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ΤΕΥΧΟΣ

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΕΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:
•Ανοιχτή συζήτηση στον ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ
•Οί άπόψεις:
τοϋ Μάνου Χατζηδάκι,
τοϋ Μάριου Πλωρίτη,
τής Αννας Παναγιωτοπούλου

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ
Μ ιλάει ό Γιάννης Μπανιάς

24ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
Δ ιακηρύξεις καί πραγματικότητα
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ατά τή δ ιά ρ κ εια το ν π ρ ώ το υ
ό ε κ α ε π τα ή μ ερ ο υ το ύ μηνάς α υ τού ό
Σ χ ο λ ια σ τή ς δ έν έ ο ρ τά ζε ι ού τε da
δ εχ δ εϊ έπ ισ κ έψ εις.

Α ν τ ι δ τ τ ω ς . δ έ κ α χ ρ ο ν ι ά μ ε τ ά το
Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο και δ υ ο μ ε τ ά τι,\

Αλλαγή βρεδηκαμε μ ά ρτυ ρ ες
ά ό ικ α ιο λ ό γη τη ς α στυνομ ικ ής
β α ρ β α ρ ό τη τα ς ενά ντια σ το υ ς
ό ια μ α ρ τυ ρ ό μ εν ο υ ς γιά τήν 31η
α υ το κ το ν ία φ α ντά ρου άπό τις άρχές
το ύ 1983. Μ ιά β α ρβ α ρότητα , κ α ί μιά έκκ ρεμ ονα α δίκη π ο ύ
δ υ μ ίζο υ ν πολλά κ α ί σ η μ α δ εύ ο υ ν βα ριά τά π ο λ ιτικ ά μας
πράγματα .
Π ο ύ ό έν μετα β ά λλουν ω σ τό σ ο π ο λ ιτικ έ ς έπ ιλογ ές
δ εδ ο μ ένες, ό π ω ς τή σ τρ ά τε υ σ η κ ά π οιω ν άρια τερ ώ ν στή ν
ύ π η ρ ε σ ία τή ς Αλλαγής π ο ύ σ 'α ύ τ ό τό τεύ χ ο ς σχ ολιά ζο υ ν ό
Γ ρα μ μ α τέα ς το ύ Κ Κ Ε έσω τ. Γ ιά νν η ς Μ π α ν ιά ς κ α ί ό
Ά ν τ ρ έ α ς Π α π π ά ς, ό π ρ ώ το ς π ο ύ είαηγήδηκε π ρ οεκ λο γικ ά
τή ν π ο λ ιτικ ή τή ς « κ ρ ιτικ ή ς ύ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς » σ τό Π Α Σ Ο Κ . Ό σ ο
γιά το ύ ς άμ εσα έν ό ια φ ερ ό μ εν ο υ ς , ή εύδύνη γιά τήν
ά π ο ν σ ία τή ς ά π οψ ής το υ ς και ά π ό αύ τό τό τεύχ ος όέν
βα ρύνει το ν Σ χο λια στή .
Ο μω ς τά δ ίχ ρο να τή ς Α λλαγής, π έρ α ά π ό φ ιέσ τες κ α ί
ρ ω μ α ϊκ ού ς ή άλλους δ ριά μ β ους, είνα ι κ α ί μιά εύ κ α ιρ ια γιά
άπ ολογισμ ό. Τ όσο τώ ν έργω ν κ α ί τώ ν λόγων τής
κ υβ έρν η ση ς, ό σ ο κ α ί τώ ν δ ια φ όρω ν τά σ εω ν και κ ινή σεω ν
έ ν τό ς κ α ί π ε ρ ί τό Π Α ΣΟ Κ .
Κ α ί α ύτά συ μ β α ίν ου ν ένώ έχει συ λληφ δεί και νέος
δ ρά κ ο ς π ρ ό ς δ όξα ν τώ ν ά π ογ ευ μ α τιν ώ ν φύλλων, άλλά κα ί
τώ ν κ.κ. Κ α ρα γιά ννη κ α ί Μ π ο ν ά τσ ο υ π ο ύ ή ά π α γόρευ ση
τής τα ιν ία ς το υ ς έκ α νε έ π ίκ α ιρ ο ένα δέμα π ο ύ ετο ίμ α ζε ό
Σ χ ο λ ια σ τή ς. Υ π ά ρ χ ο υ ν άραγε ό ρ ια άνάμεσα σ τή ν
π ο ρ ν ο γ ρ α φ ία κ α ί τή ν έ ρ ω τικ ή τέχνη; Υπάρχει ένα σημείο,
μ ετά τό ό π ο ιο είνα ι δ εμ ιτή ή λ ο γ ο κ ρ ισ ία ; Σ τή ν έλεύδ ερη
σ υ ζή τη σ η π ο ύ οργα νώ σα με κ α ί σ τις σ υ ν ε ν τε ύ ξ ε ις π ο ύ μάς
π α ρα χ ώ ρη σ α ν ό Μ ά ν ο ς Χ α τζη ό ά κ ις , ό Μ ά ρ ιο ς Π λω ρίτη ς κ α ί
ή Ά ν ν α Π α να γιω τοπ ο ύ λ ου , υ π ή ρ ξε το υ λ ά χ ισ το ν ο ένα
ση μ είο ομ οφ ω νία : "Οχι. Κ α μιά λ ογ οκ ρ ισία , καμιά κατα στολή
δέν είνα ι δεμιτή.
Σ τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο τεύ χ ο ς άνα φ ερδή κα μ ε ατό σ υ ν έδ ρ ιο
«Α ύ τα ρ χ ικ ή Ε κ π α ίδ ευ σ η κ α ί ή Α μ φ ισβ ή τη σ ή τ η ς ». Ε ίχε
γίνει έ κ ε ϊ μ ιά κ ατα γγελία ά π ό μ α δ η τές σχολώ ν ΟΑΕΔ.
Σ υ ν α ν τή σ α μ ε αύτά τά π α ιδ ιά κ α ί σ 'α ύ τό τό τεύ χ ος μά ς
μ ιλού ν γιά τή ζωή το υ ς σ τό σχολείο. Α π 'τ ή σ κ ο π ιά το ύ
μαδητή...
Θ ά μοϋ π ε ίτ ε ' καλά όλα αύτά. Αλλά ύπ ά ρχ ει κ ρίση σ το ν
Τ ύπ ο; Τήν ά π ά ντη ση σά ς τή δ ίν ει τό ση μ ερ ιν ό
χρ ον ογρά φ η μ α το ύ Π αν-Π αν.

Σ.

oxoilia..οχοίlia..οχοι

Η γιορτή
τής Αλλαγής
Ή συγκέντρωση τοϋ ΠΑΣΟΚ στό
Σύνταγμα γιά τά όύο χρόνια τής
Αλλαγής έγινε σέ μιά συγκυρία ό
που κανείς πιά δέν αμφιβάλλει γιά
τήν πολιτική σταθερότητα τής κυ
βέρνησης, γιά τή συναίνεση πρός
τήν πολιτική της, γιά τήν ικανότητα
τού ΠΑΣΟΚ νά κερδίσει τις έπόμενες έκλογές.
"Ηδη μερικούς μήνες πριν, οί δη
μοσιογραφικές καί άλλες «έγκυρες»
προβλέψεις γιά τήν έπικείμενη πτώ
ση τού ΠΑΣΟΚ είχαν σιωπήσει. Ή 
ταν τώρα σ' όλους σχεδόν προφα
νές ότι τό ΠΑΣΟΚ ήγεμονεύει στόν
εύρύτερο δημοκρατικό-άριατερό
χώρο, στό «μπλοκ τής Αλλαγής».
"Οτι άντίπαλο δέος τής κυβέρνησης
είναι μόνο ή δεξιά, ή όποια όμως
συρρικνώνεται συνεχώς καί άπομο-

Έστι δίκης
οφθαλμός...
Είπε στή Βουλή ό κ. Κουτσόγιωργας άπευθυνόμενος στή Ν.Δ.
-Μιλάτε έσεϊς, πού όταν ε'ίσαστε
στήν κυβέρνηση δέν ύπήρχε δια
μαρτυρία χωρίς νά έχετε θύματα,
όπως τούς δύο νεκρούς στήν πο
ρεία τού Πολυτεχνείου τό 1980...

Μιλάνε αυτοί. Πού τήν παραμονή
τών γενεθλίων τους έχουν 31 νε
κρούς μέσα στούς στρατώνες. Μι
λάνε αύτοί πού σπάζουν στό ξύλο
καί στή συνέχεια δικάζουν μέ βα
ριές κατηγορίες όποιον τολμήσει νά
τούς τό θυμίσει.
"Ομως ό Ράλλης πλήρωσε γιά ό,τι
έκανε μέ τήν πολιτική του έξαφάνιση. Γι' αύτά τά 31 παιδιά πού, μέσα
στό 1983 μόνο, προτίμησαν τό θά
νατο άπό τό χακί δέν καταλαβαί
νουν άραγε πώς κάποτε θά δώσουν
λόγο;
Κ.Β.
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νώνεται άπό τόν κεντρογενή χώρο
πού στό παρελθόν τής έπέτρεπε νά
κερδίζει τίς έκλογές καθώς, σπρωγ
μένη άπό τά γεγονότα, καταφεύγει
στά οράματα τής έθνικοφροσύνης,
ένώ όχι σπάνια οχυρώνεται πίσω
άπό φασιστοειδή συνθήματα τού
τύπου «χούντα είναι θά περάσει».
Οί έσωτερικοί τριγμοί τής Ν.Δ. δέν
ήταν παρά τό άποτέλεσμα τής κυ
βερνητικής σταθεροποίησης.
Καθώς οί πάντες κατάλαβαν τελι
κά ότι τό ΠΑΣΟΚ δέν καταρρέει,
κανείς δέν ίσχυρίσθηκε ότι ή συγκέ
ντρωση στό Σύνταγμα θά άποτύχει.
"Ετσι ή δεξιά περιορίσθηκε νά κα
ταγγείλει, γιά μιά άκόμα φορά, τόν
άρχηγισμό τού ΠΑΣΟΚ («μαζί σου
Ά ντρ έα γιά μιά Ελλάδα νέα», ένώ
λίγα χρόνια πριν, «έθνάρχης είναι ό
Καραμανλής», « ' Ελλάς-ΕύρώπηΚαραμανλής»), καί νά προαναγγεί
λει ότι στό Σύνταγμα θά έκτυλιχθεί
μιά ρωμαϊκή φιέστα, όπου ό όχλος
θά παραληρήσει γιά τόν καίσαρα
τής Αλλαγής. Μπορεί οί διατυπώ
σεις αύτές τής δεξιάς νά ήταν άκραϊες, όμως πολλοί ήταν έκείνοι
πού πίστεψαν ότι ή συγκέντρωση,
πέρα άπό μιά έπίδειξη δύναμης,
είχε γιά στόχο νά προσφέρει ατούς
οπαδούς τού «Κινήματος» μιά εύκαιρία γιά «άγωνιστική έκτόνωση»,
μέσα άπό μιά προεκλογικού τύπου
άτμόσφαιρα, καθόσον μάλιστα κα
νείς δέν πρόβλεπε ότι θά άναγγέλονταν κάποια σημαντικά κυβερνητι
κά μέτρα.
Πράγματι, ή έπίδειξη δύναμης πέ
τυχε, ένώ παράλληλα κανένα νέο
μέτρο δέν άναγγέλθηκε, ούτε δια
φοροποιήθηκε σέ τίποτα τό περιε
χόμενο τού λόγου τού Πρωθυπουρ
γού, σέ σχέση μέ όσα έχει κατά
καιρούς διακηρύξει ή κυβερνητική

παράταξη.
Εντούτοις ύπήρξε στό λόγο τού
Πρωθυπουργού κάτι ούσιαστικά
διαφορετικό άπό τούς λόγους του
τής προεκλογικής περιόδου: Πρό
κειται γιά τήν έσωτερική άρχιτεκτονική καί τή δομή τής ομιλίας. Πρό
κειται άκόμα καί γιά τό ύφος τού
ομιλητή, γιά τά συνθήματα πού σχε
δόν άπουσίαζαν, γιά τίς παύσεις
πού έπέτρεπαν τίς πιό πολλές φο
ρές μόνο τά χειροκροτήματα. Ό
λαός τού ΠΑΣΟΚ δέν παραλήρησε,
δέν τού δόθηκε ή εύκαιρία. Ή
έκδήλωση δέν ήταν προεκλογική, ή
«φιέστα» δέν έλαβε χώρα.
Αύτός είναι ένα πρόσθετος λόγος
πού ή δεξιά, ή ίδια πού πρόβλεπε
τή φιέστα, έσπευσε άμέσως μετά νά
μιλήσει γιά άποτυχία.
Ό ομιλητής δέν έπιδίωξε νά δη
μιουργήσει άτμόσφαιρα έκτόνωσης.
Ούτε όμως έπιδίωξε νά συνεγείρει
τούς άκροατές σέ μιά προοπτική
λαϊκής αύτενέργειας καί πολιτικής
παρέμβασης. Λειτούργησε άφ' ύψηλού, σάν ό Πρωθυπουργός πού άποτιμά τό έργο του καί προδιαγρά
φει τή μελλοντική πορεία τής κυ
βέρνησής του. Έτσι, παρά τίς γνωσ τ έ ς ά ν α φ ο ρ έ ς σ τ ή λ α ϊκ ή
συμμετοχή καί πρωτοβουλία, ή όλη
παράσταση υποδήλωνε μέ σαφή
νεια πως ή κυβέρνηση θεσμοθετεί
τήν Αλλαγή καί ό λαός (ύπο)στηρίζει τήν κυβέρνηση.
Ό λαός τού ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι
άποδέχεται αύτό τό πλαίσιο. Καί
είναι φυσικό νά τό άποδέχεται, όσο
δέν συγκροτείται μιά άνατρεπτική
άριστερή στρατηγική, μιά στρατηγι
κή πού νά άντιστρατεύεται τή λογι
κή τής διαχείρισης τού (άστικού)
κράτους.
19/10/83
Γιάννης Μηλιός

ΓΚΑΛΟΠ 83
Συχνά ό τύπος δημοσιεύει δημο
σκοπήσεις γιά τίς έκλογικές προτι
μήσεις τού «κοινού», μέ στόχο τόν
έπηρεασμό τής «κοινής γνώμης».
Σπάνια όμως, γκάλοπ πού έρχεται
στό φώς τής δημοσιότητας δημιουρ
γεί τόσο σοβαρό κλονισμό σέ έσωκομματικές ισορροπίες άναλόγου
μεγέθους μέ τήν άναταραχή πού
προκάλεσε τό τελευταίο γκάλοπ
στις γραμμές τής δεξιάς. Τό 17% γιά
τήν Ν.Δ. πού πρωτοδημοσίευσε τό
ΕΝΑ τού Μπακογιάννη γαμπρού
τού Μητσοτάκη καί άναδημοσίευσε
οχτάστηλο ή « Ά κρόπ ολις» τού Λεβίδη πριμοδότησε τήν άντιπαράθεση καί τόν άνταγωνισμό στις γραμ
μές τής Ν.Δ. Ό Μητσοτάκης, παί
ζοντας τό χαρτί τής φθοράς τού
Ά βέρω φ προσπάθησε μέ τή δημο
σιότητα τού γκάλοπ νά κερδίσει
πόντους στήν άρχηγική του διαδρο
μή. Καί καθώς φαίνεται είναι άποφασισμένος νά τά παίξει όλα γιά
όλα, παρά τίς δημόσιες διαψεύσεις
του· προκειμένου νά ήγηθεϊ τής
δεξιάς παράταξης. Καί όσον άφορά
τό περιοδικό ΕΝΑ τά πράγματα
μάλλον είναι φανερά. Τά έρωτήματα προκύπτουν γιά τήν προβολή
τού γκάλοπ άπό τήν έφημερίδα Άχρόπολις. Φαίνεται ότι νέος στόχος
τού έκδοτη της δέν είναι άπλά ή
άλλαγή ήγεσίας στή Ν.Δ. άλλά ή
παράλληλη φθορά όλων τών έπίδοξων νέων άρχηγών. Γιατί γιά τήν
προβολή τού θέματος άπό τήν έφη
μερίδα ούτε ό ίδιος ό Μητσοτάκης
φαίνεται νά ήταν προετοιμασμένος.
"Ετσι ένώ ή άρχική του δήλωση
μετά τά δημοσιεύματα άφορούσε
τίς σχέσεις του μέ τόν έκδοτη τού
ΕΝΑ ύποχρεώθηκε σέ δεύτερη δή
λωση πού «άποκήρυσσε» όλα τά
δημοσιεύματα γιά τό γκάλοπ δηλώ
νοντας ότι ή Ν.Δ. διανύει άνοδική
πορεία.
Καί καλά ό Μητσοτάκης μέσω
τού ΕΝΑ προσπαθεί νά φθείρει τόν
Αβέρωφ έπισείοντας τόν κίνδυνο
νά μήν «περάσει» ή Ν.Δ. στή δεύτε
ρη κατανομή (τό σημαδιακό 17%).
Αλλά ό Λεβίδης έκμεταλλεύεται τό
ζήτημα, καί μάλιστα μέ άκραϊο τρό
πο, γιά νά κάνει ορατή στούς πά
ντες τήν κρίση τής Ν.Δ. καί νά
θέσει ξανά τήν πρότασή του στόν
Καραμανλή γιά νά άναλάβει ό τε
λευταίος τήν ήγεσία τής Δεξιάς. Καί
αύτό τρεις μόλις μέρες μετά τήν
προεδρική δήλωση: «Μή μέ άνακατεύετε σέ κομματικούς άνταγωνισμούς».
Φαίνεται ότι ή ιστορία αύτή θά
παραμένει γιά καιρό στήν έπικαιρότητα. ’ Η άποκατάσταση σαφών ιδε
ολογικών προσανατολισμών στό χώ
ρο τής δεξιάς φαίνεται ν' άργεϊ. Ή
άποδιάρθρωσή της θά συνεχίζεται,
στό βαθμό πού τό ΠΑΣΟΚ άνέλαβε
ήγεμονικά νά προωθήσει τά μετα
πολιτευτικά της οράματα.
Γ.Π.

Τό Πανελλαδικό
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Γιά τή Χαλκιδική,
τή Χάλκη
καί άλλα θέρετρα
Ο τα ν θά έκδίδεται τό τείχος
αυτό, τό Forum τής Χάλκης θά
είναι πιά γεγονός. ’ Εμείς δέν μπο
ρούμε νά κάνουμε τίποτε άλλο πα
ρά ν' άφήσουμε τή φαντασία μας νά
περιπλανηθεϊ οτή μαγεία τής με
σαιωνικής πόλης τής Ρόόου πού
μαζί μέ τή Χάλκη αποδέχθηκαν τήν
πρόκληση τού Υφυπουργείου Ν έ
ας Γενιάς. Στον ήχο καί τό φώς τού
κάστρου πού παρέμεινε άπαρτο
χρόνια μετά τήν "Αλωση τής Πόλης,
καί πού σήμερα οί νέοι χρησιμοςιοιώντας το ώς εφαλτήριο θά μετατρέφ'ουν τή γειτονική Χάλκη σ' ένα
οίκοτουριστικό κέντρο, νέοι· τύ που
βεβαίως.
Έκε'ι θά γίνει ή σύνθεση τής
άγωνίας. τών βιιομάτων καί τών ο
ραμάτων τών νέων.
Έκεϊ θά κατατεθεί ή άρνηση γιά
τήν κλιμάκωση τών εξοπλισμών.
Έ κεϊ θ ’ άναζητηθεϊ ένας άλλος
τρόπος ζωής, έκφρασης καί ανά
πτυξης.
Έκεϊ θά γίνει ή συμφιλίωση τής
παραγωγής μέ τή φύση.
Έκεϊ τό πνεύμα θά ενωθεί μέ τό
σώμα.
Έ κεϊ ή δουλειά θά είναι δημιουρ
γία.
Έκεϊ.
Σ' αύτό τό φοβερό κάστρο πού ή
φυσιογνωμία του εκφράζεται και
άναδεικνύεται στό χώρο (πού άλ
λου άραγε;).
Έ κεϊ θά γίνει πράξη καί τό ου
σιαστικό μήνυμα τού Προγράμμα
τος Τοπικών Οικολογικών καί Α 
ναπτυξιακών Πρωτοβουλιών τών

νέων.
• Οσοι έν τώ μεταξύ, πίσιο από
τούς βαρύγδουπους τίτλους δέν
βλέπετε παρά φ οιτητές πού μετρούν γίδια γιά νά βγάλουν τό χαρτζηλίκι τους.
•
Οσοι έχετε άντανακλαστική
αλλεργία στις προσκοπικές έξορμήσεις τών νέων πού ξεχύνονται μέ
ενθουσιασμό στήν επαρχία καί καταγράφουν τά προβλήματά της.
• Οσοι νομίζετε ότι ή γνωριμία
μέ τό άνθρωπογενές περιβάλλον
συνεπάγεται άγνοια τού άνθρώπινου.
Όσοι τέλος, πίσω από τό μπαράζ
όρων καί νεολογισμών (οίκοτουρισμός, βιογεωργία κ.ο.κ.) δεν βλέπε
τε παρά τήν άκατάσχετη διάθεση
έντι πωσιασμοί τής εκλογικής πε
λατείας πού ύπό μορφήν άλαλων
τηλεθεατών παρακολουθεί τήν ει
σβολή νέων δυνάμεων στήν πολιτι
κή κονίστρα.
Δυνάμεων έπιστημονικών.
Πού παρ" όλο ότι είναι κάτοχοι
τής γνώσης, θέλουν νά τήν βγάλουν
από τά στεγανά τών χημικών έ'ργαστηρίων καί νά τήν πάνε στό άνθρωπογενές περιβάλλον
Πού έκτος άπό γνώση, έχουν καί
άγωνία καί βιώματα καί οράματα.
Πού έχουν ιδέες ποικίλες και
π ρ ω τότυ π ες καί π ρ ω τοπ οριακές
καί έπαναστατικές.
Πού κάνουν καί αύτοκριτική.
"Όσοι, λέω, δέν πειστήκατε άπ ό 
λα αύτά μπορείτε στήν εναρκτήρια
συναυλία τού Σαββόπουλου νά παραδοθεϊτε στή μελαγχολία τών στί
χων:
«Θυρα επτά κ α ί δνρα κάτω
άπ τις ερπύστριες
όλα όιαβήκαν α π 'τ ις γλώσσες
τις ατυαγγαλίστρες ».
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Στοιχείο τής εύρυτερης πολιτικής
κινητικότητας τού τελευταίοι και
ρού, καί ειδικότερα αί τής στό χώρο
τού Ι1ΑΣΟΚ, ήταν ή πανελλαδική
αύακεφη στελεχών πού οργάνωσε
στις 22-23/10 τό αντιπολιτευτικό
περιοδικό Φυλλάδιο που κινείται
στό χώρο τού ΠΑΣΟΚ και συσπει
ρώνει μιά ομάδα κυρίως διαγραμμέ
νων μελών καί στελεχών του.
Η κίνηση αύτή κριτικάρει σάν
άόιέξοδη τή λογική τής «πάλης από
μέσα» καί επιχειρεί νά καθορίσει το
πεδίο τής πάλης τών μελών τού
ΠΑΣΟΚ «εξω άπό τή νομιμότητα
πού επιβάλλει ή ήγεσια» καί έξω
άπό τις δομές και λειτουργίες πού
ελέγχει. Τονίζει ότι ή «άλλαγή» τής
γραφειοκρατικής οργάνωσης τού
ΠΑΣΟΚ είναι αύταπάτη.
Αλλά και απέναντι στην κυβερ
νητική πολιτική απορρίπτει τη στά
ση τής «κριτικής υποστήριξης» και
κινείται σέ μιά γραμυη συνολικής
κριτικής.
Αντίθετη όμως είναι ή κίνηση
και στην άποψη γιά εγκατάλειψη
τού ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα, υποστηρί
ζει, δεν είναι οι τε ή καταγγελία
του. ούτε ή προσχώρηση κάπου
αλλού και πολύ περισσότερο ή δημιουργ'ΐα νέων «κομμάτων».
Αυτό πού προτείνει το Φυλλάδιο
είναι ή διεύρυνση τής άμφισβήτηοης τής κυβερνητικής και κομματι
κής πολιτικής έπιδιώκοντας την «ι

δεολογική-πολιτική συγκρότηση
τής πάλης τών μελών σ' άλλα έπιπεδα» σαν τή μόνη πολιτική πού σξιοποιεϊ τό μεγάλο δυναμικό τού ΠΑ
ΣΟΚ και πού άνταποκρίνεται στους
χαμηλούς υποκειμενικούς όρους
τών ομάδων άμφισβήτησης μέσα
καί έξω άπό αύτό. Κριτικάρει τη
στάση τής Αριστερός απέναντι του
γιατί είναι άνικανη νά δει τήν πάλη
τού κορμού τών όργνωμένων μελών
τού ΠΑΣΟΚ σάν αύθεντικά «άριστερή» διεργασία που άπαιτεϊ στή
ριξη καί προαγωγή, σάν προϋπόθε
ση γιά τή γενικότερη άνάπτυξη τού
άριατερού κινήματος. Ετσι άναγκαστικά βρίσκεται στην ούρα τής
κυβερνητικής πολιτικής ή στο ν
προθάλαμο τού υφυπουργείου Ν έ
ας Γενιάς.
Τις προοπτικές τής εσωκομματι
κής πάλης ή κίνηση τού Φυλλαδίου
τις άντιλαμβάνεται συναρτημένες
με τις έξελιξεις στον ευρύτερο χώρο
τής άριοτεράς. θεωρεί πως ο δρό
μος τής άριοτεράς «μέσα κι εξω »
από το ΠΑΣΟΚ είναι κοινός και
καθένας πρέπει καί νά συμβαλει
μέσα από τούς ειδικότερους ιστορι
κούς του όρους.
Η προοπτική τού Συνέδριου τού
ΠΑΣΟΚ έπιταχύνει τις διεργασίες
στον ευρύτερο χώρο του. Η τροπή
που θά πάρει αυτό τό Συνέδριο θά
προσδιορίσει σέ μεγάλο βαθμό και
την κατάληξη τών κινήσεων και ο 
μάδων που κατα καιρούς προέκυφαν άπό διαγραφές-άποχωρησεις
και διασπάσεις τού κόμματος.

!
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Στά γενέθλια
της ’ Αλλαγής...
Μικρός άπολογισμός της σοσιαλιστικής διετίας
Τά γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στήν
κυβέρνηση, γιορτάστηκαν μέ μιά
έντυπωσιακή σέ όργάνωση συγκέ
ντρωση στό Σύνταγμα. Ως πρός
τήν αφορμή της π ρόκ ειται γιά
«πρωτότυπη» γιά τά δεδομένα πο
λιτική συγκέντρωση. Μιά δίχρονη
κυβερνητική προσπάθεια καί ένας
άκόμη άπολογισμός τού κυβερνητι
κού έργου.
Θετικός ή άρνητικός ό άπολογισμός; Θετικός θά άποφανθεί ό
πρωθυπουργός, άρνητικός θά άντιτείνει ή Δεξιά, θετικός καί άρνητι
κός θά ύποστηρίξουν οί δυνάμεις
τής Άριστεράς. "Ενα σκηνικό πού
έπαναλαμβάνεται μονότονα αύτά
τά δύο χρόνια, ένα σκηνικό πού
«κολλάει», στήν όποιαδήποτε κυ
βερνητική πρωτοβουλία.
' Η κίνηση τής πολιτικής ζωής
όμως, δέν μπορεί νά είναι ένας
συμψηφισμός. Μιά κυβερνητική
πολιτική μπορεί νά άσκείται μέσα
σ' ένα πλέγμα άντιφάσεων, οίκοδομεί όμως ένα ένια'ιο πολιτικό καί
ιδεολογικό λόγο, πού άποτελεϊ καί
τό συνεκτικό στοιχείο τής κυβερνη
τικής πολιτικής.

Συμπέρασμα Ιο: ή λογι
κή τού συμψηφισμού στήν πολιτι
κή, δέ λειτουργεί ένισχυτικά παρά
μόνο γι' αυτόν πού έχει τήν ευθύνη
γιά τήν άσκηση τής κυβερνητικής
πολιτικής, στή συγκεκριμένη περί
πτωση γιά τό ΠΑΣΟΚ, γιατί τού
έξασφαλίζει τήν ευχέρεια έλιγμών
καί κινήσεων στήν πολιτική σκηνή
ώστε νά όργανώνεται καί νά άνασυντάσσεται ή πολιτική του σταθερό
τητα.
Στόν τρόπο πού όργανώνεται αυ
τή ή ήγεμονία τού ΠΑΣΟΚ σήμερα
στήν πολιτική σκηνή, άς μήν είμα
στε άναλυτικοί. Ας καταγράψουμε
άπλώς ότι όλες οί πρακτικές πρω
τοβουλίες τής κυβέρνησης, όπως ή
ύποτίμηση τής δραχμής , ή καθήλω
ση τω ν μισθών, ή συμφωνία γιά τίς
Βάσεις, ή άνάληψη τής Προεδρίας
στήν ΕΟΚ, τό νομοσχέδιο τής Υ
γείας, κ.ά., δέ συνάντησαν τήν πα
ραμικρή άντίσταση είτε στό πολιτι
κό είτε στό κοινωνικό έπίπεδο, άλ
λες δέ πρωτοβουλίες, όπως τό άρ
θρο 4 γιά τίς κοινωνικοποιήσεις, άν
καί τροφοδότησαν άντιθέσεις, έμει
4

ναν στήν άδυναμία συγκρότησης έναλλακτικής πολιτικής.
Τήν έρμηνεία γι' αύτό τό βασικό
χαρακτηριστικό τής πολιτικής ζωής
στήν τελευταία διετία, πρέπει νά
άναζητήσουμε στή συγκυρία πού
συντελέστηκε ή κυβερνητική Αλ
λαγή. Συγκυρία πού φανερώνει τά
όρια τής έκσυγχρονιστικής πολιτι
κής τής Δεξιάς, πού προδιαγράφο
νται γενικά τόσο άπό τήν οικονομι
κή κρίση, όσο καί άπό τίς άντιθέσεις πού δημιουργούνται άπό μεμο
νωμένες λαϊκές άντιστάσεις άλλά
καί άπό συγκροτημένες συντεχνια
κές άντιδράσεις μικροαστικών κυ
ρίως στρωμάτων.
Ταυτόχρονα είναι ήδη ή περίοδος
τής κρίσης τού λαϊκού κινήματος.
Οί λαϊκές άντιστάσεις, όταν καί ό
που ξεσπούν, παραμένουν διασπασμένες καί άποσπασματικές, έπενδύονται δέ στήν προσμονή τών έκλογών καί τής έπερχόμενης Αλλα
γής. Σίγουρα, δέ συγκροτούνται σέ
κίνημα. Ή λογική τής άναμονής,
συστατικό στοιχείο τού ιδεολογικού
λόγου πού συγκροτεί τό ΠΑΣΟΚ,
δέν προδιαγράφει άπλώς τό ρόλο
πού τους έπιφυλάσσει καί τήν πο
ρεία πού θά έχει τό λαϊκό κίνημα
μετεκλογικά. Δείχνει χειροπιαστά
καί συγκεκριμένα, ότι ή Δεξιά, τήν
ίδια στιγμή πού χάνει τό έκλογικό
παιχνίδι, ύπαγορεύει τούς όρους
τού πολιτικού παιχνιδιού, σάν παι
χνιδιού κοινοβουλευτικής έναλλαγής, μέ έξοβελισμό τού «πεζοδρο
μίου», μέ τήν άναγνώριση τού νομικο-πολιτικού πλαισίου άσκησης τής
έξουσίας, μέ τήν έμπέδωση τής ιδε
ολογίας του ήπιου πολιτικού κλίμα
τος πού άνέχεται σαφώς όποια πο
λιτική, άρκεϊ νά βρίσκεται έντός
«τώ ν πλαισίων».

Συμπέρασμα 2ο

: Ακόμα
καί στήν περίπτωση πού ή κυβερ
νητική πολιτική ήταν θέμα βούλη
σης άπλά καί μόνο τού ΠΑΣΟΚ, οί
όροι άνάληψης τής έξουσίας, έθε
ταν τό θέμα τής διακυβέρνησης μέ
τελείως διαφορετικό τρόπο. Γιατί ή

έκσυγχρονιστική ιδεολογία καί τό
όραμα τής εύρωπαϊκής όλοκλήρωσης παρέμεινε κύριο στοιχείο τής
άστικής ιδεολογίας καί έπιπλέον μέ
τεράστια λαϊκή άποδοχή καί συναί
νεση. Αύτή άκριβώς ή συγκυρία
έπέτρεψε στό ΠΑΣΟΚ νά καλύψει
τό κενό πού άφηνε ή άδυναμία τής
Ν.Δ. νά συνεχίσει αύτή τήν πολιτι
κή.
Είναι όμως μιά κυβερνητική πολι
τική θέμα βούλησης καί μόνο τών
ύπεύθυνων φορέων της; Γιά τήν
μεγαλύτερη άν όχι όλη τήν έλληνική
άριστερά ή άπάντηση φαίνεται πώς
είναι καταφατική. Άκούμε πολλές
φορές νά λέγεται πώς ή κυβέρνηση
δέ θέλει ν' άνοίξει τήν πολιτική της,
νά στηριχθεϊ σ' όλες τίς προοδευτι
κές δυνάμεις πού είναι πρόθυμες
νά τή συνδράμουν, δέ θέλει μεγαλύ
τερες καί τολμηρότερες άλλαγές
κοινωνικά καί πολιτικά. Αύτές οί
άπαντήσεις όμως, δέ στηρίζονται σέ
μιά κριτική πού ξεκινά άπό τίς
σχέσεις έξουσίας μέσα στίς όποιες
λαμβάνει ύλικότητα ό ιδεολογικός
λόγος τού ΠΑΣΟΚ, άλλά ήγεμονεύονται άπό μιά αθροιστική λογι
κή τών πολιτικών κινήσεων πού
πολύ συχνά ύπαγορεύει μιά άνευ
όρων συμπαράταξη μέ τήν κυβερ
νητική πολιτική. Ας δούμε πιό συ
γκροτημένα τήν πολιτική κίνηση
τής διετίας: τήν ίδια στιγμή πού τό
ΠΑΣΟΚ άποδέχεται όλο τό νομικοπολιτικό πλαίσιο άσκησης τής μετα
πολιτευτικής δημοκρατίας πού κλη
ρονόμησε άπό τή Ν.Δ. καί πολι
τεύεται μέσα σ' αύτό, δέν ξεχνά
ούτε στιγμή τήν έπαγγελία τού σο
σιαλισμού καί τού κοινωνικού μετα
σχηματισμού, δέ σταματά νά άναφέρεται στό λαϊκό κίνημα καί νά
έπιδιώκει τήν όργάνωση τής λαϊκής
συμμετοχής. Κάθε νέα θεσμική αλ
λαγή, έπιχειρηματολογεϊται στό μα
ζικό χώρο σάν άποφασιστικό βήμα
πρός τό σοσιαλισμό. Τήν ίδια στιγμή
λοιπόν πού τό ΠΑΣΟΚ φαίνεται νά
πετυχαίνει έκεϊ πού άπέτυχε ή Ν.Δ.
καί νά διευρύνει τά πλαίσια τής
έκσυγχρονιστικής πολιτικής, ήγεμο-

νεύει σ' όλη τήν 'Αριστερά, υιοθε
τώντας όργανικά στήν πολιτική του
τόν παραδοσιακό άριστερό λόγο (άντιαμερικανισμός, έθνική άνεξαρτησία, άντιδεξιός άγώνας), έκμεταλλευόμενο καί τήν πολύπλευρη άδυ
ναμία τής 'Αριστερός νά συγκροτή
σει μιά διαφορετική πολιτική.
Ή πολιτική σκηνή έτσι, τήν έπαύριο τής Αλλαγής άναδιατάσσεται πλήρως. Ή Ν.Δ. μένει στό περι
θώριο καί οι άντιφάσεις τού κομμα
τικού της χώρου όξύνονται,όχι έπειδή ό Ά β έ ρ ω φ ά π ο δ ε ικ ν ύ ε τ α ι
άνίκανος ή οί δελφίνοι άλληλοεξοντώνονται, άλλά γιατί ό ιδεολογικός
λόγος της, ό λόγος τής ανάπτυξης,
τής άξιοκρατίας, τού έθνικού ευνο
μούμενου κράτους, αύτός πού συ
γκρότησε μεταπολιτευτικά μέ έπιτυχία, οίκειοποιεϊται τώρα καί άπό
τό ΠΑΣΟΚ, πού άναλαμβάνει αύτό
τώρα νά φέρει σέ πέρας τή διαδικα
σία τής οικονομικής άνάπτυξης καί
νά διαπραγματευτεί καλύτερη θέση
γιά τήν ' Ελλάδα στόν διεθνή κατα
μερισμό έργασίας. Ταυτόχρονα, ή
Αλλαγή τού ΠΑΣΟΚ, γίνεται τό
πεδίο μέσω τού οποίου στόν κρατι
κό λόγο συγχωνεύονται στοιχεία
τού παραδοσιακού άριστερού λό
γου, κάτι πού άνοίγει τό έδαφος γιά
τήν ήγεμονία τής κυβέρνησης πάνω
στήν Αριστερά καί τήν αύξηση τού
κατακερματισμού όλων τών τάσεών
της.

Συμπέρασμα 3ο

Μπορεί τό
όραμα τού σοσιαλισμού νά κατέ
ρευσε στά μάτια πολλών αύτή τή
διετία, δέ σημαίνει όμως αύτό ότι ή
κυριαρχική θέση τού ΠΑΣΟΚ στήν
πολιτική σκηνή, μπορεί νά κλονισθεϊ άμεσα. Φαινόμενα άμφισβητήσεων, άντιρρήσεων καί άποχωρήσεων μπορεί νά ύπάρχουν καί νά πλη
θαίνουν, άδυνατούν όμως νά έκφραστούν στήν πολιτική σκηνή. Οί
κοινωνικοί καί πολιτικοί συσχετι
σμοί, αύτοί άκριβώς πού συμπυ
κνώνονται καί έκφράζονται κεντρι
κά στό πολιτικό πεδίο, δύο χρόνια
μετά τήν 'Αλλαγή, φαίνεται πώς

Ή σημερινή πολιτική του Π Α Σ Ο Κ δέν συν ιστό «π αρέκ κ λιση»
άπ ' τήν προεκλογική του στρατηγική άλλά δυναμική της υλοποίηση.

έξακολουθούν νά λειτουργούν υπέρ
τής κυβέρνησης, τήν ίδια στιγμή τής
περιθωριοποίησης τής Αριστερός
καί τής διείσδυσης μέσα στό λαϊκό
κίνημα τών πιό τεχνοκρατικών καί
κρατιστικών ιδεολογημάτων.
Αυτή λοιπόν ή «πρωτότυπη», ώς
πρός τήν αφορμή της, πολιτική συ
γκέντρωση μάλλον δέν ήταν καί τό 
σο πρωτότυπη. Γιατί αυτό πού τή
διέκρινε τελικά δέν ήταν τόσο ό
φολκλορισμός της γιά τόν όποιο
κατηγορήθηκε, φολκλορισμός πού
τείνει άλλωστε νά έμπεδωθεϊ σάν
μόνιμο στοιχείο τής πολιτικής ζωής,
όσο ή αίσθηση πού διακατέχει τό
ΠΑΣΟΚ ότι ήγεμονεύει καί πέριξ
αυτού κινούνται καί συγκροτούνται
όλοι οί υπόλοιποι.

Οί μεταμορφώσεις μιάς
στρατηγικής καί ή σημερινή
της υλοποίηση
Η στρατηγική, πάνω στήν όποια
συγκροτήθηκε καί άρθριόθηκε ό
μεταπολιτευτικός πολιτικός λόγος
τού ΠΑΣΟΚ, «στηρίζεται στήν αρχή
πώς ή έθνική ανεξαρτησία άποτελεϊ
προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση
τής λαϊκής κυριαρχίας, πώς ή λαϊκή
κυριαρχία άποτελεϊ προύπόθεση
γιά τήν πραγμάτωση τής κοινωνικής
απελευθέρωσης, πώς ή κοινωνική
απελευθέρωση άποτελεϊ προϋπό
θεση γιά τήν πραγμάτωση τής πολι
τικής δημοκρατίας» (Διακήρυξη τής
3ης τού Σεπτέμβρη) αναζητεί τήν
ιδεολογική του καθαρότητα, έξακοντίζει τις θεωρητικές του αναφορές
σέ περιπλανήσεις στό χώρο τών δια
νοούμενων τής Νέας 'Αριστερός
καί συνδέεται προνομιακά μέ κάθε
είδους τριτοκοσμ ικού ς σχηματι
σμούς.
"Ετσι, ή πολιτική του περνώντας
μέσα άπό σχηματικές άπλουστεύεις
καί παραπέμποντας σέ μιά λίγο-πολύ πραχτορικίστικη άντίληψη γιά
τήν πολιτική καί γιά τήν παρέμβαση
τού κινήματος στους θεσμούς -βλέ
πε τό σύνθημα γιά έλληνοποίηση
τού κρατικού μηχανισμού- ύλοποιούσε έγκυρα τή στρατήγική του
καί συσπείρωνε τό μικρό στελεχικό
δυναμικό καθώς καί κάποιο κομμα
τικό περίγυρο πάνω σέ «άδιαπραγμάτευτες» άρχές. Όλα αύτά τά ση
μεία, πού έπενδύονται στήν τρέχου
σα πολιτική του πρακτική, σφυρη
λ α τ ο ύ ν κ α ί π α γ ι ώ ν ο υ ν τή
φυσιογνωμία του καί τό έγγράφουν
μαζικά σάν τήν κυρίαρχη κομματι
κή δύναμη στό χώρο τής ' Αριστε
ρός.
Παραπάνω, σταθήκαμε ιδιαίτερα
στήν προεκλογική συγκυρία καί τά
χαρακτηριστικά της γιά νά παρακο
λουθήσουμε τις διαδικασίες μέσα
άπό τις όποιες τό ΠΑΣΟΚ εκμεταλ
λεύεται άριστοτεχνικά τό πολιτικό
κενό καί προβάλλει φ ερέγγυος
διεκδικητής τής πολιτικής έξουσίς.
Στις έκλογές τού Όκτώβρη τού
81 προκύπτει μιά αύτοδύναμη πασοκική κυβέρνηση, πού γιά μιά διε
τία ύλοποιεϊ τό «σοσιαλιστικό» της

πρόγραμμα. Μόνο πού ή προηγού
μενη ιδεολογική διαφάνεια τών πο
λιτικών χειρισμών τού Κινήματος
καί ή μεταπολιτευτική συνθηματο
λογία παραχωρούν τή θέση τους
στό ρεαλισμό τής έξουσίας καί τις
τεχνικές τού έφικτού.
Τό τρίπτυχο τής πασοκικής στρα
τηγικής -Έ θ ν ικ ή Α νεξαρτησία,
Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απε
λευ θ έρ ω σ η - ύλοποιεϊται απ' τήν
τρέχουσα κυβερνητική πολιτική
πρακτική σέ μιά ειδική μορφή του.
Ό άγώνας γιά τήν Έθνική Ανε
ξαρτησία σήμερα έπικαθορίζεται άπ' τόν άγώνα γιά οικονομική σταθε
ρότητα καί βελτίωση τής άνταγωνιστικότητας τής ελληνικής οικονο
μίας, ένώ ή Λαϊκή Κυριαρχία
ούσιαστικοποιεϊται στή βελτίωση
τής σχέσης κράτους-πολιτη καί ή
κοινωνική άπελευθέρωση ένσαρκώνεται στήν καθιέρωση τού πολιτι
κού γάμου σάν ισότιμου μέ τό θρη
σκευτικό.
Υ π οσ τη ρίζο υ μ ε δηλαδή ότι ή
ση μ ερινή κυβερνητική π ο λιτικ ή
όέν άφίαταται τών αρχικών στρα 
τηγικών π ροσδιορισμώ ν τον ΠΑ
ΣΟ Κ , όέ σ το ιχειοδ ετεί « παρέκκλι
σ η », άπό τήν πασοκική στρατηγι
κή, άλλα αποτελεί τή δυναμική
της ύλοποίηαη μέσα στις ιστορικά
δοσμένες συνθήκες.
Γιατί είναι οί άφετηριακές πολιτι
κές καί ιδεολογικές δεσμεύσεις πά
νω στις όποιες συγκροτήθηκε ή
σημερινή στρατηγική τής ’Αλλαγής,
μιά στρατηγική διάτρητη άπ' τά α
στικά ιδεολογήματα τής οικονομι
κής άνάπτυξης, τού έκσυγχρονισμού, καί τού τεχνοκρατισμού, πού
άναζωογονεϊ καί άνασυντάσσει τόν
άρχοντα ιδεολογικό λόγο, άκυρώνοντας τή σοσιαλιστική προοπτική.

Οργάνωση ΠΑΣΟΚ:
Περιθωριοποίηση Ριζοσπαστισμός ' Ενσωμάτωση
Η οργάνωση τού ΠΑΣΟΚ άντικατοπτρίζει σ' ένα άνώτερο έπίπεδο τίς κοινωνικές συμμαχίες πού
έχει συνάψει τό ΠΑΣΟΚ. Στό έσωτερικό της διαθλώνται οί κοινωνι
κές άντιθέσεις καί έγγράφονται οί
ταξικές συγκρούσεις τού ελληνικού
κοινωνικού σχηματισμού, ένώ συγ
χρόνως ένοποιούνται ή ήγεμονεύονται άπ' τά άστικά ιδεολογήματα
τής οικονομικής άνάπτυξης καί τού
έκσυγχρονισμού. Οί έσωκομματικές
άντιθέσεις στό ΠΑΣΟΚ διατηρούν
μιά ιδιαιτερότητα σέ σχέση μέ τις
άντιθέσεις πού άναφύονται στά άλ
λα κόμματα τής Αριστερός.
Στήν πασοκική οργάνωση, τό
στοιχείο πού σηματοδοτεί καί κα
ταγράφει τή λειτουργία τής πλειοψιηφίας τών μελών της είναι οί άποίδεολογικοποιημένες πρακτικές της.
ένώ διάχυτος είναι ό ριζοσπαστι
σμός τους σέ σχέση μέ μιά σειρά
άπό κομματικές ή κυβερνητικές έπιλογές. Επιλογές πού μέ τή σειρά
τους καθορίζονται άπό έπιμέρους

συγκρούσεις άνάμεσα σέ «άριστερούς» γραφειοκράτες, σέ σοσιαλδη
μοκρατικές ομάδες, σέ τεχνοκρατικές συσπειρώσεις και σέ παλαιοκομματικούς συσχετισμούς. Κι όλα
αύτά στό έσωτερικό μιάς έλεγχόμενης ένότητας τών άντιθέτων καί
τελικό κριτή τής έκβασης τών συ
γκρούσεων τόν Α. Παπανδρέου.
Η άπουσια ιδεολογικής δουλειάς
μέσα στήν οργάνωση, ή άδυναμία
άναπαραγωγής ιδεολογίας καί στε
λεχών, ό σφετερισμός τών έξουσιών
τής Κεντρικής Επιτροπής άπ τήν
πολιτική έλιτ τού Εκτελεστικού
Γραφείου, ο δίχως όρια συγκεντρω
τισμός στή λήψη αποφάσεων, ο ου
σιαστικά πλασματικός χαρακτήρας
τών έσωκομματικών διαδικασιών, ή
ποινικοποιηση τής άντιθετης πολι
τικής άποψης, συνέτεινε στήν άποδοχή καί νομιμοποίηση τού· Α. Πα
πανδρέου σάν τού μοναδικού κέ
ντρου έπεξεργασιας και εκπομπής
τού πολιτικού καί ιδεολογικού λό
γον τού ΠΑΣΟΚ.
Κατά συνέπεια ή «μαζικοποίηση»
τής πασοκικής όργάνωσης στή με
τεκλογική περίοδο, ή χωρίς άρχές
εισβολή νέων μελών πού ή πλειοψηφία τους στοχεύει νά χρησιμοποιή
σει τήν κομματική ταυτότητα σάν
μέσο κοινωνικής άνέλιξης. δέν είναι
κάποιο συγκυριακό η δυολειτουργικό φαινόμενο άλλά προϊόν τής πολι
τικής άντίληψης πού διαπερνά τήν
πασοκική ήγεσία σχετικά μέ αυτή
καθ' έαυτή τήν έννοια τής όργάνω
σης, τό ρόλο της και τους δεσμούς
πού συνάπτει μέ τό μαζικό κίνημα.
Οσοι άποπειρώνται νά εκβρά
σουν τό ριζοσπαστισμό τών μελών,
παραβαίνοντας τά όρια πού κάθε
φορά θέτει ή κομματική γραφειο
κρατία, άντιμετωπιζουν τήν άπειλή
τής διαγραφής. Οί πρόσφατες έξελίξεις στόν πασοκικό χώρο (Καργόπουλος κλπ.) τό έπιβεβαιωνουν.
Βλέπουμε όμως πως ή έκψραση
τών διαφωνιών στό έσωτερικό τού
ΠΑΣΟΚ, ακόμα κι όταν αυτές άκολουθούν τή γνώριμη όδό τής δια
γραφής τών φορέων τους άπ τήν
κομματική λίστα, δέ συνοδεύονται
και δέν άντιπαραθέτυυν μιά δομική
κριτική πάνω στη στρατηγική στήν
όποια συγκροτείται τό Γ1ΑΣΟΚ Συ
νεχίζουν νά ορίζονται στόν πασοκι
κό χώρο και τόν θεωρούν σάν προ
νομιακό πεδίο παρέμβασής τους.
Η περίπτωση Καργόπουλου όσο κι
αυτή τού «Φυλλάδιου», άπ' την άποψ'η αύτη, είναι ένδεικτική. Επι
κεντρώνουν μοναδικά τό πολιτικό
τους ένδιαφέρον στό ΠΑΣΟΚ. ανα
κυκλώνοντας τήν ομώνυμη ιδεολο
γία, θεωρώντας ότι μόνο ή στρατη
γική ΠΑΣΟΚ μπορεί νά υπερβεί
θετικά τά διλήμματα ή τα άδιέξοδα
τής Αριστερός.
Καί είναι αυτή ή πολιτική άποψη
πού έχει οδηγήσει, και ίσως οδηγή
σει κι άλλους, μετά άπό ένα χρονι
κό διάστημα, πάλι σέ τροχιά ΠΑ
ΣΟΚ. τού έπίσημου αυτή τή φορά.
Χριστόφορος Βερναρδάκης
Άντρέας Πανταζόπουλος
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όχι κι αυτό!!» γρύλλισε ό 'Α 
ρατζαφέρης χάνοντας κάπως
τήν ψυχραιμία τον . Ηιχαν πι
ει τό δεύτερο ουίσκι· όταν ή
Λάουρα τού έκμυστηρεύτηκε ότι ήθελε νά γίνει... δημοσιογράφος!! «Τι
εφιαλτικό βράδυ Θεέ μου...» άναστέναξε έτσι
όπως ήταν σκαρφαλωμένος σ' ένα σκαμπό τού
πάγκοι· τής ΑΙΤΝΑΣ. «Κι αυτό τό μπάρ μοιάζει
περισσότερο μέ καφετερία τής γενιάς τού Πολυ
τεχνείου» σκέφτηκε νευριασμένος.
«Δηλαδή, ή Έλλη Στάη και ή Συλβάνα είναι
καλύτερες άπό μένα....:» είπε ξερά άλλά φανερά
πληγωμένη ή Αάουρα. U Αρατζαφέρης κοίταζε
τά μισάνοιχτα υγρά χείλη της και τό θυμωμένο
στήθος της πού άνεβοκατέβαινε. Η Αάουρα
σήκωσε λίγο τή μίνι φούστα της καθώς τήν
δυσκόλευε τό σκαμπό. Το έριοτη μα ήταν αμείλι
κτο!! Ο Αρατζαφέρης μέ άργές κινήσεις άναψε
τήν πίπα του. Έ νιω θε άμήχανα. Εξυσε τό
κεφ>άλι του. « Κάπως έτσι δέν άρχίζουν όλοι τήν
δημοσιογραφία;» σκέφτηκε σοβαρά.
Ό Σάκης όμως, ό Μπάρμαν μέ τό σκουλαρίκι
στό άριστερό αύτί έτρωγε άπό ώρα τή Αάουρα
μέ τά μάτια. «Θά ναι κι αυτός κανένας πρώην...
Οί μισοί ζοΰν μέ τις φαντασιώσεις τους καί οί
άλλοι μισοί δρουν, δράμουν καί έπιδράμουν... Τί
ντροπή Θεέ μου... Τουλάχιστον άπό τή δική μας
γενιά κανείς δέν ζεί μέ φαντασιώσεις. Οί μισυι
έγιναν Ι1ΑΣΟΚ καί οί άλλοι μισοί χριστιανοί
ύρθόδοξυι», μουρμούρισε.
Η Αάουρα όμως έπέμενε. «Είμαι ψηλή, έχω
πράσινα μάτια, ξέρω δυό γλώσσες καί γραφομη
χανή. Γιατί νά μή γίνω δημοσιογράφος; Ο Μαρούδας γιά τήν Ελλη έβγαλε τήν « Ελεύθερη
Γνώμη»!!! καί γιά τή Συλβάνα θά βγάλει άλλη!!
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ό δροσερό θαλασσινό άεράκι
έκανε τή φθινοπωρινή λια
κάδα υπέροχη. Ό Αρατζα
φέρης πήρε μιά βαθιά άνάσα
,
καθώς μπήκε στό περίπτερο
τού
Ιππόδρομου. Ένιωθε ευφορία. Κάθησε
σ' ένα απόμερο τραπεζάκι καί παράγγειλε ένα
ούζο. Είχε τρία σίγουρα... Αύτό τό πάθος του για
τά άλογα καί τις γυναίκες τού είχε στοιχίσει πολύ
άκριβά! Έτσι όπως ήταν άπορροφημένος στις
σκέψεις του δέν πρόσεξε τόν περίεργο τύπο μέ
τά μαύρα γυαλιά πού άπό ώρα τόν παρακολου
θούσε.
Τήν ίδια στιγμή, στό roof garden τού ξενοδο
χείου ΧΑΝΔΡΗ , πού βλέπει στόν ιππόδρομο,
ένας μεσόκοπος άνδρας μέτριου άναστήματος,
μέ σκληρό πρόσωπο, παρακολουθούσε μέ κυάλια τή σκηνή.
« Η Λάουρα, χωρίς άμφιβολία, είναι καλύτερη
άπό τή Συλβάνα» σκεφτόταν ό Αρατζαφέρης,
όταν αίσθάνθηκε ένα σκληρό σίδερο στό πλευρό
του καί ταυτόχρονα τόν τύπο μέ τά μαύ>ρα
γυαλιά νά τού σφυρίζει άπειλητικά μέσα άπ τά
δόντια «άγοράκι γιά τό καλό τής υγείας σου
σήκω ήσυχα καί προχώρα!!» Ο Αρατζαφέρης

Ζ

Τό έθνικό συμφέρον έπιβάλλει τή συνεργασία
μας!!»
Ό μεγαλοεπιχειρηματίας καί έκδοτης τού « Ε
λεύθεροι Τύπου» Αρης Βουδούρης φαινόταν
αποφασισμένος. Ο Αρατζαφέρης τόν κοίταξε
σκληρά στα μάτια και με σταθερή, αγέρωχη καί
ασυμβίβαστη φωνή τού είπε: «Μόνο άν φύγει ό
I Ιασαλάρης καί ή Αάουρα άναλάβει τό πολιτικό
ρεπορτάζ!!» Ό Βουδούρης τόν κοίταξε αμήχανα.
Στην άρχή δέν κατάλαβε!! Μετά, όταν συνήλθε,
ψελισε ένα έξουθενωμένο « Ό κέυ!!»

το αντιμετώπισε ψύχραιμα. Στο πίσω μέρ< >_ τού
ιππόδρομου άπό τήν πλευρά τών σταύλων τούς
περιμενε μιά παλιά μαύρη cortina Τον έσπρω
ξαν βίαια μέσα και τού δεσαν τά μάτια.
Στήν ταράτσα τού ΧΑΝΔΡΗ ό μεσόκοπος
άνδρας μέ τά κι άλια χαμογέλασε αινιγματικά!!

ταν άνοιξε τα μάτια του. βρι
σκόταν ο
ένα πολυτελές
γραφείο. Στόν τοίχο άπέναντί του, δέσποζε ένας μεγά
λος πίνακας τής Λουη Ιΐασαλάρη. Αισθανόταν ζαλισμένος. Σε λίγο, έχοντας
στό στόμα ένα μεγάλο πούρο Αβάνας μπήκε ό
μεσόκοπος άνδρας τής ταράτσας τού ξενοδο
χείου. Εμοιαζε μέ σκληρό τύπο τής δεκαετίας
τού '50. Ό Γιώργος Αρατζαφέρης τόν κοίταξε
μέ περιέργεια. Κάτι τού θύμιζε... Και ξαφνικά
μιά άδιόρατη λάμψη φάνηκε στα μάτια του. Ναι,
αύτός ήταν!! Ο Αρης... ό μεγαλοεπιχειρηματίας
Αρης Βουδούρης!!!
Τήν παγερή σιωπή έσπασε, μέ γρήγορες και
κοφτές φράσεις, ό μεσόκοπος άνδρας με τά
σκληρά χαρακτηριστικά.
«Κύριε Αρατζαφέρη μού φαίνεται ότι γνωρι
ζόμαστε άπό παλιά... Οί συστάσεις λοιπόν είναι
περιττές. Ο λίγο άνορθόξος τρόπος τής συνά
ντησής μας έγινε γιά να μην έκτεθείτε. Γνωρίζω
τις υψηλές διασυνδέσεις σας μέ τήν κυβέρνηση.
Θέλω τή μεσολάβησή σας γιά νά κλεισιυ μιά
κρατική σύμβαση μέ τήν Ανατολική I ερμανια.

Μαρούδας έλαμπε άπό χαρά.
« Ωστε και ο σκληρός Αρης
δικός μας...» είπε μέ ανα
κούφιση και κοίταζε τρυ
φερά τόν Αρατζαφέρη. Τόν
νέο αϊ τό πού άγωνίζεται άδυσώπητα γιά τό καλό
τού τύποι·. «Παρά λίγο όμως νά μάς τό χαλάσει ό
Δημοαθενόπουλος. Αυτά τα παιδιά δέν μπορούν
νά ξεχωρίσουν τήν ιδεολογία άπό τήν πολιτική»,
είπε ό Αρατζαφ έρης.
Ο υφυπουργός κούνησε καταφατικό τό κε
φάλι του. Τόν έντι πωσιαζε πάντοτε ή σπάνιά
ωριμότητα αυτού τού δημοσιογράφου II βαθιά
σκέφ·η του.
II έξυγιανση τού τι που χρειάζεται τόλμη και
φαντασία» φώναξε ενθουσιασμένος ο Μαρού
δας. Ξαφνικά όμως, το χαρούμενο πρόσωπό του
σκοτείνιασε. Εσμιξε τά φρύ δια του και έπιασε
το κεφάλι του μέ τά δι ό του χέρια «Τό θέμα τής
\αουρα, ξερεις. είναι κάπως δύσκολο... I ιατι
καλά με τον Μαοααβέτα θα τα βολέψω
Αλλα
στην Ελλη τι θά πώ;» άναστέναξε με ήττοπαθεια. Τό κεφάλι του πήγαινε νά σπάσει άπό
άγωνία. Οταν σκέφτηκε και τη Συλβάνα άρχι
σαν οί ίλιγγοι... «Ευτυχώς που έχω βολέψει τον
Καλού δη στό Βήμα» μουρμούρισε.
H κατάσταση ήταν κρίσιμη. «Μή στενοχωριέ
στε κύριε υφυπουργέ. Θά τούς βολέψουμε ό
λους. Ο π ου να ναι θά σπάσει και ό Βαρδινογιάννης. Πληροφορούμαι ότι διαπραγματεύεται
μια κρατική σύμβαση με τη Βουλγαρία...» είπε ο
Αρατζαφέρης παίζοντας το τελευταίο του χαρτί
και συνέχισε « Αν υπολογίσουμε και τήν νέα
απογευματινή που θα βγάζουμε...» Ο Μαρού
δας άρχισε νά συνέρχεται. Στο άθώο παιδικό
πρόσωπό του άνθισε πάλι το άγγελικό χαμόγε
λό.

Αρης Βουδούρης φαινόταν
εύδιάθετος. Εκανε πίσω τήν
πολυθρόνα και τέντωσε τα
πόδια του πάνω στό γρα
φείο. Προτιμούσε πάντα τήν
άριθμητική άπό τήν ιδεολογία. Θά έβγαζε πεντα
κόσια άπό τήν προμήθεια, θά έχανε διακόσια
άπό τόν « ' Ελεύθερο Τύπο» δηλαδή κέρδος τρια
κόσια. Εκλεισε τά μάτια του καί άναψε τό
πούρο του. Επρεπε νά ξεκρεμάσει τόν πίνακα
τού γραφείου t o i · ... .

Μιά συζήτηση με τόν γραμματέα του ΚΚΕ εσ. Γιάννη Μπάνιά
Στό προηγούμενο (7 ο ) τεύχος ξεκινήσαμε μιά έρει/να μέ τίτλο
«Σ τη ν υπηρεσία τής Αλλαγής».
Σ ' αυτό τό τεύχος παρουσιάζουμε τήν άποψη τού γραμματέα
τού ΚΚΕ έαωτερικοϋ Γιάννη Μπάνιά καί τού Ά ν τ ρ έ α Πβππά
μέλους τής συντακτικής έπιτροπής τού περιοδικού
« Αντιθέσεις».
Οι προαπάδειές μας νά έχουμε καί τις γνώμες τών ίδιων των
έν λόγω στελεχών συνάντησαν γιά δεύτερη φορά τήν άρνηση. Τό
δέμα φυσικά παραμένει ανοιχτό. Αλλά 9ά υπάρξει συνέχεια.

’Ανανεωτική
’Αριστερά
καί Κράτος του ΠΑΣΟΚ
Μετά τις έκλογές ταυ 81, καί
ιδιαίτερα άφού πέρασαν κά
ποιοι μήνες, ή κυβέρνηση
προχώρησε στην άνάθεση υ 
πευθύνων πολιτικών θέσεων
σέ ορισμένα στελέχη τής ' Αρι
στερός, κυρίως έπιστήμονες
καί διανοούμενους.
Τά στελέχη αύτά προέρχονται
άπό τήν ανανεωτική άριστερά, δηλ. τό ΚΚΕ έσωτ. καί
τούς άνένταχτους πού προε
κλογικά τό υποστήριξαν. Πώς
έκτιμός τό γεγονός αύτό σέ
σχέση μέ τή συνολική πολιτι
κή τού ΠΑΣΟΚ πρός τήν 'Α 
ριστερά;
Νομίζω ή έκταση τού φαινόμενου
αυτού, δηλαδή τής παρουσίας στε
λεχών τής άνανεωτικής άριστεράς
καί ιδιαίτερα τού ΚΚΕ έσωτερικού
στόν κρατικό μηχανισμό είναι πολύ
περιορισμένη. Τό ΠΑΣΟΚ θέλησε
μετά τίς έκλογές τού 81 νά ενσωμα
τώσει ένα κομμάτι τής άνανεωτικής
άριστεράς το π ο θετώ ντα ς στελέχη
της σέ λιγότερο ή περισσότερο ύπ εύ θ υ νες θ έ σ ε ις . Τ α υ τό χ ρ ο να ,
μ' αυτόν τόν τρόπο κάλυπτε καί τίς
μεγάλες έΑλείψεις πού είχε σέ ικανά
στελέχη. Είναι δεδομένη ή φιλοσο
φία τού ΠΑΣΟΚ ότι ή 'Αλλαγή θά
προχωρήσει μέσα άπό ένα καί μόνο
φορέα. Αύτό τό έλεγε πρίν τίς έκλο
γές, τό είπε άμέσως μετά, τό λέει
καί τώρα. Ό τρόπος πού έπιχειρεί
νά άφομοιώσει στελέχη τού ανανε
ωτικού χώρου ύπηρετεϊ βασικά αύτή τή λογική.
Σ' δ,τι άφορό τό ΚΚΕ έσωτερικού, πρέπει νά είναι σαφές ότι
έμείς δέν έχουμε καμιά συμφωνία
μέ τό ΠΑΣΟΚ γιά τή συμμετοχή
στελεχών μας σέ ύπεύθυνες πολιτι
κές θέσεις. 'Εκείνο πού ύπάρχει
άπό τήν πλευρά μας είναι μιά άντί-

ληψη γιά τό πώς έννοούμε τήν οικο
δόμηση ένός νέοι' κράτους. Έμείς
λέμε ότι δέν πρέπει νά δούμε τόν
κρατικό μηχανισμό έχθρικά καί νά
τόν πολεμάμε άπ' έξω. Πιστεύουμε
ότι καί μέσα σ' αύτόν υπάρχουν
δυνατότητες νά έπηρεάσουμε τίς
έξελίξεις ώστε νά δημιουργούνται
νέοι συσχετισμοί. Σέ καμιά περί
πτωση, όμως, δέν πρέπει νά ύπάρξει σύγχιση πώς μέλη τού κόμματος
πού δουλεύουν σέ κάποια ύπουργεϊα ή σέ κάποιες άλλες θέσεις
μπορούν νά λειτουργούν μέ κάποια
παραχώρηση ώς πρός τίς απόψεις
μας καί τή γενική πολιτική τού
κόμματος.
Σήμερα βλέπουμε καί ένα αντί
στροφο φαινόμενο. Τώρα πού τό
ΠΑΣΟΚ προχώρησε ακόμα περισ
σότερο στή μονοκομματική λογική
του γιά τήν άλλαγή, κάποια μέλη
καί όπαδοί τού ΚΚΕ έσωτερικού
πού είχαν κάποιες θέσεις καί βρέ
θηκαν σέ διάσταση μέ τίς γενικές
έπιλογές τής κυβέρνησης, άπομακρύνονται άπό τίς θέσεις αύτές.
Αύτό, έπαναλαμβάνω, άφορά μέλη
καί οπαδούς τού κόμματός μας.
Έ ν ώ θά συμφωνούσα ότι υπάρ
χουν κάποια στελέχη τής άνανεωτι
κής άριστεράς, πού παλιότερα ήταν
κάθετα αντίθετοι μέ τήν πολιτική
τού ΠΑΣΟΚ καί σήμερα, μέσα άπό
ορισμένες διαδικασίες βρίσκονται
σέ μιά πορεία άφομοίωσης.
At μιλάμε φυσικά γιά τά τε χνοκρατικά στελέχη πού ώς
ένα βαθμό ύπήρχαν καί έπί
Νέας Δημοκρατίας άλλά γιά
τά στελέχη μέ ύπεύθυνη κυ
βερνητική θέση. Μήπως ή
προσχώρηση αύτών τών στε
λεχών συμβάλλει στήν κατά
χτηση κάποιων διαρθρωτικών
άλλαγών πού άποτελούν τή

στρατηγική τού ΚΚΕ έσωτερικού;
' Επαναλαμβάνω ότι δέν ύπάρχουν
στελέχη τού ΚΚΕ έσωτερικού μέ
ύπεύθυνη κυβερνητική θέση. Γενι
κά όμως ύπάρχει ένα θεωρητικό
πρόβλημα κι ένα θέμα τί γίνεται
στήν πράξη. Εάν κάποια στελέχη
πού λειτουργούν σέ πολιτικές θ έ
σεις θά μπορούσαν νά συμβάλλουν
στήν κατεύθυνση διαρθρωτικών άλ
λαγών πού θά αλλάζουν και τούς
ύπάρχοντες σήμερα συσχετισμούς,
αύτό θά ήταν θετικό. Μέ τή δεδο
μένη όμως πολιτική τού ΠΑΣΟΚ
καί τόν τρόπο πού) οίκοδομεΐ τήν
έξουσία, κάτι τέτοιο είναι σχεδόν
άδύνατο. Τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει τή
δική μας άντίληψη γιά τίς διαρθρω
τικές αλλαγές. Θεωρητικά μέν μιλά
ει γιά δημοκρατικό δρόμο πρός τό
σοσιαλισμό άλλά στήν πράξη έχει
άλλη άντίληψη. Χαρακτηριστικό εί
ναι τό παράδειγμα τής συμμετοχής,
όπου τό ΠΑΣΟΚ δέν παίρνει ούσιαστικά μέτρα γιά τή συμμετοχή τών
έργαζομένων στά κέντρα τών απο
φάσεων. Αντιμετωπίζει τό πρόβλημα τής συμμετοχής μ' έναν τρόπο
γραφειοκρατικό, πού τό υποτάσσει
στά συμφέροντα καί στόν ασφυκτι
κό έλεγχο τού κόμματος.
Πώς βλέπεις τό ζήτημα ότι
ένώ τό ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί
στελέχη άπό τό χώρο τής 'Α 
ριστερός, άρνείται έντονα μιά
συνεργασία μέ τούς πολιτι
κούς της φορείς; Μήπως αύτό
έξυπηρετεί άπλώς τήν άφομοίωση μεμονωμένων άτόμων
ή όμάδων στήν κυβερνητική
πολιτική;
Τό ΠΑΣΟΚ έχει τή δική του μονο
κομματική άντίληψη γιά τήν πορεία
τής Αλλαγής. Ά ρνείται τόν πλου

ραλισμό. Λειτουργεί μέ τή λογική
τής αφομοίωσης τών πάντων στό
δικό του χώρο. Τό φαινόμενο τής
ενσωμάτωσης στελεχών δέν είναι
κάτι πού συμπτωματικά συμβαίνει.
Είναι βασικός στόχος τού ΠΑΣΟΚ,
ένταγμένος σ' αύτή τή λογική.
Τά στελέχη αύτά μπορεί νά
παίξουν έναν ρόλο ενσωμάτω
σης εύρύτερων τμημάτων τής
άριστεράς;
Σέ μιά πρώτη φάση μπορεί να ύπάρξει κάποιος έπηρεασμός κυρίως
ψηφοφόρων καί όχι στελεχών τής
άριστεράς. Επειδή είναι έντονη ή
λογική τού διπολισμού στήν Ελλάδα καί τήν καλλιεργεί επίμονα καί
σταθερά τό ΠΑΣΟΚ, ή στάση αύ
τών τώ ν στελεχών μπορεί νά λει
τουργήσει μ' αύτόν τόν τρόπο. Κι
άπ' αύτή τήν άποψη προκαλούν ζη
μιά. Σήμερα χρειάζεται νά οίκοδομηθεί ένα μπλοκ δυνάμεων πού θά
προωθήσει μιά άλλη άντίληψη και
θά επιβάλει μιά διαφορετική πολιτι
κή. Αύτό τό μπλοκ δέν μπορεί πα
ρά νά έχει σάν κορμό του τίς δυνά
μεις τής άνανεωτικής άριστεράς.
Οτιδήποτε αποδυναμώνει αύτό τό
στόχο λειτουργεί άρνητικά.
Πώς έκτιμάς δτι δέν ύπάρχει
αντίστοιχο φαινόμενο άπό
πλευράς ΚΚΕ;
Δέ νομίζω ότι έχετε δίκιο. Σέ ορι
σμένες βαθμίδες τού κρατικού μη
χανισμού υπάρχουν και μέλη και
όπαδοί καί τού' άλλου κόμματος.
Ά π ό κεί καί πέρα λειτουργεί μιά
άλλη λογική άπ' τήν πλευρά τού
δογματικού ΚΚΕ. Ένα παιχνίδι συ
νεργασίας τώ ν δυό κομμάτων ά 
π' τά πάνω, πού φτάνει μέχρι τή
διεκδίκηση συμμετοχής στήν κυ-

βέρνηση. Πρόκειται γιά μιά πολιτι
κή πού βασίζεται στή λαθεμένη
στρατηγική τού δογματικού ΚΚΕ
καί στήν άντίληψή του ότι πάντα θά
προχωρήσουν μέ συμφωνίες κορυ
φής. Μ' αύτή τή λογική συγκροτεί
έναν κόσμο στόν όποιο ύπόσχεται
μιά συμφωνία ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ, όπου
πλέον συντεταγμένο τό κόμμα θά
καταλάβει τό μερίδιό του στήν έξουσία. Αύτή ή ούτοπία καλλιεργεί
ται σέ μεγάλο βαθμό καί γιά νά
διατηρεί αύτό τό χώρο περιχαρακω
μένο.
Μετά τίς έκλογές τού 81 υ 
πήρξε μιά πληροφορία ότι ή
ήγεσία τού ΠΑΣΟΚ είχε ζητή
σει άπό τό ΚΚΕ έσωτερικού
κάποιο κατάλογο στελεχών γιά

άξιοποίηση.
Δέν είναι έτσι άκριβώς. Στήν πρώτη
φάση το ΠΑΣΟΚ, μπαίνοντας στή
σφαίρα τής έξουσίας μετά άπό τό
σα χρόνια κυριαρχίας τής δεξιάς,
ήθελε νά ξέρει τί δυνάμεις ύπάρχουν άπό τόν εύρύτερο δημοκρατι
κό χώρο στόν κρατικό μηχανισμό.
"Ηταν μιά άναζήτηση άνθρώπων
πού υπήρχαν στά υπουργεία, όργανισμούς κλπ. στούς όποιους θά
μπορούσε μέ μεγαλύτερη έμπιστοσύνη νά στηριχτεί ή καινούργια
προσπάθεια πού ξεκινούσε. Δέ ζη
τήθηκε όμως κατάλογος άνθρώπων
γιά νά άξιοποιηθούν σέ κάποιες
συγκεκριμένες θέσεις. Πολύ περισ
σότερο δέν ύπήρξε καμιά συμφωνία
άνάμεσα στό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ
έσωτερικού.

Ποιές συνέπειες είχε γιά τήν
ίδια τήν οργάνωση τού ΚΚΕ
έσωτερικού ή στάση αύτών
τών στελεχών; Κατά τίς πλη
ροφορίες μας ύπήρξε άποδυνάμωση τών οργανώσεων τών
έπιστημόνων πού στήριζαν ώς
ένα βαθμό τό κόμμα.
Κατ' άρχήν νά ξεκαθαρίσουμε ένα
θέμα κατεύθυνσης. 'Εμείς, σέ άντίθεση μέ τό ΠΑΣΟΚ καί τό δογματι
κό ΚΚΕ πού έχουν ξεκινήσει μιά
διαδικασία ούσιαστικής διάλυσης
τών κλαδικών καί τών οργανώσεων
έπιστημόνων, πιστεύουμε ότι χρειά
ζονται οί όργανώσεις αύτές. Εκεί
νο πού συμβαίνει, σύμφωνα μέ τίς
κατευθύνσεις τού 3ου Συνέδριου
τού Κόμματός μας, είναι προσπά

θεια άναδιάταξης τών δυνάμεων
τού κόμματος, πού άφορά βέβαια
καί τίς οργανώσεις τών έπιστημό
νων, γιά νά άξιοποιηθεί ένας σημα
ντικός άριθμός στελεχών στούς χώ
ρους δουλειάς καί στήν τοπική αύτοδιοίκηση. Γιά μιά καλύτερη δηλα
δή διάταξη τών δυνάμεων τού
κόμματος γιά νά άνταποκριθεί στά
σημερινά του καθήκοντα.
Ή πιό ορατή πτυχή τού φαι
νομένου πού έξετάζουμε είναι
τό Υφυπουργείο Νέας Γενιάς
όπου ή παρουσία στελεχών
τής άριστεράς λειτουργεί ώς
ένα βαθμό καί σάν αυτοσκο
πός. Πώς τοπ οθ ετείτα ι τό
ΚΚΕ έσω τερ ικ ού μπροστά
σ' αύ τό τό εγχείρημα πού

Τό ναυάγιο της
«κριτικής υποστήριξης»
Τό άγνωστο ιστορικό τής προσπάθειας σύγκλισης Π Α ΣΟ Κ —
ανανεωτικής άριστεράς περιγράφει ό Άντρεας Παπάς
Άντρέα, είναι γνωστό ότι μέ
κείμενά σου στό ΑΝΤΙ καί αλ
λού ύποστήριξες δημόσια πριν
τίς έκλογές τού 81 τήν «κριτική
ύποστήριξη» τού ΠΑΣΟΚ σάν
επιλογή γιά τήν άνανεωτική άριστερά. Πότε ξεκίνησε ή ιδέα
τής «κριτικής ύποστήριξης»; Σέ
τί δυνάμεις στηρίχτηκε μέσα
στό ΠΑΣΟΚ καί στό χώρο τής
άνανεωτικής άριστεράς;
Πράγματι, ήδη άπό τήν άνοιξη τού
1980 αν δέν κάνω λάθος καί όχι «πριν
τίς έκλογές» είχα διατυπώσει τήν ά
ποψη γιά «κριτική ύποστήριξη» τού
ΠΑΣΟΚ. Δέ θά πρέπει ίσως νά ξεχνά
με πέρα άπ' όλα τά άλλα καί τό ποιά
κατάσταση έπικρατούαε τότε στό λε
γόμενο άνανεωτικό χώρο. Η συνερ
γασία ΕΔΑ-Σοσιαλιστικής Πορείας-Β
Πανελλαδικής είχε άποσυντεθεί, ή
πρόταση γιά τό μέτωπο ΑριστερώνΚομμουνιστών τής Ανανέωσης είχε
κι αύ '. πέσει στό κενό, ή Σοσιαλιστι
κή Πορεία καί ή Β' Πανελλαδική, πού
άπό καιρό έπνεαν τά λοίσθια, διαλύο
νταν καί τυπικά, ή ΕΔΑ ώς συνήθως
άποροϋσε, τό ΚΚΕεσ. δέν είχε τίποτε
άλλο νά προτείνει πέρα άπό τό «έλάτε
κοντά μου» κ.ο.κ. Η «κριτική ύπο
στήριξη», όπως καθιερώθηκε νά λέγε
ται, δέν ήταν προϊόν δικών μου καί
μόνο προβληματισμών ή δικής μου
στιγμιαίας έκλαμψης. Κι άλλοι σύ
ντροφοι τού άνανεωτικοϋ χώρου εί
χαν καταλήξει τήν έποχή έκείνη στά
ίδια περίπου συμπεράσματα: δηλαδή
α. ότι ό «χώρος» βάδιζε ολοταχώς
πρός τό σημείο μηδέν άπό άποψη
άπήχησης άλλά καί δυνατότητάς του ·
γιά κάποια πορεία έστω άνασυγκρότησης καί έπαναπροσδιορισμοϋ καί β.
ότι έπρεπε νά βρούμε έναν τρόπο νά
υπάρξουμε σέ σχέση μέ τό φαινόμενο
ΠΑΣΟΚ πού, όπως φαινόταν κάθε
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μέρα καί πιό καθαρά, σύντομα θά
άναλάμβανε τή διακυβέρνηση τής χώ
ρας.
Θά έλεγα λοιπόν ότι δύσκολα θά
μπορούσε νά γίνει λόγος γιά «δυνά
μεις». Μεμονωμένα άτομα μόνο ύπήρξαν πού είτε έξαρχής είτε στό διάστη
μα μέχρι τίς έκλογές τού 81 συμμερί
στηκαν τούς προβληματισμούς έκείν ο υ ς ή έ σ τ ω έ ν δ ια φ έ ρ θ η κ α ν
γι' αυτούς. Ό σ ο γιά τήν έπιλογή πού
έκανε τήν τελευταία στιγμή ή ΕΔΑ,
δύσκολα θά τή θεωρούσα άμεσα συνδεδεμένη μέ τή δική μου τουλάχιστον
λογική, μιά καί έγινε κατά βάση, άν
όχι καί άποκλειστικά, μέ κριτήρια έκλογικών σκοπιμοτήτων καί ισορρο
πιών (άπό τή μεριά τού ΠΑΣΟΚ) καί
άναγκών γιά έπιβίωση (άπό τή μεριά
τής ΕΔΑ). Σέ ό,τι άφορά τώρα τό
ΠΑΣΟΚ, ύπήρχαν καί έκεϊ μεμονωμέ
να άτομα πού είχαν θέσει τό ζήτημα
τής προσέγγισης μέ μιά σειρά διανο
ούμενους τού άνανεωτικοϋ λεγάμενου
χώρου. Ακόμη καί ό ίδιος ό ' Ανδρέας
Παπανδρέου είχε άκούσει τή σχετική
προβληματική, είχε βεβαιώσει πώς τό
θέμα παρουσιάζει ένδιαφέρον, καί εί
χε ζητήσει νά ύπάρξει εισήγηση μέ
ειδικότερες προτάσεις πρός τό ' Εκτε
λεστικό Γραφείο πάνω σ' αύτό τό θέ
μα. Είναι φυσικά εύνόητο πώς οί προ
βληματισμοί αύτοί δέν ήταν ποτέ στήν
πρώτη γραμμή τών μελημάτων τού
ΠΑΣΟΚ, πού άλλωστε είχε ήδη μπει
σέ μιά ούσιαστικά προεκλογική πε
ρίοδο. Σίγουρα ύπήρχαν πολλά άλλα
ζητήματα πού προηγούνταν. Όσο γιά
τήν κεντρική ιδέα τών άνθρώπων πού
είχαν θέσει τό θέμα μέσα στό ΠΑΣΟΚ
ήταν, θά έλεγα, ή ίδια περίπου μέ τή
δική μας, διατυπωμένη βέβαια άπό
τήν άλλη μεριά τού φράχτη: ή δυνατό
τητα δηλαδή νά ύπάρξει μιά άμοιβαία
γονιμοποίηση μέσα άπό τήν προσέγγι
ση τού ΠΑΣΟΚ καί κάποιων διανοού

μενων οί όποιοι σέ κάποια φάση είχαν
δράσει στά πλαίσια τού χώρου τής
άνανέωσης, είχαν καταλήξει σέ ορι
σμένα συμπεράσματα γιά τά άδιέξοδά
του, καί είχαν τή βούληση νά ψάξουν,
νά ψηλαφίσουν έναν τρόπο συνύπαρ
ξης καί σύγκλισης μέ τό ΠΑΣΟΚ στό
πολιτικό καί ιδεολογικό έπίπεδο (χω
ρίς βέβαια νά συζητάνε τήν όργανωτική τους ένσωμάτωση σ' αύτό).
Μέ άλλα λόγια, εμείς θά προσπα
θούσαμε νά συνδεθοϋμε, έστω καί
έμμεσα, μέ τίς μεγάλες μάζες τού
λαού, πού φαινόταν σαφώς πώς είχαν
προκρίνει τό κόμμα τού Άνδρέα Παπανόρέου σάν πολιτική τους έκπροσώπηση, καί τό ΠΑΣΟΚ άπό τή μεριά
του θά άναγνώριζε (ένόψει καί κά
ποιας άδυναμίας του στό χώρο τής
άριστεράς διανόησης) τό γεγονός ότι
υπάρχουν καί έξω άπ' αύτό κάποιες
δυνάμεις πού, χωρίς νά έκβιαστοϋν μέ
προτάσεις πού νά ίσοδυναμούν μέ
συμβάσεις προσχώρησης, θά μπορού
σαν νά τού προσφέρουν όχι μόνο τή
συνεργασία τους, άλλά ίσως καί κά
ποιες ιδέες ικανές νά έμπλουτίσουν
τίς άναζητήσεις του καί τίς ιδεολογι
κοπολιτικές του έπεξεργασίες.
Μετά τίς έκλογές τού 81, ποιές
κατευθύνσεις πήρε αύτή ή προ
σπάθεια;
Ήδη πριν τίς έκλογές είχαν γίνει κά
ποιες κινήσεις πρός τήν κατεύθυνση
τής ύλοποίησης τής πρότασης. Τό κα
λοκαίρι τού 81 όργανώθηκε άπό τό
ΠΑΣΟΚ στήν Πάντειο ένα συνέδριο
γιά τή νεοελληνική πραγματικότητα
(δέ θυμάμαι αύτή τή στιγμή τόν τίτλο
του), στό οποίο ύπήρχαν εισηγητές
καί άπό τόν εύρύτερο χώρο τής Αρι
στερός, καί μάλιστα τής άνανεωτικής.
Θυμάμαι, χαρακτηριστικά, ότι στό κά
θε θέμα είχε γίνει σαφώς προσπάθεια

νά ύπάρχει ένας πασοκίτης καί ένας
μή πασοκίτης εισηγητής. Τότε περί
που άρχισαν καί κάποιες συζητήσεις
(κάπως ιδιωτικές καί άνεπίσημες πά
ντοτε άλλά άρκετά συγκεκριμένες)
γιά τό ποιά μορφή θά έπρεπε νά
πάρει ή «κίνηση», οπότε καί πρωτοέγινε λόγος γιά ένα περιοδικό θεωρητι
κού βασικά χαρακτήρα, στό όποιο θά
μπορούσαν νά συνυπάρξουν καί νά
συλλειτουργήσουν δυνάμεις πασοκικές καί έξωπασοκικές. Είχε μάλιστα
προταθεί καί ό τίτλος Τρίτος Δρόμος
γιά τό περιοδικό, καί λίγο-πολύ όλοι
τόν είχαμε άποδεχτεί σάν δηλωτικόν
άκριβώς τού στόχοι· τής όλης προσέγ
γισης, πού ήταν άνάμεσα στ' άλλα, καί
ή πολιτική καί ιδεολογική σύγκλιση
όλων έκείνων τών άριστερών δυνάμε
ων πού έχουν έρθει οριστικά σέ ρήξη
τόσο μέ τό τριτοδιεθνιστικό όσο καί
μέ τό σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο.
Μετά τίς έκλογές τώρα. Μόλις πέ
ρασε ή πρώτη φούρια πού άκολούθησε τήν έκλογική νίκη τού ΠΑΣΟΚ καί
τό σχηματισμό τής κυβέρνησής του,
άρχισαν καί πάλι σιγά-σιγά κάποιες
συζητήσεις γιά τήν παραπέρα προώ
θηση τής πρότασης κάτω άπό τίς νέες
συνθήκες. Θά πρέπει φυσικά νά γίνει
σαφές -κι αύτό ισχύει γιά όλες τίς
φάσεις τής υπόθεσης αυτής- ότι δέν
ύπήρξε ποτέ άπό μεριάς ΠΑΣΟΚ ού
τε συνέχεια μέ τή στενή έννοια τού
όρου, ούτε μεθοδικότητα, ούτε ένιαία
άντίληψη στήν άντιμετώπιση τού ζη
τήματος. Κατά καιρούς τό θέμα ζω
ντάνευε καί νέα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ
έκδήλωναν ένδιαφέρον γιά τό έγχείρημα, γιά νά έπακολουθήσει καί πάλι
κάποια περίοδος άδράνειας ή άδιαφορίας κ.ο.κ. Ή συζήτηση λοιπόν γιά
περιοδικό ξαναβγήκε τότε στήν έπιφάνεια, ένώ ταυτόχρονα άρχισε νά
κυκλοφορεί καί ή ιδέα γιά δημιουργία

μοιάζει μέ μικρογραφία τής
συνένωσης όλων των τάσεων
τής άνανεωτικής αριστερός
ύπό τήν αιγίδα τού ΠΑΣΟΚ;
θά σοϋ πώ μιά προσωπική γνώμη.
Δέν πιστεύω οτι μπορεί νά προχω
ρήσει ή υπόθεση τής κοινωνικής
άλλαγής μέ νησίδες. Απ' αυτή τήν
άποψη καμιά νησίδα, οϋτε βέβαια
τό Ύφ. Ν. Γ. μπορεί πραγματικά
νά συμβάλει άπό μόνο του στή δια
μόρφωση μιας άλλης πραγματικότη
τας. Στό Υφυπουργείο Ν.Γ. έπιχειρείται νά άξιοποιηθοϋν στελέχη τής
παλιάς φοιτητικής γενιάς καί τής
γενιάς τού Πολυτεχνείου άπό τό
χώρο τής άνανεωτικής άριστεράς.
Θά ήταν θετικό αυτό τό 'Υφυπουρ
γείο νά προχωρήσει ορισμένα συ
γκεκριμένα πράγματα σέ διαφορε

τική άπό τή γενική κατεύθυνση.
Δέν πρέπει όμως νά 'χουμε καμιά
αυταπάτη ότι αύτό θά ήταν άλλαγή
τής συνολικής πορείας. Γίνονται ί
σως κάποιες προσπάθειες γιά νά
μπουν οι βάσεις μιάς διαφορετικής
άντίληψης, άλλά αύτά σκαλώνουν
στή συνολική λογική λειτουργίας
τής πολιτικής ζωής καί δέν έχουν
κατά τή γνώμη μου καμιά προοπτι
κή. Μπορούμε νά σημειώσουμε κά
ποια φαινόμενα δημοκρατικότερης
λειτουργίας, κάποιων άνοιγμάτων,
πού κι αύτά όμως θά καταλήξουν
νά άφομοιωθούν στή συνολική λογι
κή τού ΠΑΣΟΚ, όταν γίνονται μέσα
άπό μιά νησίδα. Ή νέα έξουσία
άσφαλώς δέν μπορεί νά οΐκοδομηθεϊ σέ στεγανά καί δέ θά ήταν τό
Ύφ. Νέας Γενιάς αύτό πού θά

κάποιου κέντρου μελετών, ανάλογου
κάπως μέ τά ινστιτούτα ορισμένων
μεγάλων άριστερών κομμάτων τής Ευ
ρώπης. Τό κέντρο αύτό θά έξέδιδε τό
περιοδικό, έχοντας όμως παράλληλα
καί μιά σειρά άλλες δραστηριότητες
(οργάνωση συνεδρίων, ομάδες έρευ
νας κλπ).
Καί όλα αύτά πάντοτε -άπό τή
μεριά μας τουλάχιστον- πρός τήν κα
τεύθυνση τής άμοιβαίας γονιμοποίη
σης καί τής δυνατότητας νά περνούν
ορισμένες ιδέες στόν κομματικό μηχα
νισμό τού ΙΙΑΣΟΚ όχι άπευθείας
(πράγμα πού θά προκαλούσε άντιστάσεις πολλών ειδών καί άπό πολλές
μεριές), άλλά σιγά-σιγά καί άφού διυλιστούν άπό τό κέντρο αύτό καί τό
θεωρητικό του έντυπο. Είναι ίσως
χαρακτηριστική (στό πνεύμα της φυ
σικά κι όχι στό γράμμα της) ή φράση
σημαντικού στελέχους τού άνανεωτικού χοίρου τήν έποχή έκείνη: «τό
ζητούμενο είναι ένα περιοδικό μέ 1/3
ΠΑΣΟΚ, 1/3 ΚΚΕέσ. καί 1/3 άνένταχτους».
Έτσι φτάσαμε στήν άνοιξη τού
1982, όπότε φάνηκε νά γίνεται κά
ποιο «ποιοτικό άλμα». Σέ γενικότερη
εισήγηση πρός τήν Κεντρική Επιτρο
πή τού ΠΑΣΟΚ γραμμένη άπό τόν
Κώστα τό Λαλιώτη υπήρχε, άνάμεσα
σέ άλλα πολλά, καί συγκεκριμένη ανα
φορά στό θέμα, όπου έπισημαινόταν
ή άνάγκη νά προσεγγιστούν μέ πολιτι
κούς όρους μιά σειρά άνένταχτοι καί
άλλοι άριστεροί και νά άνοίξει ένας
στοιχειώδης διάλογος μ' αύτούς. Με
τά λοιπόν τήν έγκριση τής εισήγησης
αύτής (μπορεί φαντάζομαι νά βρεθεί
τό πλήρες κείμενό της), ή συζήτηση
άρχισε νά γίνεται πολύ πιό συγκεκρι
μένη. Κυκλοφόρησαν πρόχειροι κατά
λογοι ονομάτων γιά τή συντακτική
επιτροπή τού περιοδικού, ρίχτηκαν
ιδέες γιά τήν άκριβή μορφή πού θά
έπρεπε νά πάρει τό κέντρο, έπιχειρήθηκε παραπέρα ζύμωση τής πρότα
σης πρός διάφορες κατευθύνσεις,
κλπ. Μέχρι καί ή σύνθεση τού 5μελούς συντονιστικού οργάνου τού κέ
ντρου μελετών είχε συζητηθεί!

σως πραγματικά κάποια διευκρίνηση.
Σέ όλη αυτή τήν πορεία, δέν άλλαξε
ποτέ ή άποψή μου γιά τό τί είναι καί
πώς λειτουργεί τό ΠΑΣΟΚ. Αλλωστε
έχω γνωρίσει προσωπικά άρκετά κα
λά τό ΠΑΣΟΚ. τό έχω ζήσει στό πετσί
μου θά έλεγα γιά νά είμαστε και λίγο
γλαφυροί, έτσι πού πολύ δύσκολα θά
μπορούσα νά τρέφω αυταπάτες ή νά
γίνω ξαφνικά άφελής. Η ύπόθεση
τής προσέγγισης μέ τό ΠΑΣΟΚ έμπαι
νε γιά μένα σάν μιά πρόκληση, σάν
ένα στοίχημα, πού έπρεπε νά δεχτού
με αν θέλαμε νά προσπαθήσουμε νά
υπάρξουμε πολιτικά μέ ούσιαστικούς
όρους. Αν καθώς ή «ύπόθεση» θά
προχωρούσε έβλεπα ότι έπρόκειτο
γιά λεόντειο έταιρία. άν διαπίστωνα
πώς έλειπε τό άπαραίτητο έκείνο mi
nimum σεβασμού τής ίδιαιτερότητάς
μας, έγώ τουλάχιστον ήμουν άποφασισμένος νά «τά βροντήξω» τήν άλλη
μέρα τό πρωί καί νά γυρίσω στή
μοναξιά μου. Θά μπορούσε βέβαια
κανείς νά πει ότι περίμενα «καλλιγρα
φίες άπό τής μυλωνούς τόν κώλο». Τί
νά πώ; Ισως νά είναι κι έτσι τό
πράγματα. Έκείνη πάντως τήν έποχή
όσοι είχαμε περισσότερο ή λιγότερο,
άνακατευτεϊ σ' αυτήν τήν ύπόθεση
πιστεύαμε πώς «άξιζε ό θρόνος τής
Γαλλίας μιά λειτουργία», πώς άξιζε
κανείς νά ρισκάρει καί κάτι προκειμένου νά προχωρήσει τό τόσο φιλόδοξο
αύτό σχέδιο γιά μιά σύγκλιση συγκε
κριμένων δυνάμεων στό πολιτικό καί
άκόμη περισσότερο ίσως, τό ιδεολογι
κό έπίπεδο. Αλλωστε άκόμη καί σή
μερα έξακολουθώ νά είμαι πεισμένος
πώς. άν τελικά γύρω άπό τήν πρότα
ση έκείνη συσπειρώνονταν δυνάμεις,
ή έστω καί άτομα άπό τό ΠΑΣΟΚ. τό
ΚΚΕεσ, τήν ΕΔΑ τούς άνένταχτους
κλπ. θά μπορούσαν πράγματι νά προκύψουν πολύ γόνιμες καί νά άναπτυχθούν πολύ ένδιαφέρουσες δυναμι
κές. Κι ας μήν ξεχνάμε έπιπλέον πώς
μιλάμε γιά τήν περίοδο άμέσως μετά
τήν άνάληφιη τής διακυβέρνησης τής
χώρας άπό τό ΠΑΣΟΚ, όπότε μιά
κάποια εύφορια μάς κατείχε σχεδόν
όλους μας.

Πώς έβλεπες τότε έσύ αύτήν
τήν προσέγτγιση μέ τό ΠΑΣΟΚ;
Πίστευες πραγματικά πώς θά
μπορούσε τό πράγμα νά «περ
πατήσει»;

Καί πώς δλη αύτή ή κίνηση κα
τέληξε στήν άπλή χρησιμοποίη
ση κάποιων άτόμων στόν κυβερ
νητικό μηχανισμό;

Σ' αύτό τό σημείο, θά χρειαζόταν ί-

Εδώ κατά τή γνώμη μου, υπάρχει
κάποιο λάθος στήν έκτίμηση τών γε

μπορούσε ν' άλλάξει τις γενικές κα
τευθύνσεις.
Παρέχει τελικά αύτή ή πολιτι
κή εύσημα πλουραλισμού στό
ΠΑΣΟΚ σέ μιά έποχή πού στό
δικό του χώρο τις διαφωνίες
τις άντιμετωπίζει μέ άποκλεισμούς καί διαγραφές;
Υπάρχει άναμφισβήτητα μιά τέ
τοια πλευρά. "Ομως σάν φαινόμενο
νομίζω ότι δέ βαραίνει στις έξελίξεις. Από τήν καθημερινή έμπειρία
γίνεται δλο καί πιό φανερό σέ εύρύτερες δυνάμεις οτι τό ΠΑΣΟΚ άρνείται ούσιαστικά τόν πολιτικό
πλουραλισμό. Τό ΠΑΣΟΚ έπιμένει
στή γνωστή λαθεμένη άντίληψή του
γιά τή συγκρότηση τής Λαϊκής Ε 
νότητας μέσα σέ ένα κόμμα. Έν
γονότων ή τουλάχιστον στή διατύπω
ση. Η χρησιμοποίηση κάποιων άτό
μων στόν κυβερνητικό μηχανισμό δέν
άποτελεί σέ καμιά περίπτωση συνέ
χεια όλης έκείνης τής προβληματικής
πού περιγράφτηκε παραπάνω, άλλά
προϊόν άλλου είδους διαδικασιών
προσέγγισης καί άλλων έκτιμήσεων
(κι άπό τις δυό μεριές), πού τό πολύ
πολύ πού θά μπορούσα νά δεχτώ
είναι ότι έκτυλίσσονταν παράλληλα μέ
τά όσα έγώ τουλάχιστον θεωρούσα
ούσιαστικό περιεχόμενο τού έγχειρήματος.
.Αλλά άς ξαναγνρίσουμε γιά λίγο
στά γεγονότα. Γύρω στό Πάσχα τού
82 τό θέμα έπρόκειτο νά έγκριθεί
τυπικά κι άπό τό Εκτελεστικό Γρα
φείο τού ΠΑΣΟΚ, καί άμέσως μετά
ύποτίθεται ότι θά έμπαινε μπροστά
τό κέντρο, τό περιοδικό κλπ., κλπ.
Αύτή είναι τουλάχιστον ή τελευταία
πληροφόρηση γιά τό θέμα πού είχα
έγώ. Τώρα, γιά τό πώς. μέ ποιό σκε
πτικό και ποιές διαδικασίες διάφοροι
μετέχοντες στήν κίνηση βρέθηκαν
τούς άμέσως επομένους μήνες σέ άνώτερες θέσεις τού κρατικοί’ μηχανι
σμού. ρωτήστε τούς ίδιους. Τυπικά,
έγώ έχω μείνει να περιμένω τήν έγκρι
ση τού Εκτελεστικού Γραφείου τού
ΠΑΣΟΚ γιά νά ξεκινήσουμε! Πάντως,
στόν ένάμιση περίπου χρόνο πού έχει
μεσολαβήσει άπό τότε, όχι μόνο άπό
τήν πλευρά τού ΠΑΣΟΚ άλλά οϋτε
κάν άπό τήν πλευρά τών άνανεωτικών
συναγωνιστών μου, δέ θεώρησε ποτέ
κανείς άπαραίτητο έστω καί νά μού
κάνει λόγο γιά τό θέμα καί φυσικά
πολλώ μάλλον νά μού έξηγήσει τι άκριβώς συνέβη.
Πώς έρμηνεύεις έσύ τό φαινό
μενο μιά σειρά στελέχη τού άνανεωτικού χώρου, πού προε
κλογικά μάλιστα σέ μέμφονταν
γιά τήν άποψή σου, νά βρίσκο
νται σήμερα σέ ύπεύθυνες κυ
βερνητικές θέσεις;
Σχετικά μέ τά γεγονότα καί τις διαδι
κασίες, νομίζω πώς είπα ήδη άρκετά.
Οσο γιά τό πώς έρμηνεύω τό φαινό
μενο, θά διαφωνήσω μέ τήν εξήγηση
πού δίνεται στό προηγούμενο τεύχος
τού ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ. Λέ νομίζω πως στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις ή λύση
πρέπει νά άναζητηθεί σέ έπιπεόο ά
ποψης γιά τήν έληνική κοινωνία. Ι
σως κάπου νά ύπάρχει καί ένα τέτοιο

όψει έκλογών έπανέρχεται στό δί
λημμα ΠΑΣΟΚ ή Δεξιά πού πολώ
νει έντονα τήν πολιτική ζωή τού
τόπου καί άποπροσανατολίζει τήν
πάλη τού λαού.
Κλείνοντας θά ήθελα νά πώ ότι
σήμερα, τή στιγμή μάλιστα πού ή
πολιτική καί ή άσκηση τής έξουσίας
άπό τό ΠΑΣΟΚ έχουν όδηγηθεί σέ
άδιέξοδα, αύτό πού προέχει είναι ή
συσπείρωση τών δυνάμεων τής άνα
νεωτικής άριστεράς στή βάση μιάς
κοινής στρατηγικής καί μιάς άλλης
πολιτικής πού θά έπιτρέψει νά δημιουργηθεί μιά νέα δυναμική καί νά
άνανεωθεί ή προοπτική τού σοσια
λισμού στήν Ελλάδα. Αύτός είναι
καί ό δρόμος πού θά οδηγήσει στό
ξεπέρασμα τής βαθιάς κρίσης τής
άριστεράς στήν έποχή μας.
στοιχείο' σίγουρα δέν είναι όμως τό
κυρίαρχο. Θά έλεγα πως ή έρμηνεία
τού ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ, άν δέν άποτελεί
προϊόν άμηχανίας ή κακώς ένοούμενης αβρότητας, μυρίζει παλαιομαρξισμό. Υπάρχουν και καταστάσεις πού
γιά νά τις έρμηνεύσουμε δέ χρειάζεται
νά φτάσουμε στό χαρακτήρα τής ελ
ληνικής κοινωνίας, στήν κύρια άντιθεσή της ή δέν ξέρω τι άλλο. Οί άριστε
ροί δέ δρούν πάντοτε μέ βάση τις
άναλύσεις τους γιά τόν κοινωνικό
σχηματισμό καμιά φορά τά κίνητρα
είναι, άς τό πούμε έτσι πιό «άνθρωπινα». Λέ θέλω νά προχωρήσω παραπέ
ρα σ' αύτό τό σημείο. Στό κάτω-κάτω
υπάρχουν τά κείμενα, υπάρχουν οί
πράξεις ή παραλείφ'εις τών άνθρώπων
κι ό καθένας άς βγάλει και μόνος του
τά συμπεράσματά του. Πάντως, και
μέ κίνδυνο νά έπαναληφθώ έλαφρά,
θά ήθελα νά πώ ότι αύτό τό έντελώς
έξατομικευμένο κατά περίπτωση
«τσιμπολόγημα» πού έγινε καί πού
γίνεται άπό τό ΠΑΣΟΚ στό χώρο τής
ευρύτερης άριστεράς δέν έχει καμιά
σχέση μέ τή δική μου τουλάχιστον
άποιβη γιά τό περιεχόμενο, τούς ό
ρους καί τούς απώτερους στόχους τής
πρότασης έκείνης πού καταγράφτηκε
σάν «κριτική υποστήριξη στό ΠΑ
ΣΟΚ». Αλλωστε τό ότι πάντα θά
υπάρχουν τόσο οί έξουσίες πού θά
«τσιμπολογούν» μ αύτόν τόν τρόπο
όσο κι έκείνοι πού θά είναι πρόθυμοι
νά «τσιμπολογηθούν», έγώ τουλάχι
στον τό θεωρώ δεδομένο.
Κλείνοντας, θυμάμαι χαρακτηριστι
κά ότι ήδη άρκετά πριν άπό τίς έκλογές τού 81 είχα υποστηρίξει σέ κά
ποια συζήτηση πώς ή κριτική υποστή
ριξή μας δέν θά έπρεπε σέ καμιά
περίπτωση νά έκφυλιστεί α) σέ οργα
νωτική ένταξη στό ΠΑΣΟΚ β) σέ
άπλή συλλογή φήφων υπέρ τού ΠΑ
ΣΟΚ καί γ) σέ άπλή άτομική συμμε
τοχή στόν μελλοντικό κρατικό μηχανι
σμό. Σήμερα, 3 σχεδόν χρόνια μετά,
έλάχιστα πράγματα θά είχα νά προ
σθέσω σέ μιά ένδεχόμενη έπαναληφη
τής ίδιας συζήτησης. Η «κριτική υπο
στήριξη» -μέ τήν ειδικότερη έννοια
πού δίναμε στόν όρο έγώ και κάποιοι
άλλοι σέ κάποια φάση, καί όχι βέβαια
ή σέ τελευταία άνάλυση κριτική υπο
στήριξη πού όλη ή έλληνική άριστερά
έφαρμόζει σάν πολιτική άπέναντι στό
ΠΑΣΟΚ -μπορούμε σήμερα τελεσίδι
κα νά πούμε ότι πέθανε πριν καλάκαλά γεννηθεί άκόμη.
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ήν παρθενική του έμφάνιση στον
ανανεωτικό χώρο έκανε ό Νίκος
Μπίστης, μέ άρθρο πέντε σελίδων στό
διμηνιαίο περιοδικό τοϋ ΚΚΕ έσωτ. ( Ή
ΑΡΙΣΤΕΡΑ σήμερα τεύχος 2). Θά περίμενε
κανένας, καί χωρίς νά πιστεύουμε ότι είναι
εύκολο, ένα κείμενο μέ τή διαδρομή τής
παραγωγής καί ολοκλήρωσης τών θεωρητικών
καί πολιτικών άπόψεων πού οδήγησαν ένα
στέλεχος τής άντιδικτατορικής γενιάς στήν
άποχώρηση - διαγραφή άπό τό ΚΚΕ.
Αντί αυτού ό Ν.Μ. άπευθύνεται στούς
«άνένταχτους» κάθε άριστερής προέλευσης,
μέ τό δίλημμα «Κ Κ Ε έσωτ. ή Τρίτη λύση»
γιά νά καταλήξει σέ μιά πρόταση-κάλεσμα
οργανωτικής καί πολιτικής ένίσχυσης τού
ΚΚΕ έσωτ.
Βέβαια, ό Ν.Μ. δέν υπήρξε ποτέ
«άνένταχτος». Είχε μάλιστα τήν τύχη, όταν
άποχώρησε άπό τό ΚΚΕ πριν τρεις μήνες, νά
ύπάρχει δίπλα του έδώ καί άρκετά χρόνια
ένας πολιτικός σχηματισμός, πού πέρα άπό
έπιμέρους διαφωνίες, βασικά τόν εξέφραζε.
Τό ΚΚΕ έσωτερικού. Καί είχε, πρέπει νά
πούμε, τό πολιτικό θάρρος νά προσχωρήσει
άμεσα.
Αυτή λοιπόν, ή δικαιολογημένη άπειρία του
άπό τούς προβληματισμούς τού «χώρου τών
άνένταχτων», φαίνεται σέ μιά σειρά άπό
διατυπώσεις του. Ήδη άπό τόν τίτλο τού
άρθρου «Κ Κ Ε έσωτ. ή Τρίτη λύση» καί
κυρίως μέ όσα άκολουθούν, άντιμετωπίζεται
τό πρόβλημα τής θεωρητικής, ιδεολογικής καί
πολιτικής κρίσης τής Αριστερός, σάν ένα
άπλό, οργανωτικό κυρίως θέμα - μέ τό
' Εσωτερικό ή μέ άλλο σχήμα - μιά καί ό
Ν.Μ. σπεύδει έκ τών προτέρων νά «τονίσει»
ότι «όποιοδήποτε τρίτο σχήμα θά κινηθεί
άναγκαστικά μέσα σέ αυτά τά
«ιδεολογικοπολιτικά» πλαίσια πού πρώτο
έθεσε τό ΚΚΕ έσωτ.»
"Αν όμως δεχτούμε, καί αυτό φαίνεται νά
χαρακτηρίζει τήν πλειοψηφία τών
«άνένταχτων», ότι οί «ένστάσεις» καί οί
«αντιρρήσεις» γιά τό ΚΚΕ έσωτ. δέν
περιορίζονται στά «σοβαρά πολιτικά λάθη»,
«στίς άλλεπάλληλες οπισθοχωρήσεις τών
άνανεωτικών ιδεών», ή «στόν δημοκρατικό ή
όχι χαρακτήρα του» άλλά στό
ιδεολογικοπολιτικό καί οργανωτικό του
πλαίσιο πού άναπαράγει τά «λάθη», τότε ή
πρόταση-κάλεσμα τού Ν.Μ., άθέλητα βέβαια,
έχει τόν χαρακτήρα μιας άθέμιτης
προσχώρησης ή ένσωμάτωσης. "Ας
σημειώσουμε ότι σέ περιόδους έκλογικών
συζητήσεων - όσο καί αν οί έκλογές είναι
μακριά ή κοντά - δημιουργείται ένα πολιτικό
καί άνθρώπινο άγχος πού οδηγεί πολλές
φορές σέ συγκλίσεις, πού τήν επομένη τών
έκλογών γίνονται οδυνηρές γιά όλους. Τό
ΚΚΕ έσωτ. καί ορισμένοι άνένταχτοι τών
προηγουμένων έκλογών είναι ίσως πιό
άρμόδιοι νά πουν περισσότερα.
Τό πιό όμως ένδιαφέρον άπό πλευράς
πολιτικών έξελίξεων, καί μέσα πλέον στό
ΚΚΕ έσωτ., είναι τό σημείο τού κειμένου
πού είσηγείται νά έγκαταλειφθεί τό
«άρνητικό πνεύμα ιδεολογικού φανατισμού»

άπέναντι στό ΚΚΕ καί ζητάει νά λάβει
ύπόψη του στήν πολιτική του τό ΚΚΕ έσωτ.
«τή λαϊκότητα καί άντιφατικότητα τού ΚΚΕ
καί τούς δεσμούς πού έχει μέ τήν έργατική
τάξη».
Πρέπει νά έπισημανθεί ότι πρόκειται γιά
σαφή πολιτική ένίσχυση τής τάσης έκείνης
τού ΚΚΕ έσωτ. (Λ. Κύρκος) πού έχει σάν
έπιλογή μιά «πιό συνετή» άντιμετώπιση τού
ΚΚΕ καί αντίστοιχα στό διεθνή χώρο τής
ΕΣΣΔ καί τού «υπαρκτού σοσιαλισμού».
"Αποψη πού στή σημερινή συγκυρία,
πριμοδοτεΐται άπό τήν όξυνση τού
διπολισμού διπλά. Όχι μόνο άπό τήν πλευρά
πού βλέπουν οί Ελληνες κομμοί'νιστές τής
άνανέωσης τήν Σοβιετική Ένωση άλλά καί
άντίστροφα. Η διεθνής κρίση δημιουργεί
άνακατατάξεις καί πεδία συγκλίσεων μέ
πολλές έκπλήξεις. Ας άναφέρουμε γιά
παράδειγμα τήν «περίεργη» άλλαγή πολιτικής
στάσης τού άλλοτε «άντισοβιετικού» γ.
γραμματέα τού Κ.Κ. Ισπανίας καί «Πάπα
τού Εύρωκομμουνισμού», Σαντιάγο Καρίγιο.
Η κυριαρχία σταδιακά τών «ρεαλιστικών»
αυτών άπόψεων στό ΚΚΕ έσωτ. φαίνεται
άναπότρεπτη, όσο παραμένει δέσμιο τής
ιδεολογικοπολιτικής καί όργανωτικής τον
φυσιογνωμίας. Σ' αυτή τήν περίπτωση τό
μέλλον του στήν καλύτερη έκδοχή είναι ό
ρόλος ένός μικρού συνδετικού κρίκοι·
άνάμεσα στό ΓΙΑΣΟΚ και τό ΚΚΕ.
Καί βέβαια ή «τρίτη λύση» χωρίς τή
συμβολή τών δυνάμεων πού περικλείει τό
ΚΚΕ έσωτ. θά άπομακρυνθεί.
Παν. Παναγιωτου

πανεμφανίστηκε στό Αντί (τεύχος τής
14ης Οκτωβρίου), ό τακτικός του
συνεργάτης Πέτρος Εκλογικός, μέ τό
άρθρο του « Εκλογικά σενάρια και λογικές
προβλέψ εις».
Τό άρθρο έπιχειρεί, πέραν τών έκλογικών
σεναρίων, νά περιγράψιει τό χαρακτήρα τής
έξουσίας τού Ι1ΑΣΟΚ. Αίφνης, διαβάζουμε:
«α νεξά ρτητα άπό τις όπ οιες αναλύσεις ότι
«έ ν τ έ λ ε ι» τό Π Α ΣΟ Κ da έκσυγχρονίαει τόν
καπιταλισμό κτλ. τό σίγουρο είναι ότι αυτό
όέν τό έχουν πληροφ ορηθεί οί καπιταλιστές
- ούτε τό ίδιο τό ΙΙΑ Σ Ο Κ ». Πριν
άναρωτηθοϋμε μήπως καί ό II. Εκλογικός
προσπαθεί νά καλύψει αυτό τό κενό
πληροφόρησης τών καπιταλιστών - καί τού
ίδιου τού ΠΑΣΟΚ, μάς κεραυνοβολεί
γράφοντας: « "Ετσι, νομίζω καί ώς
μεταρρνθμιστική άννα μη. έστω καί σάν
λυσσασμένη γιά έξουαία νομενκλατονρα,
έστω καί σάν άναόιάταξη τής έξουσίας
μεταξύ μερίόω ν τής άρχοναας τάξης, τό
Π Α ΣΟ Κ βρίσκεται σέ τροχιά ρήξης, τόσο
μέ τό πλέγμα τής ιμπεριαλιστικής
έξάρτησης, όσο και μέ τις ντόπιες
έκπροαωπήαεις, τήν παραδοσιακή
ηγεμονική μερίδα τον έλληνικοϋ άστιομυν
τόσο σέ π ολιτικ ό όσο καί σέ κοινωνικό
έ π ίπ ε ό ο ».
Δέν βρίσκετε κάπως υπερβολική τήν
έκφραση «λυσσασμένη γιά έξουαία
νομενκλατούρα»... Τα, τσ, τα. Κάτι τέτοιο
δέν τό πιστεύουμε ούτε κάν έμείς, πού στό
κάτω κάτω, δέν έχουμε τήν έντύπωση ότι τό
ΠΑΣΟΚ «β ρίσκ ετα ι σέ τροχιά ρ ή ξη ς » μέ
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τόν άστισμό. Αντίθετα, όπως διαπιστώνεται
καί στήν έρευνα τού Σχολιαστή « Αριστεροί
στήν υπηρεσία τής Αλλαγής», τό ΠΑΣΟΚ
πολύ άπλόχερα μοιράζει κρατικές πολιτικές
θέσεις σέ κάθε άριστερό πού είναι πρόθυμος
νά τό υπηρετήσει. Ό χαρακτηρισμός, λοιπόν,
είναι άναμμ ιβολα έμπαθής. Ανάλογη
έντύπωση δημιουργεί καί ή άποψη τού Π.
Εκλογικού ότι τό ΠΑΣΟΚ λειτουργεί σύν
τοίς άλλοις «π ρ ό ς όφελος τού πολιτικού
προσω πικ ού πού έπ ια τρα τεύ ει». Μήπως
αυτή ή έμπάθεια τού II. Εκλογικού
κατευθύνεται έναντίον τού Π. Ευθυμίου,
συνεργάτη τού Α ν τ ί καί μέλους τής
«νομενκλατούρας;» Ισως ό τελευταίος νά
είναι αρμόδιος νά άπαντήσει.
Τ. Μ αστραντώνης

έ τήν ευκαιρία τής έκδοσης τού
Δεκαπενθήμερον Π ΟΛΙΤΗ ας
άναφερθούμε σέ δυό έκκρεμότητες μέ
τόν Μ ηναίο.
α) Στό τεύχος 62. ό Μιχάλης
Παπαγιαννάκης απαντά στον Τάσο
Κυπριανίδη για τήν κριτική πού τού είχε
άπευθύνει άπ τή στήλη στό τεύχος 6 τού
Σχολιαστή.
β) Στό τεύχος 63. σέ «Ευχαριστήριο»
σημείωμά του, ό Αριστείδης Μπαλτάς
άπαντά έκ μέρους τού έαυτού του, «έκ
μέρους τού π εριοδ ικ ού Π Ο Λ ΙΤ Η », καί «έκ
μέρους τής άρια τέρας συνολικά» στό άρθρο
« Αριστεροί στήν Υπηρεσία τής Αλλαγής»
τού τεύχους 7 τού Σχολιαστή.
Σ' ό,τι άφορά τήν ουσία τού πρώτου
θέματος δέ θά έπανέλθουμε. Παραπέμπουμε
άπλώς στό άρθρο τού Τάσου Κυπριανίδη
«Μονεταρισμός και αριστερός
νεοφιλελευθερισμός» στο τεύχος 5 τού
περιοδικού Θ έσεις.
Οσο για τό δεύτερο θέμα, ο Α. Μπαλτάς
αποφεύγει έπιμελώς νά μπει στήν ούσια. Και
άν μέν περιοριζόταν νά μιλήσει καί vci
έξηγηθεί «έκ μέρους τού έαυτού του καί
τού Π ο λ ίτη » κανείς δέν μπορούσε νά τού
άμφισβητήσει τό δικαίωμα. Οταν όμως μιλά
«έ κ μέρους τής άριατεράς συνολικά » γιά
να κατακεραυνώσει τούς «τρ ε ις φ ίλους» ότι
άρκούνται «σ τή δ ήρε να η καί τό σερβίρισμα
ένός δ εύτερου μετά τήν Ο ρθοδοξία
ά ριστεροϋ σκα νδάλου», θά περίμενε κανείς
ότι ό ίδιος θά πραγματευόταν τό θέμα μέ
« νηφαλιότητα, ιδεολογική καθαρότητα,
μόχθο καί θεωρητική έπ ά ρκ εια », άρετές
πού ό ίδιος θεωρεί προϋποθέσεις. Ά ν τ '
αύτού ούδέν.
Τό άρθρο τού Σχολιαστή πρότεινε ένα
σχήμα έρμηνείας. "Αν ό Α. Μπαλτάς τό
θεωρεί έσφαλμένο, άς έπιχειρηματολογήσει
έπι τής ουσίας. Γιατί βέβαια δέν είναι
δυνατόν νά δεχτούμε τή δικαιολογία ότι
«άλλες άαχολίες. δυστυχώς, μού
άπαγορεύουν νά ένδιατρίψ ω στή συμβολή
αυτή όσο πραγματικά τής ά ξιζει». Σ' αύτή
τήν περίπτωση καλύτερα νά μήν «ένδιέτριβε»
καθόλου.
Δ.Ψ.

Μ
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Στοιχεία μιας άνάλυσης πέρα άπ* τούς «εθνικούς μύθους»

' Η «άλλη» πραγματικότητα
II πρωτοβουλία τοϋ Γ.Γ. τού
Ο.Η.Ε. γιά τό Κυπριακό επαναφέρει
στήν έπικαιρότητα τή συζήτηση γιά τό
«μεΐζον» πρόβλημα τού Έθνους καί
τού Ελληνισμού.
Ταυτόχρονα, μάς δίνει την ευκαιρία
νά επανεξετάσουμε τις βασικές τοπο
θετήσεις της Παραδοσιακής (αλλά καί
μεγάλοι· μέρους τής νέας και ριζοσπα
στικής) Αριστερός γιά τό θέμα.

' Η μυθολογία
τής αριστερός
Καί έπειδή «ό μύθος είναι λόγος»,
άς έπιχειρήσουμε νά κωδικοποιήσου
με τή δομή τής άριοτερής μυθολογίας
γιά τήν κυπριακή κρίση: σύμφωνα μ
αυτήν, στόν χώρο τής Ά . Μεσογείου
διασταυρώνονται τρεις «οντότητες»,
Ελλάδα, Τουρκία καί Κύπρος κενές
περιεχομένου, πού μοιάζουν νά είναι
κοινωνικά άκαθόριστες και ιστορικά
καθηλωμένες. Τό «άόρατο χέρι» τού
άμερικανονατοίκού ιμπεριαλισμού,
θά έρθει νά καλύψει τήν έλλειψη πε
ριεχομένου, νά τούς δώσει ιστορία καί
νά τις προσδιορίσει κοινωνικά. Η
Τουρκία στό ρόλο τού μόνιμα έπιτιθέμενου, ή Κύπρος - τό θύμα καί ή
Ελλάδα στό ρόλο τού έκ γενετής
άνικανου καί παθητικά άδιάψορου.
Και όλα έτσι τραβάνε τό δρόμο τους
καί γράφουν τήν ιστορία.
« Ο μύθος είναι λόγος», άλλά λόγος
ιδεολογικός. Γι' αυτό πρέπει νά περά
σουμε πάνω άπ' τά συντρίμμια του,
άν θέλουμε νά κατανοήσουμε σωστά
τήν πραγματικότητα. Γιά μάς, στήν
άνατολική πλευρά τής Μεσόγειοι·, δέν
διασταυρώνονται τρεις «οντότητες»,
άλλά τρεις κοινωνίες καί μάλιστα κα
πιταλιστικές, ένταγμένες στήν ιμπε
ριαλιστική αλυσίδα σέ ιεραρχημένες
θέσεις. Οί καπιταλιστικές κοινωνίες όσο ιδιόμορφες καί νά είναι - έχουν
μεταξύ τους άντιθέσεις, άνταγωνισμούς, ταξικά συμφέροντα πού τό
ένα συγκρούεται μέ τό άλλο καί όλα
μαζί παρμένα δημιουργούν πολέμους,
κρίσεις καί συρράξεις, ειρηνικές δια
πραγματεύσεις, διακοινοτικές συνομι
λίες, έπίσημες πρωτοβουλίες καί «δεί
κτες». Ή εξέταση τής ανάπτυξης τής
Κυπριακής Οικονομίας μετά τήν ει
σβολή, είναι μιά καλή δίοδος γιά νά
δείξουμε μιά «άλλη» πραγματικότητα,
κρυμμένη καί ιδιαίτερα παραγνωρι
σμένη άπό τόν «μύθο».

Ο έλληνοκυπριακός
καπιταλισμός
μετά τήν εισβολή:
τό «οικονομικό θαύμα»
Ό ρυθμός αύξησης τού άκαθάριστου έγχώριου προϊόντος, κατά μέσο
όρο, φτάνει τό 9,5% τήν περίοδο
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1975-1981, πού είναι άπό τά ύψηλότερα ποσοστά στόν κόσμο. Επίσης οί
εξαγωγές τής χώρας αύξάνονται άπό
46,652 έκ. ΚΛ γιά τό 1974, σέ 148,485
ΚΛ τό 198Ü καί 196,7 έκ. ΚΛ γιά τό
1981 Παράλληλα, τήν ίδια περίοδο,
γίνονται σημαντικές επενδύσεις, έτσι
ώστε τό ποσοστό επενδύσεων πρός
το ΑΕΠ τής χώρας νά φτάνει στό
υψ·ηλό ποσοστό τού 32%. Η σημαντι
κότερη αύξηση παρατηρεϊται άναμφιβολα ατούς τομείς τής μεταποίησης
καί τών κατασκευών. Η προστιθέμε
νη άξια τής μεταποίησης άνέρχεται
άπό 38,9 έκ. ΚΑ τό 1975, στά 132, 8
έκ. ΚΛ κατά τό 1980, ένώ οί κατα
σκευές αυξάνουν άπό 17.8 σέ 100.1
έκ. ΚΛ τήν ίδια περίοδο, σέ τρέχουσες
τιμές.1
Οί σημαντικοί άναπτυξιακοί ρυθμοί
τής κυπριακής οικονομίας, συνοδεύο
νται άπό σημαντικότατες μεταβολές
στή διάρθρωσή της, πού δικαιολογούν
τόν χαρακτηρισμό τοϋ «Οικονομι
κού Θαύματος», σαν τομή στήν Κυ
πριακή ιστορία.
Ας έξετασουμε λίγο τά χαρακτηρι
στικά αυτής τής τομής.
Τό μοντέλο ανάπτυξης τής Κύπρου
πρίν τήν εισβολή, καθοριζόταν άπό
τήν ύπαρξη ενός μεγάλου γεωργικού
τομέα, πού παρουσίαζε έντονες τά
σεις μονοκαλλιέργειας. Ετσι κατά τό
1971, τό 40.9% τού ένεργού πληθυ
σμού άπασχολείτο στόν πρωτογενή
τομέα, άπό τόν όποιο προερχόταν τό
25.3% τού ΑΕΠ, ένώ τά άντίστοιχα
ποσοστά γιά τή μεταποίηση ήταν 14,8
καί 11,9%. Επίσης τά γεωργικά
προϊόντα συνεισέφεραν τό 60.8% τών
εξαγωγών τής χώρας (1973). Τά εσπε
ριδοειδή, τόν ίδιο χρόνο, άποτελούσαν τό 31 % τοιν συνολικών έξαγιυγών.
Η άνάπτυξη τού νησιού στηριζόταν
έπίσης στήν ύπαρξη μιας δυναμικής
τουριστικής υποδομής πού τό 1973
προσέφερε 23,8 έκ. ΚΛ, τή στιγμή
πού τό σύνολο τών εξαγωγών έφτανε
μόλις τά 57 έκ. ΚΛ.
Αυτό τό μοντέλο ανάπτυξης είχε
σάν κέντρο τό Βόρειο κομμάτι τής
Κύπρου στό όποιο βρισκόταν τό 80%
τής παραγωγής έσπεριδοειδών, τό
80% τής παραγωγής σιτηρών, καί τό
82% τών τουριστικών έγκαταστάσεων. Παράλληλα, άπό τό λιμάνι τής
Αμμοχώστου διεκπεραιωνόταν τό
83% τού γενικού φορτίου, ένώ, βό
ρεια πάλι, βρισκόταν μόνο τό 25% τής
βιομηχανικής παραγωγής.
Όπως είναι φυσικό, ή εισβολή τών
Τούρκων καί ή κατάληψ·η τής Βόρειας
Κύπρου, άνέτρεψε de facto τό προη
γούμενο μοντέλο άνάπτυξης. Ταυτό
χρονα, καί αύτό είναι τό σημαντικό,
όημιούργησε εκείνες τίς προϋποθέ
σεις πού χρειάζονταν ώστε τό «Οικο
νομικό Θαύμα» νά σημαίνει τήν τομή
καί τήν ποιοτική μεταβολή στήν έξέλι-

ξη τού κυπριακού καπιταλισμού.
Πράγματι, οί πρόσφυγες μετά τήν
εισβολή προαφέρονται σάν φτηνή έργατική δύναμη καί μάλιστα έξειδικευμένη καί μορφωμένη, άν σκεψτούμε
τό υψηλό μορφωτικό έπιπεδο τού κυ
πριακού λαού. Επίσης, τήν ίδια πε
ρίοδο εισρέει σημαντικό κεφάλαιο
στήν Κύπρο μέ τή μορφή Οικονομι
κής Βοήθειας. Κατά τήν περίοδο
1974-1976, οί εισφορές σέ χρήμα φτά
νουν τά 5.361.507 ΚΛ, ένώ σέ είδος
τις 4.292.134 ΚΛ. Η Αμερικάνικη
Βοήθεια, τήν ίδια περίοδο, φτάνει τά
85 έκ. δολάρια2. Η βοήθεια αύτή
έπενδύεται κύρια καί συσσωρεύεται
στόν κατασκευαστικό τομέα. Η πρώ
τη κρίση τού Λιβάνου άναγκάζει πολ
λές έταιρεϊες (καί τά κεφάλαιά τους)
νά μεταφέρουν τήν έδρα τους στήν
Κύπρο.
Η άπελευθέρωση φτηνής καί μορ
φωμένης εργατικής δύναμης καί ή
πολυποίκιλη εισροή κεφαλαίου είχαν
σάν αποτέλεσμα μιά θεαματική συσ
σώρευση κεφαλαίου πού μεταμόρφω
σε τή δομή τής κυπριακής οίκονομίας.
Έτσι, άμέσως μετά τήν εισβολή,
υπάρχουν στήν Κύπρο 86.000 πρό
σφυγες πού άποτελούν τό 39% τού
συνολικού ένεργού οικονομικά πλη
θυσμού, ούσιαστικά άνεργοι. Η πίε
ση πού έξασκεί ή στρατιά αύτή τών
άνέργων οδηγεί σέ σημαντική πτώση
τών μισθών, πού φτάνουν νά αναλο
γούν στό μισό τών μισθών, πρίν τήν
εισβολή. Σέ μικρό όμως χρονικό διά
στημα, ή φτηνή αύτή έργατική δύνα
μη άπορροφ άται άπό τόν άναπτυσσόμενο καπιταλισμό (άν καί ένα κομμάτι
«έξάγεται» στό εξωτερικό), έτσι ώστε
οί άνεργοι πέφτουν στό 16,1'λ. τού
ένεργού πληθυσμού τό 1975 καί στό
1,8% τό 1978.
Ας περιγράφουμε λίγο τά χαρακτη
ριστικά τοϋ μετακατοχικού μοντέλου
(καπιταλιστικής) άνάπτυξης τής Κύ
πρου.
Τό ποσοστό τής γεωργίας στό ΑΕΠ
τής χώρας πέφτει συνεχώς, φτάνο
ντας ατό 14% τό 1980, ένώ τήν ίδια
περίοδο έκεί άπασχολείται μόνο τό
21,1% τού συνολικού ένεργού πληθυ
σμού. Αν θυμηθούμε τά άνάλογα πο
σοστά πρίν τήν εισβολή, βλέπουμε ότι
ή πτώση είναι άρκετά σημαντική, Έ 
πίσης, ένώ οί συνολικές έξαγωγές τής
χώρας τήν ίδια περίοδο ύπετριπλασιάζονται, μειώνεται άρκετά τό ειδικό
βάρος τών γεωργικών προϊόντων
σ' αυτές. Έτσι τό ποσοστό τών γεωρ
γικών προϊόντων άπό 60,8% τό 1973.
πέφτει στό 37% τό 1976 καί στό 29%
τό 1979, καί οί έξαγωγές εσπεριδοει
δών άπό 16,2 έκ. ΚΑ τό 1973. φτά
νουν στά 8,8 έκ. ΚΛ τό 1979. Τήν ίδια
περίοδο αυξάνει σημαντικά τό ποσο
στό τού δευτερογενούς τομέα στό

ΑΕΠ. πού είναι 30% γιά τό 1980.
απασχολώντας τό 18,8%, τού ένεργού
πληθυσμού. Σημαντική αύξηση πα
ρουσιάζει καί ό τομέας τών κατα
σκευών, πού ένώ Τό 1975 άπασχολεί
τό 4.3" τού ένεργού πληθυσμού,
φτάνει τό 9.1%, τό 1979. Τεράστια
είναι ή αύξηση τής συμμετοχής τών
βιομηχανικών προϊόντων στίς έξαγω
γές, πηγαίνοντας άπό 29%, τό 1973.
σέ 67.6%, τό 1979.
Οί στρατηγικές κατευθύνσεις τού
ελληνοκυπριακού κεφαλαίου διαμορ
φώνονται σέ δύο κατεξοχήν έπιπεδα:
α) ένταξη στήν ΕΟΚ, καί β) διείσδυση
στις χώρες τής Β. Αφρικής καί τής Μ.
Ανατολής. Πράγματι, ή Κύπρος έχει
υπογράψει άπό τό 1972 συμφωνία
σύνδεσης μέ τήν ΕΟΚ, έχει λήξει τό
προβλεπόμενο πρώτο στάδιο τής σύν
δεσης, ένώ τώρα, κατά τή διάρκεια
τής Ελληνικής I Ιροεδρίας, άναμένεται νά αρχίζουν οί διαπραγματεύσεις
γιά τόν καθορισμό τού περιεχομένου
τοϋ δεύτερου σταδίου τής συμφωνίας
συνδέσεως.' Η σημαντικότερη όμως
πλευρά τής ιστορίας, είναι οί σχέσεις
τής Κύπρου μέ τίς Αφρικανικές καί
Μεσανατολικές χώρες, πού ή συμμε
τοχή τους στό έξωτερικό έμπόριο τής
Κύπρου έχει άνέλθει σημαντικά. ' Ενώ
αύτή ή συμμετοχή ήταν πρίν τήν ει
σβολή σχεδόν άνύπαρκτη, τώρα άπορροφούν τό 42%, τών συνολικών
κυπριακών έξαγωγών. Παράλληλα, ή
κρίση τοϋ Λιβάνου καί ή πολιτική
προσέλκυσης τής κυπριακής κυβέρ
νησης, έχει οδηγήσει μεγάλο αριθμό
ξένων έπιχειρήσεων (κύρια έμπορικών καί ναυτιλιακών) πού δρούσαν
σ' αύτές τίς χώρες, νά μεταφέρουν
τήν έδρα τους στήν Κύπρο, γιατί ή
μικρή της απόσταση άπ' αύτές καί ή
ιδιαίτερα οργανωμένη παροχή διοικη
τικών ύπηρεσιών τού νησιού, τούς
παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.

Ή «σύμπλευση» έλληνικού
καί έλληνοκυπριακοϋ καπι
ταλισμού
Σ' αύτό τό σημείο, είναι αναγκαίο
νά έξετάσουμε τή σχέση τού έλληνικού κεφαλαίου, μέ τίς τάσεις άνάπτυ
ξης τού κυπριακού καπιταλισμού.
Καταρχήν, τό μεγαλύτερο μέρος τής
Οικονομικής Βοήθειας συνεισφέρεται
άπό τήν Ελλάδα, καί δέν άποτελεί
παρά κεφάλαιο πού έπενδύεται καί
συσσωρεύει, ανεξάρτητα άπό τή μορ
φή μέ τήν όποια εισέρχεται στήν Κύ
προ. "Αν γιά κάποιον άποτελεί πραγ
ματικά βοήθεια, αύτός δέν είναι άλλος
άπό τήν έλληνοκυπριακή άστική τά
ξη, γιά νά «σταθεί στά πόδια της», καί
νά άρχίσει σιγά σιγά νά άναπτύσσεται.
Ακόμη, ή άνάγκη άνάπτυξης τού
κλάδου τών κατασκευών καί τών άλ
λων έργων υποδομής λόγω τής είσβο-

λής, έδωσε μιά καλή ευκαιρία στό
κεφάλαιο τών Ελληνικών τεχνικών ε
ταίρε iojv, πού όπως ξέρουμε τήν πε
ρίοδο έκείνη, «άπλωνε τά φτερά του»
στό χώρο, νότια τής Μεσογείου. ( Α
ξιοσημείωτο είναι έδώ τό θέμα πού
πρόκυψε στήν Κυπριακή Βουλή, γιά
τούς όχι καί τόσο εύνοίκούς όρους γιά τήν Κύπρο, βέβαια - μέ τούς
όποιους ή ελληνική ΞΕΚΤΕ άνέλαβε
τήν κατασκευή τού δρόμου ΛεμεσούΛευκωσίας).
Αύτό όμως πού χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή, είναι ή στρατηγική σύ
μπλευση τού ελληνικού καί τού ελλη
νοκυπριακού κεφαλαίου στις στρατη
γικές έπιλογές τους, δηλ. τήν ένταξη
στήν ΕΟΚ καί τή διείσδυση στις Α
φρικανικές καί τις Μεσανατολικές χώ
ρες. Η στρατηγική τού έλληνικοϋ
κεφαλαίου τήν ίδια περίοδο, είναι ή
ένταξη στήν ΕΟΚ καί ή ένσωμάτωση
στό χώρο τών ιμπεριαλιστικών μητρο
πόλεων. Παράλληλα, ή θεαματική άνάπτυξη τού έλληνικοϋ καπιταλισμού
οδηγεί σέ σημαντικές έξαγωγές έμπορευμάτων, άλλά καί κεφαλαίων (κύρια
μέ τή μορφή κατασκευαστικών-τεχνικών έταιρειών) στις χώρες τής Β. Α
φρικής καί τής Μ. Ανατολής μέ ιμπε
ριαλιστικό χαρακτήρα καί δράση στις
χώρες πού άξιοποιείται. Οί συγκλίνουσες στρατηγικές κατευθύνσεις τού έλληνοκυπριακοϋ κεφαλαίου τήν ίδια
περίοδο, έχουν σάν άποτέλεσμα νά
συναντά στό «πρόσωπο» τού έλληνικοϋ κεφαλαίου έναν βασικό σύμμαχο,
πού έχει ήδη καταλάβει καίριες καί
δυναμικές θέσεις καί ατούς δύο χώ
ρους, τής ΕΟΚ καί τών Μεσανατολι
κών καί 'Αφρικανικών κρατών.
' Η άντικειμενική αυτή ταξική συμμαχία τού έλληνικοϋ καί τού έλληνοκυπριακού κεφαλαίου, παρουσιάζει
καί μιά άλλη, καλά «κρυμμένη» πλευ
ρά: τήν έξάρτηση τής Κύπρου άπό
τήν Ελλάδα, τού ελληνοκυπριακού
άπό τό έλληνικό κεφάλαιο. Είναι ή
άλλη - καί ίσως ή πιό σημαντική
πλευρά -, τού τρόπου πού αναπτύ
χθηκε η ελληνοκυπριακή άστική τάξη
μετά τήν τουρκική εισβολή: ή «Οίκον.
Βοήθεια» άπό τήν 'Ελλάδα τή βοηθά
ει ν' άρχισε ι νά άναπτύσσεται, ό έξαγωγικός προσανατολισμός πρός τις
Αφρικανικές καί Μεσανατολικές χώ
ρες «εύνοείται» άρκετά άπό τό - ήδη
σημαντικά παρόν εκεί - έλληνικό κε
φάλαιο. τό ίδιο καί ή προσπάθεια
σύνδεσής της μέ τήν ΕΟΚ. "Ας μήν
ξεχνάμε ότι ή έξάρτηση τής Κύπρου
άπό τήν Ελλάδα, άποτελεί στρατηγι
κή έπιδίωξη τού έλληνικοϋ κεφαλαίου
όλη τήν περίοδο πού άκολουθεί τή
συμφωνία τής Ζυρίχης. Αυτή ή οπτική
μάς προσφέρει σημαντικά καί πρωτό
τυπα συμπεράσματα γιά τήν ιστορία
τής Κύπρου, άπό τήν Ζυρίχη εως τήν
Τουρκική εισβολή, πού άμφισβητούν
ολοκληρωτικά τή «μυθολογία τής άριστεράς», γιά τό ζήτημα, αλλά πού δέν
θά μάς απασχολήσει σ' αύτό τό άρ
θρο.

Ό ανταγωνισμός
έλληνικοϋ καί τούρκικου
καπιταλισμού
Παράλληλα, τήν ίδια περίοδο, (καί
κυρίως μέσα στή δικτατορία), άναπτύσσεται ταχύτατα ό τουρκικός κα

πιταλισμός καί μάλιστα άμεσα άνταγωνιστικά μέ τόν έλληνικό και τόν
έλληνοκυπριακό καπιταλισμό. Οί
τουρκικές έξαγωγές τό 1981 γιά πρώ
τη φορά ξεπερνούν τις άντίστοιχες
έλληνικές, φτάνοντας τά 4,8 δισ. δο
λάρια. Ταυτόχρονα, ένώ τό 1980 οί
χώρες τής Β. Αφρικής καί Μ. Ανατο
λής άπορροφοϋσαν σέ έξαγωγές 1,29
δισ. δολ. άπό τήν Ελλάδα καί 0,61 δ.
δ. άπό τήν Τουρκία, τά ίδια μεγέθη
γιά τό 1981 είναι 1,23 καί 1,98 δ.δ.,
αντίστοιχα. Ο άνταγωνιαμός γίνεται
ακόμη μεγαλύτερος, άφού πρόκειται
γιά έπενδύσεις στούς ίδιους κλάδους
(τεχνικές έταιρεϊες) και στά ίδια έξαγωγικά προϊόντα (τσιμέντα, οικοδομι
κά ύλικά, κλωστοϋφαντουργικά, τρό
φιμα κυρίως).
Ό σκληρός άνταγωνιαμός τού
τουρκικού καπιταλισμού, σταθερο
ποιεί περισσότερο τή συμμαχία άνάμεσα στό έλληνικό και τό έλληνοκυπριακό κεφάλαιο- ταυτόχρονα, έμπεδώνει άκόμη τήν έξάρτηση τού έλληνοκυπριακού κεφαλαίου, καί γιά τούς
λόγους πού άναφέραμε προηγούμενα,
αλλά και γιατί ή κύρια άντίθεση στήν
περιοχή είναι μεταξύ έλληνικοϋ καί
τουρκικού καπιταλισμού, άναγκάζοντας τό έλληνοκυπριακό κεφάλαιο νά
«προσκολληθεί» σάν έξαρτημένος
«σύμμαχος» στό έλληνικό.
Πιστεύουμε, ότι ή προηγούμενη άνάλυση, ξεκαθάρισε λίγο τό «φόντο»,
στό όποιο προβάλλει ή κυπριακή κρί
ση- δέν είναι άποτέλεσμα κάποιων
άλυτων «έθνικών» προβλημάτων, ού
τε μηχανορραφιών τού διεθνούς ιμπε
ριαλισμού, άλλά πρώτα καί κύρια τού
τρόπου πού αναπτύσσεται ό έλληνικός, τουρκικός καί έλληνοκυπριακός
καπιταλισμός στή σημερινή φάση, δη
μιουργώντας συγκεκριμένους καί άνοιχτούς ανταγωνισμούς καί άντιθέσεις, άλλά καί συμμαχίες πού είναι
πολύ περισσότερο ταξικές, παρά «έθνικές» ή ότιδήποτε άλλο.
Κάτω cot' αύτό τό πρίσμα μπορού
με νά κατανοήσουμε άρκετά τήν τωρι
νή διάσταση τού Κυπριακού: ή έπανατοποθέτηση τού προβλήματος άπό
τήν κυβέρνηση τής Αλλαγής άντανα
κλά πολιτικά καί έντείνει τή σχέση
έξάρτησης (μέα' άπό τή συμμαχία)
τού έλληνοκυπριακοϋ άπό τόν έλληνι
κό καπιταλισμό. Δέν θά είχαμε καί
πολύ' άδικο νά μιλήσουμε γιά άναβίωση τής θεωρίας τού «έθνικού κέ
ντρου». μέσα άπό τούς κυβερνητι
κούς χειρισμούς τού’ Κυπριακού. Η
τόσο τονισμένη έπίσκεψη τού Α. Παπανδρέου στό νησί, ή σημαντική αύ
ξηση τής Οικονομικής Βοήθειας, τό
προωθούμενο σχέδιο γιά τήν άμυντική θωράκιση τής Κύπρου (πού ίσως
πάρει τή μορφή κοινής καί ενιαίας
άμυντικής θωράκισης Ελλάδας καί
Κύπρου), ή χρησιμοποίηση τού Κυ
πριακού στούς διεθνείς όργανισμούς
(ΕΟΚ. ΝΑΤΟ, κλπ.) σάν διαπραγμα
τευτικού άτού στά «χέρια» τού Ελλη
νικού κράτους, δέν σημαίνει παρά τίς
πολιτικές μορφές μέ τίς όποιες άντανακλάται καί έμπεδώνεται ή έξάρτηση
τού έλληνοκυπριακοϋ καπιταλισμού.

Είναι πολύ χαρακτηριστική ή άμεση
καί άπροκάλυπτη άνάμιξη τού Α. 11απανδρέου ατίς τελευταίες Προεδρικές
έκλογές τής Κύπρου, οποί' διαφωνώ
ντας μέ τό Κοινό Πρόγραμμα ΔΗ.
ΚΟ-ΑΚΕΛ, ζήτησε ούτε λίγο, ούτε
πολύ - «άλλαγή πορείας», πράγμα
πού δέν άργησε νά γίνει μετεκλογικά
άπό τόν Πρόεδρο Κυπριανού. Δέν
είναι πολύ δύσκολο νά γίνει κατανοη
τό, ότι σέ πολύ μεγάλο βαθμό ή δια
χείριση τού Κυπριακού προβλήματος
γίνεται άπ" ευθείας άπό τό Ελληνικό
κράτος μέ συμβουλευτική παρουσία
τής Κυπριακής κυβέρνησης. Ετσι
λοιπόν, μιά ταξική συμμαχία καί μάλι
στα μιά σχέση έξάρτησης, σάν αύτή
πού έχει συναφθεί μεταξύ έλληνικοϋ
και ελληνοκυπριακού κεφαλαίου, έπενδύεται ιδεολογικά τόν μανδύα τών
έθνικών συμφερόντων και ιδανικών.

Ή «πρωτοβουλία»
Κουεγιάρ καί
οί προϋποθέσεις της
Μέσα άπό τήν προηγούμενη άνάλυση καί τίς λίγες πληροφορίες πού
διαθέτουμε, μπορούμε νά έξετάσουμε
τήν κινητικότητα πού υπάρχει τελευ
ταία γιά τό Κυπριακό, καί τις συζητή
σεις πού άρχισαν μετά τήν «πρωτο
βουλία» Κουεγιάρ.
Η Ελληνοκυπριακή πλευρά διεκδικεί κύρια μετά άπό τήν συμφωνία
Μακαριου-Ντεκτάς 1975 πού άποδέχεται τό καθεστώς τής διζωνικής Ο
μοσπονδίας - τήν ύπαρξη μιας ισχυ
ρής κεντρικής κυβέρνησης καί τήν
εξασφάλιση τού δικαιώματος ελεύθε
ρης κίνησης κεφαλαίου, εργασίας και
ιδιοκτησιών σέ ολόκληρη την Κύπρο.4
ΠιστετΌυμε, δτι καί οι σημερινές συ
νομιλίες γύρω άπ' αύτά τά δυο κεντρι
κά σημεία περιστρέφονται, δίνοντας
κάποια δευτερεύουσα θέση στα υπό
λοιπα ή καλύτερα φωτίζοντας και δί
νοντας τήν πραγματική σημασία και
στά ύπόλοιπα. "Αν χρησιμοποιήοι >υμε
τήν προηγοϋ’μενη άνάλυσή μας. μπο
ρούμε νά καταλάβουμε τό βαθύτερο
νόημα αυτής τής συζήτησης: Σ' αντί
θεση μέ τή θεαματική καπιταλιστική
άνάπτυξη τής Ν. Κύπρου, ό τουρκο
κρατούμενος τομέας βαλτώνει στή
στασιμότητα, όσο δέν ύπήρξαν οί κα
τάλληλες προϋποθέσεις γιά τήν άνά
πτυξη του: πράγματι, και σημαντική
έλλειφη κεφαλαίων υπήρξε καί ό άποικισμός άπό τά βάθη τής Ανατο
λής, δέν καταφερε νά συγκροτήσει
τόν άναγκαίο συλλογικό έργαζόμενο
γιά τήν καπιταλιστική άνάπτυξη τού
τόπου. Σ ’ αύτό συντέλεσε βέβαια καί
τό οικονομικό έμπάργκο πού έπέβαλαν όλες σχεδόν οί χώρες τού κόσμου
στή Β. Κύπρο. Η οικονομική ένωση,
λοιπόν, τών δυο χωρων θά ώφελήσει
μακροπρόθεσμα τό έλληνοκυπριακό
κεφάλαιο, γιατί ή έλεύθερη κίνηση
έργασίας καί κεφαλαίου καί ή έπακόλουθη άνάπτυξη τών καπιταλιστικών
σχέσεων στό Βόρειο κομμάτι μέ τήν
πάμφθηνη έργατική δύναμη τώ ν
Τουρκοκυπρίων είναι άμεση έπιδίωξή

τους Η ύπαρξη μιας ισχυρής κεντρι
κής κυβέρνησης είναι άπαραιτητος ό
ρος γιά τήν άπαρέγκλιτη τήρηση αύτών τών διαδικασιών. Ο «έλεγχος»
τού κρατικού μηχανισμού άπό τήν
έλληνοκυπριακή πλευρά θά γίνει αντι
κειμενικά (όπως έγινε μετά τή συμ
φωνία τής Ζυρίχης) λόγω τής άναμφίβολης ύπεροχής της σέ «πείρα», διοι
κητική στελέχωση καί προσφορά υ
πηρεσιών. Μιά τέτοια λύση, είναι
άσφαλώς μέσα στήν προοπτική καί
τού έλληνικοϋ κεφαλαίου, γιατί βέ
βαια οί «έπιτυχίες» τού εξαρτημένου
«συμμάχου» του είναι και δικές του
«έπιτυχίες».
Βέβαια, χαμένος στήν περίπτωση
αυτή είναι ό τουρκικός καπιταλισμός,
άλλά είναι πρόβλημα αν ό συσχετι
σμός δυνάμεων στην περιοχή, όσο και
ή θέση του στήν ιμπεριαλιστική αλυσί
δα. κάνουν ρεαλιστική τή «δική του»
λύση, τή νομιμοποίηση τής διχοτόμη
σης και τη διατήρηση βλέφεων. στήν
υπόλοιπη Κύπρο. Ας μήν ξεχνάμε ότι
και ό έλληνικός καπιταλισμός κάνει
τις «παραχωρήσεις» τον: δέν διεκδικεί τήν ένωση τής Κύπρου μέ τήν
Ελλάδα, τήν πλήρη ένσωματωσή της
στόν έλληνικό καπιταλισμό, γιατί ό
συσχετισμός δυνάμεων δέν τό επιτρέ
πει.
Είναι φανερό άπό τά προηγούμενα,
ότι στή σημερινή φάση τού Κυπρια
κού καμιά πλευρά δέν προτάσσει έθνικά συμφέροντα και ιδανικά αντί
θετα. μέσα άπό τήν έπίσημη αύτή
ρητορική, έπικαλύπτονται πολύ συ
γκεκριμένα ταξικά συμφέροντα, άνταγωνισμοι και συμμαχίες.
Δυστυχώς, άπό τή «συζήτηση» αύτή
κάποιος, πολύ οιισιαστικός παράγο
ντας. μέχρι στιγμής απουσιάζει. Κά
ποιος πού· θά τήν άνέτρεπε άποφ ασι
ατικά και έξ ολοκλήρου. Ισως κατα
λαβατε ότι μιλάμε γιά τούς λαούς τής
Κύπρου, τής Ελλάδας και τής Τουρ
κίας.
Γιάννης Μαύρης
Ζήνων Πιτσέλης
Θανάσης Τσεκού'ρας
ΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙ!
I Τά στοιχεία που παρατίθενται, έόώ,
και στό υπόλοιπο άρθρο άναφερονται
ατίς έξης πηγές
a ) STATISTICAL ABSTRACTS. Κ ύπ ρος
1981
Β) .Υρ. Χ ατζηιω σήφ : «Στοιχεία γιά την
Κυπριακή Ο ικονομία», ΙΙΟ Α ΙΤΗ Σ. τεύ 
χος 3-4.
γ) Ομιλία τού ύπ. Οικονομικών τής Κ ύ 
προν Παοαλίόη στή Βουλή τών α ντιπρό
σωπων. 1978.
ό ) Έ.φημ « ΤΟ ΒΗΜΑ ». ειδική έκδοση
αφιερωμένη στήν Κύπρο. 1980
2. .1. Αξελυν, κ ό « ,4πό τήν αύτοδιάόεοη - ένωση στή διεθνοποίηση - διχοτόμη
ση», περ. ΤΕΤΡΑΔΙΑ. τ.Ι
3 Ειδική "Εκδοση τής έφημ. « Χ Α Υ Τ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η ». α φ ιερ ω μ έν η στή δ ιε θ ν ή
Έ κ θ εσ η Θ εσσα λονίκη ς, στό κ εφ ά λα ιο
«Κ Υ Π Ρ Ο Σ ». 1983.
4 I ΚρανιΛιωτη: « τ ό Κυπριακό κ α ί οί
δ ια κ ο ινο τικ ές σ υ ν ο μ ιλ ίε ς », Π Ο Λ ΙΤ Η Σ .
τεύχος I I .

Στή σημερινή φάση τον Κυπριακού καμιά πλευρά δέν προτάσσει
έδνικά συμφέροντα καί ιδανικά.
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Σαλβαδόρ
‘Αδιέξοδα καί ελπίδες

Ποτέ, μετά τόν πόλεμο τοϋ Βιετ
νάμ, ή «θεωρία τοϋ ντόμινο» δέν
απασχόλησε τόσο τούς κύκλους τής
Ούάσιγκτον, όσο τούς τελευταίους
μήνες μέ αφορμή τήν κατάσταση
στήν Κεντρική Αμερική.
Σέ λιγότερο άπό ένα χρόνο μετά
τή νίκη τών Σαντινίστας στή Νικα
ράγουα καί τήν άνατροπή τοϋ δι
κτάτορα Σομόζα άρχιζε ι στό Σαλβα
δόρ ό έμφύλιος πόλεμος. Είναι ή
κατάληξη μιας έξηντάχρονης λανθάνου σας σύγκρουσης άνάμεσα
στή συμμαχία όλιγαρχίας - στρατού
άπό τή μιά καί τοϋ λαού, ιδιαίτερα
τών άγροτών, άπό την άλλη.
Παράλληλα, στή Γουατεμάλα, δυό
πραξικοπήματα μέσα σέ τρία χρό
νια δέν κατορθώνουν νά καταστείλουν τήν έπανάσταση τών ίνδιάνων
άγροτών στις όρεινές περιοχές τής
χώρας.
Στις Η.Π.Α., οί ειδήμονες τής έξωτερικής πολιτικής, μέ έπικεφαλής τόν Χένρυ Κίσινγκερ, ψάχνουν
άπελπισμένα γιά μιά διέξοδο στό
λαβύρινθο τοϋ Σαλβαδόρ. Είναι γε
γονός ότι ή λύση τής κρίσης στό
Σαλβαδόρ άποτελεί τήν κυριότερη
«πρόβα» τής έξωτερικής πολιτικής
τοϋ προέδρου Ρήγκαν στήν Κεντρι
κή Αμερική, άλλά καί γενικότερα
στό δυτικό ήμισφαίριο.
Οί έλπίδες γιά μιά γρήγορα «λύ
ση» πού προτάθηκε άπό τόν Χαίηγκ τό 1980 μέ κύρια σημεία τήν
αύξημένη οικονομική καί στρατιω
τική βοήθεια, παράλληλα μέ μεταρ
ρυθμίσεις πού θά είχαν σάν στόχο
νά άντιμετωπίσουν τήν πορεία τού
κομμουνιστικού κινήματος άποδεικνύονται μάταιες. Ή τρίτη κυβέρ
νηση μετά τήν πτώση τοϋ στρατη
γού Ρομέρο δέν είναι σέ θέση νά
έλέγξει τις ίδιες της τίς στρατιωτι
κές δυνάμεις. Από τήν άλλη πλευ
ρά, ή ίδια κυβέρνηση δέν έχει τήν
παραμικρή δυνατότητα νά άσκήσει
έναν έστω καί ύποτυπώδη έλεγχο
στή ζωή τής χώρας, χωρίς τή συμπεράσταση τώ ν 'Αμερικανών «συμ
βούλων».
Πριν άπό τήν πτώση τού στρατη
γού Ρομέρο, τόν 'Οκτώβριο τού
1979, στό Σαλβαδόρ ϊσχυε τό άρχαιότερο σ τρ α τιω τικ ό κ α θ εσ τώ ς
τού πλανήτη. Μετά τό ξέσπασμα
τής άγροτικής έπ α νάστα σης τό
1932, πού είχε 30.000 νεκρούς, ό
κατασταλτικός μηχανισμός καλλιερ
γεί τό μίσος στή μικρή αύτή τροπι
κή χώρα πού έχει τό μέγεθος τής
Πελοποννήσου μέ ήφαιστειογενή
εύφορα έδάφη. Ή συμμαχία όλιγαρχίας-στρατού πού κρατούσε άπ' τό 1932, διαλύεται τό 1979 χωρίς
νά προκαλέσει άνατροπή στό συ
σχετισμό δυνάμεων. Ή βία κι ό
πόλεμος έχουν ήδη περίπου 35.000
νεκρούς μετά τό πραξικόπημα τού
Όκτώβρη τού 1979.
Οί κάποιες έλπίδες πού είχαν δια

Λίιά ανάλυσή τής κατάστασης ατό Σαλβαδόρ πού έγραψαν ειδικά γιά
τόν Σ Χ Ο Λ ΙΑ Σ Τ Η ό Victor EguizabaI καί ή Jeannette Noltenius-Marttnez.
φανεί μέ τό τελευταίο αυτό πραξι
κόπημα πού συμφιλίωνε προοδευτι
κούς άξιωματικούς καί πολιτικούς
τής κεντροαριστεράς εξανεμίζονται
σύντομα. Ή πίεση τής όλιγαρχίας
καί τών συντηρητικών άξιωματικών
παραλύει τό πρόγραμμα τών μεταρ
ρυθμίσεων καί ή άναποφασιστικότητα τών στρατιωτικών τής χούντας
οδηγεί τόν Ιανουάριο τοϋ 1980 σέ
πολιτική κρίση. Η άνακωχή πού
θεσπίστηκε άπό τήν άριστερά γιά
νά «δοκιμάσει» τήν καλή θέληση
τής νέας έξουσίας έξαντλεί τά όριά
της. Ή κεντροαριστερά άποχωρεϊ
άπό τήν κυβέρνηση κι οί προοδευ
τικοί άξιωματικοί άπομακρύνονται
σέ όφελος τού χριστιανοδημοκρατικού κόμματος πού έκφράζει τά άμερικάνικα συμφέροντα. Ό πρόε
δρος Ντουάρτε παρά τήν προσωπι
κότητά του καί τά άντιδικτατορικά
του πιστεύω γίνεται δέσμιος τού
Γενικού Επιτελείου καί τού κατα
σταλτικού μηχανισμού του. Ή άγροτική μεταρρύθμιση, δημιούργη
μα τών Άμερικάνων καί προγραμ
ματισμένη άπό τόν καθηγητή Roy
Prosterman, ύπεύθυνο στό παρελ
θόν τού προγράμματος «είρηνοποίησης» τοϋ Ν. Βιετνάμ, παρόλο
πού έμφανίζεται σάν ή πιό ριζοσπα
στική τής ήπείρου, έγκαταλείπεται
σύντομα, γιά νά παραχωρήσει τή
θέση της στόν άνοιχτό πόλεμο ένάντια στά «άνατρεπτικά στοιχεία».
Στό μεταξύ οί άριστεροί άντάρτες
ενισχύουν τίς θέσεις τους, δημιουρ
γούν ένα στρατό 10.000 μαχητών,
καταλαμβάνουν τό 1/4 τού εδά
φους καί είναι σέ θέση νά επιτε
θούν σέ όποιοδήποτε σημείο τής
χώρας.
Στόν διεθνή τομέα, ή άντιπολίτευση, πού περιλαμβάνει όλες τίς
πολιτικές δυνάμεις έκτός άπό τήν
άκρα δεξιά καί τή Χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση, κατορθώνει
σημαντικές έπιτυχίες: πολλές χώ
ρες, μεταξύ τών όποιων καί ή Γαλ
λία, τό Μεξικό καί ή Ελλάδα, ανα
γνωρίζουν τό Δημοκρατικό Επανα
στατικό Μέτωπο (F.D.R.) καί τό
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο
«Farabundo Marti» (FMLN).
Τό 1982, στό στρατιωτικό έπίπεδο ή σύγκρουση άποτελματώνεται.
Ή σχέση τών στρατιωτικών δυνά
μεων φτάνει σ' ένα σημείο ισορρο
πίας πού διατηρείται μέχρι σήμερα:
κανένα άπό τά δύο στρατόπεδα δέν
είναι σέ θέση νά πραγματοποιήσει
στρατιωτική νίκη. Ό στρατός ζητά
ει άμερικάνικη έπέμβαση, οί ΗΓ1Α
άντί τής άνοιχτής έπέμβασης, προ
τιμούν τή γενίκευση τής στρατιωτι
κής σύγκρουσης στήν περιοχή, έμπλέκοντας καί τίς γειτονικές χώ
ρες.

Ή οικονομική καί στρατιωτική
βοήθεια στό Σαλβαδόρ άπό 10 έκατ. δολάρια τό 1979, άνεβαίνει στά
140 έκατ. τό 1981 γιά νά φθάσει τά
350 έκατ. τό 1982. Μαζί μέ τά
ελικόπτερα καί τά άεροπλάνα φτά
νουν στό Σαλβαδόρ οί στρατιωτικοί
σύμβουλοι, καθώς καί διάφοροι «ει
δήμονες» γιά λογαριασμό τής A.I.D.
(Agency for International Developme
nt) καί φυσικά καί τής C.I.A.. Οί
ΗΠΑ κατηγορούν άνοιχτά τόν Κά
στρο καί τούς Σαντινίστας γιά έπέμ
βαση : τό Σαλβαδόρ μπαίνει στό χο
ρό τής άναμέτρησης άνατολής-δύσης. Παρά τά έπίλεκτα σώματα
στρατού καί εθνοφυλακής, έκπαιδευμένα στις ΗΠΑ, στις βάσεις τού
Παναμά καί τής Ονδούρας, παρά
τούς Άμερικάνους συμβούλους καί
τήν άφθονία τών όπλων καί τών
δολαρίων, οί στρατιωτικοί δέν κατα
φέρνουν νά τά βγάλουν πέρα μέ
τούς άντάρτες. Ή άνεπάρκεια τών
άνώτερων άξιωματικών, ή διάβρωσή
τους καί ή περιφρόνηση γιά τά
άνθρώπινα δικαιώματα ερεθίζουν
όλο καί περισσότερο τούς Άμερικάνους πού μέ τήν πίεση τοϋ Κονγκρέσου καί τής κοινής γνώμης άλλάζουν τακτική. Στρέφονται σέ μιά
πολυμέτωπη πολιτική λύση στήν ό
ποια δίνεται έμφαση μετά τήν άπομάκρυνση τού Χαιηγκ.
Ή πολιτική αύτή συνίσταται σέ
άμεση έπέμβαση καί άποκλεισμό
πρός τήν Νικαράγουα πού άποτελει τό ένα μέτωπο.
Γιά τό Σαλβαδόρ τό πρόγραμμα
προβλέπει τήν έπιβολή μιάς νέας
πολιτικής λύσης ύπό άμερικάνικη
κηδεμονία, άποκλείοντας προφα
νώς τή μαρξιστική άριστερά, ή ό
ποια θά πρέπει νά συνθλίβει, μέ τή
συνδρομή τής άμερικάνικης στρα
τιωτικής βοήθειας καί τή διακοπή
παροχής όπλων άπό τή Νικαρά
γουα. Από τήν άλλη πλευρά, ή
Ονδούρα πού βρίσκεται άνάμεσα
στή Νικαράγουα καί τό Σαλβαδόρ
γίνεται τό προπύργιο τώ ν ΗΙ1Α
στήν περιοχή, προσφέροντάς τους
τίς νέες στρατιωτικές βάσεις στόν
Α τλαντικό καί τήν ισχυρή άεροπορία της, έτοιμη νά έπέμβει στήν
περίπτωση πού κάτι θά πήγαινε
στραβά σέ μιά άπό τίς γειτονικές
χώρες. Καθώς οί άμερικάνικες προ
εδρικές έκλογές πλησιάζουν, ό Ρή
γκαν πιέζεται νά δώσει μιά ικανο
ποιητική λύση στό λατινοαμερικάνικο πρόβλημα γιά ν' άποδείξει τίς
διπλωματικές του ικανότητες. Αύτό
τόν οδηγεί νά έπιχειρήσει έπιτάχυνση τών γεγονότων, ιδιαίτερα στό
Σαλβαδόρ.
Στόν έσωτερικό χώρο, ή νέα πολι
τική λύση μεταφράζεται μέ έκλογές
γιά Συντακτική Εθνοσυνέλευση τό

1982, άπ' όπου τό κέντρο κι ή άρι
στερά έχουν άποκλεισθεί. Αξίζει
νά σημειωθεί έδώ. ότι τά ονόματα,
τών ύποψήφων στίς έκλογές αύτές
δέν είχαν κοινοποιηθεί κι ό λαός
«ψήφισε» μεταξύ παρατάξεων! Ή
νίκη τής άκρας δεξιάς, εις βάρος
τής φιλοαμερικανικής Χριστιανοδημοκρατίας, άποτέλεσμα τής «φυσιο
λογικής» ριζοσπαστικοποίησης κα
τά τή διάρκεια τού εμφυλίου πολέ
μου, οδήγησε τίς ΗΠΑ νά λάβουν
τά μέτρα τους γιά νά διατηρήσουν
τήν έπιρροή τους στήν κυβέρνηση,
μέ διάφορες ύποσχέσεις γιά τή διε
νέργεια έλεύθερων προεδρικών έκλογών, άρχικά γιά τό Μάρτη τού
83, στή συνέχεια γιά τό Δεκέμβρη
τού 83 ή στίς άρχές τού 84, καλώντας τήν άριστερά νά συμμετάσχει,
έντείνοντας τόν κατασταλτικό μη
χανισμό, καί άναγνωρίζοντας τήν
άνικανότητα τού στρατού νά ελέ
γξει τήν άνατολική ζώνη τής χιύρας.
Μπορούμε άπό τώρα νά πούμε
ότι
νέες έκλογές δέν θά προσφέ
ρουν τίποτα στήν άναζήτηση μιας
λύσης στήν κρίση τού Σαλβαδόρ.
Τό ότι οί ΗΙ1Α έπικροτούν τήν
«άναδόμηση» τών Ενόπλων δυνά
μεων ένισχύει τήν άμεση εύθύνη
τους γιά τίς έξελίξεις στό έσωτερικό
τής χώρας. Τό πολιτικό κενό πού
άκολούθησε τή διάλυση τής παρα
δοσιακής συμμαχίας όλιγαρχίας στρατού, άποτέλεσε γόνιμο έδαφος
γιά τήν άνάπτυξη μιάς χωρίς προη
γούμενο θεσμικής διάβρωσης
Στό οικονομικό επίπεδο, ή ύφεση
πού οφείλεται στόν έμφύλιο πόλεμο
καί στήν παγκόσμια κρίση ένέτεινε
τήν καθολική έξάρτηση τής χωράς
άπό τήν άμερικανική βοήθεια πού
μέσα σέ τέσσερα χρόνια δημιούργη
σε, μέ τις καθημερινές ενέσεις δο
λαρίων, μιά τεχνητή εύημερια. Δί
πλα σέ μιά μισοπαραλυμένη παρα
γωγική οικονομία, ή μαζική κυκλο
φορία συναλλάγματος εύνυεί όλες
τις μορφές παραοικονομίας καί ένι
σχύει ακόμα περισσότερο τις ήδη
όξυμένες κοινωνικές έντάαεις. Δ ε
δομένου ότι ή περίπτωση τής άλλαγής τακτικής άπό πλευράς ΗΓ1Α
είναι μάλλον άπίθανη, καί μετά τήν
πρόσφατη επίσημη διακοπή τώ ν
διαπραγματεύσεων κυβέρνησης άνταρτών, στό Σαλβαδόρ προετοι
μάζονται γιά μιά γενίκευση τής σύρ
ραξης. Μέ τίς ίδιες περίπου πιθανό
τητες, ή κατάληξη τού' έμφύλιου
πολέμου θά είναι είτε μιά κυβέρνη
ση τής άκρας δεξιάς, μετά άπό μιά
χωρίς προηγούμενο σφαγή, είτε μιά
πολιτικό-στρατιωτική νίκη τής άριστεράς πού δέν πρόκειται νά φανεί
τόσο γενναιόδωρη άπέναντι στούς
άντιπάλους της, όπως ύπήρξαν οί
Σαντινίστας στή Νικαράγουα...

Μετάφραση: Ελένη Βράτιτς
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Σκίτσο τον Woimski άπό
τό περιοδικό «NomeUes·

Τρομοκρατία, άνεργία καί ρατσισμός
Κλείσιμο, απομόνωση. Αφαίρεση
τού δικαιώματος τής έκφρασης. Αί
σθηση κινούμενης άμμου. Είναι ή
συναίνεση πού συγκεντρώνει γείρω
της ή σοσιαλδημοκρατία καί πού
απαγορεύει τήν παραμικρή έκδήλωση κάποιου ξεσπάσματος. Είναι έ
νας «λαϊκός φασισμός» (κατά τά
λεγάμενα τής S. Veil στην τηλεόρα
ση) πού στηρίζεται σ' έναν άκρατο
εθνικισμό καί ρατσισμό καί πού
κατά καιρούς παίρνει μορφή παρο
ξυσμού :
Ή Γαλλική Ναραγωγή,ή προστα
σία τής Γαλλίας - Έθνους, ό φόβος
τού ξένου, τά ρατσιστικά έγκλήματα (περίπου 40 τόν αριθμό). Στην
Γκρενόμπλ σκότωσαν τόν Ά χμ έτ
Μπενχιντί, 17 έτών, γιά «θόρυβο
μοτοσυκλέτας». Ή «ζέστη », ό «ε 
κνευρισμός», ό «ύπνος πού δέν έρ
χεται»... ή παρουσίαση-δικαιολόγηση τού έγκλήματος άπό τήν έφημερίδα Λ ιμ η ερ α α ιό ν στίς 22/7/83.
Στην Κουρνέβ, ένα Σαββατόβραδο
- πάλι «έκανε πολύ ζέστη» - ό
Τουλίκ Ούάν, 10 έτών, έπεφτε νε
κρός μπροστά στίς έργατικές κατοι
κίες.
«Τώρα θά φοβόμαστε όλοι γιά τά
παιδιά μας». «Πρέπει νά ξεσηκω
θούμε, νά διαδηλώσουμε». «Ν ά υ
ποχρεώσουμε τήν άστυνομία νά

βρει τό δολοφόνο, πριν προλάβει ό
φόβος νά μάς καταλάβει». «Ν ά σώ
σουμε τήν πόλη άπ τό φόβο». Δηλώσεις-κραυγές τώ ν κατοίκων-γονιών, απάντηση στό ρατσισμό Γάλ
λου άστυνομικού πού δήλωσε ψυ
χρά: « Έ νας Αραβας λιγότερος»
(Ματέν 11/9/83).
Ας θυμηθούμε ότι ήδη άπό τό
1980 τό Κομμουνιστικό Κόμμα δή
λωνε ότι αιτία τής οικονομικής κρί
σης είναι οι μετανάστες. Ας θυμη
θούμε ότι στίς άπεργίες τών μετα
ναστών στην αυτοκινητοβιομηχανία
(1981-82) τό κράτος ύποστήριζε έπισημα μέσω τού Υπουργείου Ε ρ 
γασίας ότι ή πολιτική ισορροπία τής
Γαλλίας κινδυνεύει, ότι οί άνθρωποι
έκείνοι ήταν έπικίνδυνοι, ότι θά
έφερναν τή... Χιλή στή Γαλλία.
Δέν ήταν λοιπόν τυχαία τά άποτελέσματα τώ ν έκλογών στό Ν’ τρέ
(16,72% τό Ε θνικό Μέτωπο). Οί
γειτονιές τών έργατών καί τών άνέργων πού ύπήρξαν πάντα «ένας
ψήφος άντιπολιτευτικός τού Κ Κ »
ψήφισαν τώρα τό ρατσιστικό κόμμα
τού Le Pen."Αλλοτε τό ΚΚ, σήμερα
ή άκρα δεξιά. ' Η φράση τής Κανάρ
Ά νσ ενέ (14/9/83) «νά μήν άφήσουμε τόν Πινοσέτ νά καταφύγει στό
Ν τρέ» είναι σημαίνουσα. "Οπως καί
οί άναφορές τής Φιγκαρό ατούς

μαύρους μετανάστες: « Αργά, άλλα
σίγουρα... άποικιοκρατούν τή I αλλία». «Είναι δυστυχώς πολυάριθμοι
γιά νά μπορεί νά αντιμετωπιστεί η
έκρίζωσή τους. Αυτό που μένει εί
ναι νά μάθει κάνεις νά ζεί μαζί».
Αύτοί οί «ανεπιθύμητοι» ξένοι λοι
πόν έχουν ήδη άπό τό 1970 χαρα
κτηριστεί «έθνική μάστιγα». «Ρ ο 
κανίζουν τό έχει μας άτιμωρητί».
Αύτοί οί «τερμίτες» πού ύπάρχουν
παντού, «μέ τά ρούχα τους καί τις
μυρωδιές τους».
Ο ρατσισμός όμως δέν χαρακτη
ρίζει μόνο τή Γαλλία. Φαίνεται ότι
άπλώνεται - καινούργια απειλή στήν Εύρώπη. Στό κοινοβούλιο τής
Χάγης π.χ. σημμετέχει τό κόμμα
τής άκρας δεξιάς Centrumparti τού
Μ. Hans Jannraat πού αύτοαποκαλείται «κόμμα τής λαϊκής δυσαρέ
σκειας» καί στηρίζεται σέ πρόγραμ
μα κατά τών μεταναστών καί τών
μειονοτήτων.
Από τή μιά λοιπόν ή κινούμενη
άμμος, άπό τήν άλλη ή παντελής
άπουσία ένός έπαναστατικού χώ
ρου. Υπάρχουν μόνο συνειδήσεις
άτόμων. Οί καταγγελίες τους γιά τή
συναίνεση Κ Κ - Σοσιαλιστικού
Κόμματος, γιά τήν παρουσία γαλλι
κών στρατευμάτων στό Λίβανο καί
στό Τσάντ, γιά τό ρατσισμό, είναι

σήμερα αρκετές γιό να βρεθούν στή
φυλακή. Χαρακτηρίζονται πολίτικοι
εχθροί, συλλαμβάνονται για τήν υ
ποστήριξή τους στους μετανάστες
και τόν παλαιστινιακό αγώνα, ακό
μα και γιά τις ιδέες τους πού δέν
κυκλοφορούν παράνομα άλλά τυ
πωμένες σέ ένυπόγραφα κείμενα.
Αυτές οι μοναχικές συνειδήσεις
βρίσκονται κυκλωμένες οχι μόνο
άπό τό Κράτος άλλά καί άπό τήν
φασιστικής μορφής ιδεολογία τών
λαϊκών στρωμάτων: «Τό νά μπαινο
βγαίνει κανείς σήμερα στις διάφο
ρες αίθουσες τής άστυνομίας μέ τήν
καταγγελία τού τρομοκράτη ή τού
θεωρητικού τής τρομοκρατίας είναι
μιά πραγματικότητα», λέει ή G.
Clancy καθηγήτρια στή Σορβόννη.
«Μάς ζητούν νά άρνηθούμε τό κεί
μενό μας καί νά ύπογράψουμε μιά
δημόσια δήλωση ότι άρνούμαστε έκ
τών προτέρων όλα τά πολιτικά σχέ
δια πού θά μπορούσε νά κυοφορή
σει».
Ό Lang τό ύπογράμμισε σέ λόγο
του: Ό σοι δέν είναι μαζί μας είναι
εναντίον μας καί θά έχουν τήν τύχη
τώ ν έχθρών τής Σοσιαλδημοκρα
τίας... ΙΙεθαίνει σά χωρά ή Γαλλία.
Ιίοιός θά τή σώσει άπό τό φόβο καί
τό θάνατο;
Ελένη Μαχαίρα
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Σοβιετικών στήν Εύρώπη σέ πυρη
νικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς κλπ.
Αρκετό ένδιαφέρον παρουσιά
ζουν καί τά σχόλιά του πάνω σέ
δηλώσεις διαφόρων προσωπικοτή
των:
ΡΗΓ'ΚΑΝ: Ικα νοποιήθηκ α άπό
τήν άναγνώριση τού Λέχ Βαλέσα
κι όλων έκείνων πού άγωνίστηκαν
γ ιά ε ιρ η ν ικ έ ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις
στήν Πολωνία.
Κ Ο Μ ΙΝ Η Σ : Τώρα για τί είναι ε
σωτερική Πολωνική υπόθεση ή ει
ρήνη καί όέν είναι παγκόσμια...
μόνο ό κ. ΡΗ ΓΚ Α Ν τό ξέρει.
Δέν τού πέρασε καθόλου άπό τό
μυαλό πώς τό ειρηνικές είναι επίθε
το στις μεταρρυθμίσεις, πού βέβαια
τούς Πολωνούς ένδιαφέρουν (άλλω
στε τί ψάχνουμε, έμείς ξέρουμε τή
σωστή καί άκριβή έννοια τής ειρή
νης, τά άλλα είναι ψιλά γράμματα).
Κόλ (π ρ ό ς Βαλέσα): Παρακο-

θύματα στήν ιστορία τών ψυχρών
κ α ί θερμών πολέμων τού πλανήτη.
Γ ια τί τό Νορβηγικό παράλογο θά
μ πορούσε νά φτάσει μέχρι έκεί.
'Εκτός άν ύπάρχει κάποιο τυπικό
κώλυμα. Ό Κ ορεάτης πιλότος εί
ναι νεκρός.
Επειδή πλησιάζει τό 1984, ό Κομίνης βάζει ένα σημαντικό λιθάρι
στήν οικοδόμηση τής κοινωνίας τού
Τζ. Όργουελ. Γιά νά μήν πάει λοι
πόν χαμένο τό βραβείο στόν νεκρό,
έχουμε καί μείς νά κάνουμε μιά
πρόταση πού σίγουρα θά τόν συγκινήσει.
Νά δοθεί τό βραβείο Αένιν γιά
τήν Ειρήνη στόν πιλότο τού Σοβιετι
κού άεροπλάνου πού μέ τόν «ειρη
νικό» πύραυλο άέρος-άέρος έστειλε
στήν κόλαση τούς 269 «πράκτορες»
τού διεθνούς Ιμπεριαλισμού. Αύτός είναι ζωντανός!
__________ Κώστας Παπαποστόλου

ODCoflia.... o x o r lio .....o x o flio ... .ox<

Τά ΝΕΑ καί τό
Νόμπελ Αλχημείας
Δέν νομίζω ότι κανείς άπό τούς
α ν α γ ν ώ σ τ ε ς τ ώ ν Ν Ε Ω Ν τή ς
7/10/83, πού διάβασε τό άρθρο τού
ΛΥΚ. ΚΟΜΙΝΗ «Γιατί ό Λέχ Βαλέσα δέν πήρε Νόμπελ Χημείας», θά
είχε έκπλαγεί άν ή έπιτροπή τής
Νορβηγικής Βουλής έδινε στόν έν
λόγω άρθρογράφο τό βραβείο Νό
μπελ Αλχημείας.
Τό άρθρο αύτό, καθώς καί μιά
σειρά άπό άνάλογη άρθρογραφία
καί έπιλεγμένη ή άποσιωποιημένη
είδησεογραφ ία , έδώ καί άρκετό
καιρό, σηματοδοτεί μιά θεαματική
στροφή τής πολιτικής τής έφημερίδας, πού μπορεί νά όφείλεται τόσο
στήν ταχύτατη άνοδο τού φιλοσο
βιετικού ΕΘΝΟΥΣ σέ βάρος της,
δσο καί σέ κάποια φημολογούμενα
Μορατόριουμ άνάμεσα σέ έφημερίδες καί κόμματα.
Τό γεγονός, οτι ή πολιτική σκοπι
μότητα είναι ό όδηγός τής άπονομής τών βραβείων σ' Ανατολή καί
Δύση, είναι φανταζόμαστε φανερό
σέ δλους μας. Θυμίζουμε μόνο τήν
άπονομή τού βραβείου Λένιν γιά τή
Λογοτεχνία στόν Μπρέζνιεφ καί
τού βραβείου Λένιν γιά τήν ειρήνη
στόν Θεοδωράκη καί τόν Ρίτσο.

20

Ό τρόπος όμως μέ τόν όποιο ό
ΛΥΚ. ΚΟΜΙΝΗΣ άναφέρεται στό
γεγονός τής άπονομής τού Νόμπελ
ειρήνης στόν Βαλέσα έχει ξεχωριστό
ένδιαφέρον.
« Ό σ ο μεγάλη ήταν ή συμβολή
του στή Φυσική, τή Χ ημεία ή τή
Λογοτεχνία, τόσ ο μεγάλη ήταν καί
στόν αγώνα του γιά τήν Ειρήνη
(μέ τήν άκριβή καί σωστή έννοια
τής λέξης κι όχι μέ έκείνη πού
θέλει νά τής π ρ οοό ώ σει τό Κ έντρο
άπ ονομ ής Ν όμ πελ, π ο ύ άκόμα
όέν ξέρουμε άν βρίσκεται στήν
Ούάαιγκτον ή τό Ό σ λ ο )».
Γιά τήν άκριβή καί σωστή έννοια
τής ειρήνης πού κάτοχός της δηλώ
νει, δέν άναφέρεται πιό συγκεκρι
μένα καί προσδιοριστικά, νά κατα
λάβουμε καί μείς ποιά είναι κι άν
έχει σχέση μέ κάποια τάνκς πού
«χορεύουν» καί τών όποιων τά βό
λια προκαλούν πληγές πού «κακο
φορμίζουν μέ άλλη αιτιοκρατία».
Υποπτευόμαστε λοιπόν ότι γιά
τόν Κομίνη Ειρήνη σημαίνει:
-Οί στρατιωτικές έπεμβάσεις τών
Σοβιετικών.
- Ό στρατιωτικός νόμος στήν Πο
λωνία,
-Τά στρατόπεδα συγκέντρωσης
πολιτικών κρατουμένων (γιά στοι
χεία παραπέμπουμε στό Γαλλικό
Κ.Κ.),
- Ή «κατά τύχην» ύπεροπλία τών

λουθήααμε μέ μεγάλη συμπάθεια
τις προαπάθειές σας γιά τήν έλευθερία, τήν άνεξαρτηαία κ α ί τά
δικαιώματα τού Πολωνικού έργατικοϋ κινήματος.
Κ Ο Μ Ι Ν Η Σ : Μ ά θ α μ ε λ ο ιπ ό ν
άπό τόν κ. Κόλ ότι ειρήνη είναι ό
άγώνας γιά τήν έλευθερία, τήν
άνεξαρτηαία κ α ί τά δικαιώματα
τού Πολωνικού έργατικοϋ κινήμα
τος. Ε π ί τέλους μπορούμε πιά νά
διορθώ σουμε τό λήμμα μέ τή λέξη
ειρήνη στις έγκυκλοπαίδειές μας.
Ή άπόλαυση τού κειμένου. Πα
θαίνει άλλεργία αύτός ό άνθρωπος
στό άκουσμα «Πολωνικό έργατικό
κίνημα». Πάντως άν θέλει όντως νά
άλλάξει τό λήμμα ειρήνη, τόν παρα
πέμπουμε σέ ειδικούς παραχαρά
κτες, πού συνεχώς ξαναγράφουν
τήν ιστορία άπό τήν άρχή (κατά
πώς συμφέρει στό λαό). Νά τήν
κάνει σωστά τή δουλειά του ό άν
θρωπος.
ΚΑΑΡΕ Β ΙΛ Λ Ο Κ (Ν ορβηγός Πρω
θ υπουργός): Ο άγώνας τού Λέχ
Βαλέσα ά π οτελεί ύπόόειγμα ειρη
νικού άγώνα γιά τήν άλευθερία
στήν έποχή του.
Κ Ο Μ ΙΝ Η Σ : Ν ο ρβ η γικ ό κ οκτέιλ
μόνο γιά Νορβηγούς πού φημίζο
νται στή Σκανδιναβία γιά τήν...
έξυπνάόα τους.
Έ δώ, έλλείψει άλλων εύφυολογιών τό ρίχνει στό κοκτέιλ μέ λίγη
Βότκα καί λίγο ρατσισμό.
Καί ό άδίστακτος άρθρογράφος
μας τελειώνει μέ τό παρακάτω άνατριχιαστικό πού παραθέτουμε ολό
κληρο:
Κ λείνοντας αύτό τό σημείωμα,
θά θέλαμε νά κάνουμε μιά π ρ ότα 
ση στή Νορβηγική έπιτροπή, άν
είναι όυνατάν ή φωνή μας νά
φτάσει μέχρι τό Ό σ λ ο : νά μήν
ξεχάσει τό 1984 στόν κατάλογο
τών υποψηφίων γιά τό Ν όμπελ νά
βάλει κ α ί τόν Κ ορεά τη πιλότο τού
τζάμπο πού καταρρίφθηκε άφοϋ
έ π ί διόμυαι ώ ρες έκανε σιωπηλό
περίπ α το πάνω άπό τό Σ οβ ιετικ ό
ένα έριο χώρο καί πήρε μ α ζί του
στόν ύγρό τάφο τού Ειρηνικού
269 άθώους. Είναι τά πιό λίγα

Καί εις άνώτερα...
Στήν «Ε » τής 5/10 διαβάζουμε
πώς τό πατριαρχείο Ιεροσολύμων
άπένειμε τό παράσημο τού Ταξιάρ
χη (!) στόν διευθυντή τού Π.Γ. τού
Πρωθυπουργού κ. Ά ντώ νη Λιβάνη.
« Ή τελετή τής παρασημοφόρησης έγινε στήν ’ Εξαρχία τού Πα
τριαρχείου στήν Ελλάδα. Σ' αύτήν
τονίστηκε ή μεγάλη σημασία τής
προσφοράς τού κ. Λιβάνη, όπως
καί τό ένδιαφέρον τής κυβέρνησης
καί τού ελληνικού λαού γιά τή συνέ
χιση τής μακραίωνης παράδοσης
στή διακονία τών άγιων προσκυνη
μάτων τής Παλαιστίνης άπό Έλλη
νες μοναχούς (sic)».
Νά λοιπόν καί μιά άγνωστη πτυχή
τής πολυσχιδούς προσωπικότητας
τού κ. Λιβάνη, πού ως τώρα τό
στίγμα του υπήρχε στόν πολιτικό
καί έκδοτικό χώρο. Λ έτε νά είναι
μιά «κακιά συνήθεια» άπό παλιά ή
νά ύποθέσουμε ότι τό νεορθόδοξο
ρεύμα άπλωσε τά πλοκάμια του καί
στό ΠΑΣΟΚ καί μάλιστα στά ήγετικά του κλιμάκια;
Ζ.Π.

Κάποιες όψεις τής
έθνική ς πολιτικής
τού ΥΧΟΠ
Ή πολιτική του ΠΑΣΟΚ πού υ
περασπίζεται τά δίκαια τής φυλής
έχει πάρει άνησυχητικές διαστά
σεις. Πρόσφατες είναι οί κυβερνητι
κές δηλώσεις γιά τήν ελληνική μειο
νότητα στήν 'Αλβανία, πού προ
σπαθούν νά ξεπεράσουν σέ έθνική
έπαρση άνάλογες δηλώσεις τώ ν
προηγουμένων κυβερνήσεων. "Ο
μως τά πράγματα δέν έμειναν στό
έπίπεδο τώ ν δηλώσεων άλλά μέ
μορφή προκ ηρύξεω ν τα.ξιδεύουν
μέσα άπό τά θολά νερά τού ' Αώου
γιά νά καθοδηγήσουν... τις μειονό
τητες τών 'Ελλήνων τής 'Αλβανίας.
Μήν ξεχνάμε δτι ή έμπόλεμη κατά
σταση μέ τή χώρα αύτή διατηρείται
άπό τό 1940 χωρίς νά ύπάρχουν
προοπτικές σύντομης άρσης της.

Ή έλληνική φυλή όμως κινδυ
νεύει καί άπό έχθρούς πού βρίσκο
νται στό έσωτερικό, καί οί όποιοι
βέβαια μπορούν νά άντιμ ετω πιστούν πιό εύκολα. Ή όξυνση τών
σχέσεων μέ τήν Τουρκία, τό κυ
πριακό καί ή διακυβέρνηση τής χώ
ρας άπό στρατιωτική χούντα άποτελούν τήν πιό καλή έθνική έπίφαση μέ δημοκρατικό χρώμα γιά τήν
έπιβολή σκληρότερης γραμμής στό
χειρισμό τών μειονοτικών ζητημά
των τής Θράκης. Γιά πρώτη φορά
μάλιστα ρυθμίζονται καί μέ τή χρή
ση κανόνων δικαίου!
Τό άρθρο 21 τού οικιστικού νό
μου 1337/83 προβλέπει ότι τά αύθαίρετα πού κτίστηκαν σέ στάσι
μους οικισμούς νομιμοποιούνται
αύτόματα χωρίς δηλώσεις, πρόστι
μα καί αυτοψίες. Ό σκοπός αύτής
τής διάταξης είναι προφανής. Είναι
ένα άπό τά κίνητρα γιά τό ξαναζω
ντάνεμα τών χωριών πού έρημώνουν. Οί οικισμοί πού ύπάγονται
στήν παραπάνω εύεργετική διάταξη
καθορίστηκαν άπό τό ΥΧΟΠ καί
δημοσιεύτηκαν στό ΦΕΚ 292Δ/83.
Όμως τά κριτήρια μέ τά όποια
καθορίστηκαν αύτοί οί οικισμοί δέν
είναι ένιαϊα γιά όλους τούς νομούς
τής χώρας. Μέσα άπό αύτό τόν
κατάλογο σαφώς δηλώνεται ή διά
θεση τής πολιτείας νά βάλει φραγ
μούς στήν άνάπτυξη τών μειονοτι
κών χωριών τής Ξάνθης καί τής
Ροδόπης. "Ας κάνουμε μιά σύγκρι
ση.

Στήν Κεφαλλονιά, τήν έκλογική
περιφέρεια τού κ. Τρίτση χαρακτη
ρίζονται 121 στάσιμά, ένώ στό Ν.
Ξάνθης 29, μερικά τών όποιων είναι
ούσιαστικά άνύπαρκτα μιάς καί έ
χουν τρεις τέσσερις κατοίκους τό
καθένα καί στόν Ν. Ροδόπης 71,
σύνολο καί ατούς δυό νομούς 100.
Μετά άπό έρευνα πού κάναμε γιά
νά διαπιστώσουμε αν ό κ. υπουργός
χαρίστηκε στούς ψηφοφόρους του,
διαπιστώσαμε πώς σωστά χαρακτή
ρισε 121 στάσιμα χωριά στήν Κεφαλλονιά καθώς καί 33 στήν Αιτω
λοακαρνανία, 142 στήν Αχαία, 331
στά Χανιά, 327 στή Λάρισα, κλπ.,
άλλά παρέλειψε πάνω άπό 200 χω
ριά στήν Ξάνθη καί τή Ροδόπη!
Ή παράλειψη αύτή δέν είναι τυ
χαία. Βαπτίζεται μέ τό κύρος τού
νόμου μιά πολιτική έπιλογή πού τίς
πρακτικές της πλευρές ύλοποιούν,
χρόνια τώρα, κάποιοι κρατικοί μη
χανισμοί πού λειτουρχούν σ' αύτές
τίς περιοχές καί μένουν άνέπαφοι,
είτε ή χούντα, είτε ή δεξιά, είτε τό
ΠΑΣΟΚ κυβερνά τή χώρα. Είναι οί
ίδιοι μηχανισμοί πού έδειραν χωρίς
κανένα ούσιαστικό λόγο τούς φοι
τητές στά πρόσφατα έπεισόδια τής
Ξάνθης.
Τό έπόμενο· νομοσχέδιο τού Υ 
ΧΟΠ προβλέπουμε ότι θά άπαγορεύει στούς γύφτους νά ταξιδεύουν
στά νησιά γιά λόγους προστασίας
τών άκτών καί τού τουρισμού...
Λ.Ρ.

Τό ΤΕΕ καί τά ΤΕΙ
Οί μηχανικοί στούς δρόμους. Μή
προνομιούχοι 'Ελληνες αύτοί, άναγκάζονΤαι έπί σοσιαλιστικής κυβερνήσεως νά ύπεραμυνθούν τών πα
τρίων δικαιωμάτων: Ποιος ύπογράφει, τί ύπογράφει, ποιος έχει τήν
εύθύνη γιά τί. Τό φάσμα τού άδελφού άρμοδίου ύπουργού παραμο
νεύει στήν πρώτη γωνία. Μάς άρπάζουν τά δίκια μας. Κραυγή.
Σχόλιο καθηγητοΰ τών τέως ΚΑΤΕΕ: Λένε οί μηχανικοί. ' Είπειδή
έμείς δέν μάθαμε αύτά πού έπρεπε
νά ξέρουμε, αύτοί νά μαθαίνουν
λιγότερα.
Λέει ό Νόμος: Οί μηχανικοί θά
άσχολούνται μέ τήν παραγωγή ύψηλής ποιότητας έγχώριας τεχνολο
γίας. Οί τεχνολόγοι μέ τήν έφαρμογή καί τήν είσαγόμενη τεχνολογία.
Χλευασμός!
Οί μισοί άπό τούς 40.000 Έλλη
νες μηχανικούς άσχολούνται μέ κα
θημερινές έργασίες πού θά έκανε
έξ ίσου καλά ένας πεπειραμένος
άπόφοιτος λυκείου. Τουλάχιστον
20.000 πτυχιούχοι τών τέως ΚΑΤΕΕ
αίωρούνται στό μεταίχμιο άνεργίας
καί ύ π οα π α σχόλη ση ς. Π ερίπ ου
80.000 ύποψήφιοι κάθε χρόνο κτυπούν τήν πόρτα τών Ά νω τά τω ν καί
τών Τεχνολογικών πλέον Ιδρυμά
των. Αδιέξοδο.
Ό χ ι άναγκαστικά. Τό έμπόριο
ευθύνης δέν έπηρεάζεται άπό τυπι

κά προσόντα. Ας μήν ύπερβάλλουμε: Οί πραγματικές άμοιβές έλάχιστα ξεπερνούν τά... άσφάλιστρα
μιάς ένδεχόμενης εύθύνης. "Αλλο
είναι τό Μήλο τής Έριδος:
Θίγονται γιά λόγους τυχαίους,
πού άσφαλώς θά ξεπεραστούν μό
λις τά πράγματα κατασταλλάξουν,
τά σινικά τείχη τών ειδικοτήτων, ή
ιεραρχία τής παραγωγής, ό καταμε
ρισμός σέ κοινωνικούς ρόλους.
Μήν άνησυχείτε. Δέν πρόκειται
γιά θετικό βήμα τού ΠΑΣΟΚ πού
οδηγεί στό Σοσιαλισμό. Δέν πρόκει
ται κάν γιά θαρραλέο βήμα: Τά
τέως ΚΑΤΕΕ χρεωκόπησαν όχι για
τί ήταν τής Δεξιάς ή τής Διεθνούς
Τράπεζας, άλλά γιατί δέν άντιστοιχούσαν ούτε στίς περίφημες άνάγκες τής παραγωγής ούτε στίς άνάγκες γιά έκπαίδευση. Τό αίτημα γιά
τήν κατάργησή τους καί τήν ίδρυση
άντίστοιχων Πανεπιστημιακών Σχο
λών έχει ώριμάσει άπό καιρό. Μόνο
πού ό Νόμος τών ΤΕΙ άφήνει τήν
εύθύνη τής Άνωτατοποίησης στήν
ΕΟΚ, όπου ώς γνωστόν κάθε 4ετής
σχολή θεωρείται πανεπιστημιακή.
Αλλά άς είναι κι έτσι. Περισσότε
ρη παιδεία δέν έβλαψ>ε ποτέ κανέ
να. Ό σο γιά τήν άνεργία πού ούτως
ή άλλως άπειλεΐ τού νέους (καί
μόνο) έπιστήμονες καί άποφοίτους
λυκείου, ή έπιλογή είναι τραγικά
άπλή: Προτιμάτε σερβιτόρους μέ
άπολυτήριο Λυκείου ή μέ πανεπι
στημιακές σπουδές;
Κ.Β.
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Λ ηύ τή όίχη τών 11.

"Ηταν
18 Όκτώβρη...I
II τον 18 Όκτώβρη 83. II γιορ
τή τής διετίας τοϋ ΠΑΣΟΚ ατό
Σύνταγμα. Κόσμος πολύς κάτω άπό
τό φώς τών προβολέων ζητωκραυ
γάζει τόν Αρχηγό καί χαίρεται γιά
τήν έπιτυχία τής επετείου. Γό πα
νηγύρι κάλυψε μέ τή φαντασμαγο
ρία του ένα άλλο σημαντικότερο
γεγονός πού διαδραματιζόταν τήν
ίδια ώρα, τήν ίδια μέρα, λίγα μόλις
τετράγωνα πιό κάτω. Στό μέγαρο
τής Σανταρόζα 11 άγωνιστές, φοι
τητές οί περισσότεροι, άνέμεναν ...
τούς δικαστές τους γιέι νά δικα
στούν κατηγορούμενοι μέ βαριές ή
έλαφρές κατηγορίες: Αντίσταση
κατά τής άρχής, περιύβριση άρχής,
διασάλευση δημοσίας τάξεως κλπ.
Οί πραγματικοί λόγοι: ή συγκέντρω
ση διαμαρτυρίας γιά τήν 31η φετεινή αυτοκτονία φαντάρου πού όργάνωσε ή έπιτροπή γιά τό στρατό, ή
παράνομη άπαγόρευση τής πορείας
τών συγκεντρωμένων, ό φόβος γιά
τά φωτεινά ικριώματα τής γιορτής,
ή βίαιη επέμβαση τής άστιινομίας
καί τών ΜΕΑ (άντικαταστάτες έπί
ΠΑΣΟΚ τών γνωστών ΜΑΤ τού Κα
ραμανλή), ή κατάφωρη παραβίαση
τού Πανεπιστημιακού άσυλου.
Αποτέλεσμα: Ή άναβολή τής δί
κης γιά τις 26/10, ή άποφυλάκιση
τών 9 καί ή κράτηση τών ΜεταξάΣιμόπουλου που τούς προσάπτουν
τις πιό βαριές κατηγορίες.
"Ηταν 18 Όκτώβρη: Η σύμπτω
ση τής έπετείου και τοΰ αυτόφω
ρου ίσως συμβολίζει καί τήν άλλαγή
στήν άντιμετώπιση πρακτικών πού
θεωρούνται άπό τήν έπίσημη πολι

τική σκηνή περιθωριακές. Ενώ δη
λαδή μέχρι τώρα ή κυβέρνηση είχε
μια άντιφατική πολιτική απέναντι
σ αύτά τά φαινόμενα φαίνεται ότι
(πρός στιγμήν τουλάχιστον) έπικράτησαν άπόψεις ύπέρ τής καταστο
λής.
Καί ένώ παραβίασε μέ τά άστυνομικά όργανα τό πανεπιστημιακό ά
συλο καί δημιούργησε έκ τού μηδενός τά επεισόδια, προσπάθησε καί
το πέτυχε, ν' άναβέιλει τη δίκη. Πα
ράλληλα. πολλοί παράγοντες τού
ΠΑΣΟΚ, είτε τού μηχανισμού, είτε
άπό τούς άριστερούς διευρυνσίες,
παρουσιάστηκαν σάν μάρτυρες υ
περάσπισης. Άναδεικνύονται στήν
πράξη οί άντιθέσεις ατούς κόλπους
τού κόμματος: Ή μήπως κάποιοι
έπανακτοϋν, προσερχόμενοι σάν ύπερασπιστές, τό άριστερό τους άλ
λοθι καί ώς έκ τούτου άνανεώνουν
τό κύρος τους γιά νά έπαναδιαπραγματευτοΟν μέ τό ΠΑΣΟΚ: Πο
λύ γρήγορα θά φανεί. Προσωρινά
δύο πολιτικά άποτελέσματα συνά
γονται άπό τά γεγονότα:
• Μπαίνει στήν πράξη, μέ άντιστάσεις βέβαια, ή φράση τού κ.
Δροσογιάννη γιά τις έπιτροπές τοϋ
στρατού: «Λίγοι αναρχικοί είναι χω
ρίς δύναμη. Αν χρειαστεί θά τούς
πατάξουμε». Καί άρχής γενομένης
στήν 'Αθήνα προσπαθεί νά τρομο
κρατήσει τούς φαντάρους στις μο
νάδες τους. Παράλληλα έπιχειρεί νά
προφτάσει τό διήμερο γιά τό στρα
τό καί τήν προσπάθεια γιά τό συνέ
δριο τής ECCO (Ευρωπαϊκή Ομο
σπονδία Συνδικάτων Στρατιωτών)
στήν Αθήνα.
• Ο κ. Κακλαμάνης άδράχνει
τήν εύκαιρία καί άπειλεί ν' άναθεωρήσει τή νομοθετική κατοχύρωση
τού Πανεπιστημιακού άσυλου πού

ό ίδιος πρίν ένα χρόνο έφερε καί
πέρασε στή βουλή. Ή έμμεση κα
τάργηση τού> άσυλου μέ νομοθετική
πράξη συζητιέται άπό καιρό στά
γραφεία τού Υπ. Παιδείας. Είναι ή
άπάντηση τής έξουσίας στά τελευ
ταία γεγονότα πού συμβαίνουν,
σποραδικά ακόμα βέβαια, στα Πα
νεπιστήμια (Ξάνθη, Νομική Ά θήανς κλπ) καί πού άναδεικνύουν κά
ποια άδιέξοδα καί τού τελευταίου
νόμου-πλαίσιο. Μέ πρόσχημα τίς
«άναρχικές πρακτικές» είναι ή κα
τάλληλη εύκαιρία ή κατάργηση νά
μήν έχει οξείες άντιδράσεις άπό τήν
πλευρά τού ΚΚΕ.
Τά έπεισόδια, μέ άφορμή τήν
προστασία τών προβολέων φαίνεται
ότι οδηγούν καί στήν έξυπηρέτηση
παράλληλων πολιτικών πού σάν κύ
ριο στοιχείο άναδεικνύουν τήν κα
ταστολή. Καταστολή πού καταρχήν
φαίνεται ότι στοχεύει στό χώρο πού
έχει ονομαστεί περιθώριο.
Οί 11 κατηγορούμενοι έλπίζουμε
νά μήν είναι τα πρώτα θύματα τής
δεύτερης διετίας (;) τού ΠΑΣΟΚ.
Καί ό συμβολισμός τής σύμπτωσης
τής 18ης Όκτώβρη νά μή μάς έπαληθεύσει.
19.10.83
Γιώργος ΓΙιτουρόπουλος

Μερικά
παραλειπόμενα
τής δίκης τών 11
Εχοντας ύπ' όψη τό παρασκήνιο
μόνο τής προ)της (ίσως όμως όχι καί
τελευταίας...) άναβολής τής δίκης
τών 11 σημειώνουμε ορισμένες κρί
σιμες γιέι συμπερέισματα πληροφορίες:
• Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης
στή συνάντησή του μέ τήν ΕΦΕΕ
ζήτησε τή βοήθειά της γιά τήν άνα
βολή τής δίκης υποσχόμενος «έπιείκεια». Τηλέφωνα άνάλογου περιε
χομένου έγιναν καί σέ μερικούς συνήγορους υπεράσπισης τών κατη
γορουμένω ν όχι μόνο έιπό τόν
Υπουργό άλλά καί άλλους κυβερ
νητικούς καί κρατικούς παράγο
ντες.
• Η σύνθεση τοϋ δικαστηρίου,
όπως δήλωσαν δικηγόροι τής υπε
ράσπισης, άλλαξε τήν τελευταία
στιγμή, κάπως... περίεργα.
• Η δίκη τελικά άναβλήθηκε
γιατί έλειπαν καί οί δέκα οχτώ!!
(18) μάρτυρες κατηγορίας άστυνομικοί, πολιτικός προϊστάμενος τών
όποιων είναι ό Υπουργός Δημό
σιας Τάξης πού όπως είπαμε ένδιαφερόταν γιά τήν άναβολή.
• Καί βέβαια ορίστηκε ή δίκη γιά
τίς 26 Οκτωβρίου άνήμερα τοϋ
Αγίου Δημητρίου καί έν όψει δηλα
δή έκδρομικού τριήμερου όργιας.
Είχαμε όπως βλέπετε πολλά «τυ 
χαία» γεγονότα. “Ισως άκολουθήσουν περισσότερα. Η δ ιά κ ριση
τών έξουσιών πού λέει καί τό Σύ
νταγμα...
Σ.

« Ό στρατιώ της κα ί ό αξιωματι
κός είναι π ο λίτες μέ στολή καί
κατά συνέπεια δια τηρούν στό α
κέραιο τά άτομικά κα ί πολιτικά
το υ ς δ ικ α ιώ μ α τα , μ π ο ρ ο ύ ν νά
αυμμετάσχουν έλεύδερα στήν π ο 
λιτική ζωή, έφ όο ον ή π ο λιτικ ή
του ς δρα στηριότητα δέν έπηρεάζει τήν έκτέλεαη τών στρατιω τικώ ν
του ς καθηκόντων.
Μ π ο ρ ο ύ ν νά δ ια β ά ζο υ ν κ α ί
στους στρατώ νες τίς έφημερίδες
κ α ί τά βιβλία τής έπιλογής τους.
Μ πορούν νά συμμετέχουν έλεύθερα αέ συνδικαλιστικές όργανώσ εις γιά τήν προά σπ ιση τών υλι
κών τους συμφερόντων, μπορούν
νά έκφέρουν έλεύδερα τή γνώμη
τους καί π ρέπ ει νά μετέχουν σέ
δημόσια συζήτηση γύρω άπό τά

Αλλα
θέματα πού σχετίζοντα ι μέ τά μέ
σα πού χρειάζονται οί ένοπλες
δυνάμεις.
Ή στρατιω τική δικαιοσύνη αέ
π ερ ίο δ ο ειρήνης θά καταργηδεϊ.
Τά στελέχη της δά καταταγοϋν
σ τ ή ν τ α κ τ ικ ή δ ικ α ιο σ ύ ν η . Ό
Στρα τ. Π οινικός Κώδικας δά άναμορφ ω δεϊ».
«Κατευθυντήριες γραμμές
κυβερνητικής πολιτικής
ΠΑΣΟΚ 1977»
Φεβρουάριος 1983: Ό ύφυπουργός Έθν. “Αμυνας τοϋ ΠΑΣΟΚ
Άντ. Δροσογιάννης άποκρούει τίς
κατηγορίες τής δεξιάς γιά άλλαγές
(δημοκρατικής κατεύθυνσης προ
φανώς) στό στρατό, λέγοντας: «Τί
άλλαξε δηλαδή; "Αλλαξαν οί ηγήτο
ρες, Βεβαίως έναλλάασονται. "Αλ
λαξαν οί κανονισμοί; "Αλλαξαν οί
βασικές διαταγές; Τί είναι έκείνο
πού άλλαξε;»
(Πρακτ. Βουλής 8.4.83).
Τό σενάριο τής «άντιφατικής πο
λιτικής» σέ σχέση μέ τό Στρατό έχει
ήδη γραφτεί...
Στά χρόνια πού μεσολαβούν, ανά
μεσα στις «ριζοσπαστικές» έξαγγελίες άλλαγών καί έκδημοκρατισμοΰ
στό Στρατό καί στή ρητή, άπολογητικοϋ χαρακτήρα, παραδοχή, ότι τί
ποτα δέν έχει άλλάξει καί άρα δέν
ύπάρχει λόγος ανησυχίας (τής δε
ξιάς, βέβαια), παρουσιάζεται μέσω
τοϋ Τύπου μιά έντυπωσιακή, πραγ
ματικά, κλιμάκωση άντιφατικών
πολιτικών έπιλογών καί έκτιμήσεων σχετικά μέ τά προβλήματα στό
Στρατό, πού πάντα έκφράζονται
άπό τά πλέον «ύπεϋδυνα» Κυβερ
νητικά στελέχη.
Θά ήταν σφάλμα ο'ι άρχικές έξαγγελίες τοΰ ΠΑΣΟΚ νά έκτιμηθοϋν
άπλά καί μόνο ώς προεκλογικό πυ
ροτέχνημα, κι αύτό γιά δύο κυρίως
λόγους: 'Αφενός γιατί τό ΠΑΣΟΚ
έχει μιά συγκεκριμένη προϊστορία
πολιτικών θέσεων γιά άλλαγές ατό
Στρατό καί άφέτερου γιατί τώρα
πιά έχει γίνει φανερή ή σκοπιμότη
τα, πού έξυπηρετούσαν οί ύποσχέ-
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αεις αυτές. Αλλά, ας δούμε αναλυ
τικότερα καθένα άπό τά σημεία
αύτά. Στό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η » μέ
διευκρίνιση «Εισηγήσεις τής Ομά
δας Επιστημόνων τού Ι1ΑΣΟΚ»,
(έκδ. ΚΕΔΡΟΣ 1975) διαβάζουμε:
«Κάθε "Ελληνας πολίτης έχει δι
καίωμα καί ύποχρέωση νά γυμνάζε
ται στή χρήση τών όπλων γιά νά
ύπερασπίζεται τήν έθνική άνεξαρτησία καί τό δημοκρατικό πολίτευ
μα. Θά πρ έπ ει όμως νά γίνουν
σεβαστές κα ί οί απόψεις τών π ο 
λιτών εκείνων, που γιά λόγους εί
τε θ ρη σχευτιχούς είτε κοσμοθεω
ρητικούς άρνοϋνται τή χρησιμο
ποίηση βίας... Ή άρνηση τής χρή
σης όπλων όέν είναι γιά τούτο
σ τά σ η π α ρά λο γη , ά ν τιχ ο ιν ω ν ι-

τα νά παίζει τό ρόλο κέντρου έξουα ία ς καί ή ά π ά ν τη σ η στήν
άνασφαλή γιά τό ΠΑΣΟΚ κατάστα
ση έν όψει σχηματισμού κυβέρνη
σης, ήταν ή χρησιμοποίηση τών δη
μοκρατικών αιτημάτων τών στρα
τευμένων ώς μοχλού γιά τίς μελλο
ντικές άνακατατάξεις προσώπων
στό Στράτευμα.
Σύντομα, όμως, μετά τήν άνοδο
τού ΠΑΣΟΚ στήν έξουσία καί άφού
πραγματοποιείται ό άναγκαΐος «χει
ρισμός προσώπων», ώστε νά έξασφαλισθεί αύτό πού τό ΠΑΣΟΚ
ονομάζει «σεβασμός τής άρχής τής
λαϊκής κυριαρχίας άπό τό Στρατό»
(καί σημαίνει άποδοχή ή άνοχή τού
ΠΑΣΟΚ ώς κυβέρνηση καί άπό τό
Σ τρ α τό ) (άρθρο Σ. Κωστόπουλου,
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ 2.10.83), οί

πος τού Υφυπουργείου Νέας Γε
νιάς συμμετέχει σέ συζήτηση, πού
διοργανώνουν οί έπιτροπές οπλι
τών, ναυτών καί άεροπόρων,
• πού ή Δήμαρχος τού ΠΑΣΟΚ
παρουσιάζει τίς έπιτροπές Στρατού
στή φοιτητική έστία τού Ζωγράφου
(8.11.82),
• πού ή ύπουργός πολιτισμού
προτείνει τήν ένταξη τών έλεύθερων πανεπιστημίων στίς στρατιωτι
κές σχολές, γιά νά διευκολυνθεί ή
φιλελευθεροποίηση τών δεύτερων
(πρακτ. Βουλής 8.4.83),
• πού τό ΠΑΣΟΚ άρνεϊται πρό
ταση τού ΚΚΕ γιά τροποποίηση
τού Στρατιωτ. Ποινικού Κώδικα δη-

τές τών Μονάδων μέ όδηγίες γιά
τόν έντοπισμό καί τή δίωξη τών
φαντάρων, πού ίσως είναι μέλη τών
έπιτροπών Στρατού.
• Ό
Υφ. Εθνικής “Αμυνας
Άντ. Δροσογιάννης δηλώνει στή
Βουλή «ναι, έγώ είπα ότι δέ θά
διαβάζουν έφημερίδες, διότι δέ θά
γίνουν τά στρατόπεδα άρένες, είτε
άρέσει, είτε δέν άρέσει» (πρακτ.
Βουλής 8.4.83).
• Ό Στρατιωτικός Κανονισμός
20-1, πού ό ίδιος ό βουλευτής τού
ΠΑΣΟΚ I. Κουτσογιάννης έφτασε
νά καταγγείλει ότι νομιμοποιεί μέ
χρι καί πραξικόπημα (Βουλή
23.2.83), έξακολουθεί νά ισχύει και
νά καθορίζει καί τήν τελευταία λε
πτομέρεια τής καθημερινότητας
τών στρατευμένων.

λόγια ν ’ αγαπιόμαστε...
χ ή ...»
Σχετικά μέ τό πρόβλημα τής
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στό ίδιο
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ τού Ι1ΑΣΟΚ διαβάζουμε: «Είμαστε άντίθετοι στή διατήρηση τής Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης καί τών ειδικών, έστω
καί τακτικών δικαστηρίων γιά στρα
τιωτικούς...» Καί τόν ίδιο καιρό
(1975) στή συζήτηση τής τότε Βου
λής γιά τό Σύνταγμα, ό σημερινός
Υπουργός Προεδρίας Ά γ. Κουτσόγιωργας δηλώνει: «Πρέπει νά
καταργηθούν τά Στρατοδικεία!»
συνεπικουρούμενος άπό τόν σημε
ρινό Υπ. Δικαιοσύνης, πού λέει:
«'Αφόρητη κατάσταση, ό διωκόμε
νος άπό τή Στρατιωτική Δικαιοσύνη
στερείται στοιχειωδών δικαιωμάτων
ύπερασπίσεως. Είναι ένα κομμάτι
ΒΑΡΒΑΡΙΣΜΟΥ σέ μιά πολιτισμένη
πραγματικότητα» (πρακτικά σελ.
2480).
' Η πολιτική αυτή προϊστορία τών
φιλελεύθερων άπόψεων σχετικά μέ
τούς στρατευμένους αφομοιώθηκε
καί διευρύνθηκε στό προεκλογικό
πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ γιά δύο
λόγους σήμερα ήδη προφανείς: 'Α 
φενός γιατί ό έκδημοκρατισμός, τό
σο στό έπίπεδο θεσμών όσο καί
στό έπίπεδο προσώπων, είχε ώριμάσει σάν αίτημα στις τάξεις τών
στρατευμένων καί έπρεπε νά άφομοιωθεί πριν νά άρχίσει νά δημιουρ-

σημα'ιες τού φιλελευθερισμού καί
τής οίκειοποίησης τών δημοκρατι
κών αιτημάτων τών στρατευμένων
περιστέλλονται καί άρχίζει τό τέλος
τού σεναρίου τής «άντιφατικής πο
λιτικής»...
Αναγγέλλονται δηλ. μέ τυμπανο
κρουσίες άρχικά τά πρώτα μέτρα
γιά τήν ύλοποίηση τής «νέας» όπτικής γιά τούς στρατευμένους, όπως
τό έλεύθερο διάβασμα τών έφημε-

Ο «σοσιαλιστής» υφυπουργός
Εθν. Αμυνας Άντ. Δροσογιάννης

Γ ια τί αύτοχτονονν οί φαντάροι;
Γιατί τούς φακελώνουν, γιατί τούς παρακολουθούν, γιατί
νουν. I ιατί σέ κάθε έξοόυ έχουν πίσω τους τήν ΕΣΑ. Γιατί
ρεύουν νά όιαβάζουν έφημερίόες. τούς απαγορεύουν νά λένε
πού σκέφτονται, τούς απαγορεύουν νά σκέφτονται Γιατί
ρεύουν νά είναι άνθρωποι.
Επιτροπές Στρατιωτών. Ναυτών
ρίδων, ή πολιτική περιβολή έξω άπό
τά στρατόπεδα κ.λ.π., πού στή συ
νέχεια άναιρούνται ή καί άκυρώνονται στήν πράξη.
Γίνονται άνεκτές «έπιτροπές»
στρατευμένων προφανώς ύπό τήν
πίεση τής μνήμης τής προεκλογικής
ύπόσχεσης τού ΠΑΣΟΚ γιά συνδι
καλισμό στό Στρατό. Δίνεται ύπόσχεση γιά τροποποίηση τού Στρα
τιωτικού Κανονισμού 20-1 καί στή
συνέχεια συγκροτείται επιτροπή
άπό άξιω ματιχούς (όχι καί πολύ
φανατικούς δημοκράτες, όπως κα-

Γ ια τί αύτοχτονονν οί φαντάροι;
Γιατί ζοϋν μέσα αέ άθλιες συνθήκες, απομονωμένοι πολλές φορές στις
εξορίες τού Έβρου καί τών νησιών, μέ λιγοστές μέρες άόειας πού
έξαρτώνται άπό τά κέφια τού κάθε καραβανά, μέ τόν καθημερινό φόβο τής
φυλακής καί τον Στρατοδικείου πάνω άπό τό κεφάλι τους, κι όλα αυτά γιά
όυό ολόκληρα χρόνια.
Επιτροπές Στρατιωτών. Ναυτών και Σμηνιτών
γεί πολιτικά προβλήματα καί, άκόμη περισσότερο, νά χρησιμοποιηθεί
γιά νά άποδώσει έκλογικά όφέλη·
καί άφετέρου, γιατί οί προσβάσεις
τού ΓΙΑΣΟΚ στις τάξεις τών άξιωματικών ήταν περιορισμένες, ή συ
γκρότηση τού Στρατού έξακολουθούσε νά τού παρέχει τή δυνατότη-

λώνοντας πώς είναι άναγκαία κα
τάργηση καί όχι τροποποίησή του
(πρακτ. Βουλής 24.2.83) χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «άναχρονιστικό,
καταπιεστικό, μέ φασιστικά κατά
λοιπα, μέ διατάξεις πού όζουν φα
σισμού» (Ί . Κουτσογιάννης - Βου
λή).

ταγγέλλεται) καί έπιχειρείται νά
φθάσει στή Βουλή δήθεν άναμόρφωσή του, πού είναι στήν πραγμα
τικότητα μεταφορά τού άρχικού
κειμένου άπό τήν καθαρεύουσα
στή δημοτική (όπως έγραψε τό ΠΟ
ΝΤΙΚΙ).
Καί τόν ίδιο καιρό πού έκπρόσω-

τούς καρφώ
τούς απαγο
ανοιχτά αύτό
τούς απαγο
και Σμηνιτών

• βαφτίζει «άναρχικούς» τούς
«πολίτες μέ στολή», πού διεκδικούν
τά άτομικά καί πολιτικά τους δι
καιώματα συμμετέχοντας στή δια
δήλωση γιά τό Πολυτεχνείο καί δη
λώνει: «Καί άσφαλώς θά ληφθοϋν
.καί σκληρότερα μέτρα καί τό δηλώ
νω έπισήμως άπό τό βήμα τούτο.
Δέν πρόκειται νά λυπηθούμε κανέναν. Ό άναρχισμός ούτε πέρασε
ούτε πρόκειται νά περάσει στίς μο
νάδες. Δέν έχουμε κανένα δισταγ
μό, όπως είπατε κύριοι βουλευτές.
Υπάρχει κανένας λόγος νά διστά
σουμε: Έχουμε άνάγκη τούς άναρχικούς;... Τούς παρακολουθούμε
στενά καί τούς προειδοποιώ ότι δέ
θά γλιτώσουν». (Πρακτ. Βουλής
8.4.83).
• Τά στρατοδικεία έξακολουθούν νά δικάζουν μέ βάση τόν ίδιο
Στρατιωτ. Ποιν. Κώδικα καί, πολύ
χειρότερα, μέ τό Π.Δ. 506/74, πού
κηρύσσει τή χώρα σέ κατάσταση
γενικής έπιστράτευσης καί πού έξακολουθεί νά ισχύει καί νά πολλα
πλασιάζει τίς ποινές τών στρατευ
μένων γιά όποιοδήποτε παράπτω
μα.
• Τό Ύπ. Εθνικής Άμυνας
στέλνει έγκύκλιο πρός τούς Διοικη-

Πίσω όμως άπό τό έντνπωσιακό
αύτό καλειδοσκόπιο τών «άντιφάσεων» τής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ
σχετικά μέ τό Στρατό, ύπάρχει μιά
πραγματικότητα όδυνηρή όσο καί
εύανάγνωστη. Πίσω άπό τή δημο
σιοποίηση αύτών τών «έσωτερικών
άντιθέσεων» τού ΓΙΑΣΟΚ ύπάρχει
μιά πραγματικότητα, πού άποκαλύπτει, άποδεικνύει καί άμφισβητεί
τίς συγκαλύψεις: ύπάρχει ή άμετάβλητη λογική τής μιλιταριστικής συγκρότησης τού Στρατού, ό παραλογισμός, ή βιαιότητα, ή άντιδημοκρατική λογική Μηχανισμού καί προ
σώπων, οί τριάντα αύτοκτονίες
φαντάρων πριν άκόμη τελειώσει ό
χρόνος, τά «άτυχήματα» τών στρα
τευμένων, οί άπόπειρες αύτοκτονίας, ό έφιάλτης τής «ύποταγής»
στόν άνώτερο, ή παράταση τής θητείας μέ τή μορφή τών πειθαρχικών
φυλακών.
Υπάρχει ό ύφ. τύπου Σ. Κωστόπουλος, πού κωδικοποιώντας τίς
καινούριες, κυβερνητικές πλέον, έπιλογές τού ΠΑΣΟΚ δηλώνει γιά τό
αίτημα τού έκδημοκρατισμού τού
Στρατού: «... Δέν μπορούμε νά τήν
έρμηνεύσουμε διαφορετικά (σ.σ. τή
λέξη έκδημοκρατισμός) παρά μόνο
σάν άνεπιφύλακτη προσήλωση στήν
άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας... καί
έφόσον οί Ένοπλες Δυνάμεις τή
σέβονται (τή λαϊκή κυριαρχία) δέν
έπείγει θέμα άκαιρων άλλαγών
στούς κόλπους τους».
Τό ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, άφού μέ τόν
κατάλληλο χειρισμό προσώπων έξασφάλισε τόν έλεγχο τού Μηχανι
σμού τού Στρατού, παρέπεμψε τίς
δημοκρατικές του έξαγγελίες στό
χώρο τής λήθης, συγκαλύπτοντας
τήν ήδη έπιλογή του κάτω άπό τή
δήθεν άντιφατικότητα τής πολιτι
κής του. Ή πραγματικότητα, όμως,
ξεροκέφαλη έπιμένει νά ξεπερνά
τούς προσχηματικούς χειρισμούς.
Τό ΠΑΣΟΚ πιά ΔΕΝ ΘΈΛΕΙ, άλλά
τό σενάριο συνεχίζεται, γιατί οί φα» ιάροι ΑΠΑΙΤΟΥΝ.
Αντιγόνη Μαυρομάτη
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Γιά τό σχολείο, γιά τίς τιμωρίες, γιά τούς βαθμούς, γιά τη ζωή

Μιλούν οί μαθητές
που πάνε;
Ή συζήτηση πού άκολουδεί έγινε μέ μιά όμάόα μαδητές σχολής
ΟΑΕΔ Π ειραιά μέ στόχο: νά διερευνηδεί ή αντίληψη που έχουν οί ίδιοι
οί μαδητές γιά τό σχολείο τους, τό χώρο πού εκδηλώνεται καδημερινά ό
αύταρχιαμός τού συγκεντρωτικού εκπα ιδευτικού συστήματος. Παράλ
ληλα έγινε προαπάδεια νά διαπιατω δεϊ σέ π ο ιό βαδμό τό σημερινό
σχολείο έχει τή δυνατότητα νά κατα τάσσει τού ς νέους άνάλογα μέ τήν
έπίδοαή τους, παρέχοντάς του ς ταυτόχρονα κάποιο άξιόπιστο όραμα
γιά τό μέλλον.
Φοιτάτε στίς σχολές μαθητείας
τού ΟΑΕΔ. Ποιοι ήταν οί λόγοι
αυτής τής επιλογής σας;
Σ. Τελείωσα λύκειο κι' άπό κεί καί
πέρα είχα δώσει Πανελλήνιες καί
δέν μπορούσα νά πάω πουθενά
άλλου. Διάλεξα αυτή τή σχολή γιατί
μόνο αυτή ύπήρχε καί τήν ειδικότη
τα αύτή γιατί μ' ένδιαφέρει τό αύτοκίνητο. Είναι τό πάθος μου.
Θ. Έ γώ ήρθα έδώ, γιατί δέν είμαι
καί πρώτος μαθητής. Δέν μπορού
σα νά συνεχίσω λύκειο, γιατί είμαι
λιγάκι μεσαίου βαθμού μαθητής.
Δ. Έ γώ είμαι άπό έπαρχία καί γιά
νά άποφύγω τή ρουτίνα τής καθη
μερινής ζωής, νά είμαι άγρότης, έ
βγαλα τίς τρεις τάξεις τού Γυμνά
σιου κι' ήρθα στήν Αθήνα. Είχα
κι ένα γνω στό, πού μέ γνώρισε
σ' αύτή τή σχολή. Αν είχαμε πάρει
καλούς βαθμούς, θά πηγαίναμε πα
ρά πέρα, θά σπουδάζαμε. Τώρα
πρέπει νάχουμε ένα έπάγγελμα. Δη
λαδή ή σχολή αύτή μάς βοηθάει στή
ζωή μας, θά πάρουμε ενα χαρτί.
Στή σχολή πού σπουδάζετε, τί
μαθαίνετε;
Σ. Ή σχολή αύτή είναι καθαρά
θεωρητική. Τό σύστημα τών σχο
λών μαθητείας δουλεύει ώς έξης.
Πηγαίνουμε τό άπόγευμα 5-8 στή
σχολή καί τό πρωί έχει φροντίσει ό
ΟΑΕΔ, όταν μπήκαμε στή σχολή, νά
μάς τοποθετήσει σέ δουλειές. Έγώ
δουλεύω ατόν ΟΣΕ, άλλοι στή ΔΕΗ,
κι άλλος σέ ιδιώτες. Όσοι σπουδά
ζουμε μηχανικοί αύτοκινήτων δου
λεύουμε σέ συνεργεία. Είναι πρα
κτική έκπαίδευση τό πρωί καί τ' ά
πόγευμα θεωρητική. Ερχόμαστε
κανονικά, όπως γίνεται σ' όλα τά
σχολεία, άπογευματινό μάθημα. Υ
πάρχουν τεχνικά μαθήματα καί μα
θήματα άνίας:
Ποια είναι τά θεωρητικά, τά ά
νίας;
Σ. Τά θεωρητικά είναι άγγλικά (όχι
καθαρά τεχνικά άγγλικά). Νέα Ελ
ληνικά, δηλαδή ποιηματάκια, έκθε
ση καμιά φορά.

Θ. Μέ τό πού κτυπά τό κουδούνι
μπαίνουμε όλοι μέσα ή καθυστε
ρούμε στό μπάρ. Οί ώρες είναι 35 ',
φέτος γίνανε 40'.
Σ. Κάνουμε καί Φυσική καί Αγω
γή, δηλαδή τούς νόμους. Στήν Α ’
τάξη κάναμε κώδικα οδικής κυκλο
φορίας. Πέρυσι κάναμε τά δικαιώ
ματα τών έργαζομένων καί φέτος
μάλλον έχει κοπεί.
Γ. Τά βιβλία είναι καί διαφορετικά
καί ίδια μέ τού λυκείου, άνάλογα μέ
τό θέμα. Η Φυσική είναι ίδια, μέ
τά βιβλία τού Γυμνασίου ή τής Α '
λυκείου.
Μπορείτε νά μάς πείτε μιά έμπειρία σας άπό μιά διδαχτική
ώρα;
Εύχάριστη ή δυσάρεστη; Και τά δύο
νά πούμε.
Σ. .Λοιπόν, ή καλύτερη διδαχτική
ώρα είναι; Μπαίνει ό καθηγητής
μέσα. Τί κάνετε; Καλά. Τί είχαμε;
Αύτό. Πού προχωράμε; Παρακάτω.
Αναλύει ό καθηγητής. Απορίες,
άν ύπάρχουν. Τά ξαναλέει άλλη μιά
φορά, γρήγορα, καί έτσι περνά ή
ώρα. Βέβαια ύπάρχουν καί ώρες
πού μπαίνουμε μέσα: Παιδιά τί νά
κάνουμε; Νά κάτουσμε. Καλά. Καί
καθόμαστε. Ύπάρχουν άκόμα πιό
ώραία, πού μπαίνει ό καθηγητής
καί λέει: πιάστε σκουπίστε. Όχι
έδώ στήν τάξη, στό έργαστήριο.
Πάρτε τούς πάγκους άπ' έδώ. Εσύ'
γιατί έχεις τά χέρια σου στήν τσέπη,
κάτι τέτοια. Τώρα βέβαια αύτά δέν
περνάνε καί πολύ, δηλαδή μπορεί
νά τά λέει καί τ' ακούει μόνος του.

Σ.

Υποτίθεται ότι παίρνουμε.
Κοπάνες δέν γίνονται;

Στά θεωρητικά γίνεται έξέταση;
Θ. Δέν προλαβαίνει ό καθηγητής,
35' είναι ή ώρα.
Μ. Κάνουμε ένα τέστ όταν είναι γιά
βαθμούς. Ά ν άποτύχεις... τελείωσε.
Υπάρχει περίπτωση νά χάσεις τή
χρονιά τελείως;
Γ. Υπάρχει. Ά π ό άπουσίες μένεις.
Αλλιώς είναι δύισκολο νά μείνεις
στήν ίδια τάξη. Είναι πολύ λάσκα
έδώ. Εκτός άπό ορισμένες περι
πτώσεις, πού δέν τίς λαμβάνουμε
καί πολύ ύπόψη.
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Γ. Κοιτάτε είναι τέτοιες οί ώρες τών
μαθημάτων, άπογευματινές, πού
όσο νάναι, όταν στή δίκιά μας ηλι
κία δέν φύγεις άπό τό σχολείο,
πότε θά πάς βόλτα; Πάμε γιά καφέ,
βγαίνουμε μέ τούς φίλους, γυρίζου
με άργά.
Μ. Εμένα μούχει τύχει, έπεσα γιά
ύπνο καί ξύπνησα τήν άλλη μέρα τό
πρωί άπ' τήν κούραση. Ά ς πούμε
ότι είναι καί τά δύο. Καί ή δουλειά
καί θές νά πάς βόλτα καμιά φορά.
Η είσαι πολύ κουρασμένος καί δέν
πάς σχολείο.
Ελεύθερο χρόνο έχετε;

Οί σχέσεις μέ τούς καθηγητές
σας πώς είναι;
Σ. Άμα ό καθηγητής δέν πάει στήν
άρχή νά κάνει τόν πονηρό, ή τόν
ξύπνιο, ή έγώ τά ξέρω όλα, γιατί
είμαι καθηγητής, μιά χαρά, δέν υ
πάρχει πρόβλημα.
Ό ταν κάποιος μάς μπεί πολύ στή
μύτη, τότε αντιδράμε. Ή πρώτη
οργανωμένη μας άντίδραση ήταν
μιά καταγγελία. Τού πάμε κόντρα.
Μιά φορά ένας θάβαζε διαγώνισμα
καί δέν είχαμε διαβάσει. Μπήκε
στήν τάξη καί δέν βρήκε κανένα.
Δέει; γιατί φύγατε; Βαριόμαστε νά
γράψουμε διαγώνισμα.

Θ. Όχι. Από τό πρωί στίς 7 μέχρι
τίς 8 τό άπόγευμα δουλεύουμε.
Γ. Μετά, μόλις κάτσεις, κοιμήθη
κες. Τώρα, άμα θές νά βγεις, βγαί
νεις. Τά σαββατοκύριακα συνήθως.
Ξυπνάς τό πρωί στίς 10, μετά θά
πάς καμιά βόλτα, τά συνηθισμένα.
Τιμωρίες πέφτουν στό σχολείο;

Δέν τιμωρηθήκατε γι' αύτό;

Θ. Πρώτα πέφτανε τιμωρίες γιά
κάπνισμα. Φυσικά τώρα έχει έπιτραπεί ατούς διαδρόμους. Αρκεί
νά μήν είναι μέσα στήν τάξη.
Σ. Φυσικά, τιμωρία πέφτει κι άν
σπάσεις καρέκλα ή θρανίο. Άλλη
άφορμή τιμωρίας είναι νά βρίσεις
καθηγητή.

Σ. Όχι, πώς νά τιμωρηθούμε όλοι;
Κι έπειτα ήταν άρχή τής χρονιάς,
είχαμε περιθώριο γιά άπουσίες κι
ήξερε ότι άν τιμωρούσε δέν θά
πάταγε κανείς στό μάθημά του.

Εσείς πώς αντιδράτε; Ά μ α τι
μωρηθεί συμμαθητής σας γιατί
έβρισε καθηγητή, τί κάνετε; Έ 
χετε κάνει ποτέ κινητοποίηση γιά
τιμωρία;

Σ. Σχέδιο, μηχανική, τεχνολογία καί
έργαστήρια πού άρχίζουν άπό τό
σκούπισμα. "Ασε. Ό χι κάθε φορά.
Πολλές φορές τό βρήκαμε σέ κακή
κατάσταση, τό κάναμε τέλειο καί
μετά πέρασε ή ώρα καί φ>ύγαμε.
Θ. "Αν δέν δουλεύαμε δέν θά ξέρα
με τίποτα.
Μ. Προσωπικά έγώ, άν δέν δού
λευα, ό,τι ήξερα πριν τή σχολή τά
ίδια θά ήξερα καί μετά. Δέν μάς
προσφέρουν τίποτα πρακτικό.

Στά μαθήματα ανίας, πού τά βα
ριέστε, πώς άντιδράτε;

Σ. Ά μ α βρίσει δίκαια, θά υπάρξει
άντίδραση, άποχή, κάτι. Άμα βρί
σει βέβαια άδικα, δέν μπορεί νά
γίνει τίποτα. Πρέπει νά ύπάρχει
τέτοια περίπτωση κινητοποίησης,
άπό τό συμβούλιο όλων τών μαθη
τών.

Ά π ό τά θεωρητικά παίρνετε τί
ποτα;

Υπάρχει όριο άπουσιών; Οί μα
θητές, όταν κάνουν άπουσίες,

Όταν λέμε τεχνικά μαθήματα τί
άκριβώς είναι;

Σ. Κατ' άρχή επικρατεί άκρα ήσυχία καί ό καθένας βλέπει τ' όνειρό
του. Δίνουμε στόν καθηγητή νά κα
ταλάβει ότι αύτό τό μάθημα δέν
μάς νοιάζει. Καί όσο μπορούμε νά...
τό φτιάξουμε.
Δ. Θά τίς είχαμε διώξει, αλλά εύτυχώς ήταν κυρίες πέρυσι καί τίς
σεβαστήκαμε.

Θρησκευτικά κάνετε;
Σ. Ό χι τόσο χάλια. Δέν κάνουμε.

Θ. Υπάρχει όριο. Πέρσι ήταν 60,
φέτος όέν ξέρουμε. Κάθε χρόνο
10-15 παιόιά μένουν άπό άπουσίες.
Οί πιό πολλές άπουσίες γίνονται
λόγω ώράριου, λόγω δουλειάς. Δη
λαδή άν πιάσω δουλιά 8-5 καί 5-8
σχολείο, τήν πρώτη ώρα θά λείπου
με.

Πώς λειτουργεί τό συμβούλιο;
Σ. Έχουμε έκλέξει ορισμένα άτομα
νά μάς έκπροσωπούν. Αλλά σέ κα
μιά συγκέντρωση δέν έχουμε πάει.
Δέν μάς ειδοποιούν.
Λ. Βασικά αυτοί πού ένδιαφέρονται

μόνο θεωρία.
Γιατί άπεχθάνεστε τόσο τή θεωρία;

του Ο ΑΕΔ
νά βγουν πρόεδροι καλούν τις συ
γκεντρώσεις. Πιάνουν τά παιδιά καί
τούς λένε, έχουμε συγκέντρωση άπόψε.
Σ. Τό προεδρείο καλύπτει κάθε
περίπτωση αδικίας σέ βάρος τών
μαθητών, γιά τό καλό τών τάξεων,
τών έργαστηρίων. Γενικά κάθε τι
πού κάνει καλύτερη τήν έκπαίδευση.
Έχετε συζητήσει ποτέ πάνω στά
γενικότερα προβλήματα τής εκ
παίδευσης; Έχετε σκεφτει μή
πως μπορούσατε νά κάνετε κάτι
άλλο, άντί νά ρχεστε έδώ; Έχει
συζητηθεί αύτό άπό τά προε
δρεία σας;
Θ. Ναί τό χουμε συζητήσει ορισμέ
νες φορές σάν συμμαθητές, σάν
φίλοι. Λέει ό καθένας τή γνώμη
του.
Σ. Τά προεδρεία δέν τό 'χουν συζη
τήσει. 'Ασχολούνται μέ τά πώς θά
γίνει καμιά έκδήλωση. Οταν λέμε
έκδήλωση, έχουμε ένα άμφιθέατρο
καί γίνεται καμιά ομιλία. Γιά νά 'μα
στέ τελείως άντικειμενικοί τιόρα,
βαβούρα νά γίνεται. Νά κάνουμε
μιά έκδήλωση νά γλιτώσουμε μιά
ώρα. Πολλές φορές συζητάμε. Φυ

σικά δέν είμαστε όλοι, ούτε οί μισοί
γιατί αυτές τις ώρες δέν παίρνουμε
άπουσίες καί κάθε μαθητής κοιτά
ζει νά φύγει.
Γ. Μπορεί νά πάει τό προεδρείο
νάπεϊ στόν διευθυντή, θέλω νά έπιμορφώσω κοινωνικά τά παιδιά, αλ
λά ό σκοπός είναι νά χάσουμε ώρα.
γιατί ποιος δέν θέλει μετά τή δου
λειά νά πάει νά κοιμηθεί, νά κάνει
μιά βόλτα. Κανείς δέν θέλει νά ρθει έδώ μέσα, άφού δέν ύπάρχει
κάτι τόσο πολύ ένδιαφέρον.

Είστε ικανοποιημένοι; Μού λές
«κανείς δέν θέλει νά ρθει έδώ
μέσα».
Γ. Μπράβο, αν δέν υπήρχαν απου
σίες κανείς δέν θά πάταγε. Θά ρχόταν δλοι στό τέλος, θά δίναν έξετάσεις καί θά φεύγανε. Η. αν υ
πήρχε μεγάλη πίεση στό σπίτι, ή
πλήξη στήν καφετέρια ή στή βόλτα,
θά 'λέγε, άς πάω νά δώ τί γίνεται.
Σ. Ή σχολή γιά μάς είναι ένα μεγά
λο κίτρινο χαρτί μέ μπλέ γραμμού
λες πού γράφει μέ μεγάλα γράμμα
τα ΔΙΠΛΩΜΑ. Είναι έτσι τό σύστη
μα πού καί νά θέλεις νά μάθεις, δέν
μπορείς. Αμα δέν δουλέψεις ξέρεις

Μ. Αέν έχει κανείς όρεξη νά πάρει
γενική μόρφωση. Οταν δουλεύεις
άπό τίς 7 μέχρι τίς 3 σέ συνεργεία,
στή μουντζούρα δέν έχεις όρεξη νά
μάθεις κοινωνικά μαθήματα, έξέλιξη τού άνθρώπου...
Σ. Επειδή έχω τελειώσει λύκειο,
βλέπω κι έκεί τήν ίδια κατάσταση.
Κανείς δέν έχει όρεξη στό γενικό
λύκειο νά μάθει. Ακόμα κι αυτοί
πού θέλουν νά διαβάσουν γιά νά
προχωρήσουν κι αύτοί φτάνουν τίς
άπουσίες στό όριο. Κάναμε αρχαία
μιά φορά στό λύκειο καί δέν πρόσε
χα. Καί μου λέει, γιατί δέν προσέ
χεις; Αέν μού χρειάζονται, λέω. Ο
πατέρας μου είναι άσφαλιστής καί
ποτέ δέν ακόυσα νά μιλάει άρχαία
έλληνικά. ' Εγώ μιλώ στήν καθομι
λουμένη. Γιατί νά μαθαίνω άρχαία
ελληνικά: Ειδικά αϊ τό τό μάθημα
τό πήρα στραβά. Αλλά υπάρχουν
καί ορισμένα μαθηματικά πολύ έξεζητημένα, τά λατινικά. Αν έκανα
λατινικά Γ αύτοκτονοΰσα. Οί φίλοι
μου μέ φωνάζουν τεχνοκράτη, γιατί
κάτι τέτοιες θεωρίες, οί αρχαίοι μας
πρόγονοι καί κάτι τέτοια, δέν τά
παραδέχομαι.
Τώρα κάτι άλλο. ΙΙοιά είναι ή
συμπεριφορά πού ξεχωρίζει τόν
καλό άπό τόν κακό μαθητή;
Σ. Ό κακός μαθητής είναι αύτός
πού παίρνει στά μαθήματα 8-9, κά
νει πολύ φασαρία μέσα στήν τάξη,
δέν τού άρέσει τό σχολείο, έρχεται

στό σχολείο καί κοιμάται, κάνει
σούζες. Ό καλός μαθητής είναι
αύτός πού προσέχει στό μάθημα,
είναι σ' όλα πρώτος, παρακολουθεί,
δέν κάνει φασαρία στήν τάξη. 'Υ 
πάρχουν όμως καί καλοί μαθητές
πού κάνουν σούζες, καμάκι, πετούν σακκούλες μέ νερό στόν διευθυντή. Ληλαδή ύπάρχουν άπ' όλα
τά είδη.
Μ. Κι όλα αυτά γίνονται γιά νά
σπάσει τό ωράριο, τό έξάωρο. Γιατί
νά κάνει κανείς συνέχεια τό ίδιο έπι
έννέα μήνες, σέ κανένα δέν άρέσει.
Πώς θά σάς φαινόταν τό σχολείο
σας νά μήν απορρίπτει κανένα,
νά βάζει σ' όλους άριστα;
Θ. Αύτό είναι παράλογο. Δέν υπάρ
χει τέτοιο σχολείο.
Α. Δέν θά διάβαζε κανένας.
Σπ. Ισως νά διαμαρτύρονταν οι
καλοί μαθητές.
Σ. Ωραία. Μέ δυό λέξεις θά χε
πολύ πλάκα.
Ολοι θά μαστέ καλοί θά πηγαί
ναμε στις άκαδημίες. θά σπουδάζα
με καί μετά τι θά κάναμε;
Μ. Αν υπήρχε ένα σχολείο μέ σω
στή υποδομή άπό τό νηπιαγωγείο,
νά έχει κίνητρα πού νά σέ κάνουν
νά ένδιαφερθεϊς. Κι όταν πάς στο
λύκειο νά χεις καταλήξει ότι κάτι
πρέπει νά κάνεις. Γιατι τιόρα κι άν
μπεις στό Πανεπιστήμιο υπάρχει
ένα κενό. Πέφτεις κι όπου πια
στείς. Κι άν σπουδάσεις κι üv δέν
σπουδάσεις πάλι άπεργία πείνας
κάνεις στά προπύλαια.
Γ. Δηλαδή είτε είσαι πρώτος, είτε
τελευταίος μαθητής τό θέμα είναι
άπό πού θά πιαστείς.

Μ ο ϋ ζή τη ο α ν ν ά γράψω έ ν α έργο
γιά νέγρ ο υ ς. Α λ λ ά τί είνα ι έν α ς
ν έ γ ρ ο ς ; Κ α ί έπ ιτέλους, γιά π ο ιό
χρώ μ α π ρόκ ειτα ι
ΖΑΝ ΖΕΝΕ
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άπέφυγε νά μάς ύπενθυμίαει ότι όλες αύτές οί
βαρυσήμαντες άλλαγές δέν διαδραμίζονται παρά
μόνο στήν έπιφάνεια τού προβλήματος. Ποτέ οί
νέγροι δέν ήταν περισσότερο «νέγροι», περισσό
τερο άδικημένοι καί περιφρονημένοι άπ' όταν
ένας ύποψήφιός τους άναγκάζεται νά άπαριθμήσει αύτές τίς θλιβερές άλήθειες μιλώντας άπ' τήν
τηλεόραση.

ià τίς HI ΙΑ, αύτό πού ονομά
ζουμε πολιτική σκοπιμότητα
ήταν κάτι πού είχε μέχρι
τώρα τό δικό του χρώμα:
λευκό. Λευκό ήταν έπίσης τό
χρώμα τής Ηθικής, τής Δημοκρα
Φιλελευθερισμού. Ό καθένας μπορ
λάβει τήν έννοια μιας μαύρης μουσι
τζάξ), όχι όμως καί μιας μαύρης Εθ
ληψης, έφόσον αύτό θά άποτελούσε σκάνδαλο
σεβαστών διαστάσεων πού ό άπόηχός του θά
άμαύρωνε (άς μοϋ συγχωρεθεϊ τό λογοπαίγνιο)
τήν ίδια τή φύση τής εξουσίας. "Ολ' αύτά βέβαια
δέν άλλαξαν τυχαία. Η παραδοσιακή δυσπιστία
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δώ καί μερικά χρόνια οί μαύρυι στις ΗΓ1Λ μοιάζουν (ώς
»
ένα ποσοστό) άποφασισμέ>
νοι νά έγκαταλείψουν τις βιαίες διεκδικήσεις για χάρη
ενός άσοφου πολιτικού σχεδίου. Οί δυό επισκέ
ψεις τού Τζέσσε Τζάκσον - μαύρου ηγέτη καί
πιθανού υποψήφιου γιά τήν προεδρία στις έκλογές τού 1984 - στό Μοντγκόμερυ, άποτελούν
ενα καλό παράδειγμα αύτής τής άλλαγής: τήν
πρώτη φορά ό Τζάκσον άντιμετώπισε, σέ οδομα
χίες πού είχαν δυσάρεστο τέλος, τήν έφιππη
αστυνομία πού έκτελούσε διαταγές τού Κυβερ
νήτη Ούάλλας· τή δεύτερη, ύστερα άπό 18 χρό
νια, ό ίδιος ό Ούάλλας ύποδέχτηκε έγκάρδια τό
νέγρο καί τόν κάλεσε στή βίλα του γιά τσάι. Τό
έπιχείρημα τού Τζάκσον μπορεί νά διατυπωθεί
έτσι: στίς έπόμενες έκλογές ένας άπ' τούς υπο
ψήφιους πρέπει νά είναι μαύρος, έστω κι αν
χάσει. Ισως ό Τζάκσον νά μήν έχει άπόλυτα
άδικο πού «θέλει νά γίνει Χαλίφης στή θέση τού
Χαλίφη», έξάλλου ό ίδιος πιστεύει ότι τά 21 μέλη
τής Γερουσίας καί οί 220 μαύροι Δήμαρχοι πού
υπάρχουν ήδη δέν έκλέχτηκαν γιά τό τίποτα.
Σήμερα, έξι χιλιάδες σχεδόν μαύροι έχουν έκλεγεί σέ διάφορα έπίπεδα τής εξουσίας, Οί μαύροι
κυβερνούν τρεις άπό τις έξι μεγαλύτερες πόλεις
τών ΗΓ1Α: τό Σικάγο, τό Λός Αντζελες καί τό
Ντητρόιτ. Επιπλέον, οί μαύροι Δήμαρχοι έχουν
κατορθώσει νά έπενδύσουν κεφάλαια τών πόλε
ων σέ τράπεζες πού έλέγχονται άπό μαύρους
μετόχους, νά συνάψουν συμβόλαια μέ μαύρους
έργολάβους, νά παραχωρήσουν σέ μαύρους κρα
τικές έκτάσεις γής, καί νά συνεργαστούν, πρός
όφελος τών μαύρων, μέ έταιρείες ύψηλής τεχνο
λογίας. Ό λ ' αύτά πείθουν ίσως γιά τήν έπιτυχία
μιάς μαύρης πολιτικής. Φαίνεται έξάλλου πώς οί
πρωτεργάτες αύτής τής έντυπωσιακής μεταβο
λής έχουν δύο τουλάχιστον καθήκοντα: νά κερδί
"
.j; :^ Ê
;
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Τό παράδοξο
της μαύρης ψήφου
σουν τήν έμπιστοσύνη τών παραδοσιακών μαύ
ρων οργανώσεων (όπως τό N AACP) καί νά
αυξήσουν τίς έγγραφές μαύρων ψηφοφόρων
στούς έκλογικούς καταλόγους. Ό Τζάκσον άγωνίζεται νά πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί άπ' τά
2.600.000 τών μή έγγεγραμμένων ψηφοφόρων
τής περιοχής του. Α γω νίζεται έπίσης νά πείσει
ότι ή μαύρη ύποψηφιότητα θά είναι τό άντίτιμο
μιάς πολύ χρήσιμης πολιτικής ισχύος, τήν όποια
οί μαύροι θά μπορέσουν αργότερα νά έκμεταλλευτοΰν.
Ωστόσο, αυτή ή αισιοδοξία δέν φαίνεται (έ
φόσον τήν άναλύσουμε) νά έχει παρά διαφημι
στικό περιεχόμενο. Ή ήθική τού διαχωρισμού
τών φυλών παραμένει στό βάθος ή ίδια, γιά νά
μήν πούμε ότι τονίζεται ή σημασία της άκόμα
περισσότερο: οί μαύροι θά κατακτήσουν τήν
έξουσία όχι σάν τό άναπόφευκτο ποσοστό έκείνων πού θά έκλεγούν σέ θέσεις-κλειδιά, άλλά
μέσα σ' ένα πολιτικό γκέτο καί σάν ένα ομοιό
μορφο, ομογενές καί έντιμα άγωνιζόμενο σύνολο
άνθρώπων (καί ό κ. Τζάκσον άποτελεί τήν τελι
κή ένσάρκωση, τήν συμβολική καθησυχαστική
εικόνα όλων τών μελών αύτής τής ένωμένης
οικογένειας). Στά πλαίσια αύτής τής νέας πολιτι
κής - είναι φανερό - οί μαύροι δέν θά έχουν
έξομοιωθεϊ μέ τούς λευκούς, δέν θά άναμιγνύονται μ' αυτούς στή μάχη «ουδετέρων» συμφερό
ντων (πού τοποθετούνται δηλαδή έξω άπό τή
διαφορά τού χρώματος) όπως τό χρήμα, τό
κύρος τής 'Αμερικής στό έξωτερικό ή τό παιγνίδι
τής έξουσίας - γιά - τήν - έξουσία, άλλά θά
προωθούν ένα μέτωπο ένιαίων διεκδικήσεων
πού πηγάζουν όλες άπ' τό δυσάρεστο γεγονός
ότι είναι μαύροι. Ακόμα κι ένας μαύρος Πρόε
δρος, άπ αύτή τήν άποψη, δέν θά έπειθε ότι οί
ψηφοφόροι του είναι κανονικοί Αμερικανοί πο
λίτες. Αξίζει λοιπόν νά σχολιάσει κανείς τόν
έξυπνο τρόπο μέ τόν όποιο ό τύπος στίς ΗΠΑ

άπέναντι στό αύτονόητο δικαίωμα τών μαύρων
νά συμμετέχουν στήν συμπαγή καί τόσο εύστοχα
καλλιεργημένη εικόνα τών έθνικών ιδανικών,
φαίνεται νά έχει καμφθεί άκριβώς τήν τελευταία
στιγμή. Φυσικά, γιά νά έπιτευχθεί κάτι τέτοιο, οί
μαύροι έκαναν άπ' τή μεριά τους σοβαρές υπο
χωρήσεις - ύποχωρήσεις πού άρχισαν σάν ένας
μετριοπαθής άντίλογος στή λύση τών βίαιων
άναμετρήσεων, καί πού μοιάζουν σήμερα νά
ύπόσχονται πώς μιά σωστή τους άξιοποίηση θά
μπορούσε νά στείλει τόν κ. Τζέσσε Τζάκσον στήν
Ούάσιγκτον. Η ικανότητα τής Αμερικής (καί
τού είδους τής δημοκρατίας στό όποιο ή Α μ ερι
κή χρωστάει τήν ύπαρξή της) νά άφομοιώνει τό
καθετί είναι έδώ κάτι περισσότερο άπό φανερή.
Τό μαύρο δέν έμφανίζεται πιά σάν τό χαρακτηρι
στικό σύμβολο μιάς κοινωνικής σύγκρουσης, άλ
λά σάν τό εύτελές μέτρο ένός πολιτικού συμβιβα
σμού. Καί βέβαια, είτε πρόκειται γιά σύγκρουση,
είτε γιά συμβιβασμό, οί μαύροι παραμένουν στήν
άλλη όχθη: τούς παραχωρεϊται τό «δικαίωμα» νά
διατηρήσουν τήν ταυτότητά τους.
Κι έτσι τό περιοδικό Time (πράγμα πολύ λογι
κό, όπως βλέπουμε) βιάστηκε νά πανηγυρίσει
γι' αύτό τόν καθυστερημένο φυλετικό γάμο, τού
όποιου οί προετοιμασίες είχαν ήδη άρχίσει μέ
τήν έκλογή ένός σημαντικού άριθμοΰ μαύρων
Δημάρχων. Τούτη ή δημοσιογραφική μέριμνα
(πού τή συμμερίστηκαν καί πολλές σοβαρές
έφημερίδες) δέν είναι βέβαια ούτε τυχαία ούτε
τόσο καλοπροαίρετη όσο δείχνει. Πέρα άπ’ αύ
τό, άποτελεί ένα καλό παράδειγμα γιά τό κατά
πόσο ή φυσιογνωμία ένός έντυπου σάν τό Time
συνδέεται μέ τόν τρόπο πού οί ’ Αμερικάνοι
βλέπουν τήν Αμερική.
Τό νά μπει ένα πρόσωπο στό έξώφυλλο τού
Time' δέν είναι καθόλου άστεία ύπόθεση, παρό
λο πού οί άρχισυντάκτες εύνοούν κατά καιρούς,
σ' αύτό τό θέμα, έκκεντρικές λύσεις τού τύπου

"Αντυ Γουώρχολ ή Νταίηβιντ Μπόουΐ. Ό ταν ό
Τζάκσον γίνει κάποτε Πρόεδρος (πράγμα όμολογουμένως άπίθανο) θά πρέπει νά θυμάται ότι,
άν τό πρώτο σκαλοπάτι τής πυραμίδας ήταν οί
άγώνες του πλάι στον Μάρτιν Λοΰθερ Κίνγκ, τό
δεύτερο έχει οπωσδήποτε κάποια συμβολική
σχέση μέ τήν προθυμία τοΰ Time νά τόν φιλοξε
νήσει στό έξώφυλλό του. Στά σαλόνια τής περί
φημης παλιάς άριστοκρατίας τής Βοστώνης δέν
θά είναι βέβαια, πρός τό παρόν, τό ίδιο εύπρόσδεκτος, έκτος κι άν οί πιθανότητες νά έκλεγεί
αυξηθούν σέ βαθμό πού νά δικαιολογείται μόνον
άπό κάποιο θαύμα. Επειδή, ωστόσο, ή άντίφαση είναι ή ίδια ή μορφή κάθε πολιτικής πράξης,
αυτά τά άλληλοσυγκρουόμενα προγνωστικά δέν
μοιάζουν νά έχουν τίποτα τό περίεργο. Ορισμέ
νοι δημοσιογράφοι φαντάζονται ήδη τόν Τζέσσε
Τζάκσον στό γραφείο τού Προέδρου, κι έτσι δέν
μάς άπομένει πρά νά τόν φανταστούμε κι έμείς:
τί στάση θά κρατήσει άραγε ένας μαύρος άπέναντι στις έπεμβάσεις στήν 'Αφρική; τί γνώμη θά
έχει γιά τόν μαραθώνιο τών έξοπλισμών; θά
άπέρριπτε μέ βδελυγμία τήν προοπτική μιας
συνάντησης μέ τόν κ. Ά ντρόπω φ ; θά έπαιζε
γκόλφ; θά γινόταν μέλος τού Bohemian Club σάν
τόν Νίξον, τόν Φόρντ καί τόν Ρήγκαν; Καμιά
άπάντηση δέν δίνεται σ' αυτά τά έρωτήματα,
αλλά δέν χρειάζεται νά είναι κανείς μεγαλοφυία
γιά νά υποψιαστεί πώς ένας μαύρος Πρόεδρος
δέν μπορεί νά διαφέρει ουσιαστικά άπό έναν
λευκό συνάδελφό του παρά μόνο στό χρώμα τής
έπιδερμίδας.
«Τό δίλημμα πού άντιμετωπίζουμε», λέει ό
Έ ντυ Ούίλιαμς, πρόεδρος τού Μεικτού Κέντρου
Πολιτικών Μελετών, «είναι; νά άντιδράσουμε μέ
συγκρούσεις στό δρόμο, ή μέ τήν ψήφο μας;»
«Διαλέξαμε τό δεύτερο», λένε οί συνεργάτες τού
Τζάκσον. Αναρωτιέται κανείς άπό πού προκύ
πτει τό ότι ό ένας όρος τής σύγκρισης άποκλείει

τόν άλλο. Εδώ γίνεται μιά σκόπιμη σύγχυση
άνάμεσα στόν άκτιβισμό τών μαύρων καί στή
δράση τών πολιτικών περιθωριακών μειονοτή
των (γιά παράδειγμα τών άναρχικών) πού άπορρίπτουν τή λύση τής ψήφου γιά λόγους ιδεολογι
κούς, ή, για νά τό πούμε πιό άπλά, στό όνομα
μιάς προσωπικής φιλοσοφίας. Οί μαύροι όμως, γιά παράδειγμα, έκεϊνοι πού ψηφίζουν μέ σκοπό
τήν έκλογή ενός δικού τους Δημάρχου - δέν θά
είχαν κανένα λόγο νά μή συμμετέχουν παράλλη
λα σέ διαμαρτυρίες γιά τά άνθρώπινα δικαιώμα
τα, μιά καί ό μέσος μαύρος ψηφοφόρος δέν είναι
άναγκασμένος νά φοράει τό φράκο μέ τό όποιο
ό Τζέσσε Τζάκσον έμφανίζεται στά έπίσημα
γεύματα τών πολιτικών συναδέλφων του (γεγο
νός πού θά τόν έμπόδιζε ίσως νά κρατάει ένα
ρόπαλο). Οί μαύροι όέν απορρίπτουν τήν πολι
τική έξουσία έπειδή τήν θεωρούν σάν μιά ξεπε
ρασμένη λύση, άλλά τήν στερούντα ι έπειδή ή
ύφή αυτής τής κοινωνίας τούς έχει άπαγορέψει
νά άσκούν τέτοια δικαιώματα. Οί μαύροι άκτιβιστές στρέφονται ένάντια στή συγκεκριμένη πολι
τική έξουσία, άλλά σπάνια άμφισβήτησαν (κι
αύτό άσφαλώς όχι άπό άφέλεια) τήν ίδια τή
φύση τής έξουσίας. Συνεπώς τό δίλημμα τού κ.
Ούίλιαμς είναι τόσο πλαστό όσο καί οί καλές
προθέσεις πού τό εμπνέουν. Η σοφιστεία πού
περιέχεται σ' αύτό είναι νομίζω εύδιάκριτη.
Πραγματικά, ένα μέρος τής παλιάς φρουράς τών
άκτιβιστών προέρχεται άπό τά περισσότερο έξαθλιωμένα κοινωνικά στρώματα τού μαύρου
πληθυσμού. Αντίθετα όμως άπ' τούς διανοού
μενους, αύτά τά στρώματα όέν ψηφίζουν έξαιτίας άκριβώς τής έξαθλίωσής τους, κι όχι έπειδή
είναι ή ήταν άκτιβιστές. Φαίνεται πώς γιά νά
φτάσει μπροστά στήν κάλπη ένας πρώην τρομο
κράτης χρειάζεται νά έξουδετερωθεϊ έκ τών
υστέρων, μιά σταθερή πίστη, άλλά γιά νά ψηφί
σει ένας νέγρος δέν χρειάζεται τίποτα περισσότε
ρο άπ' τό νά καταπολεμηθεί έγκαίρως μιά προ
κατάληψή: άπόδειξη, ή έμπνευσμένη προσπά
θεια (πού τελικά καρποφόρησε) νά αυξηθούν οί
έγγραφές τών μαύρων ατούς έκλογικούς καταλό
γους. Γιά αίτιες πού ό καθένας ύποψιάζεται, οί
θεωρητικοί τής μαύρης πολιτικής έπιμένουν vc:
δημιουργούν τήν έντύπωση πώς ένας μαύρος
πού ψηφίζει είναι λιγοτερο μαύρος. Η ισότητα
δέν έμφανίζεται έδώ σάν ένα δεδομένο άλλά σάν
ένα παράδοξο: είναι ό στόχος τού άγώνα για τις
κάλπες άντί νά είναι ή προϋπόθεσή του.
Ετσι, καί σέ μιά περίοδο όπου οί έναλλακτικές λύσεις πού προτείνονται γιά τήν προεδρία
δέν διαφέρουν μεταξύ τους παρά μόνον σέ
δευτερεύουσες λεπτομέρειες, σέ μιά έποχή όπου
οί Δημοκράτες καί οί Ρεμπουμπλικάνοι πείθουν
άκόμα καί τό τελευταίο παιδί έξω άπό τις Η Π A
ότι άποτελδύν μορφές, έλαφρά παραλλαγμένες,
τού ίδιου ζοφερού πράγματος, ή υποψηφιότητα
ένός μαύρου μοιάζει νά έπωμίζεται τή λεπτή
άποστολή νά πείσει γιά τό άντίθετο. Εκεί πού ή
δημοκρατία (τής όποιας ή εικόνα σχηματιζόταν
μέχρι τώρα άπ' τούς πολύ λίγο έπιδέξιους άνταγωνισμούς καί τις σχεδόν γραφειοκρατικές συ
γκρούσεις στό θέμα τών έπενδύσεων ή τής
έξωτερικής πολιτικής), έκεί πού ή δημοκρατία
δέν είναι παρά ένας ήπιος καί έλάχιστα πειστι
κός άντίλογος άνάμεσα σέ πολιτικούς και τεχνοκράτες, άνάμεσα σέ φιλάνθρωπους Γερουσια
στές καί βλοσυρούς οικονομολόγους χωρίς αυτα
πάτες, ή καινούργια θεαματική καί «άληθινή»
διαφορά, ή έκπροσώπευση τού «νέο ι1 αίματος
στήν κοινωνική πολιτική», ό δεύτερος όρος τής
σύγκρισης, άγνωστος μέχρι τώρα, ξένος καί λιγά
κι έξωτικός, έρχεται γιά πρώτη φορά στό προ
σκήνιο μέ τή μορφή τού χρώματος: τι πιό ωφέλι
μο γιά τήν έξασθενημένη αίγλη μιάς γηραιάς
Δημοκρατίας άπ' τό νά προωθούνται σέ άπρόσι-

τα μέχρι τότε άξιώματα άνθρωποι πού πριν λίγα
χρόνια όφειλαν ν' άντιμετωπισουν τά γκλόμπς
τής άστννομιας;

ô Time γνωρίζει λοιπόν καλα
τό τι προσφέρει στό γόητρο
τού άμερικάνικου δημοκρα
τικού ιδανικού μέ τό νά δια
φημίζει έμμεσα αύτό τόν τό 
σο πασιφανή πλουραλισμό
πού τό μόνο του έπιχείρημα είναι
διαφορά ένός νέγροι· άπό έναν λευκ
κρατία μπορεί νά τού είναι έπίσης υ
γιά τόν ιδιαίτερα λεπτό τρόπο μέ τόν οποίο
χειρίστηκε τό θέμα: δηλαδή, άντιμετωπιζοντας
τούς νέγρους, σάν νέγρους, σάν έπισκέπττες
άπό έναν άλλο κόσμο, έφόσον πραγματικά, δέν
μαθαίνουμε απολύτως τίποτα γιά τό πώς θα
κινηθεί ό μαύρος Πρόεδρος όταν άναλάβει τά
καθήκοντά του, γιά τό τι κρύβεται πίσω άπ αύ
τό τό μελαγχολικό, φιλοσοφημένο, άόριστο βλέμ
μα τών φωτογραφιών τού Τζέσσε Τζάκσον, ποιο
πρόγραμμα θά έξαγγελθεί άπ τόν πρώτο μαύρο
ένοικο τού Λευκού Οίκου. Ποτέ δέν ξέραμε
άκριβώς (μέ τήν πολιτική σημασία τού πράγμα
τος) τ ί ήταν ή μαύρη δύναμη, τώρα όμως δέν
ξέρουμε, κι ούτε μάς λένε, τί θά είναι η μαύρη
έξουσία. Η ίδια «σιωπή», τό ίδιο πέπλο έξωτικού μυστήριου πού έμπόδιζε κάποτε τούς λευ
κούς νά έμπιστεύονται τούς μαύρους, τούς έπιτρέπει τώρα νά τούς χαρίσουν την εύνοιά τους,
γιατί ξέρουν (άπ τή στιγμή πού οί μαύροι μπή
καν στήν πολιτική) πώς αύτό τό μυστήριο δέν
κρύβει πιά μιάν άπειλή, ή έστω έναν ύπουλο
πολιτικό έλιγμό, άλλά είναι ή έξωτερικη, ή μυθι
κή έκφραση μιας μετριοπάθειας πού γίνεται τό
ισχυρότερο διαπραγματευτικό άτού στά χέρια
αυτών τών «πρώην βάρβαρων». Οί μαύροι (άπό
τή φύση τους) είναι λοιπόν καταδικασμένοι στό
νά έπιλέγουν άνάμεσα σέ δυό φαινομενικά αντί
θετα άκρα, πού όμως τά βασικά χαρακτηριστικά
τους είναι ίδια: φυλετική ένότητα. πολίτικος
άγνωστικισμός, διατύπωση ένός αιτήματος για
δικαιοσύνη. Και οί λευκοί (άπό τή θέση τους)
είναι ύποχρεωμένοι νά οδηγούν τούς μαύρους
στήν έκλογή - άνάμεσα στά δυό αύτά άκρα έκεινου πού μπορεί νά άφομοιωθεί μέ τόν λιγό
τερο δαπανηρό και άξιοπρεστέρο δυνατό τρόπο.
Ευγένιος ’ Αρανίτσης

r

1 Ιτ ις φωτογραφίας πού δημοσιεύει το Time βλέπουμε
τόν κ. Τζάκσον νά χαμογελάει σκεφτικά ( άναλογιζομενος
τήν παράδοξη φύση α ϊτο ύ τού εγχειρήματος) τον κ
Τζάκσον λιγάκι έκπληκτο (μπροστά στην αναπάντεχη εύ
νοια πού έπεφύλασσε ο τύπος σ εναν μαύρο πολιτικό) τόν
κ. Τζάκσον βλοσυρό (έπειδή μάλλον συναισθάνεται tu,
τεράστιες ευθύνες πού συνεπάγεται η άποστολή του)· τον
κ. Τζάκσον λιγάκι αφηρημένο (με τό βλέμμα καθηλωμένο
στο άορατο κέντρο μιάς ονειροπόλησης, τής όποιας τό
θέμα δέν μάς αποκαλύπτεται άλλά τό υποψιαζόμαστε ) Ο κ
Τζάκσον μέ τό γιό ίου, σάν όλους τους καλούς προτεστάντες οικογενειάρχες πού άσχυλούνται μέ τα κοινά. Ο κ
Τζάκσον (θαυμαστή αντίθεση) μέ φράκο και παπιγιόν.
άποχωρωντας άπό κάποια έπισημη συνάντηση με ύφος
πού σημαίνει έξισου: «άπέδειξα πως τά καταφέρνω σ αυτή
τη δουλειά», και: «θ ά ξαναδοκιμάσω» Οι φωτογραφίες τού
μαύρου ηγέτη μεταφέρουν αυτούσιες στόν θεατή τις ιδεες
πού κρύβονται πίσω άπ τις άρετες ένός λευκού πολιτικού
πίστη, άποφασιστικότητα. αύτοθυσια, συνέπεια, απλότητα,
σοβαρότητα, εγκαρδιότητα, ρεαλισμό, μιά κάποια ανησυ
χία, μια κάποια συναισθηματική ένταση, καθώς και τόλμη
άναμικτη μέ μετριοπάθεια σέ λογικές δόσεις Απ αυτό τό
περιδέραιο τών άρετών λείπει δυστυχώς κάθε ίχνος έχθρικής στάσης πρός τόν άντιπαλο. κάθε ίχνος επιθετικότητας
Ισως, υστέρα άπ τήν τόσο κακή διαγωγή που έδειξαν στο
παρελθόν οί μαύροι, να τους άπαγορεύεται στό εξής να
έμπνέυνται άπό τέτοιες διαθέσεις. Τό ύφος τού κ Τζάκσον
είναι, πριν άπ ότιδηποτε άλλο, χαδηανχαοτιχό.

" ° · ” 0ύ i ] g ^ P ' à TOO 4w0
Ρ ά ν τ α ς J a ^ “ Χάρε „ 1 / θερρnapa° rà o t J
° m Mo<pUV0 0 τέ «κεβή
?

' ^

Ι ν

Τ

με9 ° ^ Μ α

*

' n° » ° ° i ny

α η°Τέ· 8 o J l

u a ir i<

OU ό ε 9ο

„J ‘?" "l0TPCtnei
" P itta

,α » < c . · · * · * « « ,

$
I ?‘ H

:r-ΙΓ " “ '»cue· «

o
K
w<,'° Γ

» 0

7,?*®*» roe/
e .w® - ; " ' " ' · «a

f1_______ " - ï £ 3 s?

*

f^
1 I8fPn

V
fftw
e^

, 0 ^°βρίλθς K ·

0

I ΧΡόνων

£

*

“

„*« « £

*

■ ° "·

"·>c -“>«-»r: C ®
Ρ
'*^

yrponS;VTî a
^

'° °" ^ ^
7

.

^

im °K

TOu

χαυντ

r°v ΡΡΡτο

ο

λ

ä

.
****
ϊαβΤ^''0^ 0'/ άλ0γ°υ!
Π έτρα ν

η°Α,τ,κή
η Ρεγαλη

Bp*tYHH ο/io

//“ " S

C

<CC:· »:;::-;···«

.

',Or‘0 σιηι,η

° ««torcow °roi

« ,* ? > ■

«Ίεψαο τ

«

» , („

°ε^ ο ^

” *

^οι,,ώΓ ΓοΡΡτανομΖΖΖ^ ipa

ηνηαΡθόοοη

ΤμηρΡ Νεω,

« j * '* * " *

/

s ",«

h

ΑΒ0 ^ α ς „ ι
ΛΡ°ένηΡ° ί ΥΙα **ΡΡατα Τό

Via rrj «Γιο ^0|’

ni,pon1 Kat , ®c rou ΟΠΟ

h"K ό
c ac
Z T Zn
r ° 0'' δυτα,α,
ö Z Z lη^ P6i K
to n
μ*ριν'οη
h‘"aTomnJ
p'PPxi l 04ε°ο
00 φιλοαοε Tϋρ01*'0
01' fieri
^Ρήτρ,οο Z ρΡ>οιας ή m Χέρι roù
αφομ Kovor

.

« «

««ό i

*

W° î « I r oö Z
P o i/rr,/.

«

, .

ν

"°' *0Γ^0υ
υπομΡΥού Ee J

^ « O f ooç

Uy* PÔVu<
fo i i f

. Ka,a*aßaTc τ .
ΡΟμο< · Ιτή

“"“όρκε,

°Ρ°*τα-ού.

p P° PP0 ô i

OUana °"PoolTl, " Pn°<

BPAiYB* 10/10

«θ έλ t ü

rK,pT^ 0^

('90 000 6P[° C ra

α i 'ΚηP P
i l o t a τήΓ 000
ö°*apla
Γ γιά
10 Z
τή ßr
[ ***ηοια
„
ΰ°*αριαι,

(έχε,
h ^P9
22
έχε, I , lßC^
° 1 τ1ωΐν K

narpll>P9 to
ou
naTpie°<

μετρητιί Βέν

^

ftp » ! ?

fl?0r

r» e i

/ Oi :

'»α νλή
S t v (ο

^

δ ε ν c X ci à n n n ,

apcKAPK,0

n

~ à°C

Κ ° Ρ Τ εΡ

ΡΟεΰΡ°ς KO,

*

(,p p o ΚοΡΤεΓ ° Τε PpooöPOQ

εοο ^ ΨαΥε'Ρ
r
uc 'P ^

,<
0; y ^

"ΟΧιονιαςΙ)

/

y p a j y y Km, ή ^

*4eWWfp<* * rr/,0

/ '-»S

Τό V

J

ù» J

*ΟΤ° η ε - h ü ογη J

v

TK

^ • ^ Λ Ιύ Α ΐ κ Α „ , ^

CV°
Γο^ ^ ν ,

'

^ o n ï z r ^ 'p r * '*

-'r:
C;r4i:;· ;es?

/ ^» « « ç d» f

r
/

naPoöof0
ε*0ΧωΡθ(ΐια „ αλϊ ιεΡΥειων
τη
ta* 0apηnc^poZo
ερνε,ύκ τ
| J > S
»
% \ 0f; ^ ' o o r Î

n>l ° UV VcPà

r v > C r : " 'C : s ™ ·

i “”·“·» » ";''··

( ^ «PBoxJ / y

Â 5 * * c rMo n o ^ r j

Xoopiç
η λ η Ρ ° ■ *^ ιt»y - ^

ερνατικός ήγετνηευμΡ'ι) Κα,
δ*°ΡΙ01 »ε*ανεόρεο, ης ΠΟυ 'Ροή*/ UVaP‘*OÇ

ι“ ” · C

(Λ ίΥ β ίΡ 0 ^

ro; 4° ^°C . V ^ ^ ia J T * a

8° "“'P1'« r/n ,Wli

^ Pooro PTàZfiÔnZ 0Ρ',1ρΊ,Β κ \ 6^ α

r'f βϊοΐ(ς ro i

« fre

·ο„!Ζ*·'«·»« C l'··» » .

h°"Pt άκο,ιη

* ί!Η " ΒΡ'»Η 10/10

ß/y/w
ΒΗΜα 9/10

' £^<rd, Γή », ·

12

*ew«fC Wc

! °<Pia!
°'poo'o ra),

ωνωκ nou g CV ("Pa, ra), g Z ° ç a"o '

88 ro9 %“π Ρηνα
Γ % orrj, Μην
J α ano ‘
■ ii

5/ro

°σα - οσα/

ί£ *ο,ί,0„ â

»

Ρα*ΐομ ός

^ ' t P: : paippp(T^
* 0 c ο ομ α ε

ϊ ^

».

' * C lÎ,lô">K » 0 ,0 ,4 , 8 nCP" PPl

Ar>0rfYM,

θ[0η έγ°< ύΤοζΚαΐηβΡ κ δ α Ζ Κ°,ν
,μημΡτος Tür
U μέκ nu
"Ρθ1

0000,M ro 2

ε λ λ 1*ΙΚής

pOO(,ouçΓώ 11 n p o jopùv

YtevràvZyttpP

Ρέ τά l y

««.

^- 1 z z : : i ^ z

Υι

■«t

VIOTl"oà κ ΐ Επαν°°ταοη
αν °ΡΚ0,Ιο

?■ - :7

γ

:έηαβΖλευτέ<

m ç

5% 0 , Τή>

nαράδοοη Τή '
όκήαει n
*a i τού K o u ll
" “ Ρριανής r

/ ■”· -" 1 " 2 2 2

μ μ α τ

9 ΐσσες
:: ■» » - « Γ - · C e c /0*«"®<rcc
, " “" - C r * IntKn., ς

*? ' Μ οτέρ

"aΖ 7 ^ ηαα'

m

r? ·*
'ζ ε κ υ λ

t

'

ViAopç

S/ , 0

Λ ίη λ α
/ jjjç

&

r°KTK>P

, Ρηορούμε vh

Sc

οι<0τιοσε 7 !

·“ "'-ι τ « * : γ »

T0UKK£ ( i o l

■

Ρέ Τήν

Un„

S« » ” *" m · «
“ P0" * 'c T r C ’” "™

” *■

“ Μ λ ο , TOO

Γ°ο 0 Λαβ„ ; Γ °°ορο PauL fc0f «W ç
Γρ°"° έηέζη^ ° ( *0m°K *αταΤηςη Ρ0μπαι;
ακόμα έ„„
*αι το
ηίΡ'εΡΚο

ίδύ°ΖΓ*ΡΟ
νια·%
α>Va τό ξερω

*α' 0Γ,)1' "ΡΟίη

ης V ro v tà ç τώ

λ

ΤΙαν°<;-

0υνειΰητα Τ ν *°Φό àpJ

///,«

.

^Zar;opa
y<ZoVv
a^ n
Smv^
ξεπΡ°βαλε άι,Λ ’ ° ,0'r°ia uc · Γ °',/,°

^

**01■?είμα£ι 1?'
\ Λπό Τ ό τε;

PaK0*°"Bti u · ? °ης· ànou

----------------*

ΡΡίοκοε,ς

ζ<οή

ΡΡΡΟΤοΧη

«Ο,,ο,

V pyaAPOTu)V ° u9 ΡκΡοτι

ΌΡΧ οΡΟΡη 2
8°ί>οβοος
‘ * IOp° K

ηνεμΡάνια...

λ°

0'° c ^ ε

| , / ' 5 °4£9ρ,ο,
TOÙÇς βρια'έ ς κρ,

* 6ια<Ρ0Ρίϋν

ΡθμΡκτικους

ΒΒ»Κ 9/10

c::r"C“
*° 'p 0 f
"*npo

ko

rg

9o>074We,

n

4 u r° np'K an
' Ρ'κ ή οοψη a .

° 'κωκικό 2

1 εβα°Ρ0

ci

κυΡιαρ

Kgn ‘ ° à*i
ς * 0fl0 ' «ο, Γ(

4/10

ô «πρόβλημα τής
πορνογραφίας·· βρίσκεται
τόν τελευταίο καιρό οτήν
έπικαιρότητα: τό υπουργείο
Δικαιοσύνης έχει έκφράσει
τή «βούλησή» τον νά
έκσυγχρονίσει τό νομικό καθεστώς περί
«ασέμνων». Οί καταδίκες τού έκδοτη τού
Σάντ καί ή αθωωτική παρέμβαση τής
Πολιτείας έθεσαν έπί τάπητος τό πρόβλημα
τών ορίων ανάμεσα στήν πορνογραφία και
στήν έρωτική τέχνη ή τή φιλοσοφία καί τήν
ιδεολογία πού έπαγγέλλεται έναν κοινωνικό
μετασχηματισμό μέσα άπό μιά αλλαγή στά
έρωτικά πρότυπα καί τις σεξουαλικές
πρακτικές.

r

Οί γυναικείες όργανώσεις έχουν παράλληλα
πολλές φορές καταγγείλει τήν ύποβάθμιση
καί τόν έξευτελισμό τής γυναίκας μέσα άπό
τήν πορνογραφία. Λίγες μέρες πριν, ή
πολιτεία παρενέβη γιά νά άπαγορεύσει τήν
προβολή δυό ταινιών πού αν καί τό
περιεχόμενό τους δέν ήταν πορνογραφικό,
εντούτοις τό έναντίον τους σκεπτικό
βασιζόταν σέ μεγάλο βαθμό σ' αύτή τή

λογική γιά τόν έξευτελισμό τής γυναίκας, γιά
τήν παρουσίασή της σάν καταναλ.ώσιμο
άντικείμενο. Σημαίνει μήπως αύτό ότι οί
γυναικείες όργανώσεις ύποστηρίζουν μιά
πολιτική καταστολής «τής πορνογραφίας»
άπό τήν πολιτεία, καί άν ναί ποιας μορφής:
Καί ποιά είναι ή άποψή τους γιά τό
πρόσφατο «άντισεξιστικό νομοσχέδιο» στή
Γαλλία, τό οποίο έπιτρέπει στίς γυναίκες νά
προσφύγουν στή δικαιοσύνη, όταν θεωρούν
ότι μιά διαφήμιση τις προσβάλλει;
Γιά όλα αύτά τά ζητήματα ξεκινήσαμε μιά
έρευνα σχετικά μέ τήν πορνογραφία.
Ζητήσαμε τίς άπόφεις άπό μιά σειρά
προοδευτικών γυναικείων φορέων καί άπό
συνεργάτες τού περιοδικού «ΑΜ Φ Ι γιά τήν
άπελευθέρωση τής ομοφυλόφιλης έπιθυμίας»
σέ μιά ζωντανή συζήτηση στά γραφεία τού
«ΣΧΟ Λ ΙΑ ΣΤΗ ». Στή συζήτηση πήρε μέρος
καί ό συγγραφέας Εύγένιος Άρανίτσης.
Παράλληλα διατύπωσαν στό περιοδικό τις
άπόψεις τους πάνω στό θέμα πορνογραφία
οί: Μάριος Πλωρίτης, Αννα
Παναγιωτοπούλου καί Μόνος Χατζιδάκις.
Τό πλαίσιο τών έρωτήσεων περιστρεφόταν

γύροι άπό τό τι είναι πορνογραφία, ποιά
είναι τα όριά της, πότε μιλάμε γιά έρωτική
τέχνη, κατά πόσον ή πορνογραφία συνδέεται
μέ μιά μόνο άντίληψη γιά τίς σεξουαλικές
σχέσεις και τόν έρωτιομό, τό ποιά πρέπει
τέλος νά είναι ή στάση τών προοδευτικών
φορέων σχετικά μέ τήν καταστολή τής
πορνογραφίας άπό κράτος.
Στή συζήτηση διατυπώθηκαν διαφορετικές
άπόψεις σ' αύτά τά ζητήματα. Πέρα όμως
άπό τις διαφωνίες προέκυψε και μιά
άξιοσημείωτη συμφωνία: Όλοι οί φορείς
τάσσονται άνεπιφύλακτα μέσα άπό τα
ιδιαιτέρά τους σκεπτικά ένάντια στήν
κρατική ή άστυνομική καταστολή καί
άπαγόρευση τής πορνογραφίας. Πρόκειται γιά
μιά ιδιαίτερα εύχάριστη διαπίστωση έφόσον
τό όνομα τής ΕΙΈ έχει συνδυαστεί άρκετές
φορές στό πρόσφατο παρελθόν μέ διάφορες
«άνω θεν» παρεμβάσεις πού στόχευαν στή
ματαίωση τηλεοπτικών εκπομπών με
«εκρηκτικό·· περιεχόμενο. Ας περιοριστούμε
στήν ύπενθύμιση δύο παραδειγμάτων. Τήν
άπαγόρευση ένός ντοκυμανταίρ μέ θέμα τήν
αιμομιξία και τήν πρόσφατη διακοπή τού
ρεπορτάζ γιά τά «καμάκια».

Πορνογραφία
ή ερωτική τέχνη
ΙΙιστεύετε ότι ή θέσπιση κριτήριων
άπό τό κράτος γιά τη διάκριση πορνο
γραφίας-τέχνης (και την περιστολή τής
πρώτης), μπορεί νά άποβεί ευεργετική
γιά τήν υπόθεση τής πολιτιστικής άνάπτυξης;

Μάριος Πλωρίτης
Ποιά είναι κατά τή γνώμη σας ή δια
φορά μεταξύ ένός πορνογραφήματος χι
ένός έργου τέχνης; Υπάρχει συνάφεια
στή συγκίνηση πού προκαλεί τό πρώτο
καί τό δεύτερο;
Τό Πρόβλημα τής διάκρισης άνάμεσα στό καλ
λιτέχνημα καί στό πορνογράφημα -πρόβλημα
τόσο παλιό όσο, σχεδόν, καί ή γραφή καί ή
τέχνη- μένει καί θά μένει άλυτο, έπειδή ή δια
φορά άνάμεσα σ' αύτές τίς δύο κατηγορίες βρί
σκεται σέ δυό «α κ α θ ό ρ ισ τα » στοιχεία: τήν ύποκειμενική πρόθεση τού «δημιουργού» (νά έρεθίσει ή όχι τά γενετήσια ένστικτα τού κοινού)
καί τήν άντικειμενική αξία τού «δημιουργήμα
τος». Αλλά καί ή δεύτερη άποτελεί, συχνότατα,
υποκειμενικό θέμα τού «κριτή», πού μπορεί νά
θεωρήσει καλλιτέχνημα ή όχι, τό κρινόμενο έργο.
Γι' αύτό καί τά καθιερωμένα, τά «κλασικά»
έργα ξεφεύγουν -καί σωστά- άπ' τό «στίγμα»
τής πορνογραφίας, έστω κι άν περιέχουν σκηνές,

περιγραφές, φράσεις κλπ πού θά θεωρούνταν
«αισχρές» σ' ένα σύ’γχρονο ή μή «κλασικό» έργο.
(Είναι πασίγνωστες οί «τολμηρότητες» τών άρχαίων έλλήνων κωμωδιογράφων καί τών ρωμαίων
σατιρικών, πολλών πεζογράφων και ποιητών τής
Αναγέννησης καί τού Ρομαντισμού, τής «Καμασούτρα» άλλά καί τής ΓΙαλαιάς Διαθήκης και τών
πατέρων τής Εκκλησίας...) Τό «κύρος» ή ή
«ιερότητα» τών έργων αύτών δικαιώνει, έξ ορι
σμού, τίς «έλευθεριότητές» τους.
Αύτή ή δυσχέρεια διάκρισης έπιτρέπει στούς
πουριτανούς καί στούς άμύντορες τής ήθικής νά
κατατρέχουν (άλλοτε μέ τήν πυρά κι άλλοτε μέ
τά δικαστήρια) άναμφισβήτητα καλλιτεχνήματα,
παρουσιάζοντάς τα σάν ανήθικα. Και. άντίστροφα, δίνει τήν εύχέρεια στούς έπιτήδειους νά
έκμεταλλεύονται τή σεξουαλική δίψα τού' κοι
νού, παρουσιάζοντας διάφορα αίσχρουργήματα
σάν έργα τέχνης ή έπιστημονικής διαφώτισης.

-Προσωπικά, δέ συμφωνώ μέ τήν άσυδοσία
τών τελεχ’ταιων -πού, σήμερα, κυκλοφορούν δε
κάδες τέτοια έντυπα, προσιτά στόν καθένα και
σε κάθε περίπτερο τής γειτονιάς του. Από τήν
άλλη, όμως, ή δίωξή τους περικλείνει τόν κίνδυνο
νά πέσουν θύματα τών «προμάχων τής ήθικής»
και έργα πραγματικής λογοτεχνικής και καλλιτε
χνικής άξίας.
Δέ νομίζω, όμως, πως ή «πολιτιστική άνάπτυξή» μας άπειλείται τόσο άπό τά καθαυτό πορνο
γραφήματα, όσο άπό πολλά άλλα: άπό τή γενική
άπαιδευσία και από τή στρεβλωτική «παίδευση»
πού προσφέρουν τά μέσα μαζικής έπικοινωνιας... άπό τήν άθλια ποιότητα βιβλίων καί θεα
μάτων, πού μόνο τους όπλο είναι ή βλακολογία
καί ή βωμολοχία... άπό τίς έφημεριδες έκείνες
πού κύριο θέμα τους έχουν τήν «έγκληματο-λογία», τή «δρακο-λογία» καί κάθε είδους «σ εξο 
λογία»...
Σέ τελευταία άνάλυση. «άσεμνα» δέν είναι
μόνο όσα έχουν σχέση μέ την έρωτική πράξη.
Ασεμνες, στήν ούσία, είναι καί πάμπολλες πρά
ξεις τής πολιτείας, τής κοινωνικής συγκρότησης,
τών διαφόρων ομάδων πολιτικών καί μή, πού
άποβλέπουν στήν αποχαύνωση καί στήν εκμε
τάλλευση τού πολίτη. Καί αυτά τά δεύτερα
άσεμνα έπιτρέπουν τήν άνθοφορία τών πρώ
των...
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τικά άπό μιά εικόνα, ένα βιβλίο ή ένα θέαμα. Δέν
άντιμετωπίζονται όμως αύτά μέ άστυνομικά μέ
τρα. Συνεπώς ή πορνογραφία πρέπει νά είναι
έλεύθερη. Κι άπλούστατα νά υπάρξει μιά τέτοια
παιδεία πού όλο καί περισσότερο νά δημιουργεί
κατάλληλους δέκτες τών έργων τέχνης, καί κα
τάλληλους φορείς τής έρωτικής επικοινωνίας.
Έ γώ άς πούμε, μπροστά σ' ένα πορνογραφικό
έργο δέν εκστασιάζομαι, ένώ παραμένω ιδιαίτε
ρα εύαίσθητος στόν έρωτισμό, τόν δικό μου καί
τών άλλων.

Μάνος Χατζηδάκις
Πώς θά ορίζατε τήν έννοια τής πορνο
γραφίας καί ποια είναι ή γνώμη σας
γι' αύτό τό τόσο συνηθισμένο φαινόμε
νο τής εποχής μας;
Πορνογραφία είναι ό ερεθισμός πού προκαλει
ένα έργο τέχνης ή ένα έργο άνεν τέχνης στόν
ιδιότυπα ή άρρωστα έρεθιζόμενο αναγνώστη ή
θεατή. Οταν ήμουν παιδί ερεθιζόμουνα μέ τό
διάβασμα τής Πάπισσας Ιωάννας τού Ρόιδη,
άνικανος νά είαπράξω οτιδήποτε άλλο άπό τό
βιβλίο. Είμαι έναντίον τής πορνογραφίας σάν
έρωτικό άτομο άλλά καί έναντίον τής δίωξής της
σάν ελεύθερος πολίτης. Δέν μπορώ νά συνυπάρ
ξω στούς άγώνες ενός έξυπνοι· εκδότη πού
περιφρουρεϊ την έκδοση ένός πορνογραφικού
εντύπου ή ένός έντυπου πού δέν είναι μέν
πορνογραφικό άλλά έχει έμπορική έπιτυχία σάν
τέτοιο. Χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι συμφωνώ μέ
τή δίωξή του ή όποια έτσι κι άλλιώς μέ άπωθεϊ.
Γιατί είχατε διαλέξει τόν τίτλο «πορνο
γραφία» στό έργο ποΰ άνεβάσατε πέρ
σι;
Πορνογραφία είναι γιά μένα ή χρεωκυπία τής
έπικοινωνίας. Υπ οτίθετα ι ότι ή έρωτική πράξη,
καί κατά συνέπεια ή προέκταση τής έρωτικής
πράξης, είναι μιά βαθύτερη επικοινωνία. Η
πορνογραφία ακριβώς χρεωκοπεί, έμποδίζει ή
αγνοεί αύτή τήν έπικοινωνία.
Θέλοντας λοιπόν νά άσκήσω μιά κριτική στο
σήμερα, όχι μόνο στόν έρωτικό τομέα άλλά κύρια
στόν πολιτικό, μεταχειρίστηκα τόν τίτλο «πορνο
γραφία». Φυσικά δέ θέλησα νά κάνω ένα πορνο
γραφικό έργο άλλά νά παρουσιάσω τή χρεωκοπία τών σχέσεων μέσα άπό τήν πολιτική, τήν
τέχνη καί φυσικά καί μέσα άπ' τόν έρωτα. Έφ' όσον ό τρόπος πού εκδηλώνονται τά άτομα
είναι στήν πλειοφιηφία τους πορνογραφικός.
Τί έχετε νά πείτε γιά τό αίτημα γυναι
κείων οργανώσεων (όπως στή Γαλλία
π.χ.) νά υπάρχει δυνατότητα μήνυσης
καί καταγγελίας όποιου χρησιμοποιεί
σάν έμπόρευμα τό γυναικείο σώμα, καί
μάλιστα στό σημείο αύτό νά παρεμβαί
νει τό κράτος;
Είμαι ένάντια στήν έμπορία, δέν ύπάρχει άμφιβολία. Αλλά ποιος θά τό καθορίσει καί μέχρι πού
θά καθορίζονται τά όρια τά όποια θά μάς
κάνουν νά έπεμβαίνουμε; Απ' τήν άλλη μεριά
είναι πολύ έπίφοβο όταν έπικαλεϊται κανείς, είτε
σάν οργάνωση είτε σάν άτομο, τήν έπέμβαση τού
κράτους. Αύτή τήν τροχοπέδη καί μάλιστα κρα
τική, έγώ σάν φιλελεύθερο άτομο τήν άπορρίπτω. Τώρα ή έκμετάλλευση τού γυναικείου σώ
ματος άλλά καί τού άντρικού, -διότι έχει άρχίσει
πλέον καί ή έκμετάλλευση τού άντρικού σώμα
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τος στό έπακρο- έφόσον ή άντίδρασή μας δέν
είναι πουριτανική άλλά πραγματικά φιλελεύθερη
μπορώ νά δεχτώ ότι είναι άναγκαία.
Όμως
ποιος πάλι θά χαράξει τά όρια άπ’ τή στιγμή
μάλιστα που θά ζητήσουμε τήν έπέμβαση τού
κράτους; Πού σημαίνει, ότι ό άξεστος χωροφύ
λακας ή ό καταπιεσμένος δικαστής, θά άποφασίσει. Θά τό ήθελε μιά προοδευτική οργάνωση
αύτό; Λοιπόν δέν είναι πολύ καλύτερα νά ύπάρξει ένας άλλος κολασμός σέ μιά τέτοια έμπορία
άπό τό νά ζητάμε άπ' τό κράτος τήν έπέμβασή
του; Τί νά σάς πώ; Έ γώ ύποπτεύομαι πάντα τό
κράτος. Διότι τά όργανά του είναι κατά βάση
ύποανάπτυκτα καί καταπιεσμένα. Δέν μπορεί νά
μέ έκπροσωπεί ένας χωροφύλακας. Δέν μπορεί
νά εκπροσωπεί ούτε έσάς σάν μέλος μιας οργά
νωσης, καί στή ζωή μου ποτέ δέ θά δεχτώ νά
βάλω τόν χωροφύλακα νά άποφασίσει γιά κάτι
πού πιθανώς μέ θίγει.
Θέλετε νά πείτε ότι είναι σχεδόν άδύνατον νά καθοριστούν συγκεκριμένα
κριτήρια άνάμεσα σ' ένα έργο τέχνης
καί σ' ένα πορνογράφημα, ιδιαίτερα άν
ό διαχωρισμός αύτός προέρχεται άπό
κάποιο κρατικό φορέα;
Καί βέβαια! Κατ' αρχήν τό έργο τέχνης τίς περισ
σότερες φορές, γιά τούς άνθριύπους τούς άκατατόπιστους ή τούς άνθρώπους πού δέν έχουν
καλλιεργηθεί, είναι έργο πορνογραφίας. Είναι
πορνογράφημα. 'Ερεθίζονται! Οπως σας είπα
τήν περιέργειά μου σάν ήμουν παιδί. Ερεθιζό
μουν όχι μόνο μέ τόν ΡοΙδη, άλλά καί μέ όποιοδήποτε άνάγνωσμα τό όποιο περιείχε μιά σκηνή
έστω καί υποψίας έρωτικής πράξης. X' αύτό
φυσικά δέν έφταιγε τό βιβλίο. Ποιά είναι λοιπόν
τά όρια ένός πορνογραφήματος; Οχι ότι δέν
υπάρχει τό πορνογράφημα, ή αναγκαιότητά του
καί ή έμπορία του. Όμως γιατί νά καταδιωχθούν; Είναι δυνατόν έμείς οί ίδιοι νά καθορί
σουμε τά πλαίσια ή τά όρια τής ψυχικής ή
έρωτικής υγείας τών άλλων;
Πολλοί δέχονται ένα έργο τέχνης μέ μιά
έρωτική συγκίνηση. Αύτό γιά σάς δια
φέρει άπό τό έρωτικό ερέθισμα πού
προκαλει ένα πορνογράφημα;
Είναι διαφορετικός ό ερωτισμός πού μπορεί νά
δέχεται κάποιος άπό τό έργο τέχνης κι άπό τή
βαθύτερη έλξη του. Καί έντελώς διαφορετική
ύπόθεση τό νά βλέπει κανείς τήν Αφροδίτη τής
Μήλου καί νά αυνανίζεται ή τόν ' Ερμή τού
Πραξιτέλους, άν είναι ομοφυλόφιλος. Δέν μπο
ρούμε όμως νά καταδικάσουμε τόν ' Ερμή τού
Πραξιτέλους καί νά μήν έκτίθεται δημόσια διότι
μερικοί αισθάνονται τήν άνάγκη νά αύνανιστούν
μπροστά του. Γιατί θά πρέπει νά άγνοήσουμε
πώς ύπάρχουν άτομα τά οποία έρεθίζονται έρω-

'Υπάρχει διαφορά κατά τή γνώμη σας
άνάμεσα σ' ένα πορνογραφικό έντυπο
μέ εικόνες γυμνών γυναικών καί σ' ένα
άντίστοιχο όμοφυλοφιλικό πού δέν πα
ρουσιάζει καθορισμένους έρωτικούς
ρόλους; Είναι ίσως τό δεύτερο μέ μιά
έννοια άπελευθερωτικό γιά τόν ανα
γνώστη;
Γιά μένα είναι τό ίδιο. Γιατί ή ομοφυλοφιλία είναι
μιά προέκταση τής έρωτικής πράξης. Δέν μπορώ
νά τό δώ σάν ιδιαιτερότητα καί γι' αύτό διαφωνώ
λιγάκι καί μέ τίς διάφορες κινήσεις -παρ' όλο
πού οφείλουν νά ύπάρχουν, έστω κάι γιά ν' άντιδρούν μιά καί εξακολουθούμε νά ζούμε μέσα σέ
ύποανάπτυκτες κοινωνικές νόρμες. ' Η ομοφυλο
φιλία όμως δέν άποτελεϊ μιά ιδιαιτερότητα. Η
έρωτική μας πράξη μάς άνήκει καί ό έρωτας
είναι πολυδιάστατος. Κατά τή γνώμη μου τό νά
είσαι ομοφυλόφιλος είναι τό ίδιο σάν νά είσαι
ετεροφυλόφιλος. Δέν αισθάνομαι καμιά άνάγκη
νά έχω τήν ειδική ταυτότητα τού ομοφυλόφιλου.
Ό πως δέ διανοήθηκα νά ρωτήσω κάποιο φίλο τί
κάνει τό βράδυ στήν έρωτική του περιοχή, γιατί
μ' ένδιαφέρουν διαφορετικά θέματα στή γνωρι
μία μου μαζί του, έτσι θά πρεπε νά γίνει καί
άπ' τή δική του μεριά, έτσι θά πρεπε νά λει
τουργούν τά άληθινά ελευθερωμένα άτομα. Χω
ρίς αύτό νά σημαίνει ότι κρύβω ό,τι κάνω. Ά π ό
τήν άλλη μεριά όμως δέν είναι δυνατόν νά
γιορτάζω τήν έρωτική μου ιδιοσυγκρασία μιά καί
τή Οεαιρώ άπόλυτα φυσική. Είμαι συνεπής μέ τή
φύση μου, άρα είμαι φυσικός! Η άπελευθέρωση δέν προέρχεται άπό κάτι πού κολακεύει τίς
συνήθειές μας. Γι' αύτό δέ μέ άπελευθερώνει ή
εικόνα μιας έρωτικής πράξης, όποια κι άν είναι
αύτή. Η νιώθιυ έλεύθερος άρα δέν υπάγομαι σέ
νόρμες καί μειονότητες ή δέν αισθάνομαι έλεύ
θερος καί οργανώνομαι γιά νά υπάρξω.

Μέ λίγα λόγια ή άποψή σας συνοψίζε
ται στό ότι ναί μέν είστε έναντίον τής
πορνογραφίας άλλά μέ κανέναν τρόπο
δέν πιστεύετε σέ κάποιας μορφής κα
τασταλτικά μέτρα.
Μάλιστα! Άπεχθάνομαι τά κατασταλτικά μέ
τρα, όταν μάλιστα παίρνουν κι αστυνομική μορ
φή. Πρέπει ό καθένας νά μπορεί νά λειτουργεί
όπως θέλει, αρκεί νά μήν ένοχλεί ή νά μήν
ένοχλείται άπό τή φυσική κατάσταση τού άλλου.
Προσωπική μου ήθική είναι τό νά μή μεταχειρί
ζομαι τόν έρωτα γιά σκοπούς διαφορετικούς
άπ' αύτούς πού καθορίζει ό ίδιος ό έρωτας, στήν
όποιαδήποτε μορφή του.
Ά ν είμαι έναντίον τής πορνογραφίας είμαι
μόνο καί μόνο έπειδή ύποκαθιστά τήν έπικοινωνία. ' Εμποδίζει τήν επικοινωνία μου μέ όποιοδήποτε πρόσωπο. Γι’ αύτό καί είμαι έναντίον. Γιά
τίποτε άλλο. Ά π ό κεί καί πέρα, άν ύπάρχουν
άνθρωποι πού άρέσκονται στήν πορνογραφία,
μέ γειά τους μέ χαρά τους. Δέν είμαι έγώ έκείνος
πού θά τούς καθορίσει τί πρέπει νά τούς άρέσει
καί άληθινά δέν ένοχλούμαι άπό τήν προτίμησή
τους αύτή.

πέρα, τό νά ζητάνε τό δικαίωμα νά τά καταρ
γούν, γιά μένα είναι άπαράδεκτο. Τή λογοκρισία,
όποιος κι άν τήν κάνει, τή θεωρώ πιό πορνό,
άπό όποιοδήποτε πορνογράφημα.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορές άνάμεσα στην έτεροφυλόφιλη καί στήν όμοφυλόφιλη πορνογραφία; Είναι ή δεύ
τερη μέ κάποια έννοια άνατρεπτική ώς
πρός τά πρότυπα πού έμφανίζει;

Αννα
Παναγιωτοπούλου
Πώς θά όρίζατε την πορνογραφία, καί
τί γνώμη έχετε γιά τό άν πρέπει ή όχι
νά εμποδίζεται μέ κατασταλτικά ή άστυνομικά μέτρα;
' Η πορνογραφία νομίζω πώς είναι ένα κοινωνικό
φαινόμενο, πού έκφράζει, όπως καί χιλιάδες
άλλα, αυτή τήν άπειρη μοναξιά πού μάς τυλίγει.
'Εκφράζει τήν άνικανότητα τής έπικοινωνίας
μεταξύ τών άνθρώπων, άκόμα καί στό σέξ πού
φυσιολογικά θά πρεπε νά 'ναι ή αποθέωση τής
ψυχικής καί σωματικής έπικοινωνίας.
Τό νά διεγείρεσαι σεξουαλικά μέ άψυχα άντικείμενα είναι φυσικό όταν έχεις χάσει τή δυνα
τότητα νά συναλλάξεις τόν έαυτό σου μέ όποιονδήποτε καί σέ όποιοδήποτε σημείο. Από κεϊ καί

Στή συζήτηση πήραν μέρος: 'Από τήν
"Ενωση Γυναικών 'Ελλάδος: ή Τζοϋλια Καλογεράκη, άπό τήν κίνηση Δημοκρατικών
Γυναικών: ή Καίτη Κώστα βάρα, ή Λίλιαν
Γαζή καί ή θεοδώ ρα Σταδούλια. Ά π ό τό
σπίτι τών Γυναικών: ή Χ α ρά Τσουκαλά, ή
ΑΙμη Μπακούρου καί ή Νάσια Μαγιάκου.
Ά π ό τό περιοδικό Α Μ Φ Ι: ό Άντρέας
Βελισσαρόπουλος, ό Φώτης Παπαδόπουλος
καί ό Γιάννης. Άκόμα συμμετείχε στή συζή
τηση ό συγγραφέας Εϋγένιος Άρανίταης.
Ά π ό πλευράς Σ Χ Ο Λ ΙΑ Σ Τ Η συντόνισαν τή
συζήτηση ό Γιάννης Μηλιάς καί ή Ά ν τα
Θεοδωρίδου.
Πρέπει νά σημειώσουμε δτι άναγκαστικά
περικόπηκε καί συνομεϋτηκε ενα μέρος τής
δίωρης συζήτησης στή μεταφορά της ατό
περιοδικό χωρίς φυσικά νά παραλειφδοϋν
ή πολύ περισσότερο νά τροποποιηδοΰν τοποδετήσεις καί άπόψεις.

Τ ζο ϋλια :
Κατ' άρχή νά δούμε τί είναι πορνογραφία, όσο
κι άν αύτό είναι δύσκολο γιατί λίγοι είναι οί
κοινά άποδεκτοί ορισμοί. Τί είναι δηλαδή ή
πορνογραφία καί σέ τί διαφέρει άπό τήν έρωτική
τέχνη. Ή δυσκολία βρίσκεται στό ότι ό καθένας
πού τό έπιχειρεί, δέν μένει άνεπηρέαστος άπό
τίς γενικότερες έπιδράσεις πού έχει δεχτεί (θρη
σκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές). Μπορεί νά
άναφερθεί ότι ή παλιά άντίληψη πού θεωρούσε
κάθε παράσταση καί άπεικόνιση τού γυμνού
σώματος καί τής σεξουαλικής πράξης σάν πορ
νογραφικό έργο άποδείχτηκε τελικά, ιστορικά,

πέρα τό νά καταργηθεί τί νόημα έχει, σ μ s
βοήθαγε αύτό νά ξαναβρούμε τή χαμένη μ
έπαφή;
Πώς βλέπετε τά
ταγγελίες τών προοδευτικ.“
κείων φορέων σέ δ,τι αφ e
τάλλευοη
γυναικείας προσωπικό η
βιομηχανίες πορνό;
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Τό γεγονός ότι οί γυναικείες
w vaiμαρτύρονται γιά τήν έμπορικοποιη η
κείου σώματος μέσα άπό τά πορνογραφι
κά, είναι μέσα στά πλαίσια ενός άγωνα.
μπορεί παρά νά είναι σεβαστό.
π0

Ό σον άφορά τά όμοφυλοφιλικά προβλήματα
γενικά δέν είμαι σέ θέση νά μιλήσω. Τά θεωρώ
πολύ σοβαρά, καί δέν τά ξέρω άρκετά. Τό μόνο
πού μπορώ νά πώ, είναι πώς αύτό πού άπελευθερώνει τό άτομο δέν άπελευθερώνει τό σύνολο.
Κι άκόμα, πώς ό δρόμος πρός τήν άπελευθέρωση καί τών γυναικών καί τών ομοφυλόφιλων δέν
μπορεί νά χαραχτεί άπό κανένα κίνημα, κι άπό
κανένα σωματείο, παρά μόνο άπό τό προσωπικό
θέλω τού καθένα.
Ποιά είναι τά όρια, άν υπάρχουν, άνάμεσα σ ένα πορνογραφικό έργο καί
σ ένα έργο έρωτικής τέχνης;
Τό πορνό, δέν διαχωρίζεται άπό τό έργο τέ
χνης μέ τό θέμα. Απλά άπό τήν πρόθεση τού
δημιουργού του. Γιά μένα, όποιοδήποτε κατα
σκεύασμα πού έγινε μέ πρόθεση νά πουλήσει
καί νά ξεπουληθεί είναι πορνό. Αντίθετα, ένα
έργο πού δημιουργείται γιά νά έκφράσει τόν
δημιουργό του, είναι έργο τέχνης, άκόμα κι όταν
τό θέμα πού πραγματεύεται είναι κατά κόσμον
χυδαίο.

Δείγματα πορνογραφικών έντυπων πού
κυκλοφορούν νόμιμα στό εξωτερικό και
ήμιπαράνομα στήν Ελλάόα
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κείο σώμα γιά εμπορικούς λόγους μέ συνέπειες
σέ βάρος της γυναίκας, καί γ) Βασικός στόχος
καί σκοπός όέν είναι ό έξορκισμός μέ απαγορεύ
σεις τών έπιόράσεων, θετικών ή άρνητικών, τής
πορνογραφίας άλλά ή δημιουργία τέτοιων κοινω
νικών δομών, στις όποιες ή ύποτίμηση τής γυναί
κας δέν θά έχει θέση, άλλά θά μιλάμε γιά έναν
απελευθερωμένο καί χειραφετημένο άνθρωπο.
Η μελλοντική κοινωνία θά άδιαφορήσει ή καί
θά άπορρίψει ένδεχόμενα τήν πορνογραφία.
Πρέπει άκόμα νά σταθούμε στό ότι ή πορνογρα
φία πολλές φορές συνδέει τόν έρωτα μέ τή βία
καί ή βία αύτή συνήθως στρέφεται ενάντια στή
γυναίκα. Επίσης, τά πρότυπα πού δίνονται,
είναι: άνδρες, έπιτεθετικοί, μέ πρωτοβουλία, γυ
ναίκες: νωθρές, υποταγμένες.
Άντρέας:
Ό όρος πορνογραφία γιά μένα είναι άδύνατον
νά είναι ξεκάθαρος μιά καί άποτελεί συγκεκριμέ
νο ιστορικό παράγωγο τής βικτωριανής εποχής
(άρχές τού 19ου αιώνα) όπου γράφονται καί οί
πρώτες έρωτικές πορνογραφίες κύρια άπό πόρ
νες. Ό όρος πορνογραφία γιά νά χαρακτηρίσει
έστω κσί μία άπεικόνιση τής σεξουαλικής πρά
ξης είναι ιδεολογικά φορτισμένος άπό μιά έποχή
πού δυστυχώς ή εύτυχώς έχει περάσει. Τά όρια
μεταξύ πορνογραφίας και ερωτικής τέχνης δέν
είναι καθόλου σίγουρα. 'Εδώ άπλά χρησιμοποιώ
τόν όρο πορνογραφία γιά νά πώ ορισμένα πράγ
ματα. Ή θέση μου είναι ότι πρέπει νά ξεπεραστεί ή άρνητική-άμυντική ύποστήριξη τής πορ
νογραφίας καί νά περάσουμε σέ μιά έπιθετικήδιεκδικητική θέση. Είναι γεγονός ότι ό σκοταδι
σμός στηριζόταν πάντα σέ μεγάλο βαθμό στην
άπαγόρευση τής απεικόνισης, ένώ τό ξεπέρασμα
τού Μεσαίωνα γίνεται καί μέσα άπό τήν έλευθερία τής άπεικόνισης καί στή σχέση της μέ τίς
έπιστήμες. Πρέπει νά δούμε έδώ τρία θετικά
στοιχεία στήν έλευθερία τής πορνογραφίας η τής
έρωτικής τέχνης: α) Η δυνατότητα τής έκφρα
σης καί τής αυνειδητοποιησης τής έρωτικής
φαντασίωσης, β) Ή δυνατότητα τής δημιουργι
κής χρησιμοποίησης τής φαντασίωσης, τής έκτόνωσης ή τής ύπέρβασής της. γ) Ή άπόκτηση τής
γνώσης γιά τό άνθρώπινο κορμί καί τίς έρωτικές
δυνατότητές του πού καθόλου δέν είναι κάτι τό
δεδομένο. Οί άνθρωποι δέν ξέρουν νά χρησιμο
ποιούν ερωτικά τό σώμα τους. Ό σο γιά τίς
κοινωνικές έπιπτώσεις τής πορνογραφίας άς έρ
θουμε στό παράδειγμα τής Δανίας όπου πριν
λίγα χρόνια άφέθηκε έντελώς έλεύθερη καί οί
έπιπτώσεις πού είχε αύτό στό κοινωνικό σύνολο
(σέ θέματα βίας, έρωτικών έγκλημάτων) είναι
άπό ουδέτερες έως θετικές. Τουλάχιστον αύτό
δείχνουν όλες οί στατιστικές.
Αϊμη:

σεων άντρα-γυναίκα πού άναπαράγεται, και που
τό εύρος του ξεπερνάει τήν έρωτική σχέση καί
λειτουργεί σέ όλα τά έπίπεδα τής ζωής μας. Η
πορνογραφία είναι ένας άπό τούς δρόμους μέσα
άπ' τούς όποιους έμμεσα άναπαράγεται ή σεξι
στική ιδεολογία.
Ευγένιος:
Συμφωνώ μέ τόν Ά ντρέα μέ μιά μικρή όμως
διαφορά. Δέν νομίζω ότι τό βασικό πρόβλημα μέ
τήν πορνογραφία είναι ήθικό, άλλά είναι θεωρη
τικό. Είναι δύσκολος ό ορισμός καί δέν μπορού
με νά βάλουμε τήν έρωτική τέχνη καί τήν πορνο
γραφία σέ μιά κλίμακα άποφασίζοντας πού αρχί
ζει τό ένα καί τελειώνει τό άλλο. Υπάρχει
πορνογραφία (όπως ό Σάντ π.χ.) μέ έκλάμψεις
μεγαλοφυΐας. Καί ή λογοτεχνία μπορεί νά δη
μιουργεί έρωτική διέγερση χωρίς νά είναι πορνο
γραφία. Η διάκριση επομένως άνάμεσα στά δύο
δέν μπορεί νά είναι στεγανή. Απ' τήν άλλη
μεριά, νομίζω ότι ή πορνογραφία έμφανίζει όσο
τή γυναίκα - άντικειμενο τοσο καί τόν άντρα,
υποτιμώντας καί τούς δύο ταυτόχρονα. Ισως
έδώ στήν Ελλάδα πού τώρα τελευταία είναι
κάπως έλεύθερη ή πορνογραφία μοιάζει νά έχει
τή γυναίκα μοναδικό άντικειμενο.

τους είναι διαφορετική.
Θεοδώρα:
Θάθελα νά δούμε λίγο διαφορετικά τό θέμα
μήπως καί έτσι καταφέρουμε κάποτε νά τό
προσεγγίσουμε. Κατ' άρχή νά δούμε δύο στοι
χεία. Τό στοιχείο σώμα καί τό στοιχείο λόγος.
Αύτά δηλαδή τά δύο πού άποτελούν καί συνθέ
τουν τήν πορνογραφία. Τό σώμα λοιπόν καί τό
πρώτο καί βασικό στοχείο ή εικόνα. Δέν ύπάρχει
όμως στήν ουσία σώμα. Είναι νεκρό, είναι θεϊκό
κι είναι καί διαβολικό ταυτόχρονα, δέν έχει
πνοή, δέν έχει λειτουργικότητα, δέν έχει ζωή,
ύπάρχει μόνο γιά νά προδιαθέτει καί νά κατευ
θύνει. Ό λόγος πού συνοδεύει μιά τέτοια εικόνα

Γιάννης Μ.:
Έ δώ προκύπτει ένα έρώτημα. "Αν ή πορνο
γραφία είναι μονόδρομος, δηλαδή άν ό συγκεκρι
μένος καταμερισμός ρόλων πού άναφέρθηκε
ισχύει γιά όλη τήν πορνογραφία ή είναι μόνο μιά
συγκεκριμένη τάση της. Στή συνέχεια νά δούμε
άν ή κυρίαρχη κατανομή ρόλων καθορίζεται
κύρια άπό μιά έπιλογή τού μηχανισμού παραγω
γής τής πορνογραφίας ή άν είναι άποτέλεσμα
κάποιου έμπορικοΰ κέρδους. Γιά παράδειγμα άν
πουλάνε οί Μπήτλς -καλοί ή κακοί- βγάζουμε
Μπήτλς. Τί είναι λοιπόν τό κυρίαρχο; Ή συγκε
κριμένη έπιλογή κάποιων ή οί προτιμήσεις τού
καταναλωτικού κοινού; Κι έδώ μπαίνει τό ζήτη
μα τής ιδεολογίας και τού κατά πόσο είναι
μονόδρομος μέ συγκεκριμένες πάντα μορφές.
Τέλος θά πρέπει νά δούμε πώς δημιουργοϋνται
μέσα στή σημερινή οικογένεια οί όροι γιά ν' άναπαράγεται μιά τάση ήδονοπαρατήρησης στήν
όποια βρίσκει έδαφος ή πρακτική πού ονομά
ζουμε πορνογραφία. Είναι άποψη κάποιων ψυ
χαναλυτών ότι ή άπαγόρευση τής σεξουαλικής
πρακτικής τών παιδιών μέ τούς γονείς πού
κατ' αρχή αναπτύσσεται μέ ασυνείδητους τρό
πους, δημιουργεί τήν τάση γιά ήδονοπαρατήρηση. ( Ακραία μορφή αύτής τής τάσης άποτελεί ό
γνωστός ήδονοβλεψίας). Αύτή ή τάση ύπάρχει
λίγο ώς πολύ στόν καθένα και πρέπει ή πορνο
γραφία νά πιάνει καί μιά τέτοια διάσταση τού
άνθρώπινου ψυχισμού.

είναι κι αύτός στεγνός, παθητικός, βίαιος μπο
ρεί, περιχαρακωμένος, άνακυκλωτικός. Αύτοί οί
δύο παράγοντες συνθέτουν τήν πορνογραφία
καί πρέπει νά έξηγηθοϋν.
Η άπεικόνιση τού γυμνού γυναικείου σώμα
τος μέ στόχο τήν έρωτική διέγερση διαπερνάται
άπό συγκεκριμένη ιδεολογία καί ό άναγνώστης ή
ό θεατής εύκολα μέσα του δημιουργεί τό μοντέ
λο πού βλέπει καί προσδίδει τά συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά του στό γυναικείο φύλο. Καί δέν
πρέπει νά ξεχνάμε ότι τό σημαντικότερο στοι
χείο στήν πορνογραφία είναι ή γυναίκα.
Άντρέας:
Αύτό συμβαίνει διότι μόνον οί άντρες κάνουν
πορνογραφία. Ά ν κάνανε όμως καί οί γυναίκες
ίσως θάταν αλλιώς.
Θεοδώρα:

Κατ' άρχή τό νά μιλάμε γιά πορνογραφία ξε
χνώντας τό ότι παράγεται άπό καί άπευθύνεται
σ' ένα ανδρικό κοινό συνεπάγεται γενικεύσεις
σάν κι αύτή τού Άντρέα, περί δυνατοτήτων πού
προσφέρει κλπ. Τά πράγματα όμως είναι πιό
συγκεκριμένα, καί τό ιδεολογικό -σεξιστικόπεριεχόμενο τής πορνογραφίας δέν μπορούμε νά
τό άγνοήσουμε.
Κι έδώ θέλω νά προσθέσω σ' ό,τι είπε ή
Τζούλια ότι: έκεί πού ή πορνογραφία άφορά τή
γυναίκα, έκεί πού τήν παρουσιάζει καί τήν
χρησιμοποιεί, δέν είναι στή χρήση τού σώματος.
Πίσω καί πέρα άπό αύτό τό σώμα ύπάρχει μιά
ολόκληρη σημασιοδότηση τού πορνογραφικού
ύλικού, ένα «σκηνικό», πού έκφράζει καί αναπα
ράγει καί μιά κυρίαρχη ιδεολογία μέ συγκεκριμέ
νες σχέσεις έξουσίας. Δέν είναι μόνο τό γυμνό
γυναικείο κορμί άλλά ένα ολόκληρο σχήμα σχέ
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Νάσια:
Ό ταν μιλάμε γιά πορνογραφία πρέπει νά συ
νειδητοποιήσουμε ότι άναφερόμαστε στή μαζική
παραγωγή ένός καταναλωτικού άγαθού μέ κάκι
στη ποιότητα. Πιστεύω ότι ή πορνογραφία, μέ τή
μορφή πού έχει σήμερα, ούσιαατικά βασίζεται
καί παράγεται άπό μία συγκεκριμένη σεξουαλι
κή έξαθλίωση κι άπό ένα συγκεκριμένο καί
έπικρατούντα άντιερωτισμό. Κι άπό τήν άλλη
τόν άναπαράγει. Ή πορνογραφία δέν απευθύνε
ται στή γυναίκα καί άγνοεϊ πλήρως τήν έρωτική
λειτουργία τής γυναίκας ή τήν παρουσιάζει έντε
λώς πλασματικά. Συμφωνώ βέβαια ότι παρουσιά
ζει καί τά δύο φύλα σάν άντικείμενα άλλά έδώ
ύπάρχει ένα πρόβλημα. Ό τα ν γιά παράδειγμα ό
άφέντης σέ μιά εικόνα μαστιγώνει τόν δούλο,
ταπεινώνεται βέβαια καί ό ίδιος άλλά ή θέση

Γιατί όμως μόνον οί άντρες κάνουν πορνογρα
φία;
Άντρέας:
Αύτοί έχουν τήν έξουσία, γι' αύτό!
Θεοδώρα:
Έτσι μπράβο! Γιά νάναι ολοκληρωμένο! Δέν
μπορούμε παρά νά μλάμε θεωρητικά γιά τήν
πορνογραφία ή νά γράφουμε δοκίμια γι’ αύτήν.
Αύτό πού πρέπει νά χτυπήσουμε καί νά άλλάξουμε είναι τήν κοινωνία πού τή δημιουργεί.
Ώσπου νά γίνει κάτι άδιάφορο.
Άντρέας:

Ή δίκιά μου απάντηση είναι νά κάνουν καί οί
γυναίκες πορνογραφία δίκιά τους κι όχι νά
σπάνε τις βιτρίνες τών πορνογραφικών κινημα
τογράφων.
θεοδώρα:
Οί γυναίκες δέν 0ά κάνουν αυτό πού κάνουν
οί άντρες. Εμείς χτυπάμε έμμεσα τήν πορνογρα
φία σήμερα γιατί δέν μπορούμε νά κάνουμε κάτι
διαφορετικό.
Άντρέας:
Αν ήσουν δηλαδή στήν έξουσία 0ά τό άπαγόρευες;

θεοδώρα:
Όχι, γιατί έτσι δέν θά έβγαινε τίποτα. Θά
προσπαθούσα όμως νά επιταχύνω τις κοινωνικές
διεργασίες πού νά ανατρέψουν καί νά διαμορφώ
σουν νέες κοινωνικές δομές.
Τζονλια:
Θάθελα νά μιλήσω γιά τό παράδειγμα τής
Δανίας πού άνάφερε πριν ό Άντρέας. Πράγματι
γίναν κάποιες στατιστικές μετά τήν άρση τής
άπαγόρευσης τής πορνογραφίας σέ σχέση μέ
σεξουαλικά έγκλήματα καί παρατηρήθηκε κά
ποια μείωσή τους. Στήν Ελλάδα δέν έχουν γίνει
παρόμοιες έρευνες γιά τίς έπιπτώσεις τής πορνο
γραφίας. Τά θετικά στοιχεία γιά τά όποια μίλησε
ό Άντρέας, προέρχονται άπ' τό ότι ταύτισε σχε
δόν τήν έρωτική τέχνη μέ τήν πορνογραφία. Δέν
μπορούμε νά δεχτούμε, γιά παράδειγμα, τό ότι
μέσω τής πορνογραφίας ό κόσμος θά μάθει νά
χρησιμοποιεί ερωτικά τό σώμα του
Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται ενημέρωση
τού λαού, καθιέρωση τής σεξουαλικής διαπαιδα
γώγησης στά σχολεία, άλλαγή τής νοοτροπίας.
Δέν μπορεί νά χρησιμοποιείται ή γυναίκα σάν
καταναλωτικό έμπόρευμα. Τό γυναικείο κίνημα
πρέπει νά κάνει τήν κριτική του στήν αντίληψη
ότι ή γυναίκα είναι πάντα αυτή πού άνταποκρίνεται στις πρωτοβουλίες τού άνδρα. ότι είναι
συνένοχος καί συμμέτοχος στή βία μέσα στό σέξ.
Τό πρόβλημα πάντως στήν πορνογραφία δέν
είναι μόνο ή άπλή άπεικόνιση τής σεξουαλικής
δραστηριότητας άλλά όλα τά ύπονοούμενα και
όλοι οί κώδικες πού έπιστρατεύονται γιά νά
δοθεί ενα συγκεκριμένο νόημα σέ κάποια εικό
να.

Αϊμη:
Σχετικά μέ τή βία, πιστεύω ότι είναι ένα άπό
τά στοιχεία τής πορνογραφίας είναι ένδεικτικό,
άλλά άς μήν κεντρώνουμε έκεί. Τό κυρίαρχο
είναι οί σχέσεις έξουσίας πού έμφανίζονται στις
εικόνες αυτές άκόμα κι όταν απεικονίζεται μόνο
ένα γυναικείο παπούτσι. Όσο γιά τό άν είναι
μονόδρομος αύτή ή λειτουργία τής πορνογρα
φίας έχω νά πώ ότι είναι, μιά καί, άκόμα όταν ή
γυναίκα κρατάει τό μαστίγιο και φοράει τίς
μπότες, σέ τίποτα δέν άντιστρέφεται ή κατ' άρχή
ιδεολογική βάση· καί τό σχήμα πού προτείνεται
σάν «έρωτική σχέση».
Γιάννης Μ.:
Δέν άναφερόμουν όμως στις γυναίκες πού
κρατάνε τό μαστίγιο. Καί γιά νά πώ ένα παρά
δειγμα: Ένα άπό τά περιοδικά αυτά πού κυκλο
φορούν σέ τεράστιο τιράζ, τό «Π εντχάου ς»
(5.000.000 άντίτνπα) περιέχει ένα μεγάλο μέρος
πορνογραφικού υλικοί πού φτιάχνεται άπό τούς
ίδιους τούς αναγνώστες. Στέλνουν γράμματα ή
περιγράφουν έρωτικές εμπειρίες και φαντασιώ
σεις. Ένα μεγάλο ποσοστό άπό αυτούς πού
γράφουν είναι γυναίκες καί δέν ξέρω άν αυτά
πού γράφουν εντάσσονται στό μοντέλο τής κλα
σικής πορνογραφίας πού είναι τό «ΔΙΑΒΑΣΕ
ΜΕ», «Φ ΙΑΗ ΣΕ ΜΕ» κ.λ.π.
Αυτά πού γράφουν πραγματικό κατατείνουν
σέ μιά διέγερση άλλά άπό πάρα πολλές σκοπιές
είτε πρός τό άλλο είτε πρός τό ίδιο φύλο. Και οί
σκοπιές αύτές συχνά δέν άνταποκρίνονται στό
μοντέλο γυναίκα-άντικείμενο. Κι ένώ μπαίνουν
σέ λεπτομέρειες περιγραφών πού σαφώς λει
τουργούν διεγερτικά μέ κανένα τρόπο ορισμένες
άπό αύτές δέν μπορούν νά ένταχθούν στο μοντέ
λο σχέσεων άντρα-γυναίκας πού είναι κυρίαρχο
σ' αύτή τήν κοινωνία πού περιέχει συγκεκριμέ
νες σχέσεις έξουσίας ή τήν άντίστροφή της.
Υπάρχει δηλαδή τελικά μέσα στήν πορνογραφία
δυνατότητα διαφορετικών ιδεολογικών πρακτι
κών;
Καίτη:
Γιατί νά μήν περιοριστούμε στόν τόπο μας.
στή χώρα μας γιατί αύτά πού λές άναφέρονται σέ
μιά άλλη κοινωνία. Εμείς έδώ δέν έχουμε φτάσει
άκόμα στό έπίπεδο νά γράφουμε στά περιοδικά
πού κυκλοφορούν, μ' α ϊτό ν τόν τρόπο. Αύτό
πού βλέπουμε αύτή τή στιγμή είναι αύτή ή άγρια
μορφή τού πορνογραφικού έντυπου πού βγάζει
αύτόν τόν πλήρη έξευτελισμό.
ΑΙμη:
Κατ' άρχή μιά προσωπική άντιληψη. Οί έπιστολές στό Πεντχάους είναι πλαστές. Είναι τόσο
περίτεχνα γραμμένες καί τόσο συγκεκριμένα, μέ
ένα στύλ, πάντα τό ίδιο. Ε κτός α ϊτού οί έπιστολές πού διάβασες καί πού σού φάνηκαν σάν
έναλλακτικές δυνατότητες έκφρασης τής σ ε
ξουαλικότητας, στήν πραγματικότητα είναι α
πλώς έναλλακτικές περιπτώσεις. Η πραγματική
δυνατότητα έκφρασης τής γυναικείας έρωτικής
έμπειρίας καί έπιθυμίας δέν ένδιαφέρει τήν πορ
νογραφία.
Γιάννης:
Νομίζω ότι έχουμε πέσει σέ μιά παγίδα. Συ
γκεκριμένα νομίζω δτι ό άρνητικός ορισμός τής
πορνογραφίας, μέσα δηλαδή άπό τίς άπαγορεύσεις, μάς δίνει καί τήν εικόνα τού τί είναι
πορνογραφία. Έ νώ δηλαδή μπορούν καί άπεικονίζονται όλες οί άνθρώπινες έκδηλώσεις, όταν

φτάνουμε στήν σεξουαλική τότε σταματάμε.
Ισως άν δέν σταματούσαμε σ' α ϊτό νά μήν
ύπήρχε καθόλου αύτή ή έννοια. Α ϊτ ό τό «άπαγορευμένο» έρεθίζει περισσότερο άπ όσο χρειά
ζεται τή φαντασία μας καί μάς κάνει πολύ πιό
προκατειλημμένους άπ' ό,τι θά χρειαζόταν. Φορ
τίζεται δηλαδή ή πορνογραφία άπό τό περιεχό
μενο τής κυρίαρχης ιδεολογίας. Γίνεται δηλαδή ή
πορνογραφία ό χώρος έκφρασης τών κυρίαρχων
ιδεολογικών στοιχείων όπως ή καταπίεση κλπ.,
καί δέν παύει τό πορνογραφικό ύλικό πού έχου
με ύπ' όψη μας νά έκφράζει αύτά τά στοιχεία.
Δέν μπορούμε νά ξεχωρίσουμε τήν έρωτική τέ
χνη από τήν πορνογραφία. Η τέχνη σήμερα
μέσα άπό τίς σημειολογικές αναλύσεις είναι θέμα
ένός προσωπικοί-' κώδικα, είναι ύποκειμενικό
στοιχείο. Η πορνογραφία, όσο δημιουργείται
άπό μιά σεξουαλική έξαθλίωση, τόσο άπαγορεύεται άπό τήν ίδια έξαθλίωση καί τόν πουριτα
νισμό (στοιχεία καθολικισμού και προτεσταντι
σμού). φαίνεται νά άπαγορεύει τό γυμνό, πράγ
μα πού είναι έντελώς άφύσικο. Τό μασκάρεμα,
τό ντύσιμο τού άνθρωποί' μ' ένα συγκεκριμένο
τρόπο τό υπερασπίζει ή νομοθεσία, καί ό παρα
βάτης τιμωρείται. Αύτή είναι καί ή κοινωνική
υποκρισία πού θέλει τό άτομο άσεξουαλικό χω
ρίς φαντασιώσεις και παραληρήματα. Αναγκάζε
ται λοιπόν τό άτομο α ϊτό νά λειτουργεί έντελώς
διαφορετικά άπό τίς έρωτικές έπιθυμίες καί τις
διαστροφές του, μιά και άπαγορεύονται οί σε
ξουαλικές «παρεκκλίσεις». Μέσα άπ αύτή τήν
άπαγόρευση φτάνουμε στή φαντασία ένός μι
κρού παιδιού πού έσωτερικεύει τήν εικόνα ένός
άνθρώπου ντυμένου, γεννημένοι' μέ ρούχα. Κι
α ϊτό είναι άποτέλεσμα τής άντιπορνογραφικής
υστερίας, καθαρό δείγμα κοινωνικής ύποκρισίας, πού πηγάζει άπό τή συμβολή προτεσταντι
σμού και καπιταλισμού.
Ευγένιος:
Νομίζω ότι άν ή πορνογραφία δημιουργείται
άπό αύτή τή μορφή καταστολής, τότε δέν μιλάμε
πιά γιά πορνογραφία, κι α ϊτό είναι αυτονόητο
Ζούμε σέ μιά κοινωνία πού τήν κυβερνούν οί
άντρες. Τό μόνο πού μάς μένει είναι νά καταργηθεί α ϊτ ό πού δημιουργεί τήν πορνογραφία. Δέ
χομαι ότι α ϊτ ό πού έξευτελίζεται στήν πορνο
γραφία είναι τό γυνακείο σώμα, άκόμα κι άν
έμφανίζεται μέ μπότες και μαστίγιο. κι α ϊτό
νομίζω δέν μπορεί κάνεις νά τό άρνηθεί.
ΑΙμη:
Ο όρος σώμα δέν περιλαμβάνει όλα όσα λέμε.
Πρέπει νά μιλάμε γιά γυναίκες, για έρωτική
έπιθυμία. Μήν άπομονώνουμε τό σώμα άπό τό
σύνολο τών στοιχείων.
Νάσια:
Τόση ώρα μιλάμε γιά μιά ιδανική μορφή πορ
νογραφίας άγνοώντας τίς πραγματικές σχέσεις
τών άνθρώπων, τήν άντρική κυριαρχία και μέ
νουμε στό πόσο ωραίο θάταν νά εκφράζεται ή
έρωτική έπιθυμία. Δέν είμαστε πουριτανές κι
ούτε έχουμε άντιρρήσεις μέ τό γυμνό. Εδώ όμως
πρόκειται γιά συγκεκριμένη σεξουαλική έξα 
θλίωση και γιά μιά άθλια έρωτική πράξη πού
παρουσιάζει ή σημερινή πορνογραφία. Καί τήν
παρουσιάζει άθλια γιατί είναι άθλια.
Άντρέας:
Λές ότι έμείς μιλάμε περί ιδανικής «καθαρής»
πορνογραφίας κι έγώ σού απαντώ ότι αύτή ή
καθαρότητα πού ζητάς είναι άδύνατον νά υπάρ
ξει. Μέ τή λογική σου θά πρέπει νά κατακρίνου-
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με τόν Αισχύλο καί τό Σοφοκλή επειδή παρου
σιάζουν στά έργα τους αφέντες καί δούλους, τό
ίδιο καί τό Σαίξπηρ. Ή πορνογραφία όμως δέν
μπορεί παρά νά άντικατοπτρίζει τήν έποχή της
κι έτσι είναι άδύνατον σήμερα νά έμφανίζεται
« άπελευϋερωμένη » ή έρωτική τέχνη.

Έ δώ ύπάρχει ένα καθεστώς άνοχής πού έπιτρέπει σ' αύτά τά πορνό νά κυκλοφορούν λαθραία.
Είναι όπως ή διπλή μίσθωση τών ταξί πού
άπαγορεύεται καί δέν άπαγορεύεται. Κι όταν ή
έξουσία κάποτε άποφασίζει νά κάνει μιά χειρο
νομία «καλής θελήσεως» πραγματοποιεί καί τήν
άπαγόρευση.

"Αντα:
Τζούλια:
Στό σημείο αύτό έχει προκύφει μιά διαφωνία
πού πρέπει νά έντοπιστεί γιά νά προχωρήσουμε:
Ή Νάσια θεωρεί ότι θετικά στοιχεία έρωτικής
έπιθυμίας θά μπορούσαν ίσως νά ύπάρξουν σέ
μιά άλλη έξιδανικευμένη μορφή πορνογραφίας
ένώ ό Άνδρέας άναγνωρίζει στή σημερινή πορ
νογραφία κάποιες θετικές πλευρές.

Απ' ό,τι
άπαγορεύει
πων παρά
ύπουργείου

ξέρω, δέν ύπάρχει νόμος πού νά
τήν έλεύθερη κυκλοφορία τών έντύμόνο ή έπιτροπή γιά τά φίλμ τού
Προεδρίας.

ΑΙμη:
Υπάρχει όμως καί ή γνωστή σύμπνοια άπαγορευμένου καί λειτουργίας τής πορνογραφίας. ' Η
καταστολή, μέ τό περίεργο σχήμα τής άπαγόρευσης άπ' τή μιά καί τής έλεύθερης κατανάλώσης
άπ' τήν άλλη, αύξάνει τήν ίδια τήν κατανάλωση.
Καί άν έπιτραπεί τώρα ή ταινία τού Δράκου θά
δούμε τεράστιες ούρές ατούς κινηματογράφους.
Όμως παρ’ όλα αύτά δέν πρέπει νά σωπαίνου
με.
Νά διαχωρίσουμε τήν καταστολή άπό τήν άνάγκη τών γυναικών νά καταγγείλουν τή σεξιστική
ιδεολογία έκεί πού προβάλλεται καί άναπαράγεται.

Καίτη:
Ά ν τα :

Άντρέας:
Έ δώ θέλω νά συμπληρώσω ότι ή έλεύθερη
διακίνηση τής πορνογραφίας έπιτρέπει στις γυ
ναίκες νά μελετήσουν άκριβώς τά στοιχεία πάνω
στά όποια θεμελιώνεται ή υποτελής τους θέση
καί ή άνδρική έξουσία.

Γιάννης Μ.:
Θυμηθείτε τή δίκη τού ιδιοκτήτη τού κέντρου
πού γινόταν τό στρηπτήζ μέ τήν κότα καί τού
ιδιοκτήτη τού 'Ελίτ πού έπαιζε «ζωντανή τσό-

Ποιά είναι ή γνώμη σας γιά τό άντι-σεξιστικό
νομοσχέδιο πού ψηφίστηκε στή Γαλλία καί πού
δίνει δικαίωμα ατούς γυναικείους φορείς γιά
δικαστικό αγώνα καί καταγγελία όποιου έμπορεύεται γιά διαφημιστικούς λόγους τό γυναικείο
σώμα;

Γιάννης Μ.:

Αϊμη:

Ίσω ς τώρα θά μπορούσαμε νά συζητήσουμε
περί καταστολής. Ό Ά ντρέα ς κι ό Γιάννης λένε
ότι ή πορνογραφία ορίζεται σέ σχέση μέ μιά
ορισμένη καταστολή. Ό τι θά μπορούσε νά είναι
μιά πρακτική μέσα σ' ένα κάπως ομοιογενή χώ
ρο πού έχει κάποιες άλλες φραστικές έκφράσεις
διαφοροποιημένες μεταξύ τους άλλά πού δέν
διαχωρίζονται μέ τέτοια σινικά τείχη όπως ή
πορνογραφία. Ή ειδοποιός διαφορά τού διαχω
ρισμού είναι κάποια καταστολή. Ή άποψη πού
υποστηρίζει ότι ή πορνογραφία ορίζεται μέ τήν
καταστολή έχει μερικά στοιχεία πού πηγάζουν
άπ' τήν ιστορική πραγματικότητα.
Είναι άλήθεια ότι ϊσχυσε στή βικτωριανή έπο
χή, όταν ή άστική τάξη συγκροτούσε τήν ηθική
της πού άργότερα έπρόκειτο νά περάσει καί στά
λαϊκά στρώματα σάν «ήθική τού έθνους». Θά
μπορούσαμε όμως καί μέσα σέ μιά διαφορετική
ήθική νά δούμε νά άναπαράγονται τά διάφορα
ύποσύνολα σεξουαλικών πρακτικών. Μήπως,
παρά τήν καταστολή, οργανώνονται μέ βάση τήν
κυρίαρχη ιδεολογία γιά νά μήν πώ -όπως ισχυρί
ζεται ό Φουκώ- ότι είναι ή ίδια ή έξουσία πού τά
δημιουργεί; Η ίδια ή έξουσία άπαγορεύει αύτά
τά ύποσύνολα καί ταυτόχρονα τά προωθεί.
ΓΓ αύτό πρέπει νά μιλήσουμε περί καταστολής.

Μ' ένδιαφέρει τό νά μπορώ νά μιλήσω γιά όσα
μέ θίγουν κι όχι νά ύπερασπιστώ άπαγορεύσεις
πού δέν θά είχαν παρά έπιφανειακές συνέπειες.

Κοίτη:
Ασφαλώς τό τελευταίο έρώτημα πού έβαλες,
ξεκινώντας άπό μιά ιστορική άναδρομή, μάς
βρίσκει σύμφωνες. Ή διαφωνία όμως άρχισε
όταν ό Γιάννης μίλησε γιά πορνογραφία πού
άπαγορεύεται καί πού άν άπαγορευόταν δέν θά
τό συζητούσαμε τόση ώρα. Δέν άπαγορεύεται
όμως. Συμφωνώ μέ όλο αύτό τό πλέγμα γιά τό
όποιο μίλησες καί τό γυναικείο κίνημα είναι
άντίθετο σέ κάθε άναπαραγωγή τών «μοντέλων»
μέ όποιοδήποτε τρόπο. Ή κυρίαρχη ιδεολογία
διαπερνά άκόμα καί τή βρεφική μας ήλικία γιά
νά φτάσει ώς έκεί πού φτάνει. Όμως τώρα
συζητάμε γιά τήν πορνογραφία πού κυκλοφορεί
στόν τόπο μας, πού μάς άγγίζει καί μάς πληγώ
νει. Αύτό είναι πού πρέπει πρώτα νά ξεκαθαρί
σουμε.
Ευγένιος:
Μπορεί νά μήν ύπάρχει συγκεκριμένη κατα
στολή στήν Ελλάδα άλλά τά σκληρά πορνό πού
παράγονται στήν Ελλάδα έξάγονται άμέσως.
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' Y πάρχει άλλά έχει άτονίσει.

Χ α(ά :
Κακώς άπαγορεύτηκε ό δράκος, άλλά έμείς
καλά κάναμε καί σκίσαμε τις άφίσες γράφοντας
τά συνθήματά μας.

Δέν φτάνει νά έντοπίσουμε τό άν ύπάρχει ή
όχι καταστολή. Ά ς μπούμε στήν ούσία τών
άπόψεων γιά τό άν π ρ έπ ει νά ύπάρχει ή όχι
καταστολή.
Καίτη:
Ή Κίνηαη Δημ. Γυναικών είναι άντίθετη σέ
κάθε μορφή λογοκρισίας πού παράγει τό καθε
στώς τών ολοκληρωτικών σχέσεων. Εμείς θ έ 
λουμε νά δημιουργήσουμε τρόπους εύαισθητοποίησης τού άνθρώπου έτσι ώστε νά ξεπεράσει
αύτή τήν έπιρροή τής πορνογραφικής μιζέριας.

Δηλαδή πρέπει ή ταινία νά παίζεται άλλά νά
ύπάρχει τέτοια συνείδηση καί καταγγελία πού νά
έχει έμπορική άποτυχία.
Καίτη:

Τζούλια:
Καί ή Ένωση Γυναικών Ελλάδας είναι άντί
θετη μέ κάθε μορφή λογοκρισίας. Μή ξεχνάμε
ότι ή άπαγόρευση έχει πολλές φορές άντίθετα
άποτελέσματα. Τό θέμα είναι νά γίνει ευρύτερη
διαπαιδαγώγηση τού λαού γιά τήν έλεύθερη
έκφραση τής έπιθυμίας τού κάθε άνθρώπου καί
τήν έλεύθερη έπιλογή του. Κι έδώ είναι πολύ
σημαντική ή συμβολή τού Τύπου καί τών μαζι
κών μέσων ένημέρωσης. Είναι θλιβερό νά άφιερώνονται πηχυαίοι τίτλοι όταν γίνεται ένας βια
σμός καί οί άνακοινώσεις τών γυναικείων οργα
νώσεων νά θάβονται κάπου στις τελευταίες σελί
δες τών έφημερίδων.
Γιάννης:
Ωστόσο νομίζω ότι ή πορνογραφία στήν ' Ελ
λάδα άπαγορεύεται. ' Επιτρέπεται μόνο μιά «so
ft» πορνογραφία μέ μουτζουρωμένα τά γεννητικά όργανα στις φωτογραφίες καί ό νόμος περί
προσβολής δημοσίας αίδούς συχνά έμφανίζεται
ένεργητικότατος. Τό «Α Μ Φ Ι» γιά παράδειγμα
παραπέμφθηκε σέ δίκη γιά ένα σκίτσο γυμνό καί
μάλιστα τού Cocteau. Ή λογοκρισία θεσμικά
υπάρχει.

Ωστόσο, άν καί δέν τό ζητήσαμε έμείς, κά
ποιες ζήτησαν νά άπαγορευτεί ή ταινία, πράγμα
πού οδηγεί στή μεγαλύτερη άκόμα διαφήμιση
τού έργου. Πιστεύω ότι άν κάποιες διαμαρτυρίες
έχουν τέτοιου είδους άποτελέσματα, καλύτερα
νά λείπουν.
Άντρέας:
' Η ρίζα τού προβλήματος βρίσκεται στό ότι
δέν άποφασίζει μιά γυναίκα νά γυρίσει ένα φίλμ
μέ τό ίδιο θέμα, γυρισμένο όμως μέ άλλη σκοπιά
καί πού νά στέκεται έμπορικά δίπλα στό έργο
τού Καραγιάννη. Αύτό θά έπρεπε νά γίνει. Γιά
νά μιλήσω όμως πάλι πάνω στό θέμα τής πορνο
γραφίας έχω τελικά νά παρατηρήσω ότι τά όρια
μεταξύ πορνογραφίας καί έρωτικής τέχνης είναι
δυσδιάκριτα καί δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι κι ό
Τζόυς, κι ό Σάρτρ κάποτε θεωρήθηκαν πορνο
γράφοι κι ότι μέσα στήν πορνογραφία ύπήρξαν
ανατρεπτικές άπόψεις όπως τού Σάντ, μουσεια
κά κομμάτια τής ιστορίας τής τέχνης. Ιδιαίτερα
αύτά πού άναφέρονταν στις παθητικές σχέσεις
διαφόρων άνδρών. Πιστεύω δηλαδή πώς οί όροι
στήν ομοφυλόφιλη πορνογραφία σ' ένα μεγάλο
βαθμό άντιστρέφονται.

Ά ν τρ έ α ς :

ΑΙμη:

Τό νά μιλάμε γιά τήν άνατρεπτικότητα τής
άντιοτροφής τών ρόλων ή τής «άλλης δυνατότη
τας» πού προσφέρει ή ομοφυλόφιλη σχέση δέν
λύνει κανένα πρόβλημα. 'Εγώ πιστεύω ότι ή
άπλή αντιστροφή τών ρόλων δέν δημιουργεί ανα
τρεπτικές δυνατότητες.
Ά ν τρ έ α ς :

Τό άναπάντεχο δημιουργεί τήν άνατροπή. Ε
κεί δηλαδή πού περιμένεις ότι ή ανδρική μορφή
πού έχει κι όλα τά έξωτερικά στοιχεία έντονα
πρόκειται νά «γαμήσει καί νά δείρει», ξαφνικά
βρίσκεται σέ έντελώς διαφορετική σεξουαλική
σχέση. Άπομυθοποιείται καί σπάει μιά άσυνείδητη βαθύτατα έμπεδωμένη εικόνα.
ΑΙμη:

Οι σχέσεις κυριαρχίας δέν έξαρτώνται άπ' τό
άν διαφοροποιείται έλαφρά τό πρότυπο καί
χάνει τό ρόλο του κάποιος πρός όφελος κάποιου
άλλου. Τό νόημα πού περνιέται είναι πάλι τό
ίδιο. Καί μάλιστα, άν τό ψάξουμε θά δούμε ότι
στήν πορνογραφία πάντα τελικά ό δέκτης προσ
λαμβάνει στοιχεία τής κυρίαρχης ιδεολογίας καί μόνο.

Πάντως τά περίπτερα, σέ σχέση μέ τήν έκκλησία, τά προτιμώ. Δείχνουν γυμνότερα τίς σχέσεις
έξουσίας πού υπάρχουν καί τήν άνδροκρατεία.
Λ (λίαν:

’ Εμένα σά γυναίκα μού έξασκούν τήν ίδια βία
καί τά δυό όταν μού ζητάνε νά φορέσω τά
πρότυπά τους.
Φώτης:

Η πορνογραφία άπλά καθρεφτίζει τήν πραγ
ματικότητα, χωρίς φυσικά νά άφήνει περιθώρια
γιά τρυφερές σχέσεις όταν αύτό είναι καί ή
άλήθεια.
Ό θεατής ή άναγνώστης θά άμφισβητήσει
αυτές τίς κυριαρχικές σχέσεις, όπως θά τό κάνει
αύτό καί σέ κάποιο μή πορνογραφικό έργο. Θά
μπορούσε ή πορνογραφία νά λειτουργεί σάν ένα
είδος παιδείας καί συνειδητοποίησης τής πραγ
ματικότητας.

ώραία γυναίκα άλλά ταυτόχρονα τή θαυμάζεις
σάν έργο τέχνης.
Ευγένιος:

Τό πρόβλημα λύνεται άν πούμε ότι μπορεί
κανείς νά διεγείρεται χωρίς άπαραίτητα νά ταυτί
ζεται μέ τό προβαλλόμενο πρότυπο. ' Η έπιτυχια
τής πορνογραφίας είναι ότι βάζει τόν άναγνώστη
της ή τόν θεατή της στή θέση κάποιου πού
παρατηρεί πίσω άπ' τήν κουρτίνα. Είναι ή τέλεια
ήδονοβλεψία.Γύ αύτό καί παραμένει πάντα διά
σημο τό στρηπτήζ. Αύτό πού ένδιαφέρει είναι ή
διαδικασία κι όχι ή εικόνα τού γυμνού σώματος.
Θεοδώρα:

Υπάρχει καί διέγερση καί ταύτιση. Καί μόνο
έτσι έξηγούνται πώς τά "πρότυπα πού προβάλλο
νται άναπαράγονται μέσα στούς άντρες καί τούς
οδηγούν άκόμα καί σέ πράξεις σκληρής βίας
κατά τών γυναικών.
Ά ν τρ έ α ς :

ΑΙμη:

' Αντίθετα πιστεύω ότι ή πορνογραφ ία έπιτρέπει νά συνειδητοποιείς τή φαντασίωσή σου μέ
όλα τά στοιχεία πού περιέχει ή έρωτική φαντα
σίωση (βία, καννιβαλικά στοιχεία, σχέση μέ τό
θάνατο κλπ.) νά τήν συζητάς άνοιχτά έτσι ώστε
νά μήν οδηγείται τό σεξουαλικά καταπιεσμένο
άτομο νά πραγματοποιεί αυτές τίς φαντασιώσεις
άλλοπρόσαλλα μέ έγκληματικές πράξεις.

Γιάννης:

Ό τα ν γίνεται συνεχής έναλλαγή τών ρόλων
δέν δημιουργείται θέμα σχέσεων κυριαρχίας.

ΑΙμη:

Γιάννης Μ .:

I 'Œ , ';

- -

I

Αυτό δηλαδή είναι προνόμιο μόνο τής ομοφυ
λόφιλης πορνογραφίας;
Ά ντρέας:

Σέ γενικές γραμμές ναί.
Ευγένιος:

Πολλοί μεγάλοι διάσημοι πορνογράφοι στρέ
φονται ένάντια στό καθιερωμένο ύπερβαίνοντας
κάθε ιερό καί όσιο μέ μιά φιλοσοφία πού μέ λίγο
χιούμορ θά χαρακτηρίζαμε άναρχική. Αύτό γιά
τόν συγκεκριμένο κοινωνικό περίγυρο πού άπευθυνόταν κάθε τέτοιος συγγραφέας ήταν ένα
βήμα μπροστά. ' Η διαφορά τους άπό τά πορνο
γραφικά έντυπα βρίσκεται στό ότι αυτοί έχουν
ώραϊο γράψιμο.
Θεοδώρα:

Μιλάμε όμως γιά τήν κοινή πορνογραφία πού
θέλει τόν άντρα κατακτητή καί κυρίαρχο σέ όλα
τά έπίπεδα, προβάλλοντας μισόγυμνα φριχτά καί
γελοία κορμιά. Κι άπ' τή μιά μεριά έχουμε τις
καμπάνες τίς έκκλησίας πού μάς καλούν στόν
«έλληνοχριστιανικό» πολιτισμό κι άπ' τήν άλλη
τά περίπτερα μέ τά κρεμασμένα πορνό. Εμείς
λέμε ότι ξέρουμε ότι άναγκαστικά θά περάσουμε
άπό όλα αύτά τά στάδια έξαθλίωσης, άλλά θά
είμαστε έτοιμες καί θά παρεμβαίνουμε καθημε
ρινά.

Υπάρχει ένα θέμα πρόθεσης πίσω απυ κάθε
έργο τέχνης ή μή. Ό άναγνώστης παίρνει αύτό
πού μπορεί. Στήν πορνογραφία - καταναλωτικό
προϊόν δέν υπάρχει καμιά πρόθεση νά άμφισβητηθεί τό κυρίαρχο πρότυπο, άλλά άντίθετα ένισχύεται.
Η ευχή λοιπόν τού Φώτη είναι περίπου παρά
λογη όταν ζητάει άπό τόν ίδιο άνθρωπο πού
καταναλώνει πορνογραφικό ύλικό, ξαφνικά νά
άποστασιοποιηθεί καί νά γίνει έχθρικός ώς πρός
τήν πρόθεση.
Γιάννης Μ .:

Τό θέμα είναι ποιά άνάγκη υπάρχει γιά νά
αγοράζει ό κόσμος τά πορνογραφικά έντυπα. Κι
άν γιά παράδειγμα μπορείς νά κρίνεις τήν «ΑΠ Ο 
ΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ » ώς άπαράδεκτη, γιατί νά μήν
μπορείς νά κρίνεις καί ένα πορνογραφικό έργο
άντίστοιχα;
ΑΙμη:

“Αν είσαι φανατικός άναγνώστης τής « Α » καί
ταυτόχρονα τήν καταδικάζεις τότε έχει μιά του
λάχιστον... περίεργη αντίφαση μέσα σου! Αυτός
πού διαβάζει πορνογραφία καί τόν ευχαριστεί
δέν μπορεί παρά νά ταυτίζεται βαθύτερα μέ τό
ιδεολογικό σχήμα πού προτείνεται. Μόνο έτσι
έπιτυγχάνεται καί τό ζητούμενο, πού είναι ή
έρωτική διέγερση.
Ά ν τρ έ α ς :

Ένας πορνό κινηματογράφος μπορεί νά είναι
γεμάτος άλλά όλοι οί άντρες πού είναι μέσα δέν
είναι άπαραίτητο νά βρίσκονται σέ στύση. Δέν
είναι ή σεξουαλική διέγερση τό καθοριστικό.
Υπάρχει κάποια μέθεξη, κάποια άπόσταση, κά
ποια σχέση μισο-έρωτική μισό-καλλιτεχνική μέ
άσαφή όρια. Είναι άλλο νά έρεθίζεσαι και άλλο
νά ταυτίζεσαι. Μπορεί νά ποθήσεις τήν Αφροδί
τη τής Μήλου, άν είσαι ετεροφυλόφιλος, σάν μιά

Οί φαντασιώσεις δέν είναι κάτι άόριστο πού
πέφτει άπ' τόν ουρανό, δέν έχουν ουδέτερο
περιεχόμενο. Συνδέονται άμεσα μέ τήν κοινωνι
κή οργάνωση, περιέχουν στοιχεία ιδεολογίας, και
είναι καί πολιτικά άναγνώσιμες. Ιδιαίτερα μάλι
στα σέ έπίπεδο σεξιστικής ιδεολογίας. Τό ίδιο,
καί άκόμα πιό έντονα, ισχύει γιά τήν πορνογρα
φία.
Τζσύλια:

Τό ζήτημα δέν είναι άν ή πορνογραφία είναι
καλή ή κακή. Είναι παράγωγο καί προωθητικό
στοιχείο κάποιας ιδεολογίας, πού συνήθως στρέ
φεται ένάντια στις γυναίκες κι έδώ θάθελα νά
πώ ότι βλέπουμε θετικά τό άντισεξιστικό νομο
σχέδιο τής Γαλλίας, μέ τήν έννοια ότι καλό είναι
οί γυναίκες νά έχουν κάποια όπλα γιά νά άπαντούν στήν έκμετάλλευση τού κορμιού τους,
άσχετα μέ τό άν θά χρησιμοποιήσουν τά όπλα
αύτά. Πάντως ή πορνογραφία δέν πρέπει νά
είναι τό κυρίαρχο ζήτημα γιά τό γυναικείο κίνη
μα σήμερα. Η ΕΓΕ πιστεύει ότι κύριος σκοπός
πρέπει νά είναι μιά στρατηγική γιά τήν ισότητα
σέ όλα τά έπίπεδα τής ζωής, ή όποια άσφαλώς
θά περιλαμβάνει καί μιά άλλη ποιότητα στις
σεξουαλικές καί γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις.
Γιάννης:

Αν τό σέξ πάψει νά είναι ταμπού τότε τά
σύνορα μεταξύ πορνογραφίας καί κάθε άλλης
έκδήλωσης τής άνθρώπινης ζωής ισοπεδώνονται.
Καίτη:

Πρέπει νά καταλάβουμε ότι άκόμα καί οί
φαντασιώσεις καλλιεργούνται μ' ένα συγκεκριμέ
νο τρόπο καί μέσα τους άναπαράγεται ή κυρίαρ
χη ιδεολογία, ένάντια στήν όποια άγωνιζόμαστε.
Επιμέλεια αφιερώματος: Ά ν τ α Θεοδωρίδου
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«Τά Πανεπιστήμια συγκλονίζονται»
Γράφει ό «Οικονομικός Ταχυδρόμος» (15-983): «Συγκλονιστικές οί διαπιστώσεις τού παραιτηθέντος πρύτανη τής Παντείου καθηγητή Ν.
Πετραλιά. "Αν άποδίδουν τήν πραγματικότητα
τά περί κομματικών συγκρούσεων καί φατρια
στικών διαμαχών, τότε αύτό σημαίνει ότι ή κατά
σταση στά άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα είναι
πολύ άσχημη άν όχι ή χειρότερη στην Ιστορία
τους. Προσέξτε τί ύποστηρίζει στην έγγραφη
παραίτησή του: « Ή σοβαρότητα καί ή έντιμότητα τής άκαδημάίκής μας ζωής δοκιμάζεται σοβα
ρά. Τά πανεπιστήμια συγκλονίζονται άπό κομμα
τικές συγκρούσεις καί φατριαστικές διαμάχες...
Τό φοιτητικό κίνημα συγχέει μέ τραγικό τρόπο
τήν κριτική συνείδηση μέ τις κομματικές σκοπι
μότητες. Καί ή πορεία τής άνώτατης παιδείας όχι
μόνο δέν δικαιολογεί καμμιά έφησυχαστική αι
σιοδοξία, άλλά άντίθετα έμπνέει σέ πολλούς
πανεπιστημιακούς δασκάλους σοβαρότατες άνησυχίες».
Κοινός τόπος ή κρίση πού συγκλονίζει τά
Α.Ε.Ι. "Ανθρωποι χωρίς αίσθημα ευθύνης καί
άγάπης γιά τή σπουδάζουσα νεολαία, άδιαφορώ-

ντας γιά τούς σκοπούς τής παιδείας, έκμεταλλεύονται τό νεανικό ένθουσιασμό μέ μοναδικό
κίνητρο τό στενό κομματικό συμφέρον τους. Καί
άντί νά γίνει μιά γενική κινητοποίηση γιά νά
μάθουν έπί τέλους οί νέοι μας γράμματα, οι
άρμόδιοι μεριμνούν και τυρβάζουν γιά πολυήμε
ρους πανηγυρισμούς.
'Απαντήστε μας σέ ποιό άπό τά έξης έντυπα
έχει δημοσιευτεί:
1. Αθλητική 'Ηχώ
2. Α ντί, 15ήμερη πολιτική έπιθεώρηση
3. Βαβέλ (κόμικς καί όχι μόνο)
4. Διάβααέ με
5. Ζωή, όργανον ομωνύμου αδελφότητος θεολό
γων.
6. Ή Α ρισ τερά Σήμερα, Διμηνιαίο περιοδικό
τού ΚΚΕ έσωτερικού
7. Ή Καθημερινή
8. Ή Κυριακάτικη 'Ε λευθεροτυπία, στηρίζου
με τήν Αλλαγή έλέγχουμε τήν έξουσία
9. Κ ριτική, έπιθεώρηση γιά τήν έκπαίδευση τό
φοιτητικό κίνημα καί τή νεολαία
10. "0 Π ολίτης, μηνιαία έπιθεώρηση
11. Ο Ρ ίζος τής Δευτέρας
12. Σύναξη, τριμηνιαία έκδοση σπουδής στήν
ορθοδοξία.
"Οποιος πρώτος βρει τό σωστό έντυπο, κερ
δίζει μία έτήσια συνδρομή σέ αύτό.

Δημοσιεύουμε αύτούαια τήν όρθή (καί νικήτρια) λύση του παι
χνιδιού τού τεύχους 7.
« Αγαπητοί σχολιαστές γειά σας.
Σάς γράφω σχετικά μέ τό παιχνίδι
«οί δολοφόνοι κερατάδες» τού 7
τεύχους.
Τό πρόβλημα αύτό λύνεται μέ τήν
άρχαιοελληνική μέθοδο τής έπαγωγής. Δηλαδή αν άποδείχναμε ότι, αν
ήταν ένας μόνο ό κερατάς θά δολο
φονούσε τή γυναίκα του τήν πρώτη
νύχτα μετά τήν άνακοίνωση τού
δήμαρχου, αν ήταν δυό θά τις έ
σφαζαν τή δεύτερη νύχτα, άν ήταν
τρεις τήν τρίτη νύχτα, οπότε γιά τόν
ίδιο λόγο θά μπορούσαμε νά φτά
σουμε μέχρι 40 ή καί μέχρι όποιοδήποτε νούμερο.
"Αν ήταν ένας ό κερατάς όλο τό
χωριό θά τόν ήξερε λόγω τών κου
τσομπολιών ένώ αύτός δέν θάξερε
κανέναν όπότε μόλις άκουγε δτι
ύπάρχει ένας κερατάς θά ήταν αύ
τός (θά ήξερε τόν όποιονδήποτε
άλλον) καί τή νύχτα θά έσφαζε τή
γυναίκα του.
Ά ν ήταν δυό οί κερατάδες (έστω
οί A καί Β) θά τούς ήξεραν όλοι ένώ
ό A θά ήξερε μόνο τόν Β καί ό Β
μόνο τόν Α. Τήν πρώτη νύχτα, όπως
είπα πριν, ό A θά περίμενε ό Β νά
σφάξει τή γυναίκα του ένώ ό Β θά
περίμενε τ' άντίθετο. Όπότε τ' άλ
λο πρωί πού καί οί δυό θά μάθαι
ναν ότι τήν προηγούμενη νύχτα δέν
έγινε τίποτα θ' άρχίσουν νά λιμά
ρουν τά μαχαίρια τους!
Ά ν ήταν τρεις, ό καθένας θά
περίμενε οί άλλοι δυό νά σφάξουν
τίς γυναίκες τους τή δεύτερη νύχτα.
Οπότε τήν τρίτη θά καταλάβαιναν
ότι κάτι τρέχει καί μέ τήν πάρτη
τους όπότε θά τίς έσφαζαν τίς γυ
ναίκες τους καί οί τρεις.
Ά ν ήταν τέσσερεις θά τίς έσφα
ζαν τήν τέταρτη νύχτα, 5 τήν Πέ
μπτη καί έτσι άν συνεχίσουμε τήν
40 νύχτα καί οί 40 κερατάδες θά
σφάξουν τίς γυναίκες τους.
Τό πρόβλημά μας λύθηκε άλλά
πώς; Θεώρησα τούς άνθρώπους
σάν μαθηματικά σύμβολα τά όποια
θά λειτουργήσουν μέ τή δική μου
σκέψη.
Μέ τή λύση αύτή άν τήν 40 νύχτα
γιά όποιοδήποτε λόγο οί 40 δέν
έσφαζαν τίς γυναίκες τους τήν 41η
θά σφαζόντουσαν όλες οι γυναίκες
τού χωριού!!!
Χαιρετισμούς άπ' τήν Πάτρα.

Γιάννης Παπαίωάννου
Νόρμαν 120

Σωστή (άν καί λιγότερο πλήρης)
είναι καί ή λύση πού μάς έστειλε
ό Μανώλης Σαμιωτάκης άπό τό
Ρέθυμνο πού ατό υστερόγραφό
τον μάς γράφει:
«Τό παιχνίδι σφάζει τή γυναίκα
καί τήν ισότητά της μέ τόν άνδρα
πού μάλιστα καθιερώθηκε μέ νόμο.
Θά μπορούσε νά διατυπωθεί άλλιώς».

Μιά σύγχρονη ιστορία
τον παρελόόντος
Ο ΙΙα ν τα ς Ικ ιο υ λ ά ν η ς είνα ι γιός π ε ρ ίπ τε ρ ά .
Ζ ε ί μ ετα ξύ Χ ανίω ν κα ί Η ρακλείου. Ε ίναι 29
χρόνων, κα ί είνα ι φ ίλος μου. Εδώ βλέπουμε
τα γεγονότα π ο ύ σημάδεψαν τή ζω ή του,
ό π ω ς μάς τα π ερ ιγρά φ ει ό ίδιος καδώς και
ένα ποίημα π ο ύ έχει γράψει.
Έ γώ τή ζωή τήν κατάλαβα από 5-6 χρονώ πού
μού έψηνε ή μητέρα μου τό αΰγο, τήν κρέμα, τό
φαγί, άλλες φορές ήθελα, άλλες δέν ήθελα. Καί
μιά μέρα, καθιΛς μεγάλωνα πού ήμουνα πιτσιρικάκι, έπαιζα στήν αύλή μέ κάτι φίλους μου καί
ήταν ή αύλή μέ ζώα, μέ πουλάκια, τήν κλωσσού.
Καί καθώς έτρεχα, πατάω ένα πουλάκι κατά
λάθος. Αύτό φώναζε, φώναζε άλλά ή κότα ήταν
λίγο μακρούτσικα από τό πουλάκι πού πάτησα
έγώ. Έγώ, όταν τό είδα πού λίγο σπάραζε, τό
πιάνω άπ' εύθείας, τό ρίχνιυ στό πηγάόι χωρίς νά
πάρει κανείς τίποτα μυρωδιά καί σπάραξε ή
ψυχή μου, λίγο έσωτερικά.
Μετά άπό αύτό, συμβαίνει ένα άλλο. Υστερα
άπό μερικές μέρες, είδα λίγο μιά μέρα στό
διάδρομο, στό στενό τού χωριού, ένα ψοφησμένο
σκύλο. Έ ν τώ μεταξύ έγώ τήν είχα άκούσει τή
πιστολιά πού τόν είχε σκοτώσει καί φωνάζιο κάτι
παιδιά φίλους μου πιτσιρικάκια νά μέ βοηθή
σουν νά τό ρίξουμε σ' ένα γκρεμό, έκεί πού
πετάνε τούς γαίδάρους, γιατί έτρωγε τίς κότες.
Καί πιάνουμε έμε'ις οί πιτσιρικάδες, τόν δένουμε
άπ' τό λαιμό μέ τό σύρμα καί τραβούσαμε καί
πηγαίναμε στό γκρεμό. Ό ταν παίζαμε έμείς τό
Χειμώνα, πού βγαίνουν οί ξυνίδες, πηγαίναμε οί
πιτσιρικάδες καί κόβαμε άγκαβάνους καί κάνα
με σά βάρκες. Καθόμαστε δύο-δύο άτομα έπάνω
καί πέρναμε γλάστρες καί κατεβαίναμε στις ε
λιές. Αλλά μία δόση έμένα ένας φίλος μέ πήρε
μαζί κι έγώ έπεσα κάτω καί μ' έπιασε ή καρδιά.
Μετά μέ πήγανε στή μάνα μου, ή όποια μ' έτριφιε
μέ οινόπνευμα.
Τό 1967 πού ήρθαμε άπ' τό χωριό στό Ηρά
κλειο, τελείωνα τό Δημοτικό. ' Εγώ πιτσιρικάκι,
βοηθούσα τόν πατέρα μου πού είχαμε τό άλογάκι, μέ τό κάρο. Πότε έκανε τό μανάβη, άλλά είδε
καί δέν έβγαινε καί συζητούσε μέ τούς άλλους
άνθρώπους: "Ενας άνθρωπος βρέθηκε καί τού
λέει: «Γιάννη, αύτά τά μανάβικα, είναι πολλοί
στό Ηράκλειο. Ιΐιάσε νά πάρεις καμιά πενηνταριά σακκιά νά μάς φέρνεις πριονίδι, ροκανίδι,
ξύλα, πού αυτή ή δουλειά σοϋ λέω είναι μυστι
κή ».
"Οταν πήγα 11, ό πατέρας μου, μού λέει
«Μεγάλωσες. Θά σού φτιάξω ένα καροτσάκι
σιδερένιο νά πηγαίνεις τό πριονίδι τό ψιλό σέ
έστιατόρια, νά τραβάει τήν ύγρασία».
Μία Κυριακή πού είχαμε πάει στό μπάνιο μέ
τήν άδελφή μου καί γυρίσαμε στρ σπίτι, πάω γιο
στό μέρος νά λουστώ. Καθώς έπήγαινα, άναμεσός στήν πόρτα τού σπιτιού μου μέ τό μέρος,
είναι μιά πόρτα άλλη, πού μένει μιά γριούλα καί
ήτανε μέσα ή έγγονή της. Αύτή 13 έγώ 15. "Οταν
πέρασα άπό τό παράθυρο, μέ φωνάζει. Αλλά έν
τώ μεταξύ τά άλλα βράδυα, δέ μπορούσε έτσι
άπότομα νά μού πεί, έλα δώ, ξέρω γώ. Παίζουμε
ντάμα τά άπογεύματα καί τής έλεγα «Αύτό τό
καπάκι δέν τό έβαλες καλά» καί τής έπιανα τό
χέρι χαίδεύοντάς το, καί τό έβαζα στό τετράγωνο
πού έπρεπε νά ήταν τό καπάκι. Τήν Κυριακή

πού λέγαμε μέ φώναξε. «Τί θέλεις:» τής λέω. Καί
μού πετάει τό βυζί έξω. Και τότε έγώ, τής
πέταξα τή γλώσσα μου έξω, άνάμεσα στά χείλια
μου καί αύτή σά νάπαθε ένα έρωτικό τράκ. Καί
μετά 3 μέρες, έπήγαινα καί τή χάιδευα. διότι μού
τό έλεγε αύτή. Η γυναίκα πρέπει να χτυπάει
πρώτη κι όχι ό άντρας. Αύτό είναι τό ώραίο.
Μιά άπ' τά πολλά, παίρνω άδεια άπ τό γιατρό
τού σχολείου, ότι ήμουνα άρρωστος, είχα άπό
τότε μιά μελαγχολία, πάω κι ήτανε αύτή άπογευματινή. Μπαίνω μέσα στής γιαγιάς της τό δωμά
τιο καί καθώς τήν έτριβα, άπό τό πολύ τρίφιμο
μού έρχεται μία ώριμότητα ανδρική κι άπ τά
πολλά πού τή χάιδευα στόν κώλο. στά στήθια,
είχα οργασμό τέρμα. Ο οργασμός αυτός μέ
έφερε πολύ στό σέξ καί καθώς ήμουνα άπό πισιυ
της καί τήν έτριβα, κατεβάζω τό φερμουάρ,
τ άκούει αύτή γυρίζει γρήγορα τό κεφάλι της
καί μού λέει «Τί είναι αύτό:». Αέω: « Αγγελικούλα μου τίποτα. Είναι κάτι τό οποίο δέ θέλω νά
πεις τίποτα, είναι αύτό τό γεννητικό όργανο πού
εισέρχεται μέσα στό μουνάκι σου καί γίνεται τό
παιδί». Αύτή τότε φοβήθηκε, φοβήθηκα κι έγώ
κι άπό τότε δέ ξανακάναμε παρέα. Τό 77-78
ξανακάναμε ένα τρίψιμο καί τίποτε άλλο.
Τό 73. τό βράδυ, πού έγινε τό πραξικόπημα,
βάζαμε κοπριά μέ τό πατέρα μου. Τότε έγώ δέν
ήξερα ότι είχε γίνει πραξικόπημα. Ο μπαμπάς
μου πάει στό Ηράκλειο, έγώ άνεβαίνω στό
χωριό. Επαιξα λίγο μπάλα κι ακόυσα νά λένε
πώς πολλά παιδιά σφάζουνε έκεί κάτω στήν
Αθήνα τά τάνκς. Είχα καί τή μελαγχολία μέ τήν
κοπέλα καί έπαθα ένα τράκ πού δεν μπορούσα
νά μιλώ μέ άνθρώπους καί ήμουνα 40 μέρες στό
κρεβάτι μέ τά μάτια καρφωμένα έπάνω, κι ούτε
νά τρώω, ούτε νά μιλώ. Ετσι άρρώστησα κι ήρθα
σέ άνώμαλα ρήματα.

Ε ίμ α σ τ ε
εκ λ εκ τά
κ α ί μάς
έν α -εν α
μ έ πόνο

δ έ κ α π α λ ικ ά ρ ια
μ έ σ α σ τό τρ ε λ ά ό ικ ο
δ ε ίχ ν ο υ ν
ο ί άνδρω ποι
κ ι ά δ ικ ο .

Γ ια υ τ ό λ ο ιπ ό ν
π ο ύ λ α λίγη τρέλα
νά τή βγάζεις κ ο ύ ν ια -μ π έ λ α
γιά νά φ ιά ξ ε ις κ ό σ μ ο
'Ω ρ α ία τρέλα.
Κ α ί λ ο ιπ ό ν τά τ ρ ελ ά ό ικ α
ε ίν α ι γιά τά π α λ ικ ά ρ ια
π ο ύ ε ίν α ι ε ύ α ίσ δ η τ α π α ιδ ιά
π ο ύ ά ντέχουν στή μ ιζ έ ρ ια
κ α ί σ τήν όρ φ α ν ιά
Ε ίμ α σ τ ε λ ο ιπ ό ν έξη γ η μ έν α
κ α ί μ ά ς δ ε ίχ ν ο υ ν έ ν α κ α ί ένα.
Τά τρ ε λ ά ό ικ α d a κ λ ε ίο ο υ ν
κ α ί ο ί γ ια τ ρ ο ί δά μ ά ς ά φ ή σ ο υ ν
μ έ έ ξ υ π ν η τρέλα
κ α ί σ τό τέλος π ά λι
κ ο ύ ν ια -μ π έ λ α .

Μέ τή συνεργασία τού Νωντα Παπαμιχαήλ
Πάντας Γκιουλάνης
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Τό Φεστιβάλ
ταινιών
μέσου ορού
Στήν οθόνη τού 24ου Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, μιά έβδομάδα ολό
κληρη προβαλλόταν ή κρίση τού
Ελληνικού Κινηματογράφου.
"Ολες οί ταινίες, άπό τό αύτοκαταστροφ ικό «Ρ εμ π έτικ ο» τού Κ.
Φέρρη μέχρι τήν άδιέξοδη «Γλυκιά
Συμμορία» τού Ν. Νικολάΐδη, στοι
χειοθέτησαν καί ολοκλήρωσαν αυτή
τήν κρίση.
Τώρα πιά μπορούμε άνοιχτά νά
μιλήσουμε γιά κρίση ίόεών στον
' Ελληνικό κινηματογράφο, αφού οί
κοινά παραδεκτές κακοδαιμονίες
άποδείχτηκαν άνυπόστατες:
• Δέν είναι τό πρόβλημα τών άναγκαστικά συμπιεσμένων προϋπο
λογισμών πού έμποδίζει τούς Έλλη
νες σκηνοθέτες νά κάνουν συναγωνίαιμες τίς ταινίες τους στήν παγκό
σμια αγορά. Οί φ ετιν ές τα ινίες
κόστισαν 15-20 έκατομμύρια κατά
μέσον όρον καί γιά τά Ελληνικά
δεδομένα τά ποσά αύτά είναι ικα
νοποιητικά.
• Δέν είναι ή έλλειψη τών καλών
τεχνικών, πού καθιστούν κατώτε
ρες τίς ταινίες στό ποιοτικό έπίπεδο. Ό Ά νδρέας Μπέλλης, ό Άρης
Σταύρου καί ό Δημήτρης Παπακωνσταντής έκαναν άληθινά πανέμορ
φη φωτογραφία.
• Οί ή θο π ο ιοί δέν πρόδω σαν
τούς ρόλους, δέν ήταν κατώτεροι
άπό τίς ταινίες: Ή Γιώτα Φέστα, ή
Σωτηρία Λεωνάρδου, ό Καφετζόπουλος, ό Βανδής, ό Ά ν δ ρ έ α ς
Βάιος, ό Πουλικάκος, ή Σιτζάνη, ό
Καλογερόπουλος, ό Φέρτης καί ό
Κοντογιαννίδης ήταν όλοι πολύ κα
λοί στούς ρόλους τους.
• Ό Βεργίτσης, ό Νικολαΐδης, ό
Φέρρης καί ό Σταμπουλόπουλος ά-
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π έδειξαν ότι έλέγχουν άπόλυτα
τούς κιύδικες τής κινηματογραφι
κής γραφής.
• Μά καί οί υπόλοιποι συντελε
στές, ό σκηνογράφος Χατζημιχάλης, οί μουσικοί Ξαρχάκος, Χατζηνάσιος, Παπαδημητρίου έκαναν
πραγματικά άξιόλογες δουλειές.
Ό λ α τά 'χουμε άλλά κάτι μάς
λείπει.
Στό 24ö Φεστιβάλ έλειπε ή ται
νία. Παρακολουθήσαμε μερικές ένδιαφέρουσες κινηματογραφικές έργασίες καί αίσθανθήκαμε ότι βλέ
πουμε άντίγραφα. Ή τα ν ταινίες άναφοράς, άπόλυτα ένταγμένες στά
κινηματογραφικά είδη, ταινίες πού
δήλωναν άνοιχτά τά πρωτότυπό
τους, άκολουθοϋσαν πιστά (αν καί
μερικές άρκετά κακότεχνα) τούς
κώδικες κατασκευής τους.
' Η μόνιμη αίσθηση πού μάς δια
κατείχε είναι ότι τίς ταινίες αύτές
κάπου τίς είχαμε ξαναδεί.
Οί ταινίες άναπαρήγαγαν τά μο
ντέλα, ή πρωτοτυπία άπουσίαζε.
Ή άνάγκη τών δημιουργών νά
ύπηρετήσουν τά δεδομένα κινημα
τογραφικά είδη ξεκινά άπό τήν άγωνία νά ξαναφέρουν τό κοινό στις
αίθουσες καί νά έντάξουν τίς ται
νίες στήν εύρωπαίκή κινηματογρα
φική παραγωγή. Έτσι οδηγήθηκαν
σέ πολυτελείς κατασκευές μέ άνεβασμένα τά τεχνικά στάνταρτ, άκολούθησαν συμβατικούς τρόπους α
φήγησης-κινηματογράφησης μέ α
ποτέλεσμα νά βλέπουμε ούσιαστικά
άκαδημαϊκές ταινίες.
Αύτό όμως τό Φεστιβάλ ταινιών
μέσου ορού βάζει τό πρόβλημα τού
Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου
μέ καινούρια δεδομένα. Οί μύθοι
τής κακοτεχνίας καταρρίφθηκαν.
Ή κρίση ιδεών του άποκαλύφθηκε. Τό ζητούμενο παραμένει: Ή
ρήξη μέ τόν άκαδημαίσμό. Ή ιδιαι
τερότητα τής προσωπικής ματιάς
τού σκηνοθέτη καί ό έρωτισμός του
άπέναντι στό έργο.
Ή φράση τού Ά ντονιόνι: «Σήμε
ρα είναι πάρα πολύ εύκολο νά φτιά
ξεις ώραίες εικόνες, όλος ό κόσμος
τά καταφέρνει» είναι έπίκαιρη όσο
ποτέ άλλοτε.
Α.Κ.

Αγάπα τόν πλησίον
σου ώς σεαυτόν
Σέ συνέντευξή του στό ΕΝΑ, ό
Μίκης Θεοδωράκης μεταξύ άλλων
άναφέρεται καί στό έπίκαιρο θέμα
τής 'Ορθοδοξίας. Ό πως πάντα συ
γκλονιστικός. « Ή έκκλησία είναι
θεματοφύλακας τής ιστορικής μας
ζωής» καί πιό κάτω. «Τό άγάπα τόν
πλησίον σου ώς σεαυτόν είναι μιά
ιδανική κομμουνιστική κοινωνία».
Σκεφτήκαμε μετά άπ' όλα αύτά, ότι
θά είχε πολύ ένδιαφέρον νά δούμε
καί πώς οί χριστιανοί ορθόδοξοι
άντιμετωπίζουν τόν τιμημένο μέ
«βραβείο Λένιν» Μίκη μας.
Έτσι, σέ παγκόσμια άποκλειστικότητα ό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ άναδημοσιεύει άπό τό θρησκευτικό περιοδι
κό «ΤΟ ΣΗ Μ ΑΝΤΡΟ », πού έκδίδεται άπό τόν άρχιμ. Θεόκλητο Φέφε,
έπί χούντας ήγούμενο τής Μονής
Πεντέλης καί προστατευόμενο τού
' Ιερώνυμου, ένα σχόλιό του μέ τόν
τίτλο «ό Μίκης Θοδωράκης». Καλή
σας διασκέδαση...
« Όταν είχα γράψει στίχους τού
Ιακώβου Καμπανέλη τό: Καί Δόξα
τφ Θεώ, κάποιος ά π 'τοϋ ς ιεροφά
ντες τού αγνού Μαρξισμού, ένας
κριτικός, μέ κατηγόρησε ότι μέ τό
τραγούόι αυτό όέν κάνω τίποτε άλλο
παρά νά προπαγανδίζω τή Θρη
σκεία τό όπιον τού λαού», ομολογεί
ό Μίκης Θεοόωράκης, ένας Μαρξι
στής καί βουλευτής τού Κ.Κ.Ε.
Κ α ί όιερωτάται κανείς (άν τά
πράγματα έχουν έτσι) τ ί είναι ή
'Εκκλησία τέλος πάντων; Καί πώς
ένας Μαρξιστής προτρέπει τόν κό
σμο νά πάει ξανά στις έκκλησίες;
Τί είναι; Τήν άπάντηαη τή δίνει ό
ίδιος μέ τήν άπόφααή του νά γράψει
τελευταία τήν πρώτη του λειτουργία
πάνω σέ κείμενα τού Ίωάννου τού
Χρυσοστόμου. Τό έργο αύτό παρου
σιάστηκε ατόν "Αγιο Βασίλειο τής
Τριπόλεως καί στήν Αλεξανδρού

πολη καί πρόκειται νά παρουσια
στεί καί ατά Καλάβρυτα σέ ναό ή
στόν τόπο θυσίας αάν μνημόσυνο
στά 40χρονα τών 1300 Καλαβρυτι
νών μαρτύρων.
Ό ίδιος παραδέχεται, ότι ή Έκ
κλησία είναι τό λίκνο τού Έθνους,
τό λίκνο τής φυλής μας, τό λίκνο τού
Ελληνισμού». Καί συνεχίζει: «Μ έ
σα έκεϊ περνάμε τίς πιό άκριβές
ώρες τής ζωής μας. Εκεί βαφτίζου
με τά παιδιά μας, άφού πρώτα βα
φτιστούμε έμεϊς οί ίδιοι, έκεϊ πα
ντρευόμαστε καί έκεϊ αποχαιρετάμε
τούς άγαπημένους μας.
Είτε τό θέλουμε είτε όέν τό θέλου
με, τίς πιό σημαντικές, συνταρακτι
κές στιγμές τής ζωής μας τίς έχουμε
περάσει όλοι μας μέσα στήν Εκκλη
σία».
Τελικά καταλήγει σέ μιά έξομολόγηση συγκινητική.
«μές στήν Εκκλησία μεγάλωσα
καί άκουσα τούς πρώτους ήχους.
Ε κεί έγραψα καί ό ίδιος τά πρώτα
σημαντικά μου έργα. Έργα πού όέν
ήταν τίποτε άλλο, άλλά ή Κασσιανή,
τό Σ έ ύμνοϋμε καί τά Χερουβικά».
Θά μάς ρωτήσετε ίσως. Τώρα έοεϊς τ ί λέτε γι ' αύτά; Γιά όσα γράφει
ό Μίκης γιά τήν Έκκλησία;
Γιά τά όσα γράφει ό Μίκης όέ
λέμε τίποτα. Γιά τήν Εκκλησία λέ
με: Πώς «πύλαι Αόου ού κατιαχύσουσιν αύτής».
Π.Π.
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A
Μουσικόδραμα
σέ δυο πράξεις
Ή κόρη έβιάσδη...

'Όταν ή κυρία
Αθήνα Σχινά
γράφει γιά την
κυρία Χαρά ΤζάνηGinnerup
Διαβάζουμε στό τελευταίο τεύχος
τού περιοδικού «Εικαστικά»:
« . . . Σ τ ι ς μ ε τα π λ ά α ε ις - μ ε τα 
π ο ιή σεις - αναπτύξεις τών μορφοπλαστιχώ ν κα ί χωροταξικών της
διαδικασιών άκολουδεϊ ένα δρό
μο π εριεκτική ς αναγωγής αέ α
φ αιρετικές δια τυπώ σεις που τήν
οδηγεί στην ανάδειξη μιας κλίμα
κας ρυθμικών μοτίβων, τα όποια
σννεκδοχικά συναρτούν τή χωρο
π λα στικ ή δ ια λεκτική της. Ο ί έμπειρίες, ή εύαισδηαία κ α ί ο ί πα 
ρα τηρήσεις της μεταφράζονται σέ
ένα ύποστα σιοποιημένο το π ίο ο
πού ή ρυθμική π ερ ιπ έτεια ανα
λαμβάνει να όρίαει, νά άντιόιαστείλει, νά έντείνει κ α ί νά περιχα
ρά ξει τά παλλόμενα καί συχνά
άλληλοαναιρούμενα δρια τών πυχνώσεων - άραιώσεων, τών έξάραεων - κατακρημνίσεων, τών συνι
ζήσεων - αναπτύξεων τής συνε
πτυγμένης ή διεσταλμένης φόρμ aς πού αημαίνεται μέ
ένεργητικά έατιαζόμενους κραδα
σμούς στή σύ νδεση ».
Ευτυχώς, τό παραπάνω άπόσπασμα δέν άποτελεϊ άντιπροσωπευτικό δείγμα τού περιοδικού «Εικαστι
κά», τό όποιο είναι άπό τά πλέον
έγκυρα περιοδικά εικαστικών τε
χνών στήν Ελλάδα. 'Αλλά γιά νά
μήν άδικήσουμε καί τήν συγγρα
φέα, πρέπει νά παραδεχτούμε ότι ή
τεχνοκριτική είναι δύσκολο είδος,
κυρίως γιατί άπαιτεϊ ένα γράψιμο
πυκνό και άφαιρετικό. Καί γίνεται
άκόμα πιό δύσκολο αν δέν υπάρχει
κάποια στοιχειώδης αυτοσυγκράτη
ση...
Μ ε λ ίτ α

Ά ν τ ω ν ιά δ ο υ

Η μουσική στήν Ελλάδα είναι
μόνιμο θύμα βιασμών. Μετά μεγά
λης άγριότητας μάλιστα, άλλά καί
άνησυχητικής συχνότητας.
'Εμείς βέβαια πάντα διαμαρτυρό
μαστε, γιατί τήν άγαπάμε έστω καί
άτιμασμένη. "Ετσι, σέ άλλο άρθρο
τού «Σχολιαστή», καταγγέλλουμε
τό συστηματικό βιασμό της άπό τό
υπουργείο Πολιτισμού, πού νέμεται
τά κάλλη της (κυρίως οικονομικά
καί προπαγανδιστικά) χωρίς νά δη
μιουργεί τήν παραμικρή υποδομή
μουσικής παιδείας. Προτείνουμε
μάλιστα νά υπαχθεί ή μουσική στό
υπουργείο Παιδείας καί νά άντιμετωπιστεϊ σάν ζήτημα έκπαίόευσης
κι όχι άπλά σάν διασκέδαση.
Οί άμοιροι ούτε κάν ύποψιαζόμασαν τίς προθέσεις τών κυβερνώντων. “Εξω άπό κάθε προγνωστικό,
τελικός νικητής τής μουσικής μας
ζωής άναδεικνύεται ό Γ.Γ. Αθλητι
σμού κ. Κίμων Κουλούρης.
Μαθαίνουμε σέ συνέντευξή του
στήν Κ. 'Ελευθεροτυπία στις 16.10
ότι μετά τήν έπιτυχια τών εκδηλώ
σεων στά γήπεδα, δημιουργήθηκε
έπιτροπή τής Γ.Γ.Α. καί τού ύφ. Ν.
Γενιάς πού θά προγραμματίζει τίς
έκδηλώσεις στά γήπεδα (πού μέχρι
τώρα είναι καί... ή μοναδική πολιτι
στική γραμμή τής κυβέρνησης) καί
στά ... άρχαία θέατρα! καί μάλιστα
θά «ιεραρχεί τίς άξιες»!
Στήν έρώτηση τού δημοσιογρά
φου γιά τό πώς θ' άποφασίζει ή
Γ.Γ.Α. γιά τά άρχαία θέατρα, πού
λογικά άνήκουν στή δικαιοδοσία
τού ύπ. Πολιτισμού (... γιά τή μου

σική ούδείς λόγος) - ό κ. Κίμων
άπάντησε ότι ή έπιτροπή θά συνερ
γάζεται καί μέ άλλα ύπουργεία με
ταξύ τών όποιων «τό... 'Εργασίας
καί Κοινωνικών Ασφαλίσεων!»
Μετά άπό αυτή τή διευκρίνηοη
όλοι ήρεμήσαμε καί έγκαταλείφαμε
τή μουσική στά στιβαρά χέρια τού
κ. Κουλούρη. Φημολογείται άκόμη
ότι στήν έπιτροπή έτοιμάζονται νά
συμμετέχουνε έκπρόσωποι τού
ΓΙ.Σ.Α.Π. καί τού Πατριαρχείου. Α
κόμη καλύτερα!
Εθνική Ελλάδος Γειά σου!

... άλλά ό Δράκος

κυκλοφορεί έλεϋθερος
Εκεί όμως πού ό Κ. Κουλούρης
άποκαλύπτει έντυπωσιακή διορατι
κότητα καί βαθιά γνώση τής σχέσης
τέχνης καί πολιτικής είναι στόν κα
θορισμό τού περιεχομένου τών
μουσικών έκδηλώσεων, πού πάλι
αυτός είναι ύπεύθυνος.
Σέ ποιούς θά έπιτρέψει ό Κίμων
νά νέμονται τούς νέους βωμούς τής
τέχνης;
Κριτήριο Ιο: Όσοι... άγγίζουν
τόν κόσμο!
Τό κριτήριο τής μαζικότητας καί

πάλι κυρίαρχο σέ σχέση μέ τήν
ποιότητα.
Κριτήριο 2ο (καί καταπληκτικό):
Αποκλείονται οί φασίστες καί οί ...
άπολίτικοι!
Έτσι, σύμφωνα μέ τό κριτήριο 1
ό Σαλαμπάοης παίρνει τό εισιτήριο
γιά συναυλία στήν Επίδαυρο, άλλά
άποκλείεται ό Πάνος Τζαβέλας.
Σύμφωνα όμως μέ τό κριτήριο 2
προκρίνεται ό Π. Τζαβέλας καί άποκλείεται ό Σαλαμπάοης.
Τί θά γίνει τώρα;
Τί έννοεί μέ τόν «μουσικό» όρο:
«άπολιτικός», ό κ. Κουλούρης:
'Εννοεί ότι τά τραγούδια (ούτως
ή άλλως μόνο γιά τραγούδια μιλά
με). κρίνονται μέ τό άν έχουν στί
χους πού άναφέρονται στήν πολιτι
κή κατάσταση, ή άν οί συνθέτες
άνήκουν στήν κλαδική;
Η έννοεί ότι πολιτικό είναι οτι
δήποτε κρύβει μιά στάση γιά τή
ζωή, π.χ. ό έρωτας, οπότε όλα είναι
πολιτικά:
Ό κ. Κίμων όμως ξεκαθαρίζει τά
πράγματα μέ έναν καταπληκτικό
ορισμό.
Απολιτικοί είναι αυτοί «πού κα
λούν τή νεολαία νά φύγει άπό τά
κόμματα καί τήν άλλη μέρα διευθύ
νουν άλλες ορχήστρες σέ κομματι
κά φεστιβάλ»!
Καί γιά όσους δέν κατάλαβαν,
έννοεί τόν Μόνο Χατζιδάκι!!
Κι ό πανέξυπνος καί προοδευτι
κότατος δημοσιογράφος ρωτά:
«Μέ τήν έννοια αύτή δέν πρέπει
νά έντάξουμε τόν Σαββόπουλο
στούς άπολιτικούς καί άναρχικ ο ύ ς ;»

Καί ό κ. Κίμων;
« Υπάρχει μιά σοβαρή διαφορά.
Ό Σαββόπουλος δέν είναι... έμπαδ ή ς ».
Ό νοών νοήτω! Καί έμείς μέν θά
φροντίσουμε νά μήν είμαστε έμπαθείς, καί, γιατί όχι, νά γραφτούμε
καί σέ κάποια κλαδική, κάτι πρέπει
όμως νά κάνει καί ή κυβέρνηση.
“Οχι γιά τίς ολοκληρωτικές τά
σεις, αυτές άπ' αύτήν ξεκινούν έ
ξαλλου.
Αλλά γιά τή θέσπιση κατώτατου
ορίου δείκτη νοημοσύνης τών στε
λεχών της!
Δ η μ ή τ ρ η ς Ο ίκ ο ν ο μ ά κ η ς
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Στό άεροπλάνο γιά τήν Αθήνα,
ένας συνάδελφος έσκυψε νά μοϋ
εξομολογηθεί πώς σπάνια γύριζε μέ
τόση λαχτάρα στή γυναίκα καί τό
παιδί του. Εκείνο τό βράδυ θά
έμενε μέσα νά τούς δεί, όσο μπο
ρούσε περισσότερο. Μπορεί νά έ
βλεπε και τηλεόραση. Όχι όμως
άλλη ελληνική ταινία. Ευτυχώς
γι’ αυτόν, είχαν τελειώσει.
Προσπάθησα νά διακρίνω τά ό
ρια άνάμεσα σέ μιά βδομάδα διακο
πών στή Θεσσαλονίκη καί σ' ένα
καθημερινό έφιάλτη.
Απ’ τό παράθυρο, τά σύννεφα
μ’ εμπόδιζαν.
Μάλιστα, καθώς δέν μέ περίμενε
κανένα άπό τά τρία άγαθά πού είχε
έκείνος, σέ κανένα σπίτι, προτίμη
σα νά ξαναδώ τήν ταινία τού φεστι
βάλ, κομματιασμένη σ ’ ένότητες ό
πως στό έπίσημο πρόγραμμα. Έτσι,
γιά τήν περιπέτεια τής διήγησης:
7ό νεον αάν φ ω τοστέφ ανο πάνω ά π τό κεφάλι τής μεγαλύτερης ανάμεσα στο ι
τέσ σ ερ ις τής «Γ λ ν χ ια ς σ υ μ μ ο ρ ία ς» (Δ έσπ οιν α Τομαζάνη).

Στό 24ο Φεστιβάλ
Ελληνικού Κινηματογράφου

’Α γωνία
χωρίς
έκσταση

Τά μέλη τον έρω τικ ού τρίγω νον ([Ιά ν ο ς Ή λιόπ ονλος, Τιώτα Φ έστα, Α ντώ νης Καφέτζό π ο ν λ ο ς ) κ α ί τής ενβ ρα νστη ς ισ ο ρ ρ ο π ία ς π ο ν ζητάνε «Ρ εβ ά νς» άπό τήν μ ικ ροα στι
κή ήδική. Ο Ζ ν λ κι ό Ζ ίμ ήταν, έπίοη ς, τρεις...
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Ημέρα Ιη-Δευτέρα: Τί περιμέ
νουνε στό φεστιβάλ, οί στοιβαγμέ
νοι; Τό χρήμα είναι αλλού. Απ’ τόν
Καβάφη στόν Κούντερα υπάρχει
χώρος γιά ένα τρίτο Κ. Πριν διαλέ
ξεις, ό Νίκος Κούνδουρος είναι ό
πρόεδρος τής Κριτικής Επιτροπής,
τά έκατομμύρια περιμένουν στό ύπουργείο Πολιτισμού τό τέλος τού
χρόνου κι όλοι φοράνε χαμόγελα.
ΙΙανω άπ’ τά έσώρουχά τους, κα
θώς πού πρέπει στό τέλος των άνταγωνισμών.
Ό Λευκός Πύργος απέναντι άπό
τό Κρατικό θέατρο πού στεγάζει
τήν εκδήλωση.
Ή Οργανωτική έπί ποδός, τηλέ
φωνα καί τέλεξ στή θέση τους,
έτοιμα καί τά δελτία εισόδου μέ τις
φωτογραφίες. Η μάχη τών προ
σκλήσεων δέν προλαβαίνει ν' αρχί
σει, γιατί έχουν μοιραστεί όλες.
Βραδάκι καί τά φώτα λάμπουν,
τό ίδιο καί τά πρόσωπα. "Ως κι ό Γ.
Νικολόπουλος, πάντα πολυάσχολος
κι αεικίνητος, σέ τούτα τά εγκαίνια
μοιάζει ψύχραιμος. Γιατί όχι; Επι
χείρησε νά γίνει ήθοποιός, δήλωσε
δημοσιογράφος, «κ όλ λη σ ε» στή
διεύθυνση τής Γραμματείας έδώ καί
δ ε κ α π έ ν τε χρόνια. Π έτυ χ ε καί
σ' αυτές τις «έξετάσεις», άτενίζει
μ’ έμπιστοσύνη καί τίς επόμενες.
Στόν καθιερωμένο λόγο, ό πρόε
δρος τής ΔΕΘ χειροκροτεί τήν ύπουργό. Ή Μελίνα έπιτίθεται στήν
αμηχανία:
-«Χειροκροτήστε, θά σάς κάνει
καλό...»
Μερικοί θυμούνται μέ νοσταλγία
τή μοναδική ελληνική μπύρα. Λίγο
άργότερα, όλοι σωπαίνουν κι άκούνε μουσική. Ό δίσκος έχει διάρκεια
δυόμισι ώρών, κόστισε 38 έκατομ
μύρια κι είναι έγχρωμος.
Ό Κώστας Φέρρης έρωτεύεται
τή Σωτηρία Αεονάρδου. Προσπαθεί
νά πείσει τό φακό νά κάνει τό ίδιο.
Εκείνη, κοιτάζει καί τούς δυό μ’ έπιμονή κι απάθεια. Είναι ή πρωτα
γωνίστρια, παίρνει τό βραβείο καί
τό χαρίζει στό ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ.
Μετά, γίνεται ή πρώτη συζήτηση
σκηνοθέτη μέ τό κοινό κι ή καινο

τομία σωριάζεται όταν κάποιος ρω
τάει:
-«Γιατί στήν ταινία σας άκούγονται τόσα πολλά ρέ;»
Ημέρα 2η-Τρίτη: Οί άπορίες πολλαπλασιάζονται. Εγινε ΠΑΡΕΞΗ
ΓΗΣΗ κι έξήγηση καμία, ψάχνουν
άκόμα γιά τόν Μελβίλ καί τό γαλλι
κό φιλμ νουάρ, άλλοι γιά τόν Δημήτρη Σταύρακα, ό Δαμιανός δέ μιλά
ει γαλλικά μέ τήν προφορά τού
Λίνο Βεντούρα, ή Μιμή Ντενίση δέ
μιλάει καθόλου κι ό Σπύρος Φωκάς
κυκλοφορεί άψογος κι έπιβλητικός.
Ακόμα καί χωρίς τό καβουράκι,
είναι ψ ηλότερος άπ’ τόν Ά λ α ίν
Ντελόν, όμως όλοι χειροκροτούν ό
ταν τό βγάζει κοντά στή μέση τής
ταινίας.
Χωρίς νά ξέρω τό γιατί, θυμάμαι
ένα άλλο παλικαράκι. Τό βράδυ ατά
θεωρεία, όλη τή μέρα στήν είσοδο
μέ τή φωτογραφία του άνάμεσα
στούς βραβευμένους, ό Γιώργος
Φούντας φεστιβαλίζεται, χρόνια τώρα, δίχως διακοπή.
'Ημέρα 3η-Τετάρτη: Τά πρωινά
έξακολουθούν νά σερβίρονται κα
νονικά στά ξενοδοχεία τών προσκε
κλημένων κι ένας άπ’ τούς ξένους
πού ήρθαν γιά τήν « Ανοιχτή οθό
νη» (όπου προβάλλονταν ταινίες
τής τελευταίας διετίας μήπως καί
τίς άγοράσει κάποιος) θεωρεί πώς
οί σκηνοθέτες πού γνώρισε παρου
σιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον ά
π’ τίς ταινίες τους.
Ή μέρα είναι αφιερωμένη στήν
Έλλη Λαμπέτη, τό πρωί παίζεται τό
«Κορίτσι μέ τά μαύρα», ό καιρός
διατηρείται καλός, τά ύπαίθρια κα
θίσματα γεμάτα, κόσμος πηγαινο
έρχεται, μαζί κι οί πρώτες άνησυχίες.
Στή μοναδική άπογευματινή προ
βολή, ή προειδοποίηση στοχεύει
μ’ εύθυβολία, μόνο πού ό Νίκος
Φώσκολος είναι άπών. Στή θέση
του ό Γιώργος Σταμπουλόπουλος
καί τό σύγχρονο ούέστερν. ΠΡΟ
ΣΟΧΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ, λοιπόν γιά ό
λους, πολύ περισσότερο πού πολλοί
ένθουσιάζονται μέ τόν Τίτο Βανδή
ν ’ άπειλεί, νά βιάζει, νά δέρνει, νά
τρομοκρατεί.
Ομως, τό κακό καίγεται μαζί
μ’ αύτόν καί τό σπίτι του κι όταν
παίρνει τό βραβείο λείπει στήν Α 
μερική. Μέσα στή φασαρία, κανείς
δέν άκούει τή Ροζίτα πού όρθια
διαμαρτύρεται, γιατί άλλοι έχουν
καταλάβει τίς θέσεις των δημοσιο
γράφων.
Τό θερμόμετρο άνεβαίνει λίγο καί
μέ τή ΡΕΒΑΝΣ τού Νίκου Βεργίτση, νά ή πρώτη εύκαιρία γιά αισιό
δοξους τίτλους στίς αυριανές έφημερίδες.
Ή κινηματογραφοφιλία περισ
σεύει, ό Καφετζόπουλος άρχίζει πιά
νά παίζει τόν έαυτό του, ή Γιώτα
Φέστα μοιράζεται τό βραβείο έρμηνείας μέ τή Λεονάρδου κι ή ταινία
περιμένει τήν Κυριακή γιά νά σαρώ
σει τά βραβεία. Από τίς 7 ταινίες,
όλες συμπαραγωγές τού Ελληνικού

Κέντρου Κινηματογράφου, είναι ή
μόνη πού ήρθε έδώ χωρίς διανομή οί υπόλοιπες, μ' έξαίρεση τό «Ρ ε
μπέτικο», έχουν κλείσει μέ τό ίδιο,
τή «Ν έα Κινηματογραφική».
Η συζήτηση μέ τόν Βεργίτση
προσπαθεί νά θυμίσει λίγο τό μο
ντέλο της, έμπειρικά έστω, άλλα
λίγο νωρίτερα έχει προηγηθεϊ ή
πρώτη άρνηση απ' τή μεριά τού
Σταμπουλόπουλου.
Οί ταινίες μιλάνε άπό μόνες τους,
άλλά τί έχουν νά πουν, άλήθεια;
Η άποψη πώς άρνοϋνται τόν ίδιο
τόν εαυτό τους, θυσιάζοντας τήν
προσωπική γραφή στό αίτημα νά
γεφυρωθεί τό χάσμα τής «ποιότη
τας» μέ τήν έμπορικότητα, θά κερ
δίζει όλο καί πιό πολύ στις επόμε
νες μέρες.
Έτσι, ή κοινή νεύρωση έγγράφεται στήν προσπάθεια τών περισσό
τερω ν νά μιμηθούν, ν' άναπαράγουν ή νά μεταφέρουν, άντιστοιχα,
κλασικά είδη, άφηγηματικές ροές
καί δοκιμασμένους κώδικες στήν
ελληνική πραγματικότητα.
Ημέρα 4η-Πέμπτη: Από μιά φί
λη ήθοποιό, μαθαίνω πώς πρότεινε
τόν τίτλο ΝΤΕΛΙΡΙΟ στήν παρέα
του Ν. Ζερβού κάποιο μεσημέρι
τού καλοκαιριού. Στό «Ά ρ ισ το τέλειο», τά τζάμια τής εισόδου σπά
ζουν γιά τήν «κομμένη» άπ' τήν
Προκριματική ταινία πού κλέβει
τήν παράσταση πρός δόξαν τών
άπανταχοϋ καί κατ' έπάγγελμα θο
ρυβοποιών.
Οί ρεπόρτερς δέν έχουν άλλη έκλογή άπ' τό νά μεταδώσουν τό
γεγονός, όποιοι κι άν εύθύνονται
γιά τήν κατασκευή του.
Αμέσως μετά, στό έπίσημο πρό
γραμμα, παρακολουθούν τό μούδιασμα πού προκαλεί ή ΥΠΟΓΕΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜ Η τού Απόστολου Δοξιάδη.
Η διαδρομή είναι ταυτόχρονα
σύνθετη: υπαρξιακό θρίλερ, πολιτι
κή φαντασία, οικολογία καί περι
βάλλον, γενιά τού Πολυτεχνείου,
προσωπικές καταστροφές καί διά
ψευση δίπλα στήν άνετη άφήγηση,
τίς έπιμέρους άρετές καί τις αδυνα
μίες τής συνάρθρωσης τού ύλικού.
Μένει ή Μπέτυ Λιβανού νά θυμίζει
ότι θά μπορούσε, άν είχε ρόλο, νά
πρωταγωνιστεί στήν πραγματικότη
τα κι όχι μόνο στούς τίτλους.
Καί τά μπαράκια, μετά τά μεσά
νυχτα, νά συνεχίζουν τήν κουβέντα.

νά πνίγουν τά βλέμματα καί ν' άνανεώνουν τίς προσδοκίες.
Ημέρα 5η-Παρασκευή: Πάνω κά
τω στις σκάλες του φεστιβάλ, τά
συνεργεία τών δύο καναλιών γυρί
ζουν συνεντεύξεις γι' αύτό, πού θά
δούν στά σπίτια τους μόνο όσοι δέν
τό παρακολουθούν. Ο σκληρός πυ
ρήνας τού έξώστη παλεύει κάθε
πρωί νά έξασφαλίσει τήν είσοδό του
κι ή πασαρέλα τώ ν ζαχαροπλα
στείων μάταια γυρεύει κάποια λάμ

δίνουν καί νά παίρνουν, άπ τούς
άνοιχτούς δρόμους ώς τά κλειστά
πηγαδάκια του «Μακεδονία», ώρες
πρώτες πρωινές.
Ημέρα 6η-Σάββατο: Ενα μόλις
24ωρο πριν άπό τό τέλος. Η μία
ταινία τών έφτά παραλλαγών, περι
μένει τό έβδομο κομμάτι της γιά νά
ολοκληρωθεί ή εικόνα τής φιλμικής
ύστερίας, πού διαφημίζει τόν έαυτό
της σέ πολύτιμα σκηνικά. Τό φεστι
βάλ τών διευθυντών φωτογραφίας

Τά φ ανταστικό σ 'έλληνιχή ταινία, ά π τήν « Υπόγεια ό ια ό ρ ο μ η » τού

ψη, πέρα άπ' αύτή πού έκπέμπουν
οί έπιγραφές καί τά νέον. ΤΟ ΤΡΑ 
ΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ μάς γυ
ρίζει στις τρυφερές ήλικίες τής άπαγγελίας τών καινούριων λέξεων,
διά στόματος τού πρόσφυγα Βαγγέ
λη Καζάν καί τής έκ Τασκένδης
συζύγου του.
Οσο γιά τό Στάθη ίίαλελή, περι
φέρει τό πρωταγωνιστικό του σώ
μα, τή δυσκίνητη έρμηνεία του καί
τή μόνιμα γυρισμένη πλάτη στούς
συνομιλητές του, έπιδεικτικά σε
μνός σάν τήν...έντιμη άποτυχία. ( Ο
Γιάννης Σμαραγδής πρόσθεσε τή
δική του άρνηση νά συζητήσει μέ
τούς θεατές, μετά τήν προβολή).
Στή δεξίωση τού Κέντρου κινημα
τογράφου δέν άνακοινώθηκε τίπο
τε. Όλοι, ειλικρινείς μέ τόν έαυτό
μας, σπεύσαμε στό φαγοπότι, ένώ
τά προγνωστικά άρχιζαν κιόλας νά

Απ. Δοξιάόη.

τείνει νά έπιβεβαιώσει τήν άπουσία
όποιασδήποτε καθολικής ματιάς κι
ή γενικευμένη σύγχιση υπογραμμί
ζεται άπό τίς μάταιες συναντήσεις.
Εκδήλωση μεταβατική, νά ψά
χνει στό μέλλον τό καινούριο της
πρόσωπο, λάθος άνθρωποι νά σα
γηνεύονται άπό λάθος ταινίες, τά
μισόλογα νά σχηματίζουν γνώμες κι
οί υπογραφές νά συνοδεύουν κείμε
να.
Στή στροφή, τό παιχνίδι τών υπο
σχέσεων και τών διαψεύσεων άποκτά ρυθμό δραματικό, έκεί όπου ή
άνία κι ή πλήξη προανάγγειλαν τή
βία, τήν προδοσία, τό άδιέξοδο καί
τό θάνατο, προϊόντα καιρών ταραγ
μένων καί καμιάς αισθητικής.
Μέ τιί ΓΛΥΚΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ τού
Νίκου Νικολάΐδη, ή τελευταία ξα
ναπιάνει τό χέρι τών καταραμένων
έργων, χορεύοντας στούς ρυθμούς

Α π τά καινούργια πρόσω π α πού. τουλάχιστο, ά νέόειξα ν ο ί φ ετινες τα ιν ίες
Λ εονά ρόον. Γ. Σπ υριύά κη ς, Κατ Ραζέλον. Λ Μ ασχλαβάνοι

Σω τ

τών ξεγραμμένων. Ολα φαντάζουν
σάν πολύχρωμη κατασκευή, μά εί
ναι λίγο νά φτιάχνεις δυόμισι ώρες
τρέίλερ μέ τις καλύτερες σκηνές
τού κυνισμού και τής συντροφικό
τητας;
Ό Νικολαίδης ένοχλεί γιά τόν
πρόσθετο λόγο ότι έπιόεικνύει κά
θε στιγμή τά σημάδια τής ύπεροχής
του: ή δεξιοτεχνία άπαγορεύει τήν
παραδοχή καί τό βραβείο σκηνοθε
σίας θά τό δώσουν στή «Ρεβάνς».
Η μέρα 7η-Κυριακή: Απ' τίς 9 τό
πρωί συνεδριάζουν. Δυό ήθοποιοί,
ένας σκηνοθέτης, ένας κριτικός, έ
νας συνθέτης, ένας τεχνικός, ένας
ιστορικός. Καί οί 7 μαζί δέν κάνουν
πιό ύπέροχη τή λιόλουστη μέρα,
δίπλα στήν προβολή τής «7ης μέρας
της δημιουργίας» τού Βασίλη Γεωργιάδη πού παίζεται στό άφιέρωμα
γιά τόν ελληνικό νεορεαλισμό.
Δημιουργία, ρεαλισμός... Λέξεις
πού ήχούν παράταιρα τό ίδιο βρά
δυ, άπέναντι στή δειλία, τή σκοπι
μότητα, τή μοναξιά τού τυχερού
άριθμού.
Ελάχιστοι διασκεδάζουν μέ τό
βιαστικά φτιαγμένο βίντεο γιά τό
φεστιβάλ πού ετοίμασε σάν «έκ 
πληξη» ό Νίκος Αλευράς.
Ετοιμάζονται νά συμφιλιωθούν
μ' όσα τίς προηγούμενες μέρες άποδοκίμασαν, μιά καί τό έργο τής
κάθαρσης έχει άναλάβει ή Κριτική
Επιτροπή.
Κάθε βραβείο δίνεται σέ δυό μα
ζί, «ξεχνιέται» ό Νικολαίδης (γιά
ν άναδειχθεϊ σ' έπιαημα «καταρα
μένο» σκηνοθέτη), οί άντιθέσεις
αμβλύνονται, είναι ή έποχή μέ τούς
λιγότερους χαμένους, στή σκηνή κι
ό Ξαρχάκος και τά τραγούδια τού
«Ρεμπέτικου», στό πρόσωπο τού
Φέρρη όλοι διακρίνουν τίς έκλεκτικές συγγένειες τού Κούνδουρου, οί
κριτικοί βραβεύουν κι αύτοί τ
«Ρεβάνς».
Φώτα. Η προβολή διακόπτεται
άπότομα. ό διάδρομος προσγείωσης
μπροστά μας, πατάμε γιά τά καλά,
μένει μιά τελευταία σκηνή.
Εχει σά θέμα της τις περιπέτειες
τού ελληνικού σινεμά, τίτλο Α ΓΩ 
ΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΤΑΣΗ καί μιάν
άλλη φορά, θά τή διηγηθούμε σάν
ταινία ξεχωριστή, όπου τό φεστιβάλ
δέ θά κρατάει κανένα άπολύτως
ρόλο.
Άνδρέας Τύρος
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Συνεχίζουμε στό τεύχος αύτό τό αφιέρωμα στό βιβλίο πάνω στό
ζήτημα τής κλεψιτυπίας. Αυτή τή φορά φιλοξενούμε μερικές απόψεις
συγγραφέων πού άμεσα ή έμμεσα έχουν θίγει άπό τήν κλεψιτυπία σέ
κάθε της μορφή. Δυστυχώς, λόγω άπουσίας τού Άντώνη Σαμαράκη,
δέν έχουμε τήν άποψή του γιά τις πολλαπλές άναπαραγωγές βιβλίων
του χωρίς δικαιώματα. Οί συγγραφείς πού τοποθετούνται έδώ ρωτή
θηκαν καί γιά τά προβλήματα πού ένδεχόμενα άντιμετωπίζουν μέ
τούς έκδοτες τους.
Ά ν τ α Θεοδωρίδου -Τ άκ ης Υπέρμαχος

’Αλέξανδρος Κοτζιάς
(άντιπρόεδρος τού Δ.Σ. τής 'Εταιρείας Συγγραφέων)

« Ή 'Ε τ α ιρ ε ία Σ υγγραφέω ν γνωρίζει αυτά τά π ρ ο β λ ή μ α τα
κ α ί χ ά ν ε ι ο,τι ε ίν α ι δυ ν α τόν γιά νά αλλάζει τουλά χιστον τό
ν ο μ ικ ό κα δεστώ ς γιά τά π ν ε υ μ α τ ικ ά δ ικ α ιώ μ α τ α » .
Τό πρόβλημα είναι καί σοβαρό καί
πολύπλευρο καί ή αντιμετώπισή
του δύσκολη. Η πιό χτυπητή περί
πτωση κλεψιτυπίας είναι έκείνη ό
που «έκδοτες» ρίχνουν στην αγορά
βιβλία μέ μεγάλη έπιτυχία χωρίς νά
έχουν κανενός είδους δικαιώματα.
Πρίν άπό πολλά χρόνια μιά τέτοια
περίπτωση ήταν ή κλεψιτυπία τών
έργων τού Ν. Καζαντζάκη, τελευ
ταία άνάλογη μεταχείριση είχαν τά
έργα τού Σαμαράκη καί πολύ πρό
σφατα ή κλοπή τού βιβλίου τού Γ.
Ράλλη καί τού Γουντχάουζ.
Μιά δεύτερη καί σοβαρότερη
πλευρά τού φαινομένου είναι ή πε
ρίπτωση όπου ό ίδιος ό έκδοτης
ένός συγγραφέα ρίχνει στήν άγορά
μεγαλύτερο αριθμό αντιτύπων άπό
εκείνα πού δηλώνει καί πού πληρώ
νει στόν συγγραφέα. Τά περιστατι
κά είναι φαίνεται άρκετά άλλα είναι
καί έξίσου δύσκολο άν όχι άδύνατο
νά αποδειχτούν. Προπαντός μετά
τήν έφαρμογή τών νέων μεθόδων
φωτομηχανικής άναπαραγωγής τού
βιβλίου πού καθιστά δυσδιάκριτη
άν όχι άνεύρετη μιά μεταγενέστερη
έκδοση.
Τρίτη περίπτωση, ή οποία όμως
θά μάς βάλει σέ πραγματικό πέλα-

γος, είναι ή συστηματική ή στάγδην
κλεψιτυπία πού παρατηρεϊται μέ
τίς φωτοτυπικές άναπαραγωγές έρ
γων καί, καθώς λέγεται, επιστημονι
κών συγγραμμάτων. Κοντά σ' αυτήν
θά πρέπει νά προστεθούν καί οί
κασσέτες γιά όσα έργα είχαν τήν
τύχη ή ... τήν ατυχία νά έγγραφούν.
Ολα τούτα συνθέτουν τήν πολυπλοκότητα τού φαινομένου καί πα
ρουσιάζουν καί τίς δυσκολίες γιά
τήν άντιμετώπισή του. Βεβαίως ή
Εταιρεία Συγγραφέων, μέ τή βοή
θεια τού κατ' έξοχήν γνώστη αύτών
τών ζητημάτων καθηγητή κ. Κου
μάντου, προσπαθεί νά κάνει ό,τι
είναι δυνατόν καί κυρίως αύτή τή
στιγμή επιδιώκει:
1. Τή μεταβολή τής σχετικής ποι
νικής νομοθεσίας έτσι πού τό άδίκημα τής κλεψιτυπίας, νά τιμωρεί
ται πολύ αύστηρότερα άπ' ό,τι σή
μερα.
2. Τήν κατάρτιση ένός συμβο
λαίου τό όποιο θά ύπογράφουν οί
συγγραφείς μέλη τής ' Εταιρείας καί
οί εκδότες τους μέ όρους πού θά
κατοχυρώνουν όσο είναι δυνατόν
τά δικαιώματα τής πνευματικής ι
διοκτησίας.

Γιώργος Ίωάννου
« Ο ί σ υγ γ ρα φ είς στήν 'Ελλάδα ε ίν α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι νά α
σκούν κ α ί κ ά π ο ιο άλλο έπάγγελμα άν δ έλ ο υ ν νά επιβιώ
σουν».
Έ γώ προσωπικά δέν έχω θιχτεί
άπό τήν κλεψιτυπία άλλά αύτό πι
θανόν νά όφείλεται στό ότι δέν έχω
ψάξει καθόλου. Έ τσι διάγω «Αμέρι
μνα ώσπου κάποια μέρα θά ξυπνή
σω οδυνηρά. Είχα όμως πρόβλημα
μέ τά δικαιώματα τών βιβλίων μου,
τά όποια δέν μου καταβάλλονταν
άπό τόν έκδοτικό οίκο μέ τόν ό
ποιο παλιότερα συνεργαζόμουν. Ή
συνεργασία μας ήταν φιλική καί δέν
είχα κάν συμβόλαια. Έ τσι όταν
διεκδίκησα τά δικαιώματά μου συ
νειδητοποίησα ότι τό πράγμα δέν
ήταν καθόλου άπλό. Ή δικαιοσύνη
δέν καταλάβαινε πολλά πράγματα
άπό αύτά πού τής λέγαμε. Εκείνο
πού καταλάβαινε ήταν ποιός έχει
τά βιβλία καί ποιός τά έκδίδει καί
θεώρησε ότι σ' έκείνον ανήκουν.
Ή τα ν φανερή ή έλλειψη νόμων πού
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νά ρυθμίζουν μέ σαφήνεια τίς έκδοτικές σχέσεις. Έ άν ύπήρχε ένας
τέτοιος νόμος πολλές διαφορές καί
πολλά παράπονα πού ύπάρχουν σή
μερα μεταξύ έκδοτών-συγγραφέων
δέν θά ήταν νοητό ούτε νά συζη
τιούνται.
Πάντως, καί παρά τήν έλλειψη
νόμων πού υπάρχει, νομίζω ότι εί
ναι άπαράδεκτες οί αυθαίρετες ένέργειες εις βάρος τών ξένων κυ
ρίως άλλά καί τών Ελλήνων συγ
γραφέων. Εάν δέν συμφέρει τούς
έκδοτες νά βγάλουν ένα βιβλίο νά
μήν τό βγάλουν. Δέν τούς ύποχρεώνει κανείς. Καί μήν πούνε πώς κά
νουν κάποια άποστολή ή «θυσιάζο
νται στόν έκδοτικό βωμό»... Κι άν
νομίζει κανείς ότι άντιδρώ άπό λό
γους άρχών ή θεωρητικού συμφέ
ροντος μπορώ νά βεβαιώσω πώς

Συγγραφείς
και

κλεψιτυπία
θίγομαι άμεσα έγώ ό Ελληνας συγ
γραφέας καί στά συμφέροντά μου
καί στήν προσωπικότητά μου μέ
αύτές τίς ένέργειες. Γιατί όχι μόνο
φέρνουν ξένους συγραφεϊς χωρίς
δικαιώματα (άρα τό βιβλίο τούς κο
στίζει φθηνότερα) άλλά έπιπλέον
τούς μεγαλοποιούν καί τούς θεο
ποιούν. Έ δώ καί καιρό άνθεϊ μιά
φοβερή Βιομηχανία Λατινοαμερικά
νων Συγγραφέων πού είναι φτιαχτή,
γιατί έκτος άπό ένα-δύο πού είναι
σπουδαίοι, οί ύπόλοιποι δέν έχουν
καμιά άξια. Νά μήν πούμε γιά τίς
έλεεινές μεταφράσεις καί τήν ποιό
τητα τών έκδόσεων. Έτσι κατακλύ
ζεται ή άγορά άπό αύτούς τούς
«έξωτικούς» συγγραφείς, μέ άποτέλεσμα νά θίγεται ή κυκλοφορία τών
βιβλίων μου όπως καί τών άλλων
συγραφέων φυσικά, κυρίως τών πεζογράφων. Γιατί ποίηση δέν μετα
φράζεται πολύ καί οί έδώ ποιητές
δέν πουλάνε έστω κι άν τούς άφήσεις μόνους τους. Μέ θίγει λοιπόν
οικονομικά άλλά καί στή φήμη μου
καί στή σύνδεσή μου μέ τόν έλληνικό λαό. Αλλά μέ μειώνει καί προ
σωπικά γιατί βάζει έπάνω μου μέ
μεγάλη εύκολία όλους αύτούς τούς
βιομηχανοποιημένους συγραφεϊς.
Αύτή ή ιστορία λοιπόν δέν άντίκειται μονάχα στις λογικές αρχές τού
δικαίου, άντίκειται καί στά συγκε
κριμένα συμφέροντα τής έλληνικής
λογοτεχνίας.
"Ας περάσουμε τώρα στό θέμα
τώ ν ποσοστών πού) παίρνουν οί
συγγραφείς. Δέν νομίζω πώς τό πο
σοστό αύτό είναι ύψηλό όπως ισχυ
ρίζονται οί περισσότεροι έκδοτες.
Είναι γνωστό ότι καί οί πιό ακου
στοί Ελληνες συγραφεϊς δέν κέρδι
ζαν άπό τά βιβλία τους ποσά πού
νά τούς έπιτρέπουν νά ζήσουν ικα
νοποιητικά. Νά έπιζήσουν ίσως, άλ
λά νά κάνουν τή ζωή έστω ένός
άνωτέρου ύπαλλήλου δέν μπορούν.
Γιατί μπορεί τή μιά φορά νά είσπράξουν ίσως έκατό χιλιάδες άλλά
τήν άλλη μπορεί νά είσπράξουν μό-

νο τριάντα. Θέλω νά πώ πώς τό
πρόβλημα δέν είναι τά δήθεν μεγά
λα δικά μας ποσοστά· τό πρόβλημα
είναι τό ολιγάριθμο τών Ελλήνων
καί τό πολύ όλιγαριθμότερο τών
άναγνωστών 'Ελλήνων. Κακά τά
ψέματα, τό κοινό πού διαβάζει τήν
πραγματική έλληνική λογοτεχνία,
αύτή πού τέμνει τούς καινούριους
λογοτεχνικούς δρόμους τής έποχής,
είναι μικρό.
Αν παραπονιούνται οί έκδοτες,
εμείς τί πρέπει νά πούμε; Συγγρα
φείς πολύ σημαντικοί είναι ύποχρε«ομένοι νά κάνουν καί κάποια «ίλλη
δουλειά γιά νά έχουν ένα σταθερό
εισόδημα ώστε νά άπαλλαγοΰν άπό
τό άγχος τής κυκλοφορίας καί τού
πότε θά πληρώσει ό έκδοτικός οί
κος. Είπαν μήπως οί έκδοτες κάθε
πότε πληρώνουν; 'Υπάρχουν έκδοτικοί οίκοι πού πληρώνουν μιά φο
ρά τό χρόνο. "Ετσι ύπάρχουν συγραφείς πού πληρώνονται δέκα μή
νες μετά τήν έκδοση τού βιβλίου
τους. Καταλαβαίνετε βέβαια πόσο
ύποβαθμισμένο είναι τότε τό ποσο
στό πού εισπράττουν. Οί έκδοτικοί
οίκοι πού κάνουν αύτή τή ληστρική
συμφωνία εύτυχώς δέν είναι πολλοί.
Αλλά καί τό έξάμηνο ή τετράμηνο
πού πληρώνουν οί ύπόλοιποι πολύ
είναι, γιατί ό πληθωρισμός είναι ρα
γδαίος. Οί έκδοτες δέν τό λένε αϊ τό
όμως. Έ γώ μόνο ένα έκδοτικό οίκο
έχω δει άκόμη καί νά παραβαίνει τά
συμβόλαια πρός χάριν τού συγραφέα. Ό Κέδρος, καί προφανώς ύποβάλλεται σέ μεγάλες θυσίες.
Λέγεται ότι μερικοί έκδοτες βγά
ζουν έπί πλέον άντίτυπα άπό όσα
λένε. Δέν έχω προσωπική άντίληψη
καί δέν έχω κάνει καμιά ένέργεια
γιατί τή θεωρώ μ«ίταιη. Άκούγονται πάντως διάφορα πράγματα. Σέ
μιά συζήτηση πούχα μ' ένα τυπο
γράφο, θυμάμαι πού γέλασε πολύ
όταν τού είπα πώς τό τάδε βιβλίο
είχε βγει σέ 3000 άντίτυπα. Δέν μού
είπε όμως τίποτε...

Μένης Κουμανταρέας
« Χ ά δ η κ ε ή έπ α φ ή π ο ύ ο ί σ υγ γ ρα φ είς είχα ν άλλοτε μ ετα ξύ
τους, χ ά δ η κ ε τό σ τ έ κ ι ατό β ιβ λ ιο π ω λ είο . Δ έν μ π ο ρ ώ νά
μιλ ήσ ω γιά ομα λ ή λ ειτουργ ία τού β ιβ λ ίο υ » .
Ά π ό τούς πειρατές τού βιβλίου
κινδυνεύουν οί συγγραφείς πού τά
βιβλία τους φτάνουν σέ πολύ μεγά
λο άριθμό άντιτύπων. Μού έρχονται
πρόχειρα στό νού ό Καζαντζάκης, ό
Λουντέμης, ό Ρίτσος, ό Βασιλικός, ό
Σαμαράκης. Οί ύπόλοιποι προστα
τεύονται άπό τό γεγονός ότι δέν
είναι «Αρκετά λαϊκοί. Δέν είναι βέ-

βαια, πάντα άπόδειξη ποιότητας
γιά έναν συγγραφέα τό νά είναι
λαϊκός. Προσωπικά δέν εχω παρά
πονα άπό τήν κυκλοφορία τών βι
βλίων μου, ούτε άντιμετώπισα ίσα
με σήμερα κρούσμα κλεψιτυπίας.
Ίσα-ϊσα ξαφνιάζομαι όταν τά βι
βλία μου άγοράζονται πολύ. 'Ό ταν
ξεκίνησα νά γράψω δέν είχα ιδέα
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ότι μιά μέρα θά είχα αναγνώστες
καί έκδοτη. Είναι μιά ύγιής βάση
αυτή γιά έναν συγγραφέα όταν ξε
κινά, καί προσπαθώ πάντα νά τή
θυμάμαι. Κατά τά άλλα, μέ τόν
έκδοτη μου, πού είναι ό «Κέδρος»
διαβιώ αρμονικά. Σ' έμένα τουλάχι
στον φέρονται άψογα. Αντίθετα
είμαι δυσαρεστημένος άπό έναν έκ
δοτη πού έχει άγοράσει τή φίρμα
τού «Γαλαξία» καί ό όποιος λυμαί
νεται τή μετάφρασή μου στον «Ν τέμιαν» τού Έ σσε, μολονότι ξέρει ότι
έχω ύπογράψει γι' αύτήν συμβόλαιο
μέ τόν «Ή ρ ιδ α νό ». Φταίω κι έγώ
πού δέν ήμουν άρκετά σαφής καί
κατηγορηματικός όταν μέ πήραν
τηλέφωνο, δήθεν νά μέ ρωτήσουν,
ένώ ήταν φανερά άποφασισμένοι
νά τό κάνουν. Φυσικά, δέ μέ πλή
ρωσαν ούτε γιά τόν «Ν τέμ ια ν»,
(πράγμα πού έκανε ό « ’ Ηριδανός»
καί γι' αύτό αισθάνομαι εκτεθειμέ
νος απέναντι του) ούτε γιά τήν
έπανέκδοση τής « Αλίκης στή χώρα
τών θαυμάτων». Τό άναφέρω όχι
σάν κουτσομπολιό, άλλά γιά νά δεί
ξω στόν άναγνώστη τί παιχνίδια
παίζονται καμιά φορά πίσω άπό τά
βιβλιαράκια πού διαβάζει.
Ό άμεσος κίνδυνος πού άντιμετωπίζουν οί συγγραφείς σήμερα εί
ναι συγκεντρωμένος σέ χώρο πού
ξεφεύγει άπό τά εκδοτικά. Μιλώ
γιά τις εκπομπές πού κάνουμε στό
ραδιόφωνο καί ίδίιας στήν τηλεόρα
ση. Εκεί, όποτε θέλουν μάς πλη
ρώνουν. Χωρίς αύτό νά σημαίνει
άπαραίτητα κακή πίστη. Α ντίθ ετα
σημαίνει έλλειψη συνδικαλισμού καί
κατοχύρωσης άπό τή μεριά τών λο
γοτεχνών. Ελπίζω ότι ή Εταιρία
Συγγραφέων στήν όποια άνήκω, νά
προχωρήσει σέ διαπραγματεύσεις
μέ τήν ΕΡΤ πού θά μάς έξασφαλίσουν εύπρεπείς όρους παραχώρη
σης τής πνευματικής εργασίας μας,
τόσο στά δικαιώματα, όσο καί στήν
περίπτωση έπαναπροβολής τών έρ
γων μας καί ένδεχομένη πώληση
τους στό εξωτερικό. Εχω πρόσφα
τη πείρα άπό τήν «Κυρία Κούλα»
πού έγινε τηλεταινία.
Κατά τά άλλα, τό ποσοστό τού
15% πού στήν καλύτερη περίπτωση
παίρνουμε τούς έκδοτες μας. είναι
παγιωμένο. “Ακόυσα σοβαρούς άνθρώπους στόν έκδοτικό χώρο νά
βεβαιώνουν ότι είναι ήδη ένα νού
μερο άρκετά ύψηλό σέ σχέση μέ
αύ τό πού πληρώνουν οί ξένοι εκδο
τικοί οίκοι. Τούς πιστεύω χωρίς αϊ 
τό νά σημαίνει ότι έξω δέν ισχύουν
άλλες συνθήκες: ή διαμόρφωση τού
ποσοστού είναι συνάρτηση τών πωλήσεων, ό άριθμός τών άναγνωστών
μεγάλος, οί κρατικές βιβλιοθήκες
οργανωμένες κλπ. Μεθαύριο πά
ντως, μέ τις προοπτικές βιομηχανο
ποίησης τού βιβλίου καί πολυεθνι
κής έκμετάλλευσής του πού ήδη
διαγράφονται άχνά στόν ελληνικό
ορίζοντα, οί συγγραφείς μας ενδε
χόμενα θά έχουν καί διαφορετικές
απαιτήσεις.
Γενικά δέν μπορώ νά μιλήσω γιά
ομαλή λειτουργία τού βιβλίου. Αν
οί συνθήκες σήμερα είναι εύνοϊκότερες άπ' αύτές πού έπικρατούσαν

μετά τόν πόλεμο -περισσότερες έκδόσεις, μεγαλύτερο άναγνιυοτικό
κοινό, εύνοϊκότερο κλίμα άπέναντι
στόν συγγραφέα- ώστόσο αύτό δέ
σημαίνει ότι τά πράγματα είναι πο
λύ καλύτερα. Χάθηκε ή έπαφή πού
οί συγγραφείς είχαν άλλοτε μεταξύ
τους, χάθηκε τό στέκι στό βιβλιο
πωλείο. Αύτά μπορεί νά είναι καί
ρομαντικά. Τό χειρότερο είναι ότι
αυτή τή στιγμή ύπάρχει μιά χυδαία
άντίληψη περί εκδόσεων τόσο άπό
τή μεριά πολλών άριτζήδων εκδο
τών πού ξεφύτριασαν όπως τά σού
περ μάρκετ. μέ μιά ύπερτιμημένη
άντίληψη γύρω άπό τή διαφήμιση
τήν όποια ύποδαυλίζουν καί τά λο-

Κι ‘ένα σχόλιο
άπό εναν εκδότη
Στήν έρευνα τού περιοδικού γιά
τήν κλεψιτυπία όλοι οί έρωτώμενοι
έκδοτες άπαντοϋν καί παρουσιά
ζουν τό φαινόμενο έν μέρει ή τό
παρακάμπτουν τελείως. 'Εντυπω 
σιακή είναι ή έλλειψη συγκεκριμέ
νων παραδειγμάτων -έκτος έξαιρέσεων. όπως ή άναφορά τού Μακρή
άπ' τόν Θανάση Καστανιώτη καί
μιά δυό άλλες. Βεβαίως, συχνά συμ
βαίνει, όπως άφήνουν νά έννοηθεί
καναδυό άπό τούς έρωτώμενους
εκδότες νά τά «βρίσκουν» μεταξύ
τους κι έτσι κανένας νά μήν κατο
νομάζει έπώνυμα άλλους συναδέλ
φους. Από τήν άλλη, άν δέν έχεις
άπόφαση δικαστηρίου, δέν μπορείς
νά βγεις νά κατονομάσεις περιπτώ
σεις πού μπορεί σέ όλους νά είναι
γνωστές, γιατί κινδυνεύεις άπό πά
νω νά πάς μέσα γιά συκοφαντία.
Θά ήθελα έδώ νά συνοψίσω κά
πως τά είδη κλεψιτυπίας πού άναφέρθηκαν σκόρπια άπ' τούς έρω
τώμενους, ένώ παράλληλα νά άνα
φέρω ορισμένες άλλες πού δέ θί
χτηκαν καθόλου:
Γιά τις περιπτώσεις 1 και 2 έχεις
νά κάνεις καί μέ τούς βιβλιοπώλες
πού «φιλοξενούν», όπως λέει ό Φ.
Βλάχος, τά κλεψίτυπα. 'Απροκάλυ
πτα μπορούν νά σού άπαντήσουν
ότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κέρ
δους άπό τόν κλεψιτυπά ή ότι έσύ
είσαι καινούριος στήν πιάτσα κι ότι
δέ θά τά χαλάσουν μέ τόν άλλον
πού τόν ξέρουν χρόνια καί πού έχει
μεγαλύτερη επιφάνεια άπό σένα.
Αύτή ή κατάσταση είναι δυνατή
γιατί δέν ύπάρχουν οργανωμένα κυ
κλώματα διανομής κι ό καθένας
μπορεί νά βγαίνει μέ τήν τσάντα καί
νά μοιράζει ό,τι θέλει. "Αλλωστε ό
νόμος, έλλιπέστατος όπως τόν πα
ρουσιάζει κι ό κ. Κουχτσόγλου,
σπάνια εφαρμόζεται. Κι άν έφαρμοστεϊ, άν χρησιμοποιήσεις άστυνόμο
καί κάνεις κατάσχεση σέ ένα βι
βλιοπωλείο κινδυνεύεις άπό «μπα
ράζ» τών βιβλιοπωλείων.

γοτεχνικά περιοδικά, όσο καί άπό
τήν πλευρά συγγραφέων θορυβο
ποιών περί τό όνομά τους. Τό πράγ
μα επιτείνεται μέ τό κομφούζιο τών
μεταφράσεων. Ό σους ξένους σύγ
χρονους συγγραφείς διαβασα στις
δεκαετίες τού 50 καί 60. έκδόθηκαν στά δύο τελευταία χρόνια στις
πιό πρόχειρες καί βάναυσες μετα
φράσεις στήν πλειοψηφία τους, μέ
άποτέλεσμα καταστροφικό ιδίως
γιά τούς νέους πού δέν ξέρουν πού
νά στραφούν καί τί νά ξεχωρίσουν.
Τό ήθος πού θά έπρεπε νά έπικρατεϊ σ' έναν χώρο στόν όποιο γιά τήν
ώρα τουλάχιστον δέ διακυβεύονται
τόσο μεγάλα συμφέροντα, άπουσιά-

ζει. Ευτυχώς πού υπάρχουν μερικοί
καλοί έκδοτικοί οίκοι
Ιίάντως νιώθω εύτυχής πού μεγά
λωσα σέ μιάν άτμόσψαιρα όχι μολυσμένη όπως ή σημερινή, καί πού
άφέθηκα, ώς τώρα τουλάχιστον, άπερίσπαστος στό έργο μου χωρίς νά
ποντάρω οικονομικά ο αύτό. Διά
λεξα νά έργάζομαι σέ δουλειές ά
σχετες άπό τή λογοτεχνία καί σ' ένα
βαθμό δέ μετανόησα γι’ αύτό. Είναι
θέμα προσωπικής έπιλογής καί ι
διοσυγκρασίας. Σήμερα οί νέοι πού
μεγαλώνουν φαίνεται ότι πρέπει νά
τά κάνουν καί τά δυό. Εργο μαζί
καί οικονομική άνεξαρτησία. Τούς
εύχομαι νά τά βγάλουν πέρα.

κάποιον έκδοτη καί ή διοχέτευσή
της σέ καροτσάκια καί βιβλιοπω
λεία τών συνοικιών καί τής έπαρχίας κυρίως. Στήν έρευνα δέν έρωτήθηκαν έκδοτες πού είναι κατ' ε
ξοχήν θύματα τέτοιας κλεψιτυπίας,
όπως ό « Ικαρος» μέ τά "Απαντα
Σεφέρη καί ό «Ε ρ μ ή ς» μέ τά έργα
τού Τσιφόρου, πού θά είχαν κάτι
νά πουν*.
2. ’ Η συνεχής έπανεκτύπωση καί
διοχέτευση στήν αγορά ενός βι
βλίου άπό κάποιον έκδοτη πού είχε
τό δικαίωμα γιά κάποιο συγκεκρι
μένο χρονικό διάστημα άλλά τώρα
τό έχει πάρει άλλος. Αύτό συνήθως
παρουσιάζεται ώς στόκ άπούλητων
βιβλίων τήν εποχή πού έληξαν τά
δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τέτοια
είναι ή περίπτωση τών έργων τού
Εμπειρικού άπό τήν «Π λειάδα»
πού είχε τά δικαιώματα γιά τό διά
στημα 1974-1979, ένώ τώρα τά έχει
ή « Αγρα». Κάποιος άλλος δέ παλιότερος έκδοτης τού Εμπειρικού
γλυκάθηκε καί «θυμήθηκε» ότι τού
περισσεύει στόκ κάποιου βιβλίου
πού κανονικά έχει έξαντληθεί έδώ
καί είκοσι χρόνια.

πού γίνεται. Ο νόμος έπιτρέπει νά
χρησιμοποιήσεις σέ μιά έκδοση τό
1/10 κάποιοι· βιβλίου χωρίς νά δώσεις λογαριασμό στόν συγγραφέα
του. Ολες οί ποιητικές άνθολογίες
είναι βιβλία πού δέν πληρώνουν
δικαιώματα. Επιπλέον ό συγγρα
φέας δέν έχει και κανένα λόγο γιά
τόν τρόπο πού ανθολογείται. Υ
πάρχει περίπτωση ποιήματος πού
γιά νά γίνει τό 1/10 δημοσιεύτηκε
μέ περικοπές στίχων πού δέν δηλώ
νονταν κι έτσι τό τελικό-άποτέλε
σμα είναι κάποιο άλλο ποίημα. Αύ
τό βέβαια βολεύει καί τό κράτος,
γιατί τ' άναγνωστικά τί άλλο είναι
άπό άνθολογίες;
7. Κλειμιτυπια υπάρχει και στά
μέσα μαζικής ένημερώσεως. 'Εκτός
έξαιρέσεων δέν πληρώνονται δι
καιώματα ατούς συγγραφείς και
ατούς μεταφραστές γιά τήν ανάγνω
ση καί χρήση τών έργων τους σέ
φ ιλολογικές έκπομπές. Έ δ ώ τό
πρόβλημα είναι παράλληλο μέ τούς
μουσικοσυνθέτες πού έχουν ήδη j
θίξει τό θέμα. Βέβαια κανένας άπό \
τούς ενδιαφερομένους δέ διαμαρτύ
ρεται γιατί ή μετάδοση κάποιου
κειμένου θεωρείται ευχής έργον καί
τζάμπα διαφήμιση. Στήν Ευρώπη
όμως καί στήν Αμερική, όπου οί
ένώσεις τών συγγραφέων έχουν μιά
δύναμη καί μιά όργάνωση. τά πράγ
ματα είναι διαφορετικά.
Η κατάσταση πού έπικρατεί ο
φείλεται άπ' τή μια στήν ύπανάπτυκτη κι άναρχική παραγωγή καί κυ
κλοφορία τού βιβλίου στήν Ελλάδα
κι άπ' τήν άλλη στή νομοθεσία πού
έπιμένει νά παραμείνει παράλογα ή
σκόπιμο έλλιπής και θολή. Ή κλε
ψιτυπία στήν ούσία είναι άνεκτή
ά π 'τό νομικό καθεστώς. Ή νομο
θεσία είναι φτιαγμένη έτσι ώστε νά
οδηγεί τούς έκδοτες στό «νά τά
βρούμε μεταξύ μας». Εξ ού καί ή
βασική θέση τών έκδοτών στήν έ
ρευνα τού «Σχολιαστή» ότι άλλα
είναι τά προβλήματα καί όχι ή κλε
ψιτυπία.
Σταύρος Πετσόπουλος
« ' Εκδόσεις Αγρα ».

3. Η έκδοση ξένων βιβλίων χωρίς
τήν πληρωμή συγγραφικών δικαιωμάτων στό έξωτερικό. (Είναι τό μό
νο θέμα πού θίχτηκε κάπως σωστά
καί έντιμα, γιατί οί έκδοτες πού
έρωτήθηκαν εκδίδουν κυρίως τέ 
τοια βιβλία καί έχουν πείρα συ
γκρούσεων και συμβιβασμών στό
συνάφι).
4. Τελευταία παρουσιάζεται ένα
νέο είδος κλεψιτυπίας. Είναι ή άλλαγή σέ ορισμένα σημεία μιάς ύ
πάρχουσας μετάφρασης καί ή έπανέκδοσή της άπό κάποιον έκδοτη
ώς νέα μετάφραση μέ τό όνομα
κάποιου άλλοι· μεταφραστή. Χ ο
ντρό παράδειγμα είναι ή περίπτωση
του Αρη Σφακιανάκη πού φαίνε
ται ότι «ξαναμετάφρασε» τή Μηχα
νή που τα ξιδεύει μέσα στό Χρόνο,
5. ’ Αναφέρθηκε βέβαια ή περί
πτωση κλεψιτυπίας έκδοτη πρός
τόν συγγραφέα του, μέ τήν έκδοση
καί κυκλοφορία άδήλωτων άντιτύ
πων. Θά πρεπε γι' αύτό νά ρωτη
θούν συγγραφείς καί ίσως ή Εται
ρεία Συγγραφέων πού πήγε νά θίξει
τό θέμα όταν συστάθηκε.

1.
Ή φωτογράφιση άπ’ τούς κλε6. Σάν κλεψιτυπία, στήν ούσία
ψιτυπάδες μιάς ύπάρχουσας έκδο
καί όχι ατό γράμμα, μπορεί νά θεω 
σης πού κυκλοφορεί έπίσημα άπό
ρηθεί καί ή άνθολογία μέ τόν τρόπο

•ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΗ ΤΟΥ ΣΧ Ο Λ ΙΑ Σ Τ Η
Ο νπ εν ύ ν ν ο ς τώ ν έχόόοεω ν Ερμής όέ Άέληαε νά απαντήσει επώνυμα, γ ι'α ύ τό χαι
ύέ Αημοοιεύοαμε τήν άποψή τον. Ανα
φ έρουμε όμως ό τι είπ ε έπ ί λέξει: « Δέν
έχει ύπ οπέοει στήν αντίληψή μας χλεψίτν π ο το ν Τ ο ιφ ό ρ ο υ ».
Α θ - Τ Υ.
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Ε ίν α ι οπωσδήποτε επικίνδυνο νά
αναθεματίσει κανείς τά συμπτώμα
τα τής σύγχρονης Ελληνικής τραγουδιστικής παρουσίας, δίχως νά
έπισημάνει τήν κραυγαλεότητα πού
δεσπόζει καί τά ενοχλητικά σημεία
της.
Ό σο τυπικό κι αν είναι, ας προ
σπαθήσω χιά λίγο νά δώσα> τόν
ορισμό τής κραυγαλεότητας.
Ή λέξη π α ρ ά γ ετα ι άπό τήν
«κραυγή», όποιος κραυγάζει προ
σπαθεί νά άκουστεί ή φωνή του καί
νά προβληθεί ή παρουσία του
στούς άλλους. Ένα έρώτημα πού'
πλανάται είναι καί τό παρακάτω:
κραυγάζει όποιος είναι άπελπισμένος καί ζητά βοήθεια ή συμπαρά
σταση; δύσκολη ή άπάντηση, γιατί
στις μέρες μας ή κραυγαλεότητα
δέν έρχεται άπό τά τραγούδια πού
μιλούν γιά επανάσταση, έργάτες,
πρωτομαγιές, μπροστάρηδες. Πολυ
τεχνεία, ήλιους κόκκινους (άλλά
καί... πράσινα άλογα). Η κραυγα
λεότητα σήμερα, (στό τραγούδι),
δέν άναζητά μονάχα τήν προβολή
μιας ιδεολογικής θέσης ή ενός συν
θήματος όπως έως τώρα γινότανε.
Τώρα πιά σειρά καί πρωτεύοντα
ρόλο παίζει ή ύπερμαζικότητα τής
προσέλευσης (τού λαού) μέ τό γνω
στό καί έφιαλτικό καθημερινό σκη
νικό πού ξέρουν καί στήνουν οί
έφημερίδες, τά περιοδικά, ή τηλεό
ραση, τό ραδιόφωνο, οί έπιβλητικές
άφίσσες, μέ τίς άκούραστες δισκογραφικές εταιρείες πίσω άπό τούς
τραγουδιστές πού παρουσιάζονται,
άλλά καί στό πλευρό τών δημοσιογράφιον πού θά ετοιμάσουν τό κλί
μα, τήν υποδομή, τήν... πλύση.
Τώρα ό ένας τάζει φεγγαράκι στή
Βουλιαγμένη, ό άλλος ύπόσχεται
μιά... τζούρα άερόστατο, καμιά άχτίνα λέηζερ (άλήθεια, είδατε πώς
μπήκε κι αύτό στή ζωή μας;) άλλος
τάζει ότι θά έκτελούνται οί παραγγελιές τού κόσμου (τού λαού) καί
άλλος ύπερτονίζει πώς άν σέ μία
συναυλία τραγουδιού ό άκροατής
δέν «τή βρει», δέν τού «τή δώσει»
καί δέν χορέψει τή ζεϊμπεκιά του,
τότε ή συναυλία είναι μιά άποτυχία
άρα... δυτικού τύπου! Αύτά καί άλ
λα θλιβερά παράγονται καί βασι
λεύουν στή συνείδηση τού σύγχρο
νου έλληνικού τραγουδιού. Εξάλ
λου, τό όραμα τού Μίκη τά λέει
όλα. «Θά φιάξω τραγούδια μέ χορω
δία άπό 80.000 λαού!!!» Φράση πού
έρχεται νά χτυπήσει άμείλικτα τήν...
μίζερη (ώς φαίνεται) ιδέα πού έχου
με γιά τό σεβασμό τής προσωπικής
δημιουργίας. Ή Υπουργός Πολιτι
σμού (ή Μελίνα μας) δηλώνει στις
3.10.83 ότι «ή πολιτική πού άκολουθήσαμε φέτος μέ τή χρηματοδό
τηση τραγουδιστικών συγκροτημά
των σ' όλη τήν ' Ελλάδα ήταν σω
στή». Αύτό τό στηρίζει στό γεγονός
,, ότι όλες αύτές οί συναυλίες ήταν
γεμάτες άπό κόσμο (άπό λαό!)
Νά λοιπόν πού ή υγεία σώματος
τού τραγουδιού ίσοδυναμεϊ μέ τό
γέμισμα άπό κόσμο στόν Λυκαβη-

Περί τραγουδισηκής κραυγαλεότητας
τό, στή Νίκαια, στή Βουλιαγμένη
καί στό Ολυμπιακό Στάδιο.
Net λοιπόν πού τό ποδόσφαιρο,
οί συγκεντρώσεις καί τά φεστιβάλ
τιής ΚΝΕ, οί ομιλίες τού Αντρέα
καί τώρα τό τραγούδι πού γεμίζει

τά στάδια, είναι ή γνήσια έκφραση
τών έπιλογών τών νεοελλήνων.
Νά λοιπόν πού τώ ρ α πιά τά
πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι
νά τά μετράμε μέ τό πλήθος και τά
νούμερα καί όχι μέ τά «ένδον» τού

έργου τέχνης...
Ισως αύτό πού γίνεται στις μέρες
μας μέ τις συναυλίες πού έλκουν
τόσο κόσμο καί δίνουν τήν εύκαιρία (στό λαό) τής επικοινωνίας
(έλέχθη κι αύτό), ίσως λέω, νά μή
γίνεται σέ άλλο μέρος τού κόσμου
(άλλος γαλαξίας είπαμε), κι αύτό
είναι καύχημα γιά πολλούς πού έ
χουν καί σωβινιστικές τάσεις...
Ελληνικό προνόμιο ή συσπείρω
ση (ή τόσο μαζική) μέσα στά γήπε
δα μέ άντικείμενο όχι τό ποδόσφαι
ρο άλλά τό τραγούδι. Τό ελληνικό
τραγούδι, πού τόσα χρόνια ήταν
παραμελημένο εκεί στή γωνιά και
περίμενε τήν εκδίκησή του... «Δέν
θά πεθάνουμε κουφάλα νεκροθά
φτη» ήταν ένα άπό τά συνθήματα
πού έλέχθησαν καί όχι μόνο δέν
πεθαίνει ποτέ (σάν τήν Ελλάδα
άλλωστε) αλλά κατάφερε νά νικήσει
καί νά κατακτήσει όλες τίς ψυχές
τών Ελλήνων. Νά υποβάλει άμαχητι τόν ψυχισμό καί τόν πολιτιστικό
χώρο τής φαντασίας μας. Νά ύποταχτούμε στις «πρωτοτυπίες» τών
τραγουδοποιών πού ξέρουν νά στή
νουν τό υπερθέαμα καί μάς καλούν
νά πληρώσουμε τά τρελά ποσά γιά
τό άερόστατο, τά λέηζερ, τις εξέ
δρες στή θάλασσα καί πάει λέγο
ντας.
Η έπικοινωνία τού τραγουδιού
δέν είναι άναγκαίο νά γίνεται μέ το
τραγούδι... Οί έποχές άλλαξαν καί ή
μπουάτ έγινε Στάδιο. Οί έκτιμήσεις
τώρα πιά θά πρέπει νά ναι άνάλογες όπως καί τά νούμερα. Η ιστο
ρία τής τέχνης μάς λέει ότι ποτέ
αυτά τά δύο δέν κατάφεραν νά
συ μπορεί θούν δημιουργικά. Αριθ
μοί και δημιουργία είναι δύο πράγ
ματα διαφορετικά γιατί έάν δέν εί
ναι έτσι, τότε άλίμονο έχουμε τήν
ευκολία νά λέμε πως ή «Μανινα».
τό «Ντόμινό», τα περιοδικά τής
τσόντας, ό κινηματογράφος τού κα
ράτε. άλλά και τραγουδιστικά είδη
όπως ό Βοσκόπουλος, ό Αγγελόπουλος (νά μήν λέμε ονόματα) παντα είχαν καλή σχέση μέ τα νούμε
ρα καί τήν... αίγλη ή τή ζεστασιά
πού μόνο αύτά ξέρουν νά παρέ
χουν.
Οί χρηματοδοτήσεις τών συναυ
λιών τών γηπέδων θά μπορούσαμε
νά πούμε πώς είναι μιά καθαρά
έλληνοσοσιαλιστική υπόθεση μέ ε
πίσημη μάλιστα κυβερνητική εκ
προσώπηση. Κατέστη πιά σαφές
πως δύσκολα μπορούμε νά μιλή
σουμε γιά τούς περιθωριακούς καί
λαϊκούς μας τραγουδοποιούς, μιά
πού τό σπίτι τους είναι τώρα άχανείς χώροι και τά έκατομμύρια πού
ξοδεύονται είναι αμέτρητα.
' Εκείνο πού θά φαίνεται τραγική
ειρωνεία, είναι όταν θά άκούσουμε
τή μουσική παιδεία ή και τις άλλες
τέχνες πού βρίσκονται σέ άπογνωση, νά τολμήσουν νά άναφωνήαουν
τό μακάβριο... « Εμείς, δέν θά πε
θάνουμε κουφάλα νεκροθάφτη!»
4.10.83
Νότης Μαυρουδής
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Μετά άπό ένα τέτοιο μουσικό
καλοκαίρι, όπου έκολυμβήσαμε με
τά μουσικής, σφυρηλατήσαμε τά
κοινά μας σημεία άναφοράς μέ άχτίνες λέιζερ, καπνούς και άερόστατα, όπου όλη ή Ελλάδα τραγούδη
σε καί χόρεφιε άπ' τή μιά άκρη στήν
άλλη ύπογραμμίζοντας -γιά χιλιο
στή φορά- τή μοναδικότητά της
ατό... στερέωμα τών έθνών, μετά
λοιπόν άπό ένα τέτοιο καλοκαίρι,
τό νά γράψει κανείς γιά απουσία
τής μουσικής στή χώρα μας, είναι
τό λιγότερο μονομανία. ’ Επειδή ό
μως οί λεπτομέρειες είναι έκείνες
πού συνθέτουν μιά εικόνα, άς μιλή
σουμε γι αύτήν τήν άπουσία άπ' τή
μοναδικότητα τής «έλλαδικής έθνότητας ».
Κάνοντας γιά άλλη μιά φορά τό
θαύμα της ή αύτόχθονη άστική τά 
ξη διέγραφε -μέ τή γνωστή νεοπλουτίστική αντίληφη- τή μελέτη
και διδαχή τής τοπικής μας μουσι
κής γλώσσας και δέν μπόρεσε νά
άναπτυξει ούτε κάν τή λόγια μουσι
κή -όπως έκαναν οί όμόλογές της
στον ύπόλοιπο κόσμο- κι έτσι άφη
σε καί αφήνει όλη την εύθύνη στις
δεκάδες τών μουσικών «άναγνωριαμένων άπό τό κράτος» ιδρυμάτων.
Όπου αύτά τά μουσικά ιδρύματα
δέν είναι τίποτ' άλλο άπό διόροφα
ή τρ ιόροφ α οικήματα τά όποια
«προύπήρχαν» τού μουσικού τους
στόχου. Έτσι, χωρίς ήχομονώσεις,
χωρίς αίθουσες συναυλιών, μέ πα
ντελή ή σχεδόν παντελή έλλειφ·η
μουσικής βιβλιογραφίας καί δισκο
γραφίας στις «βιβλιοθήκες» τους,
συχνά βρώμικα καί σχεδόν πάντα
μέ κακής ποιότητας όργανα, καλού
νται δάσκαλοι καί σπουδασατές νά
διαχειριστούν τή μουσική γνώση.
Μιά γνώση πού άνήκει πεισματι
κά στή δικαιοδοσία τού Υπουρ
γείου ΙΙολιτιαμοΰ κι όχι στό Υ
πουργείο Παιδείας -άραγε σάν ξένο
σώμα πρός τήν έκπαίδευση τών
νεοελλήνων;- μιά γνώση πού δέν
ταξινομείται σέ κοινά προγράμματα
σπουδών, σέ πανελλαδική κλίμακα,
άλλά έπαφίεται στήν όποια προσω
πική εύαισθηαία καί γνώση τού κα
θηγητή, μιά γνώση τέλος όπου τά
άπαραίτητα στοιχεία της. όργανα,
παρτιτούρες, δίσκοι άνήκουν στά
«είδη πολυτελείας».
"Ολα αύτά μαζί κάνουν ώστε ή
μουσική γνώση στήν Ελλάδα νά
βρίσκεται σέ κωματώδη κατάσταση
καί νά δίνει περιθώρια -νά μιά μο
ναδικότητα ίσως- στήν παραμορ
φωτική εικόνα τού νά μιλάμε γιά
έλληνική μουσική καί νά έννοούμε
έλληνικό τραγούδι. Ένα είδος που
μέ διάφορους θεωρητικούς άκροβατισμούς θεωρείται καί σέ άνθιση.
Είναι άπορίας άξιο βέβαια πώς μπο
ρεί νά ύπάρχει μιά άνοιξη αύτοδύναμη, όταν όλα τά σημεία τών και
ρών ύπογραμμίζουν άντίθετα μιά
κρίση πού έχει ξεσπάσει πρό πολλού σέ όλα τά έπίπεδα. Κι όταν
έχουμε άπομακρυνθεί άνεπιστρεπτι
άπό τήν έποχή πού ή μουσική (και

Τό μουσικό καλοκαίρι του 'Υπουργείου Πολιτισμού

V

Ας σταματήσουν
οί χοροί

τό τραγούδι) λειτουργούσε χωρίς
τήν άρωγή τής μουσικής παιδείας.
Η άπάντηση τού επίσημοί' κρά
τους στήν άνυπαρξία έλληνικής
μουσικής ζωής, είναι ή διοργάνωση
χιλιάδων τραγυυδογιορτών σ όλη
τήν έπικράτεια, τό καλ.σκαιρι φυσι
κά! Τό καλοκαίρι πού είναι ζεστό
καί οί συναυλίες γίνονται στό ύπαι
θρο καί στά γήπεδα ποδοσφαίρου
(άπ' αύτά έχουμε) γιατί δέν υπάρ
χουν αίθουσες συναυλιών ούτε
στήν Αθήνα, ούτε στήν έπαρχια.
Τό καλοκαίρι, πού ό κόσμος δέν
έχει και τόσο άνάγκη τις έκδηλώαεις γιατί πηγαίνει στή θάλασσα και
συναντάει φίλους καί γνωστούς πού
πάνε κι έρχονται λόγω διακοπών,
ένώ τό χειμοΥνα -ιδιαίτερα στήν έπαρχία- ή μοναξιά περονίζει ώς τό
κόκαλο μαζί μέ τούς ήχους τού
σκυλάδικου τής περιοχής. Τό καλο
καίρι βέβαια πού ύπάρχουν οί του
ρίστες καί πρέπει νά τούς προσφέ
ρουμε τή φολκλορική εικόνα ένός
λαού πού... τραγουδώντας καί χο
ρεύοντας ξεπερνάει τις όποιες δυ
σκολίες. Ενας μαζικός Ζορμπάς.
Θά περιμενε κανείς άπ' τήν κα
Μερκούρη καί τόν κ. Λαλιώτη νά
πάρουν τήν ηρωική άπόφαση νά

καταργήσουν κάθε μουσική (ίσον
τραγουδιστική ως έπι τό πλείστον)
εκδήλωση σ όλη τή χώρα γιά δυο
χρόνια και όλον αι το τόν χορο τών
έκατομμυριων νά τόν διαθέσουν για
να δημιουργήσουν την υποδομή για
τή μουσική παιδεία τόσο έκεινου
πού τή θέλει επαγγελματικά όσο
και τού άλλου που τού αρέσει απλα
ή μουσική και θελει να έπικοινωνήσει μαζί της.
Ως γνωστόν δεν ύπαοχει όχι Α 
καδημία Μουσικής αλλα ούτε κάν
κρατικά Ωδεία (πέρα άπ τη Θεσ
σαλονίκη) κι όλα είναι μπερδεμένα
και ρευστά. Δέν υπάρχουν αίθου
σες συναυλιών για νά παίξουν ορχή
στρες. Λεν ύπάρχουν ορχήστρες
γιατί δέν υπάρχουν σχολές ικανές
πού θά διαμορφώσουν μουσικούς.
Λέν ύπάρχουν πολλοί (καλοί) μου
σικοί γιατί σύν τοίς άλλ.οις είναι
χτικιό αυτό τό έπάγγελμα και συ
χνά καταλήγεις στα κέντρα διασκέ
δασης γιά να έπιζήοεις παίζοντας
μουσική γιά χωνεφ'η και τραγούδια
γιά έκτόνωση, άχ. αύ τό τό τραγού
δι. χάσαμε καί μέ κείνο τήν έπαφή
μας) μέ τόν ένισχυτή στό μάξιμουμ
νά καλύπτει άδυναμιες και τό νε
κρό μεράκι.

Αν σταματάγαν λοιπόν οί εκδη
λώσεις γιά λίγο, θά μπορούσε να
γίνει η αρχή γιά τό ξετύλιγμα τού
μίτου που θα μάς έβγαζε άπ τόν
μουσικά μα, λαβύρινθο.
Και μιά ποι είμαστε και σοσια
λιστές θα μπορούσαμε, έκτος ύιπο
Ωδεία, να ιδρύαμε μέ εύθύνη τής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί μουσι
κές βραδινές σχολές γιά όλους τούς
έραατές αυτής τής τέχνης
Οσο στεκόμαστε αι τάρεσκα νά
κοιτάζουμε τα γεμάτα γήπεδα και
τις γεμάτες πλατείες στις τραγουδιστικές έκδηλωοεις τού καλοκαι
ριού. τόσο η άμβλυνση τής μουσι
κής μας ευαισθησίας θά μεγαλώνει.
Οσο θά μετακαλούμε ορχήστρες
καί καλλιτέχνες άπό τύ> έξωτερικό
πού θά λειτουργούν σάν μπαλώμα
τα τής δικής μας άπουσία, τόσο ό
τρ α γο υ δ ιστικ ός δογματισμός θύι
μας ταλανίζει έοαει.
Βάσω Ντάκουρη
Υ.Ι ΙΙριν λίγους μήνες, ό τελευ
ταίος μουσικός πού έπαιζε κανονά
κι (ό Στεφανίδης) πέθανε μαζί μέ
τήν τέχνη του. Σε λίγα χρονιά -άν
δέν οργανωθούμε θύι δούμε τη μου
σική μας εύαισθηαία και ταυτότητα
νά χάνονται γιά πάντα.
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Στό προηγούμενο άρθρο (Σχολια
στής No 5) προσπάθησα νά τονίσω
πώς ή μεγαλύτερη κοινωνική προ
σφορά τής τηλεόρασης είναι ή προ
ώθηση τής αϊσθηάης τού ?<άνήκειν»
στό κοινωνικό έκείνο σύνολο πού
αποτελεί τούς τηλεθεατές τής κάθε
έκπομπής. Αύτή ή αρχικά «λανθάνουσα» συμμετοχή άν πραγματο
ποιηθεί μέσα άπό έκπομπές πού νά
γεννούν διαφορετικές αντιδράσεις
στον κάθε τηλεθεατή καί μάλιστα
μέσα άπό έκπομπές μεγάλης ακρο
αματικότητας, τότε καταλήγει σέ
«έμφανείς» κοινωνικές διεργασίες
(συζητήσεις, κριτικές κλπ) πού α
ποτελούν ένεργοποίηση τού τηλε
θεατή, καί πιθανά παραπέρα προ
βληματισμό, σέ χρόνο ΕΞΩ-τηλεοπτικό άλλά μέ αφορμή τήν τηλεο
πτική έμπειρία.
Σήμερα, τό δεύτερο τούτο σχημα
τικό έρώτημα θά μάς δώσει τήν
εύκαιρία νά άσχοληθούμε μέ ένα
γνωστό ψευδοαίτημα τής φιλελευθερίζουσας άντίδρασης. Πώς ή τη
λεόραση όφείλει -τάχα- νά ικανο
ποιεί τά γούστα ΟΛΩΝΩΝ, προβλέποντας φυσικά τηλεοπτικούς χρό
νους μέ κ ά π οια σ τρ ω μ ά τω σ η .
Στρωμάτωση βέβαια ανάλογη μέ
τήν ύπάρχουσα κοινωνική πού φυ
σικά ή τηλεοπτική αύτή αντίληψη
διακριτικά ισχυροποιεί καί άναπαράγει. Ετσι, θά πρέπει νά ύπάρχει
τηλεοπτικός χρόνος γιά τούς άμόρφωτους καί άξεστους, χρόνος γιά
τις., γυναίκες καί φυσικά χρόνος
γιά τούς πολλούς!
Όμως, τελικά, σέ ποιούς άνήκει
ή τηλεόραση;
Μπορούμε άραγε νά απαντήσου
με μέ τήν ίδια άπάντηση πού έδωσε
ό σημε ·νός πρωθυπουργός στήν
έρώτηση «,Σέ ποιόν άνήκει-έκπροσωπεϊ ή κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ;»
« Η κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ είναι
κυβέρνηση ΟΛΩΝ τών Ελλήνων...»
Θά πρεπε τάχα ή τηλεόραση τής
κυβέρνησης τού ΠΑΣΟΚ νά είναι...
τηλεόραση ΟΛΩΝ τών Ελλήνων;
...Βασικά ναί! Η τηλεόραση σάν
κρατική πού είναι άνήκει σ' όλους
τούς Ελληνες καί ή είδησεογραφική της διάσταση πρέπει σίγουρα νά
έξυπηρετεί τήν ένημέρωση ΟΛΩΝ
τών ' Ελλήνων. Ό ταν όμως έρθουμε
σέ θέματα όπως ή Ψυχαγωγία καί ή
Μόρφωση, μήπως μιά τέτοια διατύ
πωση σάν τήν παραπάνω δέ θάταν άλλη μιά άδικία σέ βάρος τών
μή προνομιούχων τάξεων; Μήπως
θά πρεπε νά χρησιμοποιηθεί ή Τη
λεόραση σάν «έργαλείο» γιά νά άποδοθεί έπιτέλους κάποια κοινωνι
κή δικαιοσύνη πρός όλους έκείνους
πού τά σκοτεινά συμφέροντα τής
Δεξιάς θέλησαν νά κρατήσουν μα
κριά άπό κάθε προβληματισμό καί
πολιτική γνώση;
Είναι γνωστό, πώς ό μέσος Νεο
έλληνας πιστεύει ότι ό χώρος τής
Μόρφωσης καί τού προβληματι
σμού γενικότερα, είναι χώρος πού
δέν τόν άφορά καί χώρος όπου
«περνάει» κανείς έφόσον συντρέ
χουν κάποιες προϋποθέσεις «πολυ
τέλειας». Ή γενική μόρφωση νοεί
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ται σάν ένα μέσον προβολής σέ
κάποιους κοσμικούς κύκλους (σα
λόνια) ή, στήν πιό λαϊκή της άποδεκτή μορφή, σάν αξιοπερίεργο έπίτευγμα' ένα έφόδιο σέ τηλεοπτι
κούς διαγωνισμούς «έγκυκλοπαιδικών γνώσεων».
"Αλλωστε καί ή κρατούσα μέχρι
σήμερα ιδεολογία τής Δεξιάς αύτή
τήν άντίληψη προώθησε, καί δυστυ
χώς ή λειτουργία τών σημερινών
διανοούμενων, αποκομμένη καθώς
στάθηκε άπό τόν μεγάλο όγκο τού
λαού, λίγο μπόρεσε νά άνατρέψει
τήν καθιέρωση μιας τέτοιας ιδεολο
γίας πού τόσο χυδαία έκφράστηκε
μέ τήν έπινόηση τού όρου «κουλ
τουριάρης».
Είναι ή ίδια ιδεολογία πού, χρόνια
τώρα, καλλιεργεί έντατικά τήν προκατασκευασμένη συγκίνηση τώ ν
μονοπώλιων τής ψυχαγωγίας, σάν
τόν μόνο «άποδεκτό» κώδικα λαϊ

πολύτιμη καί εύθραυστη ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ πού φυσικά είναι πολύ
σοβαρή καί κοπιώδης! Ακριβώς ό
πως κάθε τι πού προωθεί τή μόρ
φωση, πρέπει νά είναι σοβαρό, με
τρημένο, κάπως συνοφρυωμένο καί
άπαραίτητα λίγο ως πολύ ένοχλητικό! Μιά έκπομπή προβληματισμού
πρέπει δηλαδή... νά κουράζει γιά νά
λειτουργεί σωστά ή, όπως λέμε συ
χνά, νά «παιδεύει». Φυσικά μιά
μορφωτική έκπομπή θά 'ταν άξιοθρήνητη καί καταγέλαστη άν έπιχειροϋσε συγχρόνως νά ψυχαγω
γεί... Τότε θά ταν τηλεοπτικό παι
χνίδι κατάλληλο γιά τίς... μάζες.
Έτσι έχουμε δυό λογιών τηλεο
πτική μόρφωση: Τή μόρφωση «Πολυτελή απόλαυση» τών «ολί
γων» πού έχουν μάθει νά άπολαμβάνουν - «άντέχουν» έκπομπές τύπου « ' Α λ ε ξ ά ν τ ε ρ π λ α τ ς » ,
παραστάσεων όπερας καί μπαλέ

Δεξιά βγήκε κερδισμένη σέ πολλά
έπίπεδα:
Πρώτα, ό μέσος Έλληνας τηλεθε
ατής δέν ύποψιάζεται ποτέ ότι τά
διάφορα σήριαλ, τηλεοπτικά παιχνί
δια, σώου, κλπ. ΑΣΚΟΥΝ μορφωτι
κή λειτουργία καί ΠΡΟΩΘΟΥΝ συ
γκεκριμένη ιδεολογία. Στό μυαλό
του, μόρφωση (έπίπονη σοβαρή
διαδικασία) καί ψυχαγωγία είναι
δύο πράγματα ξεχωριστά. "Αρα ή
ψυχαγωγία άποκλείεται νά έχει σο
βαρές πλευρές (π.χ. ιδεολογικές)
καί μπορεί νά τήν άπολαμβάνει ξεκούραστα. Χαρακτηριστικά μάλι
στα ό τρέχων Αναπληρωτής Διανο
ούμενος σπεύδει νά έπιβεβαιώσει:
«Δ έν πρόκειται γιά έκπομπή ποιό
τητας· άπλώς άγωνιζόμαστε νά βγά
λουμε γέλιο»... Έτσι, τά άντιδραστικά ιδεολογικά μηνύματα πού φυσι
κά κατακλύζουν τίς έκπομπές αύτές καταναλώνονται άγόγγυστα.

Σε ποιους ανήκει
ή τηλεόραση;
\

κής συγκίνησης, άπαλλαγμένο άπό
τίς «τσιριμόνιες» καί τίς «φιοριτού
ρες» τών «χασομέρηδων» καί τών
«μαλθακών».
Καί φυσικά είναι ή ίδια ιδεολογία
πού προώθησε ένα μοντέλο τηλεό
ρασης «στρωματωμένο». Όπου ό
«ούσιαστικός προβληματισμός» καί
ή «αισθητική απόλαυση» είναι μιά
πολυτέλεια γιά τό «στρώμα» τών
ολίγων! Όπου ή μόρφωση είναι έξιδανικευμένη. Τό «ώραίο» είναι άνεκτίμητο, ...κι άς μή χρειάζεται στήν
καθημερινή ζωή! Ή γνωστή άντίθεση Βιοπάλη-Πνευματική καλλιέρ
γεια... "Οπου ή μόρφωση είναι μιά

το υ , κ ινη μ α το γρ α φ ικ ή ς λέσχης
κλπ., πού οί ώρες προβολής, τά
συνοδευτικά σχόλια άλλά καί ή πο
λιτιστική ύποδομή τού μέσου Έλ
ληνα θεατή έντονα ΑΠ Ο Θ Α ΡΡΥ
ΝΟΥΝ τήν παρακολούθηση άπό μή
ειδικευμένο κοινό, καί τή μόρφωση
« Αντανάκλαση» πού προορίζεται
γιά τόν πολύ κόσμο μέσα άπό «έκπαιδευτικά τηλεοπτικά παιχνίδια»
(μέ τή μορφή τών «έγκυκλοπαιδικών γν ώ σ εω ν») ή πληροφοριακά
ντοκυμανταίρ όπου μπορεί κανείς
νά μάθει γιά τά στάδια έκκόλαψης
τής σκολόπενδρας!
Χάρη σέ μιά τέτοια ιδεολογία, ή

Τούτο συνεπάγεται κι ένα δεύτε
ρο κέρδος: Ό μέσος τηλεθεατής
δέν είναι καί ιδιαίτερα άπαιτητικόςδιεκδικητικός γιά τήν ποιότητα τής
ψυχαγωγίας του. «... Η ώρα νά περ
νάει εύχάριστα»... Έτσι οί λαϊκές
έκπομπές μπορούν νά παράγονται
στό πόδι χωρίς ιδιαίτερες διαμαρτυ
ρίες.
Τέλος, έχοντας πειστεί ότι ή μόρ
φωση «πολυτελής άπόλαυση» δέν
τόν άφορά, όχυρώνεται άπέναντί
της: όποτε τή συναντήσει, τήν άποφ εύγει γυ ρίζοντας βιαστικά «τ ό
κουμπί» στό άλλο κανάλι, ένώ όχι
σπάνια τή χλευάζει σάν «κουλτουριάρικη». Αποδεκτή όψη τής μόρ
φωσης είναι μόνον ή «άντανάκλασή» της πού καθρεφτίζεται πάνω
στή στιλπνή έπιφάνεια τής πληρο
φορίας. Τότε ό θεατής μας μπαίνει
στό γνώριμό του ρόλο τού παθητι
κού μαθητή-καταναλωτή πού όταν
δέ βαριέται, καταπίνει πληροφορίες
γιά νά τίς ξεχάσει λίγο άργότερα
μόλις τό μάθημα τελειώσει. Έτσι
τούτη ή μόρφωση «άντανάκλαση»
άναγνωρίζεται σάν «ή ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ τών καλών μαθητών»· καδράκια
μέ βραβεία καί έπαίνους κρεμασμέ
να στόν τοίχο...
Όμως ή μόρφωση δέν είναι διακόσμηση. Είναι τρόπος κοιτάγματος. Είναι κριτική συμμετοχή καί
νοητική έπέμβαση στό άντικείμενο
τής γνώσης. Γι’ αύτό έχει ανατρε
πτική δύναμη καί γι' αύτό όλοι οί
άντιδραστικοί προτιμούν νά τή θ ε
ωρούν διακόσμηση άντί γιά έργα
λείο.
Ακριβώς όπως καί οί «στρωματωμένες» προτιμήσεις τών τηλεθεα
τών δέν άντανακλούν βέβαια δια
φορές «γούστου» ή «μειονοτήτων».
Αντανακλούν διαφορετικά έπίπε
δα πνευματικής καλλιέργειας, πού
μόνον οί άντιδραστικοί έχουν συμ
φέρον νά άναπαράγουν.
Ποιός λοιπόν μπορεί νά ναι ό

ρόλος μιάς κυβέρνησης πού ισχυρί
ζεται πώς έκπροσωπεί τό αίτημα
τής ΑΛΛΑΓΗΣ; "Αραγε όλος αυτός
ό αποπροσανατολισμένος κόσμος
δέ ζήτησε μέ τήν ψήφο του τήν
απόδοση δικαιοσύνης; Μήπως δέ
ζητά μέ τις διεκδικήσεις του για
καλύτερο βιοτικό έπίπεδο καί συμ
μετοχή στήν έξουσία, τής ίδιας ση
μασίας συμμετοχή του στήν πολιτι
κή ζωή τού τόπου μας; Τή σύνδεσή
του συνειδητά πιά, καί χωρίς προγονολατρικές μεγαλοστομίες, μέ τήν
παράδοση καί τις ρίζες τού λαού
μας; Μήπως δέ ζητά νά σπάσει τή
μέχρι σήμερα άπομόνωσή του άπό
κάθε θέμα κουλτούρας καί προβλη
ματισμού;
Κι αν τά όσα είπαμε παραπάνω,
δίνουν πρόχειρα ένα στίγμα τού
μέσου Νεοέλληνα, τότε νά σέ ποιόν
άνήκει ή Τηλεόραση: Δέν άνήκει
σ' όσους μπορούν νά παρακολου
θούν τά βιβλία καί μετέχουν στις
σημαντικές πολιτιστικές έκδηλώσεις. Ολοι αύτοί έχουν τίς έφημερίδες τους, τά έντυπά τους καί τήν
καλλιέργειά τους πού οφείλεται σέ
κάποιες άνέσεις πού ή Δεξιά τούς
παραχώρησε (είτε γιατί τίς βρήκαν
είτε γιατί τίς κέρδισαν μέ άγώνες
σεβαστούς).
Ή Τηλεόραση όμως άνήκει σ' ό
λους τούς άλλους. Στούς ΙΔΕΟΛΟ
ΓΙΚΑ μή προνομιούχους. "Ισως άκόμη νά μήν ήταν ύπερβολή άν
λέγαμε πώς άνήκει σ' όλους αύτούς
πού πνευματικά καί ιδεολογικά δέν
έχουν τίποτα νά χάσουν, τούς πνευ
ματικά προλετάριους· έρμαια συν
θηκών, συνθημάτων καί καταναλω
τικής προπαγάνδας.
Ας παραμερίσουμε λοιπόν τή φιλελευθερίστικη όσο καί άπατηλή
άποψη πώς ή τηλεόραση καί μάλι
στα ή τηλεοπτική μόρφωση πρέπει
νά καλύπτει τά ένδιαφέροντα όλων.
Χωρίς ν' άποκλείουμε τήν έλκυστικότητα τών προγραμμάτων μας γιά
τό σύνολο τών θεατών, στόχος μας
θά πρεπε νά ήταν όχι νά καλλιερ
γήσουμε τούς ήδη καλλιεργημέ
νους.
Σ' αύτή τήν έπιλογή θά πρέπει νά
ξεκινήσουμε άπό τό «Α ». Δηλαδή
άπό τά γούστα τού σημερινού δέ
κτη, όπως αύτός έχει ήδη διαμορ
φωθεί: Παθητικός, σχεδόν σέ κάθε
τι πού έρχεται άπό τήν τηλεόραση
καί τέλεια άδιάφορος έως καχύποπτος γιά θέματα γενικής μόρφω
σης. Μέλημά μας νά εύαισθητοποιήσουμε τόν δέκτη αύτόν μέσα
άπό τό δικό του τρόπο σκέψης καί
μέ άπόλυτο σεβασμό στήν ικανότη
τά του νά κρίνει άπ' τή στιγμή πού
θά ένδιαφερθεί. Νά τόν δραστηριο
ποιήσουμε μέσα άπ' τή δική του
ματιά κι άπ' τίς δικές του έπιλογές.
Αλλά άν τούτο τό αίτημα γίνει
άποδεκτό, πώς θά ύλοποιηθεί; "Αν
τό σημερινό πρόγραμμα, πού ισχυ
ρίζεται πώς φτιάχτηκε μέ στόχο νά

τούς ικανοποιεί ΟΛΟΥΣ (μοιράζο
ντας τό ν τη λεοπ τικό χρόνο σέ
«στρώ μ ατα » γούστου), είναι δη
μιούργημα τής πολιτικής τής Δε
ξιάς, τότε πώς θά πρεπε νά είναι
ένα πρόγραμμα πού θά χτιζόταν
πάνω στό αίτημα «ή τηλεόραση άνήκει στούς πνευματικά-πολιτιστικά μή προνομιούχους»; Μήπως άφιερώνοντας τό χρόνο του σέ λαϊκίστικα ύποπροϊόντα· σήριαλ άτελείωτα σάν τό «Ντάλας» καί τή
«Δυναστεία»; Κάθε άλλο...
Τό καινούριο πρόγραμμα θά πρέ
πει νά έχει σάν στόχο όχι άπλά νά
ικανοποιεί αύτούς στούς όποιους
άνήκει άλλά νά τούς διαμορφώνει
ώστε σιγά-σιγά, καί παράλληλα μέ
τά ύπόλοιπα βήματα (τά όποια ύπόλοιπα) τού σοσιαλιστικού μετα
σχηματισμού, ή ύπαρκτή γύρω μας
πολιτιστική στρωμάτωση νά καταργηθεί. Στόχος ίσως μακρινός καί
δύσκολος άλλά μιά τηλεόραση πού
θέλει νά άποκαλείται σοσιαλιστική
δέν μπορεί νά χει γιά στόχο τίποτα
λιγότερο άπ' αύτόν.
Έτσι, τό βάρος τού προϋπολογι
σμού θά πρέπει νά κατευθυνθεί
άνάλογα, σέ έκπομπές πού θά έπιδιώκουν τόν παραπάνω στόχο. Καί
τά «λαϊκά» σήριαλ θά πρέπει νά
έχουν πολλαπλάσιο προϋπολογισμό
άπό τά άλλα πού σήμερα συνήθως
άποκαλούνται «π οιότη τα ς». Ό χι
γιατί θά πρέπει άπαραίτητα νά έ
χουν λήψεις έκτος ' Ελλάδας καί
πληθώρα κομπάρσων ή τεχνικής ύποδομής. Αλλά έπειδή οί δημιουρ
γοί τους, πού θά διαλέγονται μέ τά
πιό αύστηρά κριτήρια, θά πριμοδοτοΰνται γιά νά δουλεύουν άνετα·
καί έπειδή άν παρ' όλες τίς προ
σπάθειες τό άποτέλεσμα βγει μέ
τριο, τότε τό λαϊκό σήριαλ ΔΕ ΘΑ
ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ούτε τό καλοκαίρι.
Μ' άλλα λόγια:
Οί προσπάθειες γιά τηλεοπτική
ποιότητα άντί νά στρέφονται σέ
κατευθύνσεις μέ περιορισμένους άποδέκτες (ξένο κινηματογραφικό
πρόγραμμα, τηλεταινίες νέων δη
μιουργών, σήριαλ τύπου «Ά λ ε ξά ντερπλατς») θά πρέπει νά κατευθυνθοϋν στά λαϊκά προγράμματα
(ελληνικά σήριαλ, έλαφρές ψυχαγω
γικές έκπομπές, σώου κ.λ.π.). Δέν
μπορεί νά ναι προοδευτικοί οί δια
νοούμενοι πού έπιλέγουν τήν εύκο
λη λύση τής ποιοτικής βελτίωσης
τών προγραμμάτων τών «όλίγων»
καί έφησυχασμένοι κλείνουν τά μά
τια καί ύπογράφουν άναθέσεις γιά
Β α ριετέ, Ά ρραβ ω νιά αμα τα, Ο υ
ράνια Τόξα καί τίς γνωστές άνοησίες πού καθημερινά τροφοδοτούν
τις άνάγκες τού πολύ κόσμου.
Μαντεύω έδώ κάποιο άγανακτισμένο έρώτημα: Δηλαδή στό όνομα
κάποιας λαϊκότητας νά σταματή
σουν οί έλάχιστες έκπομπές ποιό
τητας πού στό κάτω-κάτω άποτελούν άνάσα μέσα στή βδομάδα; Οί

όάσεις αύτές καλό είναι νά ύπάρχουν περιθωριακά, χωρίς νά κατα
μετρούνται στίς... έπιδόσεις τής τη
λεόρασης. Γιατί κι άν έλειπαν, οί
περισσότεροι άπό τούς κινηματο
γραφόφιλους θεατές θά τίς Α Ν Α 
ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΕΞΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Η καταμέτρη
ση τής τηλεοπτικής ποιότητας νά
γίνεται μόνο μέ βάση τίς «λαϊκές
έκπομπές» πού οί θεατές τους τίς
καταναλώνουν άδιαμαρτύρητα όσο
κακές κι άν είναι. Γιατί δέν έπιζητοϋν κάτι συγκεκριμένο· ΔΕΝ ΕΠΙ
ΖΗΤΟΥΝ' ποτέ τίποτα έξω άπό τήν
τηλεόραση. Ισ ω ς έτσ ι άναγκαστούν καί οί ύπεύιθυνοι τής τηλεό
ρασης νά δημιουργήσουν λαϊκές έκ
πομπές τόσο φροντισμένες ώστε οί
άπαιτητικοί κινηματογραφόφιλοι
νά τίς άπολαμβάνουν εύχαρίστως.
Καί κάτι άκόμα:
Οί «τολμηρές» άναθέσεις σέ νέ
ους δημιουργούς, π.χ. τηλεταινίες,
καλύπτουν τήν άνάγκη γιά άνάδειξη νέων καλλιτεχνών πού θά στελε
χώσουν τίς καινούριες δομές. Δέν
είναι δυνατόν νά άποτελούν καί τό
«άλλοθι ποιότητας» τής κατά τά
άλλα ΚΑΚΗΣ τηλεόρασης.
Φρένο στήν άντιδραστική άντίληψη πώς, άφού μιά έκπομπή προορί
ζεται γιά τήν ψυχαγωγα τού πολύ
κόσμου, μπορεί νά ναι κακής ποιό
τητας μέ βάναυση γλωσσική προχει
ρότητα καί μέ παντελή έλλειψη αι
σθητικής φροντίδας. ”Ας μήν ξανα
κουστεί τό άντιδραστικό σκεπτι
κό... «Δ έν πρόκειται γιά δουλειά
ποιότητας, άλλά σέ όλες τίς τηλεο
ράσεις τού κόσμου άπαραίτητο συ
μπλήρωμα είναι καί τά έλαφρά λαϊ
κά σήριαλ»... Απαραίτητα τά έλα
φρά λαϊκά σήριαλ, ναέ άλλά δουλεμ έ ν α μέ ό σ ο π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η
αισθητική εύσυνειδησία, καί άπό
τούς πιό ταλαντούχους καλλιτέχνες.
Είναι μικρόνοες αύτοί πού έπιδιώκουν τόν στόχο τής λαϊκότητας μέ
μέσον τήν κακογουστιά.
Μέ τήν καινούργια άντίληψη, ή
ποιότητα θά πρέπει νά ΑΝΑΜΕΝΕ
ΤΑΙ άπό τίς λαϊκές έκπομπές. Τ' άπάνω-κάτω δηλαδή! Στίς λαϊκές έκ
πομπές τά κριτήρια θά είναι άσυμβίβαστα. ' Εκεί θά δίνονται οί μεγαλ ύ τ ε ρ ε ς
παροχές.
Η
παρακολούθησή τους θά πρέπει νά
παρέχει «αισθητική άπόλαυση». Μέ
τή γλωσσική καί κινηματογραφική
άρτιότητα πού θά πρέπει οπωσδή
ποτε νά χαρακτηρίζει κείθε έκπο
μπή πού θά άπευθύνεται στούς
«μή προνομιούχους». Καί ή άποτυχία σ' αύτές δέ θά ξεπλένεται μέ
καμιά άριστουργηματική τηλεται
νία· όσο καλή κι άν είναι.
Τέλος, οί λαϊκές έκπομπές θά
πρέπει νά «καταστρώνονται». Οί
«έγκέφαλοι» τής τηλεόρασης μέ τίς
τόσες σπουδές καί ειδικότητες, θά' πρεπε νά πληρώνονται γιά νά ΚΑ
ΤΑ ΣΤ ΡΩ Ν Ο Υ Ν λαϊκές έκπομπές

Ά ς παραμερίσουμε τήν άπατηλή ίόέα ότι ή τηλεόραση πρέπει
νά καλύπτει τά ένδιαφέροντα όλων.

καί μετά νά τίς προκηρύσσουν σέ
διαγωνισμό γιά άνάθεση-έκτέλεση·
κι όχι νά έπιλέγουν παθητικά άπό
τίς προτάσεις πού φέρνουν οί έξωτερικοί παραγωγοί μέ άποτέλεσμα
ή ιδεολογική γραμμή τής έθνικής
τηλεόρασης νά έπαφίεται στόν «πα
τριωτισμό» τών άετονύχηδων ιδιω
τών.
-Π ρασινοφ ρουρός κύριε Τάδε
μας; Μάλιστα! Σάς έγκρίνουμε τρεις
«πειραματικές» τηλεταινίες νά μάς
δείξετε τίς ίκανότητές σας σάν πα
ραγωγός. Κι άν δέν πετύχουν δέ
χάθηκε ό κόσμος! Βγάζουμε ύποχρεώσεις... Νά φάτε κι έσείς ψωμά
κι άφού τόσα χρόνια σάς κυνήγησε
ή Δεξιά... Αλλά δυστυχώς μέ τίς
λαϊκές έκπομπές δέν παίζουμε.
Πρέπει νά έκφράζεται καί έκεϊ ή
ύπόσχεση. πού δώσαμε στό λαό γιά
βελτίωση τού έπίπεδου ζωής.
- Όχι δυστυχώς- δέν μπορούμε
νά σάς δώσουμε έκπομπή ούτε στή
ζώνη τών 8-9 πού παρακολουθεί ό
«κοσμάκης». Ακριβώς στά έλαφρά
λαϊκά σήριαλ είναι πού μάς ένδιαφέρει νά «ρίξουμε τό βαρύ πυροβο
λικό» τών καλλιτεχνών μας γιά νά
ζωντανέψει τό τηλεοπτικό κοινό.
Θέλουμε σήριαλ γλωσσικά φροντι
σμένα, πού θά έπιδιώκουν νά γεν
νούν διαφωνίες, συζητήσεις καί κοι
νωνική έπαφή ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τήν
τηλεοπτική έμπειρία.
-Τί πάει νά πει «αύτά τά λέει καί
ό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ»;
-Πώς είπατε; 'Ένα τηλεοπτικό
παιχνίδι πού «σ τή νετα ι» εύκολα;
Θά άστειεύεστε άσφαλώς... Ή ψυ
χαγωγία τού λαού σύντροφε, είναι
έθνικό θέμα. Θέλετε νά κατηγορηθοϋμε σάν «άντεθνικ ώ ς δρώντα
στοιχεία;»
Τό ΓΙΑΣΟΚ είναι προφανώς ευ
χαριστημένο άπό τήν ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ώριμότητα τών Ελλήνων. Είναι λοι
πόν φανερό, πώς οί Ελληνες κατά
λαβαν τή διαφορά τών «προνομιού
χων» άπό τούς «μή προνομιού
χους». Καιρός λοιπόν νά γίνουν καί
άνάλογα βήματα γιά τήν πνευματι
κή πολιτιστική αισθητική ώρίμανση
τού λαού μας. Πού παρ' όλες τίς
«σοσιαλιστικές» του πολιτικές έπι
λογές, έξακολουθεί νά προτιμά τίς
ίδιες έκπομπές πού προτιμούσε καί
έπί Δεξιάς!
Πέρασαν δύο χρόνια «άλλαγμένης» τηλεόρασης καί στήν κορφή
τής άκροαματικότητας παραμένουν
ή «Δυναστεία», γιά τήν τηλεοπτική
χρονιά πού έκλεισε, καί ή χιλιοπαιγμένη « ’ Ελληνική ταινία» (πού μέ
έλάχιστες έξα ιρέσεις φ ρεσκάδας
καί ποιότητας άποτελεί τήν κινημα
τογραφική άπόδοση τής ΜεταξοΠαπαγικής ιδεολογίας). Ό ταν ή άκροαματικότητα τής έκάστοτε «Δ υ 
ναστείας» καί τής « Ελληνικής Ται
νία ς» πέσει κάτω άπό τό 10%
(σταθερά έπιλέγοντας κάποιες ΑΛ
ΛΕΣ έκπομπές πού μέχρι στιγμής
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ) τότε καί ή τηλεόρα
ση θά έχει κάνει ΕΝΕΡΓΑ ένα σο
βαρό βήμα πρός τή δική της ΑΛΛΑ
ΓΗ...
Μένης Θεοδωρίδης
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γράμματα πού λάβαμε
Νεο-Σχολ(ι1αστικός
Συσκοτισμός
Στό τελευταίο τεύχος τού' περιοδι
κού οας τόν γενικό τόνο έδινε τό
«διαφωτιατικό» άρθρο περί Νεο-ορθοδόξου Σκοταδισμού, πλαισιωμένο
άπό μύρια άλλα σχόλια καί συνεντεύ
ξεις.
Ηταν ό τόνος ένός διαφωτισμού
πού προτείνει λύσεις ήλικίας «ενάμισι
αιώνα» καί μάλιστα προερχόμενες
άπό τά «πνευματικά κέντρα τής Δύ
σης», λύσεις τού τύπου «είναι μεσαιω
νικό, άρα καί σκοταδιστικό».
Θά έπρεπε όμως πρίν νά προχω
ρούν οί συνεργάτες σας σε κριτικές
τής ορθοδοξίας νά μαθαίνουν τουλά
χιστον τίς διαφορές της άπό τήν Δύση
- έ... έστω τίς ένδυματολογικές. Οί
διαφορές όμως δέν φαίνεται νά παί
ζουν ρόλο γιά τό περιοδικό σας άκόμη
κι όταν πρόκειται γιά συγκεκριμένους
άνθρώπους.
Τί ρόλο - π.χ. - παίζει τό ότι ό
Χρήστος Γιανναράς δέν είναι χουντι
κός; Ηταν ό Τσάκωνας. Τί ρόλο παί
ζει, άν δέ γράφει «γελοιοποιήσιμα»
ποιήματα; Γράφει ό Ζουράρις. Τί ρόλο
παίζει άν δέν είναι ό άνθρωπος...
Νεο-Ίσλαμιστής; Είναι ό... Γκαρωντί.
Αλλά όταν πρόκειται γιά τόν Διονύση
Σαββόπουλο ό διαφωτισμός θυμίζει
περισσότερο Σουρρεαλισμό. Μπρο
στάρης ό έξομολογούμενος έργάτης
πού μετά άπό διαδρομές μιάς ζωής
άνακάλυψε πώς οί σκάλες τής Ομό
νοιας δέ λειτουργούν τή μέρα πού
πρωτοείδε τήν άφίσσα τού Σαββόπουλου.
Σαββόπουλος - Κράτος - Οικογέ
νεια έχουν συνωμοτήσει νά τού κλε ί
σουν τό έργοστάσιο.
Ό Δ.Μ. όμως είναι ό μόνος πού
έχει έπιχειρήματα. Καί μάλιστα μουσικολογικά. Αύτό μάλιστα τό «σχιζοφρενικό ταρατατζούμ» σέ άποστομώνει! Αλλά τί νά κάνουμε; Όλα αύτά
είναι προοδευτικά, γιατί δέν άρνούνται τόν Σχολαστικισμό. Άντιθέτως...
άπό κεί πηγάζουν.
Φιλικά Γ.Θ.Κ., Α.Β.Φ. κ.λ.π.
ή πιό ορθόδοξα
Γιώργος Καλόφωνος
"Αννα Φραγκεδάκη
Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο τού Birmingham

Μ ιά πρόταση διαμαρτυρίας
γιά τή ζωή στό Στρατό
Ζώντας ό Ιδιος πρόσφατα, έστω καί
γιά λίγο χρόνο τήν έμπειρία τού νά
είσαι φαντάρος τυχαίνει αυτό τό ζήτη
μα νά μέ ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα. Τί
είναι αύτό πού μέ εύαισθητοποιεί; ' Η
κατάσταση έκείνη πού σέ ύποχρεώνει
γιά 2 χρόνια νά ξεκόβεσαι μέ δ,τι είναι
ή ζωή σου (σχέσεις τόπος, δουλειά
όνειρα κλπ) καί μάλιστα μέσα σ’ ένα
κλίμα άπάνθρωπης φασιστοειδούς
καταπίεσης.
Τό θέμα δέν είναι γιά μένα τώρα ό
ρόλος τού στρατού άν καί σωστά όλα
θά μπορούσαν νά άναχθοϋν Εκεί.
Τό θέμα πιό άμεσα είναι ότι σέ μιά
τελοσπάντων άστικοδημοκρατική κοι
νωνία, στό στρατό, έχουμε μιά στεγα
νή, παρωχημένη, παράλογη, φεουδαρχοφασιστική δομή, χωρίς λόγο ϋπαρ-

Ό Σχολια στής ζητά συγνώμη άπό τούς έπιστολογρά φ ους πού άόυνατε ί νά δημοσιεύσει όλα τά γράμματά τους. Δέν είναι μόνο ή «σ τε ν ό τη ς
χ ώ ρ ο υ » πού μάς έμποδίζει. Είναι καί οί συχνές έπαναλήψεις, μιά καί
τό ίδιο έπιχείρημα είναι φυσικό νά τό έχουν σκεφδεί π ερ ισ σ ό τερ ο ι άπό
ένας αναγνώστες μας. Ειδικά μάλιστα γιά τό δέμα τής Ό ρδοδοξία ς
νομίζουμε ότι όλες οί άπόφεις έχουν άναπτυχδεί μέ τό παραπάνω, ώστε
ή συνέχεια τού διαλόγου σ ’ αύτό τό δέμα νά γίνεται κουραστική μάλλον
παρά όιαφωτιστική.

Νά αποκτήσουν
μνήμη θανάτου
Αδέλφια τού «Σχολιαστή»
Παρατηρώ μακρόθεν έδώ καί βδο
μάδες τή φασαρία πού γίνεται μέ τήν
έκλογή τού Χρήστου Γιανναρά στήν
IIάντειο ώς καθηγητή τής Πολιτικής
Φιλοσοφίας καί όμολογουμένως τή
βρίσκω πολύ. Μαθαίνω ότι στά άριστερά βιβλιοπωλεία τής Αθήνας
μπαίνει ό κόσμος καί ζητά βιβλία του!
Γίνεται μεγάλο νταβαντούρι. Προσω
πικά ξελαρυγκίστηκα νά μέ τούς κομματοβαρεμένους πούχουν σκυλιάσει!
Είπα να μή μιλήσω έπίσημα, αλλά
τά άρθρα καί οί επιστολές πού δημο
σιεύτηκαν στό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ No 6
περί «Νεορθοδόξον σκοταδισμού»
(όκουσον! άκουσον!) περί δογματικότητας καί συντηρητικότητας τού Γιαν
ναρά, περί ϋΕΟποίησης τού Αγίου
Όρους καί Γκουρουποίησης τών μο
ναχών (έπιστολή τού Γ. Κανάκη) μ' έ
βγαλαν έξω άπό τά ρούχα μου. Νά μή
κρυβόμαστε λοιπόν. Έδώ καί καιρό
οί θέσεις τών καθηγητών Φιλοσοφίας
τής ΓΙαντείου (όπως καί άλλων σχο
λών) πληρώνονταν άπό μαρξιστές, κυ
ρίως άναθεωρητές, πού χάιδευαν
τ' αύτάκια τών φοιτητών μέ τσιχλόφουσκες γιά «οράματα γενικής εύτυχίας» τών σοσιαλιστικών κοινωνιών, ή
άστούς «επιστήμονες» πού πανηγύρι
ζαν τά «άγαθά» τών άστικών δημο
κρατιών δυτικού τύποι’ : έλετ'θεριά ά
ποψης, κοινοβούλιο, έλεύθερη ιδιωτι
κή πρωτοβουλία άνθρωπιστικά ιδεώ
δη κλπ κλπ. Ο Γιανναράς τά
ξεπέρααε όλ' αύτά. Είναι γι' αύτό τό
λόγο πολύ' «έπικίνδυνος», δύ άμφότερες τίς άδελφές ιδεολογίες, καί έν τή
προκειμένη περιπτώσει γιά τή μαρξι
στική. Ιδού λοιπόν ή αιτία τού άφαλοκοψίματος τών έπικριτών του. Ό
φόβος. Ό Γιανναράς, τό ξέρουν. Δέν
ξης, πού τρελαίνει όχι μόνο τούς κλη
ρωτούς, άλλα καί τούς μόνιμους. Πού
άντιστρατεύεται καί καταναλώνει κι
αύτό άκόμα τό άξιόμαχο τού στρα
τού, μέ τή γραφειοκρατία, τήν άστυνόμευση, τήν άγγαρεία -αύτοσκοπό,
καί τήν άπό πάνω ώς κάτω πίκρα κι
άδιαφορία-λούφα. Ή φιλελευθερο
ποίηση ή καλύτερα ό έξανθρωπισμός
αύτής τής δομής, δχι μόνο ώριμος
είναι, άλλά κοντεύει νά σαπίσει έξ
αιτίας:
1) τού Παπαδοπουλικού ύδροκεφαλιομού όρισμένων, πού όνειροκατασκευάζουν Τούρκους πίσω άπό τίς
διαμαρτυρίες τών φαντάρων.
2) τής πάγιας άριστερής ή δεξιάς
παραδοσιακής πολιτικής, πού 'χει κά
νει θεωρία νά μή θίγουμε τά κακώς
κείμενα τού στρατού, άκόμα καί γιά
ένα ζήτημα όπως αύτό πού ή λύση
του θά λυτρώσει όχι μόνο τούς φα
ντάρους, άλλά καί τούς άξιωματικούς.

είναι άντικομμουνιστής. Πιστεύει
στήν έλευθερία και στό έρωτικό ήθος
τού προσώπου πού διασώζεται στό
χώρο τής έκκλησίας. Πιστεύει στούς
κοινοτικούς θεσμούς τών Ρωμηών, ξέ
νους στήν καταναλωτική ίσοπέδωση
καταπιταλισμού- Μαρξισμού...
Επ' εύκαιρια συστήνω στόν άδελφό Γ. Κανάκη νά έπισκεφτεί τό Ά γιονόρος, νά τά πει μέ κανένα γέρο
ντα. Σίγουρα θά νιώσει ότι ή Ορθο
δοξία δέν είναι... UFO, άλλά ζωή πού
τήν άντλαμβάνυνται καί ό νούς καί οί
αισθήσεις. Όσο γιά τούς πάσης φύσεως κυρίους πού θεωρούν τήν όθόδοξη πίστη και έλπίδα «σκοταδισμό»,
«έθνικισμό καλυμένο μέ έκκλησιαατικό πρόσωπο», «άνατολίζουσα μυστι
κιστική θρησκεία» νά προμηθευτούν
άπό ένα κομποσχοίνι, καί νά μάθουν
νά λ,ένε τήν εύχή. Νά άποκτήσουν καί
μνήμη θανάτου. Γιατί όλους θά μάς
φάει τό χώμα. Κι άπό κεί άρχινά ή
έλπίδα καί ή έμπειρία τής έκκλησίας
γιά τήν Ανάσταση. Κι άν θελήσουν
νά κάνουν μιά έκ τού σύνεγγυς αύτοφ’ία πάνω στά έκκλησιαστικά πράγμα
τα άς έκκληαιαστούν μιά Κυριακή
σ'ένα Ναό. Εκεί θά δούν λαϊκές
κυρά-Κατίνες καί κυρ-Παντελήδες
πού άνέχονται σάν άγιοι, δεκαετίες
τώρα τίς αύθαιρεσίες μιας μίζερης
κομματικής ζωής. Θά δει φοιτητές,
μικροαπατεώνες, κομπιναδόρους τού
δημοσίου, έγκυες γυναίκες, παιδάκια,
μωρομάνες, αλήτες, παππούδες και
γιαγιάδες μέ τόνα πόδι στόν τάφο.
Ισως καί καμιά συνοικιακή πόρνη μέ
μαύρη μπόλια σέ κανένα σκοτεινό
στασίδι. Όλους αύτούς τούς άγκαλιάζει ή έκκλησία καί «πάντας τούς άγιάζει». Είναι ή μητερούλα μας. Δέ ξεχω
ρίζει δεξιούς, άριστερούς, ταμπέλες,
ιδεολογίες...
Θεσσαλονίκη 15.9.83
Μέ άδελφική αγάπη
Θωμάς Ζώτος
Φοιτητής Θεολογικής Θεσσαλονίκης
μιάς καί οί άπάνθρωπες σχέσεις ξεκι
νούν άπ’ τό στρατηγό κλιμακωτά μέ
χρι τό λοχία.
3) τής πάγιας άριστερής καί δεξιάς
πολιτικής πού πάνω στόν ακτιβισμό
τής άντιμετώπισης τών «μεγάλων» πο
λιτικών προβλημάτων, ξεχνά αύτό
πού λέγεται ποιότητα ζωής ή σκέτη
ζωή στήν περίπτωσή μας.
Καί τώρα ή πρόταση;
Στις 17 Νοεμβρίου, ή έστω τήν
παραμονή της, νά μαζευτούμε, όσοι
θέλουμε, παλιοί φίλοι καί γνωστοί
άπό έκείνη τήν έποχή, κι δποιος άλ
λος θέλει, καί νά κάνουμε 24ωρη συμ
βολική καθιστική άπεργία πείνας, π.χ.
στήν πλατεία Κλαθμώνος, μέ μοναδι
κό αίτημα τόν Εξανθρωπισμό τής ζω
ής τών φαντάρων. Δηλώνοντας εύθέως ότι Εκμεταλλευόμαστε τήν ήμέρα
αυτή καί τήν ευαισθησία τού κόσμου,
γιά νά άσκήσουμε πίεση, χωρίς αύτή
μας ή Ενέργεια νά έχει κανένα γενικό-

Κλοπυράιτ καί άποψη
Τά συμπεράσματά μου άπ όσο διά
βασα στό «Σχολιαστή» καί ήδη γνωρί
ζω γιά τήν υπόθεση κοπυράιτ στήν
Ελλάδα:
Μερικοί κομπλεξικοί χοντροκομμέ
νοι τσανακογλύφτες καί έρποντες τών
καιρών προσπαθούν νά έλέγξουν, κα
τευθύνουν και μονοπωλήσουν τήν άγορά τού βιβλίου.
Οί σκοποί είναι φανεροί: πλήρης
έλεγχος στή διακίνηση τών ιδεών,
πλουτισμός σέ βάρος τού κόσμοι· (εί
ναι βέβαιο ότι ή διαμόρφωση τών
τιμών θά γίνεται κατά βούληση) και
μιά νέας μορφής πολιτιστική κυριαρ
χία.
Γιά όλ' αύτά, κι έπειδή τέτοιες κα
ταστάσεις βοηθάνε άκόμα στήν έξαγωγή πολύτιμου έθνικού συναλλάγμα
τος, πρέπει όλοι νά άντισταθούμε
σ' αυτούς τούς κρετίνους και νά σα
μποτάρουμε παντοιοτρόπως τούς
σκοπούς τους καί τήν έκδοτική δραατηριότητά τους.
Νά τούς άναγκάσουμε νά καταλά
βουν ότι οί ιδέες δέν Εξαγοράζονται
μέ έκατό ή διακόσια δολάριά, άπ τα
οποία άμφ ιβάλλω άν φτάνει έστω κι
ένα στά χέρια τών συγγραφέων (χά
ύπόλοιπα τά οίκειοποιούνται οί διά
φοροι άτζέντηδες).
Νά τούς πείσουμε ότι δέ μασάμε μέ
τά περί πνευματικής ιδιοκτησίας καί
τά περί αμοιβής της. Είμαστε ένάντια
σ' όλες τίς ιδιοκτησίες. Οί διάφοροι
Μπουκόφσκηδες, Ζενέδες, Μαρκέδες
κι άλλοι δέν Εκλιπαρούν τά δικαιωματάκια τους. Κι άν τό κάνουν, είναι
κατάπτυστοι.
Οί διάφορες ομάδες και κινήσεις
παιδιών θά τούς τή σπάνε πάντα.
Πατροναρίσματα τύπου Λιβάνη, Όδυσσέα κλπ. δέ θέι περάσουν.
Απ' ό,τι ξέρω, ετοιμάζονται ήδη
από κάποια ομάδα φοιτητών δυό βι
βλία τού Μαρκές, ένα τού Μπουκόψοκι κι ένα τού Χούλιο Κορτάααρ.
Τρέμετε...!
Σάκης Μπαμίχας
Υ.Γ. Διαχωρίζω τή θέση μου άπ τούς
κλεψ'ίτυπάδες πού φωτογραφίζουν
Καζαντζάκη, Σαμαράκη κλπ. Αύτοί
είναι κοινοί άπατεώνες.
τερο πολιτικό χαρακτήρα ή προοπτι
κή. Έτσι άπλά γιατί έμένα κι ϊσως καί
άλλους, τό θέμα τής ζωής τών φαντά
ρων μ’ έχει Εξαγριώσει καί εύαισθητοποιήσει.
Γιατί κατ' άρχήν νά μαζευτούμε πα
λιοί φίλοι καί γνωστοί; ’Εγώ σ’ αύτό
δέν άποδίδω καμιά εύρύτερη διάστα
ση. Άπλά αύτό θά ασκήσει μεγαλύτε
ρη πίεση κι ίσιος είναι πιό εύκολο νά
διοργανωθεί.
Θά λεγα, άν θέλει ό Σχολιαστής, ή
κάποιοι συνεργάτες του, (γιατί ποιός,
τώρα νά συντονιστεί) νά καλέσει μιά
άρχική συνάντηση στά γραφεία του,
χωρίς νά άναλάβει καμιά παραπέρα
εύθύνη. Κι Επίσης όσοι διαβάσουν
αύτή τήν πρόταση καί συμφωνούν, νά
πάρουν τηλέφωνο στό περιοδικό, γιά
νά συμβάλουν στό νά πορθεί άπ' αύ
τό ή πρωτοβουλία.
Νά στε καλά γιά τή φιλοξενία
Δημήτρης Κουμάνταρος

γράμματα πού λάβαμε
Γιά τήν Κύπρο
Αγαπητέ «Σχολιαστή»
Παρακολουθώ τό περιοδικό καί
πρέπει νά πώ, πώς σέ κάθε τεύχος
γίνεται καί καλύτερο. Φυσικά ορισμένα
του άρθρα γεννούν διαφωνίες. Αλλά
τό σχόλιο «Χρυσοπράσινα φύλλα» τού
συνεργάτη σου Κ.Β. στό τεύχος άρ. 6,
ξεπέρασε τά όρια.
Τά ξεπέρασε, γιατί ό Κ.Β. ξεχνά τούς
άγώνες γιά άνεξαρτησία, τους πληρω
μένους μέ αίμα, τού Κυπριακού λαού.
Ξεχνά ότι σέ αυτό τόν άγώνα, δια
μορφώθηκε ή συνείδησή του κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς πού θέλει νά
λειτουργήσει μέσα στήν Κυπριακή
πραγματικότητα, δέν τολμά νά κινηθεί
ενάντια σέ αύτή τή συνείδηση, ούτε
φυσικά καί ή Κυπριακή Δεξιά, παρά
τούς άνομολόγητους στόχους της.
Ξεχνά τέλος, δτι ή λογική «...ένας
λαός πού άπαρνήθηκε τό σταυρό
του...» - σέ διάφορες διατυπώσεις ήταν τό μοτίβο πάνω στό όποιο κεντή
θηκαν όλα τά πάθη τού Κυπριακού
λαού, τά όποια είναι ταυτόχρονα ' Εθνι
κές καταστροφές.
Τ.Μ.

χρωμο ρεπορτάζ, σά νά μή συνέβη
τίποτα...
Λές καί δέν πληροφορήθηκε όλα
αύτά πού τύπος καί τηλεόραση «προ
παρασκευαστικά» μάς είπανε άπό μέ
ρες πριν, λές καί δέν συγκινήθηκε
άπό τό όραμα ενός άνθρώπου «νά
πραγματοποιήσει έπί τέλους τά παιδι
κά όνειρά του» νά φτάσει στό Στάδιο
μέ άερόστατο καί νά φύγει σάν έσπερινός Φαέθων, ίσως καί μέ ιπτάμενο
δίσκο (παιδικά όνειρα ήταν αύτά...)
Βέβαια ό ύπερήφανος λαός μας ά
γνόησε αύτή τήν εξαίρεση και έσπευσε (μετά τό μπαράζ όλων τώ ν μαζι
κών μέσων ένημέρωσης) κατασυγκινημένος καί έκστατικός, σύμφωνα καί
μέ τήν ρήσιν: ή Ελλάδα στά γήπεδα
άναστενάζει. Εύχεται δέ στό πείσμα
τής κάθε προβοκάτσιας, τού χρόνου
νά έμπλουτιστεί τό πρόγραμμα μέ κανέναν μακελάρη γιά νά έχουμε καί ένα
νούμερο ρωμαϊκού τύπου, ώστε ό
καλλιτέχνης τής άμφισβήτησης και
τής παραζάλης (πού χωρίς νά ξέρει
μουσική τήν γράφει, χωρίς νά έχει
φωνή, τραγουδάει καί χωρίς νά είναι
κουτός, έχει καβαλήαει τό καλάμι), νά
τήν κάμνει καί πάλι λαχείο.
Κατά τά λοιπά μέ φιλικούς χαιρετι
σμούς
Κ. Χατζιδάκης
Αθήνα 22.9.83

Γιά τόν Σχολιαστή

Μιά θλιβερή εξαίρεση
Κάθε καλός σημερινός τηλεθεατής,
άκροατής ή άναγνώστης θά πρέπει νά
πρόσεξε τώρα πού ήρεμήσανε κάπως
τά πράγματα, ότι τό άνθελληνικό Ath
ens News - ναί ή μικρή αύτή φυλλάδα
- σέ μιά θλιβερή έξαίρεση, άγνόησε τό
κρίσιμο γιά τά πολιτιστικά μας πράγ
ματα γεγονός τής πρόσφατης συναυ
λίας στό Εθνικό μας Γήπεδο!
Ούτε πρωτοσέλιδο άφιέρωμα πρό,
ούτε έξώφυλλο, ούτε μετά ειδικό έγ

Τόσα χρόνια
πάνω σέ άνθρώπινα πατώματα
I διασταυρούμενα
σέ άνισα έρεθίσματα
μέ τά τσεκουρεμένα
-άλλοτε άκέραιαόράματα
πρώην συνοδοιπόρων μας.
"Επεσες
μόνος χάραμα
κυκλωμένος
άπό έχθρούς σιδηρόφρακτους
προδομένος
στήν σκέψη
καί τήν καρτερία
τών συντρόφων,
-πρόσκόλλησηκι έλπίδα
γιά έξωγήίνες συμμαχίες
μέ στόχο
πάλι έσένα
δηλαδή
τήν έλευθερία μας.
Γιάννης Τσίρος

Πρίν τή συναυλία
17.9.83
Αγαπητέ Σχολιαστή,
χωρίς νά θέλω νά είμαι προπετής, μήν
μπορώντας όμως νά κάνω κι άλλιώς,
θά ήξελα νά ξέρω άν τό LIDO τού
Παρισιού πρόκειται νά έρθει στήν
Αθήνα, άν θά δούμε κώλους καί
φτερά, άν πρόκειται νά έμφανιστεϊ
κάποιος SHOW MAN ή άν δέν έχει
πεθάνει ή Μπέκερ καί θά τή δούμε
καί αύτή, θέλω νά ξέρω τί θά δούμε
τέλος πάντων γιατί έγώ δέ θά τολμήσω
νά πάω, έχω άγοραφοβία, καί ειδικά
τώρα τελευταία μέ τίς πολλές συναυ
λίες έχει πάθει έξαρση. Καί νά ήταν
μία; Νά ήταν δυό; Νά ήταν τρεις
χλιάδες; Έβδομήκοντα πέντε (ούτε
μία ούτε δύο) καί όλοι μέσα στό
στάδιο καί μέ τίς μισές όμως πάλι
ευχαριστημένοι θά είναι. Γιά νά έξηγηθώ ρέ παιδιά, έμένα μ' άρέσει τό σόου,
μ' άρέσει πολύ τό σόου, τόσα λεφτά
πλήρωσα τήν άλλη φορά γιά νά δώ
κώλους καί φτερά, βέβαια δέν είδα
ούτε άνθρώπους νά καταπίνουν φω
τιές, ούτε άλεξιπτωτιστές, έσείς θά τά
δείτε αύτά καί γράψτε μου τί ήταν.
Αλλά γιά νά εξηγηθώ περισσότερο,
τά σόου μού άρέσουν άπό άνθρώπους
πού κάνουν μόνο σόου σέ όλη τους τή
ζωή, βέβαια ίσως καί ό Σαββόπουλος
έκανε καί δέν τό έβλεπα, άλλά άπό
άνθρώπους πού «άγαπάνε» καί τρώνε
«βρώμικο ψωμί», έ, τί νά σάς πώ; Μού
ήρθε κεραμίδα, μή μέ θεωρήσετε άντιδραστικό ή συντηρητικό γιά τά έφέ,
καθόλου, άλλά πώς νά σάς τό πώ; Δέν
τό χωράει τό μυαλό μου, έδώ άναρχίες,
έδώ καλόγεροι πού έχουν περάσει άπό
τήν άναρχία καί δέν είναι έπιθετικοί,
έδώ 114, έδώ χίλια δυό καί έδώ άλεξιπτωτιστές, έδώ ζογκλέρ, τσίρκο νά
πούμε, λούνα-πάρκ, μέχρι καί ή γιαγιά
μου θέλει νά πάει νά δεί τίς φωτιές
πού τίς τρώνε καί δέν τούς καίνε.
Δέν ξέρω, δέ θέλω νά μακρυγορώ,
άλλά δέ μού πάει, πάει καί τέλειωσε,
δέν τό καταπίνω κι αύτό, έδώ μού
κάθεται. Μέχρι καί ατούς ουρανούς
θά άναληφθεί, ώαάν τόν Χριστούλη,
μόνο πού δέ θά κάτσει σαράντα μέρες
στόν τάφο.
Τά νέα πού μάς έφερες Διονυσάκη
ήταν όλα μιά ψευτιά κι άκούγονταν
εύχάριστα στ' αύτί μας.
Καλά όλα αύτά άλλά ό Μάνος, ή
συνοδεία στό πιάνο; Κι αυτός στό
SHOW; Βρήκε τή Μελισσάνθη; Ή άπό
τούς λόφους καί τά δειλινά ό οδοιπό
ρος βρήκε βολικότερα τά στάδια; Τί νά
πώ;

Παρακαλώ παρηγορήστε με, σάς
παρακαλώ, μήν άναληφθείτε καί σείς
εις τούς ούρανούς, μή μού ρίξετε
λέηζερ.
Νικηφόρος Φωκάς

Αλλα λέμε, άλλα κάνουμε
Αγαπητέ Σχολιαστή
Δέν ξέρω άν πιστεύετε ότι τό περιο
δικό σας είναι ή τομή στά κοινωνικά
μας πράγματα, άλλά ή ούσία είναι ότι
πράγματι τό περιοδικό σας κόβει.
Οί σελίδες του είναι άρκετά λεπτές
καί γερές πού καταφέρνουν ατούς
άναγνώστες μικρές* άλλά έπώδυνες
χαρακιές στά εύαίσθητα καί άδούλευτα χέρια τους. Γι' αύτό στρογγυλέψτε
τίς σελίδες βάλτε πιό μαλακό χαρτί ή
έάν δέν γίνεται αύτό δημιουργείστε τό
πρώτο «σφαιρικό» περιοδικό στήν
' Ελλάδα.
Υ.Γ. Σέ παλιότερο τεύχος τήν πέ
φτατε σέ διάφορους δημοσιογράφους
γιά τόν τρόπο πού υπερασπίστηκαν
τήν υπόθεση Χριστουδολίδη, δείχνο
ντας ότι τό περιοδικό σας έχει νηφά
λια πολιτική άποψη. Ό χρονογράφος
σας όμως τής 1ης σελίδας, θυμίζει τίς
πρώτες σελίδες τής Απογευματινής,
καί συνεχώς σάς διαψεύδει. Η μήπως
τά πάντα έπιτρέπονται στό χρονογρά
φημα; (Τό «γιά τά μάτια τού Τζώννυ»
ήταν τό τελευταίο έλεεινό δείγμα γρα
φής, τέως Λενινιστικού γκρουπού
σκουλου I.
Αδιάφορα
Ζωή Παράσχου
ΑΘΗΝΑ

Ίοαύρων 10 - Δαφνομήλη, τηλ. 3630 781 Κυκλοφορεί κάθε 1η τού μήνα.
Ιδιοκτησία «Γ. Πιτουρόπουλος καί ΣΙΑ· ΕΕ. Φωτοούνθεοη: *Γ Λεοντοκιονάκος κοι Υιοί Ο.Ε.» Δουκ Πλοκεντίος 31 Φωτογράφΐοη Α. Μοοτροντώνης, Ικουφά 36 Εκτύπωση -ΕΠ'
K0INQNIA» Πάρνηθας 57 Συνδρομές: Εσωτερικού: 6 τεύχη Δρχ. 600 - 12 τεύχη Δρχ. 1.200. Εξωτερικού: 6 τεύχη Δρχ. 850 - Αμερική: 6 τεύχη δρχ. 1.100 Δημ. Οργανισμοί;
12 τεύχη Δρχ 4 000 ΕΜΒΑΙΜΑΤΑ-ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Γιώργος Πιτουράπουλος, Ίοαύρων 10 - Δαφνομήλη, 'Αθήνα
Εκδότης Γιώργος Πιτουράπουλος. Διεύθυνση Κώστας Βουρνάς, Παναγιώτης Παναγιώτου, Δημήτρης Ψαρρας. Πολιτικά θάματα: Αναστασία Λαζαριδου, Χρύοανθος
Λαζαρίδης Τάκης Μοοτροντώνης, Γιάννης Μηλιάς. Διεθνή Κ. Ανατολίτης, Δημ. Δεληολάνης Στ Δελής, Όράτιος Σαβράμης Εκπαίδευση Χρ Βερναρδάκης, Αεων
Καοτάνας, Χρήστος Μαχαίρας, Μ. Παπαδάκη, Τάκης Ύπίρμαχος. Ελεύθερη Έρευνα Νίκος Βαφειάδης, Άντα θεοδωρίδου, Γιώργος Οικονομίας, Ταοούλα
Χριστοδουλοπούλου Κοινωνικά θάματα. Κατερίνα Ίατροπούλου, Γιώργος Καραζάνος, "Αντιγόνη Μαυρομάτη, Ζήνων Πιτοίλης, Βαγγέλης Χατζηβοοιλείου Αγγελικά Ψορρά
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