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ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
- ΟΚΤΟΒΡΗΣ 1983 ΤΙΜΗ 100 ΔΡΧ.

Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ

Μιλούν τά στελέχη
τοϋ ΠΑΣΟΚ

ΤΕΥΧΟΣ

7

Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Η ΚΛΕΨΙΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σχολιαστής τήν Ό ρδοδοξία; Ό λόγος
βέβαια γιά τό ραντεβού όρδοόόξων κα ί
αριστερώ ν π ο ύ φ έραμε στην
έπικα ιρότητα κα ί απασχολεί πιά τό
σύνολο τού Τύπου. Ό διάλογος
γενικεύτηκε, φοβάμαι όμως ότι έν
πολλοϊς έπαναλαμβάνεται. "Ας
άκολονδήσουμε λοιπόν τή συμβουλή τού
Σ αββόπουλου κι άς άφήαουμε τό δέμα
νά ώριμάσει...
Ά ν όμως ορισμένοι διανοούμενοι τής 'Α ριστερός
προσεγγίζουν τήν Ορδοδοξία, κα ί τή λογική τού «προσώ που»,
κάποιοι άλλοι βρίσκουν α νάπαυση ατήν ύπηρεσία τής
Αλλαγής... "Οχι βέβαια σάν δημόσιοι ύπάλληλοι, άλλά σάν
πρόσω πα πολιτικά. "Οχι σάν μέλη τού ΠΑΣΟΚ, άλλά μέ τήν
ιδιότητα τού Α ριστερού. Τό δέμα γίνεται τόσο πιό παράδοξο
όσο τό ΠΑΣΟΚ γίνεται πιό ανελαστικό στή διαφωνία μέσα
στίς γρα μμές του. Πώς γιά π α ρά δειγμ α ό ύφ υπ ο υργό ς Ν έας
Γενιάς π ο ύ πρω τοστάτησε στίς τελευτα ίες διαγραφ ές
συνεργάζεται άρμονιχότατα μ έ άριστερούς έξω χομματιχούς,
πολλοί τών οποίων ύπήρξα ν δια κηρυγμένα άντιΠΑΣΟΚ στίς
τελευτα ίες έχλογές; Τίς α πορίες μα ς δυστυχώ ς όέν έγινε
δυνα τόν νά έπιλύσει ό ίδιος ό Κώστας Λαλιώτης...
Ε ν τώ μετα ξύ ή έσω χομματιχή κατάσταση τού ΠΑΣΟΚ
έκφ ρά σ τηκε ανάγλυφα στήν Π ανελλαδική 'Οργανωτική
Σ ύσκεψ η τού Ίντερκοντινένταλ. Ή κριτική τών στελεχών τού
ΠΑΣΟΚ στήν έπαρχία όέν είναι δέμα βέβαια μόνο τού
Ε κτελεστικού του Γραφείου. Α φορά όλη τήν όργάνωαη τού
ΠΑΣΟΚ κ α ί όχι μόνο αύτή. Ο Σχολιαστής κα τ'
άποκλειστικότητα δημοσιεύει τά κυριό τερα σημεία τών
τοποδετήαεω ν στή σύσκεψ η τού Ίντερκοντινένταλ.
Κ α ί ένώ κάτι φαίνεται νά κινείται στό έαωτερικό τού
ΠΑΣΟΚ τό γεγονός τού μήνα συνέβη στό Ζ άππειο: Ή τα ν
άσφαλώς τό βέτο πού πρόβαλε ή Ε λλά δ α γιά τήν κατάρριψη
τού Τζάμπο. Κ αί άν πολύ μελάνι χύνεται γιά νά βρεδοϋν τά
κίνητρα κ α ί οί έπιόιώ ξεις τής έλληνικής στάσης, τί νά
ύποδέαει κα νείς γιά τήν έκ τών ύστέρω ν κάλυψη πού
προ σ έφ ερα ν οί Α μ ερικα νοί στή Σ Ε .; Πολλοί πιά τείνουν νά
πιστέψ ουν πώς στή βάση τής τραγω δίας βρίσκονται κάποιοι
Σ οβιετικοί σ τρα τηγοί π ο ύ έπιόιώ κουν τή ματαίωση τών
συνομιλιών τής Γ ενεύης κ α ί τήν ά νατροπή τού Άντρόπωφ.
Μιά ματιά στή σχέση τού στρατού μέ τήν έξουσία μ π ο ρ εί νά
βοηδήσει ατήν κατανόηση τού τί πρα γμα τικά συμβαίνει στήν
ΕΣΣΔ...
Ά λλά όπως πάντα, όταν ή άνδρω πότητα συγκλονίζεται, ή
Ελλάς όρδώνει τό άνάστημά της, ό Δ ιονύσης Σαββόπουλος
τρα γουδά τών Ελλήνω ν τίς Κ οινότητες, ό Μ όνος Χ ατζιόάκις
παίζει πιάνο δυό Κ υρια κές στή Ν έα Σ μύρνη (μιά γιά τό Ρήγα,
μιά γιά τήν ΟΝΝΕΔ) κ α ί ό Σχολιαστής διάλεξε νά
πα ρουσιά σει τόν μπουζουξή ’Ιορδάνη Ταομίόη πο ύ έπέσ τρεψ ε
άπό τήν Α μ ερ ικ ή κ α ί παίζει ατά Έ ξάρχεια καί τό ζωγράφο
Κώστα Τσόκλη π ο ύ ετοιμάζει άναδρομική έκδεση 1966-83 στήν
Ά δήνα.
Τελευταίο μά καδόλου άσήμαντο τό άφιέρωμά μας: Τό
φετινό Φ εστιβάλ Βιβλίου (Βαλκανικό) έδωσε άφορμή ν ’ άρχίαει
μιά έρ ευνα μ έ δέμα τό βιβλίο στήν 'Ελλάδα. Σ ’αύτό τό τεύχος
μιλάνε οί έκ δο τες γιά τήν κλεψιτυπία.

Σ.
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’Επιλεκτική
υπ ερ η φ ά νεια
Μιά στό καρφί καί μιά ατό πέτα
λο. Μιά ικανοποιημένη ή δεξιά καί
μιά ή άριστερά. Μιλάμε γιά τά άντίστοιχα άποτελέσματα δύο άντιφατικών χειρισμών στήν έξωτερική μας
πολιτική. Μιλάμε γιά τά άποτελέ
σματα τής συμφωνίας γιά τίς βάσεις
καί τά άποτελέσματα τού βέτο στήν
ΕΟΚ.
Πολλοί υποστήριξαν άτι ή Κυβέρ
νηση δέν ξέρει τί κάνει. ‘Άλλοι ότι
είναι φιλοσοβιετική καί άλλοι οτι
έντείνονται μετά τήν συμφωνία γιά
τίς βάσεις οί ιμπεριαλιστικές πιέ
σεις.
Αλλά άν έξετάσουμε πιό ψύχραι
μα τά πράγματα θά διαπιστώσουμε:
Ή συμφωνία γιά τίς βάσεις, δέν
έπεισε κανένα οτι πρόκειται γιά
συμφωνία άπομάκρυνσης παρά τίς
έπίμονες προσπάθειες τού κ. Παπανδρέου καί τών κυβερνητικών
στελεχών του, τού τύπου καί τής
T.V. Δέν έπεισε όχι μόνο τό φιλοσο
βιετικό τμήμα τής έλληνικής πολιτι
κής σκηνής, άλλά τό σύνολο τού
πολιτικού κόσμου καί ίσως τού έλληνικού λαού. Δέν έπεισε ούτε κάν
τά μέλη καί στελέχη τού ΠΑΣΟΚ.
Μ αύτή τήν έννοια ήταν φανερό ότι
ή κυβέρνηση είχε σημαντικό πρό
βλημα άπό τά αριστερά της, ένώ
άπ' τά δεξιά της.... άπλά έπιβεβαίωνε τήν πολιτική τής Δεξιάς.

' Η κατάρριψη τού Κορεάτικου
τζάμπο άπό τήν Σ.Ε. καί ή πρόταση
καταγγελίας άπό τήν ΕΟΚ ήταν θείο
δώρο, γιά τήν Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
Μέ τό βέτο πού άσκησε σάν όμότιμο μέλος τής ΕΟΚ διασκέδασε τίς
έκτιμήσεις καί τίς έπιφυλάξεις τών
'Ελλήνων γιά ύποταγή καί ύποτέλεια στά ιμπεριαλιστικά κέντρα. Α 
πέδειξε (;) ότι ή συμφωνία γιά τίς
βάσεις δέν τή δεσμεύει ν’ άσκήσει
τήν «ύπερήφανη» έξωτερική της
πολιτική. “Εκανε σαφές στ' άριστε
ρά της ότι ή «Κυβέρνηση τού Ελλη
νικού λαού» δέν είναι διατεθειμένη
νά ύποκύψει «στίς πιέσεις καί τούς
έκβιασμούς τών ιμπεριαλιστών».
Καθησύχασε έτσι τόν πιό συγκροτη
μένο χώρο τής άριστεράς, τόν φιλο
σοβιετικό, πού παράλληλα μέ τό
δημοψήφισμα γιά τίς βάσεις καλει
τώρα «όλους τούς δημοκράτες καί
πατριώτες νά άποκρούσουν ένωμένοι τίς πιέσεις τών ιμπεριαλιστών
τών ΗΠΑ καί τής ΕΟΚ καί νά
διεκδικήσουν ένα άκόμα ένεργότερο ρόλο τής χώρας μας, στήν ύπόθεση τής διεθνούς ειρήνης».
“Ετσι άποκατέστησε εσωτερικά
τήν έθνική μας ομοψυχία παρότι ή
δεξιά συστρατεύεται μέ τήν Εύρώπη
γιά τούς χειρισμούς τής κυβέρνησης
στό θέμα τού τζάμπο. Ή Δεξιά
όμως, σέ λίγο καιρό θά κληθεί στή
βουλή νά ύπερψηφίσει τή συμφωνία
γιά τίς βάσεις (Ράλλης) καί νά στα
θεί αλληλέγγυα στό σημαντικότερο
ίσως θέμα τής έξωτερικής μας πολι

Περί τύ π ου ό λόγος
Φήμες, φήμες, φήμες.
Φήμες καί πληροφορίες κυκλοφο
ρούν στά παρασκήνια τής πολιτικής
ζωής. “Αλλες βλέπουν τή δημοσιότη
τα καί διαψεύδονται ή έπιβεβαιώνονται καί άλλες όχι καί έτσι ούτε
διαψεύδονται ούτε έπιβεβαιώνονται. Γράφονται παραδείγματος χάριν διάφορα: γιά τήν 'Ακρόπολη
μετά τήν έπιστολή Λεβίδη. Κάπου
άναμειγνύεται καί ό Άρναούτης
πού μέ πλαστό (λέει) διαβατήριο
ήρθε μέσω ' Ηράκλειου στήν ' Ελλά
δα γιά τή δημιουργία φιλοβασιλικής
δεξιάς πολιτικής κίνησης.

τικής. ' Ενώ ή άριστερά θά καταψη
φίζει μ' έπιφυλάξεις (θά ζητάει βέ
βαια δημοψήφισμα), θά καλει όμως
παράλληλα τό λαό στήν ύπεράσπιστη τής φιλειρηνικής πολιτικής τής
κυβέρνησης.
Έξυπνη πολιτική άπό πλευράς
Παπανδρέου. "Ισως όμως οί χειρι
σμοί τού ύπουργού του νά μήν ήταν
τόσο λεπτοί. Καί ένώ ή έσωτερική
ισορροπία άποκαταστάθηκε οί διε
θνείς μας σχέσεις μπλοκάρισαν. Εί
ναι πράγματι ένα δύσκολο μονοπάτι
πού πρέπει όμως ν' άποκατασταθεϊ
καί μάλιστα σύντομα.
Ο πιό έγκυρος ν' άποκαταστήσει
τήν ισορροπία στήν ΕΟΚ είναι ό
έμπνευστής τής ένταξής μας. “Ετσι
ό Καραμανλής, σάν προσωπικότη
τα, άνέλαβε νά άποκαταστήσει
ατούς έταίρους μας τό κύρος μας.
Καί μάλιστα χωρίς νά συνοδεύεται,
γιά πρώτη φορά, άπό τόν ύπουργό
έξωτερικών Χαραλαμπόπουλο, τό
κακό παιδί τής ΕΟΚ. Προχώρησε
όμως περισσότερο, καί κάλεσε τούς
Ευρωπαίους σέ μιά πολιτική ένωση
όπου λόγο θά 'χει ή πλειοψηφία τών
έταίρων καί όχι ή ομοφωνία. Άσκη
σε, μέ τόν τρόπο του, κριτική σέ
παρεκκλίσεις πού δημιουργεί ή ομο
φωνία (τύπου βετο) πού θά μπο
ρούσαν νά έμποδίσουν τήν πολιτική
έκφραση τής Εύρώπης.
Φαίνεται ή «άλλαγή» έδώ ταιριά
ζει: Μέσα πάμε καλά, έξω τί γίνεται;
Γιώργος Πιτουρόπουλος

• Λέγονται καί γιά τήν έπανέκδοση τού καθημερινού Βήματος άπό
τόν Δεκέμβρη καί μάλιστα μέ άρχισυντάκτη τόν Θ. Καλούδη, τόν μόλις
παρατηθέντα άπό τήν ΕΡΤ.
• Λέγεται καί γιά τήν κρίση στόν
Ελεύθερο Τύπο. Δύο ή τρεις παρά
γοντες (πράσινοι) χρηματοδότησαν
τόν 'Ελεύθερο αύτό τύπο καί ξαφνι
κά τό γύρισε καί έγινε φιλοπασόκ.
' Αποτέλεσμα, έφυγαν οί δημιουργοί
του, Πασσαλάρης, Βούλτεψης καί
Μπόμης πρώην διευθυντές καί συ
νεργάτες τής 'Ακρόπολης.
• Λέγεται άκόμα ότι κάποια ση
μαντική χρηματοδότηση έπεσε στό
βδομαδιάτικο «σκανδαλοθηρικό»
«πονηρό» ή «εύαίσθητο» Ποντίκι.
Κάτι άκούγεται γιά δάνειο καλοκαι
ρινό 13.000.000 δρχ.
Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον τό
«πονηρό» Ποντίκι θά 'χει τήν «εύαισθησία» νά δώσει κάποιες διευκρινήσεις.
Γ.Π.

Ή απεργία
τής Ο.Β.Ε.Σ.
Αναταραχή προκάλεσε σέ κόμμα
τα, έργοδοτικές καί συνδικαλιστικές
οργανώσεις ή άπεργία στίς 12 Σε
πτεμβρίου τής Ομοσπονδίας Βιομη
χανικών ' Εργατοϋπαλληλικών Σω
ματείων (ΟΒΕΣ). Καί κυρίως στό
ΠΑΣΟΚ πού αντιμετωπίζοντας τά
μέλη πού ήγοΰνται τής ομοσπονδίας
ακολούθησε μιά σειρά διαδοχικών
στάσεων πού δείχνουν ότι τό κυβερνών κόμμα, δέν έχει -άκόμα;- χάσει
κάθε ευαισθησία γιά τά όσα είναι
δυνατό νά συμβούν στόν έργατικό
χώρο.
Πρώτη τοποθέτηση τής κομματι
κής ήγεσίας: ή άπεργία δέν πρέπει νά
γίνει γιατί θά πυροδοτήσει άπεργίες
άπό τό ΚΚΕ καί θά έπιφέρει «μείω
ση τού έθνικοΰ εισοδήματος ». Τοποθέτηση πού συνοδεύεται άπό άπειλές γιά διαγραφές. "Οταν ή άπεργία
έγινε μέ έντυπωσιακή έπιτυχία -καί
άφού τίς άμέσως προηγούμενες μέ
ρες «κορυφώθηκαν», όπως λένε, οί
άπειλές καί άνησυχίες γιά τήν έθνική
οικονομία - ή ΠΑΣΚΕ έστειλε...
συγχαρητήρια, καί μαθαίνουμε έπίσης ότι μερικά ήγετικά στελέχη προ
βάλλονται σάν καθοδηγητές... τής
άπεργίας.
Ή άπεργία ήταν άναμφισβήτητα
έπιτυχής γιατί άπό τά 25.000 μέλη
τής ΟΒΕΣ άπήργησε τό 90% περίπου
καί άπό τά 125, τά 122 σωματεία,
ένώ άλλα 28 έργοστασιακά σωματεία
- μεταξύ τών όποιων τής Πεσινέσυμμετείχαν, μαζί μέ έναέργοστάσιο
στή Χαλκίδα όπου δέν ύπήρχε κάν
σωματείο. Γι' αύτό καί ή ΕΣΑΚ πού
άρχικά δέν άναγνώρισε κάν τήν Ο
ΒΕΣ έφθασε στό σημείο νά προβάλει
μέσω τού Ριζοσπάστη τόν πρωτοπο
ριακό της ρόλο στή διοργάνωση τής
άπεργίας.
Ά πό αύτές τίς μεταλλαγές δέν
έλλειψε καί ό ύπουργός έργασίας
Εύάγγελος Γιαννόπουλος: άφού έξηγοΰσε πόσο δίκιο έχει ό ΣΕΒ, όταν
λέει ότι ή ΟΒΕΣ δέν είναι ομοσπον
δία σύμφωνα μέ τόν 1264, πέρασε κι
αύτός έκ τών ύστέρων άπό τή μερίδα
τών ύποστηρικτών τής έργατικής
τάξης.
Μιά ύπόθεση μέ συνέχεια, γιατί θά
συνεχιστούν οί άπεργιακοί άγώνες
τής ΟΒΕΣ, γιά τήν ύπογραφή μιας
συλλογικής σύμβασης γιά τούς έργαζόμενους στή βιομηχανία, καί συνε
χίζονται έπίσης οί πιέσεις γιά νά μή
χαλάσει τό ήπιο κοινωνικό πρόβλη
μα. Ά πό μεριάς ΠΑΣΟΚ ή συγκυρία
δέν είναι όμως πλήρως εύνοϊκή: ή
περίοδος προετοιμασίας έκλογών,
πού συνεπάγεται καί κάποια έξαρση
τού κοινωνικού πνεύματος, δέν είναι
τόσο εύνοϊκή γιά διαγραφές συνδι
καλιστών.
Π.Λ-Ρ.
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Έξω οί... Ευκολίες
τοϋ θανάτου!

«Τελικά έγινε αποδεκτή άπό τήν
αμερικανική πλευρά ή άπόδοση τού
«τερματίζεται» άντί τοϋ «δύναται νά
τερματισθεί» διότι δέν άποστερείται
ή χρήση τοϋ ένεστώτος, τοϋ δυνητι
κού στοιχείου τού τερματισμού τής
συμφωνίας».
Καθημερινή 9.9

Β' Πανελλαδική
συνάντηση
επιτροπώ ν
φαντάρω ν
Τόν Αύγουστο έγινε στήν Αθήνα
ή Β" Πανελλαδική συνάντηση τών
έπιτροπών στρατιωτών - ναυτών σμηνιτών. Δημοσιεύουμε μερικά άποσπάσματα άπό τό κείμενο πού
μοίρασαν στρατιώτες τών έπιτροπών
στούς δημοσιογράφους:
«Τά κοινά βιώματα ύπό τό καθε
στώς τον αύταρχισμοϋ, τής αλλο
τρίωσης καί τής συντριβής τών
δημοκρατικών δικαιωμάτων ένω
σαν, άνεξάρτητα άπό πολιτική ά
ποψη, έκ α το ν τά ό ες φ α ντά ρ ο υς
σ ’όλα τά σημεία τής χώρας στόν
κοινό στόχο.
Στόχο ζωτικό, νά όιεκδικήαουν
τή ζωή πού τούς κλέβει μιά μηχανή
φτιαγμένη γιά τή βία, δομημένη νά
υποτάσσει καινά καταστέλει, όπιό
άποτελεσματικός καί άναλλοίωτος
ιδεολογικός μηχανισμός μιας ταξι
κής κοινωνίας. Μπορεί στή δέση
τον ά ντικο μ μ ο υνια μ ο ϋ κ α ί τον
«άπό βορρά κινδύνου» νά προτάσ
σεται ή έδνική ανεξαρτησία, ή
όμοχφυχία καί ή ειρήνη, μπορεί νά
μάς διαβεβαιώνονν ότι δέν υπάρ
χουν χαρακτηρισμοί φρονημάτων,
άλλά όλοι ξέρουν καλά πώς ή
κεντρική ιδέα τοϋ μοντέλου τής
πολεμικής μηχανής είναι Ιδια. ’Α λ
λιώς πώς έξηγοννται οί έξαιρετικά

Ποιος θά τό φανταζόταν ότι τό
δυνητικό στοιχείο τού ένεστώτα θά
έπισφράγιζε τό τέλος τού καθεστώ
τος τής έξάρτησης καί ύποτέλειας,
μιά λαμπρή νίκη τής έλληνικής δι
πλωματίας, τή συμφωνία άπομάκρυνσης τών 'Αμερικανικών βάσε
ων.
Τό κείμενο συμφωνίας άν άπέτυχε
νά είναι ένα σαφές χρονοδιάγραμμα
άπομάκρυνσης, έπεισε ότι είναι ένα
κείμενο «συνεργασίας ατούς τομείς
τής έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής
καί προμήθειας, κατάλληλου άμυντικού υλικού» άρθρο IX.
Εξ άλλου «οί ΗΠΑ θά βοηθήσουν
στόν έκσυγχρονισμό καί τή συντήρη
ση τών ελληνικών άμυντικών δυνα
τοτήτων καί τήν παροχή άμυντικής
υποστήριξης στήν κυβέρνηση τής
Έλληνικής Δημοκρατίας» άρθρο VIII
’Αναρωτιέται κανείς άν μέ τό TER
MINABLE, όρο περιφραστικά μετα
φραζόμενο ώς καταληκτική ήμερομηνία μέ δυνητική χρήση τού ένε
στώτος, θά βρεθεί έλληνική κυβέρ
νηση πού θά δηλώ σει ότι δέ
χρειάζεται τίς υπέροχες αυτές έν
συχνές αυτοκτονίες οί καθημερι
νές εισαγωγές ατά στρατιωτικά ψυ
χιατρεία, οί τραυματισμοί καί αύτοτραυματισμοί, οί χιλιάδες τιμω
ρίες, τά στρατοδικεία, οί αυθαιρε
σ ίε ς τώ ν κ α ρ α β α ν ά δ ω ν , ο ί
άπα ρά όεκτες συνθήκες διαβίω
σης, οί πολύμηνες εξορίες χωρίς
άδειες, ή έντατικοποιημένη επι
κίνδυνη συχνά έργααία καί τόσα
άλλα;»
« Άλλά καί ή δύσκολη θέση τής
πατρίδας, οί προκλήσεις τής γειτο
νικής χώρας, οίφ οβερές δαπάνες
γιά τον έξοπλιαμό - έκσυγχρονισμό
τών 3 όπλων πέφτουν ατό κενό, άν
μελετήσεις τόν άποκλεισμό άπ' ό
λα αύτά τών ίδιων τών ένδιαφερομένων πού έξακολουδοϋν - καί τό
φωνάζουν, νά ζοϋν τήν πρωσική
κτηνωδία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ.
Τολμούν νά έμπλέξουν τίς επι
τροπές μας ατά μικρ οπολιτικά
τους παιχνίδια. "Ο,τι καί νά συμ
βεί στήν έλληνική κοινωνία νάαου
καί μάς υποψιάζονται, μάς προβο
κάρουν. Ά π ’τό «Δ ιδυμότειχο»
στόν «Άδανααιάόη» καί ά π ’τό
Π ραξικόπημα (τόν περα σ μένο
Φλεβάρη) ώς τίς χουντικές κλοπές
όπλων τής Σάμου.
Ο τύπος πρωτοστατεί, ό Δροαογιάννης αυτάρεσκα δηλώνει πώς
μάς παρακολουθεί, οί καλοβολεμένοι τεχνικοί τής έξουσίας βρή
καν συγκινησιακό δέμα γιά νά
φοβερίζουν. Κανείς δέν μπορεί νά
ΘΑ ΨΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΖΩΝΤΑΝΉ ΤΗΝ
ΠΙΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ».
« Ο δρόμος τής καταγγελίας,
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νοιες τοΰ έκσυγχρονισμού, τή ς έρευ
νας, τής παραγωγής κ.ο.κ. πολεμι
κής βιομηχανίας.
Η Ν.Δ. χαιρετίζει τή συμφωνία ή
κόπτεται γιά τό κυβερνητικό γόη
τρο: « ' Η ύγιής μερίδα τού έλληνικού
λαού χαίρεται γιά τίς παλινωδίες του
κυβερνώντος κόμματος πού άφοροΰν τίς βάσεις, τό ΝΑΤΟ ή τήν ΕΟΚ.
' Ελπίζουμε ότι τά πανώ τού αίσχους
γιά τόν άγώνα πού δήθεν δικαιώνε
ται θά άποσυρθούν άπό σήμερα
ώστε νά σταματήσει ό κατήφορος
τής γελοιοποιήσεως τού κυβερνητι
κού γοήτρου. Ό μόνος αγώνας πού
δικαιώθηκε καί σ' αύτό τό σημείο
είναι ό άγώνας τής Ν.Δ.». Ό Ριζο
σπάστης ξιφουλκεί γιά νά ξεσκεπά
σει τή συμφωνία τοϋ αίσχους πριν
σιγήσει έν όψει ελληνικού βέτο γιά
τήν κατάρριψη τού τζάμπο.
Τί γίνεται μέ τίς 108 μυστικές
συμφωνίες, άπόρρητα πρωτόκολλα,
μνημόνια κοκ. πού δέν καταργούνται;
Ό Καψής μέ άρειμάνιο κυνισμό
άπαντά:
«Ή κατάργηση όλου αυτού τού
πλέγματος ήταν μέν άρχική πρόθεση
τής κυβέρνησης άλλά πολύ γρήγορα
έγκαταλείφθηκε γιατί μάς οδηγούσε
σέ παράταση τών διαπραγματεύσε
ων καί παράταση όλων τών κινδύνων
πού άντιμετωπίσαμε τήν περίοδο
αύτή».
Ό φόβος φυλάει τά έρημα.

Γιά τό «άδύνατο» σημείο τοΰ τί θά
συμβεί μετά τή λήξη τής πενταετίας
αποσαφηνίζει:
«Μήν κρυβόμαστε πίσω άπό τό
δάχτυλό μας. Δέν ύπάρχει τρόπος
δέσμευσης τής κυβέρνησης τού
1988. "Αν ύπάρχει άλλη κυβέρνηση
πλήν τής δικής μας άσφαλώς μπορεί
νά έχει άλλη πολιτική βούληση».
Τό κείμενο τής συμφωνίας μάς
πείθει άν όχι γιά τήν πολιτική βούλη
ση τής κυβέρνησης, τουλάχιστον γιά
τή γλαφυρότητα τών συντακτών του.
Διαβάζουμε:
1) Ή κυβέρνηση τής Έλληνικής
δημοκρατίας έπιτρέπει στήν Κυβέρ
νηση τών Η.Π.Α. νά λειτουργεί βοη
θητικές Εύκολίες καί νά διεξάγει
δραστηριότητες σ' αύτές τίς Εύκο
λίες.
2) Τά πυρομαχικά πού είναι τοπο
θετημένα στίς Εύκολίες.
3) Θά μεταβάλλει τίς έπιχειρησιακές ικανότητες τών Εύκολιών.
4) Ό "Ελληνας ' Αντιπρόσωπος θά
είναι υπεύθυνος γιά τήν τήρηση τής
τάξης στήν περίμετρο τής Εύκολίας.
5) ' Ο Διοικητής τών δυνάμεων τών
ΗΠΑ θά άσκεί διοίκηση κι έλεγχο
στήν Εύκολία.
6) Ό "Ελληνας Αντιπρόσωπος θά
έχει πρόσβαση σ' όλες τίς περιοχές
τών Εύκολιών.
Ο άγώνας τώρα δικαιώθηκε
Έξω γιά πάντα οί Εύχολίες
Α.Λ.

τής προκήρυξης τής μαζικής απο
χής άπό φαγητό καί άλλων μαζικών
ή καί ατομικών παραδειγματικών
δ ια μ α ρ τ υ ρ ιώ ν θά σ υ ν ε χ ισ τ ε ί.
Σ ’ αύτή τήν πορεία θά προστεθεί ή
Κεντρική Πολιτική κατεύθυνση γιά
νέου τύπου κοινωνικές συμμαχίεςμέ
συνδικάτα (ιδιαίτερα κλάδων πού
άντιμετωπίζουν συχνά τήν άπεργοσπαστική δράση τοϋ στρατού) δη
μοτικά ή κοινοτικά συμβούλια,
φοιτητικές καί μαθητικές οργανώ
σεις».

πρόφαση «έδνικών κινδύνων » δέν
θά είναι ικανή νά δικαιολογήσει
τήν ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ μιας κοινω
νίας πού καί ή ίδια φοβάται τόν
στρατό ένώ ταυτόχρονα θρηνεί
τούς αύτοκτονοϋντες καί όυσπιστεϊ στο «άναγκαίο κοινό» τής
θητείας. Ή προαπάδεια γιά τήν
διεξαγωγή τού συνεδρίου τής ECCO (Εύρωπαιχοϋ συνδικάτου φα
ντάρων) τού χρόνου στήν Ελλάδα
θά είναι έμπρακτη άναίρεση τών
συκοφαντιών τοϋ κ. Δροσογιάννη
καί τής ήγεσίας τοϋ Στρατεύματος
«Τώρα πιά κανείς δέν μπορεί νά περί «Διεδνοϋς παράνομου άναρέδελοτυφλεί, καμμιά ιδιοτέλεια ή χικοϋ Κέντρου».
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Ή πανελλήνια 'Οργανωτική Σ ύ
σκεψη τοϋ ΠΑΣΟΚ πού συνήλθε
ατό Intercontinental στίς 2 Σεπτεμ
βρίου, άμέσως μετά τή διαγραφή
τον Νίκον Καργόπονλου καί άλ
λων 5 στελεχών έχει από πολλές
άπόψ εις ένόιαφέρον. Δ έν είναι
μόνο ή παρουσία τοϋ Προέδρου
(τήν πρώτη μέρα) καί τών ηγετι
κών στελεχών τον κινήματος, κα
θώς καί αντιπροσώπων Ν.Ε. άπό
όλη τήν 'Ελλάδα:
• Είναι ή πρώτη Π.Ο.Σ. πού
συνέρχεται μετά τήν έκλογική νίκη
τον 81.
• Είναι ή τρίτη ατήν ιστορία τοϋ
ΠΑΣΟΚ (ο'ι άλλες δύο είχαν έπίαης αννέλδει μετά άπό διαγραφές
στελεχών).
• Είναι ή πρώτη φορά πού όρ
γανο άτυπο ή μή συγκαλεϊται νω
ρίτερα άπό τόν προγραμματισμέ
νο χρόνο ένώ εϊδισται ατό ΠΑΣΟΚ
δλα... ν'άναβάλλονται γ ι ’άργότερα.
• Είναι ή πρώτη όργανωτική σύ
σκεψη πού γίνεται μετά τίς έκλογικές διαδικασίες τών νομαρχιακών
έπιτροπών πού έγιναν τήν άνοιξη.
Κ αί πάνω άπ' δλα είναι ή πρώτη
όργανωτική σύσκεψη ατήν όποια
τό σύνολο τών τοποδετήσων άσκη
σαν όξύτατη κριτική γιά τήν κατά
σταση τοϋ κόμματος ένώ άρκετές
έπεκτάδηκαν καί αέ κριτική ατό
κυβερνητικό έργο.
Ένας άπό τούς έμφανεϊς στό
χους τής σύσκεψης ήταν ή έπανασυσ πείρ ω ση τών στελεχώ ν τοϋ
κόμματος κα ί ή έπαναβεβαίωαη
τής σύνταξής τους στή γραμμή καί
τήν ήγεαία. Τό κύρος καί ή ρητορι
κή δεινότητα τοϋ προέδρου χρησι
μοποιήθηκε κατά κόρον. Σίγουρα
ή διαγραφή τοϋ Καργόπουλου καί
τών συντρόφων του δέν όδήγηααν
αέ κρίση τό κόμμα. Δημιούργησαν
όμως άρκετά προβλήματα, κυρίως
ατά παλιά μεσαία στελέχη, γιατί ή
κριτική πού άσκήδηκε μέ τήν άντιησήγηαη Καργόπουλου έκφράξει λίγο ή πολύ άνηαυχίες καί
προβληματισμούς τών στελεχών
τής βάσης τοϋ ΠΑΣΟΚ γιατί έδιγε
τή σημερινή κατάσταση τής όργάνωαης κα ί ουνολικοποιοϋοε τίς
έπ ί μέρους κριτικές κα ί άνηαυ
χίες. Κ άτι π ο ύ έπιβ εβ α ιώ νετα ι
άπό τά άποσπάσματα τών παρεμ
βάσεων τών στελεχών τών NE πού
δημοσιεύουμε.
Γ. Πιτουρόπουλος
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Ή σύσκεψη
Μετά τήν εισήγηση τοϋ Παπανδρέου 60 περίπου στελέχη πήραν τό
λόγο. Είναι χαρακτηριστικό ότι γιά
πρώτη φορά όλοι οί ομιλητές ατάδηκαν κριτικά άπέναντι ατήν πολιτική
τής ήγεοίας κύρια στον οργανωτικό
τομέα, ένώ κανείς δέν έγκωμίααε το
κυβερνητικό έργο. Παραθέτουμε με
ρικά στοιχεία άπό τίς κυριότερες
τοποθετήσεις στελεχών τών NE, άρ
κετά χαρακτηριστικά γιά νά έκτιμηδεί ή κατάσταση τής οργάνωσης καί
ή πολιτική της ώριμότητα.
Καβάλα:
' Εδώ πρέπει νά πούμε όλες τίς
αλήθειες. Υπάρχει χαλαρότητα στήν
οργάνωση γιατί μετά τίς έκλογές ανοί
ξαμε στον κόσμο τίς πόρτες τής όργάνωσης ένώ τά στελέχη μεταπήδησαν
στήν κυβέρνηση καί τή διοίκηση. Κα
τέληξε έτσι ή όργάνωση νά άσχολείται
σχεδόν άποκλειστικά μέ «τοποθετή
σεις» καί νά δέχεται πιέσεις γι' αυτές.
Συμφωνώ δτι υπάρχει παραγοντισμός
άλλά αυτός υπάρχει κύρια στά ψηλά
κλιμάκια. Όμως έτσι δέν μπορεί νά
γίνει ή όργάνωση όπως τήν περιέγρα
ψε ό πρόεδρος. Είναι χαρακτηριστικό
τό γεγονός ότι δώσαμε τή δυνατότητα
σέ πρώην περιθωριακούς καί μάλιστα
χωρίς κριτήρια, νά άρπάξουν θέσεις.
Θεσσαλονίκη:
Υπάρχει συντεχνιακή άντίληψη στίς
κλαδικές. Ή όργάνωση τής Θεσσαλο
νίκης όμως έχει βρει τό δρόμο της.
Εκτός άπό τόν Καργόπουλο ύπάρχει καί ό Χαραλαμπίδης πού γυρίζει
στή βάση τοϋ κόμματος... έχουμε
πικρή πείρα άπό τέτοια. Νά τά λέμε σι
γά όμως νά μήν άκουγόμαστε.

Πέλλα:
Μεταφέρουμε έδώ τούς προβλημα
τισμούς τής βάσης όπως υπέδειξε καί
ό πρόεδρος.
Πρέπει νά κάνουμε ορισμένες διαπι
στώσεις: Υπάρχει μεγάλη απόσταση
μεταξύ θεωρίας καί πράξης. Η πο
ρεία τής άλλαγής πού άκολουθοϋμε
βρίσκει όλο καί πιό ριζικά αντίθετη τή
βάση. Στήν πράξη, καί όχι στά λόγια,
δέν έχουμε άποδείξει ότι έχουμε άλλάξει τά πράγματα. Κυριαρχεί ή έντύπωση ότι γίνονται συμβιβασμοί καί τίπο
τα άλλο. ' Η άλλαγή έχει γίνει άπλά καί
μόνο ένα σύνθημα παρ' όλο ότι έχει
ωριμάσει στή συνείδηση τοϋ λαού. Τό
λαϊκό κίνημα έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, έμείς όμως δέν τό άκολουθοϋμε.
Δέν ειπώθηκε τίποτα γιά τό ΝΑΤΟ,
τίς Βάσεις, τήν ΕΟΚ στήν όργάνωση, ή
όποια βρίσκεται στό περιθώριο, έπειδή όχι μόνο δέν αναλύονται οί πολιτι
κοί χειρισμοί τής κυβέρνησης, άλλά
πρό πάντων γιατί δέ δίνονται δυνατό
τητες στή βάση νά έκφραστεί πολιτι
κά, γιά τόσο σοβαρά θέματα, όπως οί
βάσεις, πού μάλιστα δημιούργησαν άμφιβολίες καί άμφισβητήσεις γιά τή
λήξη τής συμφωνίας.
Είναι καθολική ή άπαίτηση γιά πολι
τική έκφραση. Νά δοθεί σήμερα άπό
τά πάνω πολιτικός λόγος στήν όργάνω
ση γιά νά μπορέσουμε νά βαδίσουμε
επιτέλους χέρι-χέρι.
Ημαθία:
Είναι φανερό ότι σήμερα ύπάρχει
στροφή πρός τήν όργάνωση πού ή
παρουσία τού προέδρου έδώ τό βε
βαιώνει. Ή διαδικασία όμως αύτή
είναι περιστασιακή, ένώ θά πρέπει νά
γίνει θεσμός γιά τό κίνημα, πρέπει νά

υπάρχει ένημέρωση στήν όργάνωση,
γιατί σήμερα είναι άπαραίτητη όσο
ποτέ ή σύνδεση τής όργάνωσης καί
τής κυβέρνησης. Πρέπει νά παρεμβαί
νουμε καί νά στηρίζουμε τούς νέους
θεσμούς. Νά έχουμε μιά σαφή κατεύ
θυνση άπεγκλωβισμού τών όργάνων
καί κύρια τών NE άπό διεκπεραιωτικές λειτουργίες διορισμών, τοποθετή
σεων στή διοίκηση κλπ. Είναι άπαραίτητος ό επαναπροσδιορισμός τών διοι
κητικών όργάνων καί πρέπει νά φύ
γουν άπ' αυτά άτομα πού έχουν
ξεφύγει άπό τίς κατευθύνσεις μας.
Παπανδρέου:
Σημαντικότατες οί παρατηρήσειςπροτάσεις τοϋ σ. Τό θέμα τής σχέσης
όργάνωσης κυβέρνησης είναι πάρα
πολύ σημαντικό. Αύριο ν' άσχοληθείτε
μ' αυτό.
Γεννήματος:
Ο γραμματέας τής Πέλλας έκφράζει τή NE του καί τό λαό τού νομού
του καί όχι τή βάση τού κόμματος. Ο
σ. φαίνεται πήρε μεζούρα καί μέτρησε
τό χρονοδιάγραμμα άπομάκρυνσης
τών βάσεων. "Αν όμως γιά κάτι είναι
ύπερήφανο τό κίνημα είναι γιά τήν
πολιτική του στά ζητήματα έθνικής
άνεξαρτησίας. Είμαστε ή μόνη χώρα
σ' όλο τόν κόσμο πού κατοχυρώνει
τήν άπομάκρυνση τών βάσεων. Ποιά
χώρα άρνήθηκε ν' άπομακρύνει τούς
πέρσινγκ καί κρούζ; Ούτε τό ΚΚΕ
τόλμησε ν’ άμφισβητήσει τήν έθνική
μας πορεία πρός τήν άνεξαρτησία.
Πάρα πέρα είναι λάθος νά άσκούμε
κριτική καί ν' άναφερόμαστε σέ πρό
σωπα. Γιατί ποιός άπό μάς δέν έχει
κάνει λάθη στήν πορεία του;

mm
Σημεία
άπό την εισήγηση
τοϋ Ά ν δ ρ έ α
Π απανδρέου
• ' Η άνοδος τοΰ ΠΑΣΟΚ ήταν χω
ρίς πισωγυρίσματα, παρ' δλο πού υ
πήρξαν καί τέτοια, άλλα ή έννεαετής
ιστορία του δείχνει μιά συνολική εικό
να άνόδου.
• Τό κυβερνητικό πρόγραμμα πού
διαμορφώσαμε δέν είναι τεχνοκρατικό
κατασκεύασμα αλλά περιέχει τή φιλο
σοφία τού λαού μας, είναι καταστά
λαγμα τής σοφίας του.
• Πλήρης άπολογισμός τού κυβερ
νητικού έργου θά γίνει στις έκλογές
τού 85. Υπήρξε μία περίοδος άμφισβήτησης σχετικά μέ τό αν πράγματι
πορευόμαστε κανονικά ή είχαμε άπορροφηθεϊ άπό τό σύστημα. Όμως
δέν είναι έτσι. Όλοι γνωρίζουν πώς
έχουν νά κάνουν μέ κάτι καινούργιο
καί ζωντανό έπιδιώκοντας ταυτόχρο
να τό έφικτό.

• Αρνούμαστε τήν έξωτερική πολι
τική τής δεξιάς. 'Εμείς έχουμε χαράξει
πορεία άποδέσμευσης, καί λέω πορεία
καί όχι στιγμή γιατί διατρέχουμε έξωτερικούς έδαφικούς κινδύνους.
• Η συμφωνία γιά τις βάσεις είναι
άπόλυτα συνεπής πρός τίς δεσμεύσεις
καί τά όράματά μας.
• Στά βαλκάνια ή σημαντική μας
πρωτοβουλία γιά άποπυρηνικοποίηση
άποδίδει καρπούς. Όλοι δέχονται τήν
πρόταση πλήν τής Αλβανίας. "Ετσι
φεύγει έπίσημη άντιπροσωπεία στίς
Βαλκανικές χώρες μέ πακέτο διαδικα
στικών προτάσεων γιά τή συνάντηση
τών Αθηνών.
• Αντί νά πούμε τό τί κάνουμε θά
πούμε πώς βλέπουμε έμείς τό συνδι
καλιστικό κίνημα. Ο συνδικαλισμός
πρέπει νά 'ναι ταξικός. Όμως ή ταξι
κή συνείδηση γιά ν' άποδώσει πρέπει
νά συνδυάζεται μέ τήν πολιτική συνεί
δηση. Υπάρχει συντεχνιακή άντίληψη
καί αύτή άναπτύσσεται οπού δέν υ
πάρχει πολιτική συνείδηση. Καθήκον
τής όργάνωσης είναι ή ούσιαστική
παρέμβαση στά μαζικά κινήματα όχι

μόνο γιά νά τά μαζικοποιήσουν άλλα
καί νά τά πολιτικοποιήσουν. Πρέπει
νά μάθουμε νά ύποτάσσουμε τά άτομικά συμφέροντα στά γενικά.
• Η όργάνωση τού ΠΑΣΟΚ είναι
καταλύτης πολιτικών καί κοινωνικών
έξελίξεων. 'Ενημερώνει τό λαό γιά τίς
έπιλογές πού γίνονται. Ωθεί τό λαό
στίς όργανώσεις του καί δρά μέσα
σ' αύτές.
• Δέν πρέπει νά ταυτίζεται ή αύτονομία τών μαζικών κινημάτων μέ τήν
πολιτική αύτονομία τών στελεχών μας
πού δρούν στό μαζικό χώρο.
• Η κυβέρνηση, τά στελέχη καί ή
όργάνωση πρέπει νά δουλεύουν στό
ίδιο μήκος κύματος.
• Δέν πρέπει νά διώκονται πρόσω
πα πού διαφωνούν σέ κάποιες πολιτι
κές έκτιμήσεις άλλά παράλληλα δέν
πρέπει νά διατηρούνται σέ Οέσειςκλειδιά πρόσωπα άνίκανα στό όνομα
προσωπικών, οικογενειακών ή φιλι
κών σχέσεων.
• Τά στελέχη τών NE στίς σχέσεις
τους μέ τούς νομάρχες, τούς βουλευ

τές καί τούς ύπουργούς τείνουν νά
δημιουργήσουν ένα έπικίνδυνο κλίμα
νέου κομματαρχισμού. Πρέπει νά πά
ρουμε μέτρα γιά τήν πάταξη αύτής τής
κατάστασης, γιατί αύριο θά είναι άργά. Δυστυχώς, ύπεροψία καί αύταρχισμός διακρίνει τή συμπεριφορά ορι
σμένων άπό μάς. Έτσι όμως βοηθάμε
τή δεξιά.
• Οί βουλευτές είναι τά όρατά καί
προβεβλημένα μέλη τού κινήματος. Οί
βουλευτές πρέπει νά έχουν στενή συ
νεργασία νά συμμετέχουν ένεργά στίς
NE καί εύθύνη δίκιά τους είναι νά
ένημερώνουν μαζί μέ τήν όργάνωση τό
λαό.
• Στήν πορεία πρός τό συνέδριο θά
άναπτυχθεί δημοκρατικός διάλογος
θά γίνει ανανέωση στελεχικού δυναμι
κού γιά μιά γνήσια άντιπροσώπευση.
• Συσπειρώσεις γύρω άπό πρόσω
πα καί άνάπτυξη συσχετισμών είναι
μοιραία σφάλματα γιά τήν πορεία τής
όργάνωσης, είναι πισωγυρίσματα πού
τήν άποπροσανατολίζουν άπό τό ρόλο
της στήν ύπηρεσία τού λαού.

τοΰ Intercontinental
Καρδίτσα:
Οί μεγάλες έπιλογές τής κυβέρνησης
περνάνε πιό εύκολα άλλά στίς λεπτο
μέρειες ύστερούμε. Π.χ.ήσαντέσσερις
ύποψήφιοι γιά τή χωροφυλακή, 3 μέλη
μας καί 1 χουντικός. Πέρασε στίς
έξετάσεις ό χουντικός καί ξετινάχτηκε
ή όργάνωση στόν άέρα.
Φωκίδα:
Συσχετισμοί ύπάρχουν, ένοποιούνται όμως καί ύπάρχει συνεργασία.
'Από πολλούς άκούγεται: έγώ στηρί
ζομαι στόν τάδε, μέλος ή μέλη τού ΕΓ
καί έτσι δημιουργούνται καί άλλου
είδους συσχετισμοί. "Ας δούμε π.χ. μέ
ποιά κριτήρια έγινε ή έπιλογή στελε
χών. Ή όργάνωση δέν παρεμβαίνει
στό κυβερνητικό έργο άλλά παρεμβαί
νουν άλλοι παράγοντες, καί μείς έχου
με μετατραπεϊ σέ ρουσφετολόγους. Τό
Νομαρχιακό συμβούλιο σαμποτάρεται
άπό τόν κυβερνητικό έκπρόσωπο, τόν
νομάρχη, έτσι δέν είναι σήμερα όργανο
λαϊκής έξουσίας.
Γιάννενα:
Αύτές οί διαδικασίες δέν είναι σω
στές γιατί είναι χωρίς άποτελέσματα.
Χαρήκαμε πού ήταν χθές ό Πρόεδρος
καί λυπούμαστε πού δέν είναι σήμερα.
Χρειαζόμαστε άπαντήσεις: Γιά τό μνη
μόνιο, γιά τό ρόλο τού Προέδρου τής
Δημοκρατίας. Ποιός καθοδηγεί τήν
κυβέρνηση; Υπάρχει πρόγραμμα με
τάβασης; Άπό ποιόν χαράζεται; Τό
ΚΥΣΕΑ ή τό ΚΥΣΥΜ; Λέμε πολλά:
Αύριο γίνεται τό νοσοκομείο στά Γιάννινα καί δυό χρόνια δέ θεμελιώνεται.
Λέμε άκόμα: Μάς ψήφισε ό λαός θά
έφαρμόσουμε τό πρόγραμμά μας.
Ποιό πρόγραμμα; Αύτά έλεγε καί ή
Δεξιά.

"Αν είχε ή όργάνωση ένημέρωση
άκόμη καί γιά τό άρθρο 4 θά χε
πολιτικά έπιχειρήματα. Ή αύτοκριτική πού γίνεται είναι άόριστη. Δέν
υπάρχει ειλικρίνεια σέ κομματικό έπιπεδο. Δέν μπορεί νά ρχεται κλιμάκιο
γιά τό θέμα Χριστοδουλίδη καί νά μήν
τό βάζει καί νά τό βάζουμε έμείς.
Τό ΕΓ άντικατέστησε τό κόμμα. Ή
όργάνωση περιορίστηκε στό ρόλο τού
άφισσοκολλητή. Άναφέρθηκε ότι θά
γίνει σχολή στελεχών στήν 10η σύνοδο.
Αύτό είναι Πανεπιστήμιο ένώ μάς λεί
πει τό Δημοτικό. Τά στελέχη γίνονται
καί άναπαράγονται ατούς άγώνες!
'Ελπίζω γιά τό Νομάρχη νά μάς
καλύψει καί στήν πράξη ό σ. Γεννηματάς , γιατί παρακοιμάται μέ τόν Τζιόλα.
Γεννηματάς:
Δέν ισχύει γενικώς ή προηγούμενη
παρέμβαση. Μήν κατεβείτε στίς όργανώσεις καί δημιουργήσετε προβλήμα
τα. Ελάχιστα είναι. Άς μένουν έδώ...
Κεφαλλονιά:
Έρχονται άπό τά κεντρικά σάν κο
μήτες, μάς μαζεύουν, μάς λένε ό,τι
λένε οί έφημερίδες, καί σέ κανένα
χρόνο ξανάρχονται.
Άχαία:
'Υπάρχει ένα αίσθημα ύποτίμησης
όλης τής όργάνωσης. Ύπάρχουν στε
λέχη άνίκανα πολιτικά άλλά καί τεχνοκρατικά. Τίς εύθύνες τους έρχεται καί
τίς πληρώνει τό λαϊκό κίνημα, έμείς
όμως ζητάμε εύθύνες άπό αύτούς πού
τούς έπέλεξαν. Νά κλείσουν οί βου
λευτές τά γραφεία τους καί νά έρθουν
στή NE. Νά σταματήσουν τά χαρτά
κια. "Ετσι συντηρούμε τή νοοτροπία

τών άλλων, τής δεξιάς.
Ηλεία:
Καλύφθηκε σέ πολλά άπό τά Γιάν
νενα. Ελπίζω νά ναι σήμερα άρχή γιά
νέα πορεία. Πρέπει νά στοιχηθεί ή
όργάνωση γιά τή ρήξη μέ τό σύστημα.
Δέν υπάρχει χαλάρωση άλλά άνυπαρξία τής όργάνωσης, χωρίς πολιτικό
λόγο. "Οσοι έπισημανθούν γιά αύταρχική διαχείρηση τής έξουσίας θά πρέ
πει νά σταλούν στίς ΤΟ γιά νά μάθουν
δημοκρατικές διαδικασία. "Οσοι όμως
έχουν έλλειψη σοσιαλιστικού ήθους τό
πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Δέν
έχουν θέση, νά φύγουν.
Λακωνία:
Παράγοντες καί μυστικοσύμβουλοι
περνάνε καί λύνουν τά προβλήματα.
Πρέπει νά γίνει άποτελεσματική ή
όργάνωση γιά νά έξαφανιστούν.
Χρειάζεται ποιότητα καί ήθος τών
καθοδηγήσεων καί όχι διαγραφές καί
άπειλές. Νά ύποδειχτεί ατούς Νομάρ
χες νά καταξιώνουν τά Νομαρχιακά
Συμβούλια.
Αρκαδία:
Μπήκαν σέ θέσεις άνθρωποι πού
όχι μόνο δέν είναι ΠΑΣΟΚ άλλά καί
πού χτυπούσαν τό ΠΑΣΟΚ πριν τίς
έκλογές. "Ετσι άναπαράγεται ό παραγοντισμός. Δέν άρκεί νά έχουμε οργά
νωση μάχης, χρειάζεται καί κυβέρνηση
μάχης. Νά φύγουν άπό τά κυβερνητι
κά πόστα οί άνθρωποι πού κάνουν
μόνο ζημιά έδώ καί δυό χρόνια. Τό
λαϊκό κίνημα παραμένει στριμωγμένο
στή γωνιά.
Αγγλία:
Ή θέση μας γιά τύν ΕΟΚ έχει

άλλάξει. Νά άρχίσει συζήτηση γιά νά
ξεκαθαριστεί τό ζήτημα. Οί δημοκρα
τικές διαδικασίες είναι άνύπαρκτες. Οί
τοποθετήσεις πού είναι και βόλεμα νά
σταματήσουν έδώ καί τώρα.
Στό χλείαιμο τής συζήτησης μίλη
σαν ό Αυγερινός γιά τό νομοσχέδιο
τής ύγείας, ό Μόραλης γιά τό συνέ
δριο, ό Λαλιώτης έ φ ' όλων τών τοπο
θετήσεων. Επίσης μίλησαν χαί με
ταξύ άλλων είπαν:
Γεννηματάς:
Ο μόνος δρόμος γιά τήν άλλαγή
είναι ή όργάνωση καί ό άγώνας... Πρέ
πει νά έλέγχουμε τήν ύλοποίηση τών
άποφάσεων μας. Τό δρόμο γιά τό
συνέδριο άνοιξε ή άπόφαση τής 10ης
συνόδου τής ΚΕ. Δέν πρέπει ν' άποτύχουμε καί δέ θ' άποτύχουμε.
Τσοχατζόπουλος :
• Μέ τό πέρας τής σύσκεψης είναι
φανερό ότι ύπάρχει ενότητα καί συνο
χή στό κίνημα. Ή 10η σύνοδος δέν
είχε τίποτα καινούργιο έπιβεβαίωσε
όμως στήν πράξη άρχές καί άξιες πού
όλοι μας έχουμε άποδεχτεί.
• Κανείς δέν άμφισβητεί τίς εύθύ
νες τής ήγεσίας. Οί εύθύνες αύτές θά
έκφραστούν καί θά άποδοθούν στό
συνέδριο.
• Γιά τήν ΕΟΚ τό μνημόνιο θά
δείξει πώς θά διαμορφωθούν οί σχέ
σεις μας. ’Η άποχώρηση είναι συνδεδεμένη μέ τεράστιο κόστος.
• Στά σίγουρα θά πάμε γιά τό συνέ
δριο, μέσα στό 84 τό Φλεβάρη-Μάρτη.
• Οί εύρωεκλογές δέν πρόκειται νά
συνδεθούν μέ τίς έθνικές έκλογές.
Πέρα άπό αύτό στόχος στίς εύρωεκλο
γές νά μήν πέσουμε κάτω άπό 40%.
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Ή άστραφτερή μαύρη Μερσεντές διέσχισε τό
Κολωνάκι έστριψε άριστερά καί άνέβηκε τό
γλιστερό άνηφορικό δρομάκι. Σταμάτησε μπρο
στά στό «Βλαδίμηρο» τό γνωστό κοσμικό στέκι.
Οί δυό γοητευτικοί τύποι πού κατέβηκαν, μέ
γρήγορο βήμα μπήκαν μέσα. ' Ο ένας έμοιαζε μέ
στάρ τού μεσοπολέμου, ψηλός ντελικάτος μέ
κορακί μαλλί καί πυκνό μουστάκι. Ό άλλος,
μέτριου άναστήματος μέ γκρίζα μαλλιά καί σαγη
νευτικό πρόσωπο τής δεκαετίας τού 50.
Στήν έξοδο, άνήσυχος ό διευθυντής περιστοιχι
σμένος άπό δύο-τρία γκαρσόνια, μέ κόκκινες
στολές τούς περίμενε. Στό άπόμερο τραπεζάκι
πού τούς οδήγησε καθόταν ένας κοντός, παχου
λός καλοζωισμένος έβδομηντάρης μέ γαμψή μύ
τη. Δίπλα του μιά ξανθή καλλονή, μέ έξαίσιο
στήθος πού ξεχύλιζε καί σαρκώδη χείλη. Τό
βλέμμα όμως τού ψηλού τύπου μέ τό μουστάκι
καρφώθηκε στά αισθησιακά πράσινα μάτια της.
Αύτό τό χρώμα τόν ξετρέλαινε!!!
«Κύριε 'Υπουργέ, ξέρω δτι δέ βγαίνετε ποτέ
έξω, άν στήν παρέα δέν ύπάρχουν γυναίκες..
Ντόλλυ μωρό μου χαιρέτησε τόν κύριο Υπουρ
γό!» είπε μέ τολμηρή εύγένεια ό κοντός τύπος
καθώς οί δυό άντρες κάθισαν στό τραπέζι.

καί θεληματικά γαλανοπράσινα μάτια τού Άρατζαφέρη. Όταν σηκώθηκε νά πάει στήν τουαλέ
τα, ή Ντόλλυ δέν άργησε νά τόν άκολουθήσει...
Είχαν περάσει τρία τέταρτα όταν ή ξανθή
καλλονή γύρισε βιαστικά στό τραπέζι. Ό ψηλός
τύπος μέ τό μουστάκι είχε φύγει...
Ό Αρατζαφέρης ένιωθε κατά βάθος τύψεις
γιά ότι έκανε. Τέτοιες δύσκολες στιγμές, σκεφτό
ταν πάντα τήν άγαπημένη του Λάουρα. « ' Αλή
θεια», συλλογίστηκε, «πόσο άχαρο, σκληρό καί
έπικίνδυνο έπάγγελμα είναι ή δημοσιογραφία;»
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Σ' αύτό τό άπόμερο τραπεζάκι τού άρχοντικοϋ
«Βλαδίμηρου» γραφόταν μιά άπό τίςπιό σημαντι
κές σελίδες τής ιστορίας τού σοσιαλιστικού κινή
ματος. "Ενας σοσιαλιστής Υπουργός, ό Γιώργος
Κατσιφάρας, καί ένας σοσιαλιστής Τραπεζίτης ό
Στέλιος Παναγόπουλος συναντούσαν τόν μεγαλοβιομήχανο 'Αλέξανδρο Τσάτσο καί τήν Ντόλλυ!!!
Σ’ αύτό τό τραπέζι παιζόταν τό μέλλον τών
έπενδύσεων καί τού σοσιαλισμού στήν Ελλάδα...

3
Είχε πιει τό τρίτο ούίσκυ ό τύπος μέ τό
μουστάκι όταν ένιωσε τό χέρι τής Ντόλλυ τυχαία
νά άκουμπά τόν δεξιό μηρό του. «Οί μεσάζο
ντες είναι ή άρχουσα τάξη στήν Ελλάδα...» είπε ό
κοντός τύπος καί συνέχισε. « ' Εμείς είμαστε λίγοι
αύτοδημιούργητοι βιομήχανοι. Θυσιάσαμε άκόμα
καί τήν προσωπική μας ζωή γιά τήν έκβιομηχάνιση τής χώρας. "Αν θέλαμε δόξα καί χρήμα θά
γινόμασταν μεσάζοντες. Ή βιομηχανία γιά μάς
είναι μιά ιδέα. Μείναμε σ’ όλη μας τή ζωή φτωχοί
άλλά βιομήχανοι. Είναι ώρες πού σκέφτομαι
μήπως πήρα τή ζωή μου λάθος...»
«Μήν τό λέτε αύτό...» είπε ό ψηλός τύπος
καθώς τό χέρι τής Ντόλλυ πέρασε στό έσωτερικό
μέρος τού μηρού του. «Βέβαια... ομολογώ... ότι
έχετε... καί σείς... τίς άγωνίες σας...»
Ό ψαρομάλλης έπινε άμίλητος. Πού καί πού
κοίταζε μόνο τό στήθος τής Ντόλλυ. Κάποια
στιγμή πέταξε άπότομα καί ξερά. « "Ησουνα όμως
μέλος τής Συμβουλευτικής τού Παπαδόπουλου...» Τό χέρι τής Ντόλλυ προχώρησε έπικίνδυνα. ' Ο κοντός τύπος έκανε πίσω τήν καρέκλα καί
άναψε πούρο. «Μέ μιά έννοια καί ποιος δέν
ήταν;...» φιλοσόφησε.
«"Ησουνα όμως καί διοικητής τής ΕΤΒΑ»,
συνέχισε άμείλικτα ό ψαρομάλλης.
«Κανείς δέν πρέπει νά καταδιώκεται γιά τίς
ιδέες του!!» παρατήρησε φλεγματικά στήν πρό
κληση ό κοντός τύπος, δαγκώνοντας τό πούρο
του.
«Συμφωνώ», είπε κάπως ένοχλημένη άπό τή
συζήτηση ή Ντόλλυ καί τράβηξε τό χέρι της. Αύτή
ή ώμή καί ρεαλιστική κίνηση έφερε σέ δύσκολη
θέση τόν τύπο μέ τό μουστάκι. Κατάλαβε άμέσως
τό λάθος τού ψαρομάλλη φίλου του καί έξουθενωμένος ψέλλισε: «Είμαστε κυβέρνηση όλων τών
'Ελλήνων...»

Στήν όδό Ξενοφώντος στά γραφεία τού ΣΕΒ
μόνο ό τελευταίος όροφος ήταν φωτισμένος. Ό
πρόεδρος τού Συνδέσμου καί διευθυντής τής
τσιμεντοβιομηχανίας TITAN A. Παπαλεξόπουλος
έσμιξε τά φρύδια του. Η πληροφορία πού τούδωσε ό άνθρωπός του στόν «Βλαδίμηρο» ήταν
συγκλονιστική!!! Οι Τσάτσοι τού ΗΡΑΚΛΗ έσπα
σαν. Έκαναν χωριστή συμφωνία μέ τήν Κυβέρνη
ση γιά έπενδύσεις... διυλιστήρια... ναυπηγεία...
έξαγωγές... ένώ είχαν άποφασίσει νά γίνει συνολι
κή συμφωνία (package deal). "Εσπασαν τό“μέτωπο
τών Βιομηχάνων. Τά συμφέροντα του Συνδέσμου
καί τού TITAN κινδύνευαν. "Επρεπε νά κινηθεί
γρήγορα. Οί άδίστακτοι καί σατανικοί Τσάτσοι
είχαν πιάσει τόν Κατσιφάρα καί τόν Παναγόπουλο. Επί πλέον είχαν ένα άκαταμάχητο άτού τήν
Ντόλλυ. Τό άδύνατο σημείο κάθε σοσιαλιστικής
Κυβέρνησης... Σήκωσε τό τηλέφωνο γρήγορα καί
μέ άποφασιστικότητα...
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Ό Άρατζαφέρης άναψε τήν πίπα του. Τό
τηλέφωνο πού είχε πάρει τόν είχε ξαφνιάσει.
Φόρεσε τό σακάκι του καί βγήκε έξω. Ή ταν
περασμένες μία. Αίσθάνθηκε τή φθινοπωρινή
ψύχρα.
«Είναι δυνατόν μιά γυναίκα νά αξίζει τόσα
πολλά!!...» μουρμούρισε παραξενεμένος. Τό τηλέ
φωνο όμως ήταν σαφές...
"Οταν μπήκε στόν «Βλαδίμηρο» τούς είδε
άμέσως. Ναί, αύτοί ήταν... Ό ψηλός τύπος μέ τό
μουστάκι καί ή Ντόλλυ. Τής κρατούσε τρυφερά
τό χέρι καί τήν κοίταγε στά μάτια. Ό ' Αρατζαφέρης ένιωσε άηδία... Δέν άπεχθάνεται τίποτα
περισσότερο άπό τά γεροντοπαλλήκαρα πού κά
νουν τόν ώραίο. Κάθισε στό διπλανό τραπέζι. Δέν
άργησε νά άποσπάσει τήν προσοχή τής Ντόλλυ.
Τής έκλεισε τό μάτι. Τού χαμογέλασε. Ό ψηλός
τύπος μέ τό μουστάκι δέν είχε καταλάβει τίποτα.
«Μόνο γιά σένα Ντόλλυ θά μπορούσα νά ξεχάσω
τόν φάκελλο τού Τσάτσου», τής ψιθύρισε σέ μιά
στιγμή έρωτικής έξαρσης. ' Εκείνη όμως δέν μπο
ρούσε νά τραβήξει τό βλέμμα της άπό τά έπίμονα

Στό Καστρί ή άτμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Ο
Άρσένης καθόταν στόν καναπέ καί κοίταζε άπό
τό άνοικτό παράθυρο τά δέντρα τού κήπου. Ό
Παναγόπουλος έμοιαζε νά τά χει χάσει. Δέν
καταλάβαινε τίποτα!!! Ό μόνος πού σκεφτόταν
σοβαρά ήταν ό Κατσιφάρας. «Θεέ μου μάς
κοροϊδεύουν...» άναστέναξε. « Όλο ψεύτικες ύποσχέσεις είναι. Άτιμο κεφάλαιο...»
Ό Άντρέας μπήκε θυμωμένος. «Αύτό πού
έκαναν οί Τσάτσοι είναι τουλάχιστον άπιστία
κατά τού Δημοσίου. Νά δοθεί άμέσως ό φάκελλός τους στόν Εισαγγελέα».
«Καί μέ τίς έπενδύσεις τί θά γίνει κύριε
πρόεδρε...;» ρώτησε φοβισμένα ό Παναγόπου
λος, ένώ ό Άρσένης έξακολουθοΰσε νά κοιτάζει
βουβός τά δέντρα τού κήπου.
Δέν άργησε νά άκουστεί ή βαριά άργή καί
προφητική φωνή τού Άνδρέα.
«Σύντροφοι, μετά τήν άπομάκρυνση τών βάσε
ων, ήρθε καί ή ώρα τής άπομάκρυνσης τού
μεγάλου κεφαλαίου. Οί Έλληνες δέ θά νιώθουν
μόνο έθνική ύπερηφάνεια, άλλά καί κοινωνική
δικαιοσύνη. Θά υπογράψουμε μέ τόν ΣΕΒ πεντα
ετή συμφωνία άπομάκρυνσης τού μεγάλου κεφα
λαίου. Μέ καταληκτική ημερομηνία. Όταν λέμε
TERMINABLE έννοούμε TERMINABLE!! Θά κα
τοχυρωθεί ή άναλογία 7-10. Δηλαδή σέ κάθε δέκα
έκατομμύρια οί Τράπεζες δέ θά πιστώνουν περισ
σότερα άπό έπτά έκατομμύρια. Τέλος στήν έτεροδικία τών Βιομηχάνων. Καταργούνται όλες οί
μυστικές συμφωνίες. Τό προσωπικό τών Βιομη
χανιών θά είναι άποκλειστικά "Ελληνες, τό ίδιο
καί ό διευθυντής. Αύτή ή ήμέρα είναι ιστορική.
Κάποτε είχα πει ότι γιά νά έφαρμόσουμε τό
σοσιαλιστικό μας πρόγραμμα θά χρειαστούν του
λάχιστον δύο τετραετίες. Τώρα είμαι σέ θέση νά
σάς διαβεβαιώσω ότι άρκούν πέντε χρόνια. Αύτό
πρέπει νά τό ξέρει ό λαός στις έκλογές τού
’Ιουνίου».
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«ΙΙαραπέμπονται οί Τσάτσοι γιά άπιστία»,
«Μπλόκο στό άντρο τών Τσάτσων», έγραφαν τήν
άλλη μέρα τά πρωτόστηλα τών έφημερίδων. Ό
Άρατζαφέρης καθώς ήταν άπορροφημένος στό
διάβασμα δέν πρόσεξε άμέσως τόν νεαρό πού
μπήκε στό γραφείο του. Τού έδωσε ένα τσέκ τών
χιλίων δολλαρίων καί ένα σημείωμα.
« Ό ΣΕΒ, ό TITAN καί έγώ προσωπικώς σού εϊμεθα εύγνώμονες γιά ό,τι
έκανες.
Φιλικά
Ό πρόεδρος
Υ.Γ. Είδατε πού τό κεφάλαιο δέν έχει
τή δύναμη πού ισχυρίζεται ό κ. Κάρλ
Μάρξ;»
Παν.-Παν.

Ε / ίναι κοινό μυστικό ότι σημαντι
κός άριθμός στελεχών τής έκτος
ΠΑΣΟΚ Αριστερός, έχουν άναλάβει
υπεύθυνες πολιτικές θέσεις στόν
κυβερνητικό μηχανισμό. Πρόκειται
γιά ενα φαινόμενο πού ξεκίνησε
δειλά-όειλά λίγους μήνες μετά τις
έκλογές, γιά νά πάρει στή συνέχεια
όλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις. Δέν
άναφερόμαστε προφανώς στό γεγο
νός ότι πολλοί δημόσιοι ύπάλληλοι
προέρχονται άπό τήν Αριστερά,
φαινόμενο πού άσφαλώς προϋπήρξε
τού ΠΑΣΟΚ, ούτε στό έπίσης αύτονόητο ζήτημα ότι μετά τίς έκλογές
άρθηκαν κάποια παραδοσιακά έμπόδια πού ορθώνονταν άνάμεσα
ατούς προοδευτικούς διανοούμε
νους καί τό κράτος.
Τό θέμα μας είναι ότι γιά πρώτη
φορά άπασχολούνται στή θέση τού
κρατικού λειτουργού διανοούμενοι
τής Αριστερός πού καλούνται νά
προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους μέ
τήν ιδιότητα τού πολιτικού στελέ
χους. Γιατί βέβαια πρώτη ή Δεξιά
έπιχείρησε νά άξιοποιήσει σέ ύπεύθυνες θέσεις αυτό τό δυναμικό,
πάντα όμως σέ συνάρτηση μέ κά
ποια αύστηρά τεχνοκρατική λει
τουργία. Είναι γνωστό π.χ. ότι ό
βασικός σύμβουλος τού Στ. Μάνου
ήταν στέλεχος τού ΚΚΕ έσωτ.
Τό σημερινό όμως φαινόμενο είναι
διαφορετικό. Δέν έχουμε νά κάνου
με μέ τήν άναρρίχηση σέ άνώτερες
θέσεις τής κρατικής ιεραρχίας κά
ποιων στελεχών, πού μέ τά τυπικά
τους προσόντα διασκέδασαν τήν πο
λιτική τους προέλευση. Στίς περι
πτώσεις πού άναφερόμαστε ή (αρι

στερή ) πολιτική προέλευση συμπεριλαμβάνεται ατά τυπικά προσόντα
καί έχει άπόλυτη συνάρτηση μέ τίς
άρμοδιότητες καί τά καθήκοντα πού
τούς άνατίθενται.
Θά προσπαθήσουμε νά περιγρά
φουμε τό φαινόμενο άνιχνεύοντας
τά κοινά χαρακτηριστικά αύτών τών
περιπτώσεων. "Ας μάς συγχωρήσουν
οί έξαιρέσεις πού δέν μπορέσαμε νά
τίς διακρίνουμε.

Ή έκταση τοϋ φαινομένου
Πρέπει νά πούμε άπ' τήν άρχή ότι
τόσο τό άριθμητικό, όσο καί τό τό
πολιτικό βάρος αύτών τών στελεχών
είναι έλάχιστο σέ σύγκριση μέ τόν
συνολικό κρατικό μηχανισμό. Δέν
ύπάρχει ώστόσο ύπουργείο ή κρατι
κός οργανισμός πού νά μήν προσφέ
ρει τά δικά του παραδείγματα «ειδι
κών» συμβούλων. Πρώτο άπ' όλα
βέβαια τό Υφυπουργείο Νέας Γε
νιάς, όπου όχι μόνο όλοι οί ειδικοί
σύμβουλοι τού ' Υφυπουργού προέρ
χονται άπό τήν «πέραν» τού ΠΑΣΟΚ
' Αριστερά, άλλά άντίστοιχη σύνθεση
παρυσιάζει καί ή κατώτερη στελέχωση. Αύτή ή ύπερσυσσώρευση λει
τουργεί βέβαια στό έν λόγω ύφυπουργείο μέχρις ένός σημείου καί
σάν αύτοσκοπός. Ισως όμως άπλώς
είναι ή πιό ορατή πλευρά τού φαινο
μένου.
Γιατί καί στό ύπουργείο Οικονομι
κών, στό ύπουργείο Παιδείας, στό
ύπουργείο Εσωτερικών, τή Γενική
Γραμματεία Τύπου κλπ. συναντάμε
στελέχη τής ίδιας προέλευσης στίς
θέσεις ειδικών συμβούλων. Τό ίδιο

ισχύει καί γιά διευθυντικά πόστα σέ
κρατικά κέντρα έρευνων, γιά θέσεις
στό έπιτελείο τών μέσων ένημέρωσης καί, φυσικά, γιά τίς έλληνικές
ύπηρεσίες τής ΕΟΚ πού κατακλύζο
νται άπό διανοούμενους τής άνανέωσης κυρίως στά κατώτερα κλιμάκιά
τους, άλλά όχι μόνο σ' αύτά. Εδώ
βέβαια ή άρχή έγινε έπί Ν.Δ. καί έχει
σχέση μέ τό γεγονός ότι τήν έποχή
έκείνη τό ΚΚΕ έσωτ. ήταν υπέρ τής
ένταξης σέ άντίθεση μέ τό ΠΑΣΟΚ
καί τό ΚΚΕ.
"Αν στά προηγούμενα προσθέ
σουμε καί τίς πληροφορίες γιά τόν
τρόπο συγκρότησης τοϋ σχεδιαζόμε
νου ύφυπουργείου έπιμόρφωσης
ύπό τόν υιόν Παπανδρέου, θά σχη
ματίσουμε τήν εικόνα μιας συνειδη
τής κυβερνητικής έπιλογής. Η συ
γκρότηση αύτή θά έπιτύχει βέβαια
μόνο έφόσον ξεπεραστούν οί αντιθέ
σεις τών «άκτιβιστών» τού Ύφ.
Νέας Γενιάς μέ τούς «διανοουμενιστές» τής Έπιμόρφωσης, άντιθέσεις
πού τελευταία έχουν ένταθεϊ.
Παρ' όλη όμως τήν έκταση τού
φαινομένου, τά στελέχη αύτά βρί
σκονται σέ κάθε περίπτωση στό
περιθώριο τών έσωτερικών άντιθέσεων τής κυβερνητικής παράταξης.
"Ετσι κι άλλιώς είναι «ξένο σώμα» ώς
πρός τό στελεχικό δυναμικό τού
ΠΑΣΟΚ πού έπανδρώνει κατά προ
τεραιότητα τίς πολιτικές θέσεις τού
κράτους. Χωρίς κανένα πρός τό
παρόν έρεισμα στόν κομματικό μη
χανισμό, βρίσκονται κυριολεκτικά
στό έλεος τοϋ προϊστάμενου ύπουργού καί άκολουθοϋν κατά κανόνα
τήν τύχη του.

Ό προεκλογικός
άντιπασοκισμός
Είναι προφανές ότι τά στελέχη
πού ένσωματώθηκαν στήν κρατική
έξουσία υποχρεώθηκαν νά άποσιωπήσουν, νά άναθεωρήσουν ή καί νά
έγκαταλείψουν πλήριος ορισμένες
τουλάχιστον άπό τις πολιτικές θέ
σεις τής προηγούμενης ιστορίας
τους. Στή συντριπτική τους πλειοψηφία τά στελέχη αύτά είχαν ένα πα
ρελθόν πολεμικής πρός τό ΠΑΣΟΚ.
Αύτήν τους τήν πολεμική όχι μόνο
δέν τήν ύπέστειλαν στήν προεκλογι
κή περίοδο, όταν δηλαδή είχε δια
γράφει ή πιθανότητα μιας κυβέρνη
σης τοϋ ΠΑΣΟΚ. άλλά αντίθετα,
είχαν δημόσια τοποθετηθεί κατά τής
ψήφισης τού ΠΑΣΟΚ καί μάλιστα
κατά τρόπο άκραϊο, κατηγορηματι
κό καί συχνά έμπαθή.
Διαβάζουμε έτσι σέ ένα προεκλο
γικό μανιφέστο, τό όποιο προσυπο
γράφουν πολλοί σημερινοί ειδικοί
σύμβουλοι:
«Τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν υίοόέτηση
καί τήν προβολή συντεχνιακών,
αντιφατικών κοινωνικών συμφερό
ντων, τόν ύπερσυγκεντρω τισμό,
τόν ηγεμονισμό, τήν προαωποκρατική όομή καί τήν άρχηγική πρακτι
κή του, αναπαράγει τήν αστική
πολιτική καί, ώς έκ τούτου, όέν
συνδέτει οργανικά τίς πολιτικές
καί τίς κοινωνικές δυνάμεις τού
σοσιαλισμού. Μέ τή συνολική του
πολιτική όχι μόνο όέν άνοίγει τό
δρόμο πρός τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό, άλλά καί υποβιβάζει
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τή σοσιαλιστική αλλαγή αέ άθροιαμα συνθημάτων καί συμψηφισμό
μιαθολογικών αυξήσεων καί παρο
χών».
Ό σημερινός ειδικός σύμβουλος
τοϋ ύφυπουργείου Νέας Γενιάς Π.
Ευθυμίου λίγο πριν τις έκλογές κατη
γορηματικά καταδικάζει κάθε φιλι
κή πρός τό Ι1ΑΣ0Κ στάση, γιατί,
όπως γράφει στον «Πολίτη» No 45:
«Δέν έχουμε έπομένως έδώ νά
κάνουμε μέ μιά κριτική ύποατήριξη άλλα μέ μιά άκριτη καί ανιστό
ρητη παραίτηση άπό τό δικαίωμα
τής Αριστερός νά ύπάρχει ώς
τέτοια. Ή άποψη τής «κριτικής
υποστήριξης » στό ΠΑΣΟΚ μέ σκο
πό τήν «εθνική ολοκλήρωση» είναι
άποψη αύτοκαταργητική τής Αρι
στερός. Καί σηματοδοτεί τό «ση
μείο χωρίς έπιστροφή» τής κρί
σης».
Ό επίσης ειδικός σύμβουλος Τ.
ΓΙαππάς στόν Πολίτη No 44 θά
καταφερθεί μέ εμπάθεια κατά τοϋ
ΠΑΣΟΚ καί τής ήγεσίας του δίνο
ντας τόν δικό του περί «Αλλαγής»
ορισμό:
«Είναι ή περίπτωση όπου ό μή
προνομιούχος καθηγητής Πανεπι
στημίου συνενώνεται μέ τόν μή
προνομιούχο Α ρχιεπίσκοπο Σ ε
ραφείμ (χωρισμός έκκληαίας καί
κράτους) καί βαδίζουν γιά ένα
σοσιαλισμό, πού όέν έγινε στις 18
(Νοεμβρίου 1974) άλλά πρόκειται
νά γίνει μέ τόν τρόπο του. Αυτούς
τούς παράξενους σοσιαλισμούς,
τό σύνθημα τής πτώσης τής δεξιάς
όέν τούς αντιμετωπίζει, αλλά οδη
γεί τό έκλογικό σώμα αέ διάβρωση
καί ασαφείς έθιαμούς».
Ά ς άρκεστούμε σ' αυτά τά παρα
δείγματα.

στρατοπέδου τοϋ νικητή άπό κάθε
λογής όψιμους υπερασπιστές του.
Αύτή άλλωστε είναι ή περίπτωση
χιλιάδων άντιδραστικών πού έσπευσαν νά πυκνώσουν τίς τάξεις τής
Άλλαγής τήν έπαύριο τής νίκης της,
είσρέοντας μαζικά στις οργανώσεις
τοϋ ΠΑΣΟΚ άξιώνοντας μερίδιο στά
λάφυρα.
Όμως οί περιπτώσεις τών άριστερών διανοούμενων στις όποιες άνα
φερόμαστε ξεφεύγουν άπ' τόν κανό
να αυτό. Όχι μόνο δέν πέρασαν άπό
τήν ταπεινωτική διαδικασία τών κλα
δικών, άλλά καί σήμερα διακηρύσ
σουν τήν πολιτική τους αύτονομία

στήν υπόθεση τοϋ ριζοσπαστικού
μεταρρυθμισμοΰ καί τελικά ούτε
στό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ». (Προοπτική,
τεύχος, 9, ' Ιούνης- Ιούλης 1983).
Δέν χρειάζεται νά είναι κανείς
ιδιαίτερα καχύποπτος γιά νά διαπι
στώσει ότι ή άποψη περί «αύτονομίας» τών στελεχών αυτών είναι
διάτρητη. Γιά αύτούς τούς ίδιους ή
άποψη αύτή έρχεται γάντι, έπιλύει
τήν άντίφαση άνάμεσα στό πριν καί
τό τώρα, άνάμεσα στήν καθημερινή
τους πρακτική καί τίς ιδέες πού'
υποτίθεται ότι φυλάνε βαθιά στή
σκέψη τους. Άλλά δέν χρειάζεται νά
τό ψάξει κανείς πολύ γιά νά διαπι-

Ή 'Αλλαγή
καί ή άλλαγή άπόψεων
' Η άπλή διαπίστωση τής άλλαγής
τών απόψεων αυτών τών στελεχών,
όχι μόνο δέν λύνει τό πρόβλημα,
άλλά, άντίθετα, δημιουργεί περισσό
τερα ερωτηματικά. Εδώ έχουμε νά
κάνουμε μέ περιπτώσεις άνθρώπων
πού άμφισβητοϋσαν συνολικά τό
όραμα τής Αλλαγής καί προεξο
φλούσαν τήν άποτυχία τής κυβέρνη
σης τού ΠΑΣΟΚ. Τί συνέβη τότε
αυτή τήν οριακή γιά τά πολιτικά
πράγματα ήμέρα τών έκλογών καί
μετεστράφη άρδην ή πολιτική στάση
τους; Καί άκόμη, πώς είναι δυνατόν
νά συλλειτουργούν άρμονικά μέ τό
ΠΑΣΟΚ σέ μιά έποχή πού ή κυβέρ
νηση τού «άρθρου 4» καί τής συμφω
νίας παραμονής τών βάσεων έχει
προχωρήσει σέ πρωτοβουλίες μέ σα
φή άντιλαίκό χαρακτήρα καί πρόδη
λα έκτός πλαισίου τής οποιοσδήπο
τε έκδοχής τής Αριστερός;
' Η πρώτη άπάντηση πού θά μπο
ρούσε νά δοθεί - καί δίνεται άλλωστε
- είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά
σ' ένα φαινόμενο μαζικής έπιδημίας
καριερισμού. Είναι ιστορικά κοινό
τατο καί έπαναλαμβανόμενο γεγο
νός ή μετεκλογική διόγκωση τού
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άπό τό ΠΑΣΟΚ καί τήν άνεξαρτηαία τους άπό τίς κυβερνητικές έπιλοΥές.
Προσοχή στή λέξη αυτονομία:
γι' αυτούς είναι ή λέξη-κλειδί, ή δια
σφάλιση τού δισυπόστατου τών ιδιο
τήτων τους, νά είναι στελέχη τής
Άριστεράς καί ταυτόχρονα κρατικά
στελέχη στήν ύπηρεσία τού ΠΑΣΟΚ.
Ό Σ. Λυγερός, έκπρόσωπος τής
«επαναστατικής άριστεράς» στό ύφυπουργείο τύπου καί πληροφο
ριών, διατυπώνει μέ διαύγεια αύτή
τή θέση:
«'Όποιος ατό όνομα τών κυβερ
νητικών έπιλογών άπαλλοτριώνει
τήν αύτονομία του... μπορεί βραχυ
πρόθεσμα νά διευκολύνει τήν κυ
βέρνηση καί νά γίνεται άρεστός,
άλλά όσο κι άν φαίνεται περίεργο
όέν προσφέρει καλές ύπηρεσίες

στώσει ότι αύτή ή «αύτονομία» τους
παραείναι «σχετική», ότι ολοένα καί
περισσότερο υιοθετούν τά στρατηγι
κά οράματα τού ΠΑΣΟΚ καί άπολογούνται γιά τό κυβερνητικό έργο.
Γιατί ό ίδιος ό «αυτόνομος» Σ.
Λυγερός είναι πού θά γράψει στό
άρθρο του στήν Προοπτική πού ήδη
άναφέραμε: «Παρ ' όλες τίς αρνητι
κές πλευρές πού έπεσήμανα, ό
συνολικός απολογισμός είναι πολ
λαπλά θετικός καί θά πρέπει νά
γίνει θετικότερος. Δέν είναι ύπερ
βολικός ό ισχυρισμός ότι ή άνάληψη τής κ υβ ερ νη τικ ή ς έξο υσ ία ς
άπό τό ΠΑΣΟΚ άποτέλεσε γιά τήν
έλληνική κοινωνία ένα στρατηγι
κής σημασίας βήμα πρός τά μπρο
στά».
Στό ίδιο τεύχος τής Προοπτικής, ή
Τ. Μοροπούλου (ύφυπουργείο Νέας

Γενιάς, σύμβουλος παρά τώ ύφυπουργώ) υιοθετεί πιό άκραίες διατυ
πώσεις σύγκλισης μέ τά στρατηγικά
οράματα τού ΠΑΣΟΚ, γράφοντας
ότι: «στόν τόπο μας οί βαρύγδου
ποι «ισμοί» δέν εύόοκιμούν, δέν
ταιριάζουν μέ τό κλίμα μας, ούτε
μέ τά χρώματά μας· ή «αλλαγή», άς
πούμε, είναι μιά λέξη έλληνική».
Καί λίγο πιό κάτω: «Τόν Τρίτο
Δρόμο τόν ανοίγουμε έμεϊς».

Οί «αντιφάσεις
τοϋ κράτους»
καί ή συνοχή
μιάς πολιτικής θέσης
Τά ίδια τά στελέχη στά όποια
άναφερόμαστε έπιμένουν ότι δέν
ύφίσταται καμία άντινομία στήν
έξέλιξή τους. Καί πράγματι, ή μή
προσχώρησή τους στό ΠΑΣΟΚ μπο
ρεί νά έρμηνευθεϊ σάν συνεπής πρός
τό παρελθόν τους στάση. Αλλά
τότε, ή στράτευσή τους στήν κυβερ
νητική πολιτική πού μπορεί νά άποδοθεί;
Ή λύση τού γρίφου πρέπει νά
άναζητηθεϊ στόν τύπο τοϋ προεκλο
γικού (καί μετεκλογικού) «άντιπασοκισμού» τους. Ή κριτική πού
άπηύθυναν προεκλογικά στό ΠΑ
ΣΟΚ στεκόταν, όπως είδαμε στό
άπόσπασμα άπό τό προεκλογικό
«μανιφέστο», στήν άντιφατικότητα,
τήν άσυνέπεια, τόν ύπερσυγκεντρωτισμό, τόν άρχηγισμό τού κόμματος
αύτοΰ. Αύτή λίγο-πολύ ήταν έξάλλου
ή κριτική κι ολόκληρης τής παραδο
σιακής άριστεράς. Λόγος λοιπόν γιά
σύμπλευση μέ τό ΠΑΣΟΚ προεκλο
γικά δέν ύφίσταται.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ή φωνή
τοϋ Άντρέα Παππά, συναγωνιστή
καί συνεργάτη πολλών άπό τούς
σημερινούς κυβερνητικούς συμβού
λους έμεινε άπελπιστικά μόνη πριν
τίς εκλογές, όταν πρώτος σάλπισε τό
προσκλητήριο τής «κριτικής υπο
στήριξης». Δέν είχε σημάνει άκόμα ή
ώρα.
Μέ τίς έκλογές όμως συντελείται ή
άντιστροφή. Αύτά πού θεωρούνταν
άπαγορευτικά στοιχεία στό ΠΑΣ Ο Κ -κό μ μα , μετα τρέπονται σέ
στοιχεία γόνιμα καί έκμεταλλεύσιμα
στό ΠΑΣΟΚ-κυβέρνηση. Ή άσυνέπεια καί ή άντιφατικότητα, όταν
διαπιστώνεται ότι τό ΠΑΣΟΚ σταθε
ροποιείται στήν άσκηση τής πολιτι
κής έξουσίας, συγκροτούν τώρα ένα
προνομιακό πεδίο παρέμβασης: «...
κάποιοι άριστεροί παλεύουν γιά
τήν τεκμηρίωση μιας άριατερής
πρότασης μέσα ατό σύνολο τών
αντιφάσεων τής κυβερνητικής πο
λιτικής», μάς λέει ό Πέτρος Εύθυμίου (Σχολιαστής 3).
' Η προεκλογική καταγγελία ότι τό
ΠΑΣΟΚ δέν έχει πρόγραμμα, άλλά
«άθροισμα συνθημάτων» μεταμορ
φώνεται λοιπόν τώρα σέ χειροπιαστή
εύκαιρία νά «φτιάξουμε έμείς» τό
πρόγραμμα τής Άλλαγής. Η ίδια
άλλωστε ή πρόσκληση πού άπηύθυνε ή κυβέρνηση δέν άποτελεϊ τάχα
τήν άναίρεση τής άντιδημοκρατικό-

τητας τού ΠΑΣΟΚ σάν κόμμα; Ιδού
ό κρατικός μηχανισμός πού μέ τόν
πλουραλισμό του ύπερβαίνει τήν
κομματική στενομυαλιά καί οδηγεί
μέχρι καί τή συγκρότηση τών δυνά
μεων πού θά τόν άνατρέψουν.
' Ο πυρήνας όμως τής προβληματι
κής πού άποκαθιστά τή συνέχεια
τής προ- καί τής μετεκλογικής στά
σης πρέπει νά άναζητηθεϊ στήν ίδια
τήν άντίληψη γιά τήν έλληνική κοινω
νία. Από πολιτικά έντελώς διαφορε
τικούς χώρους τής Αριστερός τά
στελέχη αύτά ύποστήριζαν μιά συγκλίνουσα άποψη γιά τόν «ύπανάπτυκτο» καί «μεταπρατικό» χαρα
κτήρα τής ελληνικής κοινωνίας. Α
λήθεια, πόσο μακριά άπ' τήν πρωθυπουργική ρήση, ότι ή κυρίαρχη τάξη
στήν Ελλάδα είναι οί μεσάζοντες,
βρίσκεται ή παρακάτω διατύπωση:
« Ή θέση τής Ελλάδας στόν
παγκόσμιο καταμερισμό τής έργααίας, ό χαρακτήρας τού κυρίαρχον
κεφαλαίου, οί σχέσεις πού συναρ
θρώνουν τόν κοινωνικό σχηματι
σμό καί τό είόος άνάπτυξης πού
ακολουθήθηκε διαμόρφωσαν μιά
κοινωνία πού συνέχεται από ένα
π λέγμ α μετα π ρα τικώ ν σχέσεω ν
σ' όλα τά έπίπεόα... Αστοί, αγρό
τες, έργάτες καί μικροαστοί έμπο
ροι, έπιστήμονες, έργολάβοι καί
πολιτευτές, δεξιοί αριστεροί καί
κεντρώοι, έργοδότες καί έργαζόμενοι είναι μεταξύ τους φίλοι, γνω
στοί, ξαόέρφια ή κουμπάροι... Μέ
σα άπό μεσιτείες, προίκες, μίξες,

κουμπαριές καί λαδώματα, τό έθνικό εισόδημα ανακατανέμεται
καί μετά τή δεύτερη ή τρίτη απο
γευματινή δουλειά άτονούν ή έξαφανίζονται οί κοινωνικές διαφο
ρές», (Τ. Μορόπουλου ei als, στόν
Πολίτη τ. 39).
Αύτή ή θέση γιά τόν «ύπανάπτυκτο» καί «μεταπρατικό», χαρακτή
ρα τής ελληνικής κοινωνίας κυριαρ
χεί στίς άναλύσεις όχι μόνο τών
συγκεκριμένων διανοούμενων πού
ένσωματώθηκαν στήν πολιτική ε
ξουσία, άλλά καί στό σύνολο τής
έλληνικής 'Αριστερός. Τόσο τό ΚΚΕ,
όσο καί τό ΚΚΕ έσωτ. έπαναλαμβάνουν σέ όλους τούς τόνους παραλλα
γές αύτής τής θέσης. Τό όραμα τής
άνάπτυξης καί τής άναγκαίας πρός
τούτο δημοκρατίας, τά οράματα δη
λαδή τής σημερινής έξουσίας, άποτέλεσαν τόν θεμέλιο λίθο τής στρατηγι
κής τής παραδοσιακής Αριστερός.

Τά κόμματα, οί όμάδες,
τά περιοδικά
Νά γιατί, ένώ άπό τή σκοπιά τού
κρατικού μηχανισμού τό πολιτικό
φαινόμενο πού περιγράφουμε παρα
μένει δευτερεύον καί περιθωριακό,
γιά τόν ίδιο τό χώρο τής Αριστερός
είνα σημαντικό. Είναι τό πιό δραμα
τικό ορατό στοιχείο τής άμηχανίας
τής Αριστερός πού στέκει μπρος
στό ΠΑΣΟΚ εύνουχισμένη κι άλαλη
βλέποντας τά δικά της οράματα νά
γίνονται πολιτική πράξη, ή όποια δέν

οδεύει όμως σέ κανέναν σοσιαλισμό.
' Η πολιτική έπιλογή τής στελέχωσης τού κρατικού μηχανισμού συν
δέεται άμεσα μέ τά γενικότερα στοι
χεία πού περιγράφουν τόν μετεκλο
γικό πολιτικό χάρτη τής 'Αριστερός.
Συνδέεται άμεσα μέ τήν ούσιαστική
διάλυση τής όργάνωσης έπιστημόνων τού ΚΚΕ έσωτ., τής πιό δραστή
ριας όργάνωσης αύτού τού κόμμα
τος. Συνδέεται έπίσης μέ τή διάλυση,
τήν έπόμενη τών έκλογών, όλων τών
σχημάτων πού φιλοδόξησαν νά παί
ξουν μέσα στήν Αριστερά καί πέρα
άπό τά δύο Κ.Κ. κάποιο αύτόνομο
μικρό ή μεγάλο ρόλο, άπ' τήν ΕΛΑ.
τίς πρωτοβουλίες τών άνένταχτων,
ώς τήν έπαναστατική άριστερά. Συν
δέεται καί μέ τή σημερινή δυσπραγία
τών κινήσεων, περιοδικών καί ομά
δων πού φιλοξένησαν καί γαλούχησαν αυτές τίς άπόψεις.
Μόνο τό ΚΚΕ μοιάζει άλώβητο
άπ' τό φαινόμενο. Πράγματι, άν ε
ξαιρέσει κανείς τήν παραδοσιακή
πολιτική στελέχωσης τών «κόκκινων
δήμων» μέ «κόκκινους τεχνοκράτες», φαίνεται ότι ή προσχώρηση σέ
ύπεύθυνες κρατικές θέσεις δέν άντιμετωπίζεται άπ' τά μέλη τού ΚΚΕ.
Πρώτα-πρώτα αϊτό όφείλεται στήν
έπιφυλακτικότητα πού διακατέχει
τό ΠΑΣΟΚ άπέναντι στό ΚΚΕ καί
τόν κίνδυνο πού διακρίνει στή συ
μπαγή του οργάνωση. Κυρίως όμως
τό γεγονός αϊτό πρέπει νά άποδοθεϊ
στό γεγονός ότι τό ΚΚΕ δέν χαρίζε
ται έτσι εύκολα στό ΠΑΣΟΚ. Έπι-

Μιά συνέντευξη... πού δέν
Ξεκινώνας τήν έρευνα πού πα
ρουσιάζουμε σήμερα, θεωρήσαμε
απαραίτητη τόσο τήν άποψη τής
κυβέρνησης ΰσο καί τών ίδιων
τών στελεχών τής 'Αριστερός πού
συμμετέχουν στίς κυβερνητικές
εύθύνες. Α πευθυνθήκαμε πρώτα
ά π ' δλα στόν Κώστα Λαλιώτη γιά
δυό λόγους: Καταρχήν έπειδή εί
ναι αυτός πού έχει έπιλέξει τούς
συνεργάτες του κατά πλειοψηφία
άπό τό χώρο τής 'Αριστερός καί
κατά δεύτερο λόγο έπειδή συν
δυάζει τήν ιδιότητα τού υφυπουρ
γού μ ’αυτήν τού μέλους τού 'Ε
κτελεστικού Γραφείου τού ΠΑ
ΣΟΚ, είναι έπομένως κατά τεκμή
ρ ιο ά ρ μ ό δ ιο ς νά δώ σ ει μ ιά
πολιτική έρμηνεία στό γεγονός.
Είχαμε δυό συναντήσεις μαζί
του. Στήν πρώτη, τού έκθέσαμε τό
θέμα καί τού ύποβάλαμε τέσσερις
γρα πτές έρωτήαεις (τίς όποιες
δημοσιεύουμε πιό κάτω). Μάς δή
λωσε δτι τό θέμα τόν ένόιαφέρει
καί θέλει νά άπαντήσει, άλλά έπισήμανε κάποια έμπόδια. Είπε δτι
πρόκειται γιά κάτι πού έγινε στήν
πράξη, χωρίς νά προϋπάρχει κά
ποια σαφής πολιτική κατεύθυνση,
καί ότι δυσκολεύεται νά άπαντήσει γιά νά μή θεωρηθεί δτι προκα
ταλαμβάνει τή διαδικασία σύντα
ξης τών προσυνεδριακών ντοκου
μέντων. Μάς ζήτησε μιά πίστωση

χρόνου γιά νά συνεννοηθεί μέ τό
κόμμα άν μπορεί νά μάς δώσει
συνέντευξη. "Ηθελε έπίσης νά συνεννοηθεϊ μέ τούς συνεργάτες
του, γιά τούς όποιους τό θέμα
είναι κάπως λεπτό.
Στή δεύτερη συνάντηση, ό κ.
Λαλιώτης μός έξήγησε δτι μετά τή
συνεννόηση μέ τό κόμμα δέν πρό
κειται νά άπαντήσει παρότι θεω
ρεί «έλκτικό» τό θέμα.
Εξίσου άκαρπη άπέβη ή προ
σπάθεια μας νά συζητήσουμε μέ
κάποιο ά π 'τά στελέχη τής Αρι
σ τε ρ ό ς π ο ύ έπ α νό ρώ νο υν τόν
κρατικό μηχανισμό.
Λυπούμαστε πού ή έρευνά μας
ίσως φανεί μονόπλευρη άλλά ή
ευθύνη δέν είναι δική μας. Πι
στεύουμε πάντως δτι δέν πρέπει
νά ύπάρχουν θέματα ταμπού καί
έλπίζουμε δτι σύντομα θά όλοκληρωθοϋν τά προσυνεδρια κά ντο
κουμέντα τού ΠΑΣΟΚ ώστε νά
ύπάρξει τόσο ή κυβερνητική άπο
ψη δαο καί ή γνώμη τών ίδιων τών
ένδιαφερομένων στελεχών.
Σ

ΟΙ έρω τήσεις
1. Πώς έξηγείτε τό γεγονός ότι οί
στενότεροι συνεργάτες σας προέρ
χονται άπό πολιτικούς χώρους πέ
ραν τού ΠΑΣΟΚ, καί συγκεκριμένα
άπ’ τά κόμματα τής παραδοσιακής
άριστεράς καί τό χώρο τών άνέντα-

διώκει μία «συντεταγμένη» διαπλο
κή μέ τήν κρατική έξουσία, έστω καί
άλά γαλλικά. Γϊ αύτό καί δέ χάνει
εύκαιρία νά ζητά συμμετοχή «κορυ
φής» στήν κυβέρνηση καί ιδιαίτερα
στίς στιγμές έντονων πολιτικών ανα
μετρήσεων, δηλαδή όταν όξύνει τόν
άντιπολιτευτικό του τόνο καί δια
γράφεται τό ένδεχόμενο νά διαρραγούν οί δεσμοί του μέ τούς σοσιαλι
στές.
Κυριαρχεί λοιπόν στό σύνολο σχε
δόν τής Άριστεράς τό αίτημα τής
συμμετοχής στίς κυβερνητικές εύθύ
νες. Καί ταυτόχρονα κυριαρχεί ή
ιδεολογία τού «πολίτικοι' πραγματι
σμού», τής «τριβής μέ τήν πραγματι
κότητα». Λυδία λίθος γιά τήν Αρι
στερά άναδεικνύεται ή ικανότητά
της νά προσφέρει στήν «ύπόθεση
τής Αλλαγής». Δικαίωμα ύπαρξης
έχει μόνο αϊτός πού μπορεί έδώ καί
τώρα νά διατυπώσει συγκεκριμένες
προτάσεις στά συγκεκριμένα προ
βλήματα τής κρατικής πολιτικής.
Είναι δύσκολο νά άποτιμήσει κα
νείς σήμερα στό σύνολό τους τίς
συνέπειες πού έχει ή στενή διαπλοκή
τής ' Αριστερός μέ τόν κρατικό μηχα
νισμό. Τό βέβαιο όμως είναι ότι ή
« Α ριστερά» καί ή «κρίση» της
περιγράφουν - τελείως διαφορετικά
πράγματα άπό αύτά πού συνηθίσα
με νά έννοούμε μέ αϊτές τίς λέξεις.
Τάκης Μαστραντωνης
Γιάννης Μηλιάς
Λημήτρης Ψαρράς

στυιχία;
Πρός ποιά κατεύθυνση έπιδιώκετε νά λυθεί, ένόψει μάλιστα τού
Συνέδριου τού Κινήματος;
3. Σέ πολλές άπ’ αύτές τίς περι
πτώσεις βρισκόμαστε μπροστά στό
φαινόμενο άνθρωποι πού προεκλο
γικά άντιμάχονταν μετωπικά τό ΠΑ
ΣΟΚ, μέ άκραία μάλιστα φρασεολο
γία, νά στρατεύονται στίς κυβερνητι
κές γραμμές ύποστηρίζοντας όμως
τήν προσωπικά πολιτική τους αύτονομία. 'Επειδή γνωρίζουμε πρόσω
πα καί πράγματα ξέρουμε ότι στή
συντριπτική τους πλειοψηφία δέν
ήταν ούτε ό μικροπολιτικός ύπολογισμός ούτε ό καιροσκοπικός καριερισμός πού έπικράτησαν. Πρόκειται
γιά μιά καθαρά πολιτική έπιλογή
πού συνοπτικά όνομάστηκε «κριτι
κή ύποστήριξη». Ά π ' τή δική σας
πλευρά πόσο κριτική καί πόσο υπο
στήριξη αισθάνεστε αύτή τή στάση;

4. Τόν τελευταίο καιρό, μέ άφορμή
κυρίως τή διαγραφή τού ΚαργόπουΚανείς βεβαίως δέν άντιμετωπίζει
λου καί τή σύσκεψη στελεχών τού
σοβαρά τίς αιτιάσεις τής δεξιάς ότι
κινήματος γράφτηκαν πολλά γιά τήν
αύστηρή άντιμετώπιση τών διαφορε
τό ΠΑΣΟΚ δέν διαθέτει άξιόλογα
τικών άπόψεων στό έσωτερικό τού
στελέχη. Πρόκειται λοιπόν γιά μιά
συνειδητή κυβερνητική έπιλογή καί
ΠΑΣΟΚ καί άναμίχθηκε καί τό δικό
σας όνομα ώς ύποστηρικτή τής
άν ναί πού στοχεύει;
2.
Ή άνάληψη κάποιων σημαντι «σκληρής» γραμμής. Πώς συνδυάζε
ται αύτή ή στάση μέ τόν «πλουραλι
κών πολιτικών ευθυνών δέν συμβά
σμό» πού διαπιστώνουμε στή στελέδισε μέ τήν προσχώρηση στό ΠΑ
χωση καί τήν πολιτική τού 'Υφυ
ΣΟΚ αύτών τών στελεχών. Δέν δη
πουργείου;
μιουργεί προβλήματα αύτή ή άναντι-
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ταν μιά άπλή σύμπτωση. Κάποια
Κυριακή, φέτος τό καλοκαίρι, τά
δύο κομμουνιστικά κόμματα άποφάσισαν
ταυτόχρονα νά δώσουν στή δημοσιότητα τις πιό
πρόσφατες έπεξεργασίες τους τις σχετικές μέ τό
γυναικείο κίνημα.
Καμιά έκπληξη: «Οι ειδικοί στόχοι τής
πραγματικής άλλαγής γιά τίς γυναίκες» στό
Ριζοσπάστη καί «Δημοκρατικός σοσιαλισμός,
κίνημα απελευθέρωσης τής γυναίκας καί
κόμματα» στήν Αυγή. Κείμενο τής «γυναικείας
έπιτροπής τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ» πού ετοιμάστηκε
μέ «διήμερη προσυνεδριακή συζήτηση καί
συλλογική μετασυνεδριακή έπεξεργασία» τό
πρώτο, «άποσπάσματα άπό εισηγήσεις στό
Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών» τό δεύτερο.
Καθοδηγητικό κείμενο τό πρώτο, ύλικά μιας
συζήτησης τό δεύτερο. Κείμενα ήδη κάπως
«παλιωμένα», άλλά πάντα έπίκαιρα.
Διαβάζουμε στό Ριζοσπάστη:

Η

«Στά πλαίσια τών βασικών αυτών στόχων
τής πραγματικής άλλαγής πού τό μαζικό
λαϊκό κίνημα θά είναι ό κύριος μοχλός τής
προώθησής τους, χρειάζεται έπιμέρους
κινήματα, όπως καί τό γυναικείο, νά
προβάλλουν, νά κλιμακώνουν καί πιό
δραστήρια νά παλεύουν καί γιά τούς
ιδιαίτερους στόχους τους, γιά τίς άλλαγές
πού άπαιτοϋνται στον τομέα τους, έτσι πού
καί άπό τό έπιμέρους κίνημα θά
άναπτύααονται άγωνιατικές πολύμορφες
πρωτοβουλίες, θά δραστηριοποιούνται, θά
ένώνονται νέες μάζες καί θά συναντιούνται
ατό μεγάλο ρεύμα τής πραγματικής άλλαγής.
Τό ΚΚΕ έκτιμάει τό γυναικείο κίνημα σάν
σημαντικό μέτωπο γιά τήν άλλαγή, τή
δημοκρατία τού λαού καί τό σοσιαλισμό».
Τό μοτίβο είναι γνωστό καί ίσως περιττεύει νά
έπανέρχεται κανείς στήν κριτική τής άφελοϋς
άντίληψης τού ΚΚΕ γιά τή χειραγώγηση τών
κοινωνικών κινημάτων, στόν ένδόμυχο φόβο
του γιά τή δυναμική ιδεών καί άγώνων πού δέν
έλέγχει, στήν άνιστορική πίστη του γιά τήν
άνέφελη καί νομοτελειακή σύγκλιση τών
έπιμέρους «μετώπων» στή λεωφόρο τής
«πραγματικής άλλαγής».
"Εχει, ώστόσο, κάποιο ένδιαφέρον νά
παρατηρήσουμε τή σταδιακή, προσεκτική καί
άφυδατωμένη εισαγωγή καινοτομιών πού μέχρι
πρόσφατα προκαλοϋσαν τό κυνήγι τών
μαγισσών πού έχει κατά καιρούς έξαπολύσει τό
ΚΚΕ κατά τών ίδιων αυτών κινημάτων,
κάνοντας ο,τι μπορούσε γιά νά μπλοκάρει τήν
άνάπτυξη καί νά έλέγξει τήν έμβέλειά τους.
Ήδη ό δρος «γυναικείο κίνημα», άλλά καί
έκείνο τό «πολύμορφες πρωτοβουλίες»,
έκσυγχρονίζουν τό λόγο τού ΚΚΕ, τόν
έκσυγχρονίζουν δμως έκ τού άσφαλούς, μιά καί
ή εισαγωγή τους δέ συνεπάγεται αύτόματα τήν
παραδοχή τών λογικών - αν μή τί άλλο έπιπτώσεων τής χρησιμοποίησής τους. "Οτι
όταν μιλά κανείς γιά παράδειγμα γιά τό
γυναικείο κίνημα οφείλει νά άσχοληθεί ρητά μέ
τή σχέση τού κινήματος αύτού μέ τό κόμμα, νά
έξετάσει μέ άλλα λόγια τό ζήτημα τής
αύτονομίας του.
Ψιλά γράμματα γιά έναν όργανισμό πού
καταφέρνει νά άποδυναμώνει, νά ένσωματώνει
καί νά οίκειοποιείται θέσεις πού σέ μιά πρώτη
ματιά θά μπορούσαν νά φανούν δτι βρίσκονται
σέ κατάφωτη άντίθεση μέ τίς δικές του. Χάρη
στό μηχανισμό του αυτό, τό ΚΚΕ έχει ένίοτε τή
δυνατότητα νά μάς αίφνιδιάζει, άλλά καί νά μάς
διασκεδάζει συνάμα, μέ τίς ρηξικέλευθες
μικροπολιτικές κουτοπονηριές του.
"Ετσι, όταν άποφασίζει στήν πρόσφατη
άπόφασή του νά άσχοληθεί μέ τίς «προσωπικές
σχέσεις τών δύο φύλων» καί μέ τόν «έρωτικό
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τους δεσμό» (!), έχει έξασφαλίσει έκ τών
προτέρων νά άποστειρώσει τό πρόβλημα, έχει
φροντίσει νά τού άφαιρέσει κάθε αγκάθι, νά τό
έντάξει κι αυτό τέλος πάντων στήν πάλη γιά τήν
«πραγματική άλλαγή».
Τό αίτημα γιά ισότιμες σχέσεις στήν
οικογένεια καί στόν έρωτικό δεσμό παίζει
σημαντικό ρόλο γιά τή χειραφέτηση τής
γυναίκας καί καθόλου δέν μπορεί νά
υποτιμηθεί. Δέν μπορεί, όμως, νά λυθεί
ξεχωριστά άπό τίς άλλες πλευρές,
άποκομμένο άπό τήν κοινωνική του βάση. Ή
άλλαγή στις οικογενειακές καί γενικά τίς
έρωτικές σχέσεις μέ βάση ισότητας,
άμοιβαίου σεβασμού, άγάπης καί ψυχικού
δεσμού δέν μπορεί νά έπιτευχθεϊ μέ
άπολυτοποιημένα, ξεκομμένα,
όιαστρεβλωτικά-άποπροαανατολιοτικά άστικά
καί μικροαστικά κηρύγματα, όπως ή «αιώνια
άντίθεση τών δύο φύλων», ή ότι «κυριαρχεί ή
σεξουαλική καταπίεση τής γυναίκας στό όλο
πλέγμα τής άνιαοτιμίας της», ή ότι «κύρια
αιτία τής γυναικείας καταπίεσης είναι ή
έπικρατούαα νοοτροπία» κλπ. Ούτε λύνεται
όμως συνολικά μέ μόνο καλές άτομικές
προσπάθειες.
Οί οικογενειακές καί έρωτικές σχέσεις
έπηρεάζονται άπό τήν οικονομική
κατάσταση, άπό τή σήψη καί τήν κρίση άξιών
τής άστικής κοινωνίας, άπό τό άν ή γυναίκα
έργάζεται ή όχι άπό τό τί βάρη σηκώνει στήν
οικογένεια (παιδιά, γέρους γονείς) άβοήθητη
όντας άπό τήν πολιτεία. Ά πό τό έπίπεόο
άαφάλιαης καί κοινωνικών παροχών, άπό τό
έπίπεόο μόρφωσης, πολιτισμού, πολιτικής καί
ταξικής συνειδητοποίησης τού άνδρα καί τής
γυναίκας».
Ιεραρχήσεις, πλαίσια, κύριοι καί
δευτερεύοντες στόχοι - Αντιθέσεις άνύπαρκτες
- Γυναικείοι φορείς μέ προκαθορισμένους
στόχους ταγμένοι στήν ύπηρεσία τού άγώνα γιά
τήν ειρήνη - Γυναίκες στήν ύπηρεσία τού λαού.
Σέ τελική άνάλυση ό χώρος αυτός ήταν πιό
ειλικρινής, όταν τολμούσε (γιατί δέν τολμά πιά)
νά έκφράσει τήν άποψή του γιά τήν
άπελευθέρωση τών γυναικών μέ τήν
άφοπλιστική άφέλεια πού διέθετε πρίν άπό λίγα
μόλις χρόνια.
«Μιά καί άν ακόμα κάναμε πρός στιγμήν
τήν παραχώρηση νά δεχθούμε πώς μπορούμε,
μέ τον άγώνα μας, νά πάρουμε τή θέση πού
μάς άνήκει καί μάς άξίζει (γιατί όχι:) άν π.χ.
καταφέρουμε ό άνδρας μας στις ώρες πού
έμεϊς είμαστε έξω άπό τό σπίτι, έκεϊνος νά
κάνει νοικοκυριό καί νά φιλάει τά παιδιά, άν
καταφέρουμε νά βαδίζουμε στό δρόμο χωρίς
ν ' άντιμετωπίζουμε τά γνωστά πειράγματα τού
«αντικειμένου» μήπως θά έχουν πάψει νά
μάς παραφυλάνε άλλοι κίνδυνοι; Νά πίνουμε
μολυαμένο νερό, ά π ’τά άπόβλητα κάποιας
άσύόοτης πολυεθνικής έταιρίας, νά
δικασθούμε γιατί τολμήσαμε νά όργανώαουμε
κάποια έκόήλωση (έστω καί πολιτιστική) σέ
ύπαίθριο χώρο, ή νά χάσουμε καί τήν ίδια τήν

ισότιμη πιά ζωή μας άπό κάποια βόμβα
νετρονίου, ή άπό κάποια άλλη βόμβα πού έν
τώ μεταξύ θά έχουν κατασκευάσει οί
μιλιταριστές;»
Διαμετρικά άντίθετες είναι βέβαια οί άπόψεις
γύρω άπό τό θέμα πού άκούγονται τά
τελευταία χρόνια μέσα στό ΚΚΕ (έσ.) Ό λόγος
τών γυναικών τού κόμματος αύτού φαίνεται
πολύ πιό προχωρημένος, έπεξεργασμένος καί
είσάγων καινά δαιμόνια στόν έλληνικό
κομμουνιστικό χώρο. Διαφορετική προσέγγιση
τών προβλημάτων, νέες ιδέες, πρωτότυπη
θεματολογία. Κλονισμός τών προτεραιοτήτων,
τών ιεραρχιών, τών κομματικών δομών.
Αναζητήσεις γύρω άπό τήν αυτονομία,
κραυγαλέα διεκδίκησή της, προβολή ξένων
θεωρητικών έπεξεργασιών καί πρακτικών
κατακτήσεων.
Ποιά είναι, ώστόσο, ή πραγματικότητα πού
κρύβεται πίσω άπό τήν «κοσμογονική» αύτή
αμφισβήτηση; Φοβάμαι πώς πρόκειται σέ
μεγάλο βαθμό γιά μιά συζήτηση χωρίς
συνομιλητές, γιά ένα διάλογο χωρίς άντίκρισμα.
Γιατί τί νόημα μπορεί νά έχει ή άγωνία γύρω
άπό τή διπλή ένταξη, όταν ή ένταξη στό κόμμα
καθορίζει άνά πάσα στιγμή τήν πρακτική σου;
Καί τί σημαίνει νά ύπερασπίζεσαι τήν
έπαναστικότητα τού γυναικείου κινήματος,
όταν τήν ίδια στιγμή συνεχίζεις νά έφαρμόζεις
τήν παλιά πετυχημένη συνταγή «καλές οί
γυναίκες καί οί άγώνες τους, φτάνει νά είναι
δικές μας;» Καί πόσο αύτονόητη είναι ή
μεταφορά «άξιωμάτων» καί στόχων άπό άλλους
χώρους καί άλλες συνθήκες καί ή άναφομοίωτη
άποδοχή ή άπόρριψή τους;
Δέν είναι ύπερβολή: Στοιχεία ένός λόγου πού
πρίν άπό έλάχιστα χρόνια έξοβελιζόταν άπό τό
ΚΚΕ (έσ.) ώς αιρετικός - ώς φραξιονιστικός
γιά νά άκριβολογούμε καί γιά νά θυμηθούμε καί
λίγο τήν έμμονη ιδέα τής έποχής - έκφέρεται
σήμερα άπό τά έπίσημα χείλη τών τότε
«διωκτών» αύτάρεσκα, χρησιμοποιείται σάν
σωσίβιο σέ καιρούς ισχνών αγελάδων,
νομιμοποιεί τίς άμηχανίες καί καλύπτει τά
αδιέξοδα.
Καί μιά καί ή προηγούμενη περίοδος τού
γυναικείου κινήματος έληξε στήν Εύρώπη
άνεπιστρεπτί, καί μιά καί οί κατακτήσεις τών
γυναικών έκεϊ δέ φάνηκαν καί πολύ
προσοδοφόρες έόώ, καιρός νά κηρύξουμε τήν
άρχή τής «νέας φάσης», πόσο μάλλον πού ή νέα
αύτή περίοδος διαφαίνεται πιό βολική, πιό
παραδοσιακά «πολιτικοποιημένη».
Ό νεο-φεμινισμός λοιπόν πέθανε, ζήτω ή νέα
πολιτική τών γυναικών πού μπορεί άπό πολλούς
νά χαρακτηριστεί ώς όπισθοχώρηση, άλλά πού
σέ καμιά περίπτωση δέν είναι:
«Νομίζω πώς έχει περάσει ή έποχή τής
άποκλειστικής σχεδόν άναζήτηαης καί
προβολής αυτών πού λέμε «ιδιαίτερα
γυναικεία ζητήματα». Έχει περάσει ό
συγκεκριμένος τρόπος άσκησης τής πολιτικής
άπό τή μεριά τών γυναικών, όηλ. ή άντίληψη

κάνουμε πολιτική βγάζοντας οτήν έπιφάνεια
τού δημόσιου βίου τά όικά μας ιδιαίτερα
προβλήματα, ή καλύτερα αυτός ό τρόπος
άσκησης τής πολιτικής έχει διευρυνθεί.
Νομίζω πώς σήμερα τό γυναικείο κίνημα πού
δέχεται νά παλέψει στις συγκεκριμένες
συνθήκες κάδε χώρας, έχει περάσει ατήν
άναζήτηαη, αφού καθιέρωσε πρώτα κάποια
πράγματα άναγκαία γιά τήν ύπαρξή του, ένός
νέου τρόπου άσκησης τής πολιτικής πού τά
σπέρματά του ύπήρχαν βέβαια καί παλιότερα,
καί πού προσπαθεί νά φωτίσει πιά όλα τα
πολιτικά προβλήματα κάθε τόπου, νά
άμφισβητήαει τις αυθεντίες τών κομμάτων, νά
τά συνδέσει μέ τήν καθημερινότητα τών
άνθρώπων καί νά άακεί πλέον τήν πολιτική
του έφ' όλης τής ύλης.
Έτσι νομίζω πώς μπορούμε καλύτερα νά
έρμηνεύσουμε τις διαδηλώσεις τών γυναικών
γιά τήν ειρήνη, τίς άντικυβερνητικές
έκδηλώαεις τού κινήματος στήν Αγγλία,
άκόμη καί τήν έκδοση προκήρυξης τής
Κίνησης Δημ. Γυναικών Θεσααλονίνης γιά τά
γεγονότα ατό Λίβανο».
(άπό τήν εισήγηση τής Μαρίας Ρεπούση στή
συζήτηση στό ΚΜΑΣ πού άναφέρθηκε
προηγουμένως).
"Ας άφήσουμε ασχολίαστη τή σημασία τής
συγκεκριμένης προκήρυξης τής Κίνησης
Δημοκρατικών Γυναικών Θεσσαλονίκης γιά τό
Λίβανο. Ή ουσία κρύβεται άλλού. Στό
μεγαλοϊδεατισμό καί στόν έφησυχασμό πού
αύτός συνεπάγεται. Στό ότι έμε'ις οί γυναίκες
είπαμε πιά τά δικά μας, δημιουργήσαμε τίς
ρωγμές πού ήταν νά δημιουργήσουμε καί
προχωρούμε άκάθεκτες στήν εισαγωγή ένός
νέου τρόπου άσκησης τής πολιτικής. Και στό
ότι ή νέα αύτή ματιά στήν πολιτική μάς
έπαναφέρει στήν πρώτη γραμμή τών
είρηνιστικών έκδηλώσεων πού άποτελοϋν τήν
πάγια γυναικεία πολιτική πρακτική άπό τόν
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
"Ομως όχι. Τά φαινόμενα δέν άναλύονται μέ
τόν τρόπο αυτό. Οί φάσεις τών κινημάτων δέ
στοιχειοθετούνται μέ άφοριστικές διαπιστώσεις,
άκόμη κι όταν οί φάσεις αυτές είναι ύπαρκτές.
’Η λύση τών άδιεξόδων δέν προωθείται μέ
κομματικές άποφάσεις, διακηρύξεις και
ευχολόγια. Καί όλα αύτά τά θέματα σηκώνουν έπιτέλους - πολλή συζήτηση. Γιατί όροι όπως
«γυναικεία πολιτική» ή «γυναικεία συνείδηση»
άπασχολοϋν τίς γυναίκες στήν ' Ελλάδα άπό τό
1923. Τίποτα δέν εχει λήξει. Όλα είναι άκόμη
έπί τάπητος, άπελπιστικά, βασανιστικά
άναπάντητα. Μήπως καί στήν «προηγούμενη»
φάση, τό βαθύτερο ζητούμενο δέν ήταν ή σχέση
τών γυναικών μέ τήν πολιτική;
Ή άσφυξία είναι ύπαρκτή. Εμείς, όμως, δέν
έχουμε τίποτα πιά νά ονειρευτούμε άπό τήν
κατάληψη κάποιου πυρηνικού έργοστάσιου;
Άγγέλικα Ψαρρά

ύποκείμενο καί τέλος / σκοπό» (Althusser)
χαρακτήρας καί τό περιεχόμενο τής
χάνοντας κάπου στό δρόμο τόν « Ανθρωπο».
τέχνης είναι ένα θέμα όχι καί τόσο
Αλλά, τι νά γίνει; Ούδέν κακόν άμιγές
σπάνιο στήν άρθρογραφία τού
κακού.
καθημερινού τύπου καί τών έξειδικευμένων
Επίσης στά ζητήματα ορισμού τής τέχνης
περιοδικών έκδόσεων. Προβληματισμοί όμως γιά
είμαι περισσότερο επιρρεπής πρός κάποια
τή σχέση τέχνης, γνώσης καί έπιστήμης δέν
άλλη προσέγγιση πού θέτει τό πρόβλημα μέ
άπαντώνται ιδιαίτερα συχνά. Γι' αύτό καί
διαφορετική οπτική: «Είναι ή ιδεολογία πού
ύπάρχει κάποιο ένδιαφέρον στό άρθρο τού
ή τέχνη μάς παρουσιάζει, στή μορφή τού
γνωστού έπιφυλλιδογράψου περί τά
«βλέπω» «άντιλαμβάνομαι» καί
έπιστημονικά έπιστημολογικά A. Κ. Νάσιουτζικ
«διαισθάνομαι» (πού δέν είναι ή μορφή τής
στό Βήμα τής 28.8.83. Στή μονογραφία αύτή,
γνώσης) -ή ιδεολογία, άπό τήν όποια ή τέχνη
πού τό περιεχόμενό της εκτίθεται
δημιουργείται, στήν όποια είναι εμβαπτισμένη,
μαθηματικοφανώς έν εϊδει προμετωπίδος στόν
άπό τήν όποια αύτή ή ίδια άποσυνδέεται ώς
τίτλο της - Τέχνη = Γνώση, θίγονται καίρια
τέχνη καί τήν όποια ύποβάλλει»1. Η
ζητήματα καί διατυπώνονται φιλοσοφικές θέσεις
έπιστήμη σέ άντιπαραβολή, σχετίζεται μέ τή
γιά τό όντολογικό τής τέχνης, γιά τή σχέση της
διαδικασία παραγωγής άντικειμενικής
μέ τήν έπιστήμη, τή γνώση καί τό Ασυνείδητο
έπαληθευσιμης γνώσης, προσεγγιστικής
καί στοιχειοθετεϊται ή σχετική ύπεροχή της σέ
«άντανακλασης χωρίς καθρέφτη»
άναφορά μέ τήν έπιστήμη μέ τρόπο άρκετά
(D. Lecourt) τού πραγματικού στή νόηση.
πρωτότυπο καί έντυπωσιακό.
« Η τέχνη δέ διαθέτει δική της
Έδώ θά διαβάσουμε ότι «ή τέχνη είναι
πραγματικότητα, δική της περιοχή
μιά γλώσσα, ένα μέσο έπικοινωνίας
πραγματικότητας πού νά κατέχει τό
άνάμεαα στό αύμπαν καί σέ μάς, μιά
μονοπώλιό της, ένώ ή έπιστήμη. έχει νά
μορφή γνώσης τού Ανθρώπου, όπως
κάνει μέ μιά άλλη περιοχή πραγματικότητας
άκριβώς ή έπιστήμη, ή θρησκεία, ό Μύθος
(άς πούμε σέ άντιπαράθεση μέ τό «βιωμένο»
καί τό Όνειρο... ένας διάλογος άνάμεαα
καί «άτομικό»: μέ τήν άφαίρεση τών
ατό δημιουργό καί τούς άνθρωπους, στό
δομών)»1. Αρα καί ή καθεαυτή διαφορά
έπίπεδο τού άσυνείόητου, τού μή
μεταξύ τέχνης καί έπιστήμης έγκειται στήν
ορθολογικού...». Καί διεισδύοντας στόν
ειδική μορφή μέ τήν οποία μάς
πυρήνα αύτής τής προβληματικής θά πρέπει
παρουσιάζουν μέ έντελώς διαφορετικούς
νά παραδεχθούμε ότι «ή έπιστήμη όπως καί
τρόπους ένα καί τό αύτό άντικείμενο: ή
ή τέχνη είναι πριν άπ' όλα μιά διεργασία
τέχνη μέ τή μορφή τού «βλέπω»,
τής «δημιουργίας» τού άνθρώπου». Κάθε
«άντιλαμβάνομαι» ή καί «διαισθάνομαι»· η
πράγμα όμως ορίζεται όχι τόσο άπό τήν
έπιστήμη μέ τή μορφή τής γνώσης (μέ τήν
ομοιότητά του πρός τά άλλα πράγματα, άλλά
αυστηρή έννοια), δηλ. μέ όρους / έννοιες»1.
άπό τή διαφορά του (Hegel). IV αύτό: « Ό
Η ταύτιση λοιπόν γνώσης καί τέχνης πού
καλλιτέχνης άντίθετa μέ τόν Επιστήμονα,
άξιωματοποιείται στήν έπιφυλλίδα τού Α.Κ.Ν.
δέν άναζητά μιά γλώσσα άνεξάρτητη άπό
δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τό νά συσκοτίζει
τά αισθητηριακά δεδομένα, άλλά
τό βασικό ζήτημα: «ΙΤά νά μπορέσουμε να
χρησιμοποιεί ατό μέγιστο τίς αισθήσεις
άπαντήσουμε άναφορικά μέ τή σχέση τέχνης
του.» Καί: «Τό έργο τέχνης δέν είναι
και γνώσης, πρέπει νά παράγουμε τή γνώση
λοιπόν τόσο μιά άντανάκλαση τής φύσης
τής
τέχνης»1 Ένα ζήτημα ανοικτό.
όπως π.χ. ή φωτογραφία, άλλά ούοιαστικά
Εχοντας λοιπόν αύτή τή φιλοσοφική
ή άντ ανάκλαση τού Ανθρώπου». Μετά τήν
προδιάθεση θα φανεί μάλλον φυσιολογικό ότι
ομοιότητα καί τή διαφορά, ή σειρά τής
θά βρεθώ σέ άδυναμία νά παρακολουθήσω
ύπέρβασης: «.. Ή αισθητηριακή Γνώση δέ
τή διαδικασία υπέρβασης τής έπιστήμης άπό
θά άντικαταατήσει ποτέ απόλυτα τή
τήν τέχνη, όπως αύτή τεκμηριώνεται άπό τόν
διαισθητική γνώση γιά τόν κόσμο πού ό
Α.Κ.Ν. μέσα άπό άνάγνωση ποιητών Δέν
άνθρωπος μπορεί νά άποκτήαει άπό τίς
μπορώ π.χ. νά βρώ έπιστημονικότητα ή
μορφές τής τέχνης...» « Ή μεγάλη όμως
γνωστική άξια στήν «άθανασία τού έσχάτου»,
τέχνη είναι σέ θέση νά μάς άποκαλύψει
ή τήν «άθανασία τού ήλεκτρονίου» ή τό
άλήθειες μεγαλύτερου βάθους άπό τήν
«κλειστό σύμπαν μέ στόχο τής δημιουργίας
έπιστήμη». Μέ ποιό τρόπο; «Ό ταν
τόν άνθρωπο» τού Ν. Βρεττάκου· ή στίς
διαβάζουμε προσεκτικά ποιήματα μεγάλων
«άρχές διατήρησης» και τή «σχέση τού ένός
ποιητών... Νά γιατί θά μάς χρειάζονται
μέ τό όλον» τού Γ. Ρίτσου. Ισως γιατί στά
πάντα οί ποιητές έστω κι άν αύτοί
κτερισματα τών άρχαίων τάφων δέν είδα
χειρίζονται τό κυκλοτρόνιο ή λύνουν
κάποιες πρώτες διατυπώσεις τής άρχής
έξισώσεις».
διατήρησης τής ένέργειας μετατοπισμένης
Πραγματικά ό ειρμός αύτών τών
πρός τόν φ’υχισμό. Ούτε στήν Παλιά Διαθήκη
προβληματισμών είναι άρκετά πειστικός.
είδα ποτέ τό πρώτο έπιστημονικά
Ωστόσο συναντώ κάποιες δυσκολίες.
κοσμολογικό μοντέλο, προάγγελο τής
Αδυνατώ νά κατανοήσω πλήρως τήν έννοια
σύγχρονης άστροφ\>σικής. Ισως γιατί γνωρίζω
«δημιουργία τού Ανθρώπου»: Δυσκολεύομαι
τις ιδεολογικές / φιλοσοφικές παραμέτρους
π.χ. νά φαντασθώ τούς άρχαίους Έλληνες νά
καί τού κλειστού σύμπαντος τού Αριστοτέλη,
δημιουργούν σουρεαλιστικό ρεύμα ή τούς
καθώς καί πόσο αύτές «προώθησαν» τήν
σύγχρονούς μας νά προσχωρούν σέ κίνημα
έπιστημονική γνώση2. Ισως καί γιατί πίστεφ’α
ζωγραφικής τών σπηλαίων. Θυμάμαι τόν
ότι ή άπυσύνδεαη τής φυσικής άπό τόν
Αριστοτέλη πού άρνιόταν πεισματικά νά
άνθρωποκεντρισμό καί τή θεολογία στήν
μαθηματικοποιήσει τή φυσική του καί δέ
Αναγέννηση σήμανε τήν άρχή τής
φαντάζομαι σύγχρονο φυσικό νά έξηγεΐ τήν
διαδικασίας παραγωγής έπιστημονικής γνώσης,
πτώση τών σωμάτων μέ «φυσικούς τόπους»
τή γένεση τής φυσικής έπιστήμης.
καί «φυσικές κινήσεις». Τείνω λοιπόν πρός
Είλικρινά δέν μπορώ νά φαντασθώ τόν Γ.
τήν άποψη ότι ό ύπεριστορικός « Ανθρωπος»
Ρίτσο «νά χειρίζεται τό κυκλοτρόνιο».
πού «δημιουργεί», φαίνεται νά μήν ύπάρχει
Τάσος Κυπριανίδης
καί αισθάνομαι περισσότερο ορατές /
ψηλαφητές τίς κοινωνικές σχέσεις πού
έπικαθορίζουν τούς φορείς σέ όλες τίς
/ L Althusser, Ein Kunstbrief Antwort auf A Daspre.
έκφάνσεις τής δραστηριότητάς του. Μάλιστα
Alternative 137, April 1981.
θά τολμούσα νά υιοθετήσω καί έκείνη τήν
2. T Κ υ π μ ια ν ιό η ς A Σ α μ ό ελ ή ς. Ο Δ ι α ^ χ τ ι χ ό ς
άκραία διατύπωση: «Διαδικασία χωρίς
Υ λιομός χ α ί ή Φ υα ιχή, θ ε σ ε ις 2, 1983
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Τρία κόμματα άπό τά 15 πού
ιδρύθηκαν φαίνεται θά συμμετάσχουν τελικά στις γενικές έκλογές
πού θά γίνουν στήν Τουρκία στις 6
Νοέμβρη 1983. Πρόκειται γιά τό
MDP (Εθνικιστικό Δημοκρατικό
Κόμμα) μέ άρχηγό τόν Turgut
Sunalp, πρώην στρατηγό, τό HP
(Λαϊκό Κόμμα) μέ άρχηγό τόν Neclet Calp, πρώην μέλος του CHP
(Δημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα - προδικτατορικό κόμμα τού Μπ. Έτσεβίτ) καί τό Ana. Ρ (Κόμμα τής
Μητέρας Πατρίδας) μέ άρχηγό τόν
Turgut Oral, ύπουργό τής χούντας,
έμπνευστή τών οικονομικών προ
γραμμάτων της καί γνωστό γιά τίς
νεοφιλελεύθερες άπόψεις του.
Σύμφωνα μέ μιά κωμική διαδικα
σία που προβλέπει τό Συμβούλιο
Εθνικής Ασφαλείας, τά κόμματα
κατέθεσαν στίς 2 Σεπτέμβρη τούς
καταλόγους τών ύποψηφίων στήν
Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή γιά
νά έγκριθούν. Τό ΣΕΑ διατηρεί τήν
άπόλυτη δικαιοδοσία νά άπορρίψει
όποιους ύποψήφιους θεωρεί άνεπιθύμητους. Οί κωλυσιεργίες (περιο
ρισμένος χρόνος, άπαραίτητα πι
στοποιητικά κλπ) πού έπιτρέπει
αύτή ή διαδικασία έδωσαν τή δυνα
τότητα στή χούντα νά άποκλείσει
τελικά άπό τίς έκλογές δύο άλλα
κόμματα, τό SODEP (Σοσιαλιστικό
Δημοκρατικό Κόμμα) καί τό DO
GRU YOL (ΣΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ) χω
ρίς νά τά άπαγορεύσει.
Τά ύπόλοιπα κόμματα είτε έχουν
άπαγορευτεί, όπως τό ΒΤΡ (Κόμμα
Μεγάλης Τουρκίας, πού ίδρυσε ό S.
Demirel), είτε έκκρεμεί σέ βάρος
τους αίτηση τού στρατιωτικού έπίτροπου καί διενεργούνται άνακρίσεις. Ό Demirel, πού μετά τήν άπαγόρευση τού ΒΤΡ ίδρυσε τό DO
GRU YOL, (πού δέ συμμετέχει ό
πως είδαμε), σήμερα βρίσκεται μαζί
μέ 15 άλλους παλιούς πολιτικούς
στή φυλακή.
Τά δύο πρώτα κόμματα, τό MDP
καί τό HP (θεωρείται τό «άριστερότερο») δημιουργήθηκαν ά π 'εύ θείας άπό τό ΣΕΑ, ένώ τό Ana. Ρ
άντιμετωπίζεται εύνοϊκά άπό τήν
άμερικανική διπλωματία.
' Η κατάληξη αύτή κλείνει μιά
περίοδο ποικίλων διεργασιών καί
κινήσεων στήν πολιτική σκηνή τής
Τουρκίας πού άνοιξε πρίν μερικούς
μήνες, όταν ή Χούντα πήρε τήν
πρωτοβουλία νά ψηφίσει νόμο πού
έπέτρεπε τή σύσταση πολιτικών
κομμάτων (16 Μαΐου) καινά δηλώ
σει διά στόματος Έβρέν ότι οί γενι
κές έκλογές θά πραγματοποιηθούν
στίς 6 Νοέμβρη. Αύτή τή φάση θά
προσπαθήσουμε νά σκιαγραφήσου
με παρακάτω.

Χρονικό
Μετά τό πραξικόπημα τής 12 Σε
πτέμβρη, οί συγκρούσεις μεταξύ
Χούντας καί παλιών άστικών πολι
τικών δυνάμεων συγκαλύφθηκαν
καθώς ή Χούντα μπόρεσε νά άναδιοργανώσει πρός όφελός της τούς
κρατικούς μηχανισμούς καί τήν πο
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ΤΟΥΡΚΙΑ
Πείραμα
Μαρκεζίνη
λιτική σκηνή. Μέ τή δημοσίευση
τού νόμου περί πολιτικών κομμά
των, αύτές οί συγκρούσεις άναδύθηκαν περισσότερο όξυμένες, χω
ρίς όμως νά ύπάρχει άξιόλογη άστική άντιπολίτευση.
Τό πεδίο σύγκρουσης χούντας/ά
στικών πολιτικών δυνάμεων έχει έξελιχθεί μέσα στά αύστηρά όρια
πού θέτουν οί στρατηγοί, φυσικά
καί μέ τή «βοήθεια» τών όπλων.
Ή Χούντα, γνωρίζοντας προκα
ταβολικά τούς κλυδωνισμούς πού
μπορεί νά δημιουργήσει ένα τέτοιο
«έκλογικό» έγχείρημα προσπάθησε
καί κατώρθωσε νά έπιβάλει άσφυκτικό έλεγχο πάνω στά κόμματα
καί νά έμποδίσει μέ κάθε τρόπο
τήν έκδήλωση τάσεων πού νά άμφισβητούν τήν άπόλυτη κυριαρχία
της. 'Όπως έγραφε χαρακτηριστικά
ή άντιστασιακή έφημερίδα Demo
krat Turkiye: «κάθε κόμμα άνεξάρτητα αν είναι δεξιό, άριστερό,
φιλελεύθερο κλπ. πάνω άπ' όλα
πρέπει νά είναι «12 Σεπτεμβριανό»
καί γιά νά τό έξασφαλίσει, (ένν. ή
Χούντα), έχει λάβει τά μέτρα της.
Οί άρχηγοί τών κομμάτων καί οί
υποψήφιοι βουλευτές μπορούν νά
άπορριφθούν άπό τό Σ.Ε.Α.».
Τό ΣΕΑ, θέλοντας νά εξασφαλί
σει τή διατήρηση τής ιδεολογικής
καί πολιτικής γραμμής πού έχει χα
ράξει, προσπάθησε νά συσπειρώσει
όλες τίς δεξιές παρατάξεις σ' ένα
κόμμα, πού θά γίνει τό κόμμα δια
κυβέρνησης. Αρχικά έκανε άπόπειρες μέ τόν Ulusu καί κατόπιν μέ
τόν Τ. Sunalp πού ύποστηρίχθηκε
καί άπό κάποιο τμήμα τού ΜΗΡ
(Κόμμα Εθνικής Δράσης - Φασιστι
κό). Οί προσπάθειες αύτές κατέλη
ξαν στήν ίδρυση τού MDP.
Απέναντι σ’ αύτές τίς ένέργειες
τής Χούντας, ή μόνη άξιόλογη άστική άντιπολίτευση έκδηλώθηκε άπό
τόν Ντεμιρέλ καί μιά μερίδα τού
παλιού ΑΡ (τό προδικτατορικό

Κόμμα Δικαιοσύνης) καί ύποστηρί
χθηκε άπό δημοσιογράφους τής έφημερίδας Tercuman (Τερτζουμάν)
πού έκλεισε στίς 10 Αύγούστου.
Όπως έγραφε αύτή ή έφημερίδα, ή
ένότητα τών δεξιών δυνάμεων δέ
θά έπρεπε νά έξασφαλιστεί μέ πίε
ση τού ΣΕΑ, δηλαδή άπό πάνω
πρός τά κάτω, άλλά μέ τή θέληση
τού λαού. Σύμφωνα μέ τήν πρότα
ση τής ίδιας τό πολιτικό κόμμα θά
έπρεπε νά άποτελεϊ τή συνισταμένη
τού καθεστώτος τής 12 Σεπτεμ
βρίου, τού G. Bayiar (πρωθυπουρ
γός τό 1950, σημαντική πολιτική
προσωπικότητα τής Δεξιάς καί α
στική έφεδρεία), καί τού ΑΡ. Αύτή
ή πολιτική διαμάχη έληξε μέ τήν

απαγόρευση τού ΒΤΡ (τό πρώτο
μεταδικτατορικό κόμμα τού Ντεμι
ρέλ), στά τέλη Μαΐου καί τόν περιο
ρισμό κατ' οίκον 16 πολιτικών άρχηγών του, μεταξύ τών όποιων καί
ό Ντεμιρέλ. Στόν ίδιο λόγο του στό
Corum όπου άνακοίνωσε τήν άπαγόρευση ό στρατηγός Έβρέν είχε
άπειλήσει νά διαλύσει άλλα 4 κόμ
ματα αν έπέμεναν νά άναβιώνουν
τίς μορφές τής πολιτικής πού ύπήρχαν πρίν άπό τό στρατιωτικό πραξι
κόπημα. ' Η τιμωρία τού Ντεμιρέλ
καί τού ΒΤΡ όφείλεται άκριβώς
στήν «άνασύσταση μιας καταστρο
φικής γραμμής» άπό αύτό τό κόμ
μα πού στόχευε νά «άνασυστήσει
μέ τίς μηχανορραφίες του τίς παρα-

δόσεις τών παλιών πολιτικών σχη
ματισμών καί νά χωρίσει τούς Τούρ
κους πολίτες σέ δύο στρατόπεδα...»
(LIBERATION, 2 Ίούνη 1983). Τε
λικά καί ό Bayiar ύποστήριξε τή
Χούντα δηλώνοντας ότι: «ό καλύτε
ρος άντιπρόσωπος τού λαού είναι ό
Στρατός. Σ' αύτή τή μεταβατική πε
ρίοδο πρέπει νά είμαστε ενωμένοι
μέ τό στρατό σάν ένα σώμα. Τήν
απειλή τού κομμουνισμού μόνο μέ
μιά βουλή καί μιά ένωμένη κυβέρ
νηση μπορούμε νά άντιμετωπίσουμε. Είμαι κατά τής διάσπασης».
Τό κλείσιμο τού ΒΤΡ κρύβει μιά
κλασικού τύπου ένδοαστική άντίθεση άνάμεσα ατούς έκφραστές
τής Χούντας (καθεστώς έκτάκτου
άνάγκης τού καπιταλιστικού κρά
τους) καί τόν Ντεμιρέλ (εκφραστή
τής κοινοβουλευτικής άστικής δη
μοκρατίας).
Πράγματι άκόμα καί αύτή ή υπο
κριτική υποστήριξη άπό τόν Ντεμι
ρέλ (γιατί κανείς δέν ξεχνάει ότι
αυτός προετοίμασε τό έδαφος γιά
τούς στρατηγούς μέ τόν αύταρχισμό, τή βία καί τήν καταστολή, ότι
αυτός ματοκύλισε έπανειλημμένα
τόν τουρκικό λαό) τών στοιχειωδών
άρχών τής άστικής δημοκρατίας: άντιπροσωπευτική βουλή, κυβέρνη
ση, κόμματα, πολιτικές καί συνδι
καλιστικές έλευθερίες προκαλοϋν
τρόμο ατούς στρατηγούς. Ό στρα
τηγός Έβρέν στόν ίδιο λόγο του
όρισε τή δημοκρατία σάν τή «μητέ
ρα τής άναρχίας». Έτσι μπροστά
σέ ένδεχόμενη προεκλογική πολιτι
κοποίηση τού κόσμου καί άπαρχή
πολιτικών δραστηριοτήτων δέ δι
στάζει νά άπαγορεύει κόμματα, νά
κλείνει έφημερίδες καί περιοδικά,
νά καταπνίγει κάθε άντίσταση.
Από τήν άλλη ό Ντεμιρέλ θέλει
νά έμφανίσει όσο μεγαλύτερη γίνε
ται τή διαφωνία του μέ τούς στρα
τηγούς έλπίζοντας ότι έτσι θά «έξαγνιστεϊ» τόσο γιά τά προδικτατορικά του έγκλήματα (αυτό κάτι θυμί
ζει) όσο καί γιά τήν αρχική του
ύποστήριξη πρός τή Χούντα. Γι' αύτό τό λόγο, καί μετά τήν άπαγόρευση τού ΒΤΡ, σκλήρυνε τή στάση
του. Μαζί μέ τόν Baykal καί μιά
όμάδα πολιτικών κυκλοφόρησε πα
ράνομα μιά Ιβσέλιδη διακήρυξη, γιά
τήν όποια δέν πήρε ποτέ τήν ευθύ
νη έπίσημα άλλά ούτε καί τήν άρνήθηκε, στήν όποια καταφέρεται κα
τά τής Χούντας, χαρακτηρίζοντάς
την «δικτατορία» (!) καί υποστηρί
ζοντας ότι ή καθυστέρηση τής έπανόδου στή Δημοκρατία άνοίγει τό
δρόμο ατούς δύο φοβερούς έχθρούς τόν Κομμουνισμό καί τόν
Φασισμό. Γιά αύτή του τήν «άντιστασιακή» πράξη βρίσκεται παρέα
μέ τούς φίλους του στή φυλακή. Τό
νέο κόμμα πού ίδρυσε, τό DOGRU
YÖL, δέν άπαγορεύτηκε όπως εί
παμε άλλά δέν «πρόλαβε» νά λάβει
μέρος στίς έκλογές. Μετά άπό όλα
αύτά φημολογείται ότι ό Ντεμιρέλ
μπορεί νά υποστηρίξει τελικά τό
Ana Ρ.

Ή 'ίδρυση τού SODEP καί

ή πολιτική τού Έτσεβίτ
Ενώ ό Demirel καί ή όμάδα του,
ξεπερνούν τή συνηθισμένη γιά τήν
αστική τάξη αντιπολίτευση, μιά άλ
λη όμάδα άστών γύρω άπό τό παλιό
CHP, κυρίως ή κεντροδεξιά πτέρυ
γα, μέ έπίσημο έκφραστή τόν Cermi
Kartay καί άνεπίσημο τόν Edal Inonu, προβάλλοντας ένα «αριστε
ρό» πρόγραμμα προσπάθησε νά
κερδίσει έδαφος στά άριστερά τής
πολιτικής σκηνής. Όπως γράφει
καί ή Democrat Turkiye (15 Ιούνη
1983): «Μέ τήν τελευταία μορφή
του βέβαια τό SODEP δέ μοιάζει μέ
τό CHP τού 1973-74, θυμίζει όμως
τό CHP τού 1945», περίοδο όπου
τό CHP ύπό τόν ιδρυτή του Άτατούρκ ήταν τό μόνο κόμμα έξουσίας μέσα στό πραγματικά μονο
κομματικό κράτος έκείνης τής έποχής. Στήν πραγματικότητα τό «άριστερό» SODEP βρίσκεται δεξιότερα
τού «δεξιού» Ντεμιρέλ, όχι μόνο
γιατί δέν αντιδρά στό πρόγραμμα
τής Χούντας άλλά καί γιατί απορρί
πτει όποιαδήποτε άντίσταση καί ένισχύει τή Χούντα στή δυτική κοινή
γνώμη παρουσιάζοντάς την σάν
«νόμιμη δημοκρατία». Τό «παράδο
ξο» αύτό όφείλεται στήν ιστορική
άντίθεαη τού ΑΡ καί τού CHP καί
στήν ιδιόμορφη κρατικιστική ιδεο
λογία τού τελευταίου*.
Τό σημαντικότερο όμως γιά τό
SODEP είναι ότι δέν έχει τή συναί
νεση τού Μπ. Έτσεβίτ. ό όποιος
άρνήθηκε νά τό υποστηρίξει λέγο
ντας ότι στίς σημερινές συνθήκες
άνυπαρξίας δημοκρατικών διαδικα
σιών, πολιτικό κόμμα άληθινά δη
μοκρατικό δέν μπορεί νά ύπάρξει
άφού δέν υπάρχει δημοκρατία στό
έργοστάσιο, στό σχολείο κλπ. (!)
Στόχος τού Έτσεβίτ είναι ίσως ή
ίδρυση κόμματος μετά τίς έκλογές.
Παράλληλα ό ' Ετσεβίτ έπιδιώκει έπαφές μέ τίς άριστερές άντιστασιακές όργανώσεις γιά τή συγκρότηση
αντιστασιακής δράσης κατά τής
Χούντας. Χρησιμοποιεί πρός αύτή
τήν κατεύθυνση τόν στενό συνερ
γάτη του καί συνδικαλιστή Halil
Tunc, πρώην γραμματέα τού TÜR
KIS (Κρατική Εργατική Συνομο
σπονδία).
Οί άριστερές νότες τού Έτσεβίτ
δέν είναι τυχαίες. Η δημιουργία
μιας έναλλακτικής λύσης διαδοχής
τής δικτατορίας, «κεντροαριστε
ρού» τύπου, πού νά έξασφαλίσει
τήν «ομαλή» μετάβαση στήν κοινο
βουλευτική άστική δημοκρατία δέν
είναι έκτός προβλέψεων σέ περί
πτωση πολιτικής κρίσης.

Ή σημασία τών εκλογών
Οί έκλογές τού Νοέμβρη θά είναι
μιά ολοφάνερη παρωδία. Οργανω
μένες μέ πρωτοβουλία καί κάτω
άπό τόν ασφυκτικό έλεγχο τής χού>ντας δέν άφήνουν καμιά αμφιβο
λία ούτε αυταπάτη γιά δήθεν μερι
κό έκδημοκρατισμό ή φιλελευθερο
ποίηση. Τό άποτέλεσμα, δηλαδή ή
υπερίσχυση τού MDP, είναι δεδομέ

νο καί έξασφαλισμένο μέ τήν άπαγόρευση τών άλλων άντιπολιτευόμενων άστικών κομμάτων, τή λογοκρι
σία, τήν καταστολή κλπ.
"Ας σημειώσουμε άκόμη ότι, ό
πως έγραψ'ε τό πολιτικό περιοδικό
Nokta στό τελευταίο τεύχος του
πριν δ ύ 'Ο εβδομάδες (μετά άπ' αετό
ά π α γ ο ρ ε ύ τ η κ ε ! ! ) , π ε ρ ίπ ο υ
2.000.000 Τούρκοι όέν μπορούν νά
ψηφίσουν είτε γιατί άπείχαν άπό τό
«δημοψήφισμα» τού περασμένου
Νοέμβρη (όπου ό Έβρέν βγήκε
πρόεδρος παμψηφεί), είτε γιατί βρί
σκονται στίς φυλακές (πάνω άπό
100.000), είτε γιατί τούς έχουν άφαιρεθεί τά πολιτικά δικαιώματα
τους, είτε γιατί απλώς έχουν συγγε
νείς στήν άντίσταση. Επίσης, μέχρι
σήμερα, άπό τούς 778 ιδρυτές κομ
μάτων έχουν άποκλειστεϊ οί 405
ένώ μέχρι τή στιγμή πού γράφεται
τό άρθρο δέν έχουν ανακοινωθεί
πόσοι άπό τούς υποψήφιους θά
άπορριψθούν άπό τή Χούντα.
Αϊ τή λοιπόν ή καθαρή κοροϊδία
δέν πρόκειται νά μεταβιβάσει καμιά
έξουσία άπό τό ΣΕΑ πρός τή Βου
λή, ή όποια θά είναι άπλά βιτρίνα.
ούτε θά προκαλέσει κάποια γενικό
τερη άναδιάρθρωση ατούς κρατι
κούς μηχανισμούς, γεγονός πού συ
νοδεύει πραγματικές μεταβάσεις
στήν «κοινοβουλευτική νομιμότη
τα».
Γιατί τότε ή Χούντα έπέλεξε νά
διακινδυνέψει ένα τέτοιο έγχείρημα; Γιά δ\<ό βασικούς λόγους 1 H
σχετική «νομιμοποίηση» πού θά α
ποκτήσει μέ τίς έκλογές καί τό
«δημοκρατικό» προσωπείο πού θά
μπορεί νά παρουσιάζει θά λύσει
σίγουρα άρκετά προβλήματα στις
εξωτερικές σχέσεις τής τουρκικής
Χούντας. "Αν λάβουμε ύπόψη ότι
όλες άνεξαίρετα οί δυτικές κυβερ
νήσεις άπό τότε πού έπικράτησε τό
πραξικόπημα έκαναν «τουμπεκί»
άποφεύγοντας τίς περισσότερες
φορές άκόμα καί τή φραστική κα
ταδίκη τής Χούντας ή φτάνοντας
ως τήν έκδοση τών άγωνιστών (Δ.
Γερμανία) δέ θά πρέπει νά άπορήσουμε αν σπεύσουν νά αναγνωρί
σουν καί νά εκθειάσουν τή νέα
«Δημοκρατία». Θά μπορούν έτσι νά
άρουν όλες τίς ένοχλητικές άπαγορευσεις πού αναγκάστηκαν στό πα
ρελθόν νά επιβάλουν (στίς εισαγω
γές τουρκικών προϊόντων στήν
ΕΟΚ, πωλήσεις όπλων κλπ).
2.
’Η άδεια ίδρυσης πολιτικών
κομμάτων έχει έπίσης ευνοϊκοί απο
τελέσματα στίς σχέσεις της μέ τις
άστικές πολιτικές δυνάμεις. Είναι
γεγονός ότι άν καί σήμερα οι άστικές πολιτικές δυνάμεις (κυρίως
Ντεμιρέλ- Ετσεβίτ) αντιπολιτεύο
νται, γιά τους λόγους πού αναφέρα
με, πολύ' περισσότερο τή χούντα,
όέν αποτελούν ουσιαστικό κίνδυ
νο γιά τό καδεστώς, ούτε τό απει
λούν μέ άνατροπή Ετσι ή άνάδειξη αύτών τών άντιθέσεων άπό τό
ΣΕΑ, τό όποιο διατηρεί τήν πρωτο
βουλία τών κινήσεων, τού· έπιτρέπει
νά τίς αντιμετωπίσει μέ μεγαλύτερη
εύκολία και νά τίς χειραγωγήσει.

Ή στάση τής Αριστερός
απέναντι στίς έκλογές
Μπροστά σ' αύτήν τήν κακοστημένη όπερέττα δέν υπάρχει άλλη
λύση γιά τήν Αριστερά παρά ή
άνοιχτή καταγγελία και ή προσπά
θεια σαμποταρισματος τών έκλογών μέ κάθε τρόπο. Καί έπειδή γιά
τήν άποχή προβλέπονται τώρα πιά
αύστηρότατες ποινές, ή γραμμή γιά
λευκό φαίνεται νά υιοθετείται άπό
ολόκληρο τό φάσμα τής Αριστε
ρός, τόσο άπό τό ΚΚΤ όσο και άπό
τις έπαναστατικές όργανώσεις τής
έξωκοινοβουλευτικής άριστεράς.
Αλλά έδώ άρχίζουν οί δυσκολίες.
Η έπαναστατική Αριστερά, άλλά
και τό ΚΚΤ. βρίσκονται άποδεκατιαμένοι και άδύναμοι να προτάξουν
μιά σοβαρή αντίσταση στή Χούντα.
Οί μόνες εστίες άντιστασης. πραγ
ματικό ηρωικής, παραμένουν τά δι
καστήρια και οί φυλακές-κολαστήρια, όπου δεκάδες άγωνιστές έξοντώνονται καθημερινά. Τό Ενωμέ
νο Α ν τιφ α σ ισ τικ ό Μέτω π ο
Αντίστασης (FKBDC) πού έχει συ
γκροτηθεί εδώ και μερικούς μήνες
στήν Εύρώπη άπό τίς βασικότερες
έπαναστατικές οργανώσεις, μέ κι ριότερη τήν DEV-YOL. δέν έχει
κατορθώσει άκόμη νά οικοδομήσει
έστίες άντιστασης μέσα στήν Τουρ
κία. Σήμερα ή Ε.Α. παραμένει στή
γωνία, παρακολουθώντας τούς μικροκαβγάδες τών άστών πολιτικών,
πού έχασαν προσωρινά τή δουλειά
τους, αδυνατώντας να εκμεταλλευ
τεί αυτές τις αντιθέσεις και νά προ
τείνει μιά έναλλακτική λύση απένα
ντι σέ κάθε μορφ ή άστικής δημο
κρατίας.

Συμπέρασμα
Η τουρκική δικτατορία φαίνεται
σήμερα άκόμα σταθεροποιημένη.
Ή χούντα φαίνεται ότι έξακολουθεί νά έκφράζει τά συνολικά συμ
φέροντα τής τουρκικής άστικής τά
ξης, γι' αύτό καί ή άντιπολίτευση
τών άστών πολιτικών δέν μπορεί νά
στηριχθεί σέ κάποια ύλικη βάση
(π.χ. ίσως σέ κάποια μερίδα τού’
κεφαλαίου). "Οπως έγραφε η LIBE
RATION (2/6/83) «Είναι στήν
πραγματικότητα όλο και περισσότε
ρο προφ ανές ότι ό τουρκικός στρα
τός δέν έχει σκοπό νά μεταβιβάσει
γρήγορα τήν εξουσία ατούς πολιτι
κούς».
Πολιτική κρίση πού νά απειλήσει
τό καθεστώς μέ άνατροπή, δέν
μπορεί νά συγκροτηθεί άπό τήν
άστική άντιπολίτευση. Αντίθετα
μόνη] έλπίδα παραμένει ή λαϊκή ά
ντίσταση πού σήμερα υπάρχει μόνο
σπερματικά.
Γιάννης Μανρής
Σημείωση
(*) Τελιχα το S O D E P . ό π ω ς άναφέρδηχε
στήν αρχή. άποχλείστηχε άπό η * εχλογες
όπως κ α ί το D O G R U Y O L χωρίς ν α απα
γορευτεί. Η συμμέτοχη τον (Πίς έκλογές
ίσως αλλοίωνε το άποτέλεσμα π ου περι
μένουν οί στρατηγοί
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' Η εξουσία του στρατού
Από τήν ώρα πού ό Μπρέζνιεφ
ήρθε στήν εξουσία ή έκπροσώπηση
τών στρατιωτικών στό ’Ανώτατο Σο
βιέτ έγινε σταθερή, μεταξύ 3,97 καί
3,6% τό '62 καί '79 αντίστοιχα, στό
σύνολο τών 1442 καί 1517 βουλευ
τών αντίστοιχα.
Οί έκλογέςγιάτό 'Ανώτατο Σοβιέτ
είναι γενικές καί άμεσες, ή έκλογική
βάση ορίζεται άπό τήν έργασία καί
τή θέση τών έκλογέων. Στό στρατό
άντιστοιχούν τρεις ομάδες πού έκπροσωποϋνται συστηματικά καί οί
τρεις: 1) οί πολύ υψηλές θέσεις τού
Υπουργείου Άμύνης, οί διοικητές
τών μεγάλων μονάδων, οί διοικητές
τών δυνάμεων πού βρίσκονται στήν
Ανατολική Εύρώπη καί οί διοικητές
τού Πολεμικού Ναυτικού, 2) οί
«στρατάρχες», όσοι τουλάχιστον
ζοΰν άκόμη, τού Β' Παγκόσμιου
Πολέμου, 3) οί στρατιωτικοί έκπρόσωποι τών έθνικών μειονοτήτων τής
ΕΣΣΔ.
Στό Κόμμα οπού βρίσκεται καί ή
πραγματική έξουσία, ή έκπροσώπη
ση τού στρατού είναι έντυπωσιακή,
30 μέλη τής Κ.Ε. τό 1976. Τά νούμε
ρα αύτά έχουν περισσότερο νόημα,
στήν πρόσφατη ιστορία τών σχέσεων
κόμματος-στρατού.
Πρόκειται γιά μιά αντιφατική σχέ
ση πού άρχίζει μέ τήν άπομάκρυνση
τού Χρουτσώφ άπό τήν έξουσία καί
τήν .ανάδειξη τού Μπρέζνιεφ σέ Γ.Γ.
τού κόμματος.
Μέ τήν πτώση τού Χρουτσώφ ό
στρατός άποκτά ιδιαίτερη σημασία,
μετά άπό μιά αρνητική φάση γι' αυ
τόν. Ό στρατός δέν είχε συμβάλει
μέν άμεσα στήν πτώση τού Χρου
τσώφ, άλλά ή ουδέτερη σχέση του
βοήθησε καθοριστικά τούς έχθρούς
του. Όπως καί στούς άλλους τομείς
έτσι καί στόν στρατό, καταγγέλλο
νται οί έπιλογές τών προκατόχων,
γιά τόν στρατό αύτό σημαίνει, πώς οί
στρατιωτικές δαπάνες έχουν οικονο
μική προτεραιότητα.
Ο στρατός μέ τή σειρά του, στή
σχέση του μέ τήν έξουσία έπιλέγει
τελικά τό δρόμο τής ικανοποίησης
τών έξοπλιστικών άναγκών του, πι
στεύοντας πώς ή ανάπτυξή του θά
βοηθήσει στήν αποδέσμευσή του
άπό τόν άσφυκτικό κομματικό έλεγ
χο πού τού άσκείται.
Ή άντίθεση κόμματος-στρατού
είναι μέν λιγότερο έντυπωσιακή άπό

Ή νπόδεαη τής χατάρριψ ης τον κορεατικού τζάμπο δημιούργησε
κ α ί έρω τηματικά γιά τή σχέση πολιτικής κ α ί στρατιω τικής ήγεαίας
στήν Ε.Σ.Σ.Δ. Σ χετικό είναι τό ά πόσπασμα α π ' τά κεφάλαιο «Κόκκι
νος στρατός» τον βιβλίον τής Hilene Carrere d Encaussé. « Ή έξονσία
στήν ΕΣΣΔ ». Δ ημοαιενθηκε στό «IIManifesto» στις 3 Σεπτεμβρίου 1983.
τις άλλες μάχες πού δίνονται στόν
πρώτο καιρό τής άλλαγής τής ήγεσίας στήν πολιτική σκηνή της ΕΣΣΔ,
άλλά θά είναι καθοριστική γιά τό
μέλλον τού όλου συστήματος. Κι
αύτό γιατί ή ισορροπία κόμματοςστρατού, στή μεταχρουτσωφική πε
ρίοδο άρχισε νά βρίσκεται στις οικο
νομικές προτεραιότητες.
"Οσο ό Χρουτσώφ ήταν στήν έξου
σία, οί πολιτικοί καθοδηγητές τού
στρατού, πού ασκούσαν καί τόν
κομματικό έλεγχο, βρίσκονταν σέ
θέσεις άντίθετες άπ' αυτούς τών
στρατιωτικών καριέρας, γιά τό μέγε
θος καί τήν άνάπτυξη τού στρατού.
Αύτό όμως δέν συμβαίνει καί μέ τά
άνώτερα κομματικά στελέχη.
Μέ τήν πτώση τού Χρουτσώφ οί
στρατιωτικοί διαπιστώνουν πώς ένώ
ό κομματικός έλεγχος ασκείται τό
ίδιο άσφυκτικά, στόν καθορισμό τών
στρατιωτικών άναγκών έχουν τήν
ίδια τήν πολιτική ήγεσία σύμμαχο.
Στό τέλος τής δεκαετίας τού '70
πιά ό στρατός βρίσκεται μέ ένα
σημαντικό ρόλο στήν έξωτερική πο
λιτική κι όσο γιά τό έσωτερικό οί
άξιες του τείνουν νά ένωθούν μέ τίς
κοινωνικές άξιες.
Η κομματική ήγεσία φορά στρα
τιωτική στολή, παρασημοφορείται,
τά κομματικά καί τά στρατιωτικά
συμφέροντα έπιβεβαιώνονται καί
συμβιούν. Τό κόμμα, συχνά έκφραστής τού στρατού χρεώνει πρός όφε
λος του τό κύρος τού στρατού.
Μερικά μικροατυχήματα έπιβεβαιώνουν τό γεγονός. Όταν τό 1976 ό
Μπρέζνιεφ παίρνει τ' άστέρια τού
στρατηγού, μόνοι παρόντες στήν τε
λετή είναι τό Πολιτικό γραφείο τής
Κ.Ε., κάτι άνάλογο συμβαίνει όταν ό
Μπρέζνιεφ, παρασημοφορείται μέ
τό Τάγμα τής Νίκης, παρόντες στήν
τελετή είναι ό ίδιος καί ό Σουσλώφ.
"Αν αύτά είναι δείγματα μιάς άντίθεσης τού στρατού μέ τό κόμμα τότε
ποιόν συμφέρει ή έξέλιξη τών πραγ
μάτων; Υπάρχει σ' αύτήν τή νέα
γραφειοκρατία νικητής καί νικημέ
νος;
' Ο στρατός είναι πραγματικά κλει

στή κοινωνική ομάδα μέ άναμφισβήτητα προνόμια, καί είναι σίγουρος
πώς μπορεί νά τά διατηρεί καί νά
άναπαράγεται σάν ομάδα. Τό περι
βάλλον τού στρατού, τόσο τό ήθικό
όσο καί τό υλικό, είναι διαφορετικό
άπό τήν ύπόλοιπη σοβιετική κοινω
νία. Ό δέ στρατός χρησιμοποιείται
άκριβώς γιά νά διαιωνίσει αυτή τήν
ειδική συνθήκη.
Στό στρατό, άπό τήν πολιτική
έξουσία άναγνωρίζεται όλο καί πε
ρισσότερο ό σημαντικός του ρόλος
στήν διαμόρφωση τής έξωτερικής
πολιτικής τής ΕΣΣΔ, δεν είναι πλέον
ένα απλό έργαλείο γιά τήν άμυνα τής
σοσιαλιστικής πατρίδας.
Υπάρχει όμως ένα όριο σ' αύτότό
ρόλο, οί πρωτοβουλίες τού στρατού
καθορίζονται άπό τό κόμμα κι όχι
άπ τόν ίδιο.
Είναι κύριο χαρακτηριστικό, σήμε
ρα, τής πολιτικής κουλτούρας στήν
ΕΣΣΔ ή συμφωνία κόμματος-στρα
τού γιά τούς σκοπούς και τίς δραστη
ριότητες τού πρώτου. Από αύτη τή
συμφωνία άπορρέει καί ή άναγνωριση άπό τό στρατό τού ρόλοι· που τό
κόμμα τού έχει καθορίσει καθώς καί
ή συμφωνία στή διαδικασία τής λή
ψης τών άποφάσεων σχετικών μέ τήν
άμυνα.
Μερικές φορές όμως δέν είναι
έτσι, έκεί όπου υπάρχουν στρατιωτι
κές έπιπλοκές, ή Μέση Ανατολή
είναι ένα παράδειγμα, βρίσκεται ό
στρατός νά κάνει τίς γενικές πολιτι
κές έπιλογές. Είναι μία περίπτωση
όπου ή έξουσία τού’ πρώτου λόγου
παραχωρείται άπό τό κόμμα στό
στρατό. Από τήν άλλη, ό στρατός
έκπροσωπείται σ' όλα τά έπιπεδα
τής έξουσίας, άρα έχει τή δυνατότη
τα νά εισακούεται. Κι έχει ίσως
περισσότερο άπό όποιαδήποτε άλλη
κοινωνική ομάδα, τή δυνατότητα νά
έκφράζει θέσεις διαφορετικές άπό
αύτές τής πολιτικής ήγεσιας. Στήν
KRASNAJA-ZVEZDA (έφημερίδα
τού στρατού) π.χ. μέ τό πέρασμα τού
χρόνου οί στρατιωτικοί έχουν έκφράσει συχνά τήν άποψη ένός Γενι
κού έπιτελείου όπου ή πολιτική

έξουσία νά έξαφανίζεται. Τώρα συγκρίνοντας αύ’τό τό έντυπο μέ τήν
KOMMUNISTI VOORUWEN1CH
SIL (τό ομόλογό του στό κόμμα)
είναι φανερή ή διαφορά τής έλευθερίας έκφράσεως τών θέσεων πού
έχουν οί στρατιωτικοί σέ σχέση μέ
άλλους κλάδους τής σοβιετικής κοι
νωνίας.
Δέν θάπρεπε όμως νά συγχέονται
τά κλαδικά συμφέροντα μέ τή συζή
τηση τών μεγάλων πολιτικών έπιλογών. Δέν μπαίνει όμως θέμα «άνοχής» όταν ή πολιτική έξουσία έκφράζεται γιά τήν ύφεση κι ό στρατός γιά
τούς έξοπλισμούς. Στήν περίπτωση
αυτή πρόκειται γιά διαχωρισμό τών
ρόλων πού δίνει στην πολιτική έξου
σία τή δυνατότητα νά υπερασπίζεται
τήν ύφεση έξοπλιζόμενη.
Είναι άλήθεια πως ή συμμέτοχη
τών στρατιωτικών στήν τοπική ζωή
τού κόμματος καί στούς κυβερνητι
κούς οργανισμούς δέν είναι μεγάλη,
ή διοίκηση όμως προσφέρει αρκε
τούς χάρους συνεργασίας κόμματος-στρατού, ή παραστρατιωτικη εκπαί
δευση, οί μεταφορές, ή έκπαίδευση.
Αν και τόν έλεγχο στό στρατό και
στή πολιτική βιομηχανία ασκεί ή
νομενκλατούρα τού κόμματος, είναι
οί ίδιοι άνθρωποι πού προστατεύουν
τήν ίδια ωρα τίς καριέρες τών στρατιωτικών, τόν έξοπλισμό τού στρα
τοί"' και τά προνόμια πού οί στρατιω
τικοί έχουν.
Οί άποστολές πού ή έξουσία έμπιστεύεται στό στρατό έχουν σχέση,
μόνον είτε μέ τήν άμΐ'να στό έξωτερικό, είτε μέ άποστολές οικονομικής
φύσεως στό έσωτερικό (μεγάλα έρ
γα, συγκομιδή τών σοδειών, μεταφο
ρές). Τά άχαρα καθήκοντα τής τήρη
σης τής τάξης, ή κοινωνική δυσαρέ
σκεια, οί άπεργίες, οί διαδηλώσεις,
είναι δουλειά άποκλειστικά τής Κα
Γκέ Μπέ. Ο στρατός ώς πρός αύτά
είναι άσπιλος, ή εικόνα του παραμέ
νει καθαρή, δέν καταπιέζει τήν ο
ποιοσδήποτε μορφής άντιπολίτευση.
Κυριαρχείται άπό τό κόμμα άλλά
οφείλει καί πολλά στό κόμμα, στή
μετασταλινική μεταμόρφωσή του.
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«έρως», τό «πνεύμα» καί στόν άντίποδά τους καί μόνο ύπάρχει τό
χρήμα.
• "Αν, όμως, οί τροχιές αύτών τών
μύθων έκτραπούν,
• αν τά δεδομένα τής άστικής
κυριαρχίας κινδυνέψουν νά αποκτή
σουν όνομα, νά κατονομασθούν ώς
τέτοια,
• αν ό "Ανθρωπος- Υποκείμενο,
όπως έγκαλείται άπό τήν άστική
ιδεολογία, μετατρέπεται σέ έμπορεύσιμο αντικείμενο άπό τήν άστική
πραγματικότητα
• αν ή έμπορευματοποίηση τού
άνθρώπινου σώματος παίρνοντας τή
μορφή τής πορνείας δέν μπορεί νά
καθαγιασθεϊ μέ τήν άναγωγή της
στήν ύπέρτατη άξια, τήν ' Εργασία
• αν ή έμπορευματοποίηση τής
σεξουαλικότητας άποκαλυφθεϊ, έ
στω καί μέ τήν πιό άκραία μορφή
της, καί δηλωθεί σάν αυτονόητο καί

’Α πουσιάζουν;
Σουβλίστε τους!
Δέν πρόλαβε νά άρχισει ή καινούρ
για σχολική χρονιά, κι ό καθιερωμέ
νος χαιρετισμός τού ύπουργού, ένώ
έκκρεμεϊ ό νόμος γιά τήν έκπαίδευση -γενικότητες μόνο άκούσαμεήταν ιδιαίτερα άβρός γιά τούς μαθη
τές: Τό 'Υπουργείο Παιδείας άποφάσισε νά πατάξει τούς κοπανατζή
δες μαθητές μειώνοντας τό όριο
άπουσιών σέ πενήντα (50!). "Ετσι
όποιος μαθητής λείψει πάνω άπό
οκτώ μέρες άπό τό σχολείο στέλνε

οχοΠ 10.....ΟΧΟίΙ ία.....οχοί) 10.....0 X0

Τό υ π ερ ή φ α νο ...
τού 'Έλληνος
άνδρός
Τό σκανδαλάκι ξέσπασε μέ τήν
ένταση καλοκαιρινής μπάρας καί,
ίσως, μέ τίς ίδιες ανησυχητικές συνέ
πειες. Τά νερά τών υπναλέων τηλεο
πτικών καναλιών ταράχτηκαν, κά
ποιος παράγοντας τής ΕΡΤ 1 «φαγώ
θηκε», οί ύπέρμαχοι τής κοινωνικής
καθαρότητας καί υπερασπιστές τής
έλευθερίας τοϋ λόγου «έντός τών
έπιβαλλομένων ορίων», άνασκουμπώθηκαν καταναλώνοντας φαιά
ουσία καί μελάνι γιά νά έπινοήσουν
τά έπιχειρήματα, πού 0ά έκφραζαν
καί θά θεωρητικοποιούσαν τήν άνήσυχη «κοινή γνώμη». Αφορμή «τά
καμάκια», ή τηλεοπτική παρουσία
ση άλλά καίτό κοινωνικό φαινόμενο,
πού ό άφρων ύπερβάλλων ζήλος
κάποιου ρεπόρτερ τής ΕΡΤ 1 έβγαλε
άπό τό ήμίφως τού άκατανόμαστου
στό φώς τού μαζικότερου μέσου
έπικοινωνίας.
Στις μέρες πού άκολούθησαν τό
δεύτερο κρούσμα κατασταλτικής λο
γοκρισίας τής σοσιαλιστικής τηλεό
ρασης (γιά τούς έπιλήσμονες θυμί
ζουμε πώς τό πρώτο ήταν ή άπαγόρευση τής μετάδοσης έπεισοδίου μέ
θέμα τό βιασμό καί μάλιστα μετά
άπό έκτίμησή του άπό τή Μ. Παπανδρέου, πού όντας φιλελεύθερη, φε
μινίστρια καί έν γένει προοδευτική
έκρινε πώς τό κοινό, στερούμενο
προφανώς τίς πιό πάνω ιδιότητες, δέ
θά άντεχε τήν προκλητικότητα μιας
συνέντευξης, πού διαβεβαίωνε πώς
ακόμη καί στην Έλλάόα γίνονται
βιασμοί καί μάλιστα, καμιά φορά,
δράστες είναι οί πατεράδες τών θυ
μάτων) τά θυμωμένα τραυλίσματα
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τών άγωνιστών τής λογοκρισίας έγι
ναν λόγος, καί μάλιστα πολύ πιό
ένδεικτικός άπό τήν ίδια τήν ένδεχομένως μέτριας ποιότητας λογοκριμένη έκ πομ πή . "Ετσι στά «ΝΕΑ»
(10.9.83) στή στήλη τό ΒΑΡΟΜΕ
ΤΡΟ τής έπικαιρότητας, διαβάζουμε
τήν πιό άποκαλυπτική καί συγκρο
τημένη έπιχειρηματολογία τών λογο
κριτών διά χειρός τής Μ. Παπαδοπούλου: «"Ετσι ένώ έπί δυό αιώνες
είμαστε μιά μεταπρατική κοινωνία
έμπορευμάτων, τώρα μάς προτεί
νουν νά γίνουμε μεταπράτες τών
σωμάτων μας», καί στή συνέχεια:
«Αύτό πού έσωζε τήν άξιοπρέπεια
τής φυλής (sic!) άνέκαθεν ήταν τό
ύπερήφανο τοϋ Έλληνος άνδρός»
(... θού φυλακήν τώ στόματί μου...)
καί «έτσι ή ζωή μεταβάλλεται σέ
θανατερό τοπίο όπου ούτε ' Ελλάδα
ύπάρχει, ούτε έρως, ούτε πνεύμα,
παρά μόνο χρήμα...»
Ή χαρακτηριστικότερη, ίσως,
προσπάθεια τών παραγωγών τών
άστικών μύθων είναι ή θανάτωση
τής λογικής, έπειδή άντιστέκεται.
Κάί άκόμη είναι γνωστό πώς ή άστική ιδεολογική κυριαρχία στηρίζεται
πρώτα άπ' όλα στίς πράξεις άπ-ονομάτισης, άποστασίας καί άπουσίας
τού αστικού όνόματος άπ' όλα τά
στοιχεία πού συγκροτούν τήν κυ
ρίαρχη ιδεολογία. « ' Η άστική τάξη
θέλει νά συνεχίζει νά ύπάρχει χωρίς
νά φαίνεται πώς ύπάρχει: κι αύτή ή
άρνητικότητα τής άστικής προβολής
είναι άκριβώς έκείνη πού άποζητά
άτελεύτητα τόν μύθο».
"Ετσι, ή άστική κυριαρχία σάν
οικονομικό γεγονός κατονομάζεται
εύκολα· σάν ιδεολογικό γεγονός εί
ναι «άνύπαρκτη» καθώς συγκαλύ
πτεται άπό τό σύνολο τών άστικών
μύθων. Υπάρχει λοιπόν, μ' αυτούς
τούς όρους ή «άξιοπρέπεια», ή «άνδρικήύπερηφάνεια»,ή « Ελλάδα»,ό

ανατατικό στοιχείο τής έμπορευματικής κοινωνίας
• αν, ή «πνευματικότητα» τού
' Ελληνικού πολιτισμού καί ή αυτα
πόδεικτη «άνδρική άξιοπρέπεια»
δέν μπορούν νά συγκαλύψουν τήν
καπιταλιστική βαρβαρότητα, ούτε,
βέβαια, νά τήν άντιστρατευθούν
• άν, τέλος, τά καμάκια υπάρ
χουν καί παράγονται άπό τήν κοινω
νική συγκρότηση, έτσι ώστε νά άναδεικνύουν τά κενά τών άστικών μύ
θων,
τότε οί λύσεις γιά τίς έφαρμοσμένες
μορφές παραγωγής άστικών μυθο
λογιών, άρα καί τήν τηλεόραση, είναι
δύο: ή νά έγχύσει στήν πραγματικό
τητα τήν άποδοκιμασία καί τήν άποστροφή ώς έξαγνιστική ούσία καί νά
φερθεί φιλελεύθερα ήθικοποιώντας
καί όχι λογοκρίνοντας, ή νά έπιβάλλει τή σιωπή έπιδιώκοντας νά ταυτί
σει τό άν-είπωτο μέ τό άν-ύπαρκτο.
"Ετσι, ή έπιλογή τής δεύτερης
αύτής λύσης μέ τή μορφή τής λογο
κρισίας άπό τήν ΕΡΤ 1 δέν είναι
παρά ή άπόλυτα «φυσιολογική» άνάγκη τής μικροαστικής άντίληψης
πού βραδυπορώντας σέ σχέση μέ τόν
άστικό φιλελευθερισμό, χρειάζεται
νά καταφύγει στήν καταστολή γιά νά
προστατέψει τήν άστική μυθολογία,
όταν σέ κάποιο σημείο διακυβεύεται.
Αντιγόνη Μαυρομάτη

ται στό πύρ τό έξώτερο, δηλαδή
άπορρίπτεται.
Εύτυχώς... διορθώνονται σιγά-σιγά όλες οί πληγές τής έκπαίδευσης:
Μετά τά ναρκωτικά καί τά UFO, οί
κοπάνες. Δέν πρέπει νά χει παρά
πονο τό ΚΚΕ.
Σ' ένα σχολείο όπως τό σημερινό,
πού έμποδίζεται ή αύτενέργεια καί
ιδιαιτερότητα τού μαθητή, πού έξακολουθει νά ύπάρχει ή αύθεντία τού
δάσκαλου καί ή έξουσία του πάνω
στούς μαθητές, πού μεταδίδει ένα
σύνολο άχρηστων καί βαρετών γνώ
σεων, πού ή έκπαιδευτική διαδικα
σία δέ βασίζεται στήν ομαδική εργα
σία, άλλά άναδεικνύει τόν πρώτο καί
τόν τελευταίο, θά βρούμε έκείνους
τούς μαθητές πού έπιβάλλουν τήν
ιδιαίτερη έκφρασή τους, μιά άλλη
στάση καί κουλτούρα. Αύτοί είναι οί
άτακτοι μαθητές, οί άνυπάκουοι, οί
κοπανατζήδες. Οί κακοί τέλος πά
ντων μαθητές.
Τό πλαίσιο αύτό άν συμπληρώσου
με μέ τόν άσφυκτικό κλοιό τής
οικογένειας πού έπιχειρεί νά έλέγξει
τούς μαθητές καί έκτός σχολείου,
τότε θά μπορέσουμε νά ερμηνεύ
σουμε τό φαινόμενο τών μαθητών
έκείνων, πού τό σκάν άπό τό σχολείο
γιατί δέν έχουν άλλη ώρα νά συνα
ντήσουν τό φίλο ή τή φίλη τους. Πού
διεκδικούν τό δικαίωμά τους γιά
ψυχαγωγία καί αμφισβητούν τό δό
κιμο μοντέλο: σχολείο πρωί - διάβα
σμα γιά τό σχολείο τό άπόγευμα.
Ιδιαίτερα σήμερα μέ τό σύστημα
έπιλογής γιά τά ΑΕΙ, τό καθημερινό
καί έντατικό διάβασμα, ή τακτική
καί άνελλιπής παρακολούθηση τών
μαθημάτων έγγυώνται ένα σίγουρο
μέλλον. Ό μαθητικός χώρος ανα
γκαστικά χαρακτηρίζεται άπό άδιαφορία, άδράνεια, άποδοχή τής σχολι
κής πραγματικότητας. Κι οί μαθητές
πού ξεφεύγουν, περισσότερο άπό
κάθε άλλη φορά, διακινδυνεύουν...
’Η τελική μείωση τού ορίου άπου
σιών γίνεται σήμερα πού δέν ύπάρχει
πιά μαθητικό κίνημα. Είχαν μειωθεί
καί πάλι πρόσφατα. Ή ταν λίγο πρίν
τόν όριστικό θάνατό του.
Μαλβίνα Παπαδάκη

Σάς άρέσει
τό τζόκιγκ;

Η 12μηνη θητεία
γεγονός!
( ’Αλλά καί ή κατάργηση τής
αναβολής σπουδών;)

Σας αρέσει δέ σάς αρέσει αύτή
είναι ή διέξοδος πού ό δήμαρχός μας
μάς προτείνει γιά όλα μας τά άδιέξοδα. Κάθε Κυριακή λοιπόν σάς περι
μένουν στόν Εθνικό Κήπο, στό
Ζάππειο καί στό Πεδίο τού Άρεως
γυμναστές πού θά σάς καθοδηγή
σουν στή μαζική άθληση. Δέν άπαιτοΰνται ειδικά προσόντα. Αφήστε
στό σπίτι σας τή μοναξιά σας, τή
μιζέρια σας καί τρέξτε. Τρέξτε γιά νά
μή σκέφτεστε. Τρέξτε συλλογικά,
οργανωμένα γιά νά αισθανθείτε κοι
νωνικοί. Μπορεί νά είναι καί κά
ποιος πόντος στό φάκελλο κοινωνι
κής σας προσφοράς. Σάν τή συμμε
τοχή ας πούμε στό «Φάρο Τυφλών».

Στις 16 Αύγούστου δημοσιεύτηκε
μιά Υπουργική Απόφαση μέ τήν
ύπογραφή τού Ά . Παπανδρέου ώς
υπουργού Εθνικής Άμύνης. Ή
άπόφαση αυτή:
Α. Προαναγγέλλει τή σύνταξη σέ
μικρό χρονικό διάστημα τού νέου
νόμου «γιά τή Στρατολογία τών Ελ
λήνων» καί
Β. Τροποποιεί τό ΝΔ 720/70 διευ
ρύνοντας τό φάσμα τών περιπτώσε
ων έκείνων πού θά υπηρετούν 12
μήνες.
"Ετσι ό άριθμός τών ευεργετούμε
νων φαντάρων πολλαπλασιάζεται, ά-

Α.Λ.

Ωστόσο (σκόπιμα;) ή άσάφεια
τής πρόσφατης Υπουργικής Από
φασης κρύβει πολλές έκπλήξεις καί
δέν άποκλείεται νά έμπλακούν στή
νομική έρμηνεία τών διατάξεων της
πάρα πολλοί φαντάροι. Έξ άλλου ή
12μηνη θητεία ήταν πάντα έπιδίωξή
μας. Έστω κι έτσι...
Κ.

Μ
Αυταρχική
εκπαίδευση
καί αμφισβήτηση
Από 19-22 Σεπτεμβρίου έγινε
οτήν ' Αθήνα τό έκπαιδευτικό συνέ
δριο πού οργάνωσε τό περιοδικό
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, μέ τιτ-

....oxoflio....oxotiiü....oxotliü....oxotliü....oxotliü....oxofliqoTnç
Οί πολυκατοικίες
π έ φ τ ο υ ν ε ...

Μετά τήν άνακοίνωση τών άποτελεσμάτων τό ΥΠΕΙ1Θ καί ό φιλικός
του τύπος πίστεψαν ότι είχαν λόγους
νά θριαμβολογούν. Τό σύστημα τών
Πανελλαδικών έξετάσεων λειτούρ
γησε καί οί έπιτυχόνες μέ τήν υψηλή
βαθμολογία τους άπέδειξαν ότι λει
τούργησε καλά. Κατά τή γνώμη τους,
οί άποτυχόντες όφείλουν τήν άποτυχία τους σέ καθαρά προσωπικούς
λόγους.
"Αραγε ή υψηλή βαθμολογία οφεί
λεται στή σωστή δουλειά τού σχο
λείου; Μήπως οί δομές του άλλαξαν,
μήπως έπαψε νά είναι άντιεκπαιδευτικό καί άναχρονιστικό; Μήπως ή
παραπαιδεία, πηγή «πολλών κα
κών», έξαφανίστηκε; Οί θριαμβολογοΰντες δέν άναρωτήθηκαν.
Απλά οί έπιτυχόντες είναι αυτοί
πού έδειξαν τό μεγαλύτερο βαθμό
ένσωμάτωσης στό σύστημα τών Πα
νελλαδικών. Αύτοί πού άποδέχτηκαν τήν έντατικοποίηση, οργανώθη
καν τέλεια, άποστήθησαν μέ άκρίβεια, άπαρνήθηκαν κάθε άλλη άνάγκη τους στό βωμό τής εισαγωγής.
Τά θέματα έξ άλλου βοήθησαν αυ
τούς πού άκολούθησαν ένα τέτοιο
πρόγραμμα προετοιμασίας. Τώρα ή
τριτοβάθμια έκπαίδευση τούς περι
μένει σίγουρη πώς δέ θά τής δη
μιουργήσουν προβλήματα.

Διαβάσαμε πρόσφατα στίς έφη με
ρίδες μιά πρωτοφανή πολεοδομική
είδηση ά π'τή σοσιαλιστική Γαλλία:
Στή Λυών , στά πλαίσια έφαρμογής
τού ρυθμιστικού σχέδιου τής πόλης,
κατεδαφίστηκαν δύο τεράστιες και
νούργιες σχετικά οικοδομές 12 καί
15 όρόφων. Ό λόγος δέν ήταν ή
διάνοιξη κάποιας λεωφόρου, άλλά ή
δημιουργία έλεύθερου χώρου γιά τήν
έξυγείανση καί άνάπλαση μιάς υπο
βαθμισμένης συνοικίας -γκέτο, μέ
αύξημένη έγκληματικότητα καί σο
βαρά προβλήματα.
Θυμηθήκαμε καί μιάν άλλη, πρό
σφατη έπίσης, είδηση άπ' τόν Τρίτο
Κόσμο: Δύο πολυκατοικίες κατα
ρεύσανε στην Αίγυπτο σκοτώνοντας
κόσμο καί κοσμάκη. Ό λόγος; Ή 
ταν καί οί δύο αυθαίρετες (φυσικά),
χτισμένες δίχως στατική μελέτη μέ
τήν έκπληκτική μέθοδο τής προσθή
κης όρόφων σέ κτίριο χωρίς καμιά
σχετική πρόβλεψη!
Νά, λοιπόν, μερικά «λαθάκια» στό
δομημένο περιβάλλον, πού τά κά
νουν άδιακρίτως άνεπτυγμένοι καί
υπανάπτυκτοι. Οί πρώτοι μέ όλους
τούς κανόνες τής τέχνης καί έπιστήμης, οί δεύτεροι -είναι άλήθειαλιγάκι πιό πρόχειρα...
Σέ κάθε περίπτωση πάντως, τά
«λαθάκια» δέν είναι κοινές άπροσεξίες. Είναι άποτελέσματα συγκεκρι
μένων συνθηκών πού ορίζουν τήν
παραγωγή τού δομημένου περιβάλ
λοντος καί έκφράζουν στό χώρο
«λαθάκια» σέ κάποια άλλα έπίπεδα.
Στήν προκειμένη περίπτωση οί άνεπτυγμένοι έντόπισαν δύο -πού όξυναν ιδιαίτερα τά προβλήματα τού
χώρου -καί τά «διόρθωσαν». Οί
άλλοι πάλι, δέ χρειάστηκε νά άσχοληθοΰν κάν: «διορθώθηκαν» άπό μόνα
τους...
' Εμείς τώρα, πού -όπως είπε κά
ποιος- βρισκόμαστε κάπου μεταξύ
Καΐρου καί Νέας Ύόρκης, σέ τί
«διορθώσεις»- μπορούμε άραγε νά
έλπίζουμε;

Λ. Καστάνας

"Ακης Ά ηδόνης

Τά αποτελέσματα

φου καταργουνται οι οικονομικοί
περιορισμοί γιά μιά σειρά οικογε
νειακών καταστάσεων. Δηλαδή ή
ήλικία τού πατέρα, ή ή άνικανότητά
του πρός έργασία, τά παιδιά, ή
σύζυγος κλπ. είναι λόγοι μειωμένης
θητείας άνεξάρτητα άπό τήν οικονο
μική κατάσταση τών οικογενειών.
Αυτό όμως παραπέμπει κάπου
άλλού: Δείχνει τήν προσπάθεια τής
πολιτικής καί στρατιωτικής ήγεσίας
νά έλαφρύνει τό στράτευμα άπό
τούς «έξ άναβολής» κατά τεκμήριο
μεγάλης ήλικίας «άντ.παραγωγι
κούς» καί ένίοτε «δύσκολους» φα
ντάρους ώστε νά προχωρήσει άπρόσκοπτα ή λογική Δροσογιάννη πρός
έναν έκαυγχρονιαμένο, πειθαρχικό
καί ετοιμοπόλεμο στρατό. Μιά λογι
κή πού ξαναεμφανίστηκε δημόσια
στό Βήμα τής 18-9-1983 όπου προα
ναγγέλλεται ή κατάργηση ή ό περιο
ρισμός τής άναβολής λόγω σπου
δών.
Μιά λογική πού έπεδιωξε, άν δέν
πέτυχε, τή στράτευση άπό τά 18 καί
πού είναι πάντοτε έτοιμη νά αυξήσει
τή θητεία μέχρι καί σέ 30 μήνες.
Κάτι πού ορισμένες ειδικότητες τής
'Αεροπορίας έχουν ήδη άρχίσει νά
γεύονται.

λο: Ή αυταρχική έκπαίδευση καί ή
άμφιαβήτησή της.
Τό συνέδριο αυτό θίγει στήν πραγ
ματικότητα τό ρόλο τού σχολείου
προσπαθώνας νά τόν άμφισβητήσει.
Γιατί ό μηχανισμός -σχολείο πού ή
όλη του δομή καί λειτουργία στηρίζε
ται στήν «εύγενή άμιλλα» δέν κάνει
τίποτε άλλο παρά νά ξεχωρίζει τούς
μαθητές στούς ρόλους πού θά παί
ξουν αύριο. Καί ή αυταρχική έκπαίδευση ύπάρχει, άφού υπάρχει άνταγωνισμός. Τό θέμα τού συνέδριου
είναι ιδιαίτερα έπίκαιρο. άν σκεφτεί
κανείς ότι συνέπεσε μέ τά άποτελέ
σματα τών πανελληνίων πού τό ξανάθεοαν γιά άλλη μιά φορά. Ιδιαίτερα
δέ φέτος, πού στίς είσιτήριες έξετάσεις διαγωνίστηκαν ούσιαστικά μόνο
οί άριστοϋχοι, ό άνταγωνισμός έγινε
πιό φανερός.
Έτσι, ένα συνέδριο πού άσχολείται άκόμη μέ ζητήματα όπως: ή
πειθαρχία, οί ποινές σέ συνάρτηση
μέ τόν τρόπο διδασκαλίας, τά βιβλία,
άλλά και τά σχολικά κτίρια, όταν δέν
παραμένει άπλά μιά συζήτηση μετα
ξύ ειδικών, μπορεί νά άποκτήσει
σημαντικό βάρος.
Μ. Π.
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Πώς βλεπει κάθε εκδότης την άπάτη στό χώ ρο του βιβλίου

Κλεψιτυπία
στην 'Ελλάδα
Πριν άπ" όλα θά θέλαμε νά εκθέσουμε έδώ τήν άποψη ενός
δικηγόρου, πού συστηματικά άσχολειται μέ δίκες καί υποθέσεις
κλεψιτυπίας, γιά τό νομικό πλαίσιο τών πνευματικών δικαιωμάτων,
τις άτέλειες τού νόμου καί τίς πιθανές προτάσεις γιά τροποποίησή
του.

Νίκος Κουχτσόγλου
(δικηγόρος):
«Χαρακτηριστικό παράδειγμα κλεψιτυπίας τά βιβλία τού Ν.
Καζαντζάκη. 18 βιβλία τού συγγραφέα έχουν τυπωδεϊκλεψίτυπα καί τουλάχιστον 10 δίκες έγιναν γιά παράβαση τοϋ νόμου
περί πνευματικών δικαιωμάτων γιά τά βιβλία του».
' Ο νόμος πού ισχύει ψηφίστηκε τό
1920, μέ άριθμό 2.387 καί άποτελείται άπό 17 άρθρα (ό αντίστοιχος
νόμος στις ΗΓΙΑ περιέχει 300 άρ
θρα). Ο νόμος αναγνωρίζει προστα
σία σέ τρία έπίπεδα. 1. Αστυνομική
προστασία, δηλαδή ό εισαγγελέας
μετά άπό καταγγελία τού έκδοτη
μπορεί νά συλλάβει τόν τυπογράφο ή
τόν έκδοτη ή όποιον κάνει τήν κλεψι
τυπία. Φυσικά αύτό προϋποθέτει νά
ξέρει ό έκδοτης άπό ποιόν καί πού
τυπώνονται τά κλεψίτυπα. 2. ' Αστι
κή προστασία, δηλαδή δίκη στήν
όποια άναγνωρίζεται ό νόμιμος δι
καιούχος καί αποζημιώνεται. ' Η δια
δικασία όμως αυτή μπορεί νά κρατή
σει χρόνια πολλά καί τά έξοδα τής
δίκης νά φτάνουν στό σημείο νά είναι
τριπλάσια τής πιθανής άποζημίωσης. 3. Τά άσφαλιστικά μέτρα (σέ
μονομελές δικαστήριο) δηλαδή ένας
τρόπος νά έκδοθεί άπόφαση σέ
ένάμιση μήνα, μέ προσωρινό χαρα
κτήρα ώς τήν τελική δίκη, πού απα
γορεύει όμως στό διάστημα αύτό τήν
κυκλοφορία τού κλεψίτυπου βι
βλίου.
Ό νόμος αυτός ήδη άπό πρώτη
όψη δείχνει καθαρά πόσο άτελής
είναι γιά τά σύγχρονα δεδομένα.
' Η ποινική προστασία γιά παρά
δειγμα είναι έντελώς άτελής διότι: α)
Προβλέπει περιπτώσεις διαπράξεως
άδικήματος μόνο σέ έντυπο. "Αν

δηλαδή έναν ποιητή τόν έκδώσει
κάποιος σέ δίσκο μέ άπαγγελία χω
ρίς δικαιώματα, αύτό δέ θεωρείται
κλεψιτυπία σέ βάρος τού έκδοτη τών
ποιημάτων αυτών.
β) Η πράξη θεωρείται άδίκημα
μόνον όταν έχει κίνητρο τό δόλο. Αν
δηλαδή ισχυριστεί (πράγμα πού συ
χνά γίνεται) καί άποδείξει αύτόςπού
έκανε τήν κλεψιτυπία ότι τό έκανε έξ
άμελείας (έπειδή δέν ήξερε), τότε
άθωώνεται.
γ) ' Η μήνυση δέν μπορεί νά γίνει
αύτεπάγγελτα, άλλά ό μηνυτής πρέ
πει νά είναι ό συγκεκριμένος έκδο
της ή ένδιαφερόμενος. Μάλιστα ή
προθεσμία καταγγελίας είναι μόνο
τρείς μήνες και όταν περάσει τό
διάστημα αύτό, ή κατηγορία δέν
μπορεί νά ίσχύσει.
δ) ' Η μεταλύτερη ποινή πού προ
βλέπει ό νόμος είναι τρείς μήνες,
δηλαδή συνήθως 45 ήμέρες πού σέ
άξια χρηματική δέν είναι πάνω άπό
40.000 δραχμές. Είναι άστείαύπόθεση λοιπόν μέ τά δεδομένα αύτά νά
θεωρείται ό νόμος αύτός ικανός νά
προστατέψει έστω καί τυπικά τούς
θίγόμενους καί νά έμποδίσει φαινό
μενα κλεψιτυπίας. Ιδιαίτερα όταν
πρόκειται γιά δικαιώματα σέ ξένο
συγγραφέα πού άποτελεί συνήθεια
πιά νά έκδίδονται τά βιβλία τους
χωρίς τήν άδειά τους.

Ό πρόεδρος τού συλλόγου έκδοτών - πού διοργανώνει καί τό
Φεστιβάλ βιβλίου - μάς μίλησε καί γιά τήν κλεψιτυπία άλλά κύρια
γιά τά προβλήματα τού κλάδου, τά αιτήματα καί τίς ρίζες τών
άρνητικών φαινομένων στό χώρο αύτό.
Ξεκίνησε μέ μιά ιστορική άναδρομή στήν πορεία τού βιβλίου κι
αύτό γιά νά έξηγήσει τό πόσο ιδιόμορφα άναπτυχθηκε ή έκδοτικη
δραστηριότητα.
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Τό βιβλίο πέρασε περιόδους διωγμών - ό "ίδιος μάλιστα κινδύνεψε
νά καταδικαστεί σέ ίσόβεια τό 54 έπειδή είχε έκδώσει τήν «πτώση
τού Παρισιού» - καί περιόδους πού οί έκδοτες έβγαιναν ό ένας μετά
τόν άλλον καθώς τό βιβλίο έμπαινε όλο καί σέ περισσότερα σπίτια.
Μάς μίλησε γιά τούς πρώτους πλασιέ πού ήταν διωγμένοι άριστεροί
καί προσπαθούσαν νά πλατύνουν τό άναγνωστικό κοινό ένώ τώρα
είναι κάτι έντελώς διαφορετικό. Τέλος παραθέτουμε τίς άπόψεις
του γιά τά κύρια προβλήματα καί αιτήματα τού κλάδου καί τίς
άνταγωνιστικές, σχεδόν έχθρικές σχέσεις πού κυριαρχούν άνάμεσα
στούς έκδοτες καί είναι άποτέλεσμα τών προβλημάτων αύτών.

Νίκος Άντωνόπουλος:
«Οί άνταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τών έκδοτών καί τά
αρνητικά φαινόμενα στό χώρο αύτό οφείλονται στήν πλήρη
άπουσία κρατικής μέριμνας γιά τό βιβλίο καί τόν κλάδο μας».
' Ο σύλλογος καί οί έκδοτες άντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα πού
καμιά φορά γίνονται καί οί αιτίες
κάθε άρνητικού φαινομένου στό χώ
ρο.
Οί εκδότες, πρώτα άπ" όλα, δέ
θεωρούνται κλάδος τής βιοτεχνίας,
δέν άνήκουν σέ μιά κατηγορία, σ’ έ
να έμπορικό έπιμελητήριο. Αύτό ση
μαίνει ότι ούτε οικονομική άνεση
μπορούν νά έχουν μέ παρεχόμενα
κεφάλαια κίνησης άπό τό Κράτος,
ούτε δανειοδοτήσεις, παρά μόνο μέ
έγγύηση (ύποθήκη σπιτιών κλπ),
ούτε καί καμιά ένγένει βοήθεια.
Αύτό είναι τό πρώτο καί σημαντικό
τερο αίτημά μας, νά ένταχθούμε
δηλαδή στή διάταξη άρ. 197/78,
σάν βιοτέχνες, πού μπορεί νά μήν
έχουμε κάποια μηχανή σάν έργαλείο,
έχουμε όμως τό χρωμοφάν, -τή διά
φανη έπιφάνεια δηλαδή πού τυπώ
νει ό τυπογράφος καί πού άπάνω της
άποτυπώνονται μιά σειρά άπό λει
τουργίες (μετάφραση, φωτοσύνθε
ση, φωτογράφιση κλπ) -κι αύτό
ζητάμε νά μάς τό άναγνωρίσουν σάν
ένα είδος μηχανής.
Άπ" τήν άλλη μεριά γνωρίζουμε
ότι τά ύπουργεία, οί Τράπεζες κι
άλλοι φορείς άγοράζουν κάθε χρόνο
άντίτυπα βιβλίων γιά διάφορες χρή
σεις. Ο τρόπος πού φτιαχνόταν
τουλάχιστον ώς πριν λίγο καιρό ό
κατάλογος τών βιβλίων αύτών είναι
άνεκδιήγητος. Όποιος έχει μέσο,
όποιος ξέρει κλπ.
"Αγοραζόταν τό "ίδιο βιβλίο πολλές
φορές καί βιβλία πού κανονικά ήταν
γιά πέταμα. Αύτό πού ζητάμε λοιπόν
είναι νά γίνει ένας ένιαίος φορέας μέ
συμμετοχή καί έκδοτών πού νά άποφασίζει αύτές τίς κρατικές άγορές.

Ένα άλλο είναι ακόμα νά δημιουργηθούν παντού σωστές σχολικές βι
βλιοθήκες μέ προαγορές άντιτύπων
έτσι ώστε νά μπορεί καί ό έκδοτης νά
βγάζει ένα βιβλίο πού ίσως νά μήν
είναι έμπορικό, άλλά πολύ σημαντι
κό γιά τό κοινό, πράγμα πού τώρα
φυσικά είναι αδύνατον νά κάνει.
Μήν ψάχνουμε λοιπόν τό φταίχτη
γιά τίς κλεψιτυπίες καί τά ποσοστά
καί τά άχρηστα βιβλία άνάμεσα
στούς έκδοτες.
Φυσικά, όταν ό έκδοτης είναι στά
χέρια των τοκογλύφων καί κινδυ
νεύει νά δεϊ τό βιβλίο του στοκαρισμένο στήν άποθήκη, άναγκάζεται
κάποιες φορές νά κλείσει τά μάτια
στήν κακή άλλά φτηνή μετάφραση,
νά έκδώσει χωρίς δικαιώματα, νά
κοροϊδέψει τό συγγραφέα κλπ. Κυ
ρίως όμως νά άντιμετωπίζει τό συνά
δελφό του έκδοτη περίπου σάν ε
χθρό όταν τύχει καί κάποιος συγγρα
φέας γίνει έμπορικός καί νά χάνει
κάθε ίχνος συναδελφικότητας έτσι
πού καί ό σύλλογος νά μήν έχει
ούσιαστικό νόημα.
Πρέπει νά πώ, ώστόσο, ότι τελευ
ταία πολλές ύποσχέσεις δόθηκαν
καί πιστεύω πώς πράγματι θά φτά
σουμε στό δρόμο έπίλυσης αύτών
τών προβλημάτων πού ξεκινούν άπό
πάρα πολύ παλιά, όταν άρχισαν οί
δέκα έκδοτες πού ύπήρχαν νά πλη
θαίνουν φτάνοντας τώρα στόν άριθ
μό τών 270.
Κανείς δέν μπορεί νά άρνηθεϊ τά
σκάνδαλα των ποσοστών, τών κλεψίτυπων κλπ., άλλά αύτά είναι μόνο το
άποτέλεσμα καί οί συνέπειες τής
άπομόνωσης τού έκδοτικοΰ χώρου
άπό τούς άλλους τομείς παραγωγής
στήν "Ελλάδα.
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Πριν περάσουμε όμως στις άπόψεις τών "ίδιων τών έκδοτων, πρέπει νά
ξεκαθαρίσουμε ότι κάποιοι θέλησαν πραγματικά νά μάς μιλήσουν
καθαρά γιά τά προβλήματά τους καί νά μπουν στην ουσία κάθε
άρνητικου φαινομένου πού παρουσιάζεται στό χώρο αυτό. Από
διαφορετική σκοπιά ό καθένας άποφάσισαν νά θίξουν ορισμένα
«κοινά μυστικά» πού ποτέ όμως στό όνομα κάποιας ύποτιθέμενης
εύθύνης δέν όμολογούνται. Όλοι πάντως ήταν πρόθυμοι νά
μιλήσουν έστω καί άποσπασματικά κι ίσως είναι κι αύτό ένα σημάδι
γιά τό ότι τό βιβλίο στήν Ελλάδα περνάει μιά συνεχή κρίση καί ότι
κάποτε πρέπει νά άντιμετωπιστούν τά «κακώς κείμενα». Γεγονός
πάντως είναι ότι όλοι οί έκδοτες άντιμετωπίζουν τήν κλεψιτυπία σάν
ένα άπό τά πολλά κι ίσως όχι τό ούσιαστικότερο πρόβλημά τους,
γι' αύτό καί οί άπόψεις τους δέν στέκονται μόνο σ' αύτό τό θέμα
άλλά έντάσσονται σέ κάποια συνολικότερη σκοπιά γιά τήν πορεία καί
τά προβλήματα τού βιβλίου.

«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ»

Θανάσης Καστανιώτης:
«Οί κλεφιτυπάόες λυμαίνονται κύρια τήν έπαρχία, έκεϊπού ό
έκόότης φτάνει δύσκολα καί τό κοινό δέν ένημερώνεται».
Τό πρόβλημα τής κλεψιτυπίας ύπάρχει καί θά ύπάρχει, έάν δέν
ψηφιστεί ό νέος νόμος περί πνευμα
τικής ιδιοκτησίας, τού οποίου καθυ
στερεί πολύ ή σύνταξη.
' Επειδή μιλάω καί σάν εκπρόσω
πος τής Πανελλήνιας Συνομοσπον
δίας Εκδοτών καί Βιβλιοπωλών σάς
αναφέρω ότι κάποτε μάς κάλεσε τό
Υπουργείο Πολιτισμού καί συστάθηκε μιά έπιτροπή γιά νά έπεξεργαστεϊ τις προτάσεις μέ έκπροσώπους
τόσο τών έκδοτών όσο καί τών
παραγωγών δίσκων καί κασετών.
Στόχος ήταν ή κατάρτιση ένός νομο
σχέδιου γιά τή Βουλή. Τίποτα όμως
δέν έγινε μιά καί τό άρμόδιο υπουρ
γείο δέν ένδιαφέρεται νά παρουσιά
σει αύτό τό νομοσχέδιο γιά τήν
πνευματική ιδιοκτησία, όπως δέν
ένδιαφερόταν χρόνια τώρα. Δέ νομί
ζω ότι οφείλεται αυτό στό ότι τό
ύπουργείο υποτιμάει τό βιβλίο. Α
πλά δέν άσχολήθηκαν σοβαρά μέ τό
πρόβλημα. Μήν ξεχνάμε ότι τό ύ
πουργείο Πολιτισμού δέν είναι ένα
πλήρως διαμορφωμένο ύπουργείο
άκόμα καί προέρχεται άπό πρώην
ύπηρεσία τού υπουργείου Προε
δρίας πού άσχολείται μέ τούς φύλα
κες τών αρχαιολογικών χώρων καίτή
μισθοδοσία τους.
Απ' τήν άλλη, δέν ύπάρχει στήν
ούσία νομικό πλαίσιο κατά τής κλε-

ψιτυπίας καί ό έκδοτης δέν μπορεί
νά κάνει τίποτα. Τήν κλεψιτυπία τήν
οργανώνει ένα γνωστό παραεμπόριο
μέ διάφορους ύποτιθέμενους έκδο
τες καί ύποτιθέμενους βιβλιοπώλες
πού λυμαίνονται κυρίως τήν έπαρ
χία. Στή Μακεδονία, γιά παράδειγ
μα, τυπώνονται κλεφήτυπα καί έπειδή δύσκολα οί εκδότες φτάνουν
έκεϊ, τά κλεψίτυπα διακινούνται καί
πουλιούνται σέ μεγάλη κλίμακα.
Στή συγκεκριμένη περίπτωση τού
Χατζή ό πλανόδιος έκδοτης καί βι
βλιοπώλης Κων/νος Μακρής πού
έχει βγάλει κλεψίτυπα πολλών έμπορικών συγγραφέων (Κακαουνάκη,
Ρίτσο καί τώρα βγάζει καί Τσιφόρο)
έβγαζε καί τό δικό μου βιβλίο.
Θεωρό) λοιπόν άπαράδεκτο σέ ένα
ύποτιθέμενο σύγχρονο καί οργανω
μένο εύρωπαίκό κράτος ή τύχη τών
πνευματικών άνθρώπων καί συγγρα
φέων καί έκδοτών νά είναι έρμαιο
στά χέρια τού οποιοσδήποτε τυχάρπαστου άπατεώνα πού μποεϊ νά
επεμβαίνει καί νά μειώνει ηθικά καί
οικονομικά τό κύκλωμα τής παρα
γωγής τού βιβλίου.
Γιατί σέ τελική άνάλυση, όπως
όλοι ξέρουμε, τό βιβλίο στήν ' Ελλάδα
παράγεται μέσα άπό τήν τρέλα αυ
τών πού γράφουν καί αυτών πού τά
έκδίδουν.

μάτι άνέρχεται-, θά πρέπει νά βρού
με τρόπους νά έκμεταλλευτούμε κα
λύτερα τό κάθε βιβλίο -πρώτα καί
κτίρια νά πουλάμε περισσότερα
άντίτυπα, δηλαδή νά διευρύνουμε τό
άναγνωστικό κοινό- καί νά κάνουμε
καλύτερη έπιλογή τίτλων -άλήθεια
πόσοι έκδοτες γνωρίζουν τή σαβούρα πού έχουν στις άποθήκες τους;-.
Στόν έκδοτικό κόσμο έπικρατεί τό
έπιχειρηματικό παράδοξο νά παράγονται συνεχώς διαφορετικά προϊό
ντα καί έτσι αυτά νά παλιώνουν καί
πολύ γρήγορα νά περνούν σέ άχρηστία.
Συνοπτικά, ή μή πληρωμή δικαιω
μάτων είναι άλλο ένα άντιεπιχειρηματικό γνώρισμα τών νέων έκδοτών.

«ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»

Ήλίας Λιβάνης:
«Χωρίς νά τό δέλουμε άναγκαατικά φτάνουμε σέ καταγγελίες
συναδέλφων γιά νά προστατεύσουμε τό συμφέρον μας».
Η κλεψιτυπία είναι ένα πρόβλημα
πού έχει τίς ρίζες του σέ δυό πολύ
σημαντικά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν οί έκδοτες.
Στά μεγάλα οικονομικά προβλή
ματα καί στήν άνυπαρξία νομοθε
σίας πού θά τούς προστατεύει ούσιαστικά άπό τέτοιες περιπτώσεις.
Είναι σέ όλους σχεδόν γνωστά τά
κυκλώματα πού φωτογραφίζουν τά
βιβλία καί τά προωθούν στήν άγορά.
Είχαμε κι έμείς άλλωστε τό πρόβλη
μα μέ τά « Εκατό χρόνια μοναξιάς«
όμως είναι τόσο μεγάλο τό κόστος,
τόσο μακροχρόνια ή διαδικασία και
τόσο μικρό τό τελικό κέρδος που ό
έκδοτης διστάζει πάρα πολύ πριν
άποφασίσει νά κινήσει μιά διαδικα
σία έναντιον αυτών τών κυκλωμά
των. Έτσι ή κατάσταση αυτή παρα
μένει.
Σέ σχέση τώρα μέ τα βιβλία που
βγαίνουν χωρίς δικαιώματα ή κατά
σταση είναι διαφορετική. Τις περισ
σότερες φορές δέ γίνεται από κακή
πρόθεση. Είναι μιά προσπάθεια τού

έκδοτη να μειώσει τό κοστος έκδο
σης, άφού γιά τά περισσότερα βιβλία
είναι άμφιβολο άν θά «βγούν» οικο
νομικά. Παλιότερα, αύτό ήταν ό
κανόνας γιά τήν Ελλαδα. Από ένα
σημείο και πέρα όμως δέν μπορούσε
νά συνεχιστεί. Έτσι άρχισαν καί οί
διαφορές μεταξύ τών έκδοτών. Ο
ταν π.χ. έμείς πήραμε τα δικαιώματα
γιά τήν έκδοση τών έργων τού Μάρ
κες συμφωνήσαμε μέ όσους είχαν
έκδωσει μέχρι τότε κάποια βιβλία
του να τα αποσύρουν άπό την άγο
ρά. Οταν όμως βγήκε « Ο συνταγ
ματάρχης δέν εχει κανένα να τού
γραψ’ει» βρήκαμε σ' ολα τα βιβλιο
πωλεία νά υπάρχει τό ίδιο βιβλίο άπό
τις έκδόσεις «Γραμματα» Ο κ Τρικεριιυτης μάς διαβεβυιωνει ακόμα
πώς ό ίδιος δέν τά διακινεί στήν
άγορά έδώ και καιρό. Μα είναι
σοβαρά πράγματα αύτά; Ετσι άναγκαζόμαστε χωρίς νά τό θέλουμε, νά
φτάνουμε σέ καταγγελίες και μηνί 
σεις ενάντιον συναδέλφου γιά νά
προστατεύσουμε τό συμφέρον μας.

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Βαγγέλης Τρικεριώτης:

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Τίτος Μυλωνόπουλος:
«Νά βρούμε τρόπους νά άνεβάσουμε τό τιράζ κι όχι νά
άποφεύγουμε νά πληρώνουμε τά συγγραφικά δικαιώματα».
Θά ήθελα νά άναφερθώ σέ έκείνη
τήν κατηγορία κλεψίτυπων βιβλίων
πού άφορούν τήν έκδοση μεταφρα
σμένων έργων ξένων συγγραφέων.
Ασφαλώς, στήν Ελλάδα, όταν
λίγοι ήταν έκείνοι πού ένδιαφέρονταν γιά τίς έκδοτικές δραστηριότη
τες -πολύ λίγοι οί άναγνώστες καί
μετρημένοι στά δάχτυλα οι έκδότεςύπήρχε ή παράδοση νά έκδίδονται
μεταφράσεις ξένων έργων χωρίς νά
έρωτάται ό συγγραφέας τους καί
πολύ περισσότερο χωρίς νά πληρώ
νεται. Τότε καί μόνον τότε, γιά τούς

καμιά ζημιά γιά τόν έκδοτη, έπειδή
ίσως καί κάποιος άλλος θά ήθελε νά
τό έκδώσει, είναι νά άγοράζει τό
copyright τού συγκεκριμένου έργου.
Δυστυχώς, ύπάρχει μιά μερίδα έκ
δοτών άκόμα σήμερα, πού διατείνε
ται ότι ή πληρωμή δικαιωμάτων
ατούς ξένους άνεβάζει άφόρητα τό
κόστος τού βιβλίου καί αύτοί οί
άνθρωποι προτείνουν νά ύπάρξει
κάτι σάν μυστική συμφωνία άνάμεσα
στούς έκδοτες, οί όποιοι θά άρνούνται την καταβολή δικαιωμάτων και
θά συμφωνούν μεταξύ τους ποιά
βιβλία θά έκδιδει ο καθένας. Παιδια
ρίσματα, λοιπόν, και άντιδραστικές
συντεχνιακές άντιλήψεις.
Αν τό κόστος μέ τήν πληρωμή
δικαιωμάτων άνέρχεται -και πράγ-

λόγους πού προανάφερα, σχεδόν
κανένας δέ θιγόταν οικονομικά, έφόσον τά έσοδα άπό τήν πώληση τών
βιβλίων ήταν μικρά, οπότε τί νά
άπαιτήσει ό συγγραφέας, ή παραγω
γή ήταν μικρή, άρα οί έκδοτες γιατί
νά μαλώσουν πάνω στό ποιό βιβλίο
θά κυκλοφορήσουν στήν άγορά.
Από τή μεταπολίτευση καί μετά,
όμως, τά πράγματα άλλαξαν. Καί οί
έκδοτες φύτρωναν σότν μανιτάρια,
καί τά βιβλία πού τυπώνονταν αυξά
νονταν μέ γεωμετρική πρόοδο. Ο
μόνος τρόπος γιά νά μήν ύπάρχει

«Δυστυχώς κι έμεϊς οί ίδιοι οί έκόότες συμβάλλουμε πολλές
φορές - γιά εύκαιρειακά συμφέροντα - στή δημιουργία
έντυπώαεων γιά τήν έκταση τού φαινομένου τής κλεψιτυπίας».
Στό ζήτημα τής κλεψιτυπίας έχουν
δοθεί διαστάσεις δυσανάλογες μέ τό
μέγεθος τού προβλήματος. Υπάρ
χουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα
πού άντιμετωπίζουν οί έκδοτες, στά
όποια όμως δέ δίνεται ή άνάλογη
δημοσιότητα. Αντίθετα, τά σχετικά
μέ τήν κλεψιτυπία ζητήματα άποκτούν μιά τέτοια δημοσιότητα καί μέ
ένα τέτοιο τρόπο πού’ δίνεται ή
έντύπωση στό Κοινό πώς στόν έκδο
τικό χώρο ή κατάσταση έλάχιστα
διαφέρει άπό τά κυκλώματα τού
ύπόκοσμου. Δυστυχώς στή δημιουρ

γία αύ’τής τής έντύπωσης έχουμε
συμβάλει καί οί ίδιοι οί έκδοτες πού
γιά εύκαιριακά συμφέροντα, γιά δη
μιουργία έντυπώαεων καί άκόμη γιά
διαφημιστικούς λόγους δίνουμε τρο
φή σέ άνάλογα δημοσιεύματα τού
τύπου. 'Επί πλέον, διαφορετικής
φύσης προβλήματα τσουβαλιάζο
νται κάτω άπό τόν ορισμό «κλεφ’ίτυπια». Δέν είναι όμως έτσι. Υπάρχει
κατ' άρχάς ή καθαρή κλεψιτυπία.
Κάποιοι κάνουν φωτογραφική άναπαραγωγή ένός βιβλίου πού έχει
γίνει έπιτυχια και τό προωθού>ν στήν
άγορά.
21

ΙΙιΙΙΙΙ^ ΙΙ/= \\\ΙΙ! ΙΙΐιΙΙΐΙΐιι= //ΙΐΙΙΙΙιΙΐ^ ΙΙΐι· ιΙιι^ ιιΝ\\ ι ι Ι ΐ = - ^ Ι Ι ι ΐ . Ι . Ι
Τό δεύτερο πρόβλημα πού ύπάρχει είναι ή έκδοση βιβλίων χωρίς
δικαιώματα άπό τόν έκδοτικό οίκο
τού έξωτερικού. Κι έδώ δυστιιχώς οί
ίδιοι οί έκδοτες έχουμε διαμορφώσει
μιά κατάσταση πολύ άσχημη. Τό
μικρότερο ποσό πού μπορείς πιά νά
πληρώσεις γιά ένα όποιοδήποτε βι
βλίο είναι 50.000. Αύτό τό ποσό γιά
ενα βιβλίο πού 0ά έχει πώληση γύρω
στά 1.500 άντίτυπα είναι πάρα πολύ
μεγάλο. "Ετσι άπό οικονομική άνάγκη μάλλον καί όχι άπό κακή πρόθε
ση βγαίνουν βιβλία χωρίς δικαιώμα
τα. Τελευταία όμως, τουλάχιστον οί
μεγάλοι έκδοτικοί οίκοι πληρώνουν
δικαιώματα κι άς είναι άσύμφορο.
Κλεψίτυπες έκδόσεις τού Μάρκες
έγιναν άπό εξι συνολικά έκδοτες,
μετάξι') τών όποιων τά «Νέα Σύνο
ρα» ήταν ό πρώτος διδάξας, μέ τά
θρυλικά πλέον «1Εκατό χρόνια μο
ναξιάς». Σήμερα ό ίδιος αύτός έκδοτικός οίκος έμφανίζεται τιμητής ό
σων τόλμησαν νά έκδώσουν άλλα
βιβλία τού Μάρκες!!! Κι ένώ γνωρίζει
πολύ καλά ότι τά βιβλία τών άλλων
έκδοτων έχουν άποσυρθεί άπό τήν
άγορά, γιά λόγους καθαρά διαφημι
στικούς, συκοφαντεί άλλους έκδο
τες γιά κλεψιτυπίες κι άλλα φαιδρά.
Χαρακτηριστικό τής ύποκρισίας
πού ύπάρχει μέσα σ' όλα αύτά είναι

ότι ό ίδιος έκδοτης άνήγγειλε πρό
καιρού «μέ περηφάνεια», τή συνερ
γασία του μέ τόν ύπ' άριθμόν 1
έκδοτη κλεψίτυπων βιβλίων στην
' Ελλάδα.
Τέλος έχει παρουσιαστεί ένα πρό
βλημα μέ μερικούς "Ελληνες συγγρα
φείς πού καταγγέλλουν τούς έκδο
τες ότι άποκρύπτουν τόν αληθινό
άριθμό τών άντιτύπων πού πουλή
θηκαν ώστε νά μήν πληρώσουν τά
νόμιμα δικαιώματα κι έδώ δυστυχώς
ύπάρχει μιά άσχημα διαμορφωμένη
κατάσταση. Τό ποσοστό τού συγ
γραφέα είναι 15-25% έπί τής λιανι
κής τιμής τού βιβλίου, ποσοστό ύ
περβολικά ύψηλό, άν σκεφτεί κανείς
πώς ατό έξωτερικό σπάνια ύπερβαίνει τό 10%. Παρ' όλα αύτά τό πρό
βλημα έμφανίζεται μέ κάποιους συγ
γραφείς πού τά βιβλία τους δέν
καλύπτουν τά έξοδα έκδοσης. Οί
καλοί συγγραφείς πληρώνονται κα
νονικά. Όμως ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα καχυποψίας μεταξύ
έκδοτών καί συγγραφέων πού μετα
φέρει στή δημοσιότητα καί έντείνει
τήν κακή έντύπωση πού ύπάρχει.
Πάντως νομίζω πώς αύτοϋ τού
τύπου τά ζητήματα είναι σαφώς
δευτερεύοντα σήμερα γιά τούς έκδο
τες.

«ΕΞΑΝΤΑΣ»

Θέμης Μπανουσης:
«Τώρα κλαΐς, γιατί κλαίς; Σϋ δέν είσαι ηού γέλαγες χδές;»
Η κλεψιτυπία είναι ένα φαινόμε
νο στόν έκδοτικό χώρο, παράγωγο
τών τεράστιων προβλημάτων πού
άντιμετωπίζει ό κλάδος. Ισως θά
πρέπει έδώ νά πούμε ότι τό φαινόμε
νο αύτό δέν είναι μοναδικό προνόμιο
τού έλληνικοϋ χώρου. Καί στή Δυτι
κή Εύρώπη γίνεται κλεψιτυπία άλλά
μέ άλλη μορφή. Ή κλεψιτυπία μέ
στόχο τό κέρδος και μόνο δέν είναι
πολύ διαδεδομένη καί ή θεσμική
διάρθρωση τής κοινωνίας τών χωρών
αυτών δέν έπιτρέπει παρα-οίκονομικές λειτουργίες. ' Επί τό έλληνικότερον, δέν έπιτρέπει νά άγοράζονται
βιβλία άπό τά βιβλιοπωλεία χωρίς
τιμολόγιο ή νά άγοράζεται χαρτί
χωρίς τιμολόγιο. ' Αντίθετα είναι δια
δεδομένη έκεί ή μορφή τής κλεψιτυπίας μέ σαφώς ιδεολογικοπολιτικά
κίνητρα, όπου δηλαδή τυπώνονται
καί πουλούνται φτηνά (χωρίς κέρδη
έμπορικά) βιβλία πανάκριβα γιά νά
μπορεί νά τ' άγοράζει κι ό φοιτητής
κλπ. Οί Πράσινοι στή Γερμανία, γιά
παράδειγμα, δούλευαν σάν τέτοιου
τύπου κλεψιτυπάδες.
Αύτή ή μορφή δέ συναντιέται στήν
' Ελλάδα λόγω άνυπαρξίας ιδεολογι
κού προβληματισμού. Χαρακτηρι
στικά άναφέρω τό παράδειγμα άπό
έκδοση τού «Κεφάλαιου» τού Μάρξ,
όπου σέ ένα σημείο ό όρος Umschlag
(δηλ. ή άνακύκλωση) μεταφράζεται
ώς «γυροβολιά τού κεφάλαιου», καί
φυσικά κανείς δέ διαμαρτυρήθηκε.
"Αν θέλουμε όμως νά άντιμετωπίσουμε τό πρόβλημα γενικότερα, θά
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πρέπει νά δούμε πώς διαμορφώνο
νται στό χώρο οί τρεις κατηγορίες
τών έκδοτών στήν Ελλάδα.
Η πρώτη κατηγορία είναι οί έκδο
τες τού πολύτομου βιβλίου (τού
«χοντρού» βιβλίου) καί στό χώρο
αύτό κυκλοφορούν καί τά πολλά
λεφτά, οί μεγάλες εισπράξεις (“Αν
καί τελευταία καί αύτός ό χώρος
περνάει κρίση). Ή κατηγορία αύτή
διαμορφώθηκε μετά τόν έμφύλιο καί
άποτελείται άπό άνθρώπους πού
άσκησαν καί άσκούν τό έπάγγελμα
αύτό ύποχρεωτικά σχεδόν μιά καί
γιά πολιτικούς λόγους δέν μπορού
σαν νά άπορροφηθούν όπουδήποτε
άλλού. Η κατηγορία αύτή εύθύνεται γιά τίς έξωφρενικές ονομαστικές
τιμές, γιά τά τεράστια ποσοστά στά
γραφεία μεταπώλησης καί τήν απί
στευτα χαμηλή ποιότητα τών έργων.
Γιά παράδειγμα, σειρά πολύτομου
βιβλίου όνομαστικής άξίας 24.000
δρχ., πωλείται ατούς πλασιέ στήν
τιμή τών 6.000 δρχ, ή έγκυκλοπαίδεια πολύ γνωστού έκδοτικού οίκου
καί όνομαστικής άξίας 45.000 δρχ.
πωλείται στούς μεταπωλητές στή
φοβερή τιμή τών 4.500 δρχ.
' Η δεύτερη κατηγορία είναι οί
έκδότες τού παρασχολικού βιβλίου,
φροντιστηριακού κλπ. Στό χώρο αύ
τό ύπάρχουν πάρα πολλά έρωτηματικά σχετικά μέ τίς πωλήσεις τους σέ
δημόσιους φορείς. Είναι γνωστό ότι
άν βρεθεί ή κατάλληλη πρόσβαση, τό
ίδιο βιβλίο μπορεί καί άγοράζεται 10
φορές συνέχεια.

' Η τρίτη κατηγορία είναι έντελώς
ιδιόμορφη. Τό ιδιόμορφο χαρακτηρί
ζεται άπ’ τό γεγονός ότι λειτούργησε
άρχικά μέ σαφώς καί κύρια τό ιδεο
λογικό στοιχείο. Ή άντίληψη αύτή
όμως μέ τόν καιρό περνάει σέ δεύτε
ρη μοίρα μιά καί όλο τό οικονομικό
καί τεχνικό πλέγμα τού έκδοτικού
χώρου τό έπιβάλλει. Δηλαδή:
1. Τό περιορισμένο άναγνωστικό
κοινό.
2. Τό μεγάλο κόστος τής έκδοσης.
3. Ανύπαρκτη κρατική συμπαρά
σταση, δανειοδότηση, έλλιπείς έγκαταστάσεις βιβλιοθηκών κλπ.
4. Τά τεράστια ποσοστά στούς
«καθιερωμένους» συγγραφείς, δηλ.
τό 20% έπί τής όνομαστικής άξίας.
5. Τό πρόβλημα τών μεταφράσεων
πού διαιωνίζεται φυσικά, όταν οί
ίδιοι οί μεταφραστές δέν άποφασίζουν νά κάνουν ένα σωματείο.
6. Η πλήρης άνυπαρξία άν όχι
άνεπάρκεια κριτικής σέ έντυπα καί
έφημερίδες γιά τίς νέες έκδόσεις.
Μέ ρωτάς γιατί στό φεστιβάλ βι
βλίου έκθέτονται καί πολυάριθμα

βιβλία πού κάνουν μόνο γιά πολτο
ποίηση.
Καί άπαντώ: Μήν είμαστε τόσο
αύστηροί μέ τούς έκδότες, όταν
τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται
σ' όλους τούς κλάδους στήν ' Ελλά
δα.
'Απόδειξη πώς όταν κάνουμε έξαγωγές, όπωροκηπευτικά γιά παρά
δειγμα, βάζουμε πάνω τά καλά κάτω
τά σκάρτα, τήν τρίτη φορά οί Γερμα
νοί δέν τά παίρνουν, κλαϊμε καί τά
πετάμε στίς χωματερές. Αύτό συμ
βαίνει σ' όλους τούς κλάδους καί
φυσικά καθρεφτίζεται καί πολιτικά.
Διότι τό πολιτικό άλαλούμ στήν ' Ελ
λάδα είναι γελοιοδέστερο τού έκδοτικού.
Πάρε παράδειγμα τήν ομιλία τού
Μένιου στό Αίγιο ένάντια στόν Κα
ραμανλή.
Τό χάος δηλαδή τό έκδοτικό, άν
όφείλεται κύρια στά τεράστια οικο
νομικά προβλήματα, δέν παύει νά
οφείλεται καί στόν τρόπο πού λει
τουργούν τά πάντα στήν ' Ελλάδα.

«ΝΕΦΕΛΗ»

Γιάννης Δουβίτσας:
«Είμαι σίγουρος πώς δέν υπάρχει έκδότης στήν 'Ελλάδα, μέ
συνεχή παραγωγή βιβλίων, πού δέν έχει βγάλει κάποιο βιβλίο
χωρίς δικαιώματα».
Κατ' άρχάς είναι τελείως διαφορε
τικής φύσης πρόβλημα ή κλεψιτυπία
άπ' τό νά βγάζεις βιβλία χωρίς δι
καιώματα.
Ας πάρουμε τήν πρώτη περίπτω
ση. Βγαίνει ένα βιβλίο καί σπάει τά
ταμεία. Υπάρχει ένα κύκλωμα πού
τό φωτογραφίζει καί τό προωθεί
στήν άγορά. Αύτό τό κύκλωμα είναι
ένγένει γνωστό. Τό πρόβλημα είναι
πώς μπορείς νά τούς βρεις καί πώς
μπορείς νά τούς πιάσεις. Είναι ολό
κληρος μηχανισμός. Είναι τό πιό
καλοστημένο κύκλωμα στήν Ελλά
δα. "Εχουν κάποια τυπογραφεία
πού είναι μέσα στά κόλπα, έχουν
κάποια βιβλιοδετεία δικά τους, έ
χουν καί μηχανές έκτυπωτικές. Ι
διαίτερα όμως είναι όργανωμένοι στή
διάθεση. Υπάρχουν άνθρωποι πού
θά τό πάρουν καί θά τό προωθήσουν
σέ χώρους πού γιά νά τούς πιάσεις
πρέπει νά ανακατεύεσαι. Ό Ερμής
π.χ. δέν πρόκειται νά τούς πιάσει
ποτέ. Μέ τά μυαλά πού έχει, άφού δέ
βγαίνει καθόλου άπό τό μαγαζί του.
Πρέπει νά βρούμε τό κλεμμένο βι
βλίο νά τού τό πάμε στό μαγαζί του,
καί ζήτημα είναι άν θά πάρει χαμπά
ρι. Γιά νά τούς πιάσεις πρέπει νά
κυκλοφορείς στήν άγορά.
Πάντως καί πάλι είναι δύσκολο νά
τούς πιάσεις. Μέ τί στοιχεία; Έδώ
έγινε ή έξής πλάκα μέ τόν Σαμαράκη.
Ό Σαμαράκης τούς είχε τσακώσει
στή Λάρισα στό πατάρι μέ κλεψίτυπα άπό τό «Λάθος», καί τούς πήγε
στό δικαστήριο καί στό δικαστήριο ό
κατηγορούμενος παρουσιάζει δυό
άντίτυπα: Τό κλεψίτυπο καί τήν
κανονική έκδοση τού Έλευθερου-

δάκη. Καί λέει: «Κύριε πρόεδρε, έγώ
νόμιζα πώς ήταν κανονικό αύτό πού
πουλούσα. Δέν μπόρεσα νά τό ξεχω
ρίσω άπό τό κανονικό. Εσείς κύριε
έαμαράκη, μήπως μπορείτε νά μού
πείτε ποιό άπό τά δυό είναι τό
κανονικό;» Τά βάζει μπροστά του κι
ό Σαμαράκης μπερδεύτηκε καί δέν
μπόρεσε νά τά ξεχωρίσει. Δέν είναι
εύκολο πράγμα νά τούς πιάσεις.
' Η βασική αιτία αύτής τής ιστο
ρίας είναι ότι δέν ύπάρχει οργανωμέ
νη διάθεση τού βιβλίου ώστε νά
μπορεί νά πηγαίνει παντού. 'Έτσι ό
έκδότης δέν μπορεί νά έλέγξει τήν
κατάσταση. Κι ό νόμος νά γίνει πιό
αύστηρός μπορεί νά περιοριστεί λι
γάκι, άλλά θά συνεχίσει νά ύπάρχει.
Γιά νά σταματήσει αύτή ή κατάστα
ση θά πρέπει νά ύπάρξει οργάνωση
τής αγοράς καί παρακολούθηση άπό
τούς έκδότες.
Όμως τό κράτος δείχνει πλήρη αδι
αφορία.
Οί έκδότες δέν μπορούν νά κά
νουν κάτι τέτοιο. Τό δοκίμασε ό
«Όδυσσέας» καί είδες τί έπαθε.
’Εγώ τό κρατάω μέ τά δόντια καί δέν
πρόκειται νά προχωρήσω παραπά
νω. Στή Θεσσαλονίκη όσοι τό δοκι
μάζουν μπήκαν μέσα παρασέρνοντας καί τούς έκδότες. Σήμερα κάτι
τέτοιο δέν είναι βιώσιμο.
Η ιστορία τώρα μέ τά δικαιώματα
τών βιβλίων είναι διαφορετική. Έγώ
έχω μιά άλλη άποψη άπ' ό,τι πολλοί.
Πιστεύω πώς γιά τά περισσότερα
βιβλία πού βγαίνουν στήν Ελλάδα
δέν πρέπει νά πληρώνουμε δικαιώ
ματα. Γιατί είναι τόσο μικρό τό τιράζ
πού έχουνε πού δέ συμφέρει σέ

καμιά περίπτωση νά φορτώνεις στό
Είμαι σίγουρος πώς δέν ύπάρχει
κόστος τους καί τήν πληρωμή τών
έκδοτης στήν ' Ελλάδα άπό αυτούς
δικαιωμάτων. Θά μπορούσαν νά υ
πού έχουν συνεχή παραγωγή πού
πάρχουν δικαιώματα -αν καί είναι
δέν έχει βγάλει βιβλίο χωρίς δικαιώ
λίγο περίεργο αυτό πού λέω- σέ ! ματα. Δέν είναι κλεψιτυπία αύτό τό
βιβλία πού έχουν μιά σημαντική ' πράγμα. Έμείς οί ίδιοι δημιουργού
πώληση, όπως π.χ. τά βιβλία τού
με τό θέμα καί καθόμαστε γιά 1.000
Μάρκες. Εκεί νά μπει τό πράγμα ί άντίτυπα καί κάνουμε καταγγελίες
στόν άνταγωνισμό τής αγοράς καί
στις έφημερίδες. Παράδειγμα ό Λιόποιος μπορεί νά δώσει παραπάνω.
βάνης. Γιατί ό Λιβάνης πήρε τά
Στά βιβλία όμως τού Γκριγιέ ή τού
δικαιώματά τού Μάρκες χάρις στή
Μπλανσό π.χ. στά όποια πουλάς
Μελίνα. 'Όταν ήρθε στήν Ελλάδα ή
2.000 κομμάτια σέ 3 χρόνια είναι
’Ισπανίδα άντιπρόσωπος γιά νά λύ
άνόητο νά πληρώνεις δικαιώματα.
σει τό πρόβλημα -γιατί όσα έβγαιναν
μέχρι τότε ήταν κλεφίτυπα, καί τού
Αντί νά μάς λέει ό Γάλλος «ευχαρι
Λιβάνη φυσικά- τό πρώτο τηλέφωνο
στώ πολύ πού μού βγάζεις τόν
πού δέχτηκε ήταν άπό τή Μελίνα
Μπλανσό (όσο μεγάλος κι άν είναι ό
Μερκούρη, πού απαίτησε νά δοθούν
Μπλανσό) πού μεταφέρεις τήν κουλ
τά δικαιώματα στόν Λιβάνη. Όταν
τούρα μου» φορτώνοντας στήν κα
πήγαμε έμείς νά συνδιαλλαγούμε τό
μπούρα σου όλα αύτά τά έξοδα σέ
θέμα σχεδόν είχε λήξει. Τί νά πεϊ
κυνηγάει κι άπό πάνω. Ή Ελλάδα
κανείς...
θά μπορούσε νά έξαιρεθεϊ λοιπόν
Από κεί καί πέρα τό πρόβλημα
γιατί είναι μιά χώρα μέ μικρές δυνα
αύτό έντείνεται άπό τούς συγγρα
τότητες. Όμως κάτι τέτοιο δέ φαίνε
φείς καί τούς δημοσιογράφους πού
ται ότι μπορεί νά γίνει. "Ετσι ήδη
όλοι έχουν γίνει δυστυχώς συγγρα
έχουμε άρχίσει νά πληρώνουμε όλοι
φείς. 'Όταν άκούνε κλεψιτυπία είναι
δικαιώματα γιά νά έχουμε τό κεφάλι
τρομερά εύάλωτοι γιατί νομίζουν ότι
μας ήσυχο. Δέν έχω καμιά διάθεση
πάμε νά τούς φάμε τό ψωμί τους.
νά μέ παίρνουν άπό τήν πρεσβεία
Λένε ότι τούς κρύβουμε τόν άριθμό
τηλέφωνο καί νά διαμαρτύρονται ή
τών άντιτύπων. δέν τούς πληρώνου
νά τσακώνομαι μέ συναδέλφους καί
με, κλπ. Εγώ δέν άκουσα ποτέ τόν
νά μέ κουτσομπολεύουν ότι είμαι
Ταχτσή, τόν Πετρόπουλο ή τόνΤσίρπαλιάνθρωπος. Αύτό όμως θά κάνει
κα -όσο ζούσε- νά διαμαρτύρονται
κακό στό βιβλίο. Θά κυνηγάμε άναότι κάποιος τούς έκλεψε. Αύτοί πού
γκαστικά όλοι τά βιβλία πού έχουν
διαμαρτύρονται είναι έκείνοι πού τά
κίνηση μέ άποτέλεσμα τήν πτώση
βιβλία τους πουλάνε 300 άντίτυπα τό
τής ποιότητας."Ολη αύτή ή τυπο
πολύ.
ποίηση τών πραγμάτων πού πάνε
Πάντως νομίζω πώς τό πρόβλημα
μερικοί νά έπιβάλουν είναι νά γίνου
τής κλεψιτυπίας συνολικά είναι μη
με κι έμείς καθώς πρέπει καί κάποια
δαμινό γιά τούς έκδοτες σέ σχέση μέ
βιβλία πού μέσα σ' όλη αύτή τήν
τά ύπέρογκα οικονομικά προβλήμα
κατάσταση βγαίνανε δέ θά ξανατα πού άντιμετωπίζουν καί τά όποια
βγούνε. Κανείς τελικά δέ θά θέλει νά
πρέπει κάποτε νά δημοσιοποιηθούν
είναι αύτός ό κλέψιτυπάς.
γιά νά άνοίξει κάποια συζήτηση γιά
τή λύση τους.
Κι έμείς οί έκδοτες έχουμε μεγάλο
μέρος τής εύθύνης γι' αύτή τήν κα
Δυστυχώς όμως σήμερα τό κράτος
τάσταση. Ο καθένας έχει μαλώσει
άδιαφορεί. "Αν σ' όλα τά χρόνια μετά
μέ κάποιον άλλο καί μετά τού τήν
τόν έμφύλιο τό βιβλίο βρισκόταν ύπό
έχει στημένη νά τού τή φέρει. Αύτά
διωγμό σήμερα δέν τό πολεμάνε,
είναι όμως ύπερβολή. Θά μπορούσα
άλλά άδιαφορούν. Τί άλλο έχει κάνει
με νά συμφωνήσουμε μεταξύ μας
ή Μελίνα άπό τό νά βγάζει λόγους
ποιά βιβλία θά βγάζει ό καθένας.
στά φεστιβάλ;
Όμως έπικρατεί μιά άνευ προηγου
Αλλά καί μεταξύ τών εκδοτών
μένου υποκρισία. Χαρακτηριστική
έπικρατεί άποδιοργάνωση. Άλλω
είναι ή περίπτωση μέ τόν «Όδυσστε οί περισσότεροι εκδότες σάν
σέα». ' Ερχόταν ό Τίτος καί κυνηγού
μικροεπαγγελματίες είναι συντηρη
σε έμένα γιά ένα βιβλίο τού Μπουκό- 1 τικοί. Δέν προχωράνε εύκολα. Πήγα
φσκι πού τελικά δέν έβγαζα καί
με νά φτιάξουμε ένα σύλλογο έκδοκάποια στιγμή πού τά πράγματα
τών καί τελικά έμφανίστηκε σάν
βγήκαν στήν έπιφάνεια είχε δέκα
άδελφοκτόνα σύγκρουση. Όμως εί
βιβλία στήν άγορά χωρίς δικαιώματα.
ναι φανερό πώς τά συμφέροντά μας
Καί ήταν συγχρόνως ό προστάτης
άπό τούς βιβλιοπώλες είναι διαφορε
των έκδοτων. Όλοι όσοι κατά και
τικά. Τί νά γίνει. "Οπως φαίνεται ή
ρούς φωνάζουνε κάτι έχουν στήν
κατάσταση στό χώρο τού βιβλίου
καμπούρα τους. Κιέγώτό χω κάνει.
θ' άργήσει πολύ νά βελτιωθεί.

Κι ένα σχόλιο
γιά τό Βαλκανικό
Φεστιβάλ Βιβλίου.

Είδαμε καί φέτος στό πεδίο τού
Ά ρε ως τούς έκδότες μέ τά περίπτε
ρά τους παραταγμένους στή σειρά
νά έκθέτουν πάνω άπό 20.000 τίτ
λους βιβλίων.
Πάλι όμως δημιουργήθηκε ή έντύπωση ότι κάτι δέν πάει καλά σ' δ,τι
έννοούμε λέγοντας βιβλίο καί ή με
γάλη ποικιλία δέν έπεισε ούτε γιά

«ΚΕΙΜΕΝΑ»

Φίλιππος Βλάχος:
«Οί περισσότεροι έκδοτες δουλεύουνε μέ τά σλόγκαν "άσπρο
χαρτί-μαύρα γράμματα" ή "πολλοί βάτό δούνε καί λίγοι βάτό
καταλάβουνε"».
Μά γιατί θελήσατε νά σταθείτε
στήν κλεψιτυπία; Επειδή είναι αδί
κημα τού κοινού ποινικού δικαίου
καί ό δράστης συλλαμβάνεται; Κι ό
βιβλιοπώλης πού φιλοξενεί τά κλεψίτυπα στό μαγαζί του;
Άν ήτανε μόνο ή κλεψιτυπία τό
πρόβλημα τού βιβλίου κομμάτια νά
γίνει. Αλλά έδώ δέ βρίσκεις άκρη. Τι
νά πεϊ κανείς; Από πού ν' άρχίσει
καί πού νά τελειώσει; Τά λέμε χρόνια
τώρα καί τί γίνεται; Βρίσκεται διορθωμός ή έπεμβαίνει ό εισαγγελέας;
Στό χώρο τού βιβλίου δέν υπάρχει
λόγος καί άντίλογος ή προβληματι
σμός. Εκτός άπό καμιά δεκαριά
έκδοτες πού σέβομαι καί τιμώ, οί
ύπόλοιποι δουλεύουνε μέ τό σλό. . .
γκαν «άσπρο χαρτί, μαύρα γράμμα
τα» ή «πολλοί θά τού' δούνε καί λίγοι
θά τό καταλάβουνε». Κι άπό κεί καί
πέρα αιτήματα, μόνο αιτήματα πρός
τό κράτος. Καί ζητάμε γιατί όλοι οί
έκάστοτε κυβερνώντες μάς άκούνε,
ή κάνουν πώς μάς άκούνε, χωρίς νά
ρωτήσει ποτέ κανείς τους τί προσφέ
ρουμε. Ακούσατε τίποτα γιά προ
διαγραφές άπό πλευράς ύπουργείου;
Μέ τήν ίδια εύκολία πού άγοράζεται άπό τό Υπουργείο Παιδείας ή
...σειρά(!) τών έκδόσεων «Πέλλα»
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, άπορρίπτεται ό... Παπαδιαμάντης γιατί
τολμούσε καί έγραφε στήν καθα
ρεύουσα καί έπί πλέον τόλμησαν νά
τυπώσουν τό βιβλίο μέ πολυτονικό..
Τί θέλετε νά σάς πώ: Αν τολμήσω
νά πώ ότι ένα βιβλίο δέν πρέπει
νά χει παραπάνω άπο δέκα λάθη
100 έκδοτες θά μού κόψ’ουν τήν
καλημέρα’ κι άν πώ ότι τά ξενόγλωσ
σα βιβλία πρέπει νά μεταφράζονται
στή ρωμαίικη γλώσσα οί 100 θά
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γίνουν διακόσιοι.
Προχτές μού έλεγε φίλος διορθω
τής ότι άπό ένα λατινοαμερικανικό
βιβλίο -όλόφρεσκη ή μετάφραση !λείπανε 10 τυπογραφικά. Όταν έ
ντρομος τηλεφώνησε στόν έκδοτη
ότι γίνεται κομφούζιο καί δέ βγαίνει
νόημα έκείνος τά βάλε μέ τόν μετα
φραστή; « Εγώ τού είπα νά κόψει
150 σελίδες (άπό τίς 500) δέν τού
είπα νά γ.... τό βιβλίο». Σέ ποιόν
άγορανομια νά τό καταγγείλουμε. Τό
βιβλίο τώρα τυπώνεται. Φωτοσύνθε
ση γάρ!
Πώς νιώθετε όταν διαβάζετε σέ
θεατρικό έργο τού Μπρέχτ φράσεις
ώαάν έτούτες έδώ;
« Ο δόκτωρ τής σχολικής άντιλήψεως» (στό κείμενο: ό καθηγητής
τού Γυμνασίου). « Η άμιμητη άπομιμηση» (στό κείμενο: ή άμιμητη θ ΐ’μοσοφία). Ή σέ άλλο μεταφραστικό
τερατούργημα διαβάζουμε «οί μύθοι
τής πηγής». Ό ποιος τό διάβασε καί
κατάλαβε ότι πρόκειται γιά τούς
«Μύθους» τού Λαφονταίν, κερδίζει
χρυσούν ώρολόγιον.
Άπατεών λοιπόν ό έπιδιδόμενος
εις τό άθλημα τής κλεψιτυπίας. Κι
αύτός πού βγάζει έγκυκλοπαίδειες
μέ τό κιλό καί ξαμολάει τά καλόπαιδα μέ τά καμιόνια -τελευταία τή
στήνουνε καί σέ κεντρικούς δρό
μους τής Αθήνας- κι έμείς άπαντάμε σέ τρεις έρωτήσεις και κερδίζου
με τήν έγκυκλοπαίδεια μέ γραμμά
τια: "Η παίρνουνε μπάλα τά σπίτια
καί έξαπατούν τίς μαναδες -δήθεν
τά παιδιά τους είναι εύφυΐες-. Οί
σύλλογοι καί ή Ομοσπονδία έκδοτών-βιβλιοπωλών δέ διαμαρτυρήθηκε ποτέ. Οί κύριοι αυτοί όμως είναι
μέλη μας «κονομημένοι» καί «πετυ
χημένοι», δικοί μας άνθρωποι.

Τελειώνοντας θά θέλαμε νά ξεκαθαρίσουμε ότι ή συζήτηση δέν θά
κλείσει έδώ καί ήδη στό έπόμενο τεύχος πρόκειται νά
παρουσιαστούν τόσο οί απόψεις τών ίδιων τών συγγραφέων γιά τά
προβλήματα αύτά όσο καί ή γνώμη κάποιων άλλων έκδοτών πού
θάθελαν κάτι νά προσθέσουν.
Ά ντα Θεοδωρίδου
Τάκης Ύπέρμαχος

τήν έκδοτική ποιότητα ούτε γιά τήν
άξια όλων αυτών τών τίτλων.
'Ακούσαμε ξανά τήν ύπουργό
Πολιτισμού νά διακηρύσσει τό βι
βλίο σάν τό ύψιστο πολιτιστικό άγαθό καί τούς έπισκέπτες νά φεύγουν
θαμπωμένοι άπό τήν ποσότητα μέν
άλλά καθόλου π ιό πρόθυμοι νά δια
βάσουν. Κάτι φταίει.

Κι όσο γιά τή «βαλκανικότητα»
τού Φεστιβάλ άν καί ό πόθος μας
γιά νά δούμε τά Βουλγάρικα καί τά
Αλβανικά χορευτικά συγκροτήμα
τα δέν ήταν διακαής, έν τούτοις τό
ότι δέν έμφανίστηκαν, οί κακές
γλώσσες τό άποδίδουν σέ άποφάσεις τού ύπουργείου Εξωτερικών.
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Μερικες άθεατες πλευρες
των κοινωνικών προβλημάτων
στη Θράκη

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ:

Κομοτηνή, σέ έπιφ ά νεια 1.400
στρεμμάτων πού θά κτιστούν σέ 4
φάσεις 6.000 κατοικίες γιά 19.200
κατοίκους καί στήν Ξάνθη σέ έκτα
ση 1.300 στρεμμάτων μέ 4.400 κατοι
κίες γιά 14.000 κατοίκους. Τό μέγε
θος τού έργου γίνεται φανερό αν
πάρουμε ύπόψη ότι κάθε μιά άπό
αυτές τίς πόλεις έχει σήμερα πληθυ
σμό περίπου 30.000 κατοίκους.
' Η σημερινή κυβέρνηση προωθεί
μέ άξιοθαύμαστη συνέπεια τό έργο
αύτό πού τής κληροδότησε ή Ν.Δ.,
πράγμα πού δέν έκανε μέ τόσο ζήλο
σέ άλλες περιπτώσεις, όπως γιά πα
ράδειγμα στό άεροδρόμιο τών Σπάτων, άποδεικνύοντας έμπρακτα τήν
έθνική ομοψυχία στόν χειρισμό τέ
τοιων έθνικών ζητημάτων. Στή Θρά
κη βρίσκονται περίπου 120.000
Μουσουλμάνοι πού οί ρυθμοί αύξη
σής τους είναι μεγαλύτεροι άπό αύτούς πού έχουν οί ορθόδοξες κοινό
τητες τών ’Ελλήνων τής περιοχής.
Σ' αύτό έρχεται νά προστεθεί καί τό
στοιχείο τής έξωτερικής μετανά
στευσης πού οί νομοί τής Ροδόπης
καί τής Ξάνθης έχουν άπό τά μεγα
λύτερα ποσοστά τής χώρας, χωρίς νά
είναι άσήμαντη καί ή έσωτερική
μετανάστευση. Ή βασική αιτία
γι' αυτά τά μεγαλόπνοα οικιστικά
σχέδια είναι λοιπόν προφανής: Συ
γκράτηση τού έλληνικοϋ πληθυσμού
καί άνατροπή τού συσχετισμού σέ
βάρος τών μειονοτήτων τής περιο
χής-

Μειονοτική
πολιτική
με ενεργό
πολεοδομία
' Η πολεοδομική πρακτική πού
άσκεϊ ή εξουσία στήν ' Ελλάδα έχει
πάψει τήν τελευταία δεκαετία νά
περιορίζεται στον καθορισμό κανο
νιστικών όρων δόμησης καί γίνεται
πιό δραστική. Σε δύο μεγάλες πόλεις
τής Θράκης, τήν Κομοτηνή καί τήν
Ξάνθη εχει άρχίσει νά δοκιμάζεται ό
θεσμός τής «ένεργού πολεοδομίας»
πάνω στόν όποιο άξονίστηκε ή οικι
στική άνάπτυξη καί άνάπλαση σέ
πολλά κράτη μετά τόν Β' Παγκόσμιο
πόλεμο. Ό θεσμός αύτός παρουσιά
στηκε γιά πρώτη φορά στήν ελληνική
πραγματικότητα μέ τόν χουντικό
νόμο 1003/71 «περί ένεργού πολεο
δομίας» πού συμπληρώθηκε καί
τροποποιήθηκε άπό τόν πεφωτισμέ
νο δεξιό Στ. Μόνο μέ τόν 947/79
«περί οικιστικών περιοχών»1 καί
πρόσφατα βελτιώθηκε παραπέρα
άπό τόν σοσιαλιστή ύπουργό Άντ.
Τρίτση μέ τόν οικιστικό νόμο
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1337/83.
Τό παράδοξο στήν όλη ύπόθεση
είναι ότη σέ πείσμα τών διακηρύξε
ων, ό θεσμός τής ένεργού πολεοδο
μίας δέν έχει κατευθυνθεϊ μέχρι
σήμερα γιά νά δώσει κάποιες άπαντήσεις στά όξυμένα προβλήματα
τών μεγάλων οικιστικών κέντρων,
τής αύθαίρετης δόμησης καί τών
παραθεριστικών περιοχών β' κατοι
κίας, όπου διαμορφώθηκαν ήπιότερες μορφές κρατικού παρεμβατι
σμού. Έχει τόν χαρακτήρα οργάνου
«έθνικής» πολιτικής πού παρεμβαί
νει στά ιδιότυπα δημογραφικά καί
κοινωνικά προβλήματα τής παραμε
θόριας περιοχής τής Θράκης!
' Η Κτηματική Τράπεζα μέ τις δυό
θυγατρικές έταιρίες, τήν ΕΚΤΕΝΕ
ΠΟΛ (Έθνικοκτηματική Α.Ε. ένεργοϋ πολεοδομίας) καί τή μελετητική
ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε., άνέλαβε νά φτιάξει μιά νέα πόλη στήν

Αύτός όμως ό εθνικός στόχος δέν
μπορεί νά γίνει πραγματικότητα μό
νο μέ τήν ένεργό πολεοδομία. Απαι
τούνται καί άλλου τύπου αυταρχικές
παρεμβάσεις καί συντονισμένες ένέργειες άπό τήν κρατική έξουσία
γιά νά άνατραπεI ή κοινωνική πραγ
ματικότητα σ’ αύτές τίς περιοχές.
' Εδώ άπλά έπισημαίνουμε τήν ύπαρ
ξή τους χωρίς ν’ άσχοληθούμε μέ
λεπτομέρειες, πράγμα πού έλπίζουμε νά τό κάνουμε άλλη φορά.
' Η πρώτη φάση τών κατασκευών
τελειώνει. Τό κόστος έχει φτάσει σέ
τέτοια ύψη πού νά συγκρίνεται μέ τίς
τιμές πώλησης τών διαμερισμάτων
στήν Κηφισιά. Αγοραστές δέν ύπάρχουν, είτε γιατί μέ τά άφθονα
δάνεια πού χορηγούνται άρκετοί έ
χουν άποκτήσει τό σπίτι τους, είτε
γιατί προτιμούν τήν ντόπια έλεύθερη
άγορά πού προσφέρει πολύ καλύτε
ρες τιμές. Νέοι έποικοι δέν έχουν
παρουσιαστεί γιατί δέν υπάρχουν
θέσεις έργασίας. Τά άναπτυξιακά
κίνητρα, άντί γιά ταχύρρυθμη βιομη
χανική άνάπτυξη τής περιοχής είναι
μέσο γιά εύκολο πλουτισμό τών βιομηχάνων πού άφοΰ πάρουν τά δά
νεια κλείνουν μετά τό μαγαζί. Οί
άγωνιστικές κινητοποιήσεις άπό
τούς άπολυμένους έργάτες δέν μπο
ρούν νά ανατρέψουν άπό μόνες τους
αύτή τήν πραγματικότητα, όταν ή
κυβερνητική πολιτική χειρίζεται αύτά τά ζητήματα στό έπίπεδο τών
διακηρύξεων πού έχουν κύρια ιδεο
λογικό χαρακτήρα. ' Η κατάληψη τής
πλατείας τής Κομοτηνής γιά μεγάλο
χρονικό διάστημα άπό τά μηχανήμα

τα μέ τούς έργάτες τής Βιομηχανίας
άλουμινίου ΠΡΟΦΙΛΕ δέν άνέτρεψε
τήν άπόφαση τής έταιρίας νά κλείσει
τό έργοστάσιο στήν παραμεθόριο
γιά νά δουλεύει καλύτερα άλλο πού
βρίσκεται στήν Κεντρική Ελλάδα.
Οί άνάγκες κατοικίας πού παρου
σιάστηκαν μέ τή δημιουργία πανεπι
στημίων στήν Ξάνθη καί τήν Κομο
τηνή έχουν ήδη καλυφθεί άπό τήν
ιδιωτική πρωτοβουλία. Τά νοίκια,
σάν δείκτης ζήτησης κατοικίας, είναι
σέ άρκετά χαμηλά έπίπεδα. Καί
βέβαια τό κράτος δέν ξόδεψε τόσα
λεφτά γιά νά καλύψει τίς στεγαστι
κές άνάγκες τών Μουσουλμάνων,
πού είναι φανερές σέ κάθε τυχαίο
έπισκέπτη. Εκεί λοιπόν πού άρχισε
νά τσακίζει ή ιστορία, έμφανίζεται ό
άπομηχανής θεός: οί πολιτικοί πρό
σφυγες πού έπαναπατρίζονται.
Ή κυβέρνηση άποφάσισε νά δη
μιουργήσει στήν Κομοτηνή τό μεγα
λύτερο κέντρο πολιτικών προσφύ
γων· τό δεύτερο θά γίνει στή Μεγαλόπολη. ' Η έθνική τους καθαρότη
τα έχει έξα σ φ α λισ τεϊ μέ τίς
δηλώσεις τού πρωθυπουργού ότι θά
έπιστρέφουν μόνον όσοι έχουν έλληνικό γένος, ένώ θά μένουν έξω οί
Μακεδόνες κλπ πού κατάγονται
άπό μέρη πού βρίσκονται έξω άπό
τήν έλληνική έπικράτεια. Όμως καί
μιά παράλληλη γκετοποίησή τους δέ
θά ήταν άχημη ιδέα γιατί ποιος ξέρει
τί μπορεί νά συμβεί μέχρι νά ένσωματωθούν στήν έλληνική κοινωνία. Αύ
τή ή πρακτική είναι έξάλλου μιά
σίγουρη μέθοδος κοινωνικού έλέγχου περιθωριακών κοινωνικών ομά
δων. Πρός αύτή τήν κατεύθυνση
έχουν ήδη αρχίσει νά μαζεύονται οί
πρώτες αιτήσεις γιά μακροπρόθε
σμα στεγαστικά δάνεια πού άκούγεται ότι θά συνοδεύουν μεγάλες εύκολίες γιά τήν έξόφλησή τους.
Ή ανικανότητα τής ΕΚΤΕΝΕ
ΠΟΛ νά λειτουργήσει σάν κερδοσκο
πική έπιχείρηση έμφανίζεται τώρα
σάν έπιλογή γιά παροχή κοινωφελών
ύπηρεσιών καί κοινωνικών αγαθών.
Τό μεγάλο κόστος τών κατασκευών
δέν πρόκειται νά καλυφθεί γιατί οί
τιμές πώλησης θά χαμηλώσουν άρκε
τά γιά νά γίνουν συναγωνίσιμες. Καί
οί άγοραστές πού δέν υπάρχουν
κατασκευάζονται μέ τή μέθοδο τού
χαριστικού δανεισμού. Οί «έθνικοί»
στόχοι, λοιπόν θά έπιτευχθούν καί
χαλάλι στό κοινωνικό καί οικονομικό
κόστος. Είναι λίγο άκριβοί βέβαια,
άλλά τό άξίζουν.
X. Δημάκης
1. Η ένεργός πολεοδομία ορίζεται στόν
947/79, στό άρδρο23, ώ ςεξής: « Ε νεργός
πολεοδομία είναι ή έπ ί τή βάσει πλήρους
πολεοδομιχον οχεόιασμοϋ χα ί όιά τής
έπεμβάσεω ς τον χράτους, ή τον υπό τού
τον έξονοιοόοτουμένον φορέως, άναμόρφωοις υφισταμένω ν ή δημιουργία νέων
πολεοδομιχώ ν αυγχροτημάτων, έξυπηρετούντων λειτονργιχώ ς τάς ά νά γχα ς τής
όρτγανωμένης χοινω νιχής διαβιώαεως ή
άπααχολήαεως τών χατοίχων χα ί άνταποχρινομένω ν εις τά φυαιχά, οίχονομιχά χα ί
αίσδητιχά δεδομένα τής περιοχής». Ο
όριομός αύτός διατηρείται μέ τόν νέο
οίχιστιχό νόμο 1337/83, μέ τό άρδρο 10.

Τί θά άλλάξει
στην 'Υγεία;

Ή εγκαθίδρυση τού 'Εθνικού συ
στήματος Υγείας είναι ή πιό χτυπη
τή προσπάθεια τού ΠΑΣΟΚ νά κάνει
«σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις» χω
ρίς σεβαστή άνακατανομή τού κοι
νωνικού πλούτου. Αύτή ή καινοτο
μία έχει μάλιστα φέρει σέ πολύ
δύσκολη θέση τόν μέσο σκεπτόμενο
άριστερό: πιστεύει ότι τό «πλαίσιο»
είναι «θετικό», άλλά δέν πολυπιστεύει ότι θά άλλάξει ριζικά ή ποιό
τητα καί ή άνισότητα τής περίθαλ
ψης. Μπορεί νά φταίει καί τό γεγο
νός ότι όσοι συνήθως σχολιάζουν
αυτά τά πράγματα δέν πολυσυχνάζουν στά ιατρεία τού ΙΚΑ καί άν ποτέ
βρεθούν στήν κοσμοπλημμύρα των
έξωτερικών ιατρείων όλο καί κάποιο
φίλο γιατρό θά «έχουνε». Ό,τι καί
νά φταίει όμως, τό ζήτημα τής σημα
ντικής αύξησης τών πόρων πού άφιερώνονται στήν περίθαλψη τής πλειοψηφίας τού πληθυσμού δέν έχει κάν
συζητηθεί, όπως δέν έχει συζητηθεί
συστηματικά τό ζήτημα τής διατήρη
σης τών κοινωνικών άνισοτήτων μέ
σα άπό τή λειτουργία τού νέου
συστήματος.
Μιά άρχική εικόνα τού ύψους τών
δαπανών καί σέ κάποιο βαθμό τής
ποιότητας τήςύγείας είναι δυνατό νά
βασισθεϊ σέ μία σειρά γνωστούς
δείκτες. Ό πω ς είχε άναφέρει καί ή
εισηγητική έκθεση τού νομοσχεδίου
οί κρατικές δαπάνες γιά τήν υγεία
στις χώρες όπου τό έπίπεδό τους
θεωρείται άξιοπρεπές φθάνουν τό
6% τού Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος ( Αγγλία, Γαλλία, Κανα
δάς, Σοβιετική "Ενωση, Ουγγαρία
κλπ. - στοιχεία τού 1981 ) ως τό 7 μέ

8% ('Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία
κ.ά.) ένώ στήν Ελλάδα φθάνουν
μόνο τό 3,85% : προστίθεται δέ ότι άν
ύπολογισθεί καί ένα 3% πού άντιστοιχεϊ στόν ιδιωτικό τομέα τής υ
γείας. τό συνολικό ποσοστό πλησιά
ζει τό 7%. Φυσικά αϊτό τό υψηλό
ποσοστό δέν δείχνει παρά τό πώς ή
άνισότητα τού ίσχύοντος συστήμα
τος συνυπάρχει μέ πολύ χαμηλές
συνολικές έπιδόσεις: ένώ στις περισ
σότερες άπό τις παραπάνω χώρες τά
κρεβάτια νοσοκομείου (μαζί μέ τά
ψυχιατρικά) ξεπερνούν τά 10 άνά
1.000 κατοίκους, στήν Ελλάδα φθά
νουν τό 1980 τά 6,6, 2,9 στό δημόσιο
τομέα καί 3,7 στόν ιδιωτικό. Επίσης
ένώ ό άριθμόςτών Ελλήνων γιατρών
μπορεί νά θεωρηθεί ικανοποιητικός,
οί νοσοκόμες φθάνουν στίς ευρω
παϊκές χώρες τίς 300 ως 600 άνά
100.000 κατοίκους, καί στήν Ελλά
δα (τό 1980) είναι μόλις 188, ένώ οί
ειδικευμένες είναι 95 άνά 100.000
κατοίκους.
Ή συζήτηση όμως γιά τούς πό
ρους τού συστήματος ύγείας είναι
μερική όταν άφορά μόνο τίς δαπάνες
τού κρατικού προϋπολογισμού
σ' αυτόν τόν τομέα: σύμφωνα, γιά
παράδειγμα, μέ τά στοιχεία τού κοι
νωνικού προϋπολογισμού γιά τό
1982, οί κρατικές δαπάνες γιά τήν
ύγεία έφθαναν τά 41 δισ. δρχ. περί
που, άλλά οί παροχές άσθενείας τών
άσφαλιστικών οργανισμών, πού κι
αυτές χρηματοδοτούν τό σύστημα,
έφθαναν τά 62 δισ. Τό συμπέρασμα
πού βγαίνει άπό τή διαπίστωση αυ
τής τής παράλειψης είναι ότι ουσια
στικά άπό τά καθιερωμένα κλισέ
πει νά σημαίνει καί αύξηση τών
πόρων πού έχουν στή διάθεσή τους
οί «μαζικοί» κυρίως άσφαλιστικοί
οργανισμοί ΙΚΑ καί ΟΓΑ: τά έσοδα
τού συνόλου αύτών τών οργανισμών
άντιπροσώπευαν τό 1980 τό 12%
τού ΑΕΠ ένώ τόν ίδιο χρόνο τά
άντίστοιχα ποσοστά ήταν στήν ' Ιτα
λία 17% καί στή Γαλλία 21%. Εξάλ
λου, άναγγέλλεται άπό τήν κυβέρνη
ση μιά αύξηση σέ σταθερές τιμές τών
κρατικών δαπανώνγιά τήν ύγεία πού
θά φθάσει τό 28,9% τό 1984 καί τό
12,5% τό 1985, δηλαδή 45% γιά τά
δύο χρόνια. Τό ποσό δέν είναι άμελητέο, αν καί μέ σταθερές τίς παροχές
τών άσφαλιστικών οργανισμών θά
άντιστοιχούσε σέ 15% αύξηση τών
συνολικών δαπανών. Πώς μπορούμε
όμως νά άποφύγουμε κάποιες άλλες
πονηρές σκέψεις; Τό νομοσχέδιο
προέβλεπε ότι «οί άσφαλιστικοί φο
ρείς καί τά ταμεία άποδίδουν σέ
ειδικό λογαριασμό τού Υπουργείου
Ύγείας καί Προνοίας τίς δαπάνες
περίθαλψης καί νοσηλείας τών άσφαλισμένων τους στά κέντρα ύ

γείας καί τά νοσοκομεία» Μήπως
επομένως ένα μέρος τής προβλεπόμενης αύξηση τών τρεχουσών δαπα
νών δέν είναι παρά ή άπλή καταγρα
φή κλασικών παροχών σέ νέους
λογαριασμούς;
Η μερική άντιμετώπιση άπό τήν
κυβέρνηση άλλά καί άπό τούς διάφο
ρους σχολιαστές τού ζητήματος τών
πόρων πού διατίθενται πραγματικά
γιά τόν τομέα τής ύγείας. μοιάζει
εξαιρετικά μέ μιά προσπάθεια νά
άποφευχθεϊ ή σαφής τοποθέτηση
τού ποιοτικού ζητήματος πού έμφανίζεται μέ τή στοιχειώδη παρουσίαση
τών ποσοτικών δεδομένων: τό σύ
στημα τής ύγείας δέν άπέκτησε ποτέ
τή δυνατότητα νά προσφέρει υπηρε
σίες στήν πλειοψηφία τού πληθυ
σμού πού νά άνταποκρίνονται στήν
ιστορικά διαμορφωμένη άντίληψη
γιά ικανοποιητική περίθαλψη καί
νοσηλεία. Καί ό λόγος είναι άπλός:
όπως έχει συμβεϊ γιά όλες σχεδόν τίς
κοινωνικές ύπηρεσίες, ή άστική τάξη
δέν δέχτηκε ποτέ νά πληρώσει μέ
φόρους ή μέ εισφορές τά ποσά πού
άπαιτοϋσε ή προσφορά άπό τό δη
μόσιο ικανοποιητικών άντίστοιχων
ύπηρεσιών.
Ένα μέρος τής σύγχισης πού επι
κρατεί σχετικά μέ τήν επιτυχή έφαρμογή τού νέου συστήματος άφορά
τίς σχέσεις τού· δημόσιου και τού
ιδιωτικού τομέα τής ύγείας. Η κυ
βέρνηση παρουσιάζει τήν άναπτυξη
τού ιδιωτικού τομέα σάν άποτέλεσμα τής έπιλογής τών προηγούμενων
κυβερνήσεων νά μήν άναπτύξουν τό
δημόσιο. Είναι βέβαια άλήθεια ότι ή
ύπαρξη στήν ύγεία (άλλά καί στήν
παιδεία λ.χ.) ένός έξαιρετικά άποδοτικού ιδιωτικού’ τομέα άποτέλεσε
μιά πραγματικότητα πού δέν αμφι
σβήτησαν στό έλάχιστο οί κυβερνή
σεις τής δεξιάς Η ούσιαστική όμως
αιτία τής διατήρησης καί άνάπτυξης
τού ιδιωτικού τομέα ήταν καί είναι ή
κακή ποιότητα τών ύπηρεσιών τού
δημόσιου: όταν τά ιατρεία τού ΙΚΑ
προσφέρουν τίς γνωστές άπαράδεκτες συνθήκες, τά ιδιωτικά κυκλώ
ματα προσφέρουν μία άνακούφ ιση
πού πληρώνεται όσο-όσο, καί όταν
οί έγχειρήσεις γίνονται μέ άβέβαιους
όρους άσφαλειας ή ιδιαίτερη φροντί
δα πληρώνεται κι αύτή. Καί ή προ
σπάθεια τής κυβέρνησης νά δη
μιουργήσει ένα ένιαϊο σύστημα δη
μόσιας ύγείας μέ κέντρα έξωνοσοκομειακής περίθαλψης καί νοσοκομεία
κινδυνεύει νά σκοντάψει άκριβώς
στό έμπόδιο τών άνεπαρκών δυνατοτήτων καί τής χαμηλής ποιότητας
τών ύπηρεσιών, πού θά διαιωνισει
τήν τάση άναπαραγωγής τού ιδιωτι
κού τομέα. Ήδη ή τροπολογία τού
άρθρου 16 και ή δυνατότητα πού

προσφέρεται ατούς άσφαλιστικούς
οργανισμούς νά μήν ένταχθούν στό
ΕΣΥ, άποτελεϊ μια πολύ σημαδιακή
υποχώρηση πού προαναγγέλλει τι)
διατήρηση ιδιωτικών νησίδων.
Ό τρόπος έξάλλου πού άντιμετωπίζεται τό πρόβλημα τών ταμείων
είναι χαρακτηριστικό τών περιορι
σμένων μεταρρυθμιστικών φιλοδο
ξιών τον’ ΕΣΥ: προσπαθεί συγχρό
νως νά ένσωματώσει - όπως ήδη
άναφέραμε - τίς παροχές τών τα
μείων στή λειτουργία τού’ δημόσιου
τομέα, άλλά διατηρεί και τήν ιεραρ
χία τών παροχών (διατηρούνται οί
θέσεις στά νοσοκομεία λ.χ.) γιά νά
δεχθεί τελικά ότι μπορεί όσα ταμεία
θέλουν νά διατηρήσουν τή δυνατό
τητα έπιλογής. Η έλπίδα ότι θά γίνει
δυνατή ή έναωμάτωση τών προνο
μιούχων ταμείων σέ ένα σύστημα
περίθαλψης πού τό έπίπεδό του
είναι όχι μόνο κατώτερο τού δικού
τους άλλά κατώτερο τού κοινώς
άποδεκτού, θά άποδειχθεί φν>σικά
πολύ’ άμψίβολη.
Αλλά τό πρόβλημα τής διατήρη
σης τών δαπανών γιά τήν ύγεία σέ
χαμηλά έπιπεδα κινδυνεύει να διαιωνισει και τις σημερινές διαφοροποιή
σεις μεταξύ τών γιατρών. H συζήτη
ση γιά τό έπιπεδο τών άμοιβών τού
νοσοκομειακού γιατρού μέ πλήρη
απασχόληση δέν μπορεί νά γίνει στά
σημερινά δεδομένα μέ κριτήρια βιο
τικού έπιπέδου, άλλά, όπως σωστά
άνάφ ερε συνδικαλιστής τής ΕΙΝΆΓΙ,
μέ κριτήρια άπαλλοτρίωσης! Μ άλλα
λόγια, όταν ύπάρχει έξω άπό τό
δημόσιο σύστημα μία δυνατότητα
όχι άπλώς ικανοποιητικότερης άμοιβής άλλά ταχύτατοι’ πλουτισμού γιά
σεβαστό άριθμό γιατρών, κανένα
έπίπεδό μισθού δέν είναι ικανοποιη
τικό. Ο μόνος τρόπος νά έδραιωθεί
ό θεσμός τού νοσοκομειακοί" ιατροί"
είναι νά άναδειχθεί ό δημόσιος τομέ
ας τής ύγείας πραγματικά άνταγωνιστικός σέ σχέση μέ τά ιδιωτικά
ιατρεία καί τίς ιδιωτικές κλινικές καί
νά έκλείψει ή νά περιοριστεί μέσα
άπό τήν έπιλογή τού ίδιου τού κό
σμοι’ ό προσοδοφόρος τομέας τής
ιδιωτικής ύγείας.
Μπορεί, τέλος, νά παραδεχθεί κα
νείς ότι τό ΕΣΥ άποτελεϊ πράγματι
ένα νέο πλαίσιο μέσα άπό τό όποιο
είναι ίσως δυνατό νά τεθούν μέ
μεγαλύτερη εϋ’κολία τά οιίσιαστικά
προβλήματα τών δαπανών γιά τήν
ύγεία. Αλλά όπως είδαμε μετά τή
σειρά θεσμικών άλλαγών πού έχει
υιοθετήσει τό ΠΑΣΟΚ, τό θεσμικό
πλαίσιο δέν άρκεί γιά νά κατοχυρω
θεί ένας νέος ταξικός συσχετισμός
δυνάμεων.
Π. Λινάρδος - Ρυλμόν
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CH πολιτιστικές εκδηλώσεις στά σχολεία

”Ας άρχίσουν
οί χοροί!

Κάθε χρόνο, ή κοινή γνώμη άσχολε'ιται μέ τό σχολείο. Φέτος, «χρο
νιά άλλαγής», λιγάκι παραπάνω. Συ
ζητάει, άναλύει, κύρια τό έξεταστικό, άλλά καί τό άναλυτικό πρό
γραμμα, τίς άπουσίες, τά θέματα.
Πιστεύει, ή κοινή γνώμη, ότι έτσι
άσχολεϊται μέ τήν έκπαίδευση. ' Η
Πολιτεία παράλληλα φουσκώνει καί
ξεφουσκώνει άπ' τίς προσπάθειες
γιά βελτιώσεις καί άλλαγές μέ βάση
μιά «συγκεκριμένη ιδεολογία».
Σ' αύτό τό άρθρο θά παρακολου
θήσουμε μιά διαδικασία άλλαγών
πού πέρασαν άπαρατήρητες. Ήταν
άραγε ασήμαντες;
Απ' τό 1976 περικόπτεται τό μά
θημα τών καλλιτεχνικών στή Μέση
έκπαίδευση. Μέ τήν έφαρμογή τού
πενθημέρου, καταργείται. Τό 1980
όρίζεται τρίωρο άθλητικών έκδηλώσεων στό έβδομαδιαίο πρόγραμμα
πού άργότερα, έπί ΠΑΣΟΚ, καταργείται. Τό 1981 υπάρχει στό γυμνά
σιο δίωρο «πολιτιστικών έκδηλώσεων». Τό 1982 καταργείται στήν τρί
τη τάξη. Ή μουσική δέ διδάσκεται
στις μεγάλες τάξεις τού Λυκείου.
Απ’ τή νέα χρονιά, φημολογείται
ότι ή τρίτη τάξη τού Λύκειου θά
άσχολεϊται μόνο μέ μαθήματα Δέσμης.
Σήμερα μάς χρειάζονται άτομα μέ
λογική καί γνώσεις. Στή φάση τής
άνάπτυξης καί τού έκσυγχρονισμού
τής παραγωγής, ή κουλτούρα στά
σχολεία είναι πολυτέλεια. Στις 30
λειψές διδακτικές ώρες τό σχολείο
πρέπει νά προετοιμάσει τούς αύριανούς έπιστήμονες, τούς τεχνι
κούς τής έξουσίας. Έτσι πιστεύουν
όσοι διοίκησαν καί διοικούν τό ' Ελ
ληνικό σχολείο. Κρύβουν κάτι ό
μως.
Ή αισθητική άγωγή είναι έπικίνδυνη γιά τήν κοινωνία τών φερέφω
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νων πού θέλει τό συγκεκριμένο σύ
στημα, γιατί ή τέχνη άγωνιά, ψά
χνει, άνακαλύπτει καί άποκαλύπτει. Ή τέχνη μπορεί, άμεσα, νά
κάνει αύτό πού δέν μπορούν τά
μαθηματικά έτσι όπως είναι ένσωματωμένα στήν τεχνοκρατική λογι
κή τών κρατούντων. Στό έλληνικό
σχολείο μένει μονάχα ή λογική καί
καταδιώκεται ή δημιουργία καί ή
αίσθηση.
Λέγοντας δημιουργία έννοούμε
τό μονόλογο ή τό διάλογο, τή συλ
λογική ή καί άτομική έρευνα μέσα
καί έξω άπό τά συγκεκριμένα μα
θήματα, σ' όλο τό πλάτος τών ένδιαφερόντων τού άτόμου. Καί τήν
έννοούμε μέσα στό σχολείο, όχι σάν
κάτι «έξωσχολικό».
Λέγοντας αίσθηση έννοούμε τήν
εύαισθητοποίηση τών αισθητήριων
τού άτόμου, τήν έκφραση, τήν άποκάλυψη τής προσωπικότητας μέσα
στό χώρο, μέ λόγους καί πράξεις,
άπ' τήν πιό άπλή κίνηση, μέχρι τήν
πιό σύνθετη δημιουργία.
' Η παιδεία πρέπει, νομίζουμε, νά
παρεμβαίνει σ' όλα τά στάδια τής
άνάπτυξης τού άτόμου. Νά άναπτύσσει τή διακριτική καί έκφραστική του ικανότητα. Ή ομαλή,
λοιπόν, λειτουργία τών αισθητηρίων
τού μαθητή καί ή σύγχρονη καλ
λιέργεια τους είναι σημαντικό άγαθό καί βασικό του δικαίωμα. ' Εξα
φανίζοντας άπ' τήν παιδεία αύτή τή
συνιστώσα, δίνοντάς της δηλαδή
μιά τεχνοκρατική διάσταση, οδηγείς
τό άτομο-μαθητή στήν πιό στεγνή
άλλοτρίωση, τόν κάνεις εύάλωτο
στήν εισβολή τής βιομηχανικής
κουλτούρας τού άφαιρείς τήν κοι
νωνική συνείδηση. Κι όλα αύτά για
τί έτσι άδρανοποιείς ένα τομέα τής
άνθρώπινης δραστηριότητας, έκεϊνο άκριβώς πού στηρίζεται στις

προσωπικά κατακτημένες λύσεις.
Ή δημιουργία καί ή αισθητική
άγωγή δέν είναι μαθητικό πάρεργο,
ούτε άπλά ένα μάθημα. Υπάρχει
σ' ολόκληρη τήν έκπαιδευτική δια
δικασία, όσο τεχνική κι άν είναι
αύτή. Ή κάθε έπιστήμη έχει τήν
κουλτούρα της, συνδέεται άμεσα μέ
τήν πολιτιστική έξέλιξη τών κοινω
νιών, έπιδράει στήν πορεία τους. Τά
μουσικά όργανα, γιά παράδειγμα,
έξελίχτηκαν γιατί προχώρησε ή Α
κουστική Φυσική καί ή ήλεκτρονική. Τό σημερινό σχολείο ώστόσο
δέν είναι σέ θέση νά δει τή γνώση
καί άπ' αύτή τή γωνιά. Δέν μπορεί
νά κατανοήσει τόν άνθρωπιστικό
ρόλο τής Φυσικής ή τό ρυθμό στόν
άρχαίο λόγο. Τό άστείο μέσα στήν
τάξη ή ή φασαρία είναι άπλά δείγ
ματα τής άνάγκης τών μαθητών γιά
έκφραση, καί δημιουργία τήν ώρα
τού μαθήματος. Ή φράση «μή μι
λάτε παιδιά» σκοτώνει αύτή άκρι
βώς τήν άνάγκη. Σήμερα κυριαρχεί
άντίθετα ή άνάγκη νά έξασκηθεϊ ή
μνήμη, ή άπλή πρακτική, ή πίστη σέ
μιά «καλή θέση» στήν κοινωνία.
*
Κι όμως ύπάρχουν δυνατότητες
νά άναπτυχθεί ή πολιτιστική δρα
στηριότητα στά σχολεία, σάν αύτόνομη έστω, λειτουργία τής κοινότη
τας. Καί έδώ χρειάζεται μιά πολιτι
κή πού θά ένθαρρύνει καί θά βοη
θάει τήν έκφραση. Ή μέχρι τώρα
έλεύθερη συζήτηση μέσα στήν τά
ξη, γύρω άπό «έξωσχολικά θέματα»
(τέχνη, οικολογία, κοινωνικές σχέ
σεις) μέ τήν καθοδήγηση κάποιου
καθηγητή κάθε άλλο παρά έλεύθε
ρη καί άποδοτική ήταν. Τοποθετη
μένη στό πνεύμα τής Δεξιάς πού
τήν έπινόησε κάτω άπό τήν πίεση
τής πραγματικότητας, είχε σάν α
ποτέλεσμα τήν κυριαρχία τού καθη
γητή, τό άδιέξοδο, τήν άδιαφορία.
Ο μαθητής δέ δημιουργούσε μόνος
του. Κρατούσε τίς έπιθυμίες του
γιά μετά τό τελευταίο κουδούνι.
Προτείνουμε λοιπόν ένα σύνολο
μαζικών δραστηριοτήτων άνεξάρτητα τάξεων καί ήλικιών στό γυμνάσιο
καί τό Λύκειο. Πιστεύουμε ότι τό
κάθε σχολείο θά πρέπει νά άποφασίζει δημοκρατικά τούς τομείς πού
θέλει νά άσχοληθεϊ καί νά έπιλέξει
μέ βάση κύρια τίς διαθέσεις τών
μαθητών. Νά έπιλέξει μέσα άπ' όλη
τήν γκάμα τών θεμάτων τής Τέχνης,
τού άθλητισμού, τών κοινωνικών
προβλημάτων, χωρίς νά ύπάρχουν
όρια καί ταμπού. Νά όργανώνει

ομάδες δουλειάς καί νά έπιλέγεται
άπό κοινού κάποιος καθηγητής όχι
σάν υπεύθυνος, άλλά σάν σύμβου
λος πάνω κυρίως σέ τεχνητά καί
διοικητικά προβλήματα. Ή κάθε
όμάδα νά μπορεί νά καθορίζει μόνη
της τούς όρους λειτουργίας της καί
τίς σχέσεις της μέ τόν καθηγητή.
Τέλος ή όλη αύτή λειτουργία νά
έντάσσεται στό σχολικό ώράριο άλ
λά όχι μόνο σ' αύτό.
Οί προτάσεις αύτές έχουν νομί
ζουμε φανερούς στόχους. Κάπως
έτσι θά μπορούσαν οί μαθητές νά
λειτουργήσουν έλεύθερα καί συλλο
γικά σπάζοντας τήν καθιερωμένη
δομή τής τάξης. Θά μπορούσαν νά
εκφραστούν νά άλληλοδιδαχθούν
νά άνακαλύψουν τίς κλίσεις τους.
Θά μπορούσαν τέλος, νά κοινοποιή
σουν τή δουλειά τους σ' όλο τό
σχολείο, στή συνοικία, τήν πόλη, άμφισβητώντας τήν τεχνοκρατική διά
σταση τού σχολείου τους. Ή μέχρι
τώρα πείρα έχει δείξει ότι όλα αύτά
είναι μέσα στις έπιδιώξεις καί τά
ένδιαφέροντα τών μαθητών. Ή φετεινή χρονιά μάς έδωσε σημαντικά
δείγματα δουλειάς, στίς έκδόσεις
έντύπων, στό στήσιμο παραστάσε
ων, στίς συναυλίες.
Παράλληλα, ή κοινή πρωτοβουλία
τού ΥΠΕΠΘ καί τού Υφ. Νέας γενιάς
γιά τήν «καλλιέργεια τής Θεατρικής
Παιδείας», πού έκφράστηκε μέ Σε
μινάριο γιά δάσκαλους καί καθηγη
τές (Σπέτσες - Αύγουστος 83) δεί
χνει ότι ή έξουσία άνησυχεϊ γιά τήν
πορεία τού τεχνοκρατικού σχολείου
πού αύτή ή ίδια καθημερινά ένισχύει. 'Ακόμα δείχνει ότι σέ στελέχη
τών Υπουργείων ύπάρχει διάθεση
γιά πειραματισμό πάνω στά ζητήμα
τα τής τέχνης. 'Ωστόσο όλα αύτά
μπορούν εύκολα, όχι μόνο νά μεί
νουν στά λόγια, άλλά καί νά άποτελέσουν τό χρύσωμα στό χάπι τής άντιδραστικής σημερινής παιδείας. Ή
δημιουργία καί ή αισθητική δέν μπο
ρούν νά άναπτυχθούν σ' ένα σχολείο
αύταρχικό πού μεταχειρίζεται τόν
καταναγκασμό καί τήν τυποποίηση
γιά νά «έκπαιδεύσει» τούς μαθητές
του, όσο κι άν κρυφτεί πίσω άπό τίς
μάσκες τού Θεάτρου.
Πιστεύουμε ότι ή εισαγωγή τών
τεχνών στό σχολείο άποτελεί άπό
μόνη της μιά πρόκληση. Θά καταδείξει τίς προθέσεις τής έξουσίας άλλά
καί τή δυνατότητα τού μαθητικού
κόσμου νά άμφισβητήσει καί μέσα
άπ' αύτές τήν κυρίαρχη ιδεολογία
τής έκπαίδευσης.
Λ. Καστάνας

νει την «αποπατοποιηαη» τής ζω
. ιό καινούργια κοινωνική πραγ
Μ.
ματικότητα στέκεται ψυχρή απένα
ντι στην έπίκαιρη καί έπίμονη «σο
σιαλιστική φλυαρία». Δέν πρόκειται
άπλά γιά τις βίαιες μορφές έκτόνωσης στίς όποιες καταφεύγει μεγάλο
μέρος τής σημερινής νεολαίας.
Πρόκειται γιά μιά κοινωνική συ
γκυρία:
• πού συνδυάζει τόν πιό άκραίο
συντεχνιασμό μέ τήν πιό φανατική
καί φίλαθλη όψη τής πολιτικής
• πού διαπλέκει τόν πιό άκρατο
κοινωνικό άπομονωτισμό μέ τις πιό
ζωηρές έξαγγελίες «προτάσεων ζω
ής»
• πού συσχετίζει τίς διάχυτες έκκλήσεις γιά μεγαλύτερη άστυνόμευση στά γήπεδα, στούς δρόμους, στά
σχολεία, στίς γειτονιές, μέ τίς έπικλήσεις τού σοσιαλισμού
• πού δένει σέ μιά όργανική συνύ
παρξη τά πιό μικροαστικά μέ τά πιό
άναρχικά ιδεολογήματα, τά πιό τεχνοκρατικά μέ τά πιό ιρασιοναλιστι
κά, καί όλα αυτά μαζί μέ τά σοσιαλι
στικά οράματα καί τό λαϊκό κίνημα
• πού χαρακτηρίζεται άπό τήν
άναβίωση μέ νέες μορφές τού σωβι
νισμού καί τού έθνικισμού, άπό τόν
φολκλορισμό τής λαϊκής παράδοσης,
άπό τήν έξειδανίκευση τών άτομικών πρακτικών, άπό τήν έπιστροφή
στά γήπεδα, όχι μόνο κάποιας «μειο
ψηφίας ταραξιών»
• πού βρίθει καθημερινά άπό τά
κλισέ τής λαϊκής συμμετοχής είναι
άμφίβολο όμως άν ό καθημερινός
συντηρητισμός έπιτρέψει νά άνοίξουν κάποια παράθυρα σέ νυχτερι
νές έκκλήσεις βοήθειας.
Φαίνεται, πώς άπό τίς «προτάσεις
ζωής» καί τά οράματα δέν μένει
τίποτ' άλλο πιό κυρίαρχο άπό τήν
άστική ιδεολογία, πολλές φορές μέ
τίς πιό άκραιες της έκφράσεις. Πε
ρισσότερη άστυνόμευση, συνεχής έπίκληση τού ποινικού νόμου, νομι
μοποίηση τής καταστολής, περισσό
τερος κατακερματισμός, άντίσταση
τής «κοινωνίας» άπό τούς άντικοινωνικούς, ιδού οί άπαντήσεις πού
κυριαρχούν άπέναντι σέ πρακτικές
πού προσπαθούν νά έπιβιώσουν μέ
σα στά πιό άσφυκτικά κοινωνικά
στεγανά.
Τίς ιδεολογίες αύτές μπορούμε νά
τίς άναγνώσουμε στόν καθημερινό
καί στόν περιοδικό Τύπο. Μιά πολύ
χαρακτηριστική περίπτωση άποτελεϊ ή άρθρογραφία τού Β. Φίλια στήν
« ' Ελευθεροτυπία».

Ή έγκυρότητα τής «έπιστήμης» στο πλευρό τής πολιτι
κής έξουσίας
«...Τό πρό σ φ α το «Φ εστιβάλ»
Κηλαίόόνη είναι κλασικό δείγμα
αυτής τής γραφής. Μέσα άπό τίς
άναθυμιάαεις τον χααίς, τά πορνι
κά σ υμπλέγμ α τα , τίς ά να ρ θ ρ ες
κραυγές καί τή βαρβαρική ήχομό
λυνση, πού σερβίρεται σάν τραγού
δι καί μουσική, άναόύεται ένα
είδος «κουλτούρας» πού άποθεώ-

ής-

... Άσπονδύλωτα πολιτιστικά μα
λάκια, πού άποχαννώνονν, υγρο
ποιούν καί διαλύουν μιά νεολαία
κυριολεκτικά άθωράκιατη καί α
προστάτευτη άπέναντι στους ήδονολατρικούς «ημίθεους» τής σαπί
λας, τούς κήρυκες τής άνενθυνότητας, τούς εύαγγελιστές τής αύτοερωτικής όμφαλοσκόπηαης.
...Ή άποχαλίνωση πού παρατηρεϊται σέ μεγάλα τμήματα τής νεο
λαίας προμηνύει μιάκαθοόική, όχι
άνοδική πορεία τού λαού καί Έ 
θνους. Όοοόήποτε κι άν ή θέση
φαίνεται σκληρή καί τραχιά, ή
καθοδική αύτή πορεία πρέπει νά
άνακοπεϊ μέ κάθε μέσο... Δραστι
κά, πού σημαίνει μέ νυστέρι καί
χειρουργείο, όχι μέ εύχολόγια και
«πατρικές» παροτρύνσεις.
...«Δ έν έχεις « έπ ιείκ εια » γιά
τούς χούλιγκανς καί ούτε παραπέ
μπει ένα ή δύο γιά μαζικές έκδηλώαεις κτηνωδίας... άλλά συλλαμβά
νεις δεκά δες καί έκατοντάόες,
πού τούς στέλνεις σέ ειδικά άναδιαπαιδαγωγικά καταστήματα - α
φού τά δημιουργήσεις βέβεια - γιά
σοβαρά χρονικά διαστήματα.
... Από τό άλλο μέρος δημιουρ
γείς σ ’ όλη τήν 'Ελλάδα, κάτω άπό
τήν αιγίδα τής τοπικής αυτοδιοίκη
σης κέντρα νεότητος, χώρους α
θλοπαιδιών, χώρους υγιούς ψυχα
γωγίας καί φροντίζεις στήν τηλεό
ραση νά μην περνάει τίποτα, πού
λειτουργεί φθοροποιά σέ βάρος
τής νεολαίας...»
Τά άποσπάσματα αύτά, είναι χα-

χρέος τού Κράτους νά έπιβάλλει στή
νεολαία γιά τήν «άνακοπή τής άποχαλίνωσής» της.
"Ενας τέτοιος λόγος, πού διαμεσολαβεϊται στόν λαό μέσω τού Τύπου,
έχει βέβαια άνάγκη νά περιβληθεϊ μέ
τό κύρος τού «έπιστημονικού λό
γου». Ό Β.Φ. όταν άρθρογραφεί,
μιλάει μέ τό κύρος τού «ειδικού»,
έξειδικεύει τήν «έπιστήμη» του στά
πεδία πού συγκροτούν τούς όρους
τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής.
Οί ιδεολογίες πού συγκροτούν τήν
«κοινωνιολογία» του, περιβλημένες
τόν μανδύα τής «έπιστημονικής έγκυρότητας», τοποθετούνται έτσι
στό πλευρό τής πολιτικής έξουσίας.
Γιατί ό άντι-επιστημονικός άστικός
λόγος του προσποιείται πώς δέν
γνωρίζει, γιά νά χρησιμοποιήσουμε
κάποια παραδείγματα, ότι είναι άκριβώς ό Τύπος στήν περιοδική ή
καθημερινή του συχνότητα πού
«διαφημίζει» και κατασκευάζει δρά
κους, πού υποβάλλει και τρομοκρα
τεί, πού άπομονώνει καί έπιβάλλει
ινδάλματα καί ιδεολογίες, ότι είναι ή
κρίση τών μηχανισμών ένταξης τής
νεολαίας, ό λόγος τής βίαιης προσω
πικής έξέγερσης τής σημερινής νεο
λαίας ότι είναι ό Στρατός σάν κατα
σταλτικός καί ιδεολογικός μηχανι
σμός που έξοβελίζει τήν πολιτική καί
πολιτιστική ζωή, πού ύψώνει σέ
άρετή τήν τυφλή ύπακοή κάί τήν
ιεραρχία, πού ένισχύει τήν άτομικοποίηση, τή «λούφα», τή σεξουαλική
καταπίεση, τήν άπομόνωση άπό τόν
κοινωνικό περίγυρο.
Όλα αύτά ό Β.Φ., μαζί μέ πολλά
άλλα, θά τά ξεπεράσει. Γιατί μόνο

νται στήν κρατική πολιτική, πού
μπορεί νά έκφράζεται μέ διαφορετι
κούς τρόπους, άλλά δέν παύει νά
είναι ένιαία.
Τό Υφυπουργείο άπό τή μεριά
του, θά άναγνωρισει σάν άμφισβητησιακά τά νέα κοινωνικά νεολαιΐστικα
φαινόμενα. Η δημιουργία του θά
έκφράσει τήν άνάγκη έπέκτασης
τού σύγχρονου Κράτους σέ πεδία
πού μέχρι τώρα δέν παρέμβαινε
συγκροτημένα: κουλτούρα, έλεύθερος χρόνος, νεολαία (άναγνωρίζοντας στήν τελευταία τά στοιχεία πού
τή συγκροτούν σάν ιδιαίτερη κοινω
νική κατηγορία). Έτσι τό νέο Υφυ
πουργείο, θά άσχοληθεί μέ τούς
καμικάζι, τούς πάνκ, τούς χούλι
γκανς, τούς αύτόνομους νεολαιΐστικους συλλόγους, έκπέμποντας ένα
ιδιαίτερο ιδεολογικό λόγο άπό τήν
μεριά τού Κράτους, και προσπαθώ
ντας νά έγγράψει τίς πρακτικές τους
μέσα στό πεδίο τού Κράτους (π.χ.
δημιουργία πίστας γιά καμικάζι).
Έκπέμποντας καί οργανώνοντας
όμως τόν κρατικό λόγο στή νεολαία,
τό Υφυπουργείο άναδεικνύεται σάν
ένας νέος ιδεολογικός κρατικός μη
χανισμός. Σημαίνει αϊτό ότι οί κατα
σταλτικού τύπου έπεμβάσεις θά έκμηδενιστούν ή θά έξαφ ανιστούν;
"Οχι βέβαια, μόνο πού τώρα θά
συνυπάρξουν σάν δύο διαφορετικές
έκφράσεις τής κρατικής ςπολιτικής.
Οί παρεμβάσεις Φίλια λοιπόν, έκφράζουν τή δεύτερη αύτή πολιτική
έκφραση, πού στέκεται δίπλα στίς
«θεωρίες» προτείνοντας «θετικές
λύσεις», και πού δυστυχώς είναι
άδύνατον νά μήν μάς φέρουν στό νού

' Η περίπτωση Φίλια
ρακτηριστικα τής πιό πρόσφατης
άρθρογραφίας του. Τά θέματα τής
κουλτούρας καί τής νεολαίας όμως,
δέν είναι τά άποκλειστικά άντικείμενά του. Ό Β.Φ. έχει άποψη καί
έπεμβαίνει παντού: στήν πολιτική,
στήν κουλτούρα, στόν πολιτισμό,
στήν έκπαίδευση, στό Στρατό, στήν
έπιστήμη, στόν άθλητισμό, έπεμβαίνει παντού καί πάντα. ' Υπαινιχτίκαμε παραπάνω πώς οί παρεμβάσεις
του δέν άπηχοΰν άπλά κάποιες προ
σωπικές άπόψεις, άλλά μιά διαφορε
τική κοινωνική σημερινή πραγματι
κότητα. Είναι παρεμβάσεις ιδεολογι
κού χαρακτήρα, πού όργανώνουν
και κωδικοποιούν τά« μικραστικά,
τεχνοκρατικά άλλά καί φασιστικά
ιδεολογήματα σέ μιά συγκροτημένη
ιδεολογία: στήν πρώτη γραμμή ή
έπίκληση τού ισχυρού Κράτους πού
έπιβάλλεται νά παρεμβαίνει άποφασιστικά, οί θετικές προτάσεις κατα
πολέμησης κοινωνικών πρακτικών
μέ ισχυρά κατασταλτικά καί σωφρο
νιστικά μέτρα, τό όραμα τού νέου
πολιτιστικού μοντέλου πού είναι

έφ' όσον τά ξεπεράσει ό λόγος του
πρός τήν έξουσια και τό Κράτος θά
γίνει φερέγγυος καί οί προτάσεις του
θά φαντάζουν αναγκαίες καί φυσιο
λογικές άπαντήσεις σέ διαφορετικές
κοινωνικές πρακτικές.

Τά πολιτικά άποτελέσματα
τού λόγου του
Ο έξωραϊσμός τής ταξικής υφής
τού Κράτους καί τών μηχανισμών
του καί οί άξιωματικές διαπιστώσεις
πού στηρίζουν τά συμπεράσματά
του, τόν κάνουν νά ζητήσει «θετικά
μέτρα γιά τή νεολαία καί όχι πιά
θεωρίες». Ως πρός τό σκέλος τών
θετικών μέτρων είναι γνωστό τί έννοεϊ. Η άρνησή του όμως πρός τίς
«θεωρίες» δημοσιοποιεί καί κατα
γράφει φαινομενικά τήν άντιπαλότητα ώς πρός τό Υφυπουργείο Νέας
γενιάς. Λέμε φαινομενικά, έπειδή
καί οί δύο παρεμβάσεις, καί αύτή
τού Υφυπουργείου καί τού Β.Φ.,
είναι παρεμβάσεις πού ξεκινούν άπό
τό πεδίο τού Κράτους καί έγγράφο-

τούς νεολαίους τού I Ράιχ.

Στό όνομα τής Αριστερός
Είναι κι αύτό άπό τά πιό τραγικά
χαρακτηριστικά τής συγκυρίας: στό
όνομα τής Αριστερός καί διά μέσου
τής ' Αριστερός, νά έκπέμπεται ένας
λόγος πού βρίθει άπό άντιδραστικά
καί φασιστικά σημαίνοντα.
Στό όνομα τής Αριστερός: γιατί ό
λόγος αυτός στό Κράτος άπευθύνεται καί δΓ αύτού ζητά υλοποίηση.
Καί είναι άκριβώς ή πληθώρα τών
άριστερών διανοούμενων πού σήμε
ρα διαμορφώνουν καί άσκούν κρατι
κή πολιτική. Στό έπιπεδο τής ιδεολο
γίας ό Β Φ. είναι άπό τούς πρωτοπό
ρους.
Καί διά μέσου τής Αριστερός:
γιατί ό Β.Φ. θά έπικαλείται πάντα τίς
άντιστασιακές του δάφνες, τή στρά
τευση του στόν σοσιαλιστικό χώρο,
τήν άρθρογραφία του στή δημοκρα
τική καί άριστερή Ελευθεροτυπία.
Χριστόφορος Βερναρδάκης
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‘Διαφω νώ μ ε ό,τι λες,
μέχρι θανατου
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Γύμνοι και καμακωμένοι
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 11/9

0 Χατζιδακις
έκλεισε το
Φεστιβάλ
του ΚΚΕ εσ.

Σέ ϋφεση
τό πίνγκ-πόνγκ
Αρσένη
καί
Παναγόπουλου
ΕΑΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ 19/9
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Η όμιλία τού Βούτση στάν... ·άέρα»...
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 11/«

Ν. Βλούτσης (Γραμματέας τής ΕΚΟΝ Ρ.Φ.)
Νοιώθουν τόν έαυτό τους ατό περιθώριο
ΕΑΕΥΘ. ΤΥΠΟΙ 12/9

• ·Τό Φεστιβάλ δίνει τήν ευκαιρία καί τή
δυνατότητα νό Εκφραστούν καί οί έρασιτέχνες δημιουργοί. Τό μόνο πού 8ό είχαμε να
σημειώσουμε είναι ή έλλειψη άμεσης ουμμετοχής, στις Εκδηλώσεις. Κάπου δηλαδή
γυρνάμε οάν τουρίστες καί κοιτάμε...·
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 12/9

9

W

Η αρχή
μ ’ ένα σωστό
χάδι
Άν τά παραλείπετε, χάνετε σίγουρα κάτι
συναρπαστικά. Άν υποτιμάτε τή σημασία
τους ατό Ερωτικά παιχνίδι, τά δίχως άλλο οί
άπώλειές σας είναι καί πάλι μεγάλες:
Τά χάδι γιά τάν έρωτα, ό,τι τά φώς γιά τά
λουλούδι δ,τι γιά τάν άνθρωπο τά όξυγόνο
καί τά νερά.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 5/9

•Η ΝΕΟΛΑΙΑ μας ούτε θέλει, ούτε
πρόκειται νά Επιβιβαστεί στά “ Μπόινγκ
747"», είναι τά μήνυμα τού «9ου φεστιβάλ
ΚΝΕ Όδηγητή* πού άνοίγει αύριο τις πύλες
του. «Οί έκδηλώοεις μας θά είναι μιά
πβσκληση ορός τή νεολαία νά πυκνώσει τις
γραμμές τών μαχητών τής ειρήνης καί τής
Εθνικής άνεξαρτησίας»...
ΝΕΑ 7/9

Έχει καί τά Φεστιβάλ τά «καμάκια» του.
Σταματάει, κοιτάει μέ ύφος γόη, Επίμονα,
μέσα στά μάτια:
Μιά ένίοχυση γιά τούς Νέους Πρωτοπόρους, ‘Ελα, ένα είκοσαρικάκι, είναι!
Καί ποιά γυναίκα, λοιπόν, θά μποροΰοε νά
τού άντισταθεί; Ήταν δέν ήταν 10 χρονών!
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ! 13/9
• ΕΝΤΟΝΟΙ, νευρώδης, συνθηματολογικάς,
ά λόγος τού πρωθυπουργού Ανδρέα Ποπονδρέου στή «γιορτή τής Νεολαίας» τού
ΠΛΙΟΚ, τά Ιάββατο τά βράδυ
Κάποια στιγμή ά κ. Ανδρέας Παπανδρέου, λίγο πριν άρχίοει τήν όμιλία του,
στράφηκε στούς συνεργάτες του, μέλη τού
Εκτελεστικού Γραφείου, πού τιμητικά τόν
πλαισίωναν, καί τούς είπε:
Αυτά Εδώ τά παιδιά μέ κάνουν νά
αισθάνομαι δτι είμαι πιά νέος άπ' αύτά...
ΕΑΕΥΘ ΤΥΠΟΙ 5/9

ΓΡΟΘΙΑ
Κ Λ 8Ε ΛΕΥΤΕΡΑ

Απο τον
Μήνα
Χρηστίδη

< υ

• «Τά δνγιγ'.'τ τού φτερού». Ελαφρότατο
χάδι μέ τήν ψύχα ένάς δάχτυλου, τού δείκτη
συνήθως ή τού μέσου. Περπατήστε το στις
άπαλές γραμμές τού κορμιού, στήν καμπυλό
τητα τού στήθους, στά δαχτυλίδι τής μέσης,
στά λοφάκια τών γοφών, στά λακάκι πίοω
άπά τά γόνατο καί τάν άστράγαλο. Αύτά τά
χάδι έχει τέσσερις άκόμα παραλλαγές.
• Σηκώνετε κατά διαστήματα τά τέσσερα
δάχτυλα «γράφοντας» έτσι μικρές παύσεις.
Τά χάδι αύτά μπορείτε νά τά λέτε «πάτημα
τού σπουργίτη».
• «Γιαπωνέζικη περπατησιά», παραλλαγή
τού «άγγίγματος τού φτερού» μ' ένα πιά
συγκεκριμένο χαρακτηριστικά: όσκεϊτε Ελα
φρά πίεση κατά διαστήματα όμως καθώς
ή ψίχα τού δάχτυλου σας ταξιδεύει πάνω
στά κορμί πού χαϊδεύετε
Μ έ τά νύχια

Χάδι καθαρά σχεδόν γυναικείο πού γεννά
έναν Εκλεπτυσμένο αισθησιασμό
• Ή μύτη ένάς νυχιού, κάνει άκριβώς, ό,τι
ή ψίχα τού δακτύλου στά «άγγιγμα φτερού»
Τά χάδι αύτά άφήνει ένα Ελαφρά λευκά
'ίχνος πού ωστόσο Εξαφανίζεται σύντομα.
• Τά Ιδιο χάδι μπορεί νά γίνει μέ τά νύχια
δυά ή τριών δακτύλων, αυτή τή φορά μέ
Ελαφρά πίεση, Τά'ιχνος Εξαφανίζεται σύντο
μα.
« Ή τσιμπίδα» μέ τά χέρι τού άντίχειρα
καί τού δείκτη αιχμαλωτίστε δίχως νά
π ιέζετε Ενοχλητικά μιά μικροοκοπική πτυχή
δέρματος

*0 «νονός» θά
γ ίν ε ι «Κουνενές»
ΕΘΝΟΣ 15/9

I Μήν είστε βιαστικοί κι Επιπόλαιοι. Το χάδι
πρέπει νά μοιάζει μέ κιοσό δν χαϊδεύεται τά
μπράτσο καί ξαφνικά σάς έρθει ή Επιθυμία
ν αγγίξετε τή γάμπα μην άπομακρύνετε,
πρός θεού, τά χέρι Ταζιδέψτε το οτήν
καμπύλη τού ώμου, κατεβείτε πρός το
στομάχι, κάνετε δυά τρεις κύκλους στά
υπογάστριο κι άπά τούς μηρούς γλιστρήστε
πράς τά κάτω
• Όταν τελειώ νετε τά χάδια, μήν άπομα
κρύνετε άμέσως τά χέρι σας Αφήστε το
κάμποσο χαλαρό πάνω στά κορμί τού συ
ντρόφου γιά νά μή σβήσει άπάτομα ή
ευχάριστη αίσθηση
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19/9

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΔΙΑΛΥΣΙ

Ά. Παπανδρέου: Ραντεβού στις 18 Όκτώβρη γιά ν ' άφήσουμε ιστορία.
ΕΘΝΟΣ 4/9/93

Ή Γκρέης
τού Μονακό
θά γίνει
αγία;
PQMH, 19

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 13/9

Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΓΙΑ ΠΑΤΣΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 17/9

Ή Μαργαρίτα Παπανδρέου γευμάτισε χτές
σέ ταβερνάκι τής κρεαταγοράς μέ φιλικά
της πρόσωπα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17/9

Μ έ τά δάχτυλα
•
Αξίζει νό έπαναλάβουμε ότι ιδιαίτερη
Εντύπωση προκόΑεοαν φέτος ό τεράστιος
ήλιος τού (UX0K πού φτιάχτηκε όπό 35.000
πράσινες καί άσπρες σημαιούλες, ή έκθεοη
προϊόντων γεωργικών συνεταιρισμών πού
όργανώθηκε γιά πρώτη φορά φέτος ή
έκθεση μέ μοναδικά ντοκουμέντα άπά τήν
Εθνική Αντίσταση καί γενικά όρισμένα
πολύ πρωτότυπο θέματα πού παρουσιάστη
καν στά ταμπλώ.

Άν υπήρχαν κάποιοι προνομιούχοι άνάμεοα
στον κόομο πού πήγε στά Φεστιβάλ, αύτοί
ήταν σίγουρα οί πιτσιρικάδες πού άν καί δέν
πλήρωσαν τό εισιτήριο, είχαν έξαοφαλίοει
τήν καλύτερη θέση, πάνω στούς ώμους τών
ταλαιπωρημένων μπαμπάδων τους. Ένας
τέτοιος μπόμπιρας κράταγε και μπαλόνι
Καθώς προχωρούσαν τό μπαλόνι σκάλωσε
ατά καλώδια. Ή μαμά, πού βάβιζε οτό πλάι,
κατέβασε τήν κλωστή χαμηλώνοντας τό
μπαλόνι. Ό μικρός θύμωσε άρπαξε τό
μπαλόνι κι άρχισε νά χτυπάει τή μάνα του
στο κεφάλι Κι ό μπαμπάς μουρμούρισε
γελώντας: Πού θά πάει, δέ θά μεγαλώσεις;
θά σέ βάλω στήν ΚΝΕ νά γίνεις άνθρωπος!...

ΘΡΑΑΥΝΗ 17/9

Ακόμα
6239 παιδιά
χαμογέλασαν
χθες
nuil«

Ένα μόλις χρόνο μετά τά θάνατο τής
Γκρέης Κέλλυ, ά αιδεσιμότατος Πιέρο Πίντους τού Άγιου Λορέντοο τής Ρώμης
προτείνει τήν άγιοποίησή της. Ό Ιταλός
έφημέριος πιστεύει δτι ή όξέχαστη Γκρέης
υπήρξε πρότυπο ήθοποιού, συζύγου καί
μητέρας καί δτι ή πρόταση γιά άγιοποίησή
της έπρεπε νά έχει γίνει άπό τήν πατρίδα
της, τή Φιλαδέλφεια τών HIM.
Η πρόταση προκάλεσε αίσθηση στήν
ιταλική πρωτεύουσα. Ή Εφημερίδα «Ίλ
Μεσσατζέρο» άναφέρει δτι κύκλοι τού
Βατικανού πιστεύουν πώς είναι πολύ νωρίς
άκόμη γιά μιά τέτοια συζήτηση.
ΕΑΕΥΘ ΤΥΠΟΣ 19/9

Άατυφυλακίνα τό... όνειρο
Μέ κάποια καθυστέρηση θέλησε νά πραγμα
τοποιήσει τά παιδικά της όνειρο, πού ήταν
νά γίνει άστυφυλακίνα. Έτσι πήγε πριν άπό
έναν μήνα στό γραφείο στρατιωτικών στο
λών Τόγκα, στήν όδό Ακαδημίας, καί άγόρααε μιά πλήρη θερινή στολή μέ τά στοιχεία

Α ιμ ο μ ιξίες
Φ Από 5.000 μέχρι 50.000 αυξάνονται κάθε

και η
Μαργαρίτα
•ΠΥΡΕΤΟΣ» προετοιμασίας στού Ζωγράφου,
όπου σήμερα τό άπόγευμα άρχίζει ή «Γιορτή
Νεολαίας '83». πού όργανώνει ή νεολαία
τού ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσα στά Εκατοντάδες
παιδιά πού φτιάχνουν τις σκαλωσιές, βά
φουν τά πανώ, διακοσμούν τά περίπτερα, ή
σύζυγος τού Πρωθυπουργού κυρία Μαργαρί
τα Παπανδρέου βοηθούσε κι Εκείνη στήν
τοποθέτηση τών πλακάτ. Τούς χώρους τής
γιορτής έπισκέφτηκαν χτές καί τά μέλη τού
Εκτελεστικού Γραφείου τού ΠΑΣΟΚ, υπουρ
γοί, βουλευτές κ.α. Οί Εκδηλώσεις θά
κρατήσουν 4 μέρες. Τό Σάββατο θά μιλήσει
έκεϊ ό Πρωθυπουργός.
ΕΘΝΟΣ 1/9

χρόνο οί αιμομιξίες, στήν Αμερική, τόνισε
Επίσης ή ψυχολόγος κ. Μαρούλη, ατό
Παγκόσμιο Συνέδριο Εφηβικής Γυναικολο
γίας
Σύμπτωμα οοβαρής ψυχοπαθολογικής κα
τάστασης στήν οικογενειακή δομή ή αίμομειξία ήταν μόνο ένα άπά τά θέματα πού
άπασχόλησαν τούς Έλληνες καί ξένους
Επιστήμονες τού συνεδρίου.
ΝΕΑ 17/9

ΣΤΗ ΣΥΡΑ
ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
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Τ ό Ξ ω τ ικ ό , ο ί Δ ο ϋ κ ε ς
καί ό
Έ ρνδρόχρω μος
(τρ ιγ ω ν ικ ό π α ρ α μ ύ δ ι)
Μιά φορά κι έναν καιρό ζοϋαε ένας Δούκας στην
τσιμεντένια πόλη τών Αθηνών. Ήτανγαλαζοαίματος μόνο κάτ ' όνομα, γιατί ατό απώτατο παρελθόν
του ήταν μαοϊκός καί συνδικαλιστής. Κάποια
νυχτιά πού τό φεγγάρι ήτανε ξαπλωμένο, βγήκε
από τό κάστρο του καί παντρεύτηκε μιά συμμαθήτριά μου τού σολφέζ. Από τότε άρχισαν καί οί
περιπέτειές του, περιπέτειες πασπαλισμένες μέ
μπόλικο τζατζίκι καί τουρκική λιγούρα. Καί γιά νά
μήν μακρυγοροϋμε άς έρθουμε ατό θέμα.
Ένα βραύινό μπήκα σ ' ένα πλοίο φτιαγμένο άπό
άσπρη ατάκα κατσίκας πού είχε τήν ιδιότητα νά
μήν διαλύεται ατό νερό. Όταν σφύριξε ή μπουρού
τρεις φορές κατάλαβα πώς ήτανε πρωί καί έπρεπε
νά πάρω τις βαλίτσες μου γιά νά βγώ ατό νηαίμέ τά
γλυκά κρεμμύδια, τό γλυκόπιοτο λάδι καί τις
κερασένιες ντομάτες.
Σάν έφτιαξα τή φωλιά μου από κουκούτσια
αταφυλιών, άλευρόκολλα καί οδοντογλυφίδες,
θάλθηκα νά στέλνω γράμματα στην Τσιμεντούπολη
καί άρχισαν νά φτάνουν κι οί άπαντήσεις. Πήρα
μιά έπιστολή άπό τή Δούκισσα, ένα μήνυμα άπό τό
Ουγγρικό μου Ξωτικό καί ένα τηλεγράφημα του
Έρυθρόχρωμου Αρχιτέκτονα άπό τήν Αραβία.
«Έφθααα! Διαμένω έναντι. Παναιόν ό GEORGE.
Εις τό ίδιον όωμάτιον Νο3 μετά λαχταριστής
μπριόζης 6ουλευούαης ατό κέντρο τά 7 παλού
κια». Ήταν γεγονός, τήν ίδια μέρα κατέφθασαν ό
Δούκας, ή Δούκισσα, ό Έρυθρόχρωμος Άρχιτέκτων καί τό Ούγγρικό μου Ξωτικό. Άπό τότε φίλοι
μου άρχισαν καί οί δικές μου περιπέτειες.
Ή όόοντογλυφένια κουκουταένια άλευροκολλημένη μου φωλιά άποτελείται άπό δύο δωμάτια, ένα
μικρό χώλ καί μία μικρότατη τουαλέττα. Έτσι είναι
άόυνατον να φιλοξενηθούν πάνω άπό δύο άτομα.
Έπρεπε λοιπόν νά διαλέξω- ποιόν νά φιλοξενήσω;
Τούς Δοϋκες, τό Ε.Α. ήτόΟ.Ξ.; Ή Δούκισσα είναι
καμπυλόγραμμη γεμάτη υποσχέσεις. Ό Δούκας
όμως είναι μαστιγοχτυπημένος ά π ’τά καπρίτσια
τής συζύγου του καί μά τον "Αγιο, όέν μοϋ έκανε
καρδιά νά ένόώσω ατά καλέαματά της. Τό Ούγγρι
κό μου Ξωτικό είναι γλυκύτατο, τρυφερό καί
έπικίνόυνα έλκυατικό. Είναι ξανθό, ναζιάρικο καί
άρέακεται στην άντιστικτική μουσική τού Μπα
ρόκ. Ό Έρυθρόχρωμος Αρχιτέκτων είναι φίλος
τού φίλου μου. Αεικίνητος, παιχνιδιάρης, χορευ
τής. Έτσι, καί γιά νά μήν μακρυγορώ, άποφάαιαα
νά ατριμωχτώ. Στό κρεβάτι μου θά κοίμιζα τό
Ξωτικό καί στό γραφείο τόν Αρχιτέκτονα. Τό
ζευγάρι τών Δουκών έπρεπε νά μείνει μακριά,
κάπου στό λιμάνι μέ τούς λευκούς φάρους.
Οί μέρες περνούσαν κι έρχονταν. Τό πρωί
πήγαινα ατή δουλειά καί τό μεσημέρι γέμιζα τό
άσπρο παιχνιόάκι μου μέτό Ο.Ξ., τόν Ε.Α. καίτούς
Δούκες, έβαζα μπρός καί τρέχαμε στις θάλασσες.
Ή νησιωτική ζέστη, ή άνθρώπινη τριβή άλλά καί ή
καλοκαιρινή διάθεση άρχισαν νά δημιουργούν
χιλιάδες συναισθηματικά «πάρε-όώαε» όλων τών
συνδυασμών. Έδώ είναι πού αιγά-αιγά τά παιχνί

δια άρχισαν νά γίνονται άγκαθένια μέ χοντρές
σταγόνες άγχους νά στάζουν άπό ξαναμμένα
πρόσωπα. Καί γιά νά γίνω σαφής, ό Έρυθρόχρω
μος χαλβάδιαζε τή Δούκισσα καί τό Ξωτικό. Η
Δούκισσα λικνίζονταν ατά μάτια μου κι άλειβε μέ
Baby-Oil τήν πλάτη τού Έρυθρόχρωμου. Έγώ
δεχόμουν τά φιλιά τού Ξωτικού και τις έντριβές τής
Δουκίααης. Ο Δούξ, χαμένος μέσα στά πολλά
τρίγωνα, σχημάτιζε κύκλους ατήν άμμο, βοηθούσε
τή Δούκισσα νά φορέσει τό γαλάζιο κυλοτάκι της
καί ταξίδευε άμίλητος νοερά. Πού καί πού απευ
θυνόταν στην όμήγυρι λέγοντας: « Ή κοινωνία μας
είναι τρομερά άνεκτική. Κανείς απ' τους παλιούς
όέν θά μπορούσε να όιανοηθεϊ αυτά πού γίνονται
σήμερα».
Κάποια περίεργη νύχτα, μετά άπό ρακί ατή
Φάκα, κατευθυνθήκαμε στό μοιραίο μπάρ Σκόρ
πιός γιά φλέρτ καί γεύσεις άλκοολικές. Τά χρώμα
τα, ή μουσική καί ό χορός τού Ξωτικού ατά σκαλιά
τον μπάρ άναψαν τό κέφι. Στό σημείο αυτό,
ακριβώς έκεί πού τά χείλια τής Δονκισσας γελού
σαν καί τά μάτια της σπινθήριζαν, ό Δούξ άποχωρεί. Είναι άόιανόητο γι' αυτόν νά διασκεδάζει σέ
άμερικανοπρεπή μπάρ καινά οιγοντάρει τή γυναί
κα τον ατό χορό τών Σκαλιών. Όταν ή Δούκισσα
χαίρεται, ό Δούξ πάντα άποχωρεϊ καί άφήνει
έλεύθερο τό πεδίο αέ άνερνθρίαστονς έρυθρόχρωμονς. Όπως όλοι λοιπόν περιμένετε ή αννέχεια
μάς βρίσκει νά περιόιαβαίνονμε τούς δρόμους τού
λιμανιού σέ πλήρη έτεροφυλική αρμονία. Έγώ
άγκαλιά μέ τό Ο.Ξ. καί ή Δούκισσα χέρι-χέρι μέ τόν
Ε.Α. Ξάφνου ξεπροβάλλει ό Δούκας καί γίνεται

μαρτυς τής συνταρακτικής σκηνής, ή άπάτη σ ' όλο
της τό μεγαλείο ορθώνεται στά μάτια τον. Αποτέ
λεσμα: οί Δούκες άποχωρούν έρεθιαμένοι καί οί
ύπόλοιποι παίρνουμε τό δρόμο γιά τό σπίτι σάν μιά
οικογένεια.
Ό Σκόρπιός όμως τήν έπόμενη νύχτα έπεφύ
λασσε καίσυνέχεια. Πρόσωπα:Ε.Α., Ο.Ξ., Δούκας,
Συμπιεσμένος Συνάδελφος, Φινλανόή Ιατρός
και Αδίστακτος Συνάδελφος. Ό Έρυθρόχρωμος
φλερτάρει τή Φινλανόή Ιατρό, τή μέλλονσα άντικαταατάτριά μου ατό τριγωνικό παιχνίδι τών Δου
κών. Ο Αδίστακτος τή Δούκισσα, έγω συζητώ μέ
τό Ξωτικό καί όΔούξ μέ τόν έαυτό τον. Τελειώνουν
τά ποτά, έρχονται δεύτερα, αλλάζει και ή σύνθεση.
Ό Αδίστακτος συζητά μέ τό Ξωτικό, έγω μέ τή
Δούκισσα, ό Δούξ άποχωρεϊ. Αίφνης τό Ξωτικό
έξαφανίζεται στά σκαλιά τών ένορμήαεων μέ τόν
Αδίστακτο, έγω φιλώ τή Δούκισσα καί ό Ε.Α
ζηλοτνπει «Δέν είναι πράγματα αυτά, τό Ξωτικό
μάς άπατά». Φυσικά όλ ' αυτά είχαν τις σννέπειές
τους. Ο Ερυθρόχρωμος άποχωρησε, οί Δοϋκες
προαέλαβαν τήν Φινλανόή Ιατρό γιά τό σχηματι
σμό τριγώνου κι έγώ ενώθηκα πιο πολύ μέ τό
Ξωτικό κι αυτό μέ μένα Οσο γιά το Σκόρπιά, όέν
ξαναπάτηαα.
Σάν έφτασε ή μέρα τής άναχωρησης κι ένώ ό
Ερυθρόχρωμος έφευγε γιά τήν Τσιμεντούπολη, ό
Δούξ πριν μπει στό άεροπλάνο μέ πήρε τηλέφωνο
γιά τήν τελετή τής «παράόοσης-παραλαβής» Τι
είχα νά παραλάβω; Δέν είχα τελικά ένημερωθεί.
Απλώς έμαθα πως ή γυναίκα του θά έμενε σπίτι
μου. Έτσι άρχισα νά συζώ μέ δύο γυναίκες ατήν
κουκουταένια μου φωλιά Ή Δούκισσα κρατούσε
μούτρα γιατί κοιμόμουν μέ τό Ξωτικό, γινόταν
μπλαζέ και άποχωρούοε Εξαφανίστηκε μάλιστα
γιά τρεις μέρες αέ Αφρικανικά λιμάνια χωρίς νά
δώσει στίγμα νά ένημερωθεί ό Δούκας πού τήν
έψαχνε έναγωνίως άπό τήν Αθήνα καί που μέ
πρόσχημα τή συναυλία Σαββόπουλου πήρε άεροπλάνο άπό τήν Τσιμεντούπολη, έφθααε ατό Ηρά
κλειο, πήρε τό λεωφορείο γιά Χανιά καί τό βράδι
πιά έψαχνε έναγωνίως άνάμεσα ατούς άκροατές
νά βρει τήν άπολεαθείαα γυναίκα του.
Κάπου έδώ τελειώνει καί τό παραμύθι μας. Δέν
γνωρίζω άν ή Δούκισσα άκολούθησε τελικά τό
σύζυγό της ατήν Αθήνα. Ό Δούκας πάντως
έδήλωαε «τέρμα τά Χανιά γιά μένα». Η Δούκισσα
μέ μίσησε πού συμπάθησα τό Δούκα καί όέν
δέχτηκα νά παίξω τό ρόλο τού τρίτου. Βλέπετε, ή
παρουσία του Τρίτου θά είναι πάντα απαραίτητη
στη ζωή τών Δουκών. Χωρίς αυτόν ή ζωή τους θά
είναι χωρίς ούσία καί ό έρωτάς τους δίχως τζατζίκι.
Όσο γιά μένα καί τό Ξωτικό, τό μέλλον είναι
άγνωστο. Κάτι μοϋ λέει όμως, μιάς καί όέν χρειαζό
μαστε πιά τρίτους, ότι θά ζήαουμε έαείς καλά καί
μείς καλύτερα.
Γειά σας.
Ν ώντας Παπαμιχαηλ
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Οί δολοφ όνοι κερατάδες

Τό κουτσομπολιό δίνει καί παίρνει σέ ένα
χωριό τής όρεινής Μάνης. 'Όπως είναι φυσι
κό, ιδιαίτερος ζήλος έπιόεικνϋεται στήν άποκάλυψη σκανδάλων σεξουαλικού χαρακτήρα
καί οί υποδέσεις μοιχείας συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο ένόιαφέρον τών κατοίκων. "Ολοι
λοιπόν γνωρίζουν τά πάντα, ή μάλλον, σχεδόν
τά πάντα, γιατί κανείς δέ γνωρίζει τά δικά του
κουτσομπολιά.
Σ ' atird τό Μανιάτικο χωριό τό «κάρφωμα»
απαγορεύεται αυστηρότερα καί άπό τήν ίδια
τή μοιχεία. Κανείς, ποτέ καί γιά κανένα λόγο
όέν έπιτρέπεται νά «άνοίξει τά μάτια» κάπου
κέρατά.
Εξάλλου, κανένας δέν μπορεί έτσι εύκολα
νά γίνει συνένοχος αέ έγκλημα, γιατί άπαρά
βατος ήδικός νόμος τής περιοχής είναι νά
σφάζεται νύχτα ή μοιχός άπό τόν άντρα της
(μόλις ό τελευταίος πληροφορηδεϊ τό γεγο
νός). Ό άντρας, άφού έτσι ξεπλύνει μέ αίμα
τήν ντροπή, άνακοινώνει τό έπόμενο πρωί τή
σφαγή ατό καφενείο τού χωριού.
Νά λοιπόν γιατί σαράντα γυναίκες τού χω
ριού πού κερατώνουν τούς άντρες τους παρα
μένουν άτιμώρητες. Φυσικά, δλο τό υπόλοιπο
χωριό τις γνωρίζει, άλλα όχι καί οί άμεσα
έν δ ια φ ερ ό μ εν ο ι κ ερ α τά δ ες, κ α δ έν α ς άπό
τούς όποιους γνωρίζει τήν ύπαρξη μόνο 39
περιπτώσεων.
"Οπως δά καταλαβαίνετε, ή ζωή τών άντρων
έχει γίνει άφόρητη. Γιατί, κάδε σύζυγος, είτε
γνωρίζει 40 είτε 39 άλλους κερατάδες, δέν
παύει νά βασανίζεται άπό τήν ιδέα ότι καί ό
ίδιος είναι κερατάς, κάτι πού ποτέ δέ δά
μάδει. Ή κατάσταση γίνεται έκρυδμη: καθη
μερινά, οί σκηνές ζηλοτυπίας καί οί προληπτι
κοί ξυλοδαρμοί γυναικών όιαταράσσουν τή
γαλήνη τού χωριού. Μέχρι πού ό δήμαρχος
άποφασίζει νά δώσει ένα τέλος σ ’αύτό τό
φαύλο κύκλο.
Συγκαλεϊ γενική συνέλευση κατοίκων, όπου
άφού τους θυμίσει τό ιερό χρέος νά σφάξουν
τις διαπιστωμένα μοιχές, άνακοινώνει ότι
πρός μεγάλη του δλίψη υπάρχει ατό χωριό
τουλάχιστον ένας κερατάς. Οί κάτοικοι άποχωροϋν σιωπηλοί καί κλείνονται ατά σπίτια
τους. Μόνο κάδε πρωί μαζεύονται ατό καφε
νείο γιά νά μάδουν άν έγινε κανένα φονικό. Τί
δά συμβεί λοιπόν;
Δείξτε ότι τήν τεσσαρακοστή νύχτα, οί σαρά
ντα κερατάδες δά σφάξουν τις γυναίκες τους.
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Όταν φτάσεις στην καρόιά
τού Κακού,
όέν βρίσκεις τίποτα έκεί.
©UMAX Α Κ 1ΝΑΤΟΧ

ονομάζουμε κοινή γνώμη μπορεί νά
ικανοποιηθεί άρκετά ώστε νά έπιστρέψει στις αύταπάτες της, άνακουφισμένη όσο καί στήν παράσταση
ένός μεγάλου λαϊκού δράματος τή
στιγμή πού πέφτει ή αυλαία. Φυσικά,
αύτό τό εγχείρημα κοστίζει στόν
Τύπο άρκετές θυσίες στό βωμό τής
ύπερβολής καί τής σύγχυσης. Έτσι,
έκτος άπό μιά ή περισσότερες οικο
γένειες πού θρηνούν γιά τά θύματα
τού Κακού, ό έκάστοτε «δράκος»
βλάπτει άνεπανόρθωτα καί κάτι ά-

δημιούργησε: μπορεί ό κάθε «δρά
κος» νά είναι λιγάκι πιό φρικαλέος
άπ' τόν προηγούμενο, άλλά στήν ού
σία πρόκειται γιά τόν ίδιο άνθρωπο.
Η άστική ήθική - πού ό Τύπος
τήν έκπροσωπεί έπάξια, όχι όμως
καί έπαρκώς - προθυμοποιείται,
σύμφωνα μέ μιά πάγια τίιχτική, νά
χύσει λίγα δάκρυα σπαραγμού μπρο
στά στό θύμα («άγγελούδι», «άθώο
παιδάκι», λές καί τό γεγονός ότι
έπεσε στά νύχια τού έγκληματία τό
κάνει αύτόματα νά ύπερέχει σέ άθω-

στήν όποια έχουμε τό άμφιλεγόμενο
προνόμιο νά άνήκουμε, προσπαθεί
νά άποτρέψει τό ένδεχόμενο μιάς
συζήτησης σέ βάδος σχετικά μέ τό
πρόβλημα, δέν φαίνεται όμως νά τήν
άπογοητεύουν ή νά τήν ένοχλούν οί
θορυβώδεις καί έφιαλτικές ρητορίες
πού έξαπολύονται πάντα μέσω ένός
χείμαρρου προσεχτικά διαλεγμένων
καί φροντισμένα άνατριχιαστικών
λεπτομερειών τού είδους: τής - κράταγε - τό κεφάλι - στό - νερό - κι έκείνη - σπαρταρούσε, ή: τήν βίασε

‘Η περίπτωση του «δράκου»:

Κοινή γνώμη
καί κοινή λογική
yL * τις 23 Αύγουστου 1983, λίγο μετά

4

τήν καταδίκη τού «δράκου» τής
Δράμας δίς εις θάνατον, ένας 17χρονος έφηβος, ό Χρηστός Πετρόπουλος, στραγγάλισε ένα κοριτσάκι στην
προσπάθεια του νά τό βιάσει, καί
πέταξε τό πτώμα του στά σκουπίδια.
Τόν συνέλαβαν χωρίς κόπο, καί ομο
λόγησε μάλλον εύκολα τίς λεπτομέ
ρειες τοϋ έγκλήματος. Όπως συνή
θως, ό Τύπος δημιούργησε έναν
θόρυβο άντάξιο ίσως τής ήθικής του
παιδείας όχι όμως καί τού ύποκριτικού κλίματος τών «ήπιων τόνων», τό
όποιο στις διπλανές κοινωνικές καί
πολιτικές του στήλες προσπαθούσε
μετά μανίας νά μάς διδάξει. Κανείς
δέν είχε φυσικά τήν άπαίτηση νά
άντιμετωπίσει ό Τύπος έναν άνήλικο
δολοφόνο μέ τή λεπτότητα καί τήν
εύθυμία πού τό κάνει ό Ζενέ στήν
Παναγία-Τών-Λονλουόιών· είναι ό
μως πολύ εύκολο νά δείξουμε τούς
λόγους γιά τούς όποιους συνέβη τό
άντίθετο. Είναι έπίσης εύκολο νά
άποδείξουμε ότι μέσα σ' αύτή τή
δημοσιογραφική τεχνική τού «νά
συνταράζεις τήν κοινή γνώμη» κρύ
βεται καί άναβιώνει ένας πολύ πα
λιός καί πάντα χρήσιμος μύθος: δη
μιουργούμε ένα έξιλαστήριο θύμα,
ένα πρότυπο τού Κακού: ή φρίκη
καί ή δυστυχία γίνονται πολύ λιγότε
ρο φοβερές όταν άποκτάνε σάρκα
καί όστά. Γίνονται έπίσης, αύτομάτως, ένα θέμα πού μπορεί νά συζητη
θεί άνώδυνα, χωρίς δυσάρεστες συ
νέπειες. Ό μικροαστός πού θά δει
τόν έγκληματία μπροστά στό έκτελεστικό άπόσπασμα δέν θά έχει τίποτα
καλύτερο νά κάνει άπ' τό νά πιστέ
ψει άνέντιμα πώς ή Δικαιοσύνη ξύ
πνησε ξαφνικά καί άσχολείται μέ τά
παραμελημένα της καθήκοντα. Τό
Ατομικό έκπροσωπεί καί συμβολί
ζει τό Γενικό. Χάρη σ' αυτό τό απα
τηλό έπιχείρημα, ή ύπναλέα συνείδη
ση πού κρύβεται πίσω άπ' αύτό πού

TO Û

κόμα: τήν ήδη μειωμένη ικανότητα
τών έφημερίδων νά μάς πείθουν γιά
τίς καλές τους προθέσεις.
"Ας δούμε τώρα πόσο έντεχνα ή
πόσο λίγο έντεχνα δημιουργείται αύτός ό τεράστιος «θόρυβος». Στήν
' Ελλάδα οί «δράκοι» (όπως καί στήν
Αγγλία οί μιμητές τού Τζάκ τού
’Αντεροβγάλτη) έμφανίζονται σέ κα
νονικά διαστήματα, ώστε νά μήν
παρουσιάζεται έλλειψη τοϋ είδους
γιά πολύ καιρό. Κάθε νέος «δράκος»
- μάς λένε- μιμείται τόν προηγούμε
νο σέ σκληρότητα καί πονηριά, φρο
ντίζει όμως νά τόν ξεπεράσει σέ
άπάθεια καί κυνικές άποκαλύψεις,
γεγονός πού έπιτρέπει στόν Τύπο νά
προσποιηθεί πώς γιορτάζει μιά άληθινά καινούργια είδηση, άντί νά φα
νεί πώς άσχολείται μέ τόν άντίλαλο
μιας ξεχασμένης ύπόθεσης πού άπλώς έπαναλαμβάνεται μέ αλλαγμέ
να τά ονόματα καί τίς ήμερομηνίες.
Στήν ούσία, οί διαφορετικές περι
πτώσεις τών δολοφόνων έμφανίζονται σάν διαφορετικές μόνο γιά νά
άναζωπυρωθεί τό ένδιαφέρον, άφού
τελικά δέν μπορεί παρά νά φαίνονται
ίδιες, έτσι όπως τίς έξετάζει ό Τύπος,
δηλαδή χωρίς νά άσχολείται πραγμα
τικά μέ τήν προσωπικότητα τού
δράστη, τά κίνητρα κλπ. Η άντίφαση φαίνεται καθαρά: τό χαρτί πού
δέν παίζεται ποτέ άλλά πού στό
όνομά του γράφονται όσα γράφο
νται, είναι ή πολυπλοκότητα ένός
ψυχισμού πού αγνοούμε έντελώς. Ο
Τύπος μοιάζει άλλωστε νά γνωρίζει
προκαταβολικά ένα σωρό πράγματα
γιά τήν ψυχολογία τού δολοφόνου.
Πώς; Μά είναι πολύ άπλό: βάσει μιάς
έκλαϊκευμένης έπιστήμης τής συ
μπεριφοράς, ή «ψυχή» τοϋ δολοφό
νου είναι πάντοτε «άδεια», «κενή»,
«χωρίς αισθήματα», άρα όλοι οί δο
λοφόνοι μοιάζουν. Ο Τύπος είναι
άπόλυτα ικανοποιημένος άπ' αύτό
τό γελοίο παράδοξο πού ό ίδιος

Εύγενιου Άρανίτση
ότητα καί άγγελική έμφάνιση, άπέναντι όλων τών άλλων παιδιών), καί
νά τρίξει τά δόντια (όσα τής άπέμειναν) μπροστά στόν έκτελεστή: αύτό
τό κακοπαιγμένο θέατρο άρχίζει πά
ντα μέ μελοδραματικές κορώνες καί
τελειώνει συνήθως μέ έπίδειξη ύψηλής έμπνεύσεως ψυχοπαθολογίας
άπό τίς στήλες τών έφημερίδων Οί
κοινωνιολόγοι, οί ψυχαναλυτές, καί
οί έγκληματολόγοι πού στρατολογούνται γιά νά ρίξουν φώς ατό μυ
στήριο τής γέννησης και τής καριέρας ένός «δράκου», είναι πάντοτε
έπαγγελματίες δημοσιογράφοι πού
δυό μέρες πρίν μπορεί νά είχαν
άσχοληθεί μέ τή Σοφία Σακοράφα
καί τίς έπιδόσεις της, τήν έγκυμοσύνη τής Πριγκίπισας Νταϊάνας, καί τίς
ταινίες τοϋ Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
χωρίς αύτό, σύμφωνα μέ τήν έξασθενημένη λογική τής Τέταρτης Εξου
σίας, ν' άποτελεί άντίφαση ή έστω
ύπερβολή. Αρκεί νά ξεσπάσει ό
θόρυβος, καί ό καθένας γίνεται άμέσως, τυπικά, κάτοχος τής άρμοδιότητας καί τοϋ άναφαίρετου δικαιώ
ματος νά μιλήσει γιά τόν «δράκο » καί
τά σκοτεινά του κίνητρα, γιατί ό
«δράκος», είναι πλέον, χάρις στήν
άφύσικη έμφαση πού δίνει ό Τύπος
στό γεγονός, μιά συμφορά σέ έθνική
κλίμακα: δέν είναι πιά μιά μεμονωμέ
νη περίπτωση έγκληματικότητας, εί
ναι μιά θεομηνία.
Ύστερα, ύπάρχει μιά άλλη έξαπάτηση πού δέν είναι δύσκολο νά
άντιληφθούμε τόν μηχανισμό της:
έκείνο πού έξαίρεται ύπερβολικά
είναι τό γεγονός, ένώ οί αιτίες του
(καί οί συνέπειές του) παραμένουν
άσαφείς, αινιγματικές, όμιχλώδεις,
ώστε νά άποκτήσουν έμμεσα μιά
διάσταση έξωπραγματική. Γιά λό
γους πού είναι κάτι περισσότερο
άπό φανεροί, καί μέ μεθόδους όχι
άρκετά αόρατες ώστε νά μήν διαψεύδονται άμέσως, ή άστική κοινωνία.

άραγε πριν την στραγγαλίσει ή μετά:
και γιατί; Τέλος, σά νά έπρόκειτο γιά
ένα θέμα τεράστιας έθνικής σημα
σίας, ή κοινή γνώμη δέν διστάζει νά
καταφύγει σ' αύτό πού τό άκρον
άωτο τής φαντασίας της τής ύπαγορεύει μέσω άκριβώς τού Τύπου: στο
είδος τών συζητήσεων πού έμειναν
στό παρελθόν ιστορικές γιά τήν άνιαρή φλυαρία τους και τίς ένθουσιώδεις άλλά περιττές ψηφοψορίες, στό
είδος τών συζητήσεων πού όργανώνονται όταν πρέπει νά περισωθούν
τά πολιτικά ιδεώδη: « Ο δήμος τής
Λάρισας», διαβάζουμε στά Επίκαι
ρα τής Της Σεπτεμβρίου 1983, «πι
στεύοντας ότι τό όλο θέμα δέν τε
λειώνει μέ τήν καταδίκη τού έγκλη
ματία, έπεσήμανε τίς γενεσιουργές
αίτιες τέτοιων έγκλημάτων καί θά
συγκαλέσει παλλαϊκή σύσκεψη - ό
που θά μετέχουν έκπρόσωποι όλων
τών οργανώσεων τής πόλης (γονείς,
κηδεμόνες, έξωραιστικοί σύλλογοι,
ένωση γυναικών, σύλλογος έπιστημόνων), προκειμένου νά ζητηθεί ά
π' τήν πολιτεία ή άμεση λήψη μέ
τρων...» Στό ίδιο τεύχος τών Επι
καίρων διαπιστώνουμε πώς ή κοινή
γνώμη δέν είναι καθόλου πρωτότυ
πη στήν προσπάθεια νά βολιδοσκο
πήσει τά αίτια τού φαινόμενου «δρά
κος». 'Επιλέγεται κι έδώ ένα άπάνθισμα άπ' τά βασικά έπιχειρήματα στά
όποια έχει άνατεθεί νά φρουρούν
τήν άμεμπτη ήθική τής μεσαίας τά
ξης: «Προσεγμένα τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά προγράμματα. Πάταξη
τών κυκλωμάτων διαφθοράς καί
ναρκωτικών. Μέτρα άστυνόμευσης
κακόφημων κέντρων. Διαπαιδαγώ
γηση κατάλληλη, πού άρχίζει άπ' τό
σπίτι, τό σχολείο, τήν έκκλησία...»
Μέ δυό λόγια: όχι στόν άμερικάνικο
τρόπο ζωής. Ο «δράκος» δίνει τήν
εύκαιρία γιά λίγη πολιτική. Κανείς
δέν μοιάζει ώστόσο ν' άναρωτιέται
(πράγμα πολύ παράξενο, άλήθεια)
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γιά ένα σωρό στοιχεία, τόσο κλασικά
ατό είδος τους, όσο, γιά παράδειγμα,
ή σχέση αύτοϋ τοϋ νεαρού μέ τούς
γονείς του, ή υποψία μιάς όχι καί
τόσο άνθηρής παιδικής ηλικίας ή τό
γιατί τόν βασάνιζε ή έπιθυμια νά
βιάσει ένα άνήλικο κοριτσάκι κι όχι
μιά όμορφη τριαντάρα. Ή άτομική
ψυχολογία είναι μιά περιττή πολυτέ
λεια γιά τήν κοινή γνώμη, ή όποια,
σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τοϋ
Τύπου, ένδιαφέρεται μόνο νά κατα
τάσσει τά φαινόμενα σέ γενικές κα
τηγορίες. Η γενίκευση είναι, γιά
άλλη μιά φορά, τό όπλο μέ τό οποίο ή
κοινή γνώμη πολεμάει γιά τήν έπιβίωσή της στίς έπάλξεις ενός ετοι
μόρροπου κόσμου πού ή ίδια δη
μιούργησε, καί πού τώρα άρνείται νά
τόν κατοικήσει.
Αν πιστέψουμε λοιπόν τήν ομοιό
μορφη εικόνα πού προσφέρει ό Τύ
πος ατούς πιστούς του, ό «δράκος»
δέν είναι μιά μεμονωμένη περίπτω
ση, δηλαδή ένα άτομο, άλλά ένας
τύπος άνθρώπου, καί μάλιστα ένας
τύπος μολιερικός: δέν μπορεί παρά
νά είναι «δράκος». Όπως οί στάρ
τού σινεμά είναι πανομοιότυπες μι
κρές γατούλες, έτσι καί οί «δράκοι»,
άπ' τή στιγμή πού γίνονται στάρ,
είναι υποτίθεται πρόθυμοι ή ανα
γκασμένοι νά άποκαλύπτουν σ' ένα
κοινό πού μέ δυσκολία κρύβει τή
φρίκη του, τόν απαράλλαχτα ίδιο
μικρόψυχο άηδιαστικό έαυτό τους,
πού δέν ντρέπεται νά κοιτάζει ειρω
νικά τό φακό. Κανείς δέν φαίνεται
νά δείχνει τό παραμικρό ένδιαφέρον
γιά τό άν ένας 17χρονος έφηβος μέ
περίεργα, άλλά ίσως όχι άλυτα ψυχο
λογικά προβλήματα καί μιά άκαθόριστα μελαγχολική όψη μπορεί νά
διαφέρει έστω και ατό έλάχιστο,
έστω καί βάσει τοϋ νόμοι' τών πιθα
νοτήτων, άπό ένα κτηνώδες «άντρακι» πού είχε τή φήμη άνίκανου άλλά
καί σκληρού. Οί δημοσιογράφοι ά
φησαν αυτό τό έρωτημα γιά τούς
ψυχολόγους. Οί υπόλοιποι άς κατα
ναλώσουν τήν τυποποιημένη εικόνα
τού «δράκου» - ειδώλου ή τού «δρά
κου» - τέρατος, κατά τήν προτίμησή
τους.
Εξάλλου, ή ταχτική τού
Τύπου άπέναντι στά έγκλήματα (τό
σο ταιριαστή μέ τίς άπαιτήσεις τής
κοινής γνώμης) είναι πάντοτε ίδια:
νά δίνονται στό γεγονός οί διαστά
σεις μιάς άπίστευτης πλεκτάνης τό
σο στυγερής και φρικαλέας ώστε νά
μάς είναι άδύνατο νά μήν μείνουμε
μέ τό στόμα άνοιχτό, άλλά: νά μήν
άποκαλύπτεται ποτέ ή πηγή τού
Κακού, άν τύχει νά είναι ύπερβολικά
χαρακτηριστική ή αυτόνομη. Κάτι
τέτοιο θά σήμαινε τέλος τών συζητή
σεων, ένοχές, άπογοήτευση. Στή θέ
ση αυτής τής έπικίνδυνης ειλικρί
νειας, ό Τύπος φροντίζει νά τοποθε
τηθεί μιά διάθεση νά τονιστούν (ή νά
επινοηθούν) άλλες πλευρές τής ιστο
ρίας, άπατηλέι ένδιαφέρουσες και
πάντα ικανές νά πολλαπλασιάζονται
στά χέρια μερικών φαντασιόπλη
κτων. Δέν είναι δύσκολο νά δημιουργηθεί έτσι μιά ολόκληρη θεωρία τής
έγκληματικότητας, πού άγνοεί έπιδεικτικά τόσο τήν ψυχολογία όσο
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και τήν κοινή λογική, και πού μονα
δικός της σκοπός είναι νά κάνει τά
γεγονότα π ιό συνταρακτικά.
Γιά παράδειγμα, ή περίφημη άνάγκη τού «δράκου» νά μιμηθεί τόν
προκάτοχό του σ’ αυτό τό άξίωμα,
έπαναλαμβάνεται διαρκώς - μπερ
δεύοντας τά πράγματα - μέ τήν
καλλιεργημένη άφέλεια ενός έλαφρυντικού: ό Πετρόπουλος μιμήθηκε τόν Παπαχρόνη (« Η προσωπικό
τητα τού Παπαχρόνη μέ έπηρέασε»,
«Μοντέλα γιά μίμηση», «τώρα είμαι
κι έγώ ήρωας», «Ήταν θαυμαστής
τού δράκου», «Είχε ίνδαλμα τόν
Παπαχρόνη», κλπ), ό «δράκος» έμφανίζεται σά νά άποφοίτησε άπό
κάποια σχολή γιά δολοφόνους, όπως
ό Όλιβερ Τουίστ είχε, παρά τις
καλές του προθέσεις, άποφοιτήσει
άπό ένα σχολείο γιά κλέφτες. Σ' αυ
τό φταίει ό Τύπος, ισχυρίζεται ό ίδιος
ό Τύπος: «Γιά μιά άκόμη φορά, ή
ξέφρενη φιλολογία τού άποτρόπαιου έγκλήματος διαδραματίζεται
τό ρόλο ήθικού αύτουργού...» (άπό
άρθρο τής Ελευθεροτυπίας στίς 6
Σεπτεμβρίου 1983, μέ τίτλο Πώς
πρέπει νά τά γράφουν οί εφημερί
δες). Η δημοσιογραφία γνωρίζει
καλά τήν τέχνη τού νά διδάσκει τήν
άνησυχία: άν ό Πετρόπουλος άντέγραψε τόν Παπαχρόνη, τότε πολύ
σύντομα κάποιος θά άντιγράψει τόν
ΓΊετρόπουλο. Καλό είναι λοιπόν οί
άνυπεράοπιστες ύπάρξεις νά διαλέ
γουν προσεχτικά τίς ώρες καί τά
δρομολόγια τών περιπάτων τους.
Ό διάλογος ,άνάμεσα στόν Τύπο
καί τήν κοινή γνώμη άναθερμαίνεται
έπίσης μέ τεχνάσματα δανεισμένα
άπό τήν τραγωδία. Υπάρχει, γιά
παράδειγμα, μιά ρομαντική έκδοχή
τοϋ δολοφόνου όχι άρκετά πειστική
γιά νά τόν άθωώσει, άλλά άρκετά
εκκεντρική ώστε νά μήν περνάει
άπαρατήρητη. «ό φονιάς μέ τό άγγελικό πρόσωπο» (ό παλιός μύθος τού
Κακού πού έμφανίζεται σάν κάτι τό
όμορφο γιά νά ξεγελάσει), ή: «ή
άρραβωνιαστικιά του τόν άγαπάει,
θά τόν περιμένει όσο κι άν χρεια
στεί» (ό παλιός μύθος τού μικροα
στικού δράματος πού γεννάει τή
συμπόνοια, τήν άμφιβολία: μήπως
πρόκειται γιά τρομερή παρεξήγηση:
Υπάρχει έπιτέλους καί κάτι καλό
σ' αυτό τόν άνθρωπο), ή: «έπαιρνε
ναρκωτικά άπό 14 χρονών» (ό πα
λιός μύθος τής ολοκληρωμένης δια
φθοράς όπου τά τρία κακά - σέξ,
έγκλημα, ναρκωτικά - δέν μπορούν
παρά νά έμφανίζονται πάντα μαζί),
ή: «ήταν άκόμη παιδί, δέν ήξερε τί
έκανε» (ό παλιός μύθος τής ζωής
πού καταστρέφεται έξαιτίας ένός
λάθους, μιάς τρέλας, ένός ξεσπάσμα
τος) κλπ. Μόλις όμως τελειώσει μέ τή
σπορά αυτών τών άμφιβολιών, ό
Τύπος φροντίζει χαιρέκακα νά μήν
άπογοητεύσει όλους αύτούς πού μάς
βεβαιώνουν άδιάκοπα ότι διψάνε γιά
δικαιοσύνη. Ό «δολοφόνος μέ τό
άγγελικό πρόσωπο» γίνεται αύτομάτως (πράγμα πού είναι τώρα πολύ
πιό τραγικό, έξαιτίας αύτού άκριβώς
τού ραφινάτου παρουσιαστικοϋ)
«ψυχρός, κυνικός, άμετανόητος,

στυγερός» (Μεσημβρινή), «άνθρωπόμορφο τέρας» (Βραδννή), «κτη
νάνθρωπος» κλπ. Αύτό πού παραμέ
νει σημαντικό είναι τό πάθος πού
έχει έπενδυθεί σέ τούτη τήν υπόθε
ση»· ή άλήθεια πολύ λίγο μετράει,
άφού διαβάζουμε στόν Ελεύθερο
Τύπο «Σέ πέντε λεπτά ομολόγησε»,
καί στή Βραόυνή «έσπασε μετά άπό
πολύωρη άνάκριση καί ομολόγησε
τό έγκλημά του στίς 4.30 τό άπόγευμα».
Παρ' όλ' αύτά, κάτω άπ' τό πο
μπώδες ύφος τών πρωτοσέλιδων τίτ
λων καί ύπότιλτων, άπ' τούς όποιους
στάζει έπιδεικτικά τό αθώο αίμα τού
θύματος («Φρίκη», «Κτηνωδία»,
« Ανατρίχιασε ή Αάρισα») καί πίσω
άπ' τίς τόσο δημοφιλείς περιγραφές
ένός έξαγριωμένου πλήθους 3.000
άτόμων πού κατέβηκε τήν ήμέρα τής
άναπαράστασης μέ τήν άμετάκλητη
άπόφαση νά λυντσάρει τόν εγκλημα
τία (όπως οί χωρικοί τής Τρανσυλβα
νίας παίρνουν τά βουνά γιά νά κά
ψουν τόν βρυκόλακα), μέ δυό λόγια,
μέσα σ' ένα κλίμα μεσαιωνικής α
γριότητας άπ' όπου έχει έξαφανιστεί, ώς άχρηστη, κάθε προσπάθεια
γιά ψύχραιμη έκτίμηση τής κατάστα
σης, μπορεί κανείς νά διακρίνει καί
μιά έντελώς άντίθετη διάθεση, έκείνη πού άναγκάζει ή συμβουλεύει
τούς δημοσιογράφους νά παρουσιά
σουν τόν Πετρόπουλο σάν έναν κα
νονικό άνθρωπο μέ σάρκα καί όστά.
Ό «δράκος» πρέπει τώρα νά εμφα
νιστεί μπροστά στό κοινό του σάν
ομογάλακτος μέ όλους τούς υπόλοι
πους «άθώους άνθρώπους»: χάρη
σ' αυτή τήν έπιεική μεταμφίεση μπο
ρεί τώρα νά πολλαπλασιστοΰν ή
φρίκη καί ό τρόμος σύμφωνα μέ τήν
άθάνατη συνταγή τών θρίλερ: «μάς
μοιάζει, είναι σάν κι έμάς, ζοϋσε καί
κινούνταν άνάμεσά μας χωρίς νά τόν
ύποπτεύεται κανείς, μπορούσε νά
χτυπήσει άνά πάσαν στιγμή!» Ορι
σμένες άνούσιες καί όλότελα συνηθι
σμένες λεπτομέρειες τής καθημερι
νής ζωής τοϋ «τέρατος» τονίζονται
σάν νά έπρόκειτο γιά τά παρασκήνια
μιάς μυσταγωγίας. Καπνίζει, δου
λεύει, είναι άρραβωνιασμένος, θαυ
μάζει τά είδωλα τού ρόκ: είναι άραγε
κανονικός άνθρωπος σάν όλους
τούς υπόλοιπους αύτό τό τέρας τής
Άποκαλύψεως; Μπορούμε νά τόν
άγγίξουμε χωρίς νά έξαφανιστεί μα
γικά; "Αρα θά μπορούσε νά είναι ό
καθένας μας. Τί φρίκη: οί άναγνώστες τής Απογευματινής θά νιώ
θουν άοφαλώς μιάν άκαθόριστη κακοκεφιά στήν ιδέα τοϋ πόσο εύκολα
μπορεί νά μετενσαρκωθεί τό Κακό
σ' έναν άνθρωπο πού έξωτερικά
μοιάζει άπόλυτα μέ τούς άλλους.
Γιά παράδειγμα, ή έφημερίδα αυ
τή έννοεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, νά
άντιμετωπίζει τόν «δράκο» σάν πο
δοσφαιριστή («Ποδοσφαιριστής c
17χρονος φονιάς», «Δράστης ό πο
δοσφαιριστής Χρ. Πετρόπουλος, 17
χρονών» κλπ). 'Ένα χωρίς ιδιαίτερη
σημασία χόμπυ προωθείται στή θέ
ση τής πιό χαρακτηριστικής, τής
καθοριστικής ιδιότητας τού έγκληματία, γιά νά φωτίσει παραπλανητι

κά τή φυσιογνωμία του μέ τό οικείο
φώς μιάς συνήθειας πού ή ίδια
έφημερίδα θεωρεί στίς σελίδες της
σάν κάτι τό έξαιρετικά έκλεκτό: τό
νά παίζεις ποδόσφαιρο. Αύτό πού
θαυμάζουμε, αύτό πού σέ άλλες
περιπτώσεις μάς συγκινεί καί μάς
διασκεδάζει, άποσπάται τώρα άπό
τόν κόσμο τών ιδανικών γιά ν' άποτελέσειτό πλαίσιο μέσα άπ' τό όποιο
θά μάς χαμογελάσει τό κακό, όντας
χάρη σ' αύτή τήν άντίθεση άκόμα
πιό φρικαλέο καί άσυγχώρητο. Έ 
παιζε μπάλα, ήθελε νά γίνει ποδο
σφαιριστής: άρα είχε όνειρα σάν όλα
τά παιδιά τής ήλικίας του: πόσο μάς
έκπλήσσει αύτό τό δείγμα νορμάλ
ζωής μιά καί πρόκειται γιά τόν «δρά
κο», πού περιμέναμε πώς θά είχε
μεγαλώσει στή ζούγκλα σάν τόν Μόγλη. Τό Κακό περιορίζεται λοιπόν
μέσα στά χαρακτηριστικά τού συνη
θισμένου, τού καθημερινού, τού έπιτρεπτού, άκόμα καί τοϋ άξιοθαύμαστου, όχι βέβαια γιά νά άμβλυνθεί,
άλλά γιά νά στολιστεί μέ τήν έπιπλέον φρίκη μιάς μεταμόρφωσης. Ο
ποδοσφαιριστής σκοτώνει τή μαθή
τρια: δέν ξέρω άν είναι τό ποδόσφαι
ρο ή τό έγκλημα πού βγαίνει ζημιω
μένο άπ' αύτή τή μακιαβελική σύ
γκριση, οπωσδήποτε, πάντως, δέν
είναι ή τέχνη τής σοφιστείας.
Ας μοϋ έπιτραπεί νά προσθέσω
καί τό τελευταίο άλλά όχι καί πιό
άσήμαντο: Αντίθετα άπ' ό,τι ή ήθική τούς έπιβάλλει νά παραδέχονται
έπίσημα, οί συντάκτες ορισμένων
έντυπων μέ δυσκολία έκρυψαν τή
λύπη τους γιά τό ότι ή άποκάλυψη
τής ταυτότητας τοϋ «δράκου» καί ή
σύλληψή του άποδείχτηκαν μιά υπό
θεση έξαιρετικά άπλοϊκή. Χωρίς τό
πυκνό καί συναρπαστικό μυστήριο
τών ιχνών πού άνακαλύφθηκαν τυ
χαία, χωρίς τά λογικά παράδοξα ένός
άλλοθι πού κλονίστηκε άπ' τά γεγο
νότα, χωρίς καλοστημένες παγίδες
σέ ομιχλώδεις δρόμους, χωρίς πο
λύωρες άνακρίσεις μαρτύρων, χωρίς
αιφνιδιασμούς, χωρίς τό τελικό άνθρωποκυνηγητό πού θά κάνε καί
τόν στραγγαλιστή τής Βοστώνης νά
πηδήξει οίκειοθελώς άπ' τόν δέκατο
όροφο γιά νά μήν συλληφθεί ζωντα
νός, ή ύπόθεση Πετρόπουλου άποδείχτηκε, γιά όσοι>ς ψάρευαν στό
ποτάμι τών συνταρακτικών ειδήσε
ων, πώς δέν ήταν λαυράκι άλλά
παπούτσι πού έπέπλεε στό νερό. Τί
κρίμα νά συμβεί κάτι τέτοιο τή
στιγμή πού τόσα φλέγοντα έθνικά
ζητήματα πρέπει νά οδηγηθούν σιω
πηρά στό συμβιβασμό. Γιατί, άς μήν
ξεχνάμε πώς όταν δέν έχει στό πιάτο
της «δράκους», «δολοφονίες τραβεστί» καί «έγκλήματα ναρκομανών»,
ή κοινή γνώμη γίνεται άπό άνάγκη
καί καθυστερημένο τάκτ, πολύ εύαίσθητη στό μόνο πού άπομένει: στήν
πολιτική. Ο Πετρόπουλος, άπ' αύτή
τήν άποψη, δέν προσέφερε μιά πα
ράσταση άντάξια τού θορύβου πού
έπρεπε νά σκεπαστεί άπ' τό χειρο
κρότημα τής τελευταίας πράξης. Α
ντίθετα, στή διάρκεια τής δεκαετίας
τού 50, ένας πολύ πιό ικανός «δρά
κος», ό «δράκος τού Σέιχ-Σού»,

«είχε άναστατώσει τήν ελληνική κοι
νή γνώμη καί ή περίπτωσή του
άπορρόφησε τόννουςτυπογραφικής
μελάνης μέ σειρά «συναρπαστικών»
δημοσιευμάτων πού άνέβαζαν κατακόρυφα τήν κυκλοφορία έφημερί
δων καί περιοδικών» ( Ελεύθεροτνπια, 6.9.1983). Σέ μιά προσπάθεια
νά δημιουργήσει Κάτι άπό τό Τίποτα
(ζήτημα δηλαδή κεκτημένης ταχύτη
τας) ό Ελεύθερος Τύπος τής 24ης
Αύγουστου 1983 διαλέγει γιά τίτλο
τής σελίδας πού άφιερώνειστό «δρά
κο» μιά φράση όλο έμφαση καί
ύποσχέσεις: «"Ετσι πιάστηκε ό
17χρονος φονιάς». Είναι όμως άπο-

γοητευτικό τό ότι αύτός ό ένδιαφέρων τίτλος δέν καταφέρνει νά στεγά
σει παρά μόνο τή φτωχή περιγραφή
μιας διαδικασίας τόσο άδιάφορα άπλής καί τυπικής όσο καί οί διατυ
πώσεις γιά τήν έκδοση ένός διαβατη
ρίου. Αύτό πού συνέβη στ' άλήθεια
είναι ότι ό Πετρόπουλος συνελήφθη
άμέσως, ώς γείτονας τού θύματος,
μαζί μέ ορισμένους άλλους καί ομο
λόγησε μέσα σέ 5 λεπτά άπ' όταν τού
θύμισαν τή ζώνη πού είχε χρησιμο
ποιήσει στό έγκλημα. Κι αύτό ήταν
βέβαια τό πρώτο πού τού θύμισαν.
Αλλά ή άνάγκη τών δημοσιογρά
φων νά σταθούν στό ύψος τού Σέρ-

λοκ Χόλμς δέν είναι παρά μιά αστεία
πρόφαση: στήν πραγματικότητα,
κάτι τέτοιο είναι έντελώς περιττό. Η
υπόθεση τού έκάστοτε «δράκου»
δέν παρουσιάζει άπό μόνη της (δη
λαδή χωρίς νά τής τό προσδώσουν)
τίποτα άπ' τό σιωπηλό, άνατριχιαστικό μυστήριο ένός άληθινού θρίλερ. Οί αίτιες πού άναγκάζουν κά
ποιον νά δολοφονεί γυναίκες γιά τό
κέφι του είναι χοντρικά γνωστές
στούς έγκληματολόγους άπ' τήν έποχή τού Φρόυντ. Από τήν άλλη
μεριά, ό ίδιος ό «δράκος» δέν είναι
συνήθως παρά έλάχιστα πιό πανούρ
γος καί εύέλικτος άπ' τό λύκο στό

παραμύθι τής Κοκκινοσκουφίτσας,
άπόδειξη ότι δέκα στίς δέκα φορές
συλλαμβάνεται καί ποζάρει τελικά
στό φακό μέ τήν ανόητη, έκπληκτη,
έλαφρά βλοσυρή, σχεδόν ήρωική α
φέλεια κάποιου πού μόλις έπαιξε
κορώνα-γράμματα τό κεφάλι του γιά
νά φέρει σέ πέρας ένα δύσκολο έργο.
"Αδικα άγωνίζονται οί δημοσιογρά
φοι ορισμένων έφημερίδων, οί τόσο
διεισδυτικοί και δαιμόνιοι σέ άλλες
περιπτώσεις, νά έμφανίσουν τό
«δράκο » σάν τό τρίτο μεγάλο αίνιγμα
τής Φύσης μετά τό τρίγωνο τών
Βερμούδων καί τόν καρκίνο. Θά
όφειλαν ίσως νά παραδεχτούν ότι
πολύ περισσότερα μυστήρια κρύβει,
γιά παράδειγμα, τό σκοτεινό θέμα
τών διωγμένων - βάσεων - πού - δέν
- διώχτηκαν. Στήν ύπόθεση τού
«δράκου» ή Δημοσιότητα δέν έχει
λοιπόν νά κάνει παρά αύτό γιά τό
όποιο ό Νίτσε κατηγορούσε τήν
Ποίηση: νά θολώνει τά νερά γιά νά
φαίνονται βαθύτερα. "Ομως αύτό τό
άπατηλό βάθος (άφοϋ τό άληθινό
δέν άπασχολεί τούς δημοσιογρά
φους ή δέν τούς συμφέρει) έχει
θετική σημασία γιά έναν άκόμη άν
θρωπο: τόν ίδιο τόν «δράκο». Γιατί ή
«παραδοξότητα» τού έγκλήματός
του κλονίζει τώρα τις άποφάαεις τής
Ηθικής μ'ένα έπιχείρημα παλιό
όσο κι ό κόσμος: άν ό δολοφόνος
είναι τρελός, τότε είναι άθώος. Κι
έτσι, έμφανίζεται έδώ ξανά τό αιώ
νιο, τό άνεξάντλητο, τό πιό δημοφι
λές θέμα κάθε λαϊκής φυλλάδας: ή
μοίρα, τό πεπρωμένο, ή τρέλα πού
διαλέγει στήν τύχη τό θύμα της, ή
«κακή στιγμή», κλπ. Αύτό είναι τό
θέμα που οί δημοσιογράφοι θά
πλουτίσουν άνενόχλητοι μέ άλλοπρόσαλλες εικασίες μιά και άπό τή
φύση του τούς τό έπιτρέπευ τό θέμα
πού οί άναγνώστες θα άπολαύσουν
μετατρέποντας μέ μιά σχετικά διε
στραμμένη δίφα τήν είδησεογραφία
σέ λαϊκό άνάγνωσμα- τό θέμα πού ό
δικηγόρος τού «δράκου» θά φροντί
σει τελικά νά άναπτύξει μπροστά
τούς ' Ενόρκους.
Δέ θά ταν λοιπόν ύπερβολή νά
καταλήξουμε στό παρακάτω συμπέ
ρασμα: Η Δικαιοσύνη, όταν αποδί
δεται άπ' τόν Τύπο καί τήν κοινή
γνώμη, δέν είναι μιά ετυμηγορία,
άλλά μιά παραδοξότητα άντάξια τών
δυό καλών της γονέων: άπ' τή μιά
μεριά καταδικάζει τόν «δράκο» σέ
θάνατο άφοϋ τόν δικάζει έντελώς
μεροληπτικά καί, τό κυριότερο, τήν
ίδια στιγμή πού θρηνεί γιά τό θύμα'
άπ’ τήν άλλη τόν άθωώνει ούσιαστικά, άφοϋ αύτός πού δικάζεται είναι
ένας φανταστικός, ένας έπινοημένος
κατηγορούμενος, «ό δολοφόνος μέ
τό αγγελικό πρόσωπο», ή «ό ποδο
σφαιριστής», ή ίσως «τό άνθρωπόμορφο τέρας» - πάντως όχι ό Χρήστος Πετρόπουλος τού όποιου οί
πράξεις δέν άνήκουν πλέον στίς
περιπέτειες τής ’Ηθικής καί τής
Συνείδησης άλλά στό άδέξια έπαναλαμβανόμενο, φανερά άπελπισμένο.
καί τόσο έλάχιστα έντιμο κυνήγι τών
καθημερινών ειδήσεων.
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κές εύθύνες κ.λ.π. τής τέχνης, μιλού
σε μεταφορικά παίρνοντας άφορμή
άπό τίς διαμάχες καί τίς άλλαγές τής
αισθητικής, τού καλλιτεχνικού πε
ριεχομένου ένός έργου τέχνης κάτι
θά μπορούσαμε νά συζητήσουμε.

Σωτήρες No 1
Ό κ. Φιλίας ξεκίνησε τό ντεμποΰτο του, ώς μουσικοκριτικός στά μέσα
Αύγούατου, κατακεραυνώνοντας
τόν Σαββόπουλο καίτόν Κηλαίδόνη,
καθώς καί τήν διεφθαρμένη νεολαία
πού τούς άκολουθεί.
Καί παρ' δλη τήν γενική κατα
κραυγή δέν ύπέκυψε!
Απτόητος, ολοκληρώνει τήν προ
σπάθεια του γιά τό ξεκαθάρισμα τής
«κόπρου τού Αύγείου» στό χώρο τής
μουσικής, διατυπώνοντας τις «5 θέ
σεις γιά τήν Τέχνη», δικιάς του
έμπνεύσεως!
Ελευθεροτυπία 10-9-83. Τίτλος
« Ό μηδενισμός στή Τέχνη δέν είναι
λύση!»
Λύση; Τί λύση δηλαδή; Γιά ποιόν
καί γιατί;
Ό κ. Φιλίας τό ξεκαθαρίζει!
Ό καλλιτέχνης καί ιδιαίτερα ό
μουσικός οφείλει «ν' αποτελεί δύνα
μη γιά τό ξεπέρασμα όποιας άρνητικής συγκυρίας - ας πούμε έστω μιας
πολιτικής ή πολιτιστικής κρίσης»,
(θέση... 5).
Κι ακόμα: ή Τέχνη οφείλει νά έχει
«μήνυμα» πού «μπορεί καί όφείλει
νά κρίνει ό κάθε σκεπτόμενος άν
θρωπος... άνεξάρτητα άπό τίς καθα
ρά... καλλιτεχνικές ποιότητες!!» (Θέ
ση... 1).
-«ή Τέχνη προδίδει τόν έαυτό της
όταν άρνείται... τήν εύθύνη γιά τή
μοίρα καί τό μέλλον τού ανθρώ
που!!» (θέση... 3).
-«ή μεγάλη Τέχνη πού... μαστιγώ
νει, κρίνει, άνατρέπει καί γκρεμίζει
δέν μένει ποτέ στήν άπλή άρνηση
άλλά έχει πάντα μέσα της τό σπέρμα
τού ξεπεράσματος!» (θέση... 4).
Τουλάχιστον, άν ό κ. Φίλιας άναφερόμενος σέ μηνύματα, κοινωνι

Δηλαδή, άς πού με ότι ό... Άρνολντ
Σαίμπεργκ, έσπασε τούς μέχρι τότε
παραδεκτούς νόμους γύρω άπό τήν
κατασκευή καί τήν αισθητική ένός
μουσικού έργου καί έφτιαξε τό δωδεκάφθογγο σύστημα, άρα κατ'
έπέκταση «μηνούσε» στήν άνθρωπότητα ν' άνατρέψει τήν τάξη τού
καπιταλισμού! εύαγγελιζόμενος μιά
νέα κοινωνία. (Μήν τό πάρετε σοβα
ρά, άπλώς... λέμε) Αλλά ούτε αύτό
κάνει ό κ. Φίλιας. Επιφυλάσσει στόν
καλλιτέχνη τόν ρόλο τού άμεσου...
πολιτικού καθοδηγητή καί κοινωνι
κού άναμορφωτή!
«Δέν άναφέρομαι» λέει «στις μου
σικές ποιότητες... άλλά στίς βασικές
κατευθύνσεις τού περιεχομένου!»
«Τό μήνυμα είναι έξω άπό τίς καλλι
τεχνικές ποιότητες ένός δημιουρ
γού!»
Μπέρδεψε λοιπόν ό κ. Φίλιας τόν
Σκαλκώτα μέ τόν κ. Παπανδρέου,
καί τόν κ. Φλωράκη μέ τόν κ. Θεοδωράκη (σ' αύτό φταίει πολύ καί ό
τελευταίος βέβαια).
Καί καλά άμα ύπάρχουν στίχοι,
όπου τό «μήνυμα» λέγεται πεντακά
θαρα, π.χ... «ό Έλλην ξεσπαθώνει,
ξεσπαθώνει...» "Οταν δέν ύπάρχουν
στίχοι όμως τί γίνεται; Τί είναι καλό
καί τί κακό; Καί έφόσον ό κ. Φίλιας
στερείται... «καλλιτεχνικά», όπως
τονίζει ό ίδιος, καί έπίσης δέν δέχε
ται τή μουσική άπλά σάν διασκέδα
ση, τί κάνει; Μέ τά όρχηστρικά τού
Χατζιδάκι κάτι γίνεται, τόν παίρνει
τηλέφωνο καί ρωτάει περί τού μηνύ
ματος..., μέ τόν Μπετόβεν όμως;
Πού είναι τό μήνυμα; Εκτός άν
καταφύγει ατούς θεωρητικούς άκροβατισμούς τών σοβιετικών κριτι
κών πού ξετρυπώνανε τίς... ιαχές

τού προλεταριάτου άκριβώς πριν
άπό τό 7ο μέτρο τού «Allegro». Δέν
άντέχω στόν πειρασμό καί δημο
σιεύω ένα άπόσπασμα σοβιετικής
μουσικοκριτικής γιά τήν 3η συμφω
νία τού Μπετόβεν:
«Οί πολεμιστές σέ αυστηρή σιωπή
συνοδεύουν τόν άρχηγό τους στήν
τελευταία του κατοικία... ό Μπετό
βεν δέν καταφεύγει στά υποτιμητικά
λόγια τής χριστιανικής έκκλησίας:
χούς εί καί εύ χούν άπελεύσει.
Στό σκέρτσο καί στό φινάλε βροντοφωνάζει; «Όχι δέν είσαι χώμα,
άλλά είσαι στ' άλήθεια ό κύριος τής
γής». Καί γιά μιά φορά άκόμη ή
τρεμοπαίζουσα εικόνα τού ήρωα ζω
ντανεύει στό έμπνευσμένο σκέρτσο
καθώς καί στό θυελλώδες καί άγωνιστικό φινάλε». («Μουσική ποιητι
κή» έκδ. Νεφέλη).
"Αν δέν ύπάρχει μήνυμα φτιάχνου
με ένα! "Οταν προχωρήσουμε σέ πιό
σύγχρονη τέχνη τά πράγματα θά
δυσκολέψουν λίγο άλλά κάτι θά
γίνει. Μιά μαύρη λίστα θά ξεκαθάρι
ζε κάπως τά πράγματα. Καί ή άνάλογη προβολή σέ καλλιτέχνες ύπόδειγμα. Τόν Άνδριόπουλο άς πούμε.
Όλα τάχει:
• μήνυμα: «3 τού Σεπτέμβρη νά
περνάς» (Μακρυγιάννης - σύνταγμα
- ιδρυτική τού Πασόκ).
• απευθύνεται σέ πλατιές λαϊκές
μάζες.
• είναι κατανοητός: 3 έως 5 συγ
χορδίες στό τραγούδι.
• πάει στά φεστιβάλ τών νεο
λαιών, φέρνει κόσμο, δέν διώχνει!
Όσο γιά τό μουσικό περιεχόμενο
ποιός νοιάζεται, κ. Φίλια; «άλλοι
άρμοδιότεροι άς τό κρίνουν» όπως
σωστά λέτε!

Όποιος περίμενε σοβαρή άπάντηση
στή κριτική πού δημοσιεύσαμε γιά
τό περιοδικό «Ντέφι» (ύπήρχε άλήθεια κανένας;) σίγουρα άπογοητεύτηκε.
1
Ά πό πλευράς στοιχειώδους δεο
ντολογίας, όταν γίνεται μιά κριτική
μέ έπιχειρήματα, άπαντάς καί άνασκευάζεις αύτά καί έπειτα προχωράς σέ ό,τι άλλο.
Άλλά στήν ύποτιθέμενη άπάντη
ση τού «Ντ» τό μόνο πού λένε είναι
«τό λαϊκό τραγούδι είναι καλύτερο
άπό τό “δυτικό έλαφρό" - άς πούμε
τή Disco!» Νά λοιπόν πού φτάσαμε
νά... συμφωνούμε κι όλας!
Γιά τά έπιχειρήματα καί τήν άναλυσή μας ούδείς λόγος βέβαια, ούτε
σ' έπίπεδο άπλής άναφοράς!
Μού έκανε όμως έντύπωση ό ή
πιος, γιά τά δεδομένα τους άπολογητικός τόνος τής «άπάντησης». Σέ
στύλ «παιδιά μάς παρεξηγήσατε, δέν
τά λέμε έμείς αύτά». Αύτό κράτησε
μέχρι νά γυρίσω στό κύριο άρθρο τής
πρώτης σελίδας όπου άπαντάνε συ
νολικά ατούς έπικριτές τους.
Τίτλος: «1 χρόνος Ντέφι».
Πρόσωπα: οί κακοί (έπικριτές,
δημοσιογράφοι, έγώ κ.λ.π.).
Οί κακοί χαρακτηρίζονται ώς: άνασφαλείς, δημοαιοαχεαίτες, κα
τεστημένο, δικτατορίσκοι, έμπο
ροι, κυνηγοί φράγκων, δημαγωγοί,
χοντροκέφαλοι, απατεώνες, συ
κοφάντες, άσχετοι, πράχτορες,
νταβατζήόες, γλύφτες, φερέφωνα,
μεσάζοντες τών πολυεθνικών, ξενομανεις, τσανακογλϋφτες κ.λ.π.
Οί καλοί (συντάκτες τού Ντε
φιού);
Ψώνια τοϋ λαϊκού τραγουδιού,
λάτρεις τής άλήθειας, άνίκητοι,
άτρωτοι, παγοθρα υστικά, κ.λ.π.
κ.λ.π.
Καί ό έπίλογος:
«Σάς άπειλοϋμε άνοιχτά λοιπόν,
μονοκράτορες καί ταανακογλύφτες δτι θά έξακολουθήοουμε νά
άκοϋμε τή μουσική πού μάς αρέσει
καί νά γράφουμε γι ’ αυτήν, όσο κι
άν χτυπιέστε».
-Κι όλα αύτά σέ μιά σελίδα μόνο!
Κάπου όμως τούς πιάνουμε νά μήν
λένε τήν άλήθεια. Γράφουν στό ίδιο
άρθρο. «Τό Ντέφι είναι ή πρώτη καί
ή μοναδική προσπάθεια έκδοσης
στήν ιστορία αύτού τού τόπου γιά τή
συστηματική κάλυψη... τής έλληνικής κυρίως λαϊκής μουσικής».
Έ , όχι καί ή πρώτη καί μοναδική
προσπάθεια. Δέν μπορώ νά πιστέψω
ότι δέν διαβάσατε ποτέ σας «Βεντέ
τα» ή έστω «Ντόμινό»!
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Χωρίς τίτλο

Πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι
σ' όλες τις συζητήσεις καί άναφορές
γύρω άπό τά μουσικά μας πράγματα,
μιλάμε μόνο γιά τραγούδι. Δικτατο
ρία τού τραγουδιού λοιπόν, καί μάλι
στα στήν πιό άπλοϊκή του μορφή
σ' όλη τήν μουσική έκφραση, δικτα
τορία τών τραγουδιστών καί τραγου
δοποιών, οί όποιοι αύτοαποκαλούνται «συνθέτες». Ένα πολύ σημαντι
κό ζήτημα γιά τό όποιο πρέπει
οπωσδήποτε νά έπανέλθουμε έκτενέστερα.
’Αξίζει όμως ν' αναφερθώ στό βι
βλίο «Diabolus in Musica», πού έτυχε
μόλις τώρα νά διαβάσω. Συγγραφέας
ό μουσικός X. Βρόντος. Στό κεφά
λαιο «Μουσική άνυπαρξία», ό Χ.Β.
γράφει άκριβώς γι' αύτό τό ζήτημα Παραθέτω ένα μικρό άπόσπασμα:
γύρω άπό τήν παρανόηση τού όρου
μουσική σύνθεση.
«Τό άπλό τραγούδι δέν άπαιτεί
κατάρτιση καί θεωρητικές γνώσεις
γιά νά φτιαχτεί. Κάποια έξοικείωση
μ' ένα μουσικό όργανο καί κάποια
εύαισθησία είναι εφόδια υπεραρκε
τά. Θάλεγα μάλιστα ότι βρίσκονται
πολύ κοντά στό μέτρο τής άπαισιοδοξίας καί τής ραθυμίας μας. Συγγε
νεύουν δηλαδή μέ τήν άδιαφορία καί
τήν άνημπόρια πού δείχνουμε όταν
πρόκειται νά καταπιαστούμε μέ θε
ωρητικά πολύπλοκες έργασίες.
Μ' ό,τι τελοσπάντων, άπαιτεί στρώ
σιμο κώλου καί μακρόχρονη ενασχό
ληση».
Νά λοιπόν γιατί τραγούδι κι όχι
σονάτα, συμφωνία, κοντσέρτο ή ό
περα.
Νά γιατί «συνθέτης ό τραγουδο
ποιός, μεγάλος ό μικρός καί γιατί
βεβαίως: Χατζιδάκιαμ' Θουδουράκιαμ’ - καίΣαββοπουλάκιαμ' -έσεΐς
τρώτε καί πίνετε... Ναί δέν τάχουμε
βέβαια μέ τό έρμο τό τραγούδι άλλά
μ’ αυτούς πού έκμεταλλεύτηκαν άσύστολα τήν άπλότητά του...»
«Τό εύρος τής έννοιας μουσική
σύνθεση ποτέ δέν καθορίστηκε -στή
Δύση φυσικά- άπ' τό βεληνεκές τού
τραγουδιού. Καί τό ποιοτικό τρα
γούδι ποτέ δέν ταυτίστηκε μέ τήν
μεγάλη μουσική δημιουργία!»
Τό βιβλίο θίγει καί πολλά άλλα
ένδιαφέροντα ζητήματα γύρω άπό
τά μυστικά μας πράγματα τά όποια
θά μπορούσαν ν' άποτελέσουν ούσιαστικά θέματα διαλόγου. Καί πα
ρόλες τίς πιθανές διαφωνίες, μιλά μέ
σοβαρότητα, καί πολλή άγάπη γιάτή
μουσική. Δέν έχουμε δει καί πολλές
παρόμοιες προσπάθειες έξ' άλλου.
Δημήτρης Οίκονομάκης

Ή Έλλη Λαμπέτη πέθανε, ό θεα
τρικός κόσμος συγκλονίστηκε. Τό
εύρύ άναγνωστικό κοινό έρεθίστηκε
άπό τά πρώτα δημοσιεύματα τών
έφημερίδων καί οί εκδότες θεώρη
σαν άναγκαίο καί σωστό, νά καλύψουν τή μεγάλη ζήτηση «πληροφό
ρησης» πού δημιουργήθηκε.
Έτσι, γιά χάρη τού κοινού, ή ζωή
τής Λαμπέτη άρχισε νά ξετυλίγεται
μέσα άπό τίς σελίδες έφημερίδων καί
περιοδικών. Φωτογραφίες καί άρ
θρα γιά τή ζωή της καί τό θέατρο.
"Ενας τεράστιος όγκος -πού άραγε
πώς έγινε δυνατό νά έτοιμαστεϊ σέ 2
μόνο ημέρες-ύλικού, έμφανίζεται σέ
συνέχειες μέ τή μορφή λαϊκού άναγνώσματος τής δεκαετίας τού '60.
Οτιδήποτε άφορά τή μεγάλη ήθοποιό προσφέρεται άπλόχερα, πρός
βρώσιν, στό κοινό. Στό κοινό πού
σπάει τή καθημερινή του μονοτονία,
συμμετέχοντας στό δράμα.
Ή «πληροφόρηση» συνεχίζεται.
’Ακόμα καί οί πιό ιδιωτικές στιγ
μές τής Λαμπέτη, μετατρέπονται σέ
«άντικείμενο» μέσα άπ' τό όποιο τό
κοινό περνάει τή συμμετοχή του.
’Επιστρατεύονται άκόμα καί οί πιό
καθημερινές στιγμές (τό Τάβλι, ή
ζωή στά Βίλλια).
Οί 'Επώνυμοι παρελαύνουν.
Ή όδύνη τών φίλων ενσωματώνε
ται στή μεγαλοσχημία τών ρητόρων.
Ή νεκρή πιά Λαμπέτη είναι άπούσα.
Ό έπίλογος.
' Η τελετή τής ταφής μετατρέπεται
σέ άρένα άπό τήν παρουσία ένός
τεράστιου πλήθους πού άναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αύτή
τήν τελευταία πράξη. Τό κοινό έχει
τή δυνατότητα έπαφής μέ τά είδωλά
του. Ή Λαμπέτη είναι πιά μιά άφορμή.
«Εύθύνες στήν Αστυνομία πού
δέν είχε προβλέψει» θά γράψουν οί
έφη μερίδες.
Ή κυκλοφορία τών έφημερίδων
άνέβηκε.
Τό θέμα έκλεισε.
Τώρα πιά όλοι περνάνε στήν άναμονή. ’Εκδότες, κοινό... Στήν άναμονή κάποιου νέου γεγονότος πού θά
ταράξει τά λιμνάζοντα ύδατα.

Γ. ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΣ
Δέ νομίζουμε δτι χρειάζεται σχο
λιασμός.
Γ.Μ. - Γ. ΜΑΚ.

Τό Π εριοδικό «TAR»
Κυκλοφόρησε τό 5ο τεύχος τού
τετραμηνιαίου θεωρητικού περιοδι
κού κιθάρας «TAR». Διατηρώντας
μιά άσυνήθιστα ύψηλής ποιότητας
γιά τά έλληνικά δεδομένα έμφάνιση,
άπευθύνεται ιδιαίτερα ατούς κιθαρι
στές κάθε είδους, άλλά καί σέ όσους

ασχολούνται σοβαρά μέ τή μουσική.
Στό τελευταίο τεύχος υπάρχουν άποκλειστικές συνεντεύξεις τού J.
Bream, R. Brightmore, Jose Feliciano,
Larry Coryell, άναδημοσίευση συνέ
ντευξης μέ τόν W. Montgomery, τε
χνικά άρθρα γύρω άπό τήν διδακτι
κή τής κιθάρας, μιά ένδιαφέρουσα
έρευνα γιά τήν άγορά τής κιθάρας
στήν Ελλάδα μέ πολύτιμες οδηγίες
γιά τήν έκλογή τού όργάνου, καί
πολλά άλλα άρθρα γενικότερου έν
διαφέρο ντος.
Ανάμεσα στ' άλλα, άρθρα γύρω
άπό τήν κατάσταση στά Ελληνικά
ώδεία μ' άφορμή μιά διαμάχη πού
ξεκίνησε γύρω άπό τίς συνθήκες στό
χώρο τής κιθάρας.
Δ. Ο.

Video - Art

άπό τήν Ολλανδία
Στά πλαίσια τών έκδηλώσεων τού
Ολλανδικού Φεστιβάλ Αθηνών συμπεριλαμβάνεται καί ένα άφιέρωμα
στήν Τέχνη τού Βίντεο στήν Όλανδία. Είκοσιπέντε περίπου έργα ισά
ριθμων καλλιτεχνών προβάλλονται
στήν Εθνική Πινακοθήκη, καθ' όλη
τή διάρκειά τού φεστιβάλ (16 Σε
πτεμβρίου - 31 Οκτωβρίου), στόν
ειδικό χώρο άριστερά τής εισόδου
πού οργανώθηκε γι' αύτό τό λόγο.
Στό πρόγραμμα υπάρχει καί μιά
άναδρομή στό έργο τής NAN HOOV
ER συνολικής διάρκειας 85 λεπτών.
Εκτός άπό τήν έπαφή πού μπορεί
νά έχει τό κοινό μέ τήν 'Ολλανδική
παραγωγή σ' αύτό τόν. τομέα τής
τέχνης, πιστεύουμε πώς ή έκδήλωση
αύτή δίνει καί μιά εικόνα γιά τόν
τρόπο πού χρησιμοποιείται τό Βί
ντεο σάν έκφραστικό μέσο. Πρόκει
ται γιά τή σημαντικότερη παρουσία
ση Βίντεο στήν Αθήνα πού διαμέ
σου μιας παρουσίας δεκαπέντε χρό
νων έχει καταξιωθεί σάν μιά άπό τίς
πιό σύγχρονες έκφραστικές φόρμες.
Θρασύβουλος Γιάτσιος

Γιώργος Μακρής

Διευθυντές
ομοφυλόφιλοι

Performance: Nan Hoover

...Καί μιά
παρεξήγηση

Αγαπητή Κα Μερχούρη,
Κάδε μέρα διαβάζω αχόν 'Α
θηναϊκό Τύπο ότι χαλεϊτε διά
φ ορες π ρο σ ω π ικό τη τες τών
Γραμμάτων καί τών Τεχνών τής
χώρας νά βάλουν υποψηφιότη
τα γιά τή θέση τοϋ διευθυντή σέ
Κρατικές Σκηνές.
Αύτό σημαίνει ότι δημοκρατι
κά πάμε καλά.
'Όμως πρός Θεού, Κα Μερκούρη! Άποφύγετε, όσο μπο
ρείτε, τούς διευθυντές ομοφυ
λόφιλους, γιατί μέ τά προβλήμα
τα πού έχουν δέν θά μπορούν
νά φέρουν σέ πέρας τό έργο
πού τούς άναθέτει ή Πολιτεία.
Είναι γνωστό πόσο έπηρεάζει
ή ομοφυλοφιλία μιά σωστή σκέ
ψη πού παρααύρεται άπό τό
προσωπικό πάθος.
"Εχουμε άπειρα παραδείγμα
τα, πού δέν είναι σκόπιμο νά τά
αναφέρω αύτή τή στιγμή. Αύτά
καί προσοχή στήν έκλογή!...
Οί κυβερνήσεις φεύγουν, τά
λάθη... μένουν/...

Διαβάσαμε στό ΕΘΝΟΣ γράμμα τού
συγγραφέα Γιώργου Διαλεγμένου
πρός τήν 'Υπουργό Πολιτισμού. Τό
άναδημοσιεύουμε αύτούσιο.
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Έπέστρεψαν κιόλας, μέ δυό ται
νίες στό ξεκίνημα τής φετινής κινη
ματογραφικής περιόδου (πού θα
φιλοξενήσει πολλές ακόμα γερμανι
κές ταινίες). Τό έναρκτήριο λάκτι
σμα, μία μέρα μετά τήν έπίσημη
έναρξη τού 5ου έπαγγελματικού
πρωταθλήματος A ' έθνικής κατηγο
ρίας, έδωσε ό ποδοσφαιρόφιλος Βίμ
Βέντερς μέ τήν « ' Αγωνία τού τερμα
τοφύλακα στά πέναλτυ».
Ποτέ δέ μαθαίνουμε γιατί ό τερμα
τοφύλακας σκοτώνει τή νεαρή ταμία
ένός σινεμά στή Βιέννη. Έτσι κι
άλλιώς, μοιάζει νά οδηγείται στό
τέλος τής ζωής του, περνώντας δυό
ώρες μέσ' άπό ένα ύπαρξιακό θρίλερ, πού είναι θρίλερ γιατί μάς τό
θυμίζει συνέχεια κι ύπαρξιακό γιατί
όσα μάς θυμίζουν τό προηγούμενο,
μπορούν κάθε στιγμή νά σταματή
σουν, μόνο καί μόνο έπειδή τέλειωσε
τό φιλμ μέσα στό σασί τής κινηματο
γραφικής μηχανής.
Αγοράζοντας πουκάμισα, ό τερ
ματοφύλακας βλέπει στό δρόμο έναν
άστυνομικό νά περιπολεί, στό μικρό
σινεμά παίζεται ή «Κόκκινη γραμμή
7.000» τού Χώκς, λίγο άργότερα τόν
δέρνουν καί τόν ληστεύουν στή γω
νιά τού δρόμου, τό τράμ καταλήγει
σέ σύνορα κλειστά.
Ο φακός δέν κινηματογραφεί,
άπλά, όλα αύτά τά έπεισόδια, άλλά
τά έκθέτει σάν συνεχείς άναφορές
στό κλασικό άμερικάνικο σινεμά,
σχολιάζοντας τήν έπίδραση τών συμβάσεών του άλλά καί προαγγέλλο
ντας τή νοσταλγία τού « Άμερικάνου
φίλου».
"Ετσι, ολόκληρη ή ιστορία (ή ιστο
ρία τής άπουσίας της μάλλον) άναπλάθεται στήν οπτική πλευρά μόνο,
καθώς ό διάλογος σπάνια προωθεί
τή δράση κι όταν τό κάνει είναι γιά νά
τήν οδηγήσει σ' άσύνδετους μονό
δρομους.
"Ολα μένουν φαινομενικά μετέω
ρα, χωρίς νά ύπακούν σέ κάποιο
συνεκτικό ιστό, ένώ ξετυλίγουν μιά
άτέρμονη σειρά καινούργιων ισορρο
πιών, τήν ευαισθησία πού περιγρά
φουν οί άποχρώσεις τών λόγων καί
τών κινήσεων, ως τήν άκρη τού
φιλήσυχου τοπίου πού γίνεται άπειλητικό.
Ανεπαίσθητα, μά σημαντικά άλ
ματα μετακινούν διαρκώς ένα θέμα
σ' ένα άλλο, συνθέτοντας τή διάστα
ση τού τρόμου καί τού έπικείμενου
θανάτου, πού ύπονομεύουν τήν άφηγηματική ροή.
Μπορεί ό τερματοφύλακας νά συ
νεχίζει τήν περιπλάνηση, όμως ή
μοναξιά τραγουδιέται παντού καίτό
μυστικό τής δολοφονίας κρύβεται
στό βάθος τής κάμερας.

η... οί Γερμανοί
ξανάρχονται

Κάθε φιλική περιπέτεια, άκόμα κι
αυτή πού αύτοσχεδιάζει, είναι μία
άναπότρεπτη πορεία πρός τό θάνα
το, όμως τουλάχιστον στά φίλμ τού
Βέντερς (όπως καί τού Γκοντάρ),
πάντα κάτι μετασχηματίζεται στή
διάρκεια τού ταξιδιού.
Σινεμά τής περιπλάνησης, τής έπιστροφής στήν ίδια- τή φύση τών
εικόνων, σάν άνασύσταση τού βλέμ
ματός μας γιά τόν κόσμο, τής περιπέ
τειας τού γυρίσματος, τής έπίκλησης, τέλος, τής οπτικής κληρονο
μιάς.
Η έπιστροφή, λοιπόν, τών Γερμα
νών έχει κι έναν «έσωτερικό» χαρα
κτήρα, καθώς άναφέρεται στό πα
ρελθόν τού γερμανικού σώματος,
πέρα άπό τήν έντυπωσιακή άριθμητικά παρουσία ταινιών, χάρη, ίσως,
στήν έπιτυχία τού Φασμπίντερ (καί
τού τηλεοπτικού «Μπερλίν Άλεξαντερπλάτς»), τού πιό πληθωρικού,
πιό άνισου, πιό τρομερού καί πιό...
νεκρού άπ' τά παιδιά τού γερμανι
κού κινηματογράφου.
"Αν οί ταινίες τού Φασμπίντερ σού
δημιουργούν τήν άνάγκη νά καταλα
βαίνεις τή γλώσσα τών ηρώων του. ό
Βίμ Βέντερ κι ό Βέρνερ Χέρταογκ
(όλοι τους, τής σχολής τού Μονάχου,
όπως κι ό Σράουμπ ή ό Κλούγκε)
θυμίζουν πόσο λίγο ταξίδεψες, έστω
κι άν είδες όλες τίς ταινίες τους.
"Ομως, άν τό Μόναχο άναπνέει σέ
πεδιάδα κι είναι άνοιχτό, τό Βερολί
νο περιβάλλεται άπό τείχος κι είναι
κλειστό.
Ιππότης δίχως άλογο, ψάρι χωρίς
ποδήλατο. Παραδοξολογία, ή ένας
άλλος τρόπος νά διηγηθείς; Ίσως, ό
Ρόμπερτ Βάν Ακερεν έχει μιά πρό
ταση γιά τήν παραγωγή έξωτισμού,
μέσα άπό καταστάσεις γνώριμες,
έπεισόδια χωρίς τίποτε τό έξαιρετικό, όταν τουλάχιστο ή θεματική τών
μεταβιομηχανικών κοινωνιών δέν
προβάλλεται άναγκαστικά στις λεω
φόρους τού διαστήματος.
Μέ τό δεύτερο γερμανικό φίλμ τής
χειμερινής περιόδου πού άρχισε στό
κατακαλόκαιρο, ό Βάν "Ακερεν (έ
νας Ολλανδός πού γυρίζει ταινίες
στό Δυτ. Βερολίνο, γνωστός έδώ άπό
τήν « 'Ερωτική παραζάλη», όπως κα
τέληξε νά γίνει ή «Αυτοκρατορία τής
καρδιάς»), διαλέγει νά μιλήσει γιά
τήν πορνεία, τήν οικονομία τού σέξ,
τούς μυστικούς πόθους, τή μικροα
στική περιέργεια, τίς έρωτικές φα
ντασιώσεις τών άντρών, τή δύσκολη
ισορροπία άνάμεσα στό ιδιωτικό καί
τό δημόσιο.
Ή ειρωνεία, μιά άπ' τίς σταθερές
τού έργου του, δέν τόν έγκαταλείπει
ούτε καί σ' αυτή τήν προσωπική του
έπιστροφή.
Ό τίτλος «Ή γυναίκα καίγεται»

(όπως καί πάλι έγινε ή «Φλέγόμενη
γυναίκα») μάλλον δέν κατάφερε νά
προκαλέσει έρωτηματικά γιά τήν
ένδεχόμενα άμφίθυμη στάση τής
πρωταγωνίστριας άπέναντι στά (πε
ρισσότερα άπό ένα) αίτια τής κατά
στασής της, σέ μιά Αθήνα στά όρια
τής θερμοπληξίας (τό νέφος, νέφος).
Μιά ιστορία άπλή: ή Εύα παρατάει
τόν άντρα της καί τό Πανεπιστήμιο,
καθώς τήν έρεθίζει τό «ως πού
μπορεί νά φτάσει». Η πορνεία δέν
βρίσκεται μακριά, δέν άσκείται πια
στούς δρόμους, καί στίς άναπτυγμένες κοινωνίες δέν ύπηρετείται άπό
άτομα μέ χαμηλή κοινωνική προέ
λευση (στίς είκοσι πόρνες, σύμφωνα
με γερμανική έρευνα, οί δέκα προέρ
χονται άπό εύπορες οικογένειες,
ένώ οί τέσσερις έχουν τελειώσει
Πανεπιστήμιο).
Στήν άρχή κιόλας τής διαδρομής
θά γνωρίσει τόν Κρίς, σέ μιά βίζιτα,
θά έρωτευτούν, θά συγκατοική
σουν, θά γίνουν συνεταίροι, θά κα
ταλήξουν σάν κάθε «φυσιολογικό»
ζευγάρι στή ζήλεια, τήν ταπείνωση,
τή φθορά, τό χωρισμό.
Γιατί μπορεί οί σχέσεις μέ τρίτους
νά ύπονομεύουν τήν αυθεντικότητα
τών αισθημάτων άκόμα και δυό
«έπαγγελματιών», άλλά τό άστικό
όνειρο μπαίνει άπό τήν πίσω πόρτα.
Ο Κρις επιθυμεί τό καταφύγιο τού
γάμο\\ τής οικογένειας, τήν άγορά
ένός ρεστωράν. δμως ή Εύα πού
έρωτεύτηκε ένα φοιτητή γιά ν' άνακαλύψει πώς ήταν ζιγκολό, δέν σκο
πεύει νά ζήσει καί νά πεθάνει μ έναν
έστιάτορα. Στήν τελευταία σκηνή,
κάθεται στό δρόμο μέ μιά φίλη της.
στά σκαμπό τού μπάρ όπου ψα
ρεύουν πελάτες.
Έπιστροφή στή γυναίκα-άντικείμενο, άλλά καί στήν άποστέρηση
μέσα άπό τήν οικονομική άνεξαρτησία, τήν άλλοτρίωση, τόν έξουσιασμό
τών άνασφαλών έπισκεπτών, τήν
άποδοχή τών άπαιτήσεων τού έπαγγέλματος, στή διάψευση τής χίμαι
ρας. Η πορεία ξαναρχίζει, άλλά οί
παρεκκλίσεις δέν παραμονεύουν
πιά. Οταν όλα «τακτοποιηθούν», οί
κίνδυνοι έξουδετερώνονται. "Υπάρ
χουν στιγμές πού ή καθαρότητα τού
πλάνου κι οί διάλογοι θυμίζουν τά
φίλμ πορνό, όμως οί έντυπώαεις
διακόπτονται χάρη στόν πολλαπλα
σιασμό τους, τίς διαρκείς άνακοπές,
τή μετάθεση τού ρυθμού, τούς τε
χνητούς φωτισμούς, τή θελημένη
έπιβράδυνση, τήν κλειστοστροφικη
άτμόσφαιρα.
Καί πάνω άπ" δλα, χάρη στήν ει
σβολή τού παράδοξου καί τής άπόστασης πού διατηρεί ό φακός άπό τά
πρόσωπα καί τίς καταστάσεις. Ό
Ρόμπερτ Βάν "Ακερεν δημιουργεί

τήν αίσθηση τού έξωτικού, τού άπόμακρου καί τού γοητευτικού, όταν
δέν σαρκάζει υπαινικτικά παρά τίς
οικείες παραστάσεις, τά γνώριμα
σχήματα, τίς πιό συνηθισμένες ά
π τίς χειρονομίες καί τίς άδεξιότητες.
Οί εικόνες του δέν διασχίζουν
πεδιάδες, πόλεις, σιδηροδρομικές
γραμμές, άγνωστες φυσιογνωμίες
μέσα στό πλήθος, βουνοκορφές,
δρόμους καί πρατήρια μελοδράματα
έποχής μέ κάστρα κι εύγενείς. Παρα
τηρούν, μέ άκρίβεια έντομολόγου
καί σπαρακτική διαφάνεια, τή συ
ναρπαστική όφ'η τών ιστοριών άγάπης, ώσπου, στή διάρκεια τής άφήγησης, νά μεταβληθούν σέ ιστορίες
τρόμου.
Ετσι, οί εικόνες μένουν προσκολλημένες σ' ένα κόσμο κλειστό, όμως
τό μοναδικό τοπίο είναι κι έδώ ό
χρόνος.
Οί άγαπημένοι σκηνοθέτες, τ' α
γαπημένα φίλμ, ή ιστορία τού σινεμά
κι οί ιστορίες στό σινεμά, τό προσω
πικό άγγιγμα τών πραγμάτων Οί
καλύτεροι δημιούργησαν ένα δικό
τους κόσμο. «Τά φίλμ είναι τό σπίτι
μας», έλεγε ό Φασμπίντερ.
Τού Χ ίτσκοκ κάηκε. Τού Γκοντάρ γκρεμίστηκε γιά νά ξαναχτιστεί
πάλι φέτος στή Βενετία. Τό σπίτι
μπορεί νά είναι οί ουρανοξύστες τής
μεγαλομανίας τού Κοπόλα, τά προά
στια τού Σπίλμπεργκ, ή ή είδυλιακή
φάρμα τού Τζών Φόρντ. Ο εγκλωβι
σμός στίς ίδιες σου τίς νευρώσεις,
όπως μέ τό Γούντυ Αλλεν, νά κινηματογράφεις άντί νά ζείς, όπως μέ
τόν Βίμ Βέντερς.
Στό σπίτι τού Βάν "Ακερεν, κατοι
κούν τά κοινότοπα πρίν μεταφερ
θούν σ' έρεθιστικά, τά καθημερινά
πριν άρχίαουν νά φαντάζουν σάν
ονειρικά κι ή άνίερη Αγία Τρίαδα
τού σέξ, τού’ χρήματος καί τής σκλη
ρότητας.
Τό φυσικό καί τό παράδοξο μαζί,
τό γέλιο καί τό κλάμα, ή κομψή
παγίδα τών άλλων πού άνακαλύπτεις
πώς προορίζεται γιά σένα, οί ένήλικες πού φοβούνται σάν παιδιά, αύτοί πού σκοτώνουν όσο γρήγορα
ξεχνούν.
Κι άνάμεσά τους, ό ίδιος, περισσό
τερο έπισκέπτης παρά ιδιοκτήτης.
Ανδρέας Τύρος
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H ετήσια κινηματογραφική έκδήλωση τής Biennale, τής Βενετίας,
έκλεισε φέτος 40 χρόνια λειτουργίας,
μέ μερικές «καινοτομίες» όσον άφορά τήν εικόνα τού φεστιβάλ. Τό τρίτο
άπό τά μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φε
στιβάλ, στή διάρκεια τής λειτουργίας
του, είχε κατά διαστήματα έκδηλώσει μιά τάση προώθησης ένός είδους
κινηματογράφου άποδεσμευμένου
άπό καθαρά έμπορικούς στόχους,
ταγμένου στήν ποιοτική ερευνά καί
άνάπτυξη τού μέσου. Στό παρελθόν,
έκτος άπό τά μεγάλα όνόματα πού
ύπήρχαν στό πρόγραμμά της, ή Μό
στρα άνακάλυψε καί καθιέρωσε ένα
άξιόλογο άριθμό νέων κινηματογρα
φιστών. Φυσικά αύτή ή προσπάθεια
όφείλεται στούς άνθρώπους πού
διεύθυναν σέ διάφορες περιόδους τό
φεστιβάλ άφ' ένός, καί στό γενικότε
ρο πνεύμα πού έπικρατοϋσε στή
Biennale, άφ' έτέρου.
Σύμφωνα μέ τούς κανόνες λει
τουργίας τού φεστιβάλ, ό διευθυντής
του άλλάζει περιοδικά κάθε τέσσερα
χρόνια, έπιτρέποντας, τουλάχιστον
θεωρητικά, τήν έναλλαγή καί άνανέωση τών στόχων του. Σέ μιά πρώτη
προσέγγιση κανείς σκέπτεται ότι
είναι πολύ θετική μιά τέτοια άποψη.
Ά φ ' ένός έπιτρέπει ένα πλουραλι
σμό ιδεών καί άφ’ έτέρου άνανεώνει
τό ένδιαφέρον τών έπισκεπτών τού
φεστιβάλ. Τό πρόβλημα όμως δέν
είναι τόσο άπλό. Ό κάθε άνθρωπος
πού άναλαμβάνει τή διεύθυνση έχει
σίγουρα μιά άποψη γιά τόν κινημα
τογράφο ή όποια περνάει αύτόματα
καί στήν έκδήλωση. Πέρα άπό τό
γεγονός ότι ή περίοδος 4 χρόνων
είναι άρκετά περιορισμένη γιά τήν
όλοκλήρωση τού έργου του, ένα
φεστιβάλ έχει πάντα ανάγκη μιας
καθορισμένης κατεύθυνσης πού υ
λοποιεί καί έκφράζει τό χαρακτήρα
του. Μ' αύτό λοιπόν τόν τρόπο λει
τουργίας άναστέλλεται ή έξέλιξη έ
νός ένιαίου χαρακτήρα ό όποιος
είναι συνήθως ό πυρήνας άνάλογων
έκδηλώσεων.
' Η έπιστροφή τού Gian Luigi Rondi, κριτικού άπό τό 1947 τής συντη
ρητικής έφημερίδας τής Ρώμης 11

R Ruiz, "La ville des pirates”

λοιπες ταινίες στό σύνολό τους βρί
σκονταν κάτω άπό τό μέτριο. "Ετσι,
είχαμε μιά άνιση παρουσία έργων και
δημιουργών μέ άποτέλεσμα τό Χρυ
σό Λιοντάρι νά δοθεί στόν Godard
γιά τήν ταινία του Prénom: Carmen
καί τό βραβείο τής Διεθνούς "Ενω
σης Κριτικών Κινηματογράφου στόν
Kluge μιας καί δέν υπήρχε σημείο
σύγκλισης τής ποιοτικής στάθμης μέ
τούς ύπόλοιπους.
Στό φετινό πρόγραμμα έκτος
άπό τίς ταινίες τού διαγωνισμού
ύπήρχε καί μιά σειρά παράλληλων
άλλων έκδηλώσεων. Α π' αυτές ξε
χωρίζουμε τό άφιέρωμα στήν Ingrid
Bergman, τήν τιμητική διάκριση στόν
Michelangelo Antonioni γιά τό έργο
του, καί τήν άναδρομή στό έργο τού
Elio Petri. Σ' αυτές τίς έκδηλώσεις
πρέπει νά προσθέσουμε τό άφιέρω
μα στό «Σύγχρονο Ιταλικό Κινημα
τογράφο καί μιά σειρά ταινιών άπό
τό Πειραματικό Κέντρο Κινηματο
γράφου τής Ρώμης.
Η τελευταία ταινία τού Robert
Altman, “Streamers" (ό τίτλος στήν
’Αμερικάνικη στρατιωτική διάλεκτο
σημαίνει τούς άλεξιπτωτιστές τών
όποιων τό άλεξίπτωτο δέν άνοίγει
κατά τήν πτώση τους), προκάλεσε
έντονες θετικές καί άρνητικές άντιδράσεις μεταξύ τών κριτικών καί τήν
άποθέωσή της άπό τό κοινό μ' ένα
έκτεταμένο χειροκρότημα στό τέλος
τής προβολής. Πρόκειται γιά τή με
ταφορά στόν κινηματογράφο άπό
τόν David Rabe τού ομώνυμου θεα
τρικού έργου του, τό όποιο κέρδισε
τό βραβείο Κριτικών Θεάτρου τής
Νέας Ύόρκης. Είναι δύσκολο ν’ άναφερθεί κανείς στό άφηγηματικό
μέρος τής ταινίας μιας καί τό βάρος

Robert Altman, “Streamers''

Eric de Kuipers. "Naughty Boys"

Ή Ε ιρ ή νη Π α π ά στό
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II Dtsenore"

Tempo, στή θέση τοΰ διευθυντή,
ήταν καθοριστική γιά τή φετινή
στροφή τού φεστιβάλ. Ό ίδιος ήταν
διευθυντής τής ταραγμένης περιό
δου 1971-72 οπότε τό φεστιβάλ στα
μάτησε γιά μερικά χρόνια. Αύτό τό
γεγονός έπέδρασε άρκετά στή φετεινή έπιλογή τών ταινιών πού παρου

σιάστηκαν καί ή όποια είναι βασι
σμένη, σχεδόν έξ όλοκλήρου, στά
έργα καθιερωμένων σκηνοθετών
ένώ όσον άφορά τό ύπόλοιπο πρό
γραμμα έπικρατοϋσε σύγχιση, άβεβαιότητα καί άτολμία. Ά ν έξαιρέσουμε λοιπόν τήν παρουσία τών
Godard, Resnais, Altman κλπ. οίύπό-

δίνεται στήν περιγραφή τών κατα
στάσεων καί τών σχέσεων πού ανα
πτύσσονται μεταξύ τριών άνδρών οί
όποιοι έχοντας έντελώς διαφορετική
προέλευση συναντιούνται καί είναι
ύποχρεωμένοι νά ζήσουν γιά ένα
διάστημα σ’ ένα στρατόπεδο πεζο
ναυτών μέ τήν προοπτική ν' άποσπαστούν στό μέτωπο τού Βιετνάμ.
Τό μέχρι τώρα άγνωστο καί άπρόσιτο περιβάλλον τού στρατοπέδου, ό
καινούργιος τρόπος ζωής, οί νέες
άσχολίες καί άντιμετώπιση τών γεγο
νότων καθώς καί ή έπίδραση όλων

αετών στις σχέσεις μεταξύ τών τριών
χαρακτήρων είναι αύτά πού πράγματεύεται ή ταινία. Η ένταση πού
ύπάρχει θά έξωτερικευτεί μέ απρό
σμενα άποτελέσματα καθώς ή κατα
λυτική παρουσία ένός τέταρτου θά
δώσει διέξοδο στά συναισθήματα
πού έχουν άναπτυχθεί άπό καιρό.
Σεναριογράφος καί σκηνοθέτης
παίζουν μέ τις ψυχολογικές άντιδράσεις αύτών τών άνθρώπων θέτοντας
συγχρόνως έρωτήματα πού άφορούν
τή φιλία, τόν έντονο καί ξέφρενο
πατριωτισμό, τό ρατσισμό καί τήν
σεξουαλική προκατάληψη πού οριο
θετεί τίς σχέσις τους. Ο Altman δέν
έπιχείρησε νά άλλοιώσειτόθεατρικό
χαρακτήρα τού έργου περνώντας
τον μέ δεξιοτεχνία στόν κινηματο
γράφο. Η ταινία έξ ολοκλήρου γυρι
σμένη σ' ένα στρατιωτικό κοιτώνα
δημιουργεί μιά ένταση πού μεταφέρεται όλο καί περισσότερο στό θεα
τή. Σ' αύτή τή βασική κατεύθυνσή
της βοήθησε σημαντικά, πέρα άπό
τήν έπιλογή τού συγκεκριμένου καί
μοναδικού χώρου, καί ή σπουδαία

Η έκτος συναγωνισμού συμμετο
χή τού Fellini μέ τήν ταινία “Ε la vie
va” πήρε συγκροτημένες κριτικές
άπό τόν τύπο καί άπογοήτευσε πολ
λούς πού παρέμειναν ώς τό τέλος
τού φεστιβάλ γιά νά τήν δούν. ' Αναφέρεται στό ταξίδι μιας παρέας καλ
λιτεχνών, κυρίως τραγουδιστών τής
όπερας, πρός ένα μικρό νησί όπου
καί θά ρίξουν τή στάχτη μιας μεγά
λης τραγουδίστριας πού πέθανε
πρόσφατα. Τά έξωτερικά χαρακτη
ριστικά τού Fellini παραμένουν άναλλοίωτα χάνοντας όμως κάτι άπό
τό βάθος καί τή συνοχή τής παλιάς
του δουλειάς. Οί χαρακτήρες περίερ
γοι καί ύπερβολικοί άρκούνται σέ
μερικά άνούσια σκέτς πού περνούν
περιοδικά άπό τόν ένα στόν άλλο Η
σύνδεση αύτών τών συμβάντων περ
νάει άπαρατηρητη όπως άλλωστε
καί ή ούσία τής ταινίας. Η παρουσία
ένός δημοσιογράφου προσπαθεί νά
σώσει αύτή τήν άδυναμία μέ τίς
άφηγήσεις του καί νά δώσει ένα
άνάλογο ύφος στήν ταινία άποτυγχάνοντας όμως μιάς καί τό όλο έργο

πάθος, σ' ένα περιβάλλον πού ύποκινείται άπό στυγνό ματεριαλισμό
καί χαρακτηρίζεται άπό τήν κατα
πίεση πού έπιβάλλουν πολιτικοί και
οικονομικοί παράγοντες. Ο ίδιος ό
Godard στό ρόλο ένός σχιζοφρενούς
κινηματογραφιστή λειτουργεί και
συνδέει τό θέμα μέ τά προβλήματα
καί τήν ούσία αύτού τού κινηματο
γράφου. Ή ταινία συναρπάζει μέτό
ρΐ’θμό, τήν ένταση καί τήν ιδιαιτερό
τητα τής γραφής της.
Γιά μιά άκόμη φορά ή παλιά όπερα

T. Koerfer. "Embers"

Η Π ίνα Μ π ά ο υ ς στην τα ινία
το ν Φ ελλίνι "Ε la nave να"

J.L. Godard,

Prénom. Karmen"

έρμηνεία τών τεσσάρων ήθοποιών οί
οποίοι άπέσπασαν καί τό πρώτο
βραβείο έρμηνείας τού φεστιβάλ.
Η ταινία τού Alain Resnais “La vie
est un roman”, ή ένδέκατη μεγάλου
μήκους σέ μιά σταδιοδρομία πού
άρχίζει τό 1959 μέ τό «Χιροσίμα
Αγάπη μου», είναι ένα μείγμα θετι
κών καί άρνητικών στοιχείων. ' Η
ύπόθεση πού έξελίσσεται σέ τρεις
διαφορετικές έποχές καί περιστατι
κά έχει σάν στόχο τήν άνακάλυψη
ένός τρόπου γιά τήν προσέγγιση τής
πλήρους άνθρώπινης εύτυχίας. Ό
συνδυασμός τών τριών παράλληλων
άφηγήσεων καί ή έμμονή σέ λεπτο
μέρειες έμποδίζει τήν κινηματογρα
φική ροή τού έργου μέ άποτέλεσμα
νά προκαλεί σύγχυση στό θεατή. Ο
Resnais πού θεωρείται ένας μάλλον
«δύσκολος» σκηνοθέτης, ίσως μέ
αύτή τήν ταινία του νά άντιμετωπίσει
ένα μάλλον δυσάρεστο κοινό.

χωλαίνει άπό τή σύλληψή του. Τό
χιούμορ, χωρίς νά έχει έκλείψει,
γίνεται πολύ πιό χαλαρό δημιουργώ
ντας ένα κλίμα δυσφορίας πού έντείνεται άπό τή μεγάλη διάρκεια τής
ταινίας (περίπου δυόμισι ώρες).
Μέ τό «Prénom: Carmen» ό J. L.
Godard δίνει μιά ένδειξη τής ώριμότητας καί τού ιδιαίτερου ύφους του
άποδεικνύοντας ότι δέν έχει χάσει
τίποτα άπό τήν παλιά του δυναμικό
τητα. Μέ τή βοήθεια τού παλιού του
συνεργάτη κάμεραμαν Raoul Co
utard άποδεικνύει γιά μιά άκόμη
φορά ότι ή άφήγηση δέν είναι τό
βασικό στοιχείο τού μέσου άλλά ότι ή
σωστή σύνθεση εικόνας, ήχου καί
κίνησης καθοδηγημένη άπό τό όργανωτικό ταλέντο ένός ικανού καλλιτέ
χνη δίνει ένα πετυχημένο άποτέλε
σμα. Η ταινία άμυδρά έμπνευσμένη
άπό τό θέμα τής ομώνυμης όπερας
άγγίζει τόν έρωτα, τή ζήλεια καί τό

μεταφέρεται στήν οθόνη (Carmen
Jones τού Otto Preminger, Carmen,
τού Carlos Saura κλπ.) ξεπερνώντας
τά όριά της καί άποδεικνύοντας
συγχρόνως πώς ορισμένα θέματα
δέν έξαντλούνται μέ τό χρόνο άλλά
έξακολουθούν νά έμπνέουν και νά
άποδιδονται μέ όλότελα νέες μορ
φές.
Η «Hanna Κ» τού Κώστα Γαβρά
ήταν μιά άπο τις ταινίες πού έτυχαν
σχεδόν κ α θ ο λ ικ ή ς άπόρριψ 'ης.
Πραγματικά πρόκειται γιά ένα σενά
ριο (τού Franco Solinas) μέ αύθαιρεσίες. κενά, γεγονότα καί συμπτώσεις
πού άπλά δέν έπειθε. Η ήρωιδα,
έβραία πολωνικής καταγωγής, κατα
φεύγει στό Ισραήλ μέ σκοπό νά
τελειώσει τίς σπουδές της στή Νομι
κή καί νά άποδεσμευτεί άπό τό
σύζυγό της καί τήν οικογενειακή
ζωή. Η πρώτη ύπόθεση πού άναλαμβάνει γίνεται άφορμή γιά μιά
σχεδόν πρωτόλεια πολιτική τοποθέ
τηση στό θέμα τών Παλαιστινίων Η
έπιλογή τών ήθοποιών, και τής γλώσ
σας καθώς καί ή φαρσοκωμωδία
στήν όποια καταλήγει ή ταινία στό
τέλος της. συνέβαλαν άποφασιστικά
στή δημιουργία ένός άπό τά λιγότερο
ικανοποιητικά έργα τού σκηνοθέτη.

Από τις υπόλοιπες ταινίες ξεχωρί
ζουμε τό «Naughty Boys» τοΰ Eric de
Kuyper ενός νέου Ολλανδού κινημα
τογραφιστή πού μέ τή δεύτερη ται
νία του δίνει δείγματα ένός ιδιόμορ
φου ταλέντου. Μέσα στά περιορι
σμένα όρια μιας μικρής παραγωγής ό
σκηνοθέτης έκφράζει ένα ιδιαίτερα
προσωπικό στύλ. ’Η ταινία κινείται
στά όρια τού παράλογου, τού άλλόκοτου και τού Kitsch αποθεώνοντας
τό ανόητο σέ σημείο που ξεπερνά τό
άναρχικό πνεύμα τών Marx Brothers
Ενας άλλος αξιόλογος σκηνοθέτης,
ό Raoul Ruiz, μέ τήν ταινία του «La
ville des pirates» κινείται σέ μιά πα
ράλληλη κατεύθυνση. Εδώ όμως ή
ιδιαιτερότητα τού Ruiz βασίζεται σέ
μιά πιό πολυσύνθετη εικόνα, συνδυασμένη μ' ένα έντονο μοντάζ καί
με συχνές σουρρεαλιστικές άναφορές. Στήν ταινία του «Poussiere d'e
mpire» ό Lam Le σχηματίζει μιά
άλληγορια μέ σκοπό νά περιγράφει
τό σύγχρονο Βιετνάμ. Μέ μιά αισθη
τική πού θυμίζει τόν Γιαπωνέζικο
κινηματογράφο καί μιά άφηγηση
πού άναμιγνυει ιστορικά γεγονότα
καί θρύλους πλάθει νέες νόρμες γιά
τήν αφηγηματική ταινία.
Θρασύβουλος Γιάτσος
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Ο ’Ιορδάνης με τό μπουζούκι του ετποτρεφει στην Ε λλάδα

Οί βιρτουόζοι του ’50
Η πρώτη μεταπολεμική δεκαετία
σφραγίστηκε άπό ορισμένα καινούρ
για δεδομένα πού έπηρέασαν τήν
έξέλιξη τής λαϊκής μας μουσικής.
Ό πόλεμος, μέ τά συνταραχτικά
του γεγονότα, πείνα, κυνηγητό, πα
ρανομία, έφερε σ' έπαφή καί σέ
κοινή μοίρα, τελείως διαφορετικά
στρώματα τού ελληνικού πληθυ
σμού. Αύτή ή πληθυσμιακή αναστά
τωση πού έσμιξε άνόρώπους διαφο
ρετικής κουλτούρας, σφυρηλάτησε
ένα κοινό μουσικό αισθητήριο, στή
«δόξα» τοϋ όποιου δημιουργήθηκε
τό νέο λαϊκό τραγούδι.
Στήν δεκαετία τού 50 άρχίζει ή
κυριαρχία τών μέσων μαζικής ένημέρωσης, πού θά παίξει καθοριστικό
ρόλο στή διάδοση τοϋ λαϊκού τρα
γουδιού, καί θά τό μεταφέρει άπό τά
άστικά κέντρα, στις άπομακρυσμένες περιοχές τής χώρας. Οί δισκογραφικές έταιρεϊες παράγουν μαζι
κά καί συστηματικά τά νέα τραγού
δια. Ό χώρος δημιουργίας καί ζω
ντανής έκτέλεσης παραμένει ή
ταβέρνα1, μ' άλλη μορφή βέβαια, ορι
σμένα πανηγύρια2καί άναψυκτήρια.
Ή ήλεκτρική ένίσχυση τοϋ ήχου πού
γίνεται κανόνας, άλλάζει τή σχέση
τοϋ κοινού μέ τούς μουσικούς. Τό
κοινό βέβαια τής ταβέρνας έχει άλλάξει, έχει πλατύνει. Ή ταβέρνα
πάντως δέν έχει έξελιχθεϊ άκόμη στά
γνώριμά μας «μπουζουξίδικα»1.
Οί συνθέτες μελετούν εύρωπαϊκή
καί βυζαντινή μουσική, Καλδάρας,
Δερβενιώτης, Χιώτης κ.ά. Ή μουσι
κή τους παιδεία όμως παραμένει
πρώτα άπ’ όλα λαϊκή.
Αρχίζουν νά ξεχωρίζουν οί συνθέ
τες άπό τούς ποιητές-στιχουργούς.
Οί συνθέσεις άρχίζουν νά ξεφεύγουν
άπό τήν κλασική φόρμα τού ρεμπέτι
κου τραγουδιού. Ή μελωδία συγκε
ντρώνει στοιχεία κύρια άπό τό ρε
μπέτικο, άλλά καί τό δημοτικό, τή
μουσική γειτονικών λαών καί γενικά
τήν άνατολική μουσική. Τό άρμονκό

Μέ άφορμή τόν έρχομό στήν ' Ελλάδα τοϋ 'Ιορδάνη Τσομίδη, άπό τούς
σημαντικότερους έκπροσώπους τής μεταπολεμικής γενιάς τών «βιρ
τουόζων» τοϋ μπουζουκιού, κάνουμε μιά απόπειρα πρώτης άνάλυσης
καί σκιαγράφησης έκείνης τής περιόδου. "Ας μάς συγχωρεδεϊ ή
σχηματικότητα καί ή συμπύκνωση τού κειμένου. Δέν άποτελεί έξάλλου
παρά μιά εισαγωγή στή συνέντευξη πού άκολσυθεί. Είναι αύτονόητο ότι
χρειάζεται σέ βάθος άνάλυση καί μελέτη τής τόσο σημαντικής δεκαετίας
τών «βιρτουόζων» πού έχει άγνοηθεί άπό τούς μελετητές.
"Ας πούμε πώς είναι μιά άφορμή καί μιά άρχή.

ύπόβαθρο έχει ξεφύγει άπό τις κλα
σικές συγχορδίες I, IV, V τής κλίμα
κας. Τώρα κάθε βαθμίδα τής κλίμα
κας μπορεί νά στηρίξει μιά νέα
συγχορδία αύξημένη ή έλλατωμένη.
Κλασικό παράδειγμα αύτής τής άρμονικής πρωτοτυπίας είναι οί συνθέ
σεις τού Α. Καλδάρα.
Από μιά ματιά στό περιεχόμενο
τών στίχων, μπορούμε νά πούμε,
πώς οί ιδεολογικοί δεσμοί πού ύφαίνονται γύρω άπό ορισμένα κέντρα
παραμένουν σταθεροί. Τά κέντρα
βέβαια, τά ϊδια ή ή μορφή τους,
άλλάζουν, συνεχίζει όμως νάύπάρχει
σά θέμα ή μορφή τής μάνας, ό
μόχθος τού έργάτη. ό μετανάστης
κ.ά. όπως έπίσης καί ένα νέο στοι
χείο - ή φυγή στήν Ανατολή. Ή
Ανατολή παραμένει σύμβολο δια
χρονικό όπου έκεί «θάναι καλοκαίρι
ώ ώ!!»4.
' Η φυγή είναι ή άπόδραση άπό τήν
μετεμφυλιακή μισαλλόδοξη πραγμα
τικότητα.

Οί όρχήστρες
Τήν έποχη αύτή θά μπορούσαμε
νά τήν ονομάσουμε έποχή τών μεγά
λων έκτελεστών. Εύστοχα παρατη
ρήθηκε πώς «ή ορχήστρα τής περιό
δου αύτής είναι ή πιό τέλεια ορχή
στρα τού λαϊκού μας τραγουδιού, καί
άποτελεϊται άπό σπουδαίους μουσι
κούς έκτελεστές πού ποτέ ώστόσο
δέν γνώρισαν τή δημοσιότητα τών
Ρεμπέτη δων»5.
Τό παίξιμό τους ξέφυγε άποφασιστικα άπό τά καθιερωμένα κλισ έ,

έσπασε τά σύνορα τοϋ γεωγραφ ικού
χώρου ένσωματιονοντας δημιουργι
κά μουσικά στοιχεία άπό πολλές
χώρες.
Ή ορχήστρα έμπλουτίζεται μέ
καινούργια όργανα όπως άκορνπεόν.
κλαρίνο, πιάνο, κοντραμπάσο. Τό
μπουζούκι φτάνει στό ύφηλότερο
σημείο όσο άφορά τήν έκμετάλλευση τών δυνατοτήτων του στήν μέχρι
τότε ιστορία του.

Τό μπουζούκι άλλάζει
Ό Μανώλης Χιωτης προσθέτει
τήν 4η χορδή κι αλλάζει τό κουρδισμα, και τόν χαρακτήρα, τού οργά
νου.
Τό μπουζούκι όμως χάνει τήν αύτοτέλειά6 του σάν όργανο, αυτοτέ
λεια πού είχε μέ τις τρεις χορδές,
χρειάζεται νά συνοδευτεί οπωσδή
ποτε. Χάνει δηλαδή τά καραντουζένια του, τό άνοιχτό παίξιμο, τούς
παραδοσιακούς τρόπους κουρδισματος και παιξίματος. Βέβαια οί
σολιστικές δυνατότητες μεγαλώ
νουν.

Οί «βιρτουόζοι»
Πολλοί ήταν οί όνομαστοί μπουζουξήδεςτήςέποχής. Ανάμεσάτους
όμως άναδείχτηκαν ορισμένες μου
σικές μεγαλοφυϊες, θά τολμούσαμε
νά πούμε. Μουσικοί χωρίς φραγμούς
στις γνώσεις καί στις δυνατότητες.
Ό Χιώτης μέ τήν άστραφτερή
πενιά, τά πεντατονικά ταξίμια, τά

«κινέζικα» σόλο, τή «τζάζ» καί τήν
εύρωπαϊκή αρμονία ’ Ο Λ. Στεργιου
ή Μπέμπης μέ τήν «αισθηματική»
πενιά. Ό Γ. Τσιμπίδης μέ τις «χά
ρες»1 του. και τή χρήση ορχήστρας
μέ πιάνο καί κοντραμπάσο. Ο Κ.
Παλέντζας, ό Β Καψάληςή Καραπατάκης, ό Τατασόπουλος ή Ντιλιγκερ
και ό Ιορδάνης Τσομίδης πού συνέ
ντευξή του παρουσιάζουμε σήμερα.
Σχεδόν καμιά άπό τις παραπάνω
άξιες, δέν έχει άποκαταοταθεϊ ιστο
ρικά στή χωρά πού τους γέννησε Τό
άποτέλεσμα είναι νά τούς δοθεί ό
χαρακτηρισμός «καταραμένος» άφού όλοι πέθαναν νεότατοι, άλλοι
περιπλανήθηκαν στό έξωτερικό ο
ποί καί ζούν άκόμη, κι άλλοι στήν
Ελλάδα στά πάλκα τών κέντρων μέ
συντροφιά τό άλκοόλ και τά ναρκω
τικά βλέποντας πως η μουσική τους
προσφορά ήταν καταδικασμένη στή
ληαμονιά.
Ο Μπέμπης, ό Καραπατάκης, ό
Παλάντζας πέθαναν όλοι τους νέοι.
Ο Τατασόπουλος καί ό Τσιμπίδης
ζούν στή «φιλόξενη» Αμερική. Καιό
Ιορδάνης Τσομίδης προσπαθεί νά
μείνει στήν Πατρίδα μετά άπό 25
χρόνια περιπλάνησης!
Ά . Ζούκας

1 I ιά ειδ ικές πληροψοριε ς Βλέπε /.ΑΧΟΥ
«ή π ι ά τ ο « » έχδοοεις Κ ά κ τ ο ς 1980 οι
229-240
2 Σ ι π ο λ λ ά πανηγύρια, τ όοοοτην Αττική
Οοο χ α ί στήν υπόλοιπη Ελλάδα νηοιωτιχη
χα ί Ηπειρώτιχη υπήρχε χαί υπάρχει παραΛοαη γλιν τ ιώ ν μ ε μ π ο υ ζ ο ύ κ ια
3 Ο π οελ 241-252
4 Σ τ ί χ ο ς τραγούδια!· π ο υ τ ραγυύδησε ό I
Κατοιμιχας
5 Α ρδρο το ϋ ί Κ οντογιαννηπερ « Τ ζ α ζ » ,
τ ε ύ χ ο ς 7/1979
6 Τήν παρατήρηση αυτή τήν ο φ ε ίλ ω α τ ό ν
μ ο υ σ ικ ά Σ Γελαδά
7 Χάρο ορολογία τών λ α ϊκ ώ ν μ ο υ σ ικ ώ ν ,
σ ά λ ο δργανιχό μ ε τ α ζ ιμ ι κ α ι ρυδμιχό
μέρος οννήδως 2 4 που τό παίξιμό της
α π α ι τ ε ί δ ιξιυ τιχνιχη τελειότητα.
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Μιά κουβέντα
μέ τόν
’ Ιορδάνη
Τ σομίδη
Ό ’Ιορδάνης Τσομίδης, σήμερα 50 χρόνων, δεξιοτέχνης μπουζουξής
μεγαλωμένος στήν Παλιά Κοκκινιά, κουβάλησε όλη τήν παράδοση τοϋ
Ρεμπέτικου, τήν ταίριαζε μέ τά άκούσματα τής έποχής του, τήν πλάτυνε
μέ τή γνώση ξένων μουσικών, μάς τήν ξαναγυρίζει σ' έναν χείμαρρο ήχων,
μέσ' στόν όποιο τό Μπουζούκι σάν όργανο θεοποιείται, γίνεται πιά ένα
διεθνικό-διαχρονικό σύμβολο. 'Αλλά ας τόν άφήσουμε νά μιλήσει.
Γεννήθηκα τό '33 στήν Κοκκινιά.
Οί γονείς μοι> πρόσφυγες άπό τόν
Πόντο. Μεγάλωσα μέσα στό τσαγκα
ράδικο βοηθώντας τόν πατέρα. Θυ
μάμαι κάτι παλιές φωτογραφίες άπό
τό ύποδηματοποιειο στόν Πόντο. Ό
πατέρας μου ό μακαρίτης, στό τσα
γκαράδικο είχε μιά λατέρνα καί δίδα
σκε τούς χορούς έκείνης τής έποχής:
φόξ τρότ, βάλς, ταγκό καί τίς καντρί
λιες...
Ή πρώτη σου έπαφή μέ τή
μουσική πώς έγινε;

Στήν οικογένεια είχαμε τόν άδελφό μου τόν μεγάλο πού ήταν ταλέντο
στό χορό καί στή μουσική. Αυτόν τόν
φάγανε στό μπλόκο τής Κοκκινιάς.
Αυτός είχε ένα μαντολίνο καί τό είχε
στό μαγαζί τού πατέρα. "Ητανε σπα
σμένο τό σκάφος άλλά είχε δυό
χορδές. Αύτό ήτανε τό πρώτο όργα
νο. Βρισκότανε καί κιθάρες στή
γειτονιά καί κανά μπουζούκι καμιά
φορά, δύσκολα όμως. Γύρω στό
46-47 πήρα καί μαθήματα βιολιού
άπό διπλωματούχο τού ώδείου Θεσ
σαλονίκης. Ή ταν ξάδερφός μου. Ό
πατέρας μου είχε καί τό βιολί άπό
τόν Πόντο καί μ' έστειλε νά μάθω.
Πήγαινα στό μαγαζί γιά δουλειά καί
στό σπίτι μελετούσα κανά δυό ώρες
τό μεσημέρι κι άλλες δυό ώρες τό
βράδυ. Προχώρησα πολύ στό βιολί,
έκανα 4, 4,5 χρόνια.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Πότε έπαιξες γιά πρώτη φ ο
ρά δημόσια;

Στήν Κοκκινιά, στά θέατρα πού
βγαίναν τά ταλέντα, έτσι τάλεγαν
τότε, μ' έναν Παναγιώτη Νικολαΐδη
πού τραγουδούσε, κι είναι άκόμη
στό έπάγγελμα. Τραγουδάγαμε τότε
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τά περισσότερα τοϋ Τσιτσάνη,
«Γκιουλμπαχάρ» «Σεράχ», τάλεγε
ώραϊα. Εγώ έπαιζα σεγόντο. Στά
ταλέντα πήραμε τό πρώτο βραβείο,
μάς δώσανε καί κάτι ψιλά καί μάς
είπανε νά πηγαίνουμε κάθε μέρα.
"Αλλο πού δέν θέλαμε καί μείς. Κάθε
βράδυ εϊμασταν εκεί, παίρναμε καί
χαρτζιλίκι. Έπειτα συνεχίσαμε στό
θεάτρο, παίζαμε στό διάλειμμα σάν
άτραξιόν.
'Εκεί στή γειτονιά υπήρχε ένα
παλιό ταβερνάκι τού Κόντε, έβγαινε
αύτός στό μπαλκόνι καί έπαιζε μα
ντολίνο. Έπειτα πέθανε καίτό πήρε
ό Τουμπούλογλου, ήτανε γείτονας
καί οί γιοι του παίζανε μπουζούκι
καί οί δύο, ό Γιώργος καί ό Γιάννης.
Συγκεντρωνόμασταν λοιπόν εκεί μα
ζί ό Βαγγέλης ό Περπινιάδης, είμα
στε γειτόνοι καί τό στρώναμε στό
τραπεζάκι τό σιδερένιο τό στρογγυ
λό καί παίζαμε. Καί μαζεύονταν
φίλοι τοϋ Τουμπούλογλου, γειτόνοι
καί άλλοι.
Πότε πήρες τό πρώτο μπου
ζούκι;

Στήν πρώτη μου έξοδο μέ τό
θεάτρο άπό τήν Κοκκινιά στό Βόλο.
'Εκεί πήγα μέ τό μπουζούκι ένός
φίλου πού τούδειχνα νά παίζει. Μό
λις έπιασα τά πρώτα λεφτά άπό τό
θεάτρο πήρα τό πρώτο μου μπου
ζούκι. Ήταν κατασκευή τού Παναγή. Στό Βόλο γνώρισα καί τόν Μιλά
νο, πηγαίναμε καί τά πίναμε στή
«Σκάλα τού Μιλάνου». Ή ταν καί οί
γιοι του έκεϊ, καί ρίχναμε καμιά
πενιά μέ τά μπουζούκια, κιθάρα
κλπ. καί τό βράδυ στή δουλειά.
Απ' τό Βόλο ήρθε καί μέ πήρε ό
γέρος μου καί βρέθηκα ξανά στήν
Κοκκινιά, στό τσαγκαράδικο. "Επει
τα πάλι σέ κάτι θεατράκια στά
Πετράλωνα καί μετά έπαρχία μ' ένα
ντουέτο πού έβγαινε στόν "Εσπερο
στήν Κοκκινιά. Μαζί μέ μένα έγιναν

Τρίο Δασκαλάκη (1950): Μίμης Δασκαλάκης (κιθάρα), Μπέττυ Δασκαλάκη
(τραγούδι), Ιορδάνης Τσομίδης (μπουζούκι).
τό τρίο Δασκαλάκη. Έτσι άρχίσαμε:
Στερεά Ελλάδα, Λάρισα, Τρίκαλα,
Καρδίτσα κι άλλοϋ σέ μόνιμη βάση.

ΟΙ ΤΑΒΕΡΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σέ ποιά μαγαζιά παίζατε;

Στή Λάρισα παίζαμε στό «Καρίδειο», στού Χαλτέζου καί κάναμε
πλάκα πού μάςτάιζε κοκκαλόσουπα
κάθε βράδυ. Στήν Καρδίτσα στό
«Παυσίλυπο», καί σ' ένα άλλο μέρος
πού δέν ύπάρχει τώρα, δέ θυμάμαι
πώς τό λέγαν. Είμαστε ό Ρομπέν στό
Βιολί, ό Κοινούσης μέ τό άκορντεόν,
ό Ροβερτάκης στό πιάνο, ό Δασκα
λάκης μέ τή Δασκαλάκαινα, έγώ κι
άλλος ένας, δέ θυμάμαι τό όνομά
του. Στά Τρίκαλα παίξαμε στό «Σπα
θί» (ταβέρνα), μετά στό Αγρίνιο.
Στήν "Αρτα μέ παρουσιάσανε στις
διαφημίσεις χωρίς νά ξέρω τίποτα
γιά τόν άδερφό τού Τσαουσάκη,
ίσως γιατί τραγούδαγα τά τραγούδια
του. Όταν γύρισα στήν Αθήνα, είχε
πέσει έν τώ μεταξύ σύρμα στόν
Πρόδρομο, ήμουνα στό μπάρ τών
μουσικών στού Χαριτόπουλου κι
έπινα ούζο. Αύτός ό Χαριτόπουλος
τήν είχε κάνει τή δουλειά, δούλευε σέ
τέτοια πολύ. Λοιπόν κάποια στιγμή
μπαίνει ό Πρόδρομος καί πάει στό
μπάρ, έκεϊ κάτι τού 'πε ό Χαριτό
πουλος, γιά μένα μάλλον καί μού ρχεται. Μού λέει: «'Εσύ είσαι ό Ιορ
δάνης;» Ναί, τού λέω. «Καί πώς
ξηγήθηκες έτσι;» μού λέει. Πώς ξηγήθηκα; «Είπες ότι είσαι άδελφός
μου, στήν "Αρτα;» Καί τί έγινε τού
λέω, δέ γουστάρεις νάμαστε άδέρφια
άμα λάχει; Γυρνάει τότε καίλέειστόν
Χαριτόπουλο: «Βρέ τσάτσο φέρε
μας δυό καραφάκια έδώ πέρα».
"Ετσι γνωρίστηκα μέ τόν Τσαουσάκη
κι άπό τότε μέχρι πού πέθανε εϊμασταν φίλοι. Αύτή ή ιστορία έγινε
γύρω στό 1952-53. Στήν έπαρχία
γυρίσαμε πολύ μέχρι τό 1955-56 μέ
τό τρίο καί μέ άλλους μαζί. Τίς
δουλειές τίς κλείναμε στά Καφενεία
τών μουσικών όπως έκεϊ στού Χαρι
τόπουλου καί άλλού. Καί πηγαίναμε
πότε στή Λάρισα στό φρούριο, στό

Αίγιο, Αγρίνιο, Πρέβεζα καί άλλού,
μέ τόν Στεφανάκη, μέ τόν Άνέστη
τόν Σφίτο μέ τό άκορντεόν καί
μ' άλλους. 'Ώ σπου καταστάλαξα
στήν Κοκκινιά στού Περιβόλα καί
στού Κεφάλα (ταβέρνες). 'Εκεί γνώ
ρισα κι έπαιξα μέ τόν Γκ. Γιάκαλο
τόν άριστερό (άριστερόχειρας), τό
Στελλάκη, τόν Άργύρη Βαμβακάρη.
' Εκεί έπαιξα γιά πρώτη φορά μέ τόν
Μπέμπη. Μετά τό στρατό έπαιξα
στού Άλεξανδριανοϋ στή Ν. Φιλα
δέλφεια. Εκεί κάθισα μιά σαιζόν κι
έφυγα. Πήγα στήν Αμερική.

Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Πώς τήν πήρε τήν άπόφαση
γιά τήν 'Αμερική;

Πήγε πρώτα ή τραγουδίστρια ή
Δασκαλάκη πού λέγαμε καί έπειδή
έγώ δέν μπορούσα νά πάω γιατί
ήμουν φαντάρος πήρε έναν άλλο
μπουζουκτζή τόν Σοφόπουλο, Φαρούκ τόν λέγαμε. Αυτός ζεί στό Λός
"Αντζελες σήμερα. "Οταν άπολύθηκα, ήταν κανονισμένο άπό τήν έταιρεία « Αλέκτωρ», έταιρεία δίσκων,
κι έφυγα γιά τήν Αμερική.
Πρώτα στή Ν. Ύόρκη όπου κάνα
με καί τούς δίσκους μέ τήν έταιρεία
« Αλέκτωρ». Ό προορισμός μου
άπό τήν ' Ελλάδα όμως ήταν νά πάω
στό Λός "Αντζελες γιατί μούλεγε ή
Δασκαλάκη γιά τό Χόλλυγουντ. 'Ε
κεί μέ περιμένανε νά πάω, σέ μέρος
πού ήτανε πιό μπροστά ό ΓΙαπαϊωάννου ό μακαρίτης, ό Καλλέργης, ό Τζάρας μέ τό κλαρίνο κ.ά.
' Εκεί στό Greek Winer τόν ονομαζό
μενο. Στό Λός "Αντζελες δέν ήξερα
κανένα. Βρήκα ένα κλαρίνο άπό τήν
Άμαλιάδα, τόν Κοψοχείλη τόν Γιώρ
γο, ένα άκορντεόν τόν Μπάμπη τόν
Κουφό πού τόν λέγαμε, ένα Γαρύ
φαλλο άπό τήν Κοκκινιά, τραγούδα
γε τραγούδια τού Καζαντζίδη κι έναν
κιθαρίστα πού μού 'δώσε ό Σταυρακούλης άπό τήν « Αλέκτωρ », ό ' Αλέκος ό τρελός πού τόν λέγαμε. Από
αύτόν τόν Άλέκο Πάνου ήταν ό
μόνος πού είχα βοήθεια γιατί είχε
παίξει μέ τόν Τατασόπουλο, αύτός
ήταν όλο τής ευκαιρίας.

Χόλλυγουντ 1960. Μπουζούκι: Ί. Τσομιδης, Κλαρίνο: Γιώργος Κοψοχείλης,
Κιθάρα: Αλέκος Πάνου (ό Τρελός), Τραγούδι: Μπέττυ Δασκαλάκη.

01 ΜΠΟ ΥΖΟ ΥΚΤΣΗΔ ΕΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
- Ο ΜΠΕΜΠΗΣ
Στην Αμερική ποιοι ήταν τό
τε “Ελληνες μουσικοί;

Κατ' αρχήν ήταν ό Μπέμπης, ήταν
ό πρώτος πού πήγαμε νά δούμε,
έπαιζε τότε στό «Greecian Pallas», Ο
Χιώτης ήρθε μετά άπό μένα μάλλον
στήν Αμερική, άλλα νομίζω ότι ήταν
καί πριν τό 58 έκεί. Μέτόν Μπέμπη
παρέα πήγαμε στόν Τατασόπουλο,
έπαιζε στό «Βρεττάνια», μετά όλοι
μαζί πήγαμε στόν Τάκη Μπίνη, τρα
γουδούσε στό «Σοφία» παραδίπλα.
Δηλαδή συγκεντρωθήκαμε όλοι μα
ζί·
Ο Τατασόπουλος ήταν άπό
τούς φθασμένους μπουζουκσήδες όταν πήγες έκεί;

Έ! βέβαια! Από δώ ήταν φθασμένος ό Τατασόπουλος. Τόν άκούγαμε
άπό τις έκπομπές άπό τό ραδιόφωνο
πού έπαιζε μέ τόν Γιάννη τόν Κοντό
κιθάρα. Ό Τατασόπουλος ήταν άπό
τά πρώτα μπουζούκια.
' Ιορδάνη, μπορείς νά θυμηθείς
κάτι γιά τόν Μπέμπη;

Ό Μπέμπης... τί νά προλάβω νά
θυμηθώ γιά τόν Μπέμπη. Ήταν
γύρω στά 1970, ήμουνα έδώ (στήν
' Ελλάδα) παίζαμε μαζί μέ τόν Θόδω
ρο τόν Πολυκανδριώτη στό μαγαζί
τού Μοντεχρήστου στή λεωφόρο
Καβάλας. Συναντηθήκαμε μέ τόν
Μπέμπη, ήταν σέ νευρολογική κλινι
κή, στό Δαφνί νομίζω, άπ' τό πιοτό
μάλλον, άκριβώς δέν ξέρω, άλλά
άπ' ό,τι κουβέντα γινότανε μάλλον
καί τό συκώτι του ήταν χαλασμένο.
Στό Δαφνί νομίζω έκανε δυό χρόνια.
Πάντως τελευταία πού συναντηθή
καμε, έν τώ μεταξύ, είχαμε φύγει καί
γώ καί ό Πολυκανδριώτης άπ' τό
μαγαζί καί είχε πάει στό πόδι μου ό
Μπέμπης, μετά λοιπόν πού συναντη
θήκαμε τού λέω δέν θά πάμε γιά τόν
Πράππα (καφενείο - μπάρ μουσι
κών). Τόν φυλάγαμε όλοι άπ' τό
πιοτό. Δέν έπρεπε νά πιει. Τά ήπιε

όλα μαζεμένα. Δέν κρατιόταν όμως.
Ήταν ή τελευταία φορά πού τόν
είδα, έφυγα πάλι έγώ γιά τήν ' Αμερι
κή. "Οταν πέθανε ήμουνα έξω, τότε
ήταν πού πέθανε κι ό Μάρκος κι ό
Δαύκας, τά μάθαμε άπ' τις έφημερίδες. Ο Μπέμπης... ταξιμιτζής πρώ
τος, όλα τά πάντα, αυτός μ' άρεσε
περισσότερο άπ' όλους. Έπινε, έπι
νε πάρα πολύ γιά νά παίξει, γιά νά
βγει έκεί πού ήθελε. Φορτωμένος
πολύ. Όταν κάτι σοϋ μιλάει καί τό
βλέπεις, τό άκοΰς, τό αισθάνεσαι κι
έρχεται, νά πούμε, ριζώνει, καρφώ
νεται βαθιά, είσχωράει μές στά βάθη
τής καρδιάς πού λένε καί λές: αύτό
είναι! Μ' άρέσει αύτό. Κάτι πού
βλέπεις ώραίο, λές: ωραίο είναι, όλα
ώραία είναι νά τά βλέπεις. Τώρα κάτι
σ' άρέσει ιδιαίτερα, τό ξεχωρίζεις!
Είναι τό αίσθημα, είναι ή φύση τού
άνθρώπου, τό πώς είναι φτιαγμένος
δηλαδή, είναι ή σπορά του, τό αίμα
του, είναι πατρογονικό αύτό τό
πράγμα νομίζω έγώ. Ό Μπέμπης...
αύτός όλα, φορτωμένος πολύ! Χαλά
λι στόν άνθρωπο πούχει ώραία χαρί
σματα, άγνά, καθαρά, γνήσια, ντερβίσικα καθαρίζει πάντοτε, δέ φοβά
ται τίποτε. Τί δέν έχουμε ζήσει καί τί
δέν έχουμε κάνει μέ τόν Μπέμπη καί
δώ καί στήν Αμερική. Εμείς τότε
δέν είχαμε: αύτός είναι έτσι, ό άλλος
είναι αλλιώς. Μεταξύ μας εϊμασταν
πάντα σπαθί, καθαροί.

ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
Στήν Αμερική βγάλατε δί
σκους;

Πήγαμε γιά νά γραμμοφωνήσουμε
δίσκο μέ τόν Μπέμπη καί τόν Σοφόπουλο - γράψαμε τήν « ’Ελληνική
παροικία» (Greek town)στή ,Ν. Ύόρκη κάναμε καί άκόμη ένα δίσκο πού
έπαιζε ό μακαρίτης ό Παναγιώτης ό
Σαρίκας βιολί (έπαιζε καί μπουζού
κι), ό Καλλέργης ό Νίκος κιθάρα,
έγώ καί τραγουδούσε ό Δασκαλάκης, ήταν καί ό Γιάννης ό Σουγιουλτζής, ένας δίσκος πού έχει πίσω όλες
τίς φωτογραφίες μας: Σεβάχ Χανούμ, τήν "Αννα τή Χρυσάφη, δέν
τόν θυμάμαι τόν τίτλο ούτε τόν έχω
άκούσει τόν δίσκο.
Κάναμε καί μέ τήν Μπέττυ Δασκα

1967: ύπερωκειάνειο OLYMPIA
Ιορδάνης Τσομιδης.

Ερχομός άπό τήν Αμερική. Μπουζούκι

λάκη ένα ξεχωριστό πάλι μέ τούς
άλλους μουσικούς τόν όποιο τόν
ονομάσαμε (ή έταιρία) «Μπουζούκι
φαβορί» είχε ένα μπουζούκι άπ' έξω
τό έξώφυλλο.
Στή Ν. Ύόρκη ήταν κάποιος Έλληνοαμερικάνος πού είχε συγκρότη
μα δικό του άπό ' Αμερικάνους καί
παίρνανε μαζί τους και μπουζούκι
γιά τίς χοροεσπερίδες. Αύτοί γνώρι
ζαν τόν Phil Woods καί μοϋ πςυοτείνανε νά κάνουμε ένα δίσκο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ME TON PHIL WOODS
Πές μου γιά τό δίσκο, τί παίξα
τε;

Έγώ σ' αϊτό τό δίσκο συμμετέχω
μέ τό μπουζούκι σέ στύλ ό,τι έρθει
άπάνω στό ρυθμό πού παίζουμε.
Ασε πού έγινε διασκευή οί ρυθμοί
νά ναι έλληνικοί. Τζάζ μέ έλληνικούς ρυθμούς. Βέβαια τά τραγούδια
είναι γνωστά άμερικάνικα διασκευα
σμένα σ' έλληνικούς ρυθμόν, πού τό
σαξόφωνο πού παίζει σέ τζάζ έκτέλεση. Πήγαμε στό στούντιο χωρίς
ιδιαίτερες πρόβες μιας κι ήταν κομ
μάτια γνωστά γιά κεί. Ένα άν θυμά
μαι είναι μουσική άπό τήν «Κλεοπά
τρα» καί γώ τού λέω τού Φ λ τράβα
έσύ κι όποτε σταματήσεις κάνε μου
νόημα, κι όποτε σοϋ κλείνω τό μάτι
έγώ συνέχιζε έσύ. Κι έτσι στό ρυθμό
έπάνω έμπαινα καί σταμάταγα έγώ
νά μπει άλλος κι έτσι έγινε ό δίσκος.
Εκτός άπ' τά έλληνικά τρα
γούδια πού παίζατε, ξέρεις κι
άμερικάνικα;

Ασφαλώς, όλα τά σου ξέ πού βγαί
νανε τά περνούσαμε στό ρεπερτόριό
μας καί καμιά φορά, κάπου-κάπου
χρειαζόταν νά παίζεις μερικά άπ' αύτά. Άλλάνά ταν μόνον αυτά: Σλαβι
κά, Ρουμάνικα, διάφορες μουσικές
πού άκούγαμε στήν Ελλάδα. "Ανοι
γες τό ράδιο στις 4 τό πρωί, έπιανες
Βουλγαρία, έπιανες Γιουγκοσλαβία,
Ρουμανία, άκουγες. Τότε είχαμε καί
μανία γιά μαγνητόφωνο, άν τά κατάφερνες καί είχες έκανες έγγραφή
άμέσως άν σ' άρεσε ν' άκούς ρώσικα... διάφορα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Πόσο καιρό κάθησες στήν Α
μερική;

Στήν Αμερική έπαιζα άπ τό '59
μέχρι τό 73. Βέβαια, έρχόμουνα
στήν Ελλάδα πολλές φορές καί έμε
να 5-6 μήνες καί ξανάφευγα πάλι.
Μετά τό '73 ξανάφυγα άλλά όχι στήν
Αμερική. ΓΙήγαστήν Άγγλίατό 78'79 μέ τόν Πρόδρομο Τσαουσάκη.
Πήγαμε γιά δυο έμφανισεις στό Δονδινο καί μία στό Μπέρμιγκχαμ 6-7
μήνες, και τώρα τελευ ταία πού πήγα
στήν Αγγλία τό 1981-82 πήγα για 3
μήνες κι έμεινα ένάμιση χρόνο. Τωρα
σκοπεύω νά μείνω έδώ. Αν μπορέ
σω νά κάνουμε έδώ αυτά πού έκανα
έξω. Νά παίζουμε, νά ήχογραφήοουμε κάνα δίσκο...
Θά σέ ένδιέφερε νά συνεργασ θ ε ίς μέ μ ο υ σ ικ ο ύ ς άλλων
στύλ;Δηλαδή μέ ορχήστρες όχι
λαϊκές;
Πάντα μ ένδιέφερε νά συνεργα
στώ μέ μουσικούς καλούς. Δηλ. δέν
μ' ένδιαφέρει άν θά είναι στή λαϊκή
μουσική ή σ' άλλη. Επειδή έχω δου
λέψει στό παρελθόν σέ άλλες μου’σικές. Εχει τύχει και μέ λαϊκά, έχει
τύχει και μέ σόου μπίζνες. Λάς
Βέγκας, δηλ. 45 λεπτά πρόγραμμα μέ
πρόβες έτοιμασμένο νά ναι συνεχό
μενο άπ' τήν άρχή ώς τό τέλος. Πώς
δέ μ ένδιαφέρει; Ό που πάω καί
μοϋ πούνε μπορείς νά παίξεις, νά
συνοδέψεις αυτά τά πράγματα πού
παίζουμε έμε'ις; Νά τ' άκούσω, νά τά
δώ καί θά σάς πώ ναί ή όχι. Κλασική
μουσική. Γιατί όχι. “Αν είναι ένα
κομμάτι πού θά σολάρω δέν θέλει
πολύ ώρα γιά νά περαστεί άπό τήν
πόρτα και νά έκτελεστεϊ.
Έ χεις σκοπό νά κάνεις καμιά
τέτοια δουλειά στήν ' Ελλάδα;

Αμα βρεθεί κάτι, ένα γκρούπ, άς
πούμε, πού' νά έχει ένδιαφέρον καί
μ' άρέσει γιατί όχι. Ασφαλώς θάθελα νά κάνω μιά τέτοια δουλειά.
Ά . Ζούκας
Κ. Τσάμης
47

Ό Κώστας Ά ρζόγλου συζητά με τόν Γιάννη Μαργαρίτη

Ό θίασος του «’Αεικίνητου»
Ποια είναι ή προϊστορία του
ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΥ;
Είναι μία προσωπική ιστορία τών
τελευταίων 11 χρόνων: πρόταση στό
« Ελεύθερο» γιά κινητό θεάτρο, ανυ
πέρβλητες δυσχέρειες πραγματοποίη
σης, (μόνο τό ίδρυμα Φόρντ τότε μπο
ρούσε νά καλύψει τέτοιο κόστος) έπει
τα ή δικτατορία μάς έπέτρεπε νά
παίξουμε μόνο Αθήνα-Θεσ/νίκη, ακό
μη καί οί πολιτικοί δισταγμοί τής ομά
δας. Διαλύεται τό « Ελεύθερο» τό '78
καί έγώ άναπτύσσω μιά έρευνα σέ
μελετητές καί κατασκευαστές στήν
Εύρώπη, χρησιμοποιώντας τίς άμοιβές
μου άπό τό θίασο Λαμπέτη καί τήν
τηλεόραση. Τά τελευταία 2 χρόνια μέ
άπορροφά τό «άεικίνητο» άπόλυτα.
Ξέρω ότι υπάρχει ή «ΑΕΙΚΙ
ΝΗΤΟΝ Α.Ε.» πού είναι ή ίδιοκτήτρια εταιρία τού θεάτρου.
Ιίοιά είναι ή σχέση τής έταιριας
μέ τό θίασο; ·
Σήμερα τό κόστος κατασκευής τού
θεάτρου καλύπτεται κατά 70% άπό
τραπεζικά δάνεια πρόςτήν ίδιοκτήτρια
τού θεάτρου πού παίρνει ένοίκιο άπό
τόν (μή κερδοσκοπικό) θίασο τον
«αεικίνητου».
Θά ήθελα νά μου πεις ποια
είναι ή διαδικασία παραγωγής
τού θεάματος, πού ακολουθεί
ται άπό τό Θίασο.
Ό,τι πούμε ισχύει πρός τό παρόν.
Γιατί όλα είναι πρός διαμόρφωση μέσα
cet' τήν πράξη. Δηλ. νομίζω ότι ό πιό
σοφός τρόπος γιά νά ξεκινήσει κανείς
μιά δουλειά σήμερα είναι νά μήν προ
διαγράφει τό μέλλον του. Πρώτον, γιατί
αυτό τό σχέδιο δέν πρόκειται νά τό
άκολουθήσει είτε τό θέλει είτε όχι.
Δεύτερον, αν τό άκολουθήσει, θά τό
άκολουθούσε κι αν δέν τό προδιέγραφε. Τό πιό σωστό δηλ. είναι νά άφεθεί
κανείς -συνειδητά καί όχι τυχαία- στή
φυσικότητα πού υπάρχει έκ τών πραγ
μάτων στήν καθημερινή θεατρική
πραγματικότητα.
Μόνο νά περιγράφεις τή φυσιογνω
μία μπορείς στήν Ελλάδα - σχεδόν
ποτέ νά προγραμματίσεις.
Αύτό πού συνέβη σ’ έμάς ότι πήρα
τήν πρωτοβουλία νά άρχίσω νά συζητώ,
πριν 2 χρόνια, τήν πιθανότητα σύστα
σης μιας νέας θεατρικής δουλειάς.
Έσκεμμένα δέ χρησιμοποιώ τή λέξη
ομάδα ή πυρήνας. Η παρέμβαση τής
Μάγιας Λυμπεροπούλου, πού ήταν τό
πρώτο πρόσωπο πού συνεργάστηκα
καί είχε δεχτεί άκαριαία τή συμμετοχή
της σ' ένα τέτοιο σχήμα, ήταν καθορι
στική γιά τά πρώτα βήματα αύτού τού
Θιάσου δηλ. ή Μάγια θεμελίωσε τά
πρώτα βήματά μας έπάνω στό ρεπορτόριο καί στήν έπιλογή τών ήθοποιών.

Δέν τής είχε άνατεθεϊ ό ρόλος τού
Δραματουργού. Αύτό λειτούργησε φυ
σικά καί μέχρι ένός σημείου. Αύτή τή
στιγμή έχει παραιτηθεί άπό αύτό τό
ρόλο καί προσπαθούμε νά βρούμε ένα
σύστημα γνωριμίας τού Θίασοι· μ' ένα
πλατύ ρεπορτόριο. Δηλ. ένα σύστημα
πιό ομαδικό.
Τά δυό πρώτα έργα είναι: «Οί άλλοπαρμένοι» τού Μίντλετον τό «Και
νούργιο Σπίτι» τού Γκολντόνι. Αύ τά τα
2 έργα διαλέχτηκαν άνάμεσα σέ 65 στά
όποια είχαμε κάνει σκιώδεις διανομές.
Θέλω να σε ρωτήσω σχετικά μέ
την εναλλαγή τών σκηνοθετών.
Τό πρώτο έργο, άπ όσο ξέρω, το
σκηνοθετεί ό Γιώργος Σεβαστικογλου καί το δεύτερο ό Βασίλης
Παπαβασιλείου. Τά επόμενα,
φαντάζομαι, θά τά σκηνοθετή
σουν άλλοι.
Ναι. Πού μπορεί όμως νά είναι καί
μέσα άπό τό Θίασο. Μέ τήν προύπόθεση ότι δέν θά παίζουν.
Ποιά είναι τά θετικά στοιχεία
πού βλέπεις έσύ άπ αύτή τήν
εναλλαγή; Αύτό τό ρωτάω γιατί
έγώ πιστεύω ότι ένα «μόνιμό»
κάστ ηθοποιών και σκηνοθέτη,
βοηθάει στη διαμόρφωση ένος
ένιαίου ύποκριτικού κώδικα. Βέ
βαια αύτη ή άποψή μου προέρχε
ται καί από ένα συγκεκριμένο
καθορισμό τού ρόλου τού σκηνο
θέτη. Πιστεύω δηλ. οτι υπάρ
χουν 2 κείμενα σέ μιά παράστα
ση. Τό ένα τού συγγραφέα και το
άλλο αύτής καθεαυτής τής πα
ράστασης πού βγαίνει άπό όλους
τούς συντελεστές, άλλά καθορί
ζεται άπό τό σκηνοθέτη. Αύτό
πού· θα μπορού’σαμε νά ονομά
σουμε «σκηνική γλώσσα».
Εδώ διαφωνούμε. Πιστεύω, όμως,
ότι τώρα ή κουβέντα έφτασε στήν
καρδιά τού προβλήματος. Καί όλα τά
τεχνικά έπιτεύγματα καί οί οικονομι
κές θυσίες γίνονται γι' αύτή τήν «καρ
διά ». Ό Θίασος τού «A» πιστεύει ότι τό
θέετρο είναι κτήμα τών ήθοποιών.
Είναι ή άπόλαυση τού ήθοποιού αύτή
καθαυτή. Βλέπουμε μέ πολύ κριτικό
μάτι -ήν παρέμβαση τον· σκηνοθέτη.
Πού άλλωστε είναι μιά παρέμβαση πού
ύλοποιήθηκε τόν τελευταίο αιώνα. Βέ
βαια, ε ναι συχνά μιά εύγεργετική πα
ρέμβαση. Ομως ό ήθοποιός έξακολουθεί νά είναι ό μοναδικός φορέας όλης
τής σημαντικής μιας παράστασης. Και
τά μέσα μέ τά όποια γίνεται φορέας
είναι ή προσωπική του έμπλοκή σ' αύ
τή τή σημαντική, ή χαρά του.
Δέ οιαφωνούμε καθόλου σ αύ
τό.
Είπες κάτι πολύ κρίσιμο πού είναι τό

κλειδί τής δικής σου άντίληψης γιά τό
ύφος ένός Θιάσου. Έγώ άντιδρώ κα
τ' άρχήν, στήν έννοια.
Αύτό που λέω έγω δέν σημαίνει
ότι ό σκηνοθέτης μονόπλευρα
φτιάχνει την παράσταση και
τους ήθοποιούς, άλλα οτι ή δια
δικασία είναι αμφιδρομη, φτιά
χνει καί φτιάχνεται άπό τούς
ήθοποιούς. ΙΙρόχειρο παράδειγ
μα ή «Σάουμπυνε» μέ κύριο σκη
νοθέτη και μονίμους βασικα ή
θοποιούς· μέ άποτέλεσμα και
στούς ήθοποιούς να διακρίνουμε
έναν ιδιαίτερο ύποκριτικό κώδι
κα καί στον Πέτερ Στάιν ένα
προσωπικό σκηνοθετικο ύφος.
Πιστεύω ότι ή Ελλάδα είναι ύποκριτικά αναλφάβητη. Ή γερμανική θεα
τρική κατάσταση πραγμάτων, όταν
πρωτοεμφανιστηκε ό Στάιν ήταν μιά
κατάσταση μέ τεράστια πλουραλιστική
έπιφάνεια καί γόνιμο έδαφος πού εύ·νοοούσε τή διαμόρφωση ύφους μέσα
άπό τήν μόνιμη σχέση ήθοποιών και
σκηνοθέτη, κάτι πού ήταν καί ιστορική
άναγκαιότητα. Στην Ελλάδα δέν ύπάρχει κανενός είδος αύτενέργεια τού
ήθοποιού. Υπάρχει μιά νηπιακότητα,
μιά προεμβρυακή κατασταση πο\ όφειλεται όχι βέβαια στή φύση άλλα
στήν παιδεία καί τήν πλήρη έλειψη
έκπαίδευσης. Τό ζητούμενο είναι νά
κατορθώσουμε νά γίνουμε μάστοροι
καί νά δημιουργήσουμε και στό κοινό
μας τήν αντίληψη ότι τό θεάτρο δέν
είναι μιά τέχνη μέ τήν άρτιστικη διά
σταση άλλά είναι μιά τέχνη μέ μαστορι
κή διάσταση. Αύτό πού λέμε έναλλαγή
σκηνοθετών δέν είναι μηχανισμός άλλά
άναγκαιότητα. “Αν κάποτε φτιαχθεϊ
πυρήνας, γιατί τώρα είμαστε θίασος,
θά έχουμε μιά κοινή γλωσσά που θά
είναι κτήμα τών ήθοποιών και όχι
συνιδιοκτησία μέ κάποιο σκηνοθέτη.
Και αύτό τό κτήμα είναι ή γνώση τής
μαστοριάς πού είπα πριν. Δηλαδή φεύ
γοντας ό σκηνοθέτης δέν καταρρέει
καί ή κοινή γλώσσα τών ήθοποιών.
Οί άνάγκες τών ήθοποιών πρέπει νά
διασταυρώνονται μέ τού σκηνοθέτη.
Δέν «πάει» σ' όλους τούς σκηνοθέτες ό
Botho Strauss π.χ.
Σέ όλους τους ηθοποιούς πη
γαίνει ό Botho Strauss; Αύτό τό
πρόβλημα ύ’πάρχει μονο στούς
σκηνοθέτες, δέν υπάρχει καί
στούς ήθοποιούς;
Βεβαίως. Μόνο πού έδώ οίήθοποιοι
διαλέγουν τό σκηνοθέτη καί ό σκηνο
θέτης κάνει τή διανομή. Τό φαινόμενο
τού σκηνοθέτη άρχίζει νά έμφανίζεται
άπ’ τή στιγμή πού ύπάρχει οργανωμέ
νη παραγωγή. Δηλαδή ύπάρχει ό παρα
γωγός, όποιος κι αν είναι, πίσω άπ' τό
σκηνοθέτη πού δουλειά του είναι νά
κάνει έτοιμοπάραδοτο ένα προϊόν

Δέν τό νομίζω. Πιστεύω οτι τό βασι
κό πρόβλημα ύπάρχει
Σ ένα πρακτικό θέμα τώρα. Ο
κάθε σκηνοθέτης καθορίζει ένα
δικό του τρόπο δουλειάς. Με την
έναλλαγή σκηνοθετών, πώς θα
δημιουρνηθεί ή κοινή γλωσσά
τού’ θιάσου;
Έτσι έννοούμε τήν παιδευτική διά
σταση πού ύπάρχει μέσα στό Θίασο,
δηλ. είναι μιά τακτική ζεστού-κρύου.
Και άν υπήρχε κάποιος σκηνοθέτης
πού· νά ήταν ύποκατάστατο τού Σεβαστικογλου δέν θα μάς έκανε. Μάς κάνει
άκριβώς γιά τίς γόνιμες διαφορές του.
χωρίς βέβαια αύτό να σημαίνει ότι κάθε
διαφορετικό θά μάς έκανε.
Θά ήθελα να μού· πεις κάτι για
τό ρεπερτόριό σας.
Τό ρεπερτόριό μας είναι, άς πούμε,
«ντεγκραντέ». Δηλ. έν άρχή «Οί άλλοπαρμένοι» τού Μίντλετον. Το λιγότερο
συγκεκριμένο «Πολύ κακό γιά τό Τιποτα» μέ τό Μίνω Βολανάκη. σέ μετάφρα
ση και διασκευή δική του. "Ηρθε,
λοιπόν, ή τρίτη καί πιό άόριστη -τότεέναλλακτική λύση μέ τό «Καινούργιο
Σπίτι» τού Ι κολντόνι Ακόμα πιό αβέ
βαιη είναι ή σκηνοθεσία τής Μάγιας γιά
τό « Αγάπης, Αγώνας, Αγονος» Σχέ
διο πού μάλλον μάς τό έχει καταστρέ
φει τό Κ.Θ.Β.Ε. γιατί άνέβαοε τό έργο
καί τό άνακοίνωσε μιά βδομάδα μετά
τή δική μας άνακοίνωση. Πέραν αυτών
και σάν έναλλακτικές λύσεις πολύ σο
βαρές είναι ένα θέαμα γύρω και μέσα
στό Κρητικό Θέατρο. Τό θεωρώ σόι
τόν άντίποδα τού ρεπερτορίοτ· πού
κινούμαστε αύ·τή τή στιγμή. Δηλ. τό
άναγεννησιακό και μετα-άναγεννησιακό Θέατρο τής Εύρωπης άπ' τή μιά και
τής Κρήτης άπ τήν άλλη. Αύτό πού
λέμε συχνά γιά τήν Ελλάδα, σάν σταυ
ροδρόμι Ανατολής-Δύ’σης, στό Κρητι
κό Θέατρο είναι τόσο έκδηλο πού τό
κάνει μοναδικό.
' Επίσης έκκρεμεί μιά ιδέα που έχου
με μέ τό Γιώργο Σεβαστικογλου, γιά μιά
δοχ’λειά πάνω στόν Αριστοφάνη. Κάτι
πού δέ σημαίνει, κατ ανάγκη, τό άνέβασμα ένός έργου. Σημαίνει μιά δου
λειά πάνω στούς θεματικούς άξονες
τού’ Αριστοφάνη.
ΙΙοιός έπιχορηγεί τις παραγω
γές;
Σήμερα πού μιλάμε, κανείς. Ζούμε
μέ δάνεια.
/ Τ ή ν ά.τομαγνητοφωνηση έ κ α ν α ν
ό I ίώ ργος Μακρής κ α ί ό Γιαννής
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Dieter Hacker

X Μ. έκθεση τοϋ Zeitgeist («πνεύμα
έποχής») είναι γεγονός. Οί αντίπα
λοι τό πολέμησαν. Οί φίλοι τό ύμνη
σαν. Ακολουθώντας (όσο γίνεται)
ένα τρίτο δρόμο, τόν δρόμο τών
ύποκειμενικών εντυπώσεων, θά
προσπαθήσω νά σημειώσω ορισμέ
νες νότες (κάποιους απόηχους) στό
περιθώριο τής σημερινής ήρεμίας
καί στήν αναμονή τού έπόμενου
αισθητικού βήματος.
Ιστορικά καί ψυχολογικά

Θά ξεκινήσω άπό τήν έποχή τού
60, τήν πιό δυνατή περίοδο μετά

δίδυμο σώμα: τήν έπανάσταση, τήν
έξέγερση. Τή στιγμή έκείνη τής άπογύμνωσης (ρήξη μέ τήν άστυνομία, μέ τίς δομές τών μηχανισμών,
συγκρούσεις, νεκροί, τραυματισμοί
συλλήψεις) τό ΤΩΡΑ ξεκαθάρισε
τίς ύποθέσεις του μέ τή μνήμη.Τό
όραμα δεξιών κι άριστερών, προο
δευτικών κι άντιδραστικών, συντρι
βόταν άμείλικτα άπό τήν ίδια τήν
έσωτερική άδυναμία: ή έπανάσταση
είναι άκόμα μιά ψευδαίσθηση, ένας
άκόμη μύθος τής άνθρώπινης περι
πλάνησης. Τό πεδίο τής μάχης, κοι
τάξτε το: γεμάτο πτώματα, νε
κρούς, σκόρπια όπλα καί όσμή άγωνίας. Οί πρωταγωνιστές (κι άντίπαλοι) στέκονται κουρασμένοι ό
ένας άπέναντι άπό τόν άλλον. Δέν
έχουν πιά άντιδράσεις. Παίρνουν τό
δρόμο τής έπιστροφής. Ο δρόμος
μπροστά του είναι κλειστός. Η
μνήμη τούς άκολουθεϊ: ό Όρέστης
έπιστρέφει γιατί δέν μπορεί νά ξεχάσει, δέν μπορεί ν' άπελευθερωθεί
άπ αυτό τό μαγικό χρέος τής έκδίκησης (έστω κι άν παίρνει κουράγιο

Μιά νεα εικαστική γλώσσα

Zeitgeist:

Keiner Felling

τόν πόλεμο.
Ό καπιταλισμός βρέθηκε σέ ύψηλή άνθιση: άπό τήν άρχιτεκτονική, μέχρι τήν ποίηση, τό κοινωνικό
σώμα έμφανίστηκε άποφασισμένο
καί τολμηρό.
Αποφασισμένο: νά δημιουργήσει
Τολμηρό: ΤΩΡΑ.
"Εφθανε ή θέληση. Αισθητικά,
ιστορικά, κοινωνιολογικά, οί άν
θρωποι ποτισμένοι μέ δύναμη ρί
χτηκαν στή δημιουργία. "Εσπασαν
τά ήθικά καί σεξουαλικά φράγμα
τα. Ή τέχνη είχε περάσει στήν
αποθέωση τής έκθετικής τής άξίας.
(' Η λατρευτική της άξια είχε έγκαταλειφθεϊ σάν νά 'ταν γριά μάγισσα
φυλακισμένη στά σκοτεινά υπό
γεια). Ή μανία τους είχε σάν στόχο
επίσης τό περιβάλλον: προσπάθη
σαν νά τό άλλάξουν χρησιμοποιώ
ντας όλες τους τίς εμπνεύσεις.
Τό ΤΩΡΑ δυναμικά άνέβαινε: εί
χε γίνει τό ψυχολογικό αίτημα νεώτερων καί άκόμη προχωρημένων γε
νιών.
Κι ήρθε τό 68: έτος οριακό γιά τό
ιστορικό σώμα ( Ανατολικό καί Δυ
τικό): Μάης 68 στή Γαλλία μέ τόν
Κόν Μπεντίτ καί τήν παρέα του,
στή Γερμανία μέ τόν Ρούντυ Ντοΰτσκε, οί φοιτητικές έξεγέρσεις στή
Γιουγκοσλαβία (άλλά καί στίς πε
ρισσότερες σχεδόν ευρωπαϊκές χώ
ρες) ή έπέμβαση τών Ρώσων στήν
Τσεχοσλοβακία κλπ.
Τό ΤΩΡΑ («έδώ καί τώρα») έρχόταν άντιμέτωπο μέ τό ίδιο του τό
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τό χέρι του άπό τήν Ήλέκτρα). Κι
άν ή έκδίκηση πραγματοποιείται:
ένα ξεκαθάρισμα πάνω άπ' όλα
μνήμης.
Ό Peter Handke τό 1970 στή
Ρώμη σέ μιά ομιλία του ατό Goethe
Institut (ένώ άκόμη ό άέρας άπλωνε
τή μυρουδιά τής καταστροφής καί
τών σαπισμένων πτωμάτων) δήλωσε
θαρραλέα: «...στίς PERFORMING
ARTS (κινηματογράφος κλπ), ό πιό
κατανοητός, δημιουργικός, άνθρώπινος τρόπος έκφρασης, είναι τό
θέατρο κι όχι τά τεχνολογικά μέσα.
Στό θέατρο υπάρχει τό στοιχείο τής
έκπληξης καί τού άπρόσμενου. Π.χ.
ένας ήθοποιός μπορεί νά σπάσει τό
πόδι του παίζοντας ή νά πάθει
καρδιακή προσβολή καί νά πεθάνει...». Ή δήλωση αυτή πέρασε τό
τε γι’ άκατανόητη γι' άδύναμη, γιά
παρακμιακή.
Κι όταν τό 1974 μέ τήν παγκό
σμια οικονομική κρίση πετρελαίου
οί άνθρωποι ομολογούσαν (τουλάχι
στον μ' έσωτερικούς ψιθύρους) τή
χρεωκοπία τής δύναμής τους, τό
άδιέξοδο τών ίδιων τους τών δη
μιουργημάτων, τίς ψυχασθένειες,
τήν έλλειψη έπικοινωνίας, καί πάλι
τότε φοβόντουσαν τή δήλωση αυτή
τού Peter Handke: Τρόμαζαν μπρο
στά στήν εικόνα τού κουρασμένου
τους ειδώλου.
Χρειάστηκαν μερικά χρόνια σιω
πηλής άναμονής γιά νά 'ρθούμε στό
τέλος τής δεκαετίας: οί τής νεότε
ρης γενιάς άρχισαν νά συνηθίζουν

τήν εικόνα τοϋ κουρασμένου τους
ειδώλου, νά γελούν, νά καγχάζουν
νά τήν κοροϊδεύουν νά τή σαρκά
ζουν, νά τήν άγαπούν. Ναι, νά τήν
άγαπούν (τό άνθρώπινο ένστικτο
έπιβίωσης έχει άπέραντες κρυφές
δυνατότητες).
Κι όχι μόνο νά τήν άγαπούν: τήν
κουβαλούσαν μαζί τους όπου πή
γαιναν: στά Bar, στις καθημερινές
συναναστροφές, στις έκδηλώσεις
τέχνης. Τό «self revolution now» άρ
χισε νά γίνεται «self realisation
now». Τό ΤΩΡΑ άρχισε νά ξαναζεί:
μέσα άπό τήν έπιστροφή, ό Όρέστης μεταμφιέστηκε.
' Η Ιστορία (σάν ψυχρός παρατηρητής) προσφέρθηκε νά δώσει τό
άνάλογο ύλικό. Κι οί νέοι τό πήραν:
ξαναγύρισαν πίσω (μέ σαρκασμό
καί γλυκιά ειρωνεία), ντύθηκαν ήρωες άλλων έποχών, κομήτες, στρα
τάρχες, πήραν πρόσωπα τού παρελ
θόντος, μασκαρεύτηκαν, έκαναν τό
κάθε μέρα ένα μόνιμο καρναβάλι.
' Η παρακμή (αυτή ή καταραμένη
πόρνη) έγινε τώρα σωτηρία, λύση

κή πόρτα τού θεάτρου σπάζει μέ
θόρυβο: ένα άρμα μπαίνει καί
θρυμματίζει τήν ήσυχία τού παρα
τηρητή: ό Διόνυσος τριγυρισμένος
άπό τούς άκολούθους του. Στό
βλέμμα του άντικαθρεφτίζεται ή άγωνία τού Απόλλωνα (κι άς ξέρει
πώς σέ κάποια άλλη στροφή τής
ιστορίας θά ξαναδιώξει τόν Διόνυ
σο).
Αύτό όμως πού γοητεύει περισ
σότερο είναι ή άπρόσμενη υποδοχή
τών θεατών. Σάν νά περίμεναν τό
γεγονός, όλοι μαζί, (ήθοποιοί πιά
καί θεατές ταυτίστηκαν) άκολουθούν τό άρμα, γελούν, παίζουν κι
έχουν πλήρη έκφραση επίγνωσης
στό πρόσωπό τους.
Αφήνονται στους νόμους τού
Παιχνιδιού, φοβούμενοι τό ΤΥ
ΧΑΙΟ (άλλά καί προσδοκώντας βα
θιά τή μαγεία του).
Ό Peter Handke συνέλαβε τό μή
νυμα σάν τό καλοεξασκημένο αντί
τού Ινδιάνου.

Αισθητικές αντανακλάσεις

ρότητα ήταν. Μιά ίκ νέου χρησιμο
ποίηση τών παραδοσιακών μέχρι
τώρα έκψραστικών μέσων. Κάτι ά
νάλογο δηλαδή μ' ό,τι έκανε ό
Μπόρχες στή λογοτεχνία: τό ξαναδιάβασμα μετρά περισσότερο.
Κι έτσι φτάσαμε (έπιστρέφοντας)
στή ζωγραφική. Μιά ζωγραφική
πού όμως τώρα στολιζόταν άπό τό
κλίμα τής έπιθετικότητας τής άκρα
της ύποκειμενικότητας τού μύθου.
Φτάσαμε στους wild painting (άγρια
ζωγραφική). Μιά σειρά άπό νέα
παιδιά, Ιταλοί, Γερμανοί, Άμερικάνοι κι άλλοι, έχοντας οδηγό τό
μεγάλο Benys καί άπό δίπλα τούς
Thomply, Wharhol, άρχισαν νά βιάζουν τήν καταθλιπτική στειρότητα
καί τήν ένοχη γαλήνη. Ό Όρέστης
μπήκε στό παλάτι γιά νά σκοτώσει.
Τά μαύρα καί μπλέ χρώματα
στούς πίνακες τού Fetig καί τού
Middendorf, ό πλουτισμός τού έξπρεσσιονισμού στόν Baselitz, ή Ι
στορική βία τού Kiefer, ή έννοιολογική βία στήν ιστορική γλώσσα τού
Hacker καί τών λοιπών, δημιουρ

γούν μιά νέα κατάσταση.

Η επιλογή του Βερολίνου
Η έπλογή τού Βερολίνου δέν
είναι τυχαία: είναι ό τόπος πού οί
εύρωπαϊκές μνήμες έπιστρέφουν.
Τό κτίριο (τό κτίσμα τού Gropius)
έχει άμεση διαλεκτική σχέση μέ τό
έξωτερικό περιβάλλον. Απ' έξω
καί τριγύρω: τό τείχος, τό κτίριο τής
Γκεστάπο, οί συνοικίες τών ξένων
εργατών, ένας τόπος κρανίου.
Ανάμεσα στό κτίριο (σύμβολο
αύτονομίας τής τέχνης) καί στόν
κοινωνικό περίγυρο υπάρχει μιά
σχέση έντασης, ή τέχνη υλοποιώ
ντας τήν αύτονομια της έπιτίθεται,
βιάζει.
Έξω: ή φρίκη τής θύμησης.
Μέσα: ή αυτονομία θριαμβεύο
ντας δημιουργεί μιά νέα πραγματι
κότητα. Στό Βερολίνο συναντήθη
καν τρεις γενιές Γερμανών (ή πρώ
τη ξεκίνησε τό 60), οί νέοι Ιταλοί
(χρησιμοποιώντας τήν παράδοσή
τους), κάποιοι Άμερικάνοι κι όρι-

ή επιστροφή του Ό ρέστη
Η άλλαγή αύτή είχε άμεση αι
σθητική έπιδραση. β ' άναφερθώ ει
δικά στήν τέχνη. Μετά τήν άποθέωση τής δεκαετίας τού 60 (nouveau
realisme στή Γαλλία, Popart στήν
Αμερική). Τό σπίρτο κάηκε: στά
καφενεία καί στούς χώρους συζητή
σεων ή ιδεολογική κρίση δημιουρ
γίας ήταν γεγονός. Η avant garde
είχε τελειώσει άπό τό 1936 στό
Αουσβιτς ή στούς θαλάμους βασα
νιστηρίων τής Γκεστάπο. Η bvvaμη τού σουρεαλισμού είχε χαθεί μέ
τό κλείσιμο τής έποχής του. Ή
διαπίστωση αύτή συντροφεύιει τήν
ομολογία: ή μεταπολεμική τέχνη εί
ναι «ή ιστορία δημιουργικών προ
σφυγών στίς άποφασιστικές τοπο
θετήσεις αύτού τού αιώνα, στόν
έξπρεσιονισμό, τήν άφαίρεση, τόν
κονστρουκτιβισμό, τόν ντανταϊσμό,
τόν σουρεαλισμό», όπως έγραψε ό
Χρήστος ' Ιωακειμίδης στόν κατά
λογο τής έκθεσης. Ό μινιμαλισμός
μέ τήν άκαδημαϊκή του τοποθέτη
ση είχε δημιουργήσει στασιμότητα.
Η κρίση βάθαινε: έπρεπε νά υπάρ
ξει αντίδραση. Ή πρώτη ήταν τό
Γενάρη τού 81 στή Βασιλική άκαδημία τού Λονδίνου καί ή δεύτερη στό
Βερολίνο (Zeitgeist) όργανωμένη
άπό τόν Χρήστο Ίωακειμίδη καί
τόν Norman Rosenthal. Η άντίδραση αύτή ήταν μιά αίσθηση φυγής
άπό τή μετριότητα πού έπικρατούσε πρός τό τέλος τής δεκαετίας τού
70. Μιά νοσταλγία πρός τήν καθα-

σμένοι από διαφορετικές χώρες.

Η έπιστροφή τοϋ Ορέστη
Μπροστά στήν τελμάτωση τών
έκφραοτικών γλωσσών τό πάθος
για μιά νέα γλωσσά συνεχώς μεγα
λώνει.
Η έκθεση τού Zeitgeist είναι γε
γονός.
Η έπιστροφή στή ζωγραφική έ
χει άμεση σχέση μέ τήν αισθησιακή
αναζήτηση πρός τό έργο, τόν άκρα
το υποκειμενισμό, τό μύθο, τό όρα
μα και τήν έπιστροφή στή μαγεία.
Αίοόηαιαχη αναζήτηση: Διόνυ
σος έναντίον Απόλλωνα.
Υποκειμενισμός: άτομική αι
σθητική αντίληψη σέ σχέση μέ υπο
κειμενική καθαρά έπιλογή τών καλ
λιτεχνών.
Μνδος καί μαγεία πρώτος ό
Benys κήρυξε πριν χρόνια: «έπι
στροφή στούς Βορειοευρωπαικούς
μύθους». Η άνάγκη μιάς νέας μυ
θολογίας μπαίνει σήμερα περισσό
τερο παρά ποτέ έπιτακτική. Όρα
μα: η άποδοχή τής παρακμής, τών
θεατρικών χειρονομιών, τής μουσικής, τής συνειδητής πολλαπλότητας
τών ρόλων.
Κι ό Όρέστης;
Μετά τό έγκλημα θά συνεχίσει
τήν περιπλάνησή του σ' αύτή τή
φάρσα πού άκούει στή φράση: άνθρώπινη περιπέτεια στή ζωή

Markus l.üperiz

πού άγκαλιάστηκε αχόρταγα άπό
τις νέες γενιές (κυρίως άρχές τής
δεκαετίας τού '80). Τό τίποτα έπαψε νά γράφεται σάν γενική λέξη στά
ποιήματα καί στά φλοσοφικά δοκί
μια, έπαψε νά προσφέρεται σάν
κατάρα κι άπελή άπό τούς «άριστερούς θεολόγους»: ήρθε μόνο
του: μέσα άπό τίς θεατρικές χειρο
νομίες, τίς performance τό γέλιο, τήν
ειρωνεία, τόν σαρκασμό καί τήν
άπομυθοποίηση. «Let’s dance» τρα
γουδά ό David Bowie (σπέρμα τής
ίδιας γενιάς) κι όλοι έπιθυμούν νά
ύλοποιήσουν τίς λέξεις του.
Χορός, θέατρο, μεταμφίεση, όχι
όμως σ' ένα οριακό χώρο. Ό χι σ' έ
να προκατασκευασμένο κτίριο, άλ
λά στήν ίδια καθημερινότητα. Ή
ποίηση (μ’ όλες τίς προεκτάσεις
της) έπιτίθεται καί πάλι. "Οχι όμως
τώρα στό περιβάλλον (τουλάχιστον
γι' αυτή τή στιγμή) άλλά ξαναγυρίζει στόν ίδιο τόν άνθρωπο. Αγκα
λιάζει τή μεταφυσική (όρα Heideg
ger). Άναζητά μιά νέα άνθρωπολογική τέχνη (όρα Benys Joseph).
Ό μύθος, ή μαγεία, ή λατρεία
(ναι αύτή ή λατρεία πού τόσο πολεμήθηκε στά έργα τέχνης τήν άρχή
τού αιώνα μας), ή αίγλη κι ή μουσι
κή, όλα μαζί συνυπάρχουν στήν άναζήτηση μιας νέας γλώσσας. Μιας
γλώσσα πολυδιάστατης, συγκινη
σιακής, μυθοπλαστικής.
' Ανάμεσα στό κοινό καί τόν ήθοποιό ό παρατηρητής συνθλίβεται.
Τήν ώρα τής παράστασης ή κεντρι-
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Τσόκλης:
μαθαίνομε μέχρι σέ μιά ήλικία, μετά
παρατηρούμε, συνδυάζομε, βγάζου
με συμπεράσματα. Έγώ σάν παιδί
έμαθα τις πέτρες στό δρόμο, τούς
κουβάδες στις αύλές, βρύσες στις
οικοδομές, πεταμένους άσβεστες.
Κι αύτά τά έμαθα καλά. Έμαθα πώς
κατασκευάζονται καί νόμισα πώς
ξέρω σέ τί χρησιμεύουν. 'Αργότερα
άνα κάλυψα τό άλλο τους πρόσωπο.
Κι αύτό προσπαθώ νά δείξω στά
έργα μου.
Ή καθημερινότητα, λοιπόν.
Κι άπό τήν ιστορία τής τέχνης
τί διδάχτηκες;

Πολλά. Έχει μάλιστα παίξει καθο
ριστικό ρόλο γιά τή δουλειά μου σέ
μιά ορισμένη περίοδο. Ωριμάζοντας
όμως άρχισα νά έμπνέομαι ξανά άπό
τό περιβάλλον καί κάποτε άπό τή
φύση. Τά σημερινά μου έργα είναι
εικόνες τής πόλης. Παλιά δούλευα
δεσμευμένος στήν τέχνη. Τώρα άφήνω τήν ιστορία τής τέχνης νά μέ
ξεπεράσει καί νά μ' άφήσει άνενόχλητο άπέξω.
Βρέ Κώστα κάθε φορά πού
εκθέτεις, τά έργα είναι διαφο
ρετικά άπό τά προηγούμενα.
Θά έλεγε κανείς πώς ξεκινάς
άπό την άρχή.

Προσπαθώ νά είναι διαφορετικά.
Αποφεύγω τήν όποια σφραγίδα, μά
φοβάμαι ότι πολλές φορές βρίσκο
μαι νικημένος. Δηλ. πάλι τό έργο μου
δέν κατορθώνει νά ξεφύγει άπό
ορισμένους κανόνες πού μέ κάνουν
αναγνωρίσιμο. Κι αυτό άπό τή μιά μέ
θλίβει κι άπό τήν άλλη μοϋ δίνει
μεγάλη χαρά. Γιατί στό βάθος φαίνε
ται νά ύπάρχει ένας τρόπος όρασης.
Κι αυτό θεωρείται προσόν. Πιστεύω
άπόλυτα ότι γεγονότα μικρά ή μεγά
λα, συμπτώσεις, περιβάλλοντα δια
φορετικά, μοιραία άλλάζουν τόν τρό
πο έκφρασης ένός εύαίσθητου άνθρώπου. Θάθελα νάμουν ένας τέ
τοιος. Νά κιόλας ή πρώτη μου
άντίφαση. Κάθε φορά πού κάτι μέ
σπρώχνει νά προτείνω σάν μέσον
έπικοινωνίας μιά καινούρια φόρμα,
θάθελα ή φόρμα αυτή νά βγαίνει άπό
τά ίδια τά πράγματα καί όχι γιατί έγώ
βρίσκομαι κρυμμένος πίσω τους.
’Εκεί λέω πώς τήν πατάω. "Ετσι
κάποιος πού μέ ξέρει, πού ξέρει τή
δουλειά μου μπορεί καί στά νέα μου
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έργα νά μέ άναγνωρίσει. Δέν τού
ξεφεύγω.
Μιλάς γιά τόν περιβάλλοντα
χώρο. Δηλ. άν ζούσες καί έργαζόσουν στή Ν. Ύόρκη γιά πα
ράδειγμα τά έργα σου θάταν
διαφορετικά;

Σίγουρα καί θάταν διαφορετικά.
Όχι μόνο οί μεγάλες πόλεις είναι
ικανές ν' άλλάζουν τού άνθρώπους
άλλά καί σπίτι νά άλλάξεις σέ λίγο
θ' άλλάξεις κι ό ίδιος. Ακόμα κι οί
άλλαγές τών έποχών δέ μάς άλλά
ζουν τή διάθεση;
"Ολοι μας έχουμε δεί κού
τσουρα, κουβάδες, ξύλα, λα
μαρίνες. Εσύ όμως κατορθώ
νεις καί τά μεταβάλλεις ώς διά
μαγείας θάλεγα σέ κάτι άλλο.

Μπορεί κανείς νά μιλήσει βαθιά
καί μ' έλευθερία μόνο γιά πράγματα
πού γνωρίζει καλά. Εμένα ή μόρφω
σή μου κι ό χαρακτήρας μου κι ή
μνήμη μου άκόμα δέν μοϋ έπιτρέπουν νά παίρνω τό ϋφος άνθρώπου
πού ξέρει πολλά. Εέρω λίγα κι αυτά
είναι έκείνα πού συνοδέυσαν τόν
παιδικό μου κόσμο. Είναι γνωστό ότι

Νομίζω πώς ή γενιά σου στά
θηκε κάπως τυχερή. Κατορ
θώσατε νά γίνει τό έργο σας
άποδεκτό σέ πολλά κέντρα τέ
χνης. Πώς τό έξηγείς;

Υπάρχει εξήγηση. "Οταν έμείς
φύγαμε άπό τήν Ελλάδα φύγαμε
χωρίς νά έχουμε ιδέα τί γίνεται στον
έξω κόσμο. Κι όλες μας οί συναισθη
ματικές καί πνευματικές άποσκευές
πήγαζαν άπό μιά, τοπική πραγματι
κότητα.' Η προηγούμενη γενιά δέ μάς
χρησιμέυσε σέ τίποτα. Θέλω νά πώ
ότι δέν ήταν ένας κρίκος πού θά
συνέδεε τήν ' Ελλάδα μέ τήν παγκό
σμια τέχνη τού καιρού μας. Μάθαμε
νά μιλάμε μιά διάλεκτο.
Πήγαμε σέ χώρες πού οί άνθρωποι
μίλαγαν μιά σύγχρονη παγκόσμια
Γλώσσα καί μ' αυτή διηγόντουσαν
πράγματα πού άφορούσαν τόν τόπο
τους. 'Εμείς προσπαθήσαμε καί μά
θαμε αύτή τή Γλώσσα καί τούς
διηγηθήκαμε τά δικά μας. Κι αύτό
τούς έκανε νά στήσουν αύτί. Δέν
τάχαν ξανακούσει αύτά τά πράγμα
τα. Τούς φάνηκαν κάπως έξωτικά.
Αύτό πού μάς βοήθησε τότε ήταν
πού κουβαλήσαμε μαζί μας τόν έπαρχιωτισμό μας. "Αν προσπαθή
σεις στό έξωτερικό θά δεις ότι στηρί

ζεται όλο καί περισσότερο σ' αύτή
τήν παρθενιά πού όμως τώρα δέν
ύπάρχει. Τώρα πού έρχόμουν, στό
δρόμο άκουγα κάτι τραγουδάκια
έρωτικά τόσο ψεύτικα, καί σκεφτό
μουνα πόσο καιρό θά είχε νά έρωτευθεί αύτός ό φουκαράς. Τό τρα
γούδι ήταν ψευτοερωτικό. ' Εμπνεό
ταν άπό άναμνήσεις ή διηγήσεις.
Κάπως έτσι συμβαίνει μέ μερικούς
καλλιτέχνες τής γενιάς μου. 'Ενώ
ξεκινήσαμε σάν έπαρχιώτες, μέ τά
χρόνια έξευρωπαίστήκαμε καί τώρα
προσποιούμεθα τόν έπαρχιώτη γιά
νά πιαστούμε άπό κάπου. Πουλάμε
ένα είδος φολκλόρ.
Έγώ πιστεύω πώς όταν μιλά
με γιά τέχνη δέν πρέπει νά
μιλάμε γιά σύνορα. Πρέπει δηλ.
νά μετέχεις στις νέες προστά
σεις. Στά νέα αιτήματα· στίς
άλλαγές μιας κοινωνίας πού
ολοένα γίνεται πιό οικουμενι
κή.

Σήμερα δυστυχώς ζούμε τή στιγμή
τής σωβινιστικής τέχνης. Ένας καλ
λιτέχνης ξεπερνάει τά σύνορα μόνο
όταν τό έργο του τυχαίνει νά συμπί
πτει μέ τίς άνάγκες μιας άλλης χώ
ρας. Αλλιώς δέν τά ξεπερνάει πότε.
Τότε πώς έξηγείς τίς έκφρασ τικ ές ό μ ο ιό τη τες κ αλλιτε
χνών διαφόρων έθνικοτήτων;
δηλ. τά κινήματα;

Τά κινήματα αύτά δημιουργήθηκαν
πρώτα-πρώτα άπό καλλιτέχνες πού
ζοϋσαν σ' ενα ορισμένο γεωγραφικό
χώρο, σέ μιά ορισμένη χρονική στιγ
μή. Ή πόπαρτ, γιά παράδειγμα,
είναι ύπόθεση ’Αγγλο-άρχικώς-άμερικανική τελικώς. Ό νουβό ρεαλίσμ
γαλλική. Ή άρτε πόβερα Ιταλική κι
ό Joseph Benys Γερμανός σέ κάποια
του στιγμή. Σ' αύτά τά κινήματα
ήρθαν νά ένταχθούν συνειδητά ή
άσυνείδητα καλλιτέχνες άπό άλλα
κράτη. Στηρίζοντας έτσι αύτό πού
είχαν άνακαλύψει καί πρότειναν σάν
τέχνη κάποιοι έμποροι, κάποιοι
πνευματικοί οδηγοί, κάποιες κυβερ
νήσεις γιατί τά τελευταία χρόνια
ξέρεις ότι μιλάμε πολύ γιά πολιτιστι
κή πολιτική.
Έσύ άνήκεις σέ κανένα άπό
αύτά τά κινήματα;

«Πρέπει νά ’χεις τό θάρρος
ν ακρωτηριάζεσαι»
Ποτέ στή ζωή μου δέν κατάφερα ή
δέν θέλησα ν' ανήκω σέ κάποια
σχολή, σέ κάποιο πολιτικό κόμμα,
ούτε κάν σέ προσκοπική ομάδα.
Συχνά βρέθηκα πολύ κοντά άλλά
τελικά τά θαλάσσωνα κι έφευγα
μόνος ή μέ πέταγαν έξω. Βρίσκω
όμως χρήσιμες τις σχολές, τά κινήμα
τα. Γιατί πάντα καταλήγουν νά υπο
στηριχτούν άπό κάποιους δυνατούς
κι όταν έρχεται ή ώρα τής μοιρασιάς
παίρνεις κι έσύ ένα μέρος άπό τά
κοινά κέρδη.
Πές μου άν θ έ λ ε ις τ ο ύ ς
σταθμούς τής πορείας σου.

Θά σού μιλήσω γιά δυό σταθμούς.
Ό ένας τό 1966 όταν άποφασίζω
συνειδητά ότι πέρα άπό τό όποιοδήποτε ταλέντο μου θέλω νά είμαι ένας
σύγχρονος καλλιτέχνης καί συνεπώς
ύποτάσσω τήν εύαισθησία μου σέ
προστάγματα τής στιγμής έκείνης,
πράγμα γιά τό όποιο δέ μετάνιωσα
ποτέ. Αύτή ή περίοδος έχει δώσει
μερικά άπό τά καλύτερα έργα μου .'Ο
δεύτερος σταθμός γιά τόν όποιο
είμαι ύπερήφανος, μιά καί ή εξέλιξη
τής παγκόσμιας τέχνης μέ δικαίωσε,
είναι τό 1977 πού άρχίζω μέ ένταση
νά βλέπω ότι ή σύγχρονη τέχνη έχει
γίνει πλέον άκαδημία καί ότι γιά νά
γίνει ένα βήμα μπροστά πρέπει νά
τήν προδώσουμε.
Έ χεις σταθεί ποτέ μπροστά
σ' ένα έργο σου ά νοίγοντα ς
διάλογο μαζί του, ή, έχεις γρά
ψει κείμενο κρίνοντάς το κι
άναλύοντάς το;

Ό διάλογος είναι συνεχής. Ή
κριτική μοιραία καθημερινή. "Ενα
έργο πετυχαίνει κάποιο άλλο όχι.
Συνήθως καταλαβαίνω πρίν τό κάνω
ποιά θά είναι ή μοίρα του. Είναι
φορές πού ένθουσιάζομαι πολύ καί
τότε δέν έχω άποτυχίες. Άλλοτε ό
ένθουσιασμός μου γιά μιά ιδέα είναι
μικρός κι άν έπιμείνω, τότε συχνά
άποτυγχάνω. Σ' αύτό φταίει τό ότι
δέν είδα άπό τήν άρχή άπλά τά
πράγματα. Γιά νά φτιάξεις κάτι καλό
πρέπει νά έχεις τό θάρρος ν' άκρωτηριάζεσαι. Δέν πρέπει νά βάζεις
σ' ένα όλα έκεϊνα πού θά μπορούσαν
νά μπούν σ' αύτό. Θά πρέπει νά
βάλεις μόνο έκείνο τό στοιχείο πού
έβαλε σ' ένέργεια τήν εύαισθησία
σου. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι

Ό Τσόκλης μιλά με τόν Σ. Β. Σκοπελίτη
κάποια έργα μου ξεπερνούν τίς δικές
μου δυνάμεις. Αύτό μέ κάνει νά
νιώθω λίγο σάν άπατεώνας. Είναι
φορές πού ένδιαφέρομαι γιά πράγ
ματα πού άπό μόνα τους έχουν μιά
οντότητα. Μιά υποβλητικότητα, μιά
ομορφιά καί δέν έχουν άνάγκη άπό
τή δίκιά μου έπέμβαση.

Τό έργο μέ τά τρία πανιά στις
αποχρώσεις τού γκρίζου πού
καταλήγει στό μαύρο καί πού
κατεβαίνουν άπό τό ταβάνι κι
άπλώνονται στό πάτωμα όπου
οι τρείς στίβες άπό τρία διαφο
ρετικά χρώματα τσακίζονται
θά έλεγες κανείς άπό τρείς
νικελένιες μπάρες. Είνσι ένα
άπό αύτά;

Νομίζω πώς είναι. Είναι όμως έπίσης αύτό τό έργο ένα άπό τά πιό
χαρακτηριστικά τής άναλυτικής δου
λειάς πού προσπαθώ νά κάνω. Δηλ.
άντί νά φτιάξω μ' ορισμένα ύλικά ένα
(άλλο) άντικείμενο άρκούμαι στό νά
τοποθετήσω τά ύλικά αύτά τό ένα
δίπλα στό άλλο καί συχνά αύτή μου ή
άπλή πράξη μέ δικαιώνει. Γιατί μέ
μιά σωστή παράθεση τών αυτούσιων
υλικών μπορείς νά πετύχεις κάτι
πολύ πιό σημαντικό άπό τό (άλλο)
αύτό έργο πού θά μπορούσες νά
φτιάξεις θυσιάζοντας τήν ταυτότητα

καί τήν ομορφιά αϊτών τών ύλικών.
Πήρα τρία βασικά χρώματα. Η ώχρα
είναι τό κίτρινο. ' Εδώ άς μού έπιτραπεί νά είμαι λίγο έστέτ άλλά τό
κίτρινο μού φάνηκε λίγο σκληρό. Τό
ρούζ άνγκλέ είναι τό κόκκινο. Καί τό
λουλάκι είναι τό μπλέ. Αύτά τά
χρώματα είναι ή βάση τής ζωγραφι
κής όλου τού μουσαμά. Τής έπιφάνειας δηλ,πού πάνω της ζωγραφίζο
με άπό αιώνες. Τρία παλιόπανα βαμ
μένα σέ τρείς διαφ ορετικούς τόνους
τού γκρι πού χαρακτηρίζουν σ' αντί
θεση μέ τά χρώματα τό Chiaroscuro.
Εχομε λοιπόν ήδη τό πανί καί τά
χρώματα. Οί τρείς σιδερένιες μπάρες
χαρακτηρίζουν τίς τρείς διαστάσεις.
Τό σχέδιο. Είναι τοποθετημένες λοι
πόν μέ άνάλογο τρόπο. Μ' αύτά τά
άπλά πράγματα μπορεί να συντελείται ένα θαύμα μπορεί και όχι. Μπο
ρεί τό έργο αύτό νά είναι καλό ή νά
μήν είναι. Είναι όμως κλειδί γιά τήν
άνάγνωση τής δουλειάς μου.
Δηλαδή συμφωνείς μέ τήν
άποψη τού Jean Pierre Vantieghem πού γράφει: Ό Τσόκλης
χρησιμοποιεί τά ύλικά τής τ έ 
χνης του όπως ένα λεξικό τίς
λέξεις.

Συμφωνώ άπόλυτα κι είναι μιά
σκέψη πού δέν τήν είχα κάνει καί
πού μέ ξαφνιάζει δημιουργικά.

Τό μέταλλο όμως τό χρησι
μοποιείς καί μέ διαφορετικούς
«τρόπους». Π.χ. στή θαλασσο
γραφία πού ζωγράφισες αύτό
τό καλοκαίρι π ολλές φ ορ ές
φαίνεται νά χάνει τήν ταυτότη
τά του καί γίνεται θάλασσα ένώ
σέ παλιότερα έργα τό μέταλλο
παραμένει μέταλλο καί είναι
αύτό πού προσδιορίζει τό χώρο
καί τή ζωγραφική.

Οταν τό υλικό μου μεταμορφώνε
ται είναι οί στιγμές πού προδίδω τά
πιστεύω μου. Κι αύτές τις στιγμές τις
άγαπάω πολύ. Στή θαλασσογραφία
πού άνέφερες, τό μέταλλο μεταμορ
φώνεται, γιατί ή εικόνα πού προτεί
νω έχει νά κάνει μέ τή φύση. Ετσι τό
ύλικό μου παίρνει τή θέση τής εικό
νας της φύσης. Ταξιδεύοντας μέ τό
καράβι σέ μιά στιγμή είπα: «Δές ή
θάλασσα μοιάζει σάν άπό άταάλι».
Στό έργο μου δυστυχώς τό άτσάλι
μοιάζει μέ θάλασσα. Πώς μπερδεύ
τηκα έτσι. Εγώ θάθελα νά παραμεινει ή θάλασσα θάλασσα καί τό άτσά
λι άτσάλι.
Οί δύσκ ολες κ α τα σκ ευές
πού συχνά κάνεις μήπως κατα
στρέφουν τή φρεσκάδα τής
έμπνευσης;

Κάποτε συμβαίνει κι αύτό. Θυμά
μαι μιά κριτική πού' μού είχε κάνει
ένας Γάλλος τό 70 γιά μιά έκθεση
πού έκανα στό Παρίσι. Είχε γράφει
ένα μεγάλο άρθρο βρίζοντάς με.
άλλά μέ θετικό τρόπο. Είχε πει ότιό
Τσόκλης είναι κακός γλυπτής ( Εγω
είμαι ζωγράφος). Η φεύτικα σημα
ντικός. Και πως κοπιάζει πολύ γιά νά
μάς δώσει λίγη πνευματική τροφή,
έλεγε κι άλλα κακα άλλά χρήσιμα
πραγματα γιά μένα Νομίζω πως είχε
δίκιο. Τ άντικειμενα που έκανα τό
τε είχαν πολύ χειρωνακτική δουλειά.
Οταν ταβλεπες βέβαια σέ ουγκινούσαν και σέ τάραζαν κι άς έλεγε
αύτός. Αλλά πως είχαν πολύ κόπο,
είχαν Από τότε άρχισα νά δουλευω
μέ πιό εύκολους τρόπους. Καί τά
έργα μου σήμερα είναι καμωμένα
έτσι ώστε τ' άποτέλεσμα νά είναι
πολύ πιό σημαντικό, άπό τήν προ
σπάθεια πού έκανα γιά νά τά φτιά
ξω. Τήν έλαβα σοβαρά ύπόψη αύτη
τήν κριτική και μού βγήκε σέ καλό.
Στήν άναδρομική έκθεση
πού έτοιμάζεις στήν πινακοθή
κη τού Πιερίδη σέ συνεργασία
μέ τήν Γκαλερί - 3 - άπό πού
ξεκινάς καί πού φτάνεις;

Η έκθεση θ' άρχιζει άπό τό 1966
- άπό τότε δηλ. πού τό έργο μου είναι
άναγνωρίσιμο. "Εχω κάνει, νομίζω,
και πρίν ώραία έργα, όμως άπό
τό "66 καί μετά άρχίζω νά θεωρώ τόν
έαυτό μου σύγχρονο καλλιτέχνη. Η
έκθεσή φτάνει μέχρι τό '83 καί θά
εκτεθούν περίπου σαράντα έργα
μου πού έκφράζουν τίς βασικότερες
ιδέες σ' αύτά τά χρόνια.
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γράμματα πού λάβαμε
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Ζητούμε συγνώμη άπό τούς αναγνώ
στες μας πού στη θέση τού Μαγκρίτ
μπήκε στό προηγούμενο τεύχος φωτο
γραφία τού Ντε Κίρικο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Μια διόρθωση γιά τή μετάφραση
τής αδημοσίευτης στά ελληνικά εργα
σίας τού Άντρέα Εμπειρικού «Μιά
περίπτωση ίδεοληπτικής νεύρωσης μέ
πρώιμες έκσπερματώσεις» (Σχολια
στής, τ. 5). Στή μετάφραση χρησιμο
ποιήθηκε τό όνομα τού γαλλικού κει
μένου «Jean Τ. » όχι γιά νά προσδιορι
στεί κάποια γαλλική Εθνικότητα στόν
ψυχαναλυόμενο, άλλά ώς ένα συμβο
λικό όνομα πού σύιμφωνα μέ τή δεο
ντολογία παρόμοιων άνακοινώσεων
δέν άνταποκρίνεται στό πραγματικό
όνομά του. Σύμφωνα όμως μέ ορισμέ
νες γλωσσικές Επεξηγήσεις τού Ε
μπειρικού γιά τις άνάγκες τής γαλλι
κής μετάφρασης είναι φανερό ότι ό
άναλυόμενος είναι Ελληνας, διευκρίνηση πού πρέπει νά γίνει γιά νά τοπο
θετηθεί αύτό τό άπόσπασμα ψ υχα νά 
λυσης στόν σωστό κοινωνικό καί πολι
τιστικό του χώρο.
Τ. Λαζαρίδου
Ο. Καρρά

Απάντηση
γιά τά αυθαίρετα
Αγαπητέ Σχολιαστή,
Βλέπω ότι μέ τό άρθρο μου γιά
τ' αύθαίρετα στό ΑΝΤΙ (τεύχος 5.8,83)
προκάλεσα τήν ιερή όργή τών συνεργατών σου Τ. Μαστραντώνη καί Δ. Μαλασπίνα, όργή πού (άπό)τυπώθηκε στά
κείμενά τους τού 6ου τεύχους σου.
Φαίνεται λοιπόν ότι μπουκωμένοι,
όπως ήταν, άπό όργή οί συνεργάτες
σου άποφάσισαν νά γράψουν. Καί, γιά
κοίτα, συνέπεσαν στή χρήση λάσπης
ώς ύλικού γιά τήν οικοδόμηση τών περί
αύθαίρετων κτισμάτων σχολίων τους.
Έτσι, ό μέν Τ.Μ. θεωρεί ότι τά γραφό
μενα μου συναντούν «Τις καλύτερες
παραδόσεις τής άκροδεξιάς στή χώρα
μας» άλλά «καί στήν ύφήλιο γενικότε
ρα» (κοσμοπολίτη μου έσύ!) ένώ όΔ. Μ.
άποκαλύπτει τήν συμμετοχή μου καί
τού ΑΝΤΙ στή συνωμοσία γιά υποστή
ριξη τού οικιστικού νόμου (νέος Τζέημς Μπόντ τής πολιτικής άνατέλλει!),
παραθέτοντας μάλιστα έντός εισαγωγι
κών καί λέξεις πού χρησιμοποιώ στό
άρθρο μου άλλά στή σειρά τής δικής
του προτίμησης.
Όμως τό καλύτερο κόλπο σ' αύτές
τις περιπτώσεις είναι οί άποσιωπήσεις.
Έτσι τό γεγονός ότι μιλάω γιάπαραθεριστικά αύθαίρετα, ότι σαφώς άντιδιαστέλλω άπό τά αύθαίρετα πρώτης άνάγκης άλλοτινών εποχών, άλλά καί σημε
ρινών στό βαθμό πού ύπάρχουν, ότι
παροτρύνω γιά «σωστή καί όργανωμένη λύση τού προβλήματος τής φθηνής
παραθεριστικής κατοικίας» μέσω ΔΕΠΟΣ καί άλλα πολλά περνάνε «ντούκο».

Καί γιά νά είναι ήσυχος μέ τήν
Επαναστατική του συνείδηση ό Δ,Μ.
άποφαίνεται ότι ό μέν μικροαστός πού'
μπορεί νοικιάζει, ό δέ έργάτης καταπα
τά ή χτίζει αύθαίρετα έκτος σχεδίου.
Καί λέει άμέσως μετά: «τό ίδιο ισχύει
βέβαια γιά τήν παραθεριστική κατοι
κία τών «μικρομεσαίων». Ποιό ίδιο;
Άπό τήν πόλη έρχομαι καί στήν κορφή
κανέλα...
Πάντως, γιά νά πούμε καί τού στρα
βού τό δίκιο, τόν Τ.Μ. τόν πρόδωσε ό
Δ.Μ. Τήν άπουσία άποψης στό σχόλιό
του ό Τ.Μ. θά τήν στήριξε στήν Ελπίδα
ότι θά τόν κάλυπτε ό Δ.Μ. στό άρθρο
του γιά τ' αύθαίρετα. Τώρα γιά τό civ κι
ό Δ.Μ. δέν παρουσιάζει καμιά πρόταση
δέν μπορούμε νά κατηγορήσουμε τόν
Τ.Μ., έκτος κι άν τά δύο πρόσωπα
συμπίπτουν.
Μέ δυό λόγια, παιδιά έσεϊς τι προτεί
νετε; Συγκεκριμένα όμως καί γιά σήμε
ρα. Όχι γενικά «νά έξαλειφθούν τά
αίτια». (Βλέπετε, σάς κάνω και πάσα
γιά νά μέ κατακεραυνώσετε κάτω άπό
τό γράμμα μου, άν τό δημοσιεύσετε).
Καί κάτι άλλο. Ο πολύς ό κόσμος
πού σιωπά δέν συμπίπτει μέ τήν άντιδραστική «σιωπηλή πλειοψηφία» πού
υπαινίσσεται ό Τ.Μ. Είναι όλοι εκείνοι
πού δέν μιλούν μπρος στις λαικίστικες
ομοβροντίες στις όποιες προσθέσατε
καί τή δική σας τρακατρούκα.
Αλλά δέν απαντήσατε σ' ένα έρώτημα τού άρθρου μου. Πόσο προοδευτι
κή είναι ή ύποστήριξη ιδιωτικών ονεί
ρων βασισμένων στήν αυθαιρεσία;
Και γιατί ειρωνεύεστε τήν άντίδρασή
μου στήν άνυποληψια στήν όποια πέ
φτει τό κράτος μέ τίς συνεχείς παλινω
δίες του; Είστε τόσο Επαναστάτες πού
υποστηρίζετε ότι όσο πιό άνύποληπτο
τό άστικό κράτος τόσο γρηγορότερα
θά ρθει ή Επανάσταση; ΙΙοιά Επανά
σταση άραγε; Τών οργισμένων μικροσυμφερόντων; είναι μήπως Επαναστα
τικός ό νόμος τής ζούγκλας; Ή μήπως,
αντίθετα, είναι ένας μικρός καθημερι
νός φασισμός τών «καταφερτζήδων;»
Καί κάτι τελευταίο. Μπορείτε νά
διαφωνείτε καί νά ύποστηρίζετε άλλες
απόψεις. Τότ εμπορεί νά ύπάρχει διά
λογος. Φοβάμαι όμως ότι τά κείμενά
σας δέν βοηθούν τόδιάλογο πάνω
σ αύτά τά θέματα στό χώρο τής άριστεράς. Κρίμα γιατί φανταζόμουνα ότι
κάτι τέτοιο είναι μέσα στίς προθέσεις
σας.
Φιλικά
Σπύρος Καβουνίδης

Διάλογος Ρηγάδων
Έλαβα τό μήνυμα τού σύντροφου
Γαλάνη καί Επικοινωνώ μαζί του (άν
φυσικά τό θελήσετε). Λοιπόν Θεόφιλε
πολύ μαύρα τά βλέπεις καί σέ έχει
έπηρεάσει πολύ ό Τσουρινάκης. Θά
ήθελα νά σού άπαντήσω σ' όλα τά
θέματα πού έθεσες έπί τάπητος.
α) Τό νά άποσπαστοϋμε άπ' τό ΚΚΕ
έσ. θά ήταν θάνατος. Θυμήσου λίγο τό
ΕΚΚΕ πού στηρίχθηκε άποκλειστικά
στή νεολαία καί κοίτα τί έγινε. Θυμή
σου καί τήν κίνηση ΠΑΣΟΚ, πώς
ξεκίνηοε, καί πού βρίσκεται τώρα.
Έξ' άλλου, πολλοί νεολαίοι (μεταξύ
αύτών κι έγώ) θά παραμείνουν «πι
στοί» στό κόμμα, μέ άποτέλεσμα άλλη

μιά μεγάλη διάσταση. Όσο γιά τό
καταστατικό: Τί σ' ένοχλεί πού μιλάει
γιά διαγραφές; ή γιά ποιόν δημοκρατι
κό συγκεντρωτισμό μού μιλάς (σέ πλη
ροφορώ ότι είμαι ύπέρ αυτού μιά κι
είμαι Μαρξιστής-Λενινιστής) όταν έσύ
βγαίνεις άπ τίς στήλες τού Σχολιαστή
καί διαφωνείς σέ βασικές αρχές (άν
ήσουν στήν ΚΝΕ θά σού είχε έρθει
κιόλας τό χαρτί τής διαγραφής σου).
Μέ λίγα λόγια θέλω να σού πώ ότι δέν
τηρείται τό καταστατικό τού ΡΗΓΑ
γιατί άν τηρούνταν θά ήταν πολύ
καλύτερα τά. πράγματα γιά μάς. Καί
κάτι άκόμη σύντροφε Θεόφιλε, γιατί
τόση κακία γιά τούς κομματικούς,
μάλλον συμπόνοια θά έπρεπε νά δεί
χνουμε. Τί λές έσύ;
Νίκος Μαραντζίδης
Ο.Β. Αν. Πόλης
Μαθητής
Αλ. Δελμούζου 3
Θεσσαλονίκη
Υ.Γ. Τή διεύθυνση τήν έβαλα γιά τό άν
θές νά Επικοινωνήσεις μαζί μοι Νά
μήν ταλαιπωρούμε τό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ.

Ή δίω ξη κ α τ ά τ ο ύ
π ε ρ ιο δ ικ ο ύ « Έ κ φ ρ α σ η »

Αγαπητέ Σχολιαστή,
παίρνοντας άφορμή άπό τό κείμενο
τού Ά. Ρουμελιώτη γιά τό περιοδικό
«Μιά Απόπειρα ατή Χαλκίδα», σού
γράφω τι γίνεται στύν Αθήνα
Είμαι ό υπεύθυνος τού περιοδικού
« Έκφραση» πού καί Ενάντιον του
άσκήθηκε δίωξη. Επειδή τόλμησε να
δημοσιεύσει κείμενο πού δέ συμφω
νούσε μέ τίς άντιλήψεις «ορισμένων»
Τόπεριοδικό μας είναι φοιτητικό, τού
Συλλόγου Οίκοτρόφων τής Φοιτητικής
Εστίας Αθήνας, και βγαίνει σέ λίγα
άντίτυπα (500) γιά Εσωτερική διανομή
(δέν κυκλοφορεί στό Εμπόριο). Γράφε
ται και άπευθύνεται άπό φοιτητές σέ
φοιτητές. Κάποιες άντλήφ·εις γιά τήν
ήθική, γιά τόν έρωτα, τις σχέσεις Επι
κοινωνίας μας καί τήν υποκρισία τής
πολιτικής, πού δημοσιεύτηκαν στό πε
ριοδικό ήταν άρκετές γιά νά άακηθεί
δίωξη Εναντίον τού περιοδικού, νά γίνει
έπερώτηση στή βουλή άπό 12 βουλευ
τές τής Ν.Δ. καί νά μάς Εξαπολύσει
πόλεμο ό τύπος τής δεξιάς. Τόέγκλημά
μας ήταν ή Ελευθερία έκφρασης! κι
αύτό φαίνεται είναι άνεπίτρεπτο!
Ξαναζωντάνεψε ή Εποχή τού Κόλια
καί τού Μπλέτσα, τό « Ελλάς Ελλήνων
Χριστιανών;» σήμερα; μέ μιά σοσιαλι
στική κυβέρνηση! άραγε τί έχει άλλάξει
άπό τότε; οί ίδιοι οί άνθρωποι «άλωνίζουν» και σήμερα όπως καί τότε...
Βέβαια ό στόχος έδώ ήταν τό Υφυ
πουργείο Νέας Γενιάς καί πιό ειδικά ό
κ. Λαλιώτης, γιατί δήθεν μάς χρηματο
δότησε. Όμως πέρα άπό τό «πολιτικό
παιχνίδι» πού παίζουν μεταξύ τους «οί
μεγάλοι», ή ούοία είναι μια: σήμερα,
στό 1983 μέ σοσιαλιστική κυβέρνηση ή
ΕΚΦΡΑΣΗ πνίγεται. Παρά τίς οποιοσ
δήποτε καλές προθέσεις, πού μπορεί
νά ύπάρχουν καί γώ δέν ξέρω σέ ποιόν
υπεύθυνο, οί σκοταδιστές ρίχνουν καί
άπλώνουν γύρω τους μπόλικο σκοτάδι.
Όταν Εμείς σάν φοιτητές δέν μπο
ρούμε νά ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ μέσα στό

χώρο μας, καί ό οποιοσδήποτε μπορεί
νά μάς σέρνει στά δικαστήρια, τότε τί
είδους Ελεύθερη διακίνηση ιδεών υ
πάρχει, μέσα στό φοιτητικό χώρο καί
στό φοιτητικό κίνημα;
Μόνο ή «έλεγμένη» καί «καθοδηγη
μένη» σκέψη πρέπει νά βλέπει τό φώς
τής μέρας;
Δυστυχώς αύτό ζητάνε ή Ν.Δ., ό
δεξιός τύπος, ή Εκκλησία ακόμα καί τό
ΚΚΕ. Τί γίνεται; Αντί μπροστά πίσω
πάμε. Τό φοιτητικό κίνημα πού έχει
πέσει στήν άνυπαρξία Εδώ και καιρό,
τούς δίνει τήν εύκαιρια νά μάς χτυ
πούν: ή είναι κάποιο γενικότερο φαινόμενο τής ελληνικής πραγματικότητας
τό ότι συμβαίνουν καί άλλου διώξεις
τέτοιον) είδους (π.χ. Χαλκίδα) δείχνει
ότι τό φαινόμενο είναι γενικό, καί
προσπαθεί νά άποκλείσει τήν Εκφ ρα
ση τών νέων άνθρώπων, έξω άπό τά
προκαθορισμένα όρια έκφρασης. Ε
χουν καθορίσει τά όρια καί σάν τόν
Προκρούστη κόβουν τά πόδια όποιουνού τολμήσει νά τά ξεπεράοει. Κι όλα
αύτά στήν Ελλαδα τού 1983 Μέ μιά
σοσιαλιστική κυβέρνηση. Στόχος οί
νέοι πού «όλοι» θέλουν νά «καναλιζάρουν», νά κατευθύνουν καί νά ορίσουν
τά όρια μέσα στά όποια θά κινούνται
καί θά άναπτύσσονται. Σά φυτά.
Αλλά λογαριάζουν χωρίς τόν ξενο
δόχο I ιατί ή νεότητα είναι άστείρευτη,
ανεξάντλητη και άνεξέλεγκτη Καί ναι
μέν. Εχουν την Εξουσιαστική δύναμη,
δέν έχουν όμως «ζωή». Και στή μάχη
τής ζωής καί τής φθοράς, νικητής
βγαίνει πάντα ή ζωή.
ΜΕ Εκτίμηση
Νίκος Καραμπάσης
Δ Φοιτητής 11.Α Σ.Π.Ε

Ποιός ΓΙαπασταματέλος;
Ισως ό τίτλος «φοιτητής φιλοσοφι
κής Αθήνας» νά μήν είναι άρκετός γιά
τό Σταμάτη Ν. Παπασταματέλο. Θάπρεπε νά προσθέσει «άπόφοιτος
Κλασικού Λυκείου Άναβρύτων». "Οχι
γιά κανέναν άλλο λόγο, μά γιά νά τόν
άναγνωρίσουν όσοι άπ τούς παλιούς
συμμαθητές του δέν τόν αναγνώρισαν
καί γιά νά θυμηθούν μιά άλλη Επιστολή
του στόν ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ τής
23/7/1981 όπου κατηγορεί τήν κυβέρ
νηση τής Δεξιάς ότι κακώς νομιμοποίη
σε τό Κομμουνιστικό Κόμμα, κόμμα
«Εγκλήματος καί προδοσίας» όπως
λέει καί άποφαίνεται ότι ή «μαθητιώαα
νεολαία», οί τοτινοί συμμαθητές του.
Εμείς δηλαδή, «πιπιλίζει συνθήματα
κατά τής άρχουσας τάξης άναρχικά και
ύπεράνω του δέοντος προοδευτικά»
Τώρα βέβαια, δυο χρόνια μετά, ό
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γράμματα πού λάβαμε
συμμαθητής βρήκε άλλο τρόπο νά
έκφράσει τις ίόέες του. Τότε διαπίστω
νε ότι οι νέοι «άγονται καί φέρονται
δυστυχώς άπό τόν δαίμονα τής ύλοφροσύνης».
Τώρα άπλά χαρακτηρίζει τούς Κνίτες βιομηχανικά φυτά καί ένοχλείται
άπό τή «μικροαστικά δομημένη» μετεμφυλιακή κοινωνία.
'Αναζητά τρόπους γιά νά έκφράσει
τόν «πόνο του καί τόν τόπο του» καί
γιά τή «δυναμική μεταμόρφωση τοϋ
κόσμου τής φθοράς».
Τότε στό σχολείο είχε βρει αυτούς
τούς τρόπους μέ τήν τακτική του
χαφιεδισμού.
Μά τί ώφελεί ή κριτική τών προσώ
πων; Όλο αυτό τό νεορθόδοξο ρεύμα
πρέπει νά έξεταστεί σάν μιά ακόμα
μορφή τής κρίσης τής αριστερός, όπως
λέτε καί σείς, μά μήπως ή ποιότητα τών
έκφραστών του δέν είναι ένδεικτική
τών άναγκών πού καλύπτει;
Όταν τό «πατρίς-θρησκεια-οίκογένεια» άποδειχτηκε ανεπαρκές, στή θέ
ση του έρχεται ή «καινή κτίση Χάριτος
καί Σωτηρίας».
Βέβαια οί ύπεραπλουστεύσεις καίοί
σχηματοποιήσεις είναι απαράδεκτες,
άλλα έδώ τά πράγματα μιλάνε μόνα
τους.
Γιαννουλοπούλου Γιάννα
Υ.Γ. Τά έντός εισαγωγικών είναι απο
σπάσματα άπό τά δύο γράμματα τού
Παπασταματέλου στόν ΕΛΕΥΘ. ΚΟ
ΣΜΟ καί τόν ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ.
Τίάνήκει στόν καθένα άπ' τάδύοθά
τό βρείτε μόνοι σας.

Γιά ένα διάλογο λαλιστάτων
πλήν όμως... άκουόντων!
Φίλοι τού Σχολιαστή.
Μία συζήτηση γιά τήν ούσία καθόλα
αύτονόητων χωριστικών σχημάτων δέν
μπορεί παρά νά ναι άρκετά έπώδυνη.
Είναι γνωστά τά προβλήματα πού
δημιούργησε στις περισσότερες άναφορές της σέ πρόσωπα καί πράγματα
ή δημοσίευση τής συνέντευξης μέ τόν
πολύ φίλο Κωστή Μοσκώφ στό τεύχος
5 τού περιοδικού σας. "Οπως είναι
γνωστό πώς ή πλατιά συζήτηση-ζύμωση πού γίνεται τά τελευταία χρόνια
γύρω άπό τό ίδιο θέμα ένισχύθηκε
σημαντικά μέ τό ένδιαφέρον πού έδει
ξε γιά τό θέμα καί τό περιοδικό σας.
Ή καθόλου ευνοϊκή συγκυρία (εί
μαστε σέ φάση πολιτικής ύφεσης),
βοηθάει τήν άνάπτυξη καί προχώρημα

k
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σέ βάθος ένός τέτοιου διαλόγου. Είναι
φανερό όμως ότι ύπάρχουν ορισμένα
πρόσωπα, πού άνεξάρτητα μέ τό χώρο
πού θέλουν νά έντάσσουν τόν εαυτό
τους, συνειδητά ή άσυνείδητα σαμπο
τάρουν αύτή τήν προσπάθεια, βρίζο
ντας ή ταιτατολογώντας, κατεβάζουν
τό έπίπεδο τής συζήτησης άπό πλευ
ράς ύφους καί ήθους στό ίδιο έπίπεδο
μέ τά ποδοσφαιρομανιακά πηγαδάκια
τής Ομόνοιας.
' Η γνωστή συνέντευξη τού τεύχους
5 ίσως έκανε βέβαια άπαραίτητο ένα
διευκρινιστικό γράμμα μοτ> στό περιο
δικό σας μιά καί ύπήρχαν άτυχείς
άναφορές γιά τό βιβλιοπωλείο, τού
χριστιανοσοσιαλιστικού κινήματος τής
Χριστιανικής Δημοκρατίας, ΜΗΝΥ
ΜΑ μέ τό όποιο έχω σχέση έργασιακής
έρωτικής αύτοπροσφοράς. Παρ' όλα
αύτά όμως προσωπικά δέν ήθελα νά
έμπλακώ σέ ένα τέλμα άτέρμονων
διευκρινίσεων, όπου τζόγος νά γίνεται.
Ήρθαν όμως τά δυό σφιχταγκαλια
σμένα πλήν όμως διαφορετικού ύφους
καί ήθους γράμματα τοϋ τεύχους 6
πού άναφέρονται καί πάλι στό Μήνυ
μα κι έτσι μ' έξαναγκάζουν σέ μιά
άνοιχτή τοποθέτηση.
Μιά τοποθέτηση βέβαια στήν ούσία
τού όλου ζητήματος τού διαλόγου πι
στεύω νά ναι κατανοητό ότι δέν μπο
ρεί νά γίνει μέσα άπό ένα γράμμα σέ
κάποιο περιοδικό. Εκείνο πού ίσως
μπορώ νά έπαναλάβω καί μέσα ά
π' αυτές τις άράδες είναι τό έξής πολύ
άπλό-δύσκολο γιά τή νεοελληνική
πραγματικότητα. Μετά τόν έμφύλιο

στήν έλληνική ορθόδοξη έκκλησία έ
χουμε μιά κυριαρχία τής δυτικής (εύσεβιστικής, ήθικιστικής) θεολογίας
καί μιά περιχαράκωση τής έπίσημης
έλληνικής έκκλησίας τήν περίοδο αύτή
γύρω άπό μιά συντηρητική-άντικομμουνιστική πολιτική ιδεολογία, μέ μο
ναδική φωτεινή έξαίρεση τή χριστιανοσοσιαλιστική παρουσία τής Χριστιανι
κής Δημοκρατίας πού τότε άρχισε νά
σαρκώνεται. Τήν ίδια έποχή ή έλληνι
κή άριστερά κυριαρχείται άπό τή στα
λινική έκδοχή πολιτικής πραχτικής καί
παρέμβασης στό νεοελληνικό κοινφνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Καί ναί μέν στό
χώρο τής έκκλησίας ή άναζήτηση πού
φυσιολογικά ύπήρξε άπό ζωντανά
πρόσωπα έφερε τις σημαντικές διερ
γασίες τή δεκαετία του 60 πού ήταν ή
βάση γιά τήν άνάπτυξη, μετά τή μετα
πολίτευση, τού κινήματος γιά τήν άναζωπύρωση τής Ορθοδοξίας προϋπό
θεση γιά μιά ριζοσπαστική πολιτική
στάση τών μελών τής έλληνικής έκκλησίας. Αντίθετα όμως στό χώρο τής
έλληνικής άριστεράς παράλληλες δια
δικασίες οδήγησαν στή διάσπαση τού
έλληνικού κομμουνιστικού κινήματος,
μέ ούσιαστική άδυναμία άπό τή μεριά
τής ανανεωτικής τάσης νά δώσει συ
γκροτημένα μιά νέα πρόταση ζωής,
μιά νέα πρόταση πολιτικής πραχτικής
καί παρέμβασης πού θά πηγάζει μέσα
άπό μιά ούσιαστική θεώρηση τών νέ
ων κοινωνικοπολιτικών δεδομένων,
τής πείρας τού έπαναστατικού κινή
ματος, τού προβλήματος τού άνθρώπου καί τής κοινωνίας.

Θ έ σ ε ις
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΚΡΓΠΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ THE ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Τ. Κυπριανίδης: Μονεταρισμός καί άριστερός νεο
φιλελευθερισμός.
Γ. Μηλιός: Ιμπεριαλισμός καί θεωρίες μητρόπολης
- περιφέρειας.
Τ. Μαστραντώνης: Κυβερνητική σταθερότητα καί
άριστερός πραγματισμός.
Α. Ταρπάγκος: Τό έργατικό κίνημα άπέναντι στήν
«έργατική συμμετοχή».
Η. ' Ιωακειμογλου: Γιά τήν έννοια τού συλλογικού
έργάτη.
A. Lipietz Συνέντευξη στις «Θέσεις»
Κ. Busch: Η διαμάχη γιά τό νόμο τής άξίας στήν
παγκόσμια άγορά.
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Σ' ένα τέτοιο γράμμα δέν μπορώ
παρά νά μήν άναφερθώ, μέ λύπη, στό
νεοσταλινικό στύλ όρισμένων κειμέ
νων πού έχουν γραφτεί τόν τελευταίο
καιρό, δείγμα τής αίσθησης άνασφάλειας τών άρθρογράφων πού δέν μπο
ρούν νά δούν ένα πόντο πέρα άπό όσα
έχουν διαβάσει καί δέν μπορούν νά
άρθρώσουν λόγο πέρα άπό τά τσιτάτα
πού έχουν άποστηθήσει ή πέρα άπό
άστοφιλελεύθεροπροοδευτικές κοινο
τυπίες γιά τήν έκκλησία. Χωρίς νά
παραβλέπω βέβαια τά δείγματα κατα
πίεσης, τήν πολιτική μυωπία καί τήν
άνυπαρξία ήθους πού διακρίνει κανείς
σέ μικρόνοες έπιστολές (σέ μιά τέτοια
έπιστολή ό έπιστολογράφος αύτόκλητα προσπάθησε τάχα νά ύπερασπισθεϊ καί τό ΜΗΝΥΜΑ, όμως νομίζω
ότι δέν έχουμε άνάγκη άπό τέτοιου
είδους ύποστήριξη). Ούτε φυσικά
μπορώ νά πώ ότι χαίρομαι γιά άρθρογράφους πού θέλουν νά έμφανίζονται
σάν καθαροί έπιστήμονες και πριν κάν
ύποψιαστούν γιά τό ζήτημα ύπογράφουν φανταστικούς τίτλους περιοδι
κών τού στύλ: « Άς τελειώνουμε έπιτέλους...»
Ίσως είναι καλό γιά όσους έχουν
άποψη βγαλμένη μέσα άπό τόν πόνο
τής ιδιαίτερης συμμετοχής τους στήν
άνθρώπινη κοινωνία άρα καί δέν φο
βούνται καί θέλουν ένα ούσιαστικό
διάλογο νά ξανακοιτάξουν προσεκτι
κά ορισμένα κείμενα πού έχουν άμεση
σχέση μέ τό θέμα.
α) ΣΗΜΑΔΙΑ No 2: « Η «πνευματι
κή» διάσταση τής δεξιάς καί ή νέα
Δεξιά» (τού Άγέλαου)
β) ΘΕΣΕΙΣ No 3; Μέ άφορμή τήν
έκλογή τοϋ Χρ. Γιανναρά στήν Πάντειο (Γιάννη Μηλιού).
γ) ANTI No 238: Η παλίρροια τού
νέου έλληνισμού (Χρ. Γιανναρά)
δ) Σχολιστής No 6: Νεορθόδοξος
Σκοταδισμός (Γιάννη Μηλιού)
ε) Σημάδια No 2, No 3, 4: Συζήτηση
γιά τό στρατό
Επίσης: α) Κ. Μοσκώφ: Δοκίμια
(Τά σχήματα τής ιδεολογίας στήν Ελ
λάδα, Η συνάντηση μέ τό καθόλου)
Έκδ. Εξάντας
β) Ελευθερία τού Ή θους (Χρ.
Γιανναρά)
γ) Θέσεις καί Κείμενα Α' Συνέδριου
τής Χριστιανικής Δημοκρατίας σελ. 90
γιά τό Χριστιανομαρξιστικό διάλογο.
δ) Ν. Μπερντιάγεφ: Χριστιανισμός
καί πάλη τών τάξεων (έκδ. Πουρναρά
1983).
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