάλαβα καλά, ό
ήλιος τού τραγουδιού σου, ή ό ήλιος
τής έπιφώτισης πού σού δημιουρ
γούσε κάποιο πρόβλημα. Μπερδεύ
τηκα γιά νά σού πώ τήν άλήθεια.
Μάς χαιρετούσες ή προφυλασσόσουν άπό τό φώς πού σέ στράβωνε,
δέν κατάλαβα. Καί τά δυό, μπορεί.
Μαγεία τής τέχνης.
Λοιπόν Διονύση, έμεϊς στό έργοστάσιο πάμε καλά. Μή ξαφνιάζεσαι.
Μπορεί στό κατώφλι τού άπόκρυφου αύτού χώρου τής παραγωγής νά
υπάρχει ή ταμπέλα «άπαγορεύεταιή
είσοδος είς τούς μή έχοντας έργασίαν», άλλά έμεϊς σέ καταλάβαμε γιά
δικό μας άνθρωπο, γι' αύτό σέ βά
ζουμε μέσα. "Ακου. ’Αλλάξαμε μυα
λά. Δουλεύουμε τώρα. Είχες δίκιο
πού δέν ήθελες νάρθεις σέ μιά συ
ναυλία πού πήγε νά όργανώσει τό
σωματείο μας, γιά νά διαδόσει καί
μ' αύτό τόν τρόπο καί νά ένισχύσει
έναν άγώνα πού τελικά σταμάτησε
στίς 100 μέρες. Καταλάβαμε δέ βρί
σκεις άκρη σ’ αύτό τόν πόλεμο,
μ’ αύτή τήν ύπεραξία. Ή λύση είναι

ή οίκογένεια. Καί μείς γίναμε μιά
οικογένεια. Δουλεύουμε τώρα. Λεί
πουν κάτι χρήματα γιά νά κινηθεί τό
έργοστάσιο. Μικροπροβλήματα. Ί 
σως οί τράπεζες νά μετοχοποιήσουν
μερικά δάνεια καί νά γίνουν οί πατέ
ρες μας, έτσι άμα φύγουν καί όρισμένοι άπό μάς, θά τή βρούμε. Δές μιά
είκόνα: 'Υπάρχει τό χρήμα (πατέ
ρας) κολλάν δίπλα όρισμένοι άπό
μάς (είπαμε, όρισμένοι θά φύγουν
οίκειοθελώς) καί βγαίνουν τά έμπορεύματα, καί αύτά πιά (μέ τή βοή
θεια τής καλής μας κυβέρνησης)
πουλιούνται. Νάτο τό κέρδος (υιός).
Τό χρήμα γίνεται περισσότερο (πα
τέρας και υιός ένα πρόσωπο). Μόλις
δημιουργηθεΐ ό υίός, καί μέ τόν υιό ό
πατέρας ξαναεμφανίζεται ή διαφορά
τους καί είναι καί οί δυό ένα. Μεγάλη
σημασία ή πίστη. Ελλάδα μιά οικο
γένεια. Πού θά πάει, θά άποκτήσουμε πρόσωπο.
Στή συναυλία σου λέω νά κρατάμε
καί κανά κεράκι. Θάρθουμε, όλοι μιά
οικογένεια.
Σεραφείμ Δημακόπουλος

Τό ρόκ του
παρελθόντος του
«Είναι άπίστευτο είσαστε όλοι
έδώ!» άνεφώνησε καί προσπαθώ
ντας νά μπή στό κλίμα τών παλιών
του φίλων θυμήθηκε τήν "Αννα.
’Εντελώς έκτός τόπου καί χρόνου
σάν χαμένος άναρωτήθηκε τί νά
παίξει στά παιδιά.. Μετά σέ πείσμα
τής πελαγοδρόμησής του, μέ τήν
άγωνία νά πει κάτι καινούργιο καί
νά τούρχονται στό στόμα τά παληά,
τραύλισε σέ 78 στροφές τή Συννεφούλα. Καί προσπαθώντας νά «ζε
στάνει» τήν άτμόσφαιρα τού πλή
θους, πού πήγε νά διασκεδάσει μέ
άναφορές στά σκιρτήματα τών
πρώτων (δυτικών) πόπ καί ρόκ ά-

«Κατηγορίες»
Στό πρόσφατο τεύχος τού περιο
δικού «Λέξη», ό Βασ. Βασιλικός
έκφράζει τήν άπόγνωσή του πού οι
δύο κατηγορίες «Προοδευτικοί-Α
ντιδραστικοί» μπερδεύτηκαν λόγω
χούντας μέ τήν προσθήκη τής κα
τηγορίας «άντιστασιακός» καί τά
πράγματα «έμπλεξαν».
"Ομως, φίλε Βασίλη, οί δυό κατη
γορίες πού χρησιμοποιούσες παλιά,
ήταν πράγματι πολύ φτωχές καί
άνεπαρκείς. Πολύ πριν τό '67, ύπήρχαν κι άλλες σημαντικές κατη
γορίες πού έπρεπε νά γνωρίζεις:
Αύτοί πού έμειναν καλλιτέχνεςδιανοούμενοι σ' δλη τους τή ζωή, κι
αύτοί πού άναρριχήθηκαν σέ κρατι
κές θέσεις καί άπόκτησαν έξουσία·
‘αύτοί πού διατήρησαν τό κύρος
τους μέ τίς άνυποχώρητες έπιλογές
τους καί αύτοί πού τό χασαν παί
ζοντας παιχνίδια καί προσπαθώ
ντας νά συμβιβάσουν σκοπιμότητες
καί όράματα- αύτοί, τέλος, πού δέν
έβαλαν ποτέ τήν ύπογραφή τούς
κάτω άπό κάτι ευτελές καί χυδαίο
καί αύτοί πού χωρίς αίδώ καί περί
σκεψη εύλόγησαν τούς κόλακες καί
τούς άσήμαντους.
Νά· γιά παράδειγμα, σκέψου τό
παράδοξο φαινόμενο πώς οί «άντιδραστικοί» Χατζιδάκις, Σεφέρης,
Τσαρούχης άνήκουν στούς πρώ
τους...

Μ.Θ.

ία...οχοιΊiu...οχοιΊια...οχοΠια...οχοΠια...οχοΠια...οχοιΊκιοτής
Έξι ώρες ΕΡΤ
Συνήθως ή τηλεοπτική κριτική
άφορά συγκεκριμένες έκπομπές.
Καί τούτο γιατί είναι άνθρώπινα
άδύνατο νά κάτσει κανείς άπ' τίς 6
μέχρι τίς 12 τό βράδυ προστά στό
γυαλί χωρίς νά παραφρονήσει...
Νά όμως πού κάποιο καλοκαιριά
τικο άπόγευμα ή γλυκειά προσμονή
τής λυτρωτικής δωδεκανησιώτικης
άκρογιαλιάς σέ στριμώχνει ώρες (je
τέλειωτες στό πολύβουο «σαλόνικαταστρώματος» τού έλληνικοΰ
φέρρυ (αχ 'Ελύτη μας, πώς σού
ξέφυγαν τά αϊγαιοπελαγίτικα φέρ
ρυ;) καί τότε, καρφωμένος άπέναντι άπ' τό κουτί, άναγκάζεσαι νά
ύποστεϊς τή μεγαλωσύνη τού τηλεο
πτικού προγραμματισμού καί τής
συνακόλουθης τηλεοπτικής ιδεολο
γίας τών διανοούμενων καί τών 'Α
ναπληρωτών Διανοούμενων τής
ΕΡΤ' τής ΕΡΤ τού κ. Ρωμαίου1 τού
κ. Ρωμαίου τής 'Αλλαγής:
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΗ 1983: '
• ΩΡΑ 7.10-7.55: Ή έκπομπή
«Τ' ΑΡΡΑΒΩΝ1ΑΣΜΑΤΑ» τού Δ.
Μπόγρη. Ατμόσφαιρα Καραγιαννικής ήΟογραφίας:. Ή ξανθή «ένζενύ» μέ τή νησιώτικη φορεσιά, χαμο
γελά ύποτακτικά στόν άγριεμένο
μέλλοντα πεθερό πού τής λέει βρο
ντερά: - Εσύ νά σωπάσεις! (μπορεί
νά πε καί «Σκασμός»1 δέν καλοθυ
μάμαι) καί συνεχίζει: - Όταν μιλάνε
οί άντρες, έσένα δέ σού πέφτει
λόγος...!
• ΩΡΑ 7.55-8.35: «Τό Πολύπλευ
ρο». 'Ενημερωτική έκπομπή γιά...
τήν ισότητα ύών δύο φύλων. Ρε
πορτάζ τής Φ. Μπιούμπι γιά τό
πείραγμα τών γυναικών στούς δρό
μους! (Δέ σχολιάζουμε έδώ τίς άδυναμίες τής έκπομπής γιατί δέν είναι
αύτό τό θέμα μας).
• ΩΡΑ 8.35-9.00: «ΜΠΕΝΝΥ
ΧΙΑ» (Ό άπολαυστικός έγγλέζος
κλείνει ειρωνικά τό μάτι στή Φ.
Μπιούμπι καί μέ άναντίρρητο χιού
μορ... λιγουρεύεται κάποια «μανούλια»),
• ΩΡΑ 9.00-9.50: ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
• ΩΡΑ 9.50-11.30: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: «Καταραμέ
νη άγάπη»! Όπου ή νησιώτισσα
Ελένη Ζαφειριού τείνει τό χέρι
στόν προλαλήσαντα καπετάνιο...
τών 7.10 καί συμβουλεύει άντίστοιχα τό γιό της: - Ό άντρας προστά
ζει... καί ή γυναίκα ύπακούει!
Βέβαια οί παραπάνω άχαρακτήριστες φράσεις άνήκουν σέ άπόπειρες άναπαράατασης κάποιας άλλης
έποχής. Πού όμως διαλέχτηκαν νά
άναπαρασταθούν-μεταδοθούν ΕΔΩ
καί ΤΩΡΑ1ύποθέω μέ καθαρά καλ
λιτεχνικά κριτήρια (Καραγιάννης Κωστελέτος είναι δημιουργοί πού
είναι γνωστό πόσα έχουν προσφέ
ρει στόν έλληνικό κινηματογράφο!)
"Αν δμως οί σημερινοί καιροί εί
χαν τέτοια άπόσταση άπό τίς έποχές πού φράσεις δπως οί παραπά

νω άκούγονταν άληθινά, τότε ίσως
καί νά μήν είχαμε άνάγκη άπό έκ
πομπές σάν τό Πολύπλευρο. "Αν
πάλι δέν είναι έτσι τά πράγματα,
γιατί νά καλλιεργούμε τόσο έμφατικά τά πρότυπα πού τό Πολύπλευρο
προσπαθεί νά άνατρέψει; "Η μή
πως τό αίτημα τού κ. Ρωμαίου γιά
τηλεοπτική ποικιλία (BBC - style)
μοιράζει ίσες εύκαιρίες στό φεμινι
σμό καί στόν άνδρικό σωβινισμό;
"Αχ κύριε Ρωμαίε μας1 άφού εί
στε τόσο πετυχημένος ώστε κανείς
δέ σάς κουνάει άπ' τή θέση σας,
γίνετε τουλάχιστον λιγουλάκι πιό
προοδευτικούλης, ώστε να μήν πά
νε στράφι, έξ αιτίας άνευαίσθητου
προγραμματισμού, οί προσπάθειες
«τόσων καί τόσων φορέων τής άλλαγής» γιά τήν προώθηση τής ισό
τητας τών δύο φύλων!
Μ.Θ.

Μιά βόλτα
στόν Πειραιά
- Ε.ΚΙ.ΤΕ.Π.
Απ' τόν 'Απρίλη τού 81 ύπάρχει
στόν Πειραιά ή Ε.ΚΙ.ΤΕ.Π (έταιρεία
κινηματογράφου, τέχνης και πολιτι
σμού). Τήν πρωτοβουλία γιά τό
στήσιμό της πήρε ένα μεγάλο κομ

μάτι τής Κινηματογραφικής Λέσχης
Πειραιά (Κ.Λ.Π) δταν τό ΚΚΕ προ
σπάθησε νά τήν έλέγξει πλήρως,
«διπλασιάζοντας» (!!) τά μέλη της
τήν παραμονή τής έκλογής τού διοι
κητικού συμβούλιου.
Μέχρις έδώ ή ιστορία είναι γνω
στή καί τήν έχουμε ξαναδεί! Στό
Πειραιά δμως έχει μιά άρκετά δια
φορετική καί ένδιαφέρουσα συνέ
χεια.
30 έταίροι ίδρυσαν τήν «έταιρεία
κινηματογράφοι', τέχνης καί πολιτι
σμού...» κι άπό τότε ξέχασαν τά
έταιρικά τους δικαιώματα, ξεπερνώντας έτσι τά παραδοσιακά όργανωτικά προβλήματα πού μόνο δυ
σκολίες δημιουργούσαν.
"Ετσι κάθε Τρίτη, δσα μέλη τής
Ε.ΚΙ.ΤΕ.Π μαζευτούν άποτελούν τό
αποφασιστικό μά συνάμα καί έκτελεστικό όργανο. "Ετσι άποφασίζονται οί κύκλοι-άφιερώματα ταινιών
πού προβάλλονται 2 φορές τή βδο
μάδα στό Σινεάκ, έτσι άποφασίζονται οί έκδηλώσεις πού διοργανώνει
ή Ε.ΚΙ.ΤΕ.Π. -καί δέν είναι λίγες
αύτές- έτσι χαράζεται καί ή πολιτι
κή τής έταιρείας γιά τό τρίτο σημείο
αναφοράς της: «τό Στέκι».
Τό στέκι είναι ένα μεγάλο ύπόγειο πού βρίσκεται στήν Άλκιβιάδου 140, φτιαγμένο μέ πολύ μεράκι.
Ή διακόσμηση, τό μπάρ, τό video,
ή βιβλιοθήκη, άλλά καί τό πιάνο
στή γωνία -πού δπως μάθαμε φιλο
ξένησε πολλούς καλλιτέχνες τά βράδυα τού χειμώνα- είναι αυτά πού
σού τραβάνε τήν προσοχή μόλις
μπεις. Στά σκορπισμένα τραπέζια
παρέες συζητάνε αρκετά έντονα πί
νοντας τό ποτό τους.

Γενικά ή άτμόσφαιρα σού δη
μιουργεί μεμιάς τήν έντύπωση δτι
έκεί μέσα γίνεται μιά σημαντική
δουλειά στά πολιτιστικά δεδομένα
τού Πειραιά μέ άρκετά στοιχεία
πειραματισμού καί φαντασίας.
Σ' αύτά τά στοιχεία άλλά καί στήν
πρωτοβουλιακή της όργάνωση ή Ε.
Κ1.ΤΕ.Π. χρωστάει τήν ύπαρξή της
άλλά καί τή σημαντική της μαζικότητα σέ μιά έποχή πού τέτοια «σχή
ματα» έχουν περάσει στήν άφάνεια.
Μετά τό «Μουσικό χειμώνα* έκδηλώσεις στό Δημοτικό Θέατρο
Πειραιά τό Μάρτη- τά «Παοαλιμανιώτικα» -έκδηλώσεις γιά τήν νεο
λαία στό Πειραικό Λυρικό τόν Ίούνη- ή Ε.ΚΙ.ΤΕ.Π. έτοιμάζεται τώρα
γιά τήν έτήσια καλοκαιρινή της
«φιέστα» στά «βοτσαλάκια» (Παρασκευά) στά μέσα τού Σεπτέμβρη.
Γιά τά «Βοτσαλάκια» δμως, άλλά
καί γιά τά μεγαλεπίβολα σχέδια τής
εταιρείας μετά τήν έπιδότηση τού
ΥΠ.Π.Ε. θά έχουμε τήν εύκαιρία νά
γράψουμε στό έπόμενο τεύχος.
Α.Μ.

«ΕΝΑ»: Δέν κλέβει
άπό κανένα!
Στό τεύχος 20 τού περιοδικού
ΕΝΑ, στή σελίδα «λίγο... άδιάκριτα»
παρατηρήσαμε μιά μεγάλη άδιακρισία! "Ενα κομμάτι άπ' τή συνέντευξη
τού Κωστή Μοοκώφ στό ΣΧΟΛΙΑ
ΣΤΗ, άναδημοσιεύεται σάν κουτσομπολίστικη δημοσιογραφική έπιτυχία τού ΕΝΑ χωρίς καμία άναφορά
στό συνολικό κείμενο τής συνέντευ
ξης καί στό περιοδικό πού τήν δημο
σίευσε.
' Επιτρέπεται δμως ό γαμπρός τού
κοινοβουλευτικού άντιπροσώπου
τής Ν.Δ. νά άναδημοσιεύει αυτούσια
αποσπάσματα άπό άλλο περιοδικό
καί μάλιστα άριστερό; Καί πώς θά
μλήσει άργότερα γιά δημοσιογραφι
κή δεοντολογία δταν στό περιοδικό
του αύτή παραβιάζεται μέ τόν ένα ή
τόν άλλο τρόπο; 'Εκτός καί άν ό
δαίμων τού τυπογραφείου έμπόδισε
τόν καλοπροαίρετο άρθρογράφο νά
δηλώσει τήν πηγή τής πληροφορίας
του καί θά άκυλουθήαει, κατά συνέ
πεια, έπανόρθωση.
Ας τό συγχωρέσουμε δμως αύτή
τή φορά τό «ΕΝΑ», μιά καί είναι νέο
περιοδικό άκόμα, άπειρο, καί δειλά
δειλά διανύει τά πρώτα του βήματα.
Αύτό δέν ισχύει φυσικά γιά τόν
έπιφυλλιδογράφο τής ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΗΣ κ. Αλεξίου πού δέν δίστασε
στό φύλλο 11/8/83 νά «δανειστεί»
άπό τό «ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ» μιά δήλωση
τοΐι ήγούμενου Γοντικάκη σέ συντά
κτη μας, χωρίς νά άναφέρει τήν
προέλευσή της, και νά τή χρησιμο
ποιήσει σάν έπιχείρημα στό «παλαιορθόδοξο» λιβανωτό του.
Α.Θ.
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1. Τό έργο τής Μ.Α. ζεΐ μέσα στήν
πιό απόλυτη διαύγεια. Βλέπω, μέο' άπ' τό φακό των Γραφών Α-Ε, έως
τά πέρατα τού κατοικημένου κό
σμου.
2. Δέν γνωρίζω έργο πιό «διάφα
νο» στήν ελληνική ποίηση, ίσως έ
κτος άπ' τά δημοτικά τραγούδια μέ
πίσω τους τή Μεσαιωνική καί Ομη
ρική παράδοση. Έχει τόση διαφά
νεια πού σχεδόν μέ ένοχλεϊ. Θέλω
κάπου μιά τέλεια άόιαπέραατη σκο
τεινότατα, γιά ν’ άνασάνω, νά κρυ
φτώ.
3. «Κατά μήκος τής άκινδύνου
όδοϋ μονής κατευθύσεως» (Γραφή
Β). Οί γενικές, οί επαναλαμβανόμε
νες, μέ γοητεύουν καί μέ κουράζουν.
Κάτι πάντοτε άνήκει σέ κάτι άλλο.
Τόσο φώς, ένας τέτοιος άδιαπέραστος προβολέας, δέν άφήνεινα ζήσει
κανένας ίσκιος. Τό «άγνωστο» γρή
γορα μετατρέπεται σέ «γνωστό»: Το
«ασαφές», σέ «συγκεκριμένο». Υ
πάρχει στήν ποίηση τής Μ.Α. μιά
φοβία τού άκαθόριστου. Όλα πρέ
πει νά είναι καθορισμένα. Τά συγκε
χυμένα, όπως τά «βρώμικα χρώματα
τών τοίχων», πρέπει νά έξοριστούν,
νά καταργηθούν, νά πάψουν νά
ύπάρχουν.
Μιά τέτοια «διαφάνεια» χώρου
καί χρόνου καί γλώσσας, είναι φυσι
κό νά τή βρίσκουμε στό πλαίσιο μιας
προφορικής ποίησης, όπου ό μύθος,
ή ιστορία, είναι γνωστά.
Γνωστοί οί θάνατοι, οί περιπέ
τειες, οί έπιστροφές. Στή «γραπτή»
όμως ποίηση τής Μ.Α. κανένας μύ
θος δέν μάς πληροφορεί γιά τό πού
πάει ή γραφή έκτος άπό μιά έξοντωτική καί άνηλεής σαφήνεια, μέσα σέ
μιά 100% ορατότητα. Όπου σκιά
καί άνάθεμα. Κι όταν άκόμα ύπάρχει
βροχή καί ομίχλη είναι άναπόσπαστα μέρη ένός συγκεκριμένου.
4. ίσως αυτό νά οφείλεται στή
μετωνυμικότητα τής άφηγηματικής
περιγραφής, πού έξορίζει τις μετα
φορές, παρόλο πού βασίζεται τε
λικά σέ μιά τεράστια μεταφορά'.
Σ' ένα παραλήρημα τού συγκεκρι
μένου, πού βγαίνει άπό τό χάος τού
άναρθρου.
« Έχασα τόν προσανατολισμό
τού διαδρόμου» (Γραφή Β). Όμως
αμέσως κατόπιν ή άφηγήτρια θά
ξαναβρεθεί. Δέν ύπάρχουν πολλές
πραγματικότητες στή γραφή τής
Μ.Α. 'Υπάρχει μιά, καί μόνη - μιά
ευθεία στήν οποία πάντοτε έπανέρχεται ό χώρος, ό τεμαχισμός, έστω
καί στά έπί μέρους τμήματά του είναι
ενιαίος.
«Βρήκα τίς άκριβεϊς διαστάσεις
αιθούσης μαθήσεως ύψηλοτάτου
κτιρίου φαιού» (Γραφή Β). Οί γενι
κές δημιουργούν ένα έξαρτημένο
τρόπο γραφής πού άντικαθιστά τή
«,μεταφορά». Ό ρυθμός άπό τήν
άλλη δίνει μιά έπιφάνεια στό γράψι
μο. Τό κάνει ανελλιπές, χωρίς καμιά
διακοπή - μιά άέναη ροή.
5. « ' Η μνήμη δέν προδίδει ποτέ μά
ποτέ τόν θυμό μου. Αύτού έχω
πλήρη εικόνα καί γεύση». (Γραφή
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νου
Β). Ή βεβαιότητα αύτή μήπως κρύ
βει μιά βαθιά άβεβαιότητα; Τήν άβεβαιότητα τής γραφής τού έλληνικού
χώρου πού δέν βρίσκει τόν προσανα
τολισμό του παρόλους τούς «Προσα
νατολισμούς» τού Έλύτη; Καμιά
τέτοια «βεβαιότητα» δέν ύπάρχει
στό χώρο τής μεταπολεμικής ποίη
σης στήν Ελλάδα. Υπήρξε ίσως
στόν μεσοπόλεμο, στόν Καβάφη,
στόν Σικελιανό, στόν Σεφέρη, στόν
Εμπειρικό, στόν Έγγονόπουλο. Υ
πάρχει μέ άλλο τρόπο - βαθιά χρω
ματισμένο καί παραληρηματικό στό
έργο τής Μ.Α. Η Μ.Α. είναι μιά
Πυθία σαφήνειας, πού έκμπέμπει
τούς «προστακτικούς χρησμούς
της» έναντίον κάποιου «σκοτεινού
άντικειμένου» τού φόβου, τής ό
που αίας, τού άγνωστου.
6. « Ά π ’ τήν βομβαρδισμένη μου
μνήμη άπαιτώ τήν άλήθεια. Τήν συ
γκεκριμένη στιγμή, τήν πόση συγκί
νηση. Τήν πόση έρωτική έπαφή τών
χεριών μας» (Γραφή Β).
Τίποτα δέν έπιτρέπεται, νά ξεφύγει άπό τήν έμμονή αύτή στήν αμε
σότητα. Κανένας οίκτος κανένα έλε
ος γιά τό ένδιάμεσο, τό άντικατάστατο, τό έμμεσο. Άναδίδεται παντού
τό «σκληρό αύτό περίγραμμα» τής
γραφής της - σ' ένα τόνο προστα
κτικό, ταξινομικό, όριοθετικό.
7. «Στά νοτιοδυτικά τού κτιρίου
στό άσαφές τής διαβάσεως ύπογείας
αιθούσης...» (Γραφή Β). Τό «ασα
φές» γιά τήν πλανώμενη άφηγήτρια
είναι ό έχθρός ύπ' άριθ. ένα. Αντί
θετα ή καταγραφή, τό έγχάρακτο, ή
έξωτερική έπιφάνεια, ή συγκεκρι
μένη πρωία, ή a idρ ία Μαίου, οί
αιχμές τής Ν οτιοδυτικής συνοι
κίας, έξορίζουν «τά πλαίσια τών
ανεκπλήρωτων συμφωνιών έν έκκρεμότητι» (Γραφή Β).
' Η έκκρεμότητα καθώς καί ή
ασάφεια είναι άνάθεμα στήν ποίηση
τής Μ.Α.
8. Τό άγνωστο πάντοτε άντιμετωπίζεται νικηφόρα άπό τό «γνωστά,
τό είδωμένο», τό συγκεκριμένο. Ή
γραφή τής Μ.Α. συνεχώς πολεμάει
αύτόν τόν ύποφώσκοντα κίνδυνο
τής πτώσης στό χαώδες, στό άόιάκριτο, πού τόσο χαρακτηρίζει τόν ελλη
νικό χώρο - καί όχι μ' έναν μόνο,
άλλά μέ πολλούς τρόπους.
9. «Στήν έγχάρακτη ύπόσχεση
πού φέρει μόνον τό έσωτερικό τών
άντικειμένων. Στήν πλήρη σιωπή α

ντικειμένων καί χώρου. Στήν εύθεία
γραφή άκεφάλων σωμάτων». (Γρα
φή Β).
Τό τραυματικό στοιχείο τής Γρα
φής Β, έμφανίζεται έδώ μέσα σ' ένα
όργιο τού ευανάγνωστου. Όλα ορα
τά. Κανένας συναισθηματισμός δέν
έπεμβαίνει «στίς διαθλάσεις τού ο
νείρου». Αντίθετα:
10. «Αντικαθιστώ τούς σφαγιασθέντας λαιμούς άκεφάλων σωμά
των μέ τήν διαφ άνεια αιθρίας
Μαίου» (Γραφή Β).
Κι έχει έξοριστεϊ άπό τήν «Πολι
τεία» τής Μ.Α. γιά πάντα: «Τό άσα
φές τής αιθρίας στά άχανή τέρματα
λεωφόρων, προσόψεις οικιών καί
ομίχλης». (Γραφή Β).
11. Αν οί Γραφές A καί Βτής Μ.Α.
είναι ένα τραυματισμένο παραλήρη
μα σαφήνειας, ή παρουσία τού άσαφούς, τού άβέβαιου, γίνεται ένα
τέχνασμα πού στήνει τόν αντιφατι
κό, παραστατικό, χαρακτήρα τής
γραφής της, προσθέτοντας, πλού
σιες εικόνες: - Δέν είναι τυχαίο ότι
αύτή ή «βεβαιότητα» τής γραφής
της, πληρώθηκε άκριβά μέ συνεχείς
έπαναλήψεις τού ίδιου πράγματος.
Δέν βρισκόταν εύκολα μιά τέτοια
βεβαιότητα μέσα στήν πλήρη σύγχυ
ση, στό χάος, στή στειρότητα, στή
διάλυση, στό άναρθρο καί άφωνο,
τής γραφής τής μεταπολεμικής πε
ριόδου.
12. Γιά νά πιάσω τώρα ένα άλλο
θέμα πάω πίσω στή Γραφή Α. (Μέ
ρος IV σελ. 27).
«Καταγράφω τή μνήμη συγκεκρι
μένων πραγμάτων. Καταγράφω μό
νο τή μνήμη συγκεκριμένων προσώ
πων. Καταγράφω κι επιμένω στή
σχέση προσώπων καί άντικειμένων.
Καταγράφω τίς ιδιότητες αυτών τών
προσώπων. Είμαι ένα έξ αύτών τών
προσώπων. Είμαι τό πρόσωπο τό
ίδιο». (Γραφή Α, Μέρος IV).
Στό σημείο αύτό τής Γραφής Α, τό
πρόγραμμα, ή κύρια πρόθεση τής
γραφής τής Μ.Α. δηλούται μέ τή
σαφήνεια μανιφέστου - πού άλλω
στε, είναι όλες οί Γραφές της, άλλά
ιδίως οί Α καί Β. Επίσης όμως
ύπογραμμίζεται ό «μυθιστορηματι
κός» καί «άντικειμενικός» χαρακτή
ρας τών Γραφών πού ώς έκ τούτου,
δέν άνήκουν άποκλειστικά στόν χώ
ρο τής ποίησης μόνο, αύτής καθαυ
τής, (λυρισμός, μεταφορικές εικό
νες), άλλά καταλαμβάνουν έναν χώ

ρο ένδιάμεσο άνάμεσα στήν ποίηση,
καί τήν πεζογραφία όπως τό έργο
τού Αιγυπτίου ' Εβραίου γαλλόφω
νου συγγραφέα Edmond Jabés. "Ω
στε είναι άπολύτως λάθος νά τήν
ταξινομούμε μέ τούς ύπερρεαλιστές
ή τούς νεο-ύπερρεαλιστές. Θά τήν
ταξινομούσα μάλλον μέ τούς προ
δρόμους τής γλωσσοκεντρικής τά
σης, όπως μιά Gertrude Stein πού
δείχνει μιά άνάλογη επιμονή καί
έπαναληπτικότητα καί μιά «αύτοσυνείδηση τής φράσης», ώς άνεξάρτητου μέρους τής ποιητικής γραφής.
Κάτι πού έκανε πολύ νωρίς καί ό
Βαλερύ στόν «Κύριο Τέστ». ' Η αύτονομία αύτή τής φράσης - ή τής
παραγράφου, γίνεται άντιληπτή ώς
ρυθμός καί ώς φόρμουλα νοηματι
κή:
13. «Καταγράφω μέ εύσυνειδησία
ύπαλλήλου τραπέζης. Συνεχώς κα
ταγράφω.
Στήν καταγραφή μου έμπίπτει τό
χαρτί τής ταπετσαρίας τού χώρου· ή
διάταξη καί ό φωτισμός ολόκληρου
τού χώρου, οί διαστάσεις καί ή
μορφή τών άντικειμένων τού χώρου»
(Γραφή Α" μέρος IV).
Έδώ ύπάρχει σαφώς μιά «άφηγήτρια» άπό τή σκοπιά τής οποίας
βλέπουμε, συναντούμε διάφορα
πρόσωπα: τόν Απάντα, τόν Μάρτυ
ρα, τή γυναίκα, τούς άνδρες, τό
άγόρι, τήν κοπέλα, τής Γραφής Α,
καθώς καί διάφορα άντικείμενα λά
μπες, καρέκλες, βάζα, κουρτίνες,
λουλούδια πλαστικά, καθίσματα, τα
πετσαρίες, χάνδρες, άσπρη λεκάνη,
γυάλινα δέντρα, όστρακα. Στή Γρα
φή Β, συναντάμε τή Λάουρα, τόν
μαύρο κύριο, τόν στρατιώτη, τούς
γέρους, τούς άνδρες (ξανά) τούς
παίκτες, τόν νάνο, τό μικρό κορίτσι,
τούς έφήβους, τά άκέφαλα πτώμα
τα. Στή Γραφή Γ, έχουμε τά ρωσσικά
πρόσωπα, τόν Άλιόσσα, τόν Ποπώφ, τόν Στρογκώφ, - καί τούς
"Ελληνες έργάτες, τούς έξόριστους,
τόν Θανάση άπ’ τά ’ Εκβάτανα, τόν
θρακιώτη ' Αναστενάρη, τόν ρουφιάνο Ροδίτη, τήν δεσποινίδα, Καρα
γκιόζη, τόν 'Τωνα Μακεδόνα, τόν
Μιχαήλοβιτς.
14. Στίς Γραφές Γ καί Δ ό κλειστός
κόσμος τών Γραφών Α καί Β άνοίγει,
γιά νά περιλάβει πρόσωπα ιστορικά
διακειμενικά πραγματικά. Καί έδώ
περνάει ή Μ.Α., άπ' τόν άποκλειστικά φανταστικό-ύποκειμενικό χώρο

τών Γραφών A καί Β, σ' έναν χώρο
μεταμοντερνιστικό, μέ άλλου είδους
περιπλανήσεις, αληθινές τούτη τή
φορά, τής έπταετίας καί τής εξορίας,
μέ πλαίσια τό Παρίσι, τό Βερολίνο,
τήν Πορτογαλία, τήν Ισπανία.
15. Παραμένει όμως, καί στους χώ
ρους αυτούς, ή περιήγηση τής άφηγήτριας, πιστή στό χώρο πάντα τής
γραφής. Δηλαδή τής γλώσσας. "Ο
πως στό τέλος τής Γραφής A στό
μέρος VI, καί στή Γραφή Ε, συναντά
ει πάλι ή άφηγήτρια τό ύλικό της, τό
σώμα της, τό ίδιο άπ' τό όποιο παράγεται ή γραφή. «Τελευταία γραφή
στήν επεξεργασία τής ύλης» (σελ. 48,
μέρος VI, Γρ. Α.).
Ό «υδάτινος» χώρος, τό «πυρέσσον μαλάκιο» είναι άπό τήν άδιαφοροποίητη ύλη άπ' τήν όποια βγαί
νουν καί στήν όποια καταλήγουν
πάλι τό σύνολο τών Γραφών. Πρω
ταρχική συνουσία μέ τό είναι, τό
ύπάρχον, πρωταρχική διαίρεση, άπό
έκεί πού βγαίνουν οί έπίμονες παρα
ληρηματικές διακρίσεις, κατηγορίες
πραγμάτων, τομές, κατάλογοι, κατα
γραφές, περιγραφές, μέ τις συσσωρευμένες έπαναλήψεις τών φράσεών
τους, μέ τή σχολαστική άπογραφή
τών άφηρημένων χώρων, A καί Β,
(μέρος V τής Γραφής Α) καί τών
παραλλήλων στήν άρχή τής Γραφής
Β. "Ομως οί άφηρημένοι χώροι τής
Μ.Α. πάντοτε παρασύρονται καί
περνάνε στό τέλος μέσα σέ συγκε
κριμένους χώρους, πού περιγράφονται παραστατικά μέσα σ' έναν χώρο
πού είναι «συγκεκριμένα έπαναληπτικός» (μέρος IV Γραφ. Α).
16. Μεγάλη ιδιομορφία τής γρα
φής τής Μ.Α. είναι ή μέχρις έσχάτων
«αύτογνωσία» της. Δέν τής ξεφεύγει
τίποτα άπό τόν εαυτό της, τή γέννη
σή της, τήν έξέλιξή της, τό χαρακτή
ρα της. Γνωρίζει τί είναι, θά έλεγα,
μέχρι παραφροσύνης - πράμα πού
τής δίνει όλα αύτά τά ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Ποιά όμως;
17. Ποιά όμως; Ούσιαστικά οί
Γραφές τής Μ.Α. είναι μιά πρωτομυθιστορία τής μνήμης τής γλώσσας,
τής άνάδυσης τής γραφής άπό τή
μνήμη, τούς φθόγγους, τούς ήχους,
τή σιωπή, τήν έπανάληψη: «'Εμείς
τού φθόγγου παγκόσμιοι δικαιούχοι
φθόγγοι καί ήχοι όλων τών πολιτι
σμών» (Γραφή Ε).
18. Κύριος έχθρός τών φθόγγων
καί τών ήχων, τής γλώσσας, τής
καθαρής, πού σημαίνει άπόλυτα,
είναι τό «άπλυτο άκαθόριστο κίτρι
νο σχεδόν καφετί χρώμα τών τοίχων.
Αυτό έφταιγε (ύπογραμμίζω έγώ)
πιό πολύ άπ’ τόν κίτρινο ήλιο, πιό
πολύ κι άπ' τό κόκκινο σκούρο
βελούδο (τό άδιαφανές τό άδιαπέραστο άπό τό μάτι -δική μου σημείω
ση) κι άπ' τό σχήμα τής κάμαρας κι
άπ' τά πρόσωπα τά ίδια...»
Υπεύθυνα έπίσης είναι καί τ' άκολουθα στοιχεία:
«...καί νά ήταν υπεύθυνο μόνο τό
φώς πού τά μπέρδευε δλα (υπο
γραμμίζω)... Ακόμα τό τέλος τού
χώρου, άπαιτητικό καί γλοιώδες».
19. Τό άδιαπέραστο, τό σκοτεινό

στοιχείο, (l’opacité de l'ecriture) ή
άδιαφάνεια τής γραφής, παίζει τόν
ίδιο ρόλο μέ τό άδιαφοροποίητο.
Παρόλο πού ή έπιθυμία τής γραφής,
τό έπιθυμητικό της στοιχείο, οδηγεί
τήν Μ.Α. πίσω άκριβώς σ' αύτό τό
άδιαφοροποίητο χάος στό τέλος
τών γραφών Α και Ε.
20.Οί «Γραφές» τής Μ.Α. δέν είναι
δημοφιλείς μέ τήν έννοια πού είναι,
άλλοι ποιητές. "Εχουν κάτι τό κατα
πιεστικό, τό σκληρό, τό άδυσώπητο,
άλλά καί τό γοητευτικά ώραίο, όπως
ένα ανάγλυφο. Ό φωτισμός είναι
πάντοτε άδυσώπητος καί άνηλεής.
Κι όμως άπό τό μέρος III τής Γραφής
Δ άναδίδεται ξαφνικά μιά τρυφερό
τητα όχι συνηθισμένη:

«Μή σταματάς τήν ανάσα σου
Χρειάζομαι λέξεις καί άλεκτα
Πολιτεία του ώκεανού μέ δεμένα
πλοία
γραμματικός άπ' τά ξένα έγγράφω
τίς δικές σου δονήσεις».
21. Μέ τό ποίημα αυτό στό μέρος
III τής Γραφής Δ, έφτασε ή Μ.Α.
στήν πιό άνετη, τήν πιό άνάλαφρή
της έκφραση, πού τήν είχε ξαναγγίξει μέ τό πρώτο μέρος τής Γραφής Γ,
τό άπόσπασμα γιά τά παλιά. Μερικοί
θά προτιμήσουν ίσως τό τέλος τής
Γραφής Ε. Έγώ ξεχωρίζω τά δυό
αύτά μέρη, γιά τό πέταγμα τής
γραφής έξω άπό χώρο καί χρόνο. Θά
πρέπει όμως νά ξαναβγούν όλες οί
Γραψ ές, γιατί άποτελοΰν ένα δράμα

κοινό, μιά ενότητα πού χωρίς τή μιά
ή άλλη μένει χωρίς προηγούμενο ή
επόμενο. Πρόκειται γιά μιά συνεχι
ζόμενη Γραφή:
« Έγώ ιστορώ ένα ποίημα άτέλειωτο
Ποίημα τής νύχτας γεμάτο σιωπή».
(Μέρος III Γραφή Δ)
Πρόκειται πράγματι γιά μιά συνε
χιζόμενη έπάπειρον Γραφή:
«Πολιτείες φαντάσματα σκιάζουν τό
δρόμο μου
Πολιτεία τού Ωκεανού μύριζες κα
νέλα καί ψάρι».
(Μέρος III Γρ. Δ)
8-10 Αύγούστου 83
Νάνος Βαλαωρίτης

Συνέντευξη
μέ τόν
Πριν λίγο καιρό στό Παρίσι, έγινε
τιμητική έκδήλωση γιά τή Λατινοα
μερικανική λογοτεχνία. Ένας άπό
τούς ιδιαίτερα τιμώμενους ήταν ό
Χούλιο Κορτασάρ, γνωστός στό
Ελληνικό κοινό άπό τό φίλμ τού
Άντονιόνι «Blow up» (σέ νουβέλα
του στηρίχτηκε τό σενάριο), άπό τά
βιβλία «Δεσποινίς Κόρα», «μυστικά
όπλα», καί διάφορες νουβέλες καί
κείμενά του μεταφρασμένα σ' έλληνικά περιοδικά.
Γεννημένος στό Βέλγιο άπό γο
νείς διπλωμάτες, περνά τά παιδικά
κι έφηβικά του χρόνια στήν πατρί
δα του τήν Αργεντινή, τήν όποια
όμως κι έγκαταλείπει, μόλις άντιλαμβάνεται πώς μία σταθερή δου
λειά, μονιμότητα σ' ένα τόπο καί
αύξηση τών χρηματικών του πόρων,
θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν
έμπόδια στήν άναπνοή τής ποιητι
κής του πορείας. Μ' οδηγό τόν Ρεμπώ (μέλος τής ίδιας πνευματικής
οικογένειας) ξεκινά έν’ άσταμάτητο
ταξίδι πού βασικό χαρακτηριστικό
έχει τή ρήξη: μ' ό,τι τόν περιβάλλει,
μ’ ό,τι τόν τελματώνει μέσα σέ συ
ναισθηματισμούς καί στασιμότητες.
’Η δίψα του νά μάθει, νά δει, τόν
κάνει νά πλανιέται συνεχώς: τό
πρόβλημα τής γλώσσας όρθώνεται.
Αρχίζει νά παίρνει τίς άποστάσεις
του: άπό τόπους, χώρους, πρόσωπα
άπό τό ίδιο του τό Είναι. Αποστα
σιοποιείται άπό τήν ίδια του τήν
παράδοση: τή βλέπει, τήν παρατη
ρεί μ' ένα άλλο «μάτι», οί λέξεις
γίνονται χρώματα πού άπλώνονται
στόν δίχως όρια πίνακα τής προσω
πικής του πραγματικότητας.
Ή γραφή του ολοκληρώνεται μέ
σα άπό τόν έντονο έρωτισμό, τό
πάθος του γιά τή μουσική καί τή
δύναμή του νά 'βρει διέξοδο άπό τή
σύγχυση γλωσσών πού τόν περιβάλ
λει.
'Από πίσω τό παρελθόν. Μπρο
στά τό άγνωστο, τό τυχαίο, ή ποίη
ση. Πού οδηγεί μία τέτοια κατάστα
ση; Στήν ένεργητική άγωνια άνεύρεσης άλφάβητου. Κι αύτό έκανε ό
Χούλιο Κορτασάρ: τ' άλφάβητό του
λέγεται «εικονογραφία».
Ή εικόνα, όχι σάν ένα πρώτο
άγγιγμα τού βλέμματος, άλλά σάν
τό άλλο (έσωτερικό καί βαθιά
κρυμμένο) πρόσωπο (μέ τίς πολλα
πλές διαστάσεις) μιάς άθέατης
πραγματικότητας. Αύτής πού συ
χνά συναντάμε στήν καθημερινή
ζωή, τριγύρω μας, καί τήν προσπερ
νάμε μή γνωρίζοντας τί κρύβει: τά
μυστικά τής όμορφιάς καί τής άσχήμιας (όπως θέλετε), τής μα
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γείας, τού τυχαίου.
Ή εικόνα σάν λέξη, σάν γλώσσα
ένός ήλιθίου. Αύτού πού κοιτάζει
ό,τι γίνεται γύρω του καί γελά άσταμάτητα, καγχάζει, ειρωνεύεται, αύτοσαρκάζεται.
Όταν οί λέξεις γκρεμίζονται τσα
κισμένες, όταν σωριάζονται άδειες,
άηχες, κατά γής, τότε ό τυφλός (κι
άς έχει μάτια) άφήνει τή μουσική
πού τόν κατακλύζει νά δημιουργή
σει εικόνες.
Ή «εικονογραφία» ή γλώσσα
πού σπάζει τά τοπικά κι εθνικά
όρια, ή άστείρευτη γλώσσα τών άλα
λων.
' Η άναζήτηση τής ταυτότητας
στόν Χούλιο Κορτασάρ, γίνεται μέ
σα άπό τήν περιπλάνηση, μέσα άπό
τό παιχνίδι, τήν άποκρυπτογράφηση τής καθημερινής ζωής καί τό
ξαναδιάβασμα τού παρελθόντος
(μία μορφή έκδίκησης μ' ό,τι μάς
κυνηγά).
Οί λαϊκοί μύθοι, τά παιδικά χρό
νια στήν Αργεντινή (μέσα άπό τή
μνήμη), οί τόποι πού ταξίδεψε, ό,τι
άγγιξε τό ποιητικό του βλέμμα (ά
πληστα ερωτικά), ξαναζούν μέσα
άπό τή σφιχτή, νευρωτική, μουσική
γραφή του, ένώνοντας (άξεχώριστα) τό πραγματικό καί τό φαντα
στικό, τό άληθινό καί τό μυθικό,
τ' όνειρο καί τήν πραγματικότητα.
Κινεί κάθε του φιγούρα μ' άκρίβεια κι άρμονία (σκηνοθέτης ό ί
διος σέ μιά μουσική πανδαισία),
οδηγώντας τη μέχρι τ' άκραϊα όρια
τού παιχνιδιού, έκεί πού ή λογοτε
χνία άναιρείται άπό τό βίωμα καί τό
βίωμα άπό τήν έπιθυμία νά έναντιωθεί στόν χρόνο (μετατραπόμενο σέ λογοτεχνία)...
Λάτρης τού Τσέ Γκεβάρα καί τού
Ρεμπώ ό Χούλιο Κορτασάρ, άθεράπευτα ποιητής («Είμαι ποιητής μέ
χρι τά όρια τής λέξης, έλεγε ό Νίτσε), δέχτηκε νά κάνουμε μία συζή
τηση, στό διαμέρισμά του στό Παρί
σι, στό Gare de Γ Est, τά βασικά
σημεία τής όποιας καί άναφέρω.

Ή Λ α τινο α μ ερ ιχά νικ η
έξέγερσ η
Αύτό πού όνομάζουμε Λατινοαμερικάνικη έξέγερση ξεκίνησε τά
χρόνια τού '50. Μέχρι τότε ή κουλ
τούρα (καί δή λογοτεχνία) ήταν άποικιακή, άκολουθώντας τά άνάλογα πολιτικά (άποικιακά) κριτήρια.
Οί συγγραφείς δέν έγραφαν καλάκαλά τή γλώσσα τους, οι έπιδράσεις
ήταν περισσότερο εύρωπαίκές κι
άργότερα άμερικάνικες.

μ ένδιέφεραν ποτέ. Πρόσεξε τόν
Φλωμπέρ; διαβάζοντάς τον νιώθεις
τή μουσικότητα κάθε φράσης. Ο
ήχος δέν είναι έξωτερικός άλλά έσωτερικός. Είναι μία έπικίνδυνη ι
σορροπία άνάμεσα στό ρήμα, τή
λέξη καί τόν χώρο τού κειμένου.
Δουλεύω έπίσης μέ προσοχή τή στί
ξη σάν ένα άκόμη στοιχείο τής
«μουσικής» μου σύνθεσης. Ή λο
γοτεχνία τής πληροφόρησης δέ
μ' ένδιαφέρει καθόλου.

Χούλιο
Κορτασάρ
Έφτασε όμως ή στιγμή (τό '50
καί μετά) πού τό πρόβλημα τής
ταυτότητας μπήκε έπ ιτα κτικ ό.
Πολλοί συγγραφείς άρχισαν τήν έσωτερική αναζήτηση, τήν έπιστροφή στις ρίζες, καί τήν έρευνα αυτού
πού δημιούργησε ή τεχνολογική ει
σβολή στις χώρες αυτές. Η άναζήτηση αυτή σήμαινε καί παράλληλη
πολιτική άναζήτηση ταυτότητας.
Αυτή ή κατάσταση δημιούργησε με
γάλους συγγραφείς όπως: 'Αστού
ριας, Μάρκες, Λιόσα, κ.ά.

Οί π η γές
α υ τή ς τή ς α να ζήτησ η ς
Οί πηγές αυτής τής άναζήτησης
ήταν τό πλούσιο παρελθόν τών χω
ρών τής Λατινικής 'Αμερικής. Ως
γνωστόν, έκτός τών Ευρωπαίων με
ταναστών, υπήρχαν ίνδιάνοι καί
μαύροι. Όλοι αύτοί οί ιθαγενείς
είχαν δίκιά τους πολιτιστική κληρο
νομιά, ή όποια έρχόμενη σ' έπαφή
μέ τήν άντίστοιχη Δυτική, οδηγήθη
κε σέ ρήξη. Ά πό τή ρήξη αυτή
γεννήθηκαν σειρές μεγάλων δη
μιουργών, όπως συνήθως συμβαίνει
σέ κάθε άνάλογο τέτοιο μεταβατικό
στάδιο.
Κι άναφέρομαι πιό άναλυτικά: α)
Χτό Περού, τό Μεξικό καί τή Βολι
βία, ή ινδιάνικη παράδοση κυριαρ
χεί. Μιά παράδοση πλούσια πού γιά
πολλά χρόνια άποτελεί καί θ' άποτελεί τό άντικείμενο έρευνας ειδι
κών. Εδώ όμως κάνω μιά διάκριση:
μ' ένδιαφέρουν οί άκαδημαίκοί λι
γότερο άπό τούς λογοτέχνες. Κι
αύτό γιατί λογοτέχνες όπως π.χ. ό
Μάρκες, έχουν τήν ικανότητα νά
ξεπερνούν τίς ταξινομήσεις έρευνας
καί νά συλλαμβάνουν τήν καρδιά
αύτής τής παράδοσης, β) Στήν Αρ
γεντινή, τή Χιλή, τήν Ουρουγουάη
κυριαρχεί τό Εύρωπαίκό στοιχείο.
Οί ιθαγενείς ύπάρχουν σέ λιγότερο
ποσοστό, γ) Στήν Καραϊβική καί τή
Βραζιλία κυριαρχούν οί μαύροι. Στή
Βραζιλία οί μαύροι είναι τό κατ' έξοχήν στοιχείο τής παράδοσης. Οί
ίνδιάνοι είναι σχεδόν άποκλειστικά
στόν Αμαζόνιο ποταμό, "Ενα άπό
τά χαρακτηριστικά στοιχεία αύτής
τής παράδοσης τών μαύρων είναι ό
χορός, ό ρυθμός πού άντανακλάται
στήν ποίηση, τή γραφή, τή μουσική.
Κι έδώ σημειώνω: άπό αυτή τήν
τριπλή άλληλεπίδραση, μαύρων, Ι ν 
διάνων κι Εύρωπαίων, άπό τό διχα
σμό τής κουλτούρας καί τής γλώσ
σας ξεπήδησε αύτό τό φαινόμενο

πού σήμερα κάπως σφαιρικά όνομάζουμε Λατινοαμερικανική λογο
τεχνία.

Π ρ ω τερ γά τες
α υ τ ή ς τ ή ς π ρ ο σ π ά θ ε ια ς
Ό Χόρχε Λουίς Μπόρχες ήταν ό
πρώτος πού κοίταξε τή γλώσσα:
άπομάκρυνε τούς μιμητισμούς καί
πλουτίζοντάς την μέ στοιχεία τής
παράδοσης, μέ τή γνώση, τήν έδημιούργησε ευέλικτη, πλούσια, γεω
μετρική άρμονικά, ρέουσα. Ο
Μπόρχες είναι ό δάσκαλος όλων
αϊ τών τών νέων συγγραφέων. Απ'
αύτόν, μάθαμε νά παράγουμε δυ
σκολότερα, νά δουλεύουμε έπίμονα
τό κείμενο, νά δίνουμε προσοχή
στή γραφή.
Τό στοιχείο αύτό τό υιοθέτησα
μ' άγάπη. Έτσι γράφω κι έγώ: μιά
γραφή σφιχτή, νευρική, μέ διάθεση
μουσικής καί χορού, βυθισμένη
σ' ένα κόσμο φαντασίας.
Τόν ίδιο αύτό φανταστικό κόσμο
έχει κι ό Μαρκές: άνακαλύπτει μέ
μιά μοναδική μαεστρία τά παραμύ
θια, τ' άνέκδοτα, τούς μύθους τής
χώρας του καί χρησιμοποιώντας τή
δύναμη τού φανταστικού τά μετα
τρέπει σ' έναν θαυμαστό κόσμο.
« Έχει γράψει τήν ιστορία τής χώ
ρας του μέσα άπό τό φανταστικό»,
όπως είπε ό Μίλαν Κούντερα.

Γραφή - Σώ μα - Κ είμενο

Ή δύναμ η το ύ τυ χα ίο υ

Πιστεύω στήν έρωτική πορεία
τής γραφής. Τό κείμενο δέ φτιάχνε
ται μόνο άπό εικόνες άλλά καί άπό
λέξεις. Οί λέξεις είναι τό ύλικό πού
χτίζουν τό σώμα, είναι τό χρώμα
πού άπλώνει ό ζωγράφος στήν παλέτα.
' Η δίκιά μου γραφή έχει κινημα
τογραφικό ρυθμό, κι αύτό γιατί πά
ντα διατηρούσα άριστες σχέσεις μέ
τόν κινηματογράφο. Αύτό όμως
πού γιά μένα παίζει τόν σημαντικό
τερο ρόλο είναι ή έξουσία τού φα
νταστικού. Τό φανταστικό είναι ή
πηγαία δύναμη νά ξεπεράσεις, άλλά
καί νά χτυπηθείς άμα θέλεις μέ τήν
άθλια πραγματικότητα.

Ο Σουρεαλισμός μίλησε πολύ γιά
τό τυχαίο καί τή δύναμή του. Είναι
μία παρουσία τού άνεξήγητου. Τό
τυχαίο είναι ή γροθιά ένάντια σέ
κ άθε είδος πραγματιστών. Πι
στεύουν στό μαύρο ή άσπρο. Όχι.
Υπάρχει άνάμεσα καί τό γκρι πού
είναι άνεξέλεγκτο. Στόν κανόνα υ
πάρχει κι ή έξαίρεση, άς μήν τό
ξεχνούν.
Τό τυχαίο τό θεωρώ άναπόσπαστο σημείο τού παιχνιδιού. Οί άν
θρωποι παίζουν άπως καί τά ζώα.
Μέ μιά διαφορά: τό παιχνίδι τους
στηρίζεται στήν πνευματική ισχύ.
Ανάμεσα στις κινήσεις τού παιχνι
διού, τριγυρίζει τό τυχαίο, έξυπνα
μασκαρεμένο, έτοιμο νά παρουσια
στεί όποιαδήποτε στιγμή, καί νά
σημάνει τήν παρουσία του.
Η μοντέρνα έπιστήμη δέχεται
όλο καί περισσότερο αϊ τό τό στοι
χείο τής άβεβαιότητας. Τό τυχαίο
είναι μιά άλλη μορφή ποίησης. Τό
βλέπουμε κι δσο κι άν προσπαθή
σουμε νά τό έλέγξουμε τόσο και
νιώθουμε πώς μάς φεύγει, έχει τή
δική του πορεία, τή δική του δύνα
μη κι άπόφαση νά καθορίζει, νά
έπεμβαινει στά γεγονότα.

Ή μουσική στή γρ α φ ή
Ένα άπό τά βασικά στοιχεία αύ
τής τής «λατινοαμερικανικής λογο
τεχνίας» είναι ό ρυθμός, τό μουσικό
στοιχείο πού υπάρχει έντονο στά
κείμενα. Έτσι και στή δίκιά μου:
είναι μιά γραφή ρυθμική, μέ τή
δίκιά της προσωπική μουσική, άκόμα κι άν δέ στέκει συντακτικά.
Ύπάρχουν παύσεις κι άνοδοι. Υ
πάρχει τό στοιχείο τής έκπληξης
πού γοητεύει και κερδίζει τόν άναγνώστη. Οί συγγραφείς πού δέν εί
χαν ρυθμό στό γράψιμό τους δέ

Π ολιτική κ ι έξορία
Είμαι ένας έμιγκρές κι όχι έξόριστος. Δέ μ' έχουν διώξει άπό τή
χώρα μου. Αύτοεξοριστηκα. Μέ τή
δική μου θέληση. Δέ θ' άνεχθώ πο
τέ νά ζώ στή μιζέρια κι οί φασίστες
νά χαίρονται.
Στή χώρα μου τήν Αργεντινή, τό
σύστημα δημιουργεί γραφιάδες κι
όχι συγγραφείς καί συχνά τόνισα:
όσοι κάτι έχουν νά πούν, νά φύ
γουν άπ' αύτή τή χώρα, ή νά σιω
πούν ώστε νά μή δίνουν δικαίωμα
στούς τύραννους νά τούς χρησιμο
ποιούν. Μέ τή μόνη χώρα πού πρός
τό παρόν διατηρώ καλές σχέσεις
είναι ή Νικαράγουα. Πηγαίνω συ
χνά καί νιώθω πώς άν καί θαύματα
(σίγουρα) δέ γίνονται, έπικρατεί
τουλάχιστον μία διαφορετική άτμόσφαιρα. Σίγουρα όχι ή ίδια όπως
στήν Αργεντινή.
Τό ειρωνικό του γέλιο πού συνό
δεψε τή τελευταία φράση, σήμανε
καί τό τέλος αυτής τής σύντομης
συζήτησης μέ τόν Χούλιο Κορτα
σάρ πού μ' ευχαρίστηση έδωσε γιά
τό έλληνικό κοινό.
Δημοσθένης Λαββέτας
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Κουκλοθέατρο
γιά μεγάλους
‘Ο θίασος LA GRANDE OPERA της Ρώμης

Ρώμη. Μπορεί νά ύπάρξει ένα
κουκλοθέατρο γιά ενήλικες ή τό
είδος αύτό είναι καταδικασμένο νά
παραμείνει αιώνια έγκλωβισμένο
στά άσφυκτικά πλαίσια τοΰ παιδι
κού θεάτρου;
Μιά άπόλυτα καταφατική άπάντηση στό έρώτημα αύτό τή δίνει
έμπρακτα ό θίασος La Grande Ope
ra τής Ρώμης, πού από τό 1975
καταβάλλει μία σοβαρή προσπά
θεια γιά νά άποκατασταθεί τό κου
κλοθέατρο σάν θεατρικό είδος πλή
ρως ισότιμο μέ τά άλλα.
«Λίγοι γνωρίζουν ότι στήν Ιταλία
μέχρι τήν έποχή τής άντιμεταρρύθμισης τό κουκλοθέατρο -όχι οί μαριονέττες, άλλά οί κούκλες πού κι
νούνται άπό κάτω- κυριαρχούσε.
Οί ίδιοι οί παπάδες στή μετάληψη
κινούσαν μέ τ' άριστερό χέρι μιά
κούκλα πού συμβόλιζε τήν άπτή
παρουσία τού θεϊκού σώματος στό
μυστήριο. Μέ τήν ' Ιερά ' Εξέταση
όμως οί κουκλο-παίχτες άρχισαν νά
διώκονται ώσπου, ύστερα άπ' τήν
άργότερη άνάδειξη τού κατ' έξοχήν

θεάτρου, πρώτα μέ τήν Κομμέντια
ντελ Αρτε κι ύστερα μέ τόν Γκολντόνι καί τήν άστική φαρσοκωμμωδία, τό κουκλοθέατρο ευνουχίστη
κε, ύποβαθμίστηκε καί περιθωριο
ποιήθηκε σάν παιδικό θέαμα». Οί
έξηγήσεις είναι τού Μασσιμιλιάνο
Τροϊάνι, σκηνοθέτη καί χαρισματι
κού ήγέτη τού θιάσου.
Τόν συναντήσαμε ύστερα άπ' τήν
παράσταση τού τελευταίου έργου
του «CUORE», σ' ένα θέατρο τού
Τραστέβερε. Μακριά μαλλιά, γενιάδα, ό Τροϊάνι, περιτριγυρισμένος
άπ' τίς άψυχες τώρα πιά κούκλες,
έπιμένει ιδιαίτερα στήν όνειρική,
μή-ρεαλιστική διάσταση τοΰ κου
κλοθέατρου: «Ή κύρια αιτία τού
κατατρεγμού του», λέει, «βρίσκεται
στις παγανιστικές ρίζες του. Στήν
άρχή ήταν τά άκίνητα τοτέμ, ύστε
ρα οί φαλλοφορίες καί οί τελετουρ
γικές μάσκες, καθώς καί οί μετέπειτα μάσκες τού άρχαίου έλληνικού
θεάτρου».
Αλλά καί άπό άποψη περιεχομέ
νου ή κούκλα θεωρήθηκε επικίνδυ
νη: «Είναι ένα φαινόμενο πού συνα
ντούμε κι έμείς στις παραστάσεις
μας», συνεχίζει ό Τροϊάνι: «Κάτι
σάν τράνσφερτ. ' Η κούκλα συχνά
κυριαρχεί πάνω στόν παίχτη, λει
τουργεί αύτόνομα καί ξεστομίζει
πράγματα πού κανείς ούτε κάν θά
σκεπτόταν νά προφέρει άπ' τό παλκοσένικο».
Έτσι λοιπόν, αυτή ή άπόπειρα
έπανακάλυψης τού κουκλοθέατρου]
δέν είναι άσχετη μέ τό μεγάλο κύμα
κοινωνικών όγώνων πού δόνησε

τήν ’Ιταλία στή δεκαετία τοΰ '70.
Αλλά ποτέ δέν κατέφυγε στήν άρχαιολογική ή τή φολκλοριστική έ
ρευνα. Η GRANDE OPERA έπαναπρότεινε τό ξεχασμένο αύτό εί
δος μέ ένα νέο ρεπερτόριο, νέες
τεχνικές (κατά πολύ έπηρεασμένες
άπ' τήν πολυσυζητημένη ρωμαϊκή
πρωτοπορεία πού άκριβώς τό 1975
είχε άρχίσει νά έκλείπει), καί προπαντώς νέο πνεύμα: Σάν λαϊκό βέ
βαια θέαμα, άλλά άπόλυτα αύτοειρωνικό καί λιτό στήν έκφρασή του.
Θέατρο λοιπόν, έπιτέλους ισότιμο
μέ τό άλλο, τό έπίσημο, άλλά καί
«ούμανιστές» καλλιτέχνες: τό κου
κλοθέατρο άπαιτεί οί ίδιοι οί παί
χτες νά κατασκευάζουν τίς κούκλες
καί τίς μάσκες τους.
Ή πρώτη παράσταση ήταν « Ή
φάρμα τών ζώων» τού Όργουελ, μέ
κούκλες καί μάσκες. "Υστερα παί
χτηκε τό «Κατά μήκος τών πυργί
σκων», έμπνευσμένο άπ' τό ομώνυ
μο τραγουϊδι τού Μπόμπ Ντύλαν
(γνωστό στήν Ελλάδα ά π'τή δια
σκευή τού Σαββόπουλου « Ό πα
λιάτσος κι ό ληστής»). Τό '78 έχου
με τόν «Πότη κρασιού άπό Φοίνι
κα», ένα ώραιότατο θέαμα έμπνευ
σμένο άπ' τό έργο τού Νιγηριανοΰ
συγγραφέα "Αμος Τουτουόλα, ειδι
κευμένου στήν έπανεξέταση άφρικανικών μύθων καί θρύλων.
Από τήν Αφρική στή φινλανδική μυιθολογία μέ τό «Κάλεβαλα»
τοΰ 1980 (σχεδόν καθ' ολοκλήρου
μέ μάσκες), πού είναι καί «ή πιό
σοβαρή προσπάθειά μας», όπως λέ
νε τά μέλη τοΰ θιάσου. Πέρυσι

Από τή «Φάρμα τών ζώων»
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μεγάλη έπιτυχία κοινού καί κριτι
κής είχε τό πρωτότυπο «RATTUS»,
τού όποιου ή ύπόθεση άξίζει νά
άναφερθεί: άνακαλύφτηκε, λοιπόν,
ότι σ' όλες σχεδόν τίς εύρωπαϊκές
μητροπόλεις, ζούν δύο είδη ποντικιών. Ό μέλανας («RATTUS RAT
TUS») πού έφτασε στήν Εύρώπη
γύρω άπ' τό έτος χίλια μ.Χ., καί ό
RATTUS NORVEGICUS, πού έ
φτασε τόν 18ο αιώνα άπ' τήν Ανα
τολή, κατάκτησε άστραπιαία τούς
ύπονόμους, κι έδιωξε τόν RATTUS
RATTUS στις σοφίτες καί στά κε
ραμίδια. Η GRANDE OPERA πα
ρουσίασε αύτό τό ύπόγειο δράμα
μέ τή μορφή τού μιούζικαλ: άπ' τή
μιά ή ήττημένη γενιά (τής δεκαε
τίας τοΰ 60 καί τοΰ ’70) πού τρα
γουδά Μπήτλς καί Ρόλλινγκ Στόουνς, κι άπ' τήν άλλη ό άνερχόμενος RATTUS NORVEGICUS, ή γε
ν ιά τ ή ς έ ξ ο μ ά λ υ ν σ η ς , τ ο ύ
πραγματισμού, τής τεχνολογίας.
Τέλος, τό φετινό «CUORE»
(«Καρδιά»), μιά ιερόσυλη έπανέκδοση τού δακρύβρεχτου ομώνυμου
μυθιστορήματος τού Έντμόντο ντέ
Άμίτσις (πρωτοπόρου τού φιλαν
θρωπικού σοσιαλισμού στήν Ιταλία
τού περασμένου αιώνα), πραγματι
κό ιερό κείμενο πού έθρεψε μέ
«όβερντόζ» καλών αισθημάτων γε
νιές ολόκληρες ίταλοπαίδων (άλλά
όχι μόνον: θυμάμαι ότι καί στά δικά
μας άναγνωστικά τού δημοτικού ύπήρχαν εύρεία άποσπάσματα άπό
τόν ντέ Αμίτσις).
Αημήτρης Δεληολάνης

to
Η όηλυχή όύναμη (τό πιστόλι τής 'Ον ο g Μ πλάχμαν) γρήγορα 0ά υποχωρήσει μπροστά
στην άρσενιχή γοητεία (τον Σήν Κόνερυ). Ένας άτι’ τους λόγους πού ό «Χρυσοόάχτυλος» χι οΐ άλλες τζεημσμποντιχές π ερ ιπ έτειες συνεχίζουν τήν πετυχημένη χα ριέρα τους
στά όερινά

Θ ερ ινά σινεμ ά

‘Η έκπτωτη ψυχαγωγία
...Καί ξαφνικά, φέτος τό καλοκαί
ρι, όλοι φάνηκε ν' άνακαλύπτουν τά
θερινά οινεμά. Κάτι πού συνηθίζεται
έόώ, γι’ αύτούς πού πεθαίνουν ή
κοντεύουν.
Η σπουδή, βέβαια, γιά τήν παρα
γωγή κειμένων γύρω άπό τόν Λουίς
Μπουνιουέλ καί τούς κινηματογρά
φους, δέν είναι τό μοναδικό σημείο
σύνδεσης τού ίδιου τού γεγονότος
(στήν πρώτη περίπτωση) μέ τό χρο
νικό τής προαγγελίας του (γιά τούς
δεύτερους).
Μάλλον, ή ειδοποιός διαφορά έκδηλώθηκε όταν σινεμά τής Καλλιθέ
ας πρόλαβε τόν ιδιοφυή Ισπανό,
προγραμματίζοντας, άπό τά μέσα
τής προηγούμενης τού θανάτου του
εβδομάδας, τρίπτυχο αφιέρωμα (μέ
τήν «Τριστάνα». τήν « Ωραία τής
ήμέρας» καί τό κύκνειο άσμα του,
«Τό σκοτεινό άντικείμενο τού πό
θου»).
Οσο όμως ή τυμβωρυχία εύδοκιμει, τόσο ό ρόγχος άκούγεται καθα
ρότερα στις πολύβουες γειτονιές.
Οί προγραμματιστές περιμένουν
τόν Μπάρτ Λάνγκαστερ, ψάχνοντας
γιά ταινίες κι οί γράφοντες έχουν
κιόλας ολοκληρώσει αρκετές βιογρα
φίες, έτοιμοι γιά κάθε αιφνιδιασμό μόνο ό Τζέρυ Λιούϊς τούς ξέφυγε
(καί πήγε καί στις Κάννες).
Πάντως, δέν πέρασε σχεδόν βδο
μάδα, κάποτε καί μέρα, πού νά μή
συναντούσες καί κάποιο δημοσίευ
μα γιά τήν κρίση καί τό έπικείμενο
τέλος τών θερινών κινηματογράφων.
Απ' τό ρεπορτάζ καί τίς συνε
ντεύξεις, στό ιστορικό ή καί τήν
έλεγεία, τό θρήνο άκόμα.
Ποιοι, λοιπόν, απειλούν τό πραγ
ματικά μοναδικό - σέ παγκόσμια
σχεδόν κλίμακα - αύτό φαινόμενο
φτηνής, λαϊκής ψυχαγωγίας; Σίγου
ροι μπορούμε νά είμαστε μόνο γιά
τήν ραγδαία «άξιοποίηση» τών οικο
πέδων, τήν τηλεόραση μέ τά πολλά
φιλμ πού προβάλλει καί τήν έλλειψη
μεγάλου αριθμού παλιών ταινιών,
άφοϋ τά Γραφεία εισαγωγής δέν
θεωρούν οικονομικά σκόπιμη τήν
ανανέωση τού «δικαιώματος» προ
βολής (οπού έχει λήξει) και τήν

παραγγελία καινούριας κόπιας (ό
ταν κι ή τελευταία έχει καταστραφεΐ).
Δίπλα στά προηγούμενα, οί αίθουσάρχες ισχυρίζονται πώς τούς έξοντώνουν τά ύψηλά ποσοστά γιά τό
νοίκι τής ταινίας (άπό 35-50% ) καίοί
έκβιαομοί πού έχουν σχέση μέ τήν
προτεινόμενη (πάλι άπ' τά Γραφεία)
υπογραφή συμβολαίων γιά νοίκιασμα «πακέτου» τουλάχιστον τριάντα
ταινιών, μέ δέλεαρ μερικές «σίγου
ρες».
Ή ρύθμιση τού θέματος τής επι
στροφής μέρους άπ' τό ποσοστό τού
φόρου Δημοσίων θεαμάτων συζητιέ
ται εύνοϊκά αϊ τό τόν καιρό μέ τούς
εκπροσώπους τής Πολιτείας, ένώ
κάποιοι κέρδισαν καί τήν έπίσημη
υποστήριξη τού ύπουργειον Πολιτι
σμού πού πρότεινε τόν χαρακτηρι
σμό (καί σωτηρία τους) σάν διατηρη
τέων χώρων.
Σ' αύτή τους τήν προσπάθεια τά
έπιχειρήματα ξεκινούσαν άπό τή
συγκέντρωση ύπογραφώ ν (στό
«Βόξ» τών Εξαρχείων), περνούσαν
άπό πνεύμονες πράσινοι· (γνωστό
τερου σάν άγιόκλημα καί γιασεμιά) ή
τουριστική φυσιογνωμία γιά νά κα
ταλήξουν σ' ... άντιστασιακές δάφ
νες (γιά τίς συγκεντρώσεις, σέ καμπί
νες προβολής, άντιστασιακών στήν
περίοδο τής Κατοχής).
"Αλλους έχθρούς, τά θερινά τούς
δημιουργούν μόνα τους. Είναι ό,τι
κάνει ν' άκούγεται άκόμα τό «γράμ
ματα, χασάπη», σάν συστατικό τής
γραφικότητας, τό πήδημα τής μιας
σκηνής στήν άλλη ν' άκονίζει τή
μνήμη μας καί νά προκαλεί στοιχή
ματα γιά τό τί άκριβώς μεσολάβησε
στό κενό του φιλμ πού όλοι θυμόμα
στε καθώς τό είδαμε πάνω άπό τρεις
φορές, ή εξωτική γοητεία ν' άκούς
τόν ' Αλαιν Ντελόν νά μιλάει αγγλικά
στον «Σαμουράι» τού Μελβίλ καί
ν’ άναρωτιέσαι πώς θά ήταν ή προ
φορά τού Μπράντο σέ μιά γιαπωνέ
ζικη βερσιόν τού «Νονού».
Γιά τούς φίλους, τώρα, ή βεβαιότη
τα είναι άκόμα πιό εύθραυστη.
Τό μακρύ, ζεστό καλοκαίρι δέν
είναι τό ίδιο. Η σύ ντομη διάρκεια

ζωής κινδυνεύει νά περιοριστεί κι
άλλο γιά τά θερινά, σέ τρεις τό πολύ
μήνες (καθώς ή χειμερινή περίοδος
βιάζεται ν’ άρχίζει άπ' τά μέσα Σε
πτέμβρη τό άργότερο).
Η σταθερότητα τής προτίμησης
τού κοινού εμφάνισε, φέτος, γιά
πρώτη φορά μειωτικές τάσεις (γύρω
στό 10% άπό πέρσι).
' Αλλά, καθώς κι οί κακοί βιομήχανοι δέ δημιούργησαν τό νέφος άποκλειστικά γιά νά πλήξουν τούς κατοί
κους τής πρωτεύουσας, κι έόώ τά
πράγματα είναι λιγότερο άπλά
Οί ταινίες μέ τις «θερινές» ιδιότη
τες (Χίτσκοκ. Τζέημς Μπόντ. ούέστερν, αισθηματικές κομεντί ή μελό)
έχουν παιχτεί σέ βαθμό κορεσμού μερικές κι άπ τήν τηλεόραση.
Στά θερινά δέν άναγνωρίζεται επίσημα τουλάχιστο - ή ιδιότητα τού·
«έκπαιδευτήριου» νεότερων κινημα
τογραφόφιλων (καθώς άρχή τής μά
θησης, ή επανάληψη), μια κι άποτελούν ιδιωτικές έπιχειρήαεις
Διατηρούν τό άλλοθι τής κοινωνι
κής συνάθροισης, τή συνδρομή τής
νυχτιάτικης αύρας (κι όχι πάντοτε),
άλλά πιό ρεαλιστική φαντάζει ή πρό
ταση συνεταιρισμού τους μέ σκοπό
τή δυνατότητα εισαγωγής ταινιών
κατευθείαν άπό τήν έξωτερική άγορά (στήν Π.Ε.Ε.Κ.Ο., όμως, τό σωμα
τείο δηλαδή τών θερινών, δέν έχουν
οργανωθεί περισσότεροι άπό 40,
όταν τά σινεμά υπολογίζονται γύρω
στά 250 - πριν 10 χρόνια ό άριθμός
ήταν τριπλάσιος στήν Αθήνα - κι οί
έπιχειρηματίες πάνω άπό 150).
Απ' τό μπάρ μέ τόν πασατέμπο
ως τήν έξοδο, ή διαδρομή δέν κρύβει
εκπλήξεις.
Καί τό νά τυπώνεις παράνομα
κόπια τού περίφημου Vertigo («Δε
σμώτες τού Ιλίγγου») άλλά νά μή
μπορείς νά τήν προβάλεις, μοιάζει
μέ καθυστερημένο ραντεβού μέ τήν
ιστορία, όταν ή άρχική σου άναφορά
δέν είναι άλλη άπ τή μυθ-ιστορία.
Έτσι, τά θερινά θυμίζοτ·ν ξεχα
σμένες συναντήσεις ή αυτές πού δέν
πραγματοποιήθηκαν ποτέ (κάθε
χειμώνα άφήνουμε ταινίες νά τίς
δούμε ύπό τό σεληνόφως), τήν ώρα

πού ή άπειλή τής μπουλντόζας έκμηδενίζεται, κάθε βράδυ, άπό τούς
θορύβους τών περίοικων (γιά όσους
ξέρουν τήν εικαστική συμβολή τού
ήχου, η μείωση τού τελευταίου πρός
δόξαν τού νυκτερινού δελτίου ειδή
σεων, σημαίνει πολλά).
Υπογραμμίζουν, άκόμα, τούς μο
νόλογους τών βλεμμάτων που δέν
συναντιούνται πουθενά, όπως τού
κάθε μοναχικού θεατή μέ τούς πρω
ταγωνιστές στήν οθόνη.
Ανάμεσα στήν Ομόνοια καί τό
Λυκαβηττό, τή μητρόπολη και τήν
περιφέρεια, τις ταινίες τέχνης και
τήν άνώδυνη ψυχαγωγία, διατηρούν
μικρές οάσεις άπό χώρους μή-συναντησης πού, έτσι περιορισμένοι α
σφυκτικά, γίνονται οί πιό πρόσφο
ροι τόποι γιά την οργάνωση τών
καθημερινών, άτομικών άποδράσεων.
Δύσκολο να μεταθέτεις τις οικονο
μικές παραμέτρους ένός προβλήμα
τος (τα θερινά είναι μιά συνολική,
ίσως, προβληματική επιχείρηση μ άδιευκρίνιστες διαθέσεις άπέναντι
στό ενδεχόμενο κοινωνικοποίησής
της) στή μαγεία τού· φολκλόρ ή τόν
αμφίβολο συναισθηματισμό.
Αλλά τ άπομεινάρια τού χτές,
σάν κι αύτό, έκπληρώνουν κάτι: την
ύπόσχεση νά άνα-γνωρίζεις μιά ομά
δα άπό εικόνες, πού κατοικούν τό
ίδιο φόβοι κι όνειρα.
Στοιχειωμένα άπό ομοιώματα, τά
ίδια διασχίζουν τούς σύντομους πό
θους τής βραδιάς. Η ιδεολογία τους
δέν διακρίνεται για τό φίλαθλο πνεύ
μα της, ούτε έχει σχέση μέ τήν
Ορθοδοξία ή τόν άφοπλισμό, άκρι
βώς.
Δέν άποτελούν, γι' αύτό, ικανό
πρόσχημα γιά τή φύλαξή τους στό
γαλαξία τών μουσείων - άκόμα κι άν
τά προϊόντα τους δέ μοιάζουν μέ τέ:
είδη προικός, πού· ταξίδευαν πριν
χρόνια στήν έπαρχια μ' άπαράλλαχτα ήμιφορτηγά, σάν αντά πού κου
βαλούσαν μιά μηχανή και πρόβαλλαν
στόν άσπρο μαντρότοιχο τής παρα
θαλάσσιας έπαρχιας;
Ανδρέας Τυρός
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« Ή χρυσή έποχή... Α υτή ή ταινία είναι σήμερα τό
μόνο έγχείρημα νά έξυμνηβεϊ ό έρωτας όπως έγώ τόν
φαντάζομαι κ α ί οί βίαιες άντιόράσεις πο υ προκάλεσα ν
οί προβολές της ατό Παρίσι όέν κά νουν τίποτα άλλο
π α ρ ά νά ένισχύουν μέσα μου τή συνείδηση τής
άσύγκριτης άξίας της».
Ά ντρέ Μπρετόν, 1937.

Μέ τήν Κατρίν Ντενέβ στό γύρισμα τής « Ωραίας
τής Ημέρας»

Δ έν σέ αποχαιρετώ
Bunuel
I

του Νάνου Βαλαωρίτη

«Λός Ολβινταντος»

«Βιριδιάνα»

1. Ό Άδωνις Κύρου είπε κάτι πολύ σωστό γιά
τό πώς έβλεπε ό Bunuel τ' όνειρο: «Τ' όνειρο,
γράφει, γιά τόν Bunuel δέν είναι πιά a priori
φρούδιανό, άλλά άπλώς είναι: Πρόκειται μέ μιά
λέξη γιά ρεαλισμό, γιά μιά πραγματικότητα πού
περιέχει τήν ύπερπραγματικότητα μέ τόν ίδιο
τρόπο πού ή ύπερπραγματικότητα περιέχει τήν
πραγματικότητα ».
2. Νομίζω ότι ό Κύρου συνοψίζει σωστά τήν
έμπειρία πού είχα άπ' όλες τίς ταινίες πού έχω
δει τού Bunuel - κι έχω δει τίς περισσότερες.
Κανένας κινηματογραφιστής δέν είχε γιά μένα
μιά τέτοια αίσθηση τής «αίσθησης» τού χειρο
πιαστού πού νά συμβολίζει τό «άπιαστο» τό
«αντιθετικό», μέ τόσο αιχμηρό τρόπο. "Οταν
ανοίγει μιά πόρτα σέ μιά ταινία τού Bunuel
μπορεί νά μπει ότιδήποτε, πρόβατο, νάνος, ό
Ιησούς, ένας άγγελος, ένα βώδι, ένα κομμένο
κεφάλι, ένας τρομοκράτης. "Ολες οί ταινίες τού
Bunuel είναι μιά συνουσία μέ τόν άγγελο.
3. Οί «άγγελοι» άποφασίζουν νά έξοντώσουν τόν
«άνθρωπο». Ό άνθρωπος άντιστέκεται ώς ύπεράνθρωπος. Ό Χριστός βγαίνει άπ' τόν πύργο
τών «120 ήμερών στά Σόδομα» έξουθενωμένος
άπό τά όργια.

« Ένας Ανόαλουαιανός σκύλος»
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4. Γιά μένα ό Bunuel ίσως νά μήν ύπήρξε ποτέ.
Ή ταν πάντοτε μέσα μου. Τόν έζησα άπό παιδί
καθημερινά. Μού ήταν γνώριμος, φίλος τής οικο
γένειας. Μού ψιθύριζε στό αύτί τά μυστικά τού
σέξ, τής βίας, τού χιούμορ, μ’ ένα σατανικά

άθώο ύφος.
5. 'Αγαπάω τήν ιδέα τού άνέφικτου μέ πάθος.
Τό άνέφικτο πού παρακολουθεί μέ έπιμονή άπό
τήν άρχή του ό Bunuel, άπό ένα οικογενειακό
γεύμα, πού γίνεται κλίνη τού μαρτυρίου, μυστι
κός δείπνος, μέ μιά άντιστροφή άπόπατος, σύμ
βολο τής άνίας. Μιά κλίνη τού γάμου πού γίνεται
κλίνη τού Προκρούστη. "Ανθρωποι άσχετοι πού
ή συνάντησή τους δημιουργεί τή σπίθα τού
παράλογου: ό νάνος κι ή κυρία στό τραίνο τού
«Σκοτεινού άντικείμενου τού πόθου». 'Ο κύριος
αύτός ό τόσο καθωσπρέπει, τί είναι; Βιομήχανος,
γκάγκστερ, άστυνομικός ή φυσιολόγος; Όχι εί
ναι ένα άρνί πού βελάζει, ένας λύκος πού δείχνει
τά δόντια του. Είναι γουρούνι πού γρυλλίζει
(στήν άγκαλιά μιας χωριάτισσας) είναι «λυσσα
σμένο» σκυλί πού σκοτώνουν.
6. Περνάω άπ' τή μιά ταινία τού Bunuel στήν
άλλη όπως κυκλοφορώ σ' ένα πλοίο, σ’ ένα τραί
νο, σ' ένα Πανεπιστήμιο, σ' ένα νοσοκομείο.
Ξαφνικά, ένώ κάνω περίπατο στήν έξοχή πέφτω
μύτη μέ μύτη, μ' ένα πτώμα. Είναι ό άνθρωπος
πού σκότωσα, πέρσι, χτές, ή μεθαύριο. Περπα
τάω άπό τή μιά ταινία στήν άλλη όπως άλλάζω
κάθε νύχτα όνειρο ή πυτζάμα. Αναζητώ κά
ποιον σ' ένα μέγαρο τής Αναγέννησης. Μά συ
ναντάω μόνο ζητιάνους, λεπρούς, σακάτηδες,
παραμορφωμένους, μουγγούς, ήλίθιους, τρε
λούς. Απ' αύτόν τόν ύπόκοσμο βγαίνει ένας
σωτήρας τού κόσμου. Κοιτάζομαι στόν καθρέ
φτη, είμαι ό ζητιάνος τής Βιριδιάνας, ό Ναζαρίν.

7. Απερίγραπτες σκηνές φρίκης καί ωμότητας.
' Αλλά ποτέ ή σκληρότητα γιά τή σκληρότητα. ' Ο
έρωτας, ή τρυφερότητα έχουν πάντα τήν άλλη
όφη τους. Τό χρήμα, τό συμφέρον. Τά κόκαλα
στους βράχους τής ακρογιαλιάς όέν είναι άπλά
κόκαλα. Είναι νεκροκεφαλές, σκελετοί μέ τιάρες
καί μανδύες έπισκόπων. Ο χορός τού θανάτου.
8. Έχω μιά πολύ μακρινή έντύπωση ότι μέ
άποφεύγουν ορισμένοι άνθρωποι. Στήν άρχή όέ
όίνω μεγάλη σημασία. Όταν όμως άρχίζω νά
παίρνω γράμματα έρωτικο-απειλητικά άρχίζουν
νά μού μπαίνουν ψύλλοι στ' αυτιά. Πρόκειται γιά
τό ήφαίστειο τών άνθρωπίνων σχέσεων πού
ύποφώσκει έτοιμο νά έκραγεί.
9. Μέ άπασχολεί πολύ τό πρόβλημα τής σταθε
ρότητας τού πλοίου έν πλώ. Τό πλοίο κλυδωνίζε
ται. Ανοίγει μιά μπουκαπόρτα. Τά νερά εισρέ
ουν στήν κρεβατοκάμαρά μου άπό μιά μαύρη
τρύπα στόν τοίχο. Ο κήπος είναι τώρα υποβρύ
χιος. Η δασκάλα μου μού βάζει μιά προσωπίδα
όξυγόνου όταν φτάνουμε στήν άκρη τού νερού.

Ο Σιμεών άπό τήν κολώνα του μορφάζει. Είναι
ό νάνος. Είναι ή γεροντοκόρη δασκάλα. Μιά
όρχήστρα παίζει. Ό διευθυντής της όρχήστρας
δέν είναι άλλος άπό τόν σκηνοθέτη τού όνείρου
μου: Είναι ό Bunuel.
10. Κάποιο ύποπτο πρόσωπο κυκλοφορεί στά
προάστεια. Τό βλέπουμε πάντοτε άπό μακριά.
Είναι ό σκηνοθέτης τού όνείρου μιας νύχτας τού
καλοκαιριού τού χειμώνα...
11. Δέν μπορώ νά μήν έπισκεφτώ τό σπίτι πού
μού προσφέρει ό φακός. Η πόρτα είναι άνοιχτή.
Μπαίνω. Συναντάω μιά νόστιμη κυρία ντυμένη
στά μαύρα. Φέρεται αυστηρά στούς υπηρέτες
της κι όμως τούς άγαπάει. Τούς μισεί. Τούς
λατρεύει. Τή μισούν, τή λατρεύουν. Είναι πάντο
τε ντυμένη στά μαύρα.
12. Δέν πήγα ποτέ νά δώ μιά ταινία τού Bunuel
χωρίς νά βγώ άλλος άνθρωπος.
13. Τό δράμα τών γυναικών είναι τ άναποδο τού

δράματος τών άνδρών. Εκείνες φεύγουν. Εκεί
νοι τίς καταδιώκουν. Ο πόθος καταδιώκων καί
καταδιωκόμενος. Παρηλλαγμένος. "Αναρθρος.
Μέσα σέ μιά ματιά.
14. Μ ερικές Σ κ η ν ές: Στόν Άνδαλουσιανό
σκύλο: τά μερμήγκια πού έχουν τή φωλιά τους
στήν παλάμη τού) ήρωα.
Στή Χρυσή έποχή. ή σκηνή τού έρωτα στόν
κήπο. Η σκηνή τής Αγελάδας στήν κρεβατοκά
μαρα.
Στό Αύτό λέγεται ή Αύγή: ή σκηνή μέ τίς
χειροπέδες πάνω άπό τή Βίβλο στό τραπέζι τού
άνακριτού.
Στόν Ναζαρίν: η γυναίκα πού δέ θέλει τόν
Παράδεισο άλλά τόν Χουάν, τόν έραστή της.
Στή Βιριδιάνα: ή σκηνή τού γεύματος τών
ζητιάνων πού θυμίζει τό Μυστικό Δείπνο τού
Ντά Βίντσι.
Στόν "Αγγελο έξολοθρευτή: ή σκηνή τής
εισόδου τών προβάτων άπ' τήν άπαγορευμένη
έξοδο.
Στήν Ωραία τής ημέρας: ή είσοδος τού
Κλεμεντί ώς τού μπαλαφριασμένου νταβατζή.
Στήν Τριστάνα: τό κεφάλι τού Φερνάντο Ρέυ
άποκεφαλισμένου ώς γλωσσίδι τής καμπάνας.
Στή Διακριτική γοητεία τής Αστικής Τά
ξής ή σκηνή τού καλεσμένου πού κρύ'βεται
κάτω άπ' τό τραπέζι τού μπουφέ μέ τά φαγητά
γιά ν άποφύγει τούς τρομοκράτες καί δέν μπο
ρεί ν άντισταθεί στόν πειρασμό νά βγάλει τό
χέρι του γιά νά πάρει ένα ζαμπόν.
Στό Φάντασμα τής Ελευθερίας: ή σκηνή
τής συλλογικής άποπάτησης και το\' ιδιαίτεροι·
γεύματος καθώς καί τό τηλέφωνο άπ' τό νεκρο
ταφείο.
Στό Σκοτεινό αντικείμενο τού πόθου ή
σκηνή τού έρωτα πίσω άπ' τίς γρίλλιες ένόσω
κοιτάει άνίσχυρος ό Φερνάντο Ρέυ καί ή σκηνή
τού νάνου μέ τήν κυρία στό τραίνο.
Κι άλλες άπειρες σκηνές πού τίς ζώ καθημερι
νά στό ξύπνιο καί στόν ύπνο μου.
15. Μερικά ονόματα: Αιά Λύς, Κατρίν Ντενέβ.
Φρανσισκο Ραμπάλ, Ζάν Μορώ, Πιέρ Κλεμεντί,
Ντελφίν Σευρίγκ, Άλαίν Κουνή, Σάκαρη Σκώττ.
Σύλβια Πινάλ. Μπούλ Όςιέρ, Καρόλ Μπουκέ ή
Αντζελα Μολίνα: Σαλβατόρ Νταλι, Μάξ Έρνστ,
Πρεβέρ, Χοσέ Μπεργκαμίν, Οκτάβιος Μιρμπώ,
Ροβινσώνας Κρούσος, Πιέρ Λοΰς.
16. Άφότου γνώρισα τό έργο τού) Bunuel, δέν
κοιμήθηκα πιά τόν ίδιο ύπνο στό κρεβάτι μου.
Είχα πάντοτε τήν έντύπωση πώς όταν ονειρευό
μουνα ήμουν ένα πρόσωπο σέ μιά ταινία τού)
Bunuel.
17. Πολύ σημαντική ή σύγκρουση άνάμεσα στόν
υπόκοσμο καί τόν έπάνω κόσμο (φτωχοί-πλοιίσιοι), στά ένστικτα καί στή λογική, στήν έκκλησία καί τήν άθεΐα. Ο καθολικισμός βοήθησε
στήν έκκόλαψη τού υπερρεαλισμού ώς όργανωμένου κινήματος. Υπήρξε μιά άντι-εκκλησία.
Δέν είναι τυχαίο ότι μιά άνοργάνωτη ορθοδοξία,
δέ δημιούργησε στό χώρο μας οργανωμένο, άλλ'
άνοργάνωτο ύπερρεαλισμό.
18. Από τή Χρυσή Εποχή ώς τό Σκοτεινό
Αντικείμενο τό δράμα τής ψυχής καί τής σάρ
κας, τής συνείδησης καί τής άσυνειδησίας, τής
σκληρότητας και τής τρυφερότητας, τής σκλα
βιάς καί τής έλευθερίας, τού έρωτα καί τού
μίσους, κλυδωνίζουν τό άνθρώπινο πλοίο, διεκδικούν άντιφατικά τήν καρδιά τού άνθρώπου.
19. Δέ σέ άποχαιρετώ Bunuel. Είσαι πάντοτε
παρών, γιατί μέσα μου συνεχίζονται έπ' άπειρον
οί ταινίες σου.
20. Luis Bunuel, γιά μένα ήσουνα καί θάσαι
πάντοτε ένας ώραίος Σάν Ελληνας.
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"Ενα χρόνο π ρίν τό θάνατό του ό Luis Bunuel έγραψ ε τό αύτοβιογραφικό βιβλίο « Ή τελευτα ία μου πνοή». ΙΊαραβέτουμε απόσπασμα μέ
τήν εμπειρία του από τό κίνημα τοϋ υπερρεαλισμού, (έκό. Robert
Laffont. Paris 1982, σελ. 122 κ.έ.).
Ό υπερρεαλισμός ήταν πρίν άπ' όλα ένα κάλεσμα πού τό άκουγαν
στήν Αμερική, στή Γερμανία, στην
Ισπανία, τή Γιουγκοσλαβία, άνθρω
ποι πού ασκούσαν ήόη μιά ένστικτώδη καί άνορθολογική μορφή έκφρα
σης, πρίν άκόμα τό άντιληφθούν. Τά
ποιήματα πού είχα δημοσιεύσει στήν
Ισπανία, πρίν κάν άκούσω νά μι
λούν γιά ύπερρεαλισμό, μαρτυρούν
γι' αύτό τό κάλεσμα πού μάς οδη
γούσε όλους στό Παρίσι, Καί όταν ό
Νταλί κι έγώ. δουλεύοντας πάνω στό
σενάριο τού « Ένας ' Ανδαλουσιανός
Σκύλος» εφαρμόζαμε ενα είδος αύτόματης γραφής, είμαστε ήδη υπερ
ρεαλιστές χωρίς τήν ετικέτα.
Ή είσοδός μου στήν ομάδα τών
ύπερρεαλιστών έγινε σάν κάτι έντελώς φυσικό, πολύ άπλό. "Εγινα δε
κτός στις καθημερινές συναντήσεις
πού γίνονταν στό Συρανό καί πιό
σπάνια στό σπίτι τού Μπρετόν, οδός
Φονταίν 42.
Όπως όλα τά μέλη τής ομάδας
αισθανόμουν μιά έλξη πρός μιάν
ορισμένη ιδέα γιά τήν έπανάσταση.
Οί ύπερρεαλιστές, πού δέν θεωρού
σαν τόν έαυτό τους σάν τρομοκράτη,
ένοπλο άκτιβιστή. πάλευαν ένάντια

σέ μιά κοινωνία πού άποστρέφονταν, χρησιμοποιώντας σάν κτίριο
όπλο τό σκάνδαλο. Ενάντια στις
κοινωνικές άνισότητες, τήν έκμετάλλευση ανθρώπου άπό άνθρωπο, τήν
άποκτηνωτική επίδραση τής θρη
σκείας καί τόν βάναυσο καί άποικιοκρατικό μιλιταρισμό, θεώρησαν γιά
πολύ καιρό τό σκάνδαλο ώς τό
παντοδύναμο μέσο πού ξεσκεπάζει
καί είναι ικανό νά φέρει σέ φώς τά
κρυφά και βδελυρά έλατήρια τού
συστήματος πού ’πρεπε νά καταπο
λεμήσουν. Πολύ γρήγορα, ένας άριθμός άπ' αύτούς, έκτράπηκαν άπ' αύτή τή μορφή δράσης, γιά νά
περάσουν στήν καθαρή πολιτική,
καί κυρίως στό μόνο κίνημα πού μάς
φαινόταν τότε άξιο νά ονομάζεται
έπαναστατικό, τό κομμουνιστικό κί
νημα. Φούντωσαν τότε άδιάκοπες
συζητήσεις, διασπάσεις καί διενέ
ξεις. ' Εντούτοις, ό πραγματικός στό
χος τού ύπερρεαλισμοΰ δέν ήταν νά
δημιουργήσει ένα καινούργιο κίνη
μα, λογοτεχνικό ή ζωγραφικό, ή
άκόμα καί φιλοσοφικό, άλλά νά προκαλέσει τό ξέσπασμα τής κοινωνίας,
νά αλλάξει τή ζωή.
Οί περισσότεροι άπ' αύτούς τούς
επαναστάτες άνήκαν σέ καλές οικο
γένειες. Οί αστοί έξεγείρονταν ένά-

ντια στήν αστική τάξη. Παρόμοια καί
ή δική μου περίπτωση. Αύτό τό
γεγονός συμπληρωνόταν μέσα μου
μ’ ένα ορισμένο ένστικτο άρνησης,
καταστροφής, πού πάντα τό αισθα
νόμουν πιό δυνατό άπό κάθε δη
μιουργική διάθεση. Ή ιδέα τού έμπρησμού ένός μουσείου, γιά παρά
δειγμα, μού φαινόταν πάντα πιό
γοητευτική άπ' ο,τι τά έγκαίνια ένός
πολιτιστικού κέντρου ή ή ίδρυση
ένός νοσοκομείου.
'Εκείνο όμως πού μέ συνάρπαζε
στίς συζητήσεις μας στό Συρανό
ήταν κυρίως ή δύναμη τής ήθικής
σκοπιάς. Γιά πρώτη φορά στή ζωή
μου συναντούσα μιά ήθική συνεκτι
κή καί αυστηρή, όπου δέν έβρισκα
κανένα ψεγάδι. Βεβαίως, αύτή ή
έπιθετική καί οξυδερκής ύπερρεαλιστική ήθική βρισκόταν συνήθως
στους άντίποδες τής τρέχουσας ήθι
κής, πού τήν θεωρούσαμε άποτρόπαιη, καί άπορρίπταμε συλλήβδην
τις ίσχύουσες άξιες. Ή ήθική μας
στηριζόταν σ' άλλα κριτήρια, έξυμνούσε τό πάθος, τόν έμπαιγμό, τήν
έξύβριση, τό μαύρο χιούμορ. Μέσα
όμως σ’ αύτή τήν καινούρια περιοχή,
πού τά όριά της κάθε μέρα άπομακρύνονταν, όλες οί χειρονομίες μας,
όλες μας οί αντιδράσεις, όλες οί
σκέψεις μάς φαίνονταν δικαιολογη
μένες, δίχως τή σκιά τής παραμικρής
άμφιβολίας. Ή δική μας ήθική ήταν
πιό άπαιτητική, πιό έπικίνδυνη άλλά
έπίσης πιό σταθερή, πιό συνεκτική,
πιό συμπαγής άπό τήν άλλη.
Προσθέτω - όπως μέ έκανε νά
παρατηρήσω ό Νταλί - ότι οί ύπερρεαλιστές ήταν όμορφοι. Φωτεινή καί
λεόντεια ή ομορφιά τού Ά ντρέ
Μπρετόν άπ' τό πρώτο βλέμμα. Πιό
έπιμελημένη ή ομορφιά τού Άραγκόν. ' Ο ' Ελυάρ, ό Κρεβέλ κι ό ίδιος
ό Νταλί, καί ό Μάξ Ερνστ μέ τό
έκπληκτικό πρόσωπο σάν πουλί μέ
καθαρά μάτια, καί ό Πιέρ Ύνίκ κι
όλοι οί άλλοι: ομάδα φλογερή καί
περήφανη, άξέχαστη.
Μέ ρωτούν άρκετά συχνά τί άπόγινε ό υπερρεαλισμός. Δέν ξέρω πολύ
καλά τί νά άπαντήσω. Μερικές φο
ρές, λέω ότι ό ύπερρεαλισμός θριάμ
βευσε στίς λεπτομέρειες καί άπέτυχε στά βασικά. Ό Αντρέ Μπρετόν,
ό Ελυάρ, ό Άραγκόν, είναι μεταξύ
τών καλύτερων Γάλλων συγγραφέων
τού 20ού αιώνα, σέ καλή θέση σ' ό
λες τις βιβλιοθήκες. Ο Μάξ Έρνστ,
ό Μαγκρίτ, ό Νταλί είναι άπ' τούς
πιό ακριβούς καί πιό αναγνωρισμέ
νους ζωγράφους, σέ καλή θέση σ' ό
λα τά μουσεία. Καλλιτεχνική ανάδει
ξη καί πολιτιστική έπιτυχία, άκριβώς
αύτά ήταν πού μάς ένδιέφεραν λιγό
τερο. Τό κίνημα τού υπερρεαλισμού
έλάχιστα άγωνιούσε νά είσέλθει έν
δοξο στίς ιστορίες τής λογοτεχνίας
καί τής ζωγραφικής. Αύτό πού ευχό
ταν πρίν άπ' όλα (ευχή έντατική καί
άπραγματοποίητη), ήταν νά μετα
σχηματιστεί ό κόσμος καί ν' άλλάξει
ή ζωή. Σ' αύτό τό σημείο - τό βασικό
- ένα σύντομο βλέμμα γύρω μας θά
δείξει καθαρά τήν άποτυχία μας.
Δέν μπορούσε φυσικά νά γίνει
άλλιώς. Μετράμε σήμερα τήν κατώτατη θέση πού κατείχε ό ύπερρεαλισμός μέσα στόν κόσμο σέ σύγκριση
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μέ τίς άναρίθμητες καί διαρκώς άνανεούμενες δυνάμεις τής ιστορικής
πραγματικότητας. "Απληστοι, μέ ό
νειρα τεράστια σάν τή γή, δέν είμα
στε τίποτα - τίποτα άλλο παρά μιά
μικρή ομάδα άπό θρασείς διανοού
μενους πού σύχναζαν σ' ένα καφε
νείο κι έβγαζαν ένα περιοδικό. Μιά
χούφτα ιδεαλιστές πού γρήγορα δι
χάζονταν, μόλις χρειαζόταν νά πά
ρουν άμεσα καί βίαια μέρος στή
δράση.
Ωστόσο, σ’ δλη μου τή ζωή μούχει μείνει κάτι άπ' τό πέρασμά μου
- λίγο περισσότερο άπό τρία χρόνια άπό τίς ένθουσιώδεις κι άστατες
γραμμές τού ύπερρεαλισμού. Εκεί
νο πού μού έμεινε είναι πρώτα αύτή
ή άναγνωρισμένη καί έπιθυμητή έλεύθερη πρόσβαση στά βάθη τής
ύπαρξης, αύτό τό κάλεσμα τού άνορθολογισμού, τής άσάφειας, όλωντών
παρορμήσεων πού έρχονται άπ' τό
βαθύ μου έγώ. Κάλεσμα πού άντηχούσε γιά πρώτη φορά μέ τέτοια
δύναμη, τέτοιο κουράγιο καί πού
συνοδευόταν άπό μιά σπάνια αύθάδεια, άπ' τήν ευχαρίστηση τού παι
χνιδιού, άπό μιά ζωηρή έπιμονή στόν
άγώνα ένάντια σέ κάθε τί πού θεω
ρούσαμε άθέμιτο. Απ’ όλααύτάδέν
έχω τίποτα άρνηθεϊ.
Προσθέτω δτι οί άντιλήψεις τών
ύπερρεαλιστών ήταν κατά τό μεγα
λύτερο μέρος τους ορθές. Παίρνω
μόνο ένα παράδειγμα, τό παράδειγ
μα τής έργασίας, άξίας ιερής καί
όσιας τής άστικής κοινωνίας, λέξη
άθικτη. Οι ύπερρεαλιστές ήταν οί
πρώτοι πού τή χτύπησαν συστηματι
κά, έφεραν σέ φώς τό ψέμα της,
διακήρυξαν δτι ή μισθωτή εργασία
είναι μιά άτιμία. Τήν ήχώ αύτοΰ τού
λίβελλου συναντάμε στήν Τριστάνα.
όταν ό Ντόν Λοπέ λέει στόν βουβό
νέο:
-"Αμοιροι έργάτες. Άπατημένοι
καί δαρμένοι! Ή έργασία είναι μιά
κατάρα, Σατούρνο. Κάτω ή έργασία
πού πρέπει νά κάνουμε γιά νά μπο
ρούμε νά ζήσουμε. Αύτή ή έργασία
δέν μάς τιμά, όπως λένε, δέ χρησι
μεύει παρά μόνο γιά νά γεμίζουν τίς
κοιλιές τους τά γουρούνια πού μάς
έκμεταλλεύονται. Αντίθετα, αύτά
πού κάνει ό άνθρωπος άπό εύχαρίστηση ή άπό κλίση, τόν έξευγενίζουν. Θα πρεπε όλοι να μπορούν νά
έργάζονται έτσι. Κοίταξε έμένα: Δέν
έργάζομαι. Καί νά μέ κρεμάσουνε
δέν πρόκειται νά εργαστώ. Καί βλέ
πεις ότι ζώ, ζώ άσχημα, άλλά ζώ
χωρίς νά εργάζομαι.
Ορισμένα στοιχεία αύτής τής άποστροφής βρίσκονταν ήδη μέσα
στό έργο τού Γκάλντος, είχαν όμως
ένα έντελώς διαφορετικό νόημα. ' Ο
μυθιστοριογράφος κατέκρινε τόν ήρωά του γιά τήν οκνηρία του. Τή
θεωρούσε ήθικό έλάττωμα.
Πρώτοι οί ύπερρεαλιστές διαισθάνθηκαν ότι ή άξία-έργασία άρχι
ζε νά τρέμει πάνω σέ εύθραυστες
βάσεις. Σήμερα, πενήντα χρόνια άργότερα, σχεδόν όλοι μιλάνε γιά τήν
παρακμή αύτής τής άξίας πού τήν
θεωρούσαν αιώνια. Αναρωτιούνται
άν ό άνθρωπος γεννήθηκε γιά νά
έργάζεται, άρχίζουν νά προσβλέ
πουν σέ πολιτισμούς χωρίς έργασία.
Στή Γαλλία ύπάρχει άκόμα καί ύ-

πουργείο Ελεύθερου χρόνου.
Αύτό πού μού έμεινε άπ' τόν ύπερρεαλισμό είναι άκόμα ότι άνακάλυψα μέσα μου μιά πολύ σκληρή
σύγκρουση μεταξύ τών άρχών κάθε
παραδεκτής ήθικής καί τής προσω
πικής μου ήθικής, σύγκρουση πού
γεννιόταν άπ’ τό ένστικτό μου κι
άπ' τήν ένεργητική μου έμπειρία.
Μέχρι τήν είσοδό μου στήν ομάδα,
δέν είχα ποτέ φανταστεί ότι θά
μπορούσε νά δημιουργηθεί μιά τέ
τοια σύγκρουση. Καί πιστεύω ότι
αύτή ή σύγκρουση είναι άπαραίτητη
σέ κάθε ζωή.
Αύτό, λοιπόν, πού μού έμεινε άπό
κείνα τά χρόνια, πέρα βέβαια άπό
κάθε καλλιτεχνική άνακάλυψη, πέ
ρα άπό τήν καλλιέργεια τών αισθήσε
ων καί τής σκέψης μου, ήταν ή
καθαρή κι άμείωτη ήθική έπιταγή
στήν όποια προσπάθησα νά μείνω
πιστός παρ' όλες τίς δυσκολίες. Νά
παραμένεις πιστός σέ μιά σαφή ήθι
κή δέν είναι τόσο εύκολο όσο θά
μπορούσε νά φανταστεί κανείς. Αύ
τή ή πίστη σκοντάφτει άδιάκοπα
στόν έγωισμό, τή ματαιοδρξία, τήν
άπληστία, τήν έπιδειξιομανία, τήν
εύκολία, τή λησμονιά. Μερικές φο
ρές ύπέκυψα σ' έναν άπ'αύτούς
τούς πειρασμούς καί παραβίασα
τούς ίδιους μου τούς κανόνες - γιά
πράγματα, πιστεύω, χωρίς μεγάλη
σημασία. Τίς πιό πολλές φορές, τό
πέρασμά μου άπ' τόν ύπερρε-αλισμό
μέ βοήθησε νά άντισταθώ. Καί ίσως
αύτό είναι, κατά βάθος, τό βασικό.

Κρεβέλ

«Δίνουν στόν Bunuel όλα τά όνόματα: προδότης,
άναρχικός, διεστραμμένος, βλάσφημος, εικονοκλάστης.
Δ έν τολμούν όμως νά τόν όνομάσονν τρελό...
Θά 'δελαν νά τόν σταυρώ σουν ή έστω νά τόν ρίξουν
στήν πυρά. Αξίζει τήν πιό μεγάλη άναγνώριση πού
μ π ο ρ εί ό άνδρωπος νά τρέφ ει γιά τόν άνδρωπο».
Χένρυ Μίλλερ, 1931.
«Μ ερικές ά π 'τ ίς τα ινίες τού Bunuel ΓΗ χρυσή έποχή,
Λός Όλβιντάντος, Ρόμπινσον κα ί τώρα ό Ναζαρίν),
χωρίς νά π α ύο υν νά είναι κινηματογράφ ος, μάς
πλησιάζουν σ 'ά λ λ ε ς π εριο χές τού πνεύμα τος,
σ ' ορισμένες γκρα β οϋρες τού Γκόγια, σέ κάποιο
ποίημα τού Κ εβέντο ή τού Περέ, σ ' ένα άπόσπααμα
τού Μ αρκήσιου ντε Σάντ, σ 'ε ν α κομμάτι τού Βάλ
Ίνκλάν, σ 'ε ν α έπειαόδιο τού Θ ερβάντες... Παρά τά
έμπόόια π ο ύ όρδώνει ό κόσμος σέ παρόμοια
έγχειρήματα, ή π ροσ πά δεια τού Bunuel άναπτύσσεται
κάτω ά π ’τή διπλή άφίόα τής όμορφιάς κα ί τής
έξέγερσης».
Ό κτάβιο Πάζ, 1960.
«Δέν ά πομακρύνομαι άπ 'τή σκέψη δτι ό Bunuel μάς
πα ρέχει τό μόνο σύγχρονο αίοδητικό δείγμα τού
φρούδισμοϋ».
Ά ντρέ Μπαζέν, 1952.

Έλνάρ

Μαγκρίτ
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Ό Μινώταυρος μετακομίζει
’Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1982
« Η άπειλή όμως τού ολοένα καί
έπερχόμενου αδιέξοδου τόν οδηγεί
νά μεταθέτει τό άγωνιώδες βίωμά
του σέ μιά μέλλουσα, τό ίδιο ώστόσο έιτισφαλή, έλπίδα». Έτσι έκλει
νε μιά κριτική παρουσίαση τής δεύ
τερης ποιητικής συλλογής τού Χρ.
Λιοντάκη, τής Μ ετάδεσης, πού εί
χα δημοσιέψει στό περ. Τραμ, πρίν
άπό έξι χρόνια (άρ. 4, 1977). Ή
άνάγκη νά κατακτηθεί ή ολοκληρω
μένη ταυτότητα τού προσώπου-άνάγκη όχι μόνο τής ποιητικής συνεί
δησης, άλλά καί αυτής τής ίδιας τής
ϋπαρξης-είναι καί έδώ, στό Ο Μι
νώταυρος μετακομίζει, σέ υψηλό
βαθμό έντονη. Μέ τή διαφορά ότι
στήν πρόσφατη συλλογή τού Χρ.
Λιοντάκη βλέπουμε νά έκλείπουν,
ολοένα καί περισσότερο καθώς
προχωρούμε στήν άνάγνωση τών
ποιημάτων, τά πολλά καί πολλαπλά
προσωπεία πού χρησιμοποιούσε ό
ποιητής γιά νά ομολογήσει, συνή
θως υπαινικτικά, τή διαφορά του
μέ τή συμβατική, έρωτική ή κοινω
νική, ήθική. Οί περσόνες, τά προσωπεία-παραμορφωτικοί καθρέ
φτες πού άλλοιώνουν καί διασπούν
τό άκριβές περίγραμμα τού προσώ
που- ήταν δημιουργήματα τού φό
βου μπροστά σέ κάθε άπαγόρευση
καί περιστολή, πού έπιβάλλουν γιά
κάθε παραβίασή τους οί κρατούσες
κοινωνικές άξιες. Ό φόβος, τώρα,
παύει νά υπάρχει; 'Αναμφίβολα έξακολουθεϊ νά ύπάρχει. Όμως ή
στάση τού ποιητή άπέναντι σ’ αυ
τόν δέν είναι ή ίδια: ομολογεί όσο
γίνεται πιό άπερίφραστα τή ρήξη
του μέ έναν κόσμο πού ό κώδικας
τής τιμής του δέ θέλει νά άνοιχτεί
πρός τό άγνωστο καί τό αιρετικό'
έτσι «ή καθαρεύουσα κλητήρας σέ
άνακαλεί στό ρόλο» (σελ. 26).

Τό εύρημα πού άντιπροσωπεύει
αυτή τή ρήξη είναι ό Μινώταυρος.
"Ενα εύρημα πού ό Χρ. Λιοντάκης
τό έκμεταλλεύτηκε έξαιρετικά.
Από άρχετυπικό στοιχείο καί μορ
φή τής μυθολογίας (τό ζώο-άνθρωπος ή τό πουλί-άνθρωπος βρίσκο
νται, ώς ένθεα είδωλολατρικά καί
τοτεμικά σύμβολα, σέ όλες τις αρ
χαίες καί πρωτοϊστορικές κοινω
νίες), μετουσιώνεται έδώ σέ σύμβο
λο τής διπλής ταυτότητας άρχικά,
τής μιας καί μόνης έπειτα, τού
ποιητή.
«Μ' έναγκαλίζεται ό μινώ
ταυρος
μάς είδανε μαζί πολλές φορές
μέ κυνηγά
τόν κυνηγώ
ποικίλλουν οί φήμες».
(σελ. 20)

Ό μινώταυρος· αύτό τό όν καί
ταυτόχρονα μή-öv είναι ή προσωπο
ποίηση τού διχασμού (άνθρωπος
καί ζώο) άλλά καί, άπό μιά άλλη
πλευρά, ή ένσάρκωση τής κοινωνι
κής ένοχής: ή ποινή γιά τήν παρά
βαση εκείνον πού θεωρούμε ώς
φυσικό ή νόμιμο είναι τό κλείσιμο
τού μινώταυρου στό λαβύρινθο, ή
κρατούσα «ιερή» ήθική έπιβάλλει
τήν άπόκρυψη τής ένωσης ζώου καί
άνθρώπου. Αύτή ή ένοχή είναι πού
άναπαράγει τό διχασμό καί ή περι
στολή τού σώματος γίνεται έτσι τό
άναγκαίο τίμημα γιά τή διασφάλιση
τών ήθικών άξιων, όπως αύτές ήταν
καί είναι.
Οί πολυδαίδαλες στοές τού λαβύ
ρινθου χάνονται ώς τά πρώιμα χρό
νια τού ποιητή - «άσπράδι αυγού
I
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τό παρελθόν» (σελ. 32), ώς έκείνη
τήν πρώιμη καί καθοριστική αίσθη
ση πού' θά διαβρώσει τις σχέσεις
του μέ τόν κόσμο. «Στό παιχνίδι
όπου σχεδόν πάντα / περίσσευα»,
διαβάζουμε (σελ. 10)' νά ό μίτος τής
Αριάδνης πού έδώ τόν βλέπουμε
άντίστροφα: άν καί άπό μιά σχετική
άπόσταση χρόνου, ή αίσθηση τής
διαφοράς καί τό συναίσθημα τής
άπομόνωσης, πού όμολογούνται
μ' αύτό τό στίχο, οδηγούν σέ μιά μή
θελημένη είσοδο στό λαβύρινθο.
Νοσταλγία γιά τήν παιδική καί τήν
έφηβική ζωή; Σίγουρα όχι. Αλλω
στε ό τόνος πού διαπνέει καί τις
δυό βασικές ένότητες τού βιβλίου
είναι έλεγειακός; ή πατρική εστία
-«ένα έρείπιο φώς έσταζε σκόνη»,
(σελ. 11), ή άκόμα, πιό ρητά: «Τό
σπίτι μύριζε καμένο λάδι / καί σκο
τάδι / ό πατέρας πάντα δύσκολα νά
άναπνέει / καί ή μητέρα: φαντα
στείτε μιάν Ήλέκτρα / δίχως άδελφό». (σελ. 11).
Αίσθηση τής διαφοράς (τού ότι
είμαι άλλο άπό αύτό πού «πρέπει»
νά είμαι) πού έρχεται καί κορυφιόνεται δραματικά όταν οί δίοδοι τού
λαβύρινθου προεκτείνονται ώς τή
ζωή τής πόλης.
«Μετακομίζει ό μινώταυρος
μαζί μου στήν Αθήνα
τό χάσμα κλείνει
στό άλλο χάσμα».
(σελ. 22)
Τό χάσμα, δηλ. τό κενό -«Χά
σμα» τιτλοφορείται καί ή πρώτη
ενότητα τής συλλογής- βγάζει καί
πάλι στό κενό. Ή άλλαγή τοπίου
στό λαβύρινθο δέ σημαίνει καθόλου
καί τήν ύπαρξιακή ή τή σωματική
άπεμπλοκή τού ποιητή. Ίσως γιατί
ό λαβύρινθος κατοικεί μέσα του.
“Αν λοιπόν άλλάζει ό διάκοσμος, τά
πρόσωπα, οί καθημερινές σχέσεις,
ό χώρος, ή διατακτική έξοδος, τά
πρόσωπα, οί καθημερινές σχέσεις,
ό χώρος, ή διατακτική έξοδος τού
σώματος πρός τήν έκπλήρωσή του

έξακολουθεΐ νά παραμένει άκαρπη.
«Δίνουν τά μάτια σήμα τού
συναγερμού
άλλά οί λέξεις δέν φτάνουν
στό λουτρό
ώς τό τέλος».
(σελ. 38)
Κι αύτό γιατί ό φόβος, τό συ
γκρότημα, άρδεύουν άσταμάτητα ε
κείνο τό συναίσθημα πού κρατάει
τόν μινώταυρο στό λαβύρινθο: τήν
ένοχή. Ένοχή όχι μόνο γιά ό,τι
συνεργεϊται «μέ τή βία τής σιωπής»
(σελ. 34), άλλά καί γιά τό ίδιο αύτό
τό σώμα-μινώταυρος πού διεκδικεί
τήν άπελευθέρωσή του άπό τίς «άρχαίες ποινές» (σελ. 31). Ή ένοχή,
τέλος, πού μέσα άπό τό άγωνιώδες
βίωμά της προσβλέπει στήν κάθαρ
σή της, στήν κατάκτηση τής ταυτό
τητας πού δέ θά χρειάζεται πιά
μεταμφιέσεις γιά νά δηλώσει αύτό
πού είναι.
«Καί ατή δική μου τελετή
δέν ήμουν πιά κομπάρσος».
ίσιος αύτό; ίσως έδώ ό Χρ. Λιοντά
κης ύπαινίσσεται τήν έξοδο, τό ά
νοιγμα άπ’ όπου ό μινώταυρος-μισός στό φώς, μισός στό σκοτάδι θά βρεθεί μέ τόν κόσμο.
Μιά ποίηση έπίμονα άρχιτεκτονημένη, όπως αύτή, θά λεγα πώς
δέ δίνει τόσο σημασία στήν ολοκλη
ρωμένη φράση. “Αν διατηρεί μιάν
άμεσότητα, αύτό συμβαίνει γιατί ή
κάθε ποιητική εικόνα -καί ή πιό
«σκοτεινή» άκόμα- έχει ένα δραμα
τικό φορτίο, ώστόσο πάντα συ
γκρατημένο καί ποτέ υπερτονισμέ
νο, πού είναι άδύνατο νά μή γίνει
αισθητό. Καί μάλλον όχι μόνο οί
εικόνες άλλά κι αύτές οί ίδιες οί
λέξεις, ό τρόπος πού άντιπαρατίθενται, πού συνδυάζονται, πού άλληλοαναιρούνται.
Άλέξης Ζήρας

γράμματα πού λάβαμε
Α π α ρ α ίτη τε ς δ ιευ κ ρ ιν ή σ εις

Αγαπητέ Σχολιαστή,
Όταν στις αρχές Ιουλίου μοϋ ζη
τήσατε νά σάς ένημερώσω πάνω στό
λεγόμενο «νεοορθόδοξο» ρεύμα, δέ
χτηκα, μέ τήν προϋπόθεση πώς θά
συζητούσαμε φιλικά, καί πώς ή συζή
τηση αυτή θά άποτελούσε ένα μόνο
στοιχείο γιά τή διατύπωση ένός ένημερωτικού άρθρου πού δέ θά βασίζο
νταν μόνο στις δικές μου απόψεις
άλλά πού θά πήγαζε μέσα άπό τίς
διασταυρωμένες πληροφορίες μιάς
σειράς προσώπων άπό διάφορους χώ
ρους, προσώπων πού σάς είχα υπο
δείξει. Τελικά άντί μιά τέτοια πολυ
διάστατη καί αντικειμενική έτσι πλη
ροφόρηση, προτιμήσατε νά δημοσιέψετε τό σύνολο τής συζήτησής μας
χωρίς μάλιστα νά σκεφθείτε πώς ένας
προφορικός λόγος περιλαμβάνει τονι
σμούς πού δέν μπορούν νά μεταφερ
θούν σέ γραπτό λόγο δίχως παραπέρα
έπεξεργασία τού κειμένου, ή πώς,
άκόμα, ή μεταφορά άπό τό μαγνητό
φωνο, άν δέν έλεχθεί άπό τόν όμιλούντα, μπορεί νά οδηγήσει σέ άσάφειες
καί παρεξηγήσεις - πού προέρχονται
τόσο άπό τίς άνεπάρκειες τού ήχου
όσο καί άπό τήν άπουσία ένός καθα
ρού τονισμού ή μιάς καθαρής στίξης.
Τό κείμενό σας έτσι προκάλεσε μιά
σειρά άπό παρεξηγήσεις, όδυνηρές
(μόνο άραγε γιά μένα;)
Καί αρχίζω άπό μία πού άφορά όχι
τά πρόσωπα άλλά τά πράγματα.
Θά ήθελα έτσι νά έπιμείνω πώς ή
όλη πρωτοβουλία γνωριμίας μέ τόν
κόσμο τής Ορθοδοξίας - αύτό τό
πριν σώμα μας, τήν κρυμμένη στά
κύτταρά μας συλλογική μας μνήμης
άποσκοπεί βασικά στή διάλυση μιάς
ιστορικά παραγμένης - άνάμεσα στό
νεώτερο έπαναστατικό καί προοδευ
τικό κίνημα καί στόν έξω άπό αύτό
κόσμο τής Ορθοδοξίας - άμοιβαίας
καχυποψίας, δίχως βέβαια νά άποβλέπει μονοδιάστατα στόν «προσηλυτι
σμό» κανενός. Καί άκόμα θά ήθελα
νά έπιμείνω, άν καί αύτό στούς όρθόδοξους ή μή φίλους είναι γνωστό, πώς
οί πολιτικές μου άντιρρήσεις δέν πα
ρεμβάλλονται στίς προσωπικές μου
σχέσεις πρός πολιτικά άντίθετα πρό
σωπα πού μπορεί νά είναι, καί πολύ
συχνά είναι, έγκάρδιες καί θερμές.
Σέ ό,τι άφορά τό σημείο πού άναφέρεται στόν Κ. Τσουκαλά, μετά. Ό
φίλος μου Κωνσταντίνος κοσμεί βέ
βαια τόν κόσμο τών γραμμάτων μας
μέ τήν έπιστημονική του έπάρκεια,
ιδίως όμως τόν κοσμεί μέ τό γενικότε
ρο ήθος του, άρκετά σπάνιο στόν
έμπαθή αύτόν χώρο. "Ετσι ποτέ δέ θά
ήθελα νά άναφερθώ σέ πράξεις του
μέ τόν τρόπο πού παρουσιάζομαι στό
κείμενό σας - άς ρίξουμε έδώ τίς
εύθύνες στήν άνεπαρκή μαγνητοφωνική λήψη.
Σέ ό,τι άφορά καί τή συγκεκριμένη
λοιπόν περίσταση είχα τονίσει καί το
νίζω πάλι πώς έγινε μέσα στά γνωστά
όρια τής πολιτισμένης συμπεριφοράς
πού τή διακρίνει.
Σέ ό,τι άφορά τό σημείο πού άναφέρεται στόν Π. Νέλλα καί τή Σύναξη
τονίζω πάλι πώς μέ τό νά τούς άποδί-

δω πως έπηρεάζονται άπό τόν προο
δευτικό χώρο, δέν έννοώ βέβαια πώς
έχουν κάποια συγκεκριμένη πολιτική
ή άκόμα λιγότερο κομματική τάση ή
ένταξη (!!!) όπως μερικοί ύπερσυντηρητικοί τής Ορθοδοξίας νόμισαν.
Εννοούσα πώς τόσο ό διαπρεπής καί
σέ διεθνές έπίπεδο άναγνωρισμένος
θεολόγος όσο καί τό περιοδικό πού
διευθύνει, άντανακλοϋν τήν όξυμένη
σήμερα πείνα καί δίψα τού «όλου
"Αλλου» πού έγώ θά ήθελα νά τούς
οδηγήσει παραπέρα στήν «άφή τού
όλου σώματος» - στήν ένδελεχέστερη
γνώση τής ταξικής συγκρότησης τής
κοινωνίας, στή συμμετοχή στούς άγώνες γιά τήν άπελευθέρωσή της. Δυ
στυχώς, πρέπει νά τονίσω πώς στό
σημείο αύτό οί άπόψεις τους διίστανται...
Ακόμα θά ήθελα νά τονίσω σέ ό,τι
άφορά τόν Ν. Ψαρουδάκη. Τρέφω
-όπως όλος ό προοδευτικός κόσμος
άλλωστε- βαθιά έκτίμηση, σεβασμό
καί άγάπη πρός τόν άγωνιστή αϊτό
πού άν καί πάντοτε νέος πρωτοστατεί
πολλές δεκαετίες τώρα, μέσα σέ δυ
σκολίες ιδιαίτερες, στήν πάλη γιά τόν
έκδημοκρατισμό τού όρθόδοξου κό
σμου. Καί νά τονίσω άκόμα πώς τόσο
τό περιοδικό Σημάδια όσο καί τό
βιβλιοπωλείο «Μήνυμα» πού πρόσκεινται φιλικά στόν Ν. Ψαρουδάκη
καί τήν Χριστιανική Δημοκρατία- έ
χουν τήν ένθουσιαστική φιλία μου,
χωρίς αύτό βέβαια νά σημαίνει πώς
άρνούνται ή άρνούμαι τό διαφορετικό
πολιτικό μας πρόσωπο ή πώς άποσπώνται άπό τό διαφορετικό κοίταγμα τών πραγμάτων πού διακρίνει τήν
όλη νεολαία σήμερα καί πού είναι
άλλο άπό αύτό τόσο τής δικής μου
γενιάς - τής γενιάς τού 60 ή 70- όσο
καί τής γενιάς τού 40 ή 50...
Οί άναφορές μου στόν συντηρητι
σμό τού Στ. Ράμφου έλπίζω νά μήν
τόν θίγουνε -έπαναλαμβάνω, άφορούν μιά πολιτική κριτική καί όχι τήν
προσωπικά πρός αύτόν πολύ φιλική
διάθεσή μου ή τόν πρός τό έργο του
άντίπαλο σεβασμό. Τό ίδιο καί οί
άναφορές μου στόν καλό φίλο-παιδί
τής κοινής μητέρας μας Θεσσαλονίκης
Διονύση Σαββόπουλο.
Καί έλπίζω νά μή θίξανε οί άπόψεις
μου -έτσι όπως παρουσιαστήκανετόν πρωτεργάτη τής όρθόδοξης άναβίωσης ήγούμενο τής Μονής Σταυρο
νικήτα πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη,
πρός τόν όποιο τρέφω βαθιά άγάπη
καί σεβασμό.
"Ισως άκόμα όμως πρέπει νά ξεκα
θαρίσουμε κάτι.
Οί όρθόδοξοι στοχαστές τής Διασποράς δέν είναι βέβαια έπίγονοι τού
Μπερντγιάεφ -αύτού πού άπό τούς
πρώτους θέλησε νά προχωρήσει στή
σύνθεση όρθοδοξίας καί κομμουνι
σμού- άλλά τής όλης ρωσικής φιλορθόδοξης σκέψης τού 19ου αιώνα- αύτής πού έκφράστηκε «λόγια» ιδιαίτε
ρα άπό τόν Καμιακώφ, τόν Γκόγκολ,
ή τόν Ντασταγιέφσκυ, ή βιωματικά,
άπό τίς μυριάδες τών στάρετς τών
ρωσικών δασών...

Τό ίδιο βέβαια δέν άκολουθούν
τόν... Μπερντγιάεφ καί οί έκφραστές
τής όρθόδοξης άναγέννησης στόν τό
πο μας -ό Χρ. Γιανναράς, ό Π. Νέλλας
πού συνεχίζουν τό νήμα τής βιωμένης
μας συλλογικής ζωής, τό νήμα τής
παράδοσης...
Λυπάμαι πού όλα αύτά όδήγηααν
σέ μιά σειρά έπώδυνες γιά μένα παρε
ξηγήσεις άν καί ό ύπερβάλλων δημο
σιογραφικός ζήλος σας οδήγησε καί
-ώς θετικό- σέ μιά όξυμένη ζύμωση
γύρω άπό τό θέμα, πού, είμαι σίγου
ρος θά είναι ιδιαίτερα... ψυχωφέλιμη!!!
Λυπάμαι άκόμα γιά τό συντακτικό
άλαλούμ καί τόν πτωχευμένο λόγο
πού παρήγαγε ό νατουραλισμός τής
γραπτής άναπαραγωγής τής μαγνητο
φώνησης.
Καί τελειώνω τονίζοντας πώς ή
πρωτοβουλία αυτή μιάς γνωριμίας μέ
τόν κόσμο τής Όρθοδοξίας δέν αλ
λάζει σέ τίποτα βέβαια τήν πολιτική
μου ένταξη. Η γνωριμία μέ τόν κό
σμο τής Ορθοδοξίας είναι ή γνωριμία
μέ τό πριν σώμα μας, ή γνωριμία μέ
τήν ιστορία τού όλου μας σώματος
καθώς αύτό κινείται άργότερα μέ τόν
καιρό. Η γνωριμία αύτή έτσι σκο
πεύει στήν ένδυνάμωση τής -μέσα
άπό τίς νομοτέλειες καί τίς έκπλήξεις
τής ιστορίας- απελευθερωτικής συλ
λογικής καί προσωπικής πρακτικής
μας.
Φιλικά βέβαια
Θεσσαλονίκη 3.8.83
Κωστής Μοσκωφ

Ν εο ρ θ ό δ ο ξ ο ς α ντίλογος

Φίλοι τού «Σχολιαστή»,
Μετά τά 5 πρώτα τεύχη τού περιο
δικού σας έρχομαι νά κάνω παρατη
ρήσεις σέ 2 νομίζω έπιμαχα μέχρι
τώρα κείμενα: α) τού Γ. Μηλιού γιά τό
Σαββόπουλο, β) τού’ Κωστή Μοσκώφ
γιά τό νεορθόδοξο ρεύμα. Θά μαι
σύντομος γιατί σάς τά παν κι άλλοι.
1. Ό Γιάννης Μηλιός έρχεται μέ τήν
άσφάλεια που τού' παρέχει ή άφομοίωση τής μαρξιστικής «όρθοδοξίας»
καί ώς άριστος «διεθνιστής» κολλάει
στόν τοίχο τόν «έθνικιστή» Σαββό
πουλο. "Ετσι είναι. Όταν κάποιος
τολμήσει νά βάλει τό δάχτυλο στήν
πληγή τού ιδιαίτερου σώματος καί
μιλήσει γι' αύτό άκριβώς τό σώμα,
πού ή πολλή «συνάφεια» μέ τά άλλα
τό κάνει καί φθίνει, άμέσως νά τού
κολλήσουμε τή ρετσέτα τού έθνικιστή. "Οταν ένας άνθρωπος τολμήσει
νά έκφράσει τόν πόνο του γιά τόν
τόπο του σέ μιά προσπάθεια άναζήτησης ένός προσώπου πού διαρκώς
τόν έγκαταλείπει, όταν ένας Έλληνας
συνθέτης μέσα στόν κυκεώνα τών
άπρόσωπων, μικροαστικά δομημένων
σχέσεων τού μετεμφυλιακού άστεως

Χ Θ Ε Σ ΙΝ Η
Οί συντά κτες τής «Χδεσινής» λείπουν στήν αυγουστιάτικη άδειά
τους. Κοντά σας στό έηόμενο τεύχος!

τολμήσει νά νοσταλγήσει τή ζεστασιά
καί τό άνθρώπινο ήθος τής κοινοτι
κής ζωής, άμέσως νά τού θυμίσουμε
ότι όταν μιλάει γι' αύιτά πού> ζησε καί
ζεί πρέπει νά πλένει τό στόμα του μέ
διεθνιατικά ϋδατα. Πάνω δηλ. άπ' όλα
ή μαρξιστική μας «όρθοδοξια». ΚΝΕ
καί πάσης Ελλάδος!
2. Ο Κωστής Μοσκώφ άναζητώντας τό «πριν σώμα μας», άφενός
φοβάται άφετέρου νά έξέλθει τού
κόμματος πρός άναζήτησιν του γιατί
τό χει πάρει χαμπάρι πώς τό «πριν
σώμα μας» -ή Παράδοση- είναι τόσο
βαρύ πού άν πέσει άπάνω του θά τόν
λιώσει. Έτσι ένώ «ό κομμουνιστής
πρέπει νά είναι ό έρωτικός άνθρωπος
πού πυρπολείται γιά τόν άλλον», «ή
άφή τού όλου σώματος... δέν υπάρχει
στούς Ορθόδοξους». Φαίνεται λοι
πόν καθαρά ότι ό κ. Μοσκώφ ψαύοντας τίς έρωτογόνες ζώνες τού σώμα
τός του διαπίστωσε ότι έρεθιζεται
κομμουνιστικά -« μαρξιστικά-λενινιστικά»- μάλλον παρά Ορθόδοξα. Καί
τή διαπίστωσή του αύτή σάν καλός
«κομμουνιστής», έσπευσε νά τήν άνακοινώσει στό 11ο συνέδριο γιά νά
λάβει τίς εύλογίες τού σ. Φλωράκη.
Έτσι μπορεί άφ' ύψηλού αύ'τός ό «έ
ρωτικός άνθρωπος» νά κοροϊδεύει
τόν μπάρμπα Ψαρουδάκη, καί τά παι
διά τού Μηνύματος. Αλλά όμως φτά
νει ή άγαπολογια κ. Μοσκώφ. Η
Ορθόδοξη Εκκλησία μέ τό αωτηριώδες γεγονός τής Σάρκωσης τού Χρι
στού μεταμορφώνει δυναμικά τόν κό
σμο τής φθοράς καί τού έξουσιασμού
σέ μιά Νέα Πραγματικότητα -«καινή
κτίση»- Χάριτος καί Σωτηρίας. Τό
έρωτόλογα κ. Μοσκώφ νά πάς νά τά
πεις σέ τίποτα χαζογκόμενες τής ΚΝΕ
ή άν ήθελες νά έρεθισεις καθόλου τά
άνέραστα μέλη τού κόμματός σου έ
πρεπε νά τά σφυρίξεις τού Χαρίλαου
νά τά ξεφωνήσει στά βιομηχανικά φυ
τά σας στό Σπόρτινγκ. Πάντως ένα
μόνο νά χεις ύπόψη σου: τό ύπουλο
παιχνίδι πού πάς νά παίξεις μέ τά
παιδιά τού ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, τόν Γοντι
κάκη, τό Ορος γενικά, ξεσκεπάστηκε
μέ τή συνέντευξή σου στό «Σχολια
στή». Αύτό μόνο.
Μέ άγάπη
Σταμάτης Ν. Πασταματέλος
Φοιτητής Φιλοσοφικής Αθήνας

Ή α λ ή θ εια γιά τό ΚΡΑΚ
Η πληροφορία πού δίνετε στούς
άναγνώστες σας, στό τεύχος Αύγούστου, στό κείμενο: Οί αύτοκρατορίες
πέφτουνε τό Αγιον Ορος μένει - καί
πού δέν άρνείται ό άρχιμανόρίτης Βα
σίλειος - είναι παραπλανητική καί
σπείρει τό κομφούζιο.
' Η αύτόνομη ομάδα Κράκ δέ συνα
ντήθηκε ούτε στά Έξάρχεια, πού δέ
συνήθιζε νά συγκεντρώνεται, ούτε άλλού μέ τόν άρχιμανδρίτη Βασίλειο.
' Η όμάδα μας συναντιόταν στό δί
πατο σπίτι πού είχε νοικιάσει στήν
όδό Βαλσαμώνος, 5.
Ένας άπ' τούς πρωταρχικούς στό-

47

γράμματα πού λάβαμε
χους μας ήταν ή ελεύθερη πραγματο
ποίηση, μέσα άπ' αυτό τόν κοινό χώ
ρο, τών ιδιαίτερων αυτόνομων ομάδων
πού ή κάθε μιά θά άκολουθοϋσε την
τάση της. Πράγμα πού έγινε, οί αυτό
νομες ομάδες δημιουργήθηκαν κι ή
κάθε μιά δημιούργησε τό στέκι της.
Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαμε, όσο
χρόνο χρειάστηκε, τό ΚΡΑΚ πού λει
τούργησε καί γιά πολύ χρόνο μετά
άπό τό ξενοίκιασμα τού σπιτιού.
Υπήρχε ένας άλλος στόχος, έκδο
σης έφημερίδας, πού έμμεσα μόνον
πραγματοποιήθηκε, μιά πού συνεργα
στήκαμε σέ άλλες πού άρχισαν τήν
έκδοσή τους.
Αθήνα 5 Αύγούστου 1983
Παύλος Γοντικάκης
Κωστής Τριανταφύλλου

παράγραφο θίγω τό θρησκευτικό συ
ναίσθημα ώς πρός τόν στίχο «"Ας μάς
έχει ό θεός γερούς». Καί μάλιστα στό
τεύχος όπου πέντε ολόκληρες σελίδες
άναφέρονται - καί ήταν καί οί πιό
ένδιαφέρουσες, μπράβο σας - στό
νεορθόδοξο ρεύμα.
Καί ρωτάω: Τί είδους έξουσία είναι
αύτή που διαγράφει ιδέες, νοήματα,
παραγράφους ολόκληρες σ' ένα αρι
στερό περιοδικό ξελασπώνοντας «άλά
γαλλικά» μέ τό Θησαυρορομαντζικό:
«Είναι ό μόνος τρόπος νά δη μοσιεύονται εγκαίρως καί αύτούσια γιατί άλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι νά δημο
σιεύσουμε, κατά τήν κρίση μας (!!!),
άποσπάσματα». Ή πιό τίμια άντιμετώ-

Σ το ν πά γκο
τ ο ύ «Σχολιαστή»

X ΜA P I

Ξεκινάω νά ξαναγράψω γιά τή στήλη
«γράμματα πού λάβαμε» τού περιοδι
κού Σχολιαστή (κατά γενική ομολογία
τής άριστεράς) μέ μιά πίκρα ή ίσως
άγανάκτηση.
Στό τεύχος 5 δώσατε - καί πολύ
πετυχημένα - έναν τίτλο στό γράμμα
πού έστειλα « Όχι στούς τεχνοκράτες
τής διανόησης». Μόνο πού άπό τό
κείμενο λείπουν βασικά σημεία, έτσι
ώστε άπ' όλο τό νόημα νά άφαιρείται
τό μισό. Ιδίως όταν σέ μιά ολόκληρη
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ψουν τό προσπέκτους τής έπανάστασης, όσο δέν κατάφεραν νά μάς ισοπε
δώσουν σέ μοντερνιάρικες συλλογικότητες μέ προσεκτικά άτημέλητο
ντύσιμο πού μυρίζει «άνανέωση» πρίν
στρίψει τή γωνιά, άλλο τόσο δέν θά
καταφέρει κανένας Μοσκώφ καί κανέ
νας Ζουράρις (άλλωστε δέν τό κατάφε
ραν ποτέ) νά καλουπώσουν μέ όποιοδήποτε τρόπο ζωντανό κόσμο πού
καταλαβαίνει έδώ καί χρόνια μόνο
ζωντανές άντιλήψεις. Έναν κόσμο πού
δέν χωράει σέ καμιά έκκλησία καί
κανένα ιερατείο. Έναν κόσμο πού
είναι «βαρεμένος» καί προσπαθεί νά
καταλάβει τόν ίδιο του τόν έαυτό καί
νά κατακτήσει - παρά τις άντίξοες
συνθήκες - μιά γόνιμη καί έποικοδομητική σχέση μέ τόν κοινωνικό του περί
γυρο άπαλλαγμένη άπό τά άντιανθρώπινα στοιχεία τού χαρακτήρα πού λέγο
νται ανταγωνισμός, ύπολογισμός καί
κρύψιμο πίσω άπ' τό δάχτυλό του.
Τελειώνω άποσαφηνίζοντας ότι, α)
τό "Αγιο Όρος μού είναι τόσο γνωστό
όσο καί τά UFO πού βλέπει ό κάθε
μικρομεσαίος χαζοχαρούμενος ' Αμερικάνος, β) όποιος άπογοητεύεται, τού
τή βαράει, σαλταίρνει, νά μήν τρέχει
στούς κάθε λογής καί χροιάς «γκουρού» άλλά στόν ίδιο του τόν έαυτό
άποκλειστικά καί γ) οί στίχοι τού Δ.Σ.
δέν έρχονται σέ άντίθεση μέ τίς παρα
πάνω άντιλήψεις.
Παρ' όλα αύτά φιλικά
Γ. Κανάκης

πιση θά ήταν νά γράψετε άντί γι’ αυτό
ότι άπλά: «Γράμματα πού δέν χωρούν
όέν μπαίνουν».
"Αλλωστε αύτή ή άντίληψη είναι
σύμφωνη καί μέ τή φυσική έπιλογή.
Εγώ ποτέ προσωπικά δέν θά είχα
κανένα πρόβλημα. Τώρα έν συντομία,
καί μέ τό κείμενο «πάνω στόν πάγκο
τού χασάπη» θά ήθελα νά ξεκαθαρίσω
μερικά πράγματα - τό κατά δύναμιν
πάντα - καί σέ σάς καί στόν φίλο
διεθνιστή Δ. Αρβανίτη πού πιστεύει
όπως καί γώ ότι ή τέχνη είναι παγκό
σμια καί γράφει καμιά εκατοστή γλωσσομπερδευτικά γιά νά τό άποδείξει.
Όσο δέν κατάφεραν τούς Μαθιανάκηδες καί τούς Γιαλκέτσηδες νά χωνέ
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Ίσαύρων 10 - ΔαφνομήλΠ. τηλ 3630.781 Κυκλοφορεί κόβε 1η τού μήνα. Τεύχος 6ο, 1η Σεπτεμβρίου 1983, Δρχ. 100
Ιδιοκτησία «Γ. Πιτουρόπουλος καί ΣΙΑ* ΕΕ. Φωτοσύνθεση: «Γ. Λεοντακιανάκος και Υιοί Ο.Ε.» Δουκ Πλακεντίας 31. Φωτογράφιση: Λ. Μαοτραντώνης, Ικουφά 36 Εκτύπωση: X.
Μούτσος, Στρυμώνος 48 Συνδρομές Εσωτερικού: 6 τεύχη Δρχ 600 - 12 τεύχη Δρχ. 1.200. Εξωτερικού: 6 τεύχη Αρχ. 850 - Αμερική: 6 τεύχη δρχ. 1.100 Αημ. Οργανισμοί:
12 τεύχη Αρχ 4.000 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΤΑΓΕΙ: Γιώργος Πιτουρόπουλος, Ίοαύρων 10 - Ααφνομήλη, Αθήνα.
Εκδότης Γιώργος Πιτουρόπουλος διεύθυνσ η Κώστας Βουρνός, Παναγιώτης Παναγιώτου, Αημήτρης Ψαρρός. Πολιτικά θέμ ατα
Αναστασία Λαζαρίδαυ, Χρύσανθος
Ααζαρίδης Τόκης Μαοτραντώνης, Γιάννης Μηλιάς δ ιεθν ή Κ. Ανατολίτης, Αημ. Αεληολάνης Στ Αελής, Όράτιος Σαβράμης. Εκπαίδευση Χρ Βερναρδόκης, λέων
Καστάνας, Χρηστός Μαχαίρας, Μ. Παπαδάκη, Τόκης Υπέρμαχος. 'Ε λ εύ θερ η "Ερευνα: Νίκος Βαφειόδης, "Αντα θεοδωρίδου, Γιώργος Οίκονομέας, Τοσούλα
Χριστοδουλοπούλου. Κοινωνικά θέματα: Κατερίνα Ίατροπούλου, Γιώργος Καραζόνος, Αντιγόνη Μαυρομάτη, Ζήνων Πιτσέλης, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. Άγγέλικα Ψαρρα
Μουσική: Νότης Μαυρουδής, Αημήτρης Οίκονομάκης, "Ακης Περδίκης, Γιώργος Σταυρίδης. θεάματα: Θρασύβουλος Γιάτσιος, Μένης θεοδωρίδης, Γιώργος Μακρής, Γιάννης
Μαργαρίτης, Αντρέας Γύρος. Ίδιοκαρυσμσί: Νώντας Παπαμιχαήλ, Άρης Σαπουνάκης. Καλλιτεχνική έιη μ έλ εια : Άκης Αηδόνης, Άντα θεοδωρίδου. Ματίνα Καλογεράκου,
Άποστόλης Μπουρσινός, Σπύρος Παντελόκης, Άρης Σαπουνάκης. Σκίτσο: Βαγγέλης Ελευθερίου Πέτρος Ζερβός, Γιάννης Κουρούδης
Ιπΰρος Ποντελάκης, Γιάννης
Χατζάκος. Κόμικ

48

Αρκάς Σ ελίδ α γελοιογρα φ ίας:

Γιάννης

Ιωάννου

