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ύ π ρ ο ς κ α ί Π α λα ισ τίνη. ’Α μ η χ α ν ία μ π ρ ο σ τά
σ έ δ ύο δ ρ ά μ α τα π ο ύ οί ά π ο φ ά α εις το ν
ΟΗΕ κ α ί ή δ ιεδ ν ή ς δ ιπλω μα τία δ έν
μ π ο ρ ο ύ ν νά α π α λύ ν ο υ ν . "Αν το υ λά χ ισ το ν
μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε νά σ υ μ μ ε ρ ισ το ύ μ ε την
τελεο λο γικ ή α ισ ιο δ ο ξία τών κομμά τω ν τή ς
’Α ρ ισ τ ερ ό ς π ο ύ ά π ό τις ή ττες
β λέπ ο υ ν νά ξ επ ετιο ϋ ν τα ι οί ν ίκ ες το ύ
μ έλλο ν το ς δπω ς τό ρ ό δ ο ά π ό τ ' α γκάθι,
ά ν το υ λά χ ισ το ν μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε, δ ά ’τα ν αύτό
μ ιά κ ά π ο ια π α ρ η γο ρ ιά ...
’Α λλά ένώ τά κ ό μ μ α τα κ ρ α το ύ ν σ φ ιχτά τή ν α ισ ιο δ ο ξία γιά τον
εα υ τό το υ ς, ή έ κ τό ς κομμά τω ν ’Α ρ ισ τερ ά άρχίζει νά κινείται.
Π ρ ο εκ λ ο γικ ά ή π ρ ό ς κά π ο ια , ά ό ρ α τη άκόμα , διέξο δο ; Οί
ά π ό ψ εις κά π ο ιω ν έπώ νυμω ν π ο ύ έ κ φ ρ ά ζ ο ν ν έν α φ ά σ μ α άπό
π ρ ω το β ο υλίες έ ν έξελίξει, μ π ο ρ ο ύ ν , ά ν μ ή τ ί άλλο, νά
χ α ρ το γρ α φ ή σ ο υ ν έν α τμ ή μ α το ύ ά π ρ ο α δ ιό ρ ισ το ν α ύ το ϋ χώ ρου.
Ό μ ω ς ά ς π ά φ ο υ ν οί γκ ρ ίν ιες: Ή ΑΤΑ ξα νά ρ δ ε! Ε ίσ π ρ ά ττετα ι
ήδη τα κ τικ ά ά π ό το ύ ς δ η μ ό σ ιο υ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς ένώ κ α τα ρ γείτα ι
κ α ί ή « τρ ο π ο λο γία 27» ά π ό τή ν πρώ τη το ύ ν έο υ έτο υ ς.
Έ λ ε ύ δ ε ρ ε ς οί έ ρ γ α τικ ές δ ιεκ δ ικ ή σ εις. Θ ρία μ β ο ς κ α ί ατό
σ υ ν έδ ρ ιο το ύ ΕΚΑ. Β έβ α ια τά Κ Α ΤΕ Ε δ έ ν έγιν α ν ανώτατα,
ξα ν α λ ειτο ύ ρ γη σ ε όμως ή Δ ΕΗ στό Κ ερ α τσ ίν ι κ α ί δ ίνο ντα ι
ά δ ειες γιά ν έ ε ς β ιο μ η χα νίες σ τή ν 'Α ττική σ ά ν φ ά ρ μ α κ ο κα τά
τή ς ά ν ερ γία ς, ή μ ή πω ς κ α τά το ύ ύ π ερ π λ η δ υ σ μ ο ϋ ; Ν ά γίνο ντα ν
κι οί έκ λ ο γ έ ς λίγο σ υχνό τερα ...
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Κ α ί μ ιά κ α ί ε ίπ α μ ε γιά γκρ ίνια : Δ έν μπορώ νά δυμηδώ π ο ιό ς
ά νδρω πος το ύ δ εά τρ ο υ είχ ε π ε ι γιά το ύ ς κ ρ ιτικ ο ύ ς: «άπό τό
χ α λ α σ μ έν ο κ ρ α σ ί γίν ετα ι τό κ α λ ύ τερ ο ξύδι». Ο ί δ ικ ο ί μ α ς
π ά ντω ς δ ε α τρ ικ ο ί δ η μ ιο υ ρ γο ί είν α ι π ο λ ύ π ιό κ όσ μ ιοι ό τα ν
κ ρ ίν ο υ ν σ ’α ύ τό τό τεύ χ ο ς το ύ ς έξ έ π α γ γέ λ μ α το ς κ ρ ιτές το υς...
Β έβ α ια όλα τά π ρ ά γ μ α τα έχ ο υ ν έν α τέλος. "Ετσι κ α ί ή
αύσκεχρη τών Ά δ η ν ώ ν σ η μ α ίνει τό (π α ν η γυ ρ ικ ό ή άδοξο;)
τέλο ς τή ς έλλη νικ ή ς π ρ ο ε δ ρ ία ς σ τή ν ΕΟΚ. Υ π ο μ ο ν ή . Σ έ π έ ν τε
χ ρ ό νια δά 'ναι κ α ί π ά λι δ ίκ ιά μ α ς.
Π α ρ ά το ύ ς έο ρ τα σ μ ο ύ ς, είν α ι ά κ ό μ α γρ α μ μ έν ο σ έ κ ά π ο ιο
ά δ η να ϊκ ό τοίχο: «Τό Π ο λυ τεχνείο ή τα ν ή άρχή - δ ά ’ρ δ ει κι ή
σ ειρ ά το ύ Κ α ρ α μ α νλή » . Τ ί ν ά σ η μ α ίνει, σ ή μ ερ α π ιά , α ύ τό τό
σ ύνδ η μ α ; Πώς, ό π ο υ νά ’να ι, γιο ρ τά ζ ο υ μ ε τά ...30χρονα τού
Π ρ ο έδ ρ ο υ ;
Έ τ σ ι λοιπόν. Π α ν τα χό δ εν β α λλό μ ενο ς ό Σ χο λια σ τή ς
ά π ο χ α ιρ ετά τό 1983, τή χ ρ ο νιά τή ς γ έ ν ν η σ ή ς του.
Α ν τιδ εο ν το λ ο γικ ό ς , έμ π ο ρ ικ ό ς, π ο ρ ν ο γρ α φ ικ ό ς ,
σ κ α ν δ α λ ο δ η ρ ικ ό ς, π ρ ο σ φ ε ύ γ ε ι μ έ λ ό για τού Κ α ρό λο υ
Μ πω ντλα ίρ σ έ σ έ ν α « ύ π ο κ ρ ιτή ά να γνώ σ τη ! ομοίω σή μ ο υ ά δ έρ φ ι μ ο υ » ...
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ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
Ξεκινώντε^ς νά πώ δυό τρία πράγ
ματα, πού βασανιστικά μέ πιέζουν
γιά τό Πολυτεχνείο, έρχονται συνέ
χεια στό μυαλό μου οί «μαύρες
τρύπες» πού έχουν τήν ίόιότητα νά
τά έξαφανίζουν όλα ατά έσωτερικό
τους.
Α φ ού λοιπόν βρεθήκαμε τότε
οτή δίνη πού δημιουργεί ό λαός
όταν γίνεται ύποκείμενο τής ιστο
ρίας, καί τό γεγονός αύτό άνεξιτηλα
μάς σημάδεψε, καί άφού γιά δέκα
χρόνια παροπλισμένοι, μέ τό όραμα
τής ζωής μας βίαια άποδιοργανωμένο, άκούγαμε τις φωνές τών άλλων,
άλλά καί τίς δικές μας φωνές παρα
μορφωμένες, νά βρίσκουν καί νά
έφευρίσκουν νοήματα γιά τό Πολυ
τεχνείο, νά περιφρονοϋν τόν έαωτερικό άγώνα, άλλά καί τόν συνεκτικό
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ιστό τής ιστορίας μας, άπομείναμε
μέ τά θραύσματα τής μνήμης μας
νά τροφοδοτούν τήν πιό άγρια σαρ
καστική διάθεση, καί τίς εικόνες
ν' άναβλύζουν σ' ένα ζεστό κύμα
συγκίνησης, παραπαίοντας σέ άπελπιστικό βαθμό άνάμεσα στίς
δύο αύτές αντιφατικές καταστά
σεις, κλείσαμε φέτος τήν πρώτη μας
δεκαετία.
Καί άφού τά θραύσματα τής μνή
μης δέν είναι ικανά νά στοιχειοθε
τήσουν ιστορία, οί τριακόσιοι προ
βοκάτορες, ή Συντακτική Συνέλευ
ση καί ή Οικουμενική Κυβέρνηση
ξεχάστηκαν καί παραχώρησαν τή
θέση τους στό έπος πού γράψαμε
όλοι ενωμένοι, καί άφού άπό κανέ
να έπος δέν λείπει ό ποιητής, καί
αυτός βρέθηκε στό πρόσωπο τού
Νίκου Παναγιωτούνη, οί άνθρωποι
γίναν πλατείες Ηρώων Πολυτε
χνείου καί μνημειώδεις προτομές,

ό,τι άπομένει είναι ή προσωπική
μυθολογία πού στηρίζεται στίς ει
κόνες καί τή συγκίνηση πού άπ' αύ
τές άναβλύζει.
Ενώ λοιπόν κατακλυζόμαστε
άπό νέα στοιχεία καί νέα πρόσωπα
πού έρχονται στό φως, άπ' όσους
έχουν άναλάβει έργολαβικά τήν υ
πόθεση τού Πολυτεχνείου μέ τήν
άνιστόρητη, άπρόσωπη καί ίδιοτελή
τους γλώσσα, έξακολουθεϊ νά πα
ραμένει στό βαθύ σκοτάδι τό γεγο
νός ότι τό ιστορικό γίγνεσθαι ξεπερνούσε πολύ τούς άνθρώπους
καί ότι αύτοί οί άνθρωποι παρέμειναν ώς τήν τελευταία στιγμή άνθρω
ποι καί όχι κομμένες κεφαλές, δη
λαδή καί γενναίοι καί τρομαγμένοι
καί ήρωϊκοί καί φοβισμένοι, άντιφατικοί.
"Οτι όλοι είχαμε φτάσει στά όριά
μας, ότι ό βαθύς, υπαρξιακός φό
βος τού θανάτου άπλωνόταν βαριά

ΟΙ «ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 83
Ό φετεινός γιορτασμός τού Πο
λυτεχνείου δέν τίμησε τελικά τόν
διοργανωτή του. Στά δεκάχρονα
τής έξέγερσης τού Νοέμβρη, τό Υ
φυπουργείο Νέας Γενιάς δέν είδε
νά δικαιώνονται οί πόθοι του γιά τό
forum, πού θ ' άνακάλυπτε έπιτέλους τό νόημα καί θά έπιχειρούσε
τήν ιστορική αποκατάσταση έκείνων τών γεγονότων. Τό πολυδιαφη
μισμένο 17ήμερο, παραχώρησε τή
θέση του στή συνηθισμένη τριήμε
ρη φιέστα, άδύναμο νά προσθέσει
τίποτα παραπάνω, άπό τούς «άντιστασιακούς» πού αύτάρεσκα έβλε
παν τόν έαυτό τους στόν καθρέφτη
καί τούς φιλέλληνες άλλοδαπούς,
πού συναγελάζονταν στή «Μεγάλη
Βρετάνια». Ή ιστορία έπαναλαμβάνεται: οί μαθητές τών γυμνασίων, έν
έτει 1983, νά άναζητούν «τή λευτε
ριά, τή μόρφωση καί τό ψωμί», οί
είρηνιστικές όργανώσεις νά δηλώ
νουν πόσο «γερά πατά» ή άλλαγή
καί τά κόμματα νά παρελαύνουν
προεκλογικά στήν άγωνιστική πο
ρεία τών δικαιωμένων καί τών συνε
χιστών.
Τά παραπάνω δέν είναι παρά μιά
πράξη. Σκηνικό πού έξυπηρετεί καί
ύπακούει σ' ένα όλοκληρωμένο έρ
γο, τό όποιο όμως τιμά καί δικαιώ
νει τόν δικό του όργανωτή. Τό κρά
τος, πού μέ τή βοήθεια τής Αριστε
ρός άποφορτίζει τήν έξέγερση τού
2

Νοέμβρη άπ' τή δυναμική της, τήν
ένσωματώνει καί τήν καρπώνεται.
Καί σ' δλα αύτά ή Αριστερά;...
μ' όποια πρόσημα κι άν φέρει, είτε
στελεχώνει τίς πρωτοβουλίες τού
ΠΑΣΟΚ, είτε τίς παρακολουθεί άνήμπορη νά τίς κατανοήσει, χειρο
κροτεί ή άδρανεί. Συνεργός, γιατί
άντικατέστησε πρώτη τό ιστορικό
γεγονός μέ ήλικιακές κατηγορίες.
Συνένοχος, γιατί στήν ταξική πάλη
άντέταξε τίς γενιές, σύνολα πού
μόνο άναμνήσεις συγκινησιακού χα
ρακτήρα μπορούν νά τά συγκρο
τούν.
Τώρα πιά, πού τό Πολυτεχνείο
είναι στήν κυβέρνηση καί ή γενιά
του, διαγωνιζόμενη σέ διάδρομους
μπάρ και ύπουργείων, βρίσκεται
στήν έξουσία...
Τώρα, πού ή νεολαία έχει τό δικό
της «άριστερό» υπουργείο, ένώ ή
άριστερά αύτοκαταργεϊται...
Τώρα πού ό άγώνας δικαιώνε
ται...
Τώρα πού τό «μελανό σημείο τής
πορείας τού Πολυτεχνείου» γιά τήν
κυβέρνηση, «οί κουκουλοφόροι φα
ντάροι», μέ τήν παρουσία τους πα
ραπέμπουν κάπου άλλού: ατούς νε
ολαίους πού συλλαμβάνονται καί
κ α κ ο π ο ιο ύ ντα ι, στήν καταστολή
κάθε έκφρασης πού δραπετεύει ά
π ' τά κατεστημένα πλαίσια, στήν
31η αύτοκτονία στό στρατό...
Αύτός ό άγώνας σίγουρα συνεχί
ζεται...
Χ.Μ.

Κανένα στοιχείο δέν έχει προκό
ψει μέχρι στιγμής πού νά συνηγορεί
ή έστω νά ύπαινίσσεται ότι ή Ορ
γάνωση «17 Νοέμβρη» είναι κάτι
διαφορετικό άπό αύτό πού ή ίδια
δηλώνει: Μιά άριστερή συνωμοτική
οργάνωση στραμμένη πρός τήν ένο
πλη βία. Είναι έτσι τουλάχιστον πε
ρίεργη ή στάση μερίδας τού Τύπου
(κυρίως ΕΘΝΟΣ-ΝΕΑ) πού έσπευσε νά συνδέσει τή δολοφονία-έκτέλεση τού πλοίαρχου μέ... τήν άνακήρυξη Τ ουρ κ οκυπ ρ ιακ ού κ ρ ά 
τους, νά ειρωνευτεί τήν άποστολή
προκήρυξης μέ τό ταχυδρομείο, νά
μιλήσει γιά γενικότερο σχέδιο κατά
τής Ελλάδας κ.λ.π. Νά είναι άραγε
μόνο ή άμηχανία μπροστά στήν
ξαφνική τροπή τού Κυπριακού ή
συνδέεται αύτή ή στάση μέ κάποια
ροπή πρός τήν κατασκοπευτική ή
άστυνομική φιλολογία πού διακρί
νει μόνιμα τόν έλληνικό Τύπο;
Είναι άλήθεια πώς τό κείμενο τής
προκήρυξης, κυρίως όμως ή έπίσημη άνακοίνωση πώς ή Ασφάλεια
προσανατολίζεται άποκλειστικά
π ρός τήν παράνομη οργάνωση,
μείωσαν τόν τόνο τής προβοκατορολογίας. Παρέμεινε όμως σάν φό
ντο ή υποψία «κάποιος ήταν άπό
πίσω, κάτι πού ένισχύει άναμφισβήτητα ή πρωθυπουργική δήλωση «δέ

έπάνω μας, ένώ δέν μπορούσαμε νά
κάνουμε τίποτ' άλλο άπ' τό νά πα
ραμένουμε έκεί, ότι είμαστε όλοι
«έκτος έαυτοΰ». "Οτι αύτή ή «έκτός έαυτού» κατάσταση εκφρά
στηκε καί στόν αίμόφυρτο τραυμα
τία πού σήκωνε τή γροθιά πάνω
άπό τό φορείο καί στή βραχνιασμέ
νη φωνή τού ραδιοσταθμού μέσ’ τό
σιωπηλό σκοτάδι πού τρύπαγαν οί
προβολείς, καί στό παρατεταμένο
μαζικό παραλήρημα τών δεκατεσσάρηδων στά κάγκελα. Αύτά τά
παιδιά κανείς δέν σκέφτηκε νά τά
ρωτήσει πώς βίωσαν τή φοβερή αύ
τή στιγμή καί πώς μελλοντικά τά
καθόρισε. Αύτά τά παιδιά δέν ήταν
έπώνυμα, δέν προσφέρονταν γιά έμπορευματοποίηση, άποπροσωποποίηση, κατάταξη, ταξινόμηση. Αύ
τά τά παιδιά βρέθηκαν μέσα σέ μιά
στιγμή καί γιά μιά μόνο στιγμή στό
προσκήνιο τής ιστορίας.
Α.Λ.
θά έπιτρέψουμε τήν εισαγωγή τρο
μοκρατίας στή χώρα μας». Παρότι
όμως ή «εισαγωγή» τρομοκρατίας
ταιριάζει πολύ περισσότερο στήν
κυβερνητική προπαγάνδα άπό τήν
έγχώρια παραγωγή της, έξακολουθεί νά μήν ύπάρχει ούτε ένα στοι
χείο πού νά συνηγορεί υπέρ τής
άποψης αύτής.
"Ας τό πούμε λοιπόν καθαρά.
«Τρομοκράτες» ή «σύντροφοι τρο
μοκράτες» ή «ένοπλοι έπαναστάτες» άνάλογα μέ τό πώς τό βλέπει ό
καθένας, άλλά ελληνες αριστεροί,
πού ή πλατφόρμα τους μάλιστα,
μοιάζει άκόμα καί μέ τίς διακηρύ
ξεις τού... κυβερνώντος κόμματος
πριν έρθει στήν έξουσία: Ή Ελλά
δα χώρα τής περιφέρειας, έμφαση
στήν έθνική άνεξαρτησία, δημοκρα
τία μπανανίας κλπ.
"Ισως είναι άλήθεια πώς πολύ
λίγοι στήν ' Ελλάδα θρήνησαν τά
θύματα τής 17ης Νοέμβρη. Δικαιώ
νει όμως αύτό τόν χαρακτηρισμό
«λαϊκή έπαναστατική βία;» Δέ θά'ταν θεμιτό, νά έμπλακεί κανείς σέ
διάλογο μέ μιά συνωμοτική όργάνωση, όπως έπιχείρησε π.χ. ό Γ. Μαύ
ρος στήν 'Ελευθεροτυπία, παραθέ
τοντας άντεπιχειρήματα, ρητορικές
έρωτήσεις κλπ. Δέν μπορεί όμως
καί νά μήν παρατηρήσει πώς ή
συγκεκριμένη ένοπλη πρακτική, ό
πως άπέδειξε καί ή πείρα τής 'Ιτα
λίας, όδηγεί σέ τραγικά άδιέξοδα.

ΜΝΗΜΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑ
Τρεις γραμμές (γιά όποιον θυμά
ται):
Βούρλα
Δικτατορία.

Διάσπαση
‘Από σήμερα λίγο πιά μόνοι...
12.11.83
Σ

ΒΑΣΕΙΣ, ΒΟΥΛΗ,
ΣΥΜΦΩΝΙΑ,
καί ΟΜΟΦΩΝΙΑ...
Είναι παράξενο καί όμως άληθινό! Ή συμφωνία γιά τις βάσεις
ψηφίστηκε όμόφωνα (πλήν ένός)
στην Ελληνική βουλή. Φιλοαμερικάνικες καί άντιαμερικάνικες, φιλομονοπωλιακές καί άντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις έδωσαν τή θετική
τους ψήφο σέ ένα κείμενο-συμφω
νία πού διατηρεί γιά μιά πενταετία
τουλάχιστον τήν ύπαρξη των άμερικάνικων «ευκολιών» στήν 'Ελλάδα.
Καί αν όχι παράξενο άλλά τραγελα
φικό είναι ότι ή μέν μία δύναμη
(ΠΑΣΟΚ) ψήφισε τή συμφωνία γιά
νά άπομακρυνθοΰν (;;;) οί βάσεις
σέ μιά πενταετία (;) ή δέ άλλη
(Ν.Δ.) ψήφισε τήν ίδια συμφωνία
γιά νά διατηρηθούν οί βάσεις, καί
πέραν τής πενταετίας. Τόν τόνο τής
συνύπαρξης των θετικών ψήφων
καί άπό τήν συμπολίτευση καί αντι
πολίτευση μέ διαφορετικό τελείως
νόημα έδωσε ή ίδια ή κυβέρνηση
δηλώνοντας ότι «ή άπομάκρυνση
τών βάσεων τό '83 είναι'θέμα πολι
τικής βούλησης τής τότε κυβέρνη
σης». (Φαίνεται ότι ή βούληση αύτή
δέν ύπάρχει σήμερα). Καί μιά καί
δέν ύπήρχε άντικείμενο διαφωνίας
έπί τού συγκεκριμένου, όλοι οί πο
λιτικοί μας πού έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στό παρελθόν σέ κυβερνητικά
πόστα άναλώθηκαν σέ άλληλοκατηγορίες γι’ αύτό τό ίδιο τό παρελθόν
τους. Έτσι γιά τήν μάχη τών έντυπώσεων, γιά νά διαφανεί ή διαφω
νία τής συμφωνίας τους.
Εεχαστήκαμε, ύπάρχει στή βουλή
καί τό ΚΚΕ πού χρόνια τώρα οίκοδομεί, ένα άντιβασικό «μαζικό κίνη
μα». 'Αλλά πώς νά μή τό ξεχάσουμε
όταν τό «μαζικό κίνημα», τό άδρανοποιεϊ τή στιγμή τής τελικής πρά
ξης; Έτσι κι άλλιώς θά ύπάρχουν
άλλα πέντε χρόνια οί βάσεις, τότε
τό κίνημα θά 'ναι πιό μαζικό, τό
κόμμα πιό δυνατό καί θά μπορεί νά
έπηρεάσει τήν «πολιτική βούληση
τής τότε κυβέρνησης» πιό άποτελεσματικά. Σήμερα άρκείται στήν κο
ρώνα τού δημοψηφίσματος γιά νά
μήν διαταράξει τήν έθνική όμοψυχία καί φέρει σέ δύσκολη θέση τήν
κυβέρνηση πού τόσο θετικές θέ
σεις παίρνει άπέναντι στις σοσιαλι
στικές χώρες. "Ετσι οί βουλευτές
του άποχωρούν καί ή συμφωνία
περνάει όμόφωνα χωρίς ούτε μία
ψήφο διαφωνίας.
Χαίρε έλληνικό κοινοβούλιο, βά
θρο καί στήριγμα τής δημοκρατίας
μας. Χαίρε καί σύ συνδικαλισμέ,
πού εισρέεις μέ ταχύτατους ρυθ
μούς στήν άσκηση νής πολιτικής.
Χαίρετε, τέλος, καί σείς κοινοβου
λευτικοί μας, πού άσκείτε άριστα
τά «συνδικαλιστικά» σας καθήκο
ντα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ
ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ
Έπέμενε ή «Αύγή» πώς ή συγκέ
ντρωση πού έτοίμαζε τό ΚΚΕεσ. θά
ήταν «κάτι άλλο»;
• καταλύτης στήν πολιτική ζωή
τής χώρας
• άπάντηση στούς μονομάχους
τής Πλ. Συντάγματος καί τής Άριστοτέλους
• άπάντηση στά άδιέξοδα τού
δογματικού «τρίτου Καππαδόκη»
• μήνυμα ελπίδας, ανθρωπιάς,
θάρρους καί τόλμης
• κάλεσμα άγώνα ένάντια στό
μονοκομματισμό καί στήν άλλαζό
νε ία πού συνεπάγεται.
Νομίζω άπλά πώς ή συγκέντρωση
άνταποκρίθηκε στά παραπάνω. "Ι
σως νά μήν ήταν βέβαια καταλύτης.
Γιατί γιά νά δροϋσε καταλυτικά
στήν πολιτική ζωή θά πρεπε νά
έκπέμψει άλλο πολιτικό λόγο πρός
τίς λαϊκές μάζες ή τουλάχιστον στόν
κόσμο πού βρέθηκε στήν 'Ομό
νοια. Κάτι τέτοιο βέβαια δέν έγινε.

μά καί έλάχιστοι είναι αύτοί πού θά ντρωση τής Ομόνοιας, τήν ομιλία
περίμεναν κάτι τέτοιο άπό τό ΚΚΕ- τού Κύρκου, τόν συγκρατημένο καί
άπαισιόδοξο μάλλον κόσμο πού μα
έσ.
Νομίζω όμως πώς τά ύπόλοιπα ζεύτηκε έκεί, μετά τίς έξι προτά
στοιχεία τού καλέσματος ύλοποιή- σεις διεξόδου, τό ΚΚΕεσ. καί πάλι
θηκαν. 'Υπήρξε άπάντηση στούς θά άποσυρθεί άπό τήν έπικαιρότηδύο μονομάχους, μόνο πού ήταν τα τής πολιτικής στό παρασκήνιό
πρόταση ένίσχυσης στό μονομάχο της, έχοντας μείνει μέ τόν τίτλο τού
τής Πλ. Συντάγματος. Υπήρξε καί πρώτου κόμματος πού άπάντησε
άπάντηση στόν δογματικό Καππα στις δυό μεγάλες συγκεντρώσεις
δόκη, μόνο πού τόν καλούσε νά τού ΠΑΣΟΚ καί τής ΝΔ μέ μιά
άφήσει κατά μέρος τίς έπιφυλάξεις άνοικτή συγκέντρωση.
Όσο γιά τούς άριστερούς πού
του καί νά βοηθήσει τόν πρώτο
μονομ άχο. Ά π ο τ έ λ ε σ ε μήνυμα συγκεντρώθηκαν στήν 'Ομόνοια,
θάρρους καί έλπίδας, έλπίδας όμως άν έλπίζουν άκόμα στήν 'Αλλαγή,
ότι ό μονομάχος «μας», θά τά κατα θεωρείται βέβαιο πώς θά ξαναεμπιφέρει. Τέλος ήταν καί μήνυμα γιά στευθοΰν τήν τύχη της σ' αύτόν
άγώνα, άγώνα όμως γιά νά πεισθεί πού έχει καί τώρα τήν πρώτη εύθύό μονομάχος «μας» ότι μόνος του νη της, σ' αύτόν πού τήν οργανώνει
δέν μπορεί νά καταφέρει νά νικήσει σέ πολιτική πρακτική καί ιδεολο
γία, δηλαδή στό ΠΑΣΟΚ, καί όχι
τόν άντίπαλό του.
Καί μετά άπ' όλα αύτά; Μάλλον ή στόν Λ. Κύρκο πού έχει άναλάβει
έπιστροφή στήν άνιαρή καθημερι τόν άχαρο ρόλο τού έγγυητή της.
νότητα πού μοιάζει νά άδιαφορεϊ Γιά τούς άριστερούς δέ πού' έπιμέγιά αύτά τά μηνύματα άνθρωπιάς νουν νά κρατούν τήν άντιπαλότητά
καί έλπίδας, γι' αύτές τίς προτάσεις τους πρός τήν 'Αλλαγή, τό κενό καί
διεξόδου άπό τήν κρίση τής 'Αλλα ή άπουσία μιάς άλλης άριστερής
προοπτικής, παραμένουν σταθερά.
γή«·
Χ.Δ.Β.
Μετά άπ' όλα αύτά, τή συγκέ

Γ.Π.
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ΟΙ πρώ τες εκτιμήσεις
Ή ανακήρυξη τού «τουρκοκυπριακού κράτους», έρμηνεύτηκε
άπό τήν πολιτική ήγεσία στήν Αθή
να καί τήν Κύπρο, άλλα καί άπό τά
κόμματα τής αντιπολίτευσης καί
τόν τύπο, μέ σχεδόν ένιαϊο τρόπο:
Ή Τουρκία καί οί Τουρκοκύπριοι,
ύποστηρίχθηκε, έπέλεξαν τή σημε
ρινή συγκυρία νά προωθήσουν τά
μόνιμα καί πάγια σχέόιά τους γιά
διχοτόμηση τής Κύπρου γιά δυό
κυρίως λόγους: Πρώτον, γιατί ύπήρχε ή πρωτοβουλία Ντέ Κουεγιάρ,
στήν όποια θά έκαλείτο ό Ντενκτάς
νά άπαντήσει τίς άμέσως έπόμενες
μέρες. Ή πρωτοβουλία αύτή, πού
είχε γίνει άπό τήν έλληνική καί τήν
έλληνοκυπριακή πλευρά άποδεκτή,
ήταν δυνατόν νά οδηγήσει σέ μία
«συμβιβαστική» μέν άλλά «άνεκτή»
λύση τού Κυπριακού, έξαναγκάζοντας τήν τουρκική πλευρά νά ύποχωρήρει άπό τήν άδιάλλακτη στάση
της. Τήν πρωτοβουλία τού Κουεγιάρ έπιχείρησαν λοιπόν ν' άκυρώσουν οί Τουρκοκύπριοι καί ή Τουρ
κία, άνακηρύσσοντας παράλληλα
τόν Ντενκτάς σέ «ισότιμο» («άρχηγό κράτους») μέ τόν πρόεδρο Κυ
πριανού. Υ ποστηρίχτηκε άκόμη
δτι ή χρονική στιγμή τής πρωτοβου
λίας καθορίστηκε καί άπό τίς πολι
τικές έξελίξεις στήν Τουρκία. Στήν
«πολιτική» κυβέρνηση πού προέκυψε άπό τίς «έκλογές» τού Έβρέν
συνέφερε μέν νά κληρονομήσει τήν
νέα φάση τού Κυπριακού χωρίς
όμως νά ένέχεται άμεσα στή δη
μιουργία της.
Ένώ στά προηγούμενα ζητήματα
ύπάρχει κατά βάση ένιαία τοποθέ
τηση, οί γνώμες διχάστηκαν στις
έκτιμήσεις τού ρόλου πού παίζουν
οί ύπερδυνάμεις. Οί δεξιές έφημερίδες, άλλά καί οί δηλώσεις Ά βέρωφ
τονίζουν δτι οί ΗΠΑ καί ή Δύση
άποτελούν τούς καλύτερους συμμά
χους τής Ελλάδας καί τής Κύπρου,
προβάλλοντας δτι - σέ άντίθεση μέ
τή σοβιετική διστακτικότητα - οί
δυτικοί έσπευσαν νά καταδικάσουν
άμέσως τό τουρκοκυπριακό πραξι
κόπημα. Ά π ό τήν άλλη μεριά, ό
φιλοκυβερνητικός τύπος ύπαινίσσεται στά κύρια άρθρα του, καί ό
τύπος τής ' Αριστερός δηλώνει κα
τηγορηματικά, δτι γιά μιά άκόμη
φορά πίσω άπό τά γεγονότα βρί
σκεται ό άμερικάνικος ιμπεριαλι
σμός. Ό Βασίλης Φίλιας μάλιστα,
('Ελευθεροτυπία 19/11/83), στηριζόμενος σ' αύτή τήν έκτίμηση προ
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τείνει: «Πρώτη καί κύρια άντίδραση
θά πρέπει νά είναι ή καταγγελία
τής συμφωνίας γιά τίς βάσεις καί ή
άμεση άπόσυρση δλων τών στελε
χών μας άπό τούς μηχανισμούς τού
ΝΑΤΟ. Σέ δεύτερο έπίπεδο θά πρέ
πει νά άντιμετωπιστεί ή άποχώρησή
μας άπό τό ΝΑΤΟ».

Μέ έξαίρεση τίς άπόψεις γιά τό
ρόλο τών ΗΠΑ, μπορούμε νά συμ
φωνήσουμε δτι οί έκτιμήσεις τών
κομμάτων καί τού τύπου, σχετικά
μέ τούς λόγους πού οδήγησαν στήν
τουρκοκυπριακή πρωτοβουλία, εί
ναι σωστές. 'Αφήνουν όμως έξω
άπό τή συζήτηση, σάν θέματα πού
παρεπιπτόντως άναφέρονται ή καί
άγνοοΰνται τελείως, κάποιες μονιμότερες καί βαθύτερες διαδικασίες.

Ή πολιτική έξουσία
στή Βόρεια Κύπρο
Ή πρώτη, μονιμότερη καί βαθύ
τερη διαδικασία είναι άναμφίβολα ή
σταδιακή οικοδόμηση τής τουρκοκυπριακής έξουσίας, τού de facto
«τουρκοκυπριακοΰ κράτους», στό
κατεχόμενο τμήμα τής Κύπρου.
Φαίνεται δηλαδή, δτι στό έσωτερικό
τών «συνόρων» πού διαφύλασσαν
τά τουρκικά στρατεύματα κατοχής,
άρχισε νά οίκοδομεϊται σταδιακά,
άπό τό 1974 μέχρι σήμερα, μιά
κοινωνική καί πολιτική έξουσία
πού στηριζόταν στούς δικούς της
ιδιαίτερους μηχανισμούς καί θ ε 
σμούς, πού όναδείκνυε τά δικά της
πολιτικά κόμματα, μιά έξουσία πού
συμπύκνωνε κάποιους ιδιαίτερους
ταξικούς καί πολιτικούς συσχετι

σμούς.
Αύτή ή έξουσία στηριζόταν βέ
βαια στό τουρκικό κράτος, ή καπι
ταλιστική βορειοκυπριακή έξουσία
μπορούσε νά ύπάρχει χάρη στά
τουρκικά στρατεύματα. Όμως, δέν
άποτελοΰσε ούτε τμήμα τού τουρ
κικού κράτους, ούτε έξαντλούσε τίς
λειτουργίες της στό νά ένισχύει τό
στρατό κατοχής στά «καθήκοντά»
του.

Τήν de facto συγκρότηση τού
«τουρκοκυπριακοΰ κράτους» φαί
νεται πώς είχε καταλάβει ό έκπρόσωπος τής κυπριακής δεξιάς Γλαύ
κος Κληρίδης, δταν στίς 22 ' Ιουλίου
δήλωνε σέ μία συνέντευξή του στό
Αντί:
« Ή τουρκική πλευρά μεθοδικά

AotirtA
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Ο αναμενόμενός
αιφνιδιασμός
προετοιμάζει τό έδαφος γιά τήν
ανακήρυξη ανεξάρτητου «τουρκοκυπριακου κράτους» καί κινείται
πρός τό παρόν μέ άργά άλλά σταθε
ρά βήματα πρός υλοποίηση αυτής
τής έπιδίω ξης... Τό άνεξάρτητο
«τουρκοκυπριακό κράτος» θά δη
λώσει ότι είναι έτοιμο γιά συνομι
λίες μέ τό ελληνοκυπριακό κράτος
έπί ϊσοις όροις καί με βάση τή
συνομοσπονδία».
Τήν έξουσία αυτή ύπονόμευε άναμφίβολα τό πλαίσιο πού έθετε ή
πρωτοβουλία Κουεγιάρ, στό όποιο
προβλεπόταν άναγκαστικά, μία ε
νιαία κρατική-έκτελεστική έξουσία
(βλ. Π. Σέρβα «Οί τρεις δείκτες τού
Ντέ Κουεγιάρ καί οί κακοί χειρι
σμοί», ’Αντί 28/10/83). Ή πολιτική
αυτή ένοποίηση δέν θά θεσμοθε
τούσε μόνο τήν πολιτική έπικυριαρχία τής κυπριακής κυβέρνησης πά
νω στήν τουρκοκυπριακή κοινότη
τα. Θά έπέτρεπε ακόμα, μακροπρό
θεσμα, τήν οικονομική κυριαρχία
τής αναπτυσ σ όμ ενης έλληνοκυπριακής άστικής τάξης στό βόρειο
τμήμα τής χώρας.

Οί δ ιεθ νείς συσχετισμοί
δέκα χρόνια
μετά τή ν εισβολή
' Η δεύτερη διαδικασία συνδέεται
μέ τή διεθνή συγκυρία, μέ τήν ενί
σχυση τών διαπραγματευτικών θέ
σεων τής ’Ελλάδας καί τής Κύπρου
στό διεθνές έπίπεδο, σέ σχέση μέ
τήν Τουρκία καί τήν τουρκοκυπριακή ήγεσία. Εδώ πρέπει νά έπισημάνουμε ξανά τις πολιτικές τροπο
ποιήσεις πού προκάλεσε στις δια
κριτικές σχέσεις ή τουρκική εισβο
λή: Πέρα άπό τήν πολιτική όξύτητα
άνάμεσα στήν Ελλάδα καί τήν
Τουρκία, ή τουρκική εισβολή (καί
στή συνέχεια ή άποκατάσταση τής
δημοκρατίας στήν Ελλάδα) είχε
σάν άποτέλεσμα νά δημιουργηθούν
σχέσεις στενής πολιτικής συνεργα
σίας καί έξάρτησης τής κυπριακής
έξουσίας άπό τό έλληνικό κράτος.
Αύτές οί νέες διακρατικές σχέσεις
Ελλάδας καί Κύπρου διαφέρουν
σημαντικά άπό έκεΐνες πού είχε
άποκαταστήσει ή κυβέρνηση Μα
καρίου μέ τή χούντα, άλλά καί μέ
τις προδικτατορικές έλληνικές κυ
βερνήσεις. 'Ακόμα ισχυρότερη είναι
φυσικά ή έξάρτηση τής πολιτικής
έξουσίας τού Ν τενκ τά ς ά π ό τό

τουρκικό κράτος. Ό Ντενκτάς ύπάρχει χάρη στά τουρκικά στρατεύ
ματα κατοχής.
' Η διεθνής διαπραγματευτική θ έ
ση τής τουρκικής πλευράς έπιδεινώνεται συνεχώς κατά τή δεκαετία
πού άκολούθησε τήν εισβολή, γιά
λόγους πού έν μέρει σχετίζονται μέ
τούς «κανόνες διεθνούς δικαίου»
έν μέρει σχετίζονται μέ τή σημαντι
κότερη σέ σχέση μέ τήν Τουρκία
θέση τής ' Ελλάδας στά πλαίσια τής
ευρωπαϊκής δύσης. Έ ν μέρει, τέ
λος, τό φαινόμενο συναρτάται μέ
τίς δυσχέρειες πού δημιουργήθηκαν στήν τουρκική έξουσία σάν ά
ποτέλεσμα τού στρατιωτικού πραξι
κοπήματος.
Καμπή σ' αυτή τήν πορεία ήταν
τό ψήφισμα πού έγκρίθηκε άπό τή
Γενική Συνέλευση τού ΟΗΕ τόν
Μάιο τού 1983 (103 πρός 5 καί 20
άποχές). Τό ψήφισμα αύτό υιοθέ
τησε κάποιες διατυπώσεις πού κα
ταδίκαζαν τόν τουρκικό ρόλο καί
άπαιτούσαν τήν άποχώρηση τών
στρατευμάτων κατοχής. ' Η ίδια αυ
τή άπόφαση έξουσιοδότησε τόν γ.γ.
Ντέ Κουεγιάρ νά άναλάβει προσω
πικά πρωτοβουλίες γιά τήν έπίλυση
τού κυπριακού μέ βάση τίς άποφάσεις τού ΟΗΕ. Έτσι, ή έλληνική καί
ή κυπριακή κυβέρνηση, παρά τίς
άρχικές τους αμφιταλαντεύσεις καθώς οί προτάσεις Ντέ Κουεγιάρ
δέν ταυτίζονταν μέ τίς αποφάσεις
τού ΟΗΕ καί ταυτόχρονα προϋπέ
θεταν τήν έπανέναρξη τών διακοινωτικών «ύπό τά όπλα τού στρατού
κατοχής» άποδέχτηκαν τό πλαίσιο
Κουεγιάρ.
Γιά τήν Τουρκία, άντίθετα, άνοι
γε μία διαδικασία πού αν προχω
ρούσε θά τής στερούσε τά πολιτικοστρατιωτικά της έρείσματα στή
Β. Κύπρο. Ό ύπαρχηγός τού Ντεν
κτάς, Άτακόλ, σέ συνέντευξη τύ
που πού δημοσιεύει ή Ελευθερο
τυπία (20/11), άπαντά στήν έρώτηση «γιατί έπιλέξατε τήν παρούσα
περίοδο;» ώς εξής: «Δέν μπορούμε
νά διαπραγματευόμαστε κάτω άπό
τή σκιά τού ψηφίσματος τής γενι
κής συνέλευσης τού ΟΗΕ τού περα
σμένου Μάΐου. Τό ψήφισμα έκείνο
τής γενικής συνέλευσης ήταν άκρως
φιλελληνικό. Τέτοιο ψήφισμα έμείς
ποτέ δέν πρόκειται ν' άποδεχτούμε».

"Ετσι τό πραξικόπημα τών τουρ
κοκυπρίων έπιχειρείται γιά νά μήν
άνασταλοϋν - στά πλαίσια τής πρω
τοβουλίας Ντέ Κουεγιάρ - οί διαδι
κασίες συγκρότησης τής τουρκοκυπριακής έξουσίας, άλλά καί γιά νά
μή διακινδυνεύσουν οί σχέσεις έ
ξάρτησης τής το υ ρ κ ο κ υ π ρ ια κ ή ς
κοινότητας άπό τήν "Αγκυρα. Τό
τουρκοκυπριακό πραξικόπημα έξυπηρετεΐ, λοιπόν, καί τά τουρκικά
συμφέροντα.

«Συγκρατημένος»
άντιαμερικανισμός
Η άμερικανική πολιτική φαίνε
ται νά διασφαλίζεται, όσο διατηρεί
ται ή έκκρεμότητα σ' αύτή τήν π ε
ριοχή, όσο οί ΗΠΑ έχουν τή δυνα
τότητα νά παρεμβαίνουν ώς ό μεσολ α β η τ ή ς κ α ί ή π ρ α γ μ α τ ικ ή
«έγγυήτρια δύναμη» γιά τόν διακα
νονισμό τών «ένδοδυτικών» άνταγωνισμών στήν περιοχή. Ή νέα π ε
ριπλοκή λοιπόν κάθε άλλο παρά
άντισ τρ α τεύετα ι τα συμφ έροντα
τού άμερικάνικου ιμπεριαλισμού
στήν περιοχή. Αύτό όμως δέν προε
ξοφλεί, ούτε συνεπάγεται μονοσή
μαντα κάποια «φιλοτουρκική» στά
ση τών ΗΠΑ.
Ακόμη, τά άμερικανικά συμφέ
ροντα στήν περιοχή είναι συγκεκρι
μένα καί προωθούνται μέσα άπό
μία «μεσολαβητική πολιτική», στόν
καθορισμό τής όποιας έλάχιστα ύπεισέρχονται τά ζητήματα τών πυ
ραύλων, ή τών άσκήσεων τού ΝΑ
ΤΟ, τά ζητήματα δηλαδή στά όποια
έκδηλώνεται ό έλληνικός άντιατλαντισμός». Οί δεξιοί άρθρογράφοι
(άλλά καί ορισμένοι άριστεροί) έ
χουν έλάχιστη σχέση μέ τήν πραγ
ματικότητα, όταν ισχυρίζονται ότι
«ή έμμονή σέ ιδεοληψίες έθνικιστικού ή άντιιμπεριλιαστικοϋ χαρα
κτήρα μόνο σέ νέες υποχωρήσεις
μπορούν τελικά νά οδηγήσουν».
"Ετσι, ό «άντιαμερικανισμός»
πού καλλιεργείται στό όνομα τής
«φιλοτουρκικής» στάσης τής Δύ
σης, όχι μόνο συγκαλύπτει τούς
πραγματικούς στόχους τού άμερικανικοϋ ιμπεριαλισμού στήν περιο
χή, άλλά καί όδηγεϊ, μέ μία άντιστροφή τών όρων, σέ κάποιου τύ
π ο υ « φ ιλ ο α μ ερ ικ α ν ισ μ ο ύ » , στό
βαθμό πού μπορεί νά διαπιστωθεί.

κοντά στή σοβιετική έπιφυλακτικότητα, ή δυνατότητα μιας «φιλελληνικής» άμερικανικής στάσης. Σέ αύ
τό τό έδαφος, όπου ταυτόχρονα
μπορεί νά καλλιεργείται ένός τύπου
«άντιαμερικανισμός» μαζί μέ τή
«ρεαλιστική» άποδοχή τού «άνήκομεν εις τήν Δύσιν», έρχεται νά το
ποθετηθεί ή σιβυλλική δήλωση τού
π ρ ω θυ π ο υ ρ γο ύ : «τώρα μετράμε
τούς συμμάχους μας...»

Μετά τή διεθνή απομόνωση
τού Ν τενκτάς
Τό τουρκοκυπριακό πραξικόπη
μα, άν καί άκύρωσε τίς πρωτοβου
λίες τού γ.γ. τού ΟΗΕ, δέν φαίνεται
έντούτοις νά άποδίδει κάποια ση
μαντικά όφέλη στήν τουρκική πλευ
ρά. Ή τουρκοκυπριακή έξουσία,
σέ ο,τι αφορά τήν Β. Κύπρο, παρα
μένει περίπου αύτό πού ήταν μέχρι
τώρα καί, σέ ό,τι άφορά τίς διεθνείς
σχέσεις, δέν άποτελεί «κράτος» π ε
ρισσότερο άπό τό παρελθόν, άφοϋ
γνωρίζει τή διεθνή άπομόνωση και
καταδίκη. Ακόμα περισσότερο, ή
διεθνής άπομόνωση φαίνεται νά έγκυμονεΐ στό μέλλον πολύ μεγαλύ
τερες δυσχέρειες γιά τήν τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Π αράλληλα, τό π ρ α ξ ικ ό π η μ α
στήν Κύπρο ύπονομεύει καί τίς
π ρ ο σ π ά θ ειες γιά «φ ιλελευθερο
ποίηση» τής τουρκικής χούντας, τίς
προσπάθειες τής "Αγκυρας γιά νά
άναθερμάνει καί νά άναβαθμίσει τίς
διεθνείς της σχέσεις. "Ισως μάλιστα
τώρα ή Τουρκία νά βρίσκεται στή
μεγαλύτερη διεθνή άπομόνωσή της
μετά τήν πρώτη φάση τού στρατιω
τικού πραξικοπήματος. Ενδεχόμε
να, ή διεθνής αύτή συγκυρία δια
γράφει γιά τό έλληνικό κράτος κά
π ο ιες δυ να τό τη τες νά άναλάβει
πρωτοβουλίες στήν περιοχή πρός
όφελός του. Στήν κατεύθυνση όμως
αύτή, φαίνεται ότι τόσο ή έλληνική
όσο καί ή κυπριακή κυβέρνηση δέν
είναι διατεθειμένες νά προχωρή
σουν σέ μία άνεξέλεγκτη κλιμάκω
ση τής κρίσης, γεγονός πού, πέρα
άπό οτιδήποτε άλλο, θά άποσταθεροποιοϋσε καί τό σημερινό καθε
στώς τών ευνοϊκών γι’ αύτές διε
θνών συσχετισμών.
Τάκης Μαστραντωνης
Γιάννης Μηλιάς

Υπάρχουν κάποιες μονιμότερες καί βαθύτερες διαδικασίες πού
προσδιορίζουν τή σημερινή έξέλιξη.
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κείνο τό βράδυ τού Νοέμβρη
τό κρύο ήταν τσουχτερό. Ό
μοναχικός διαβάτης πού άνέβαινε τή Σίνα ένιωσε τόν πα
γωμένο άέρα μέσα στήν καμπαρντίνα του. Ανατρίχιασε... Σήκωσε τό γιακά
του. Ό δρόμος ήταν σκοτεινός. Ό ταν έστριψε
στή Σκουφά κοίταξε τό ρολόι του. ΤΗταν δέκα
άκριβώς. Προχώρησε κάπως δισταχτικά. Γύρισε
καί κοίταξε πίσω. Ό χι... δέν τόν παρακολουθού
σε κανένας... Μέ γρήγορες κινήσεις χώθηκε στήν
είσοδο τής πολυκατοικίας καί χτύ πησε συνθημα
τικά τό κουδούνι τρεις φορές. Τό ασανσέρ ήταν
ένα παλιό ξύλινο Σκρίντερ πού έτριζε συνέχεια,
άλλα άνέβαινε πολύ γρήγορα. «"Αραγε, γιατί
πηγαίνω σ' αύτό τό παράνομο ραντεβού;... Γιατί
διακινδυνεύω;....» άναρωτήθηκε. Ή ταν σίγουρο
ότι δέν ήταν ό τύπος τού ριψοκίνδυνου άντρα.
Βέβαια’ ήταν κατά τής χούντας. "Ομως τό όνειρό
του ήταν νά γίνει κάποτε άρχισυντάκτης μιας
δημοκρατικής έφημερίδας. Οταν σταμάτησε τό
άσανσέρ καί βγήκε τού φάνηκε σάν νά είχαν
περάσει δέκα χρόνια...

νοιξε ή πόρτα καί τήν είδε
γιά πρώτη φορά. Είχε χάσει
τή φωνή του. «Πώς σέ λένε;»
τόν ρώτησε. «Θοδωρή» είπε
έκεΐνος μέ δυσκολία κοκκινί
ζοντας έλαφρά. «'Εμένα Όλγα», είπε εκείνη
ψύχραιμα, καί τόν οδήγησε στό μεγάλο δωμάτιο
πού ήταν άσφυκτικά γεμάτο. "Αλλοι κάθονταν
στόν καναπέ, άλλοι κάτω. Ό Κώστας, ή Τόνια, ό
Πέτρος, ό Μήτσος, ό Χρήστος, ό Τάκης, καί
άλλοι πολλοί. Ή ατμόσφαιρα άπό τά τσιγάρα
ήταν θολή. 'Υπήρχε ένταση. Ή είδηση πού είχαν
πάρει πριν λίγη ώρα, είχε σκάσει σάν βόμβα. Οί
άριστεριστές είχαν καταλάβει στίς δέκα τό πρώΐ
τή Χάλκη. Χιλιάδες λαού είχαν κατακλύσει τά
πεζοδρόμια τού Γιαλού, τής πρωτεύουσας τής
Χάλκης. Τά συνθήματα άκραία. «Ψωμί - δουλειά
- δημιουργία», «Βιό-γεώρ-γί-α», «Οικολογικές άνα-πτυξι-ακές - πρωτο-βουλί-ες» καί άλλα.
«Πού είναι ή Χάλκη;» ρώτησε αμήχανα ό Τάκης.
«Κοντά στή Ρόδο. Απέχει μόλις έξι ναυτικά
μίλια. Τό έδαφος της είναι άγονο καί πετρώδες.
Υπάρχουν λίγα οροπέδια καί μερικές κοιλάδες
μέ καλλιεργημένα χωράφια. Ψηλότερο βουνό
είναι ό Μάΐστρος. Ή γεωργική παραγωγή τού
νησιού δέν είναι σημαντική. Οί περισσότεροι
κάτοικοί του άσχολούνται μέ τήν σπογγαλιεία.
'Αξίζει νά έπισκεφθεί κανείς τά έρείπια τής
άρχαίας άκρόπολης καί τά κατάλοιπα τού ναού
τού Απόλλωνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν έπίσης καί τά πέντε μοναστήρια τού νησιού», είπε
μέ τή γνωστή της έξαψη ή Τόνια...
Ό Θοδωρής άπό τή στιγμή πού είδε τήν Ό λγα
δέν μπορούσε νά άποσπάσει τά μάτια του άπό
πάνω της. Συμφωνούσε μέ όλα!!
« ' Η κατάληψη τής Χάλκης είναι άριστερίστικο
λάθος. Θά οδηγήσει τό φοιτητικό κίνημα κατά τής
Χούντας σέ άδιέξοδο» είπε σκεφτικά ό Χρήστος.
Ό Πέτρος όμως έπέμενε. «Ά ν πάμε καί μείς τά
πράγματα θ ' αλλάξουν!!»
Ή Ό λγα γιά πρώτη φορά χαμογελούσε στόν
Θοδωρή. « Ισως νά μαι έρωτευμένη...» σκέφτηκε.
« Ή έξέγερση τής Χάλκης είναι ιστορικό γεγο
νός. Δέν μπορούμε έμείς νά λείψουμε έστω καί άν
τό ξεκίνησαν άλλοι. Αύτό πού θά σάς πώ νά τό
θυμάστε!! "Εχουμε ραντεβού μέ τήν ιστορία στή
Χάλκη!!» είπε ό Κώστας καί όλοι συμφώνησαν
μαζί του.
Ό Θοδωρής δέν πίστευε στά μάτια του... Ναί!! ή
"Ολγα τού χαμογελούσε... «Θεέ μου τί εύτυχία!!»
σκέφτηκε. «'Όταν πέσει ή χούντα τών συνταγμα
ταρχών θά γίνω άρχισυντάκτης δημοκρατικής
έφημερίδας καί θά παντρευτώ τήν "Ολγα». "Ένας
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άγνός καί μεγάλος έρωτας είχε γεννηθεί μέσα στήν
άντάρα τής έξέγερσης.
' Η συζήτηση είχε τελειώσει. ' Εκείνο τό σκοτει
νό βράδυ τού Νοέμβρη, τά παλλικάρια ενα-ένα
στή σειρά, τηρώντας όλους τούς συνωμοτικούς
κανόνες, έπαιρναν τό δρόμο γιά τή Χάλκη.

ύπνα, άγάπη μου... Τί έ
χεις...;» τού ψιθύρισε τρυφε
ρά στό αύτί ή Λάουρα. Ό
Άρατζαφέρης άνοιξε τά μά
τια του. Ή τα ν μούσκεμα
στόν ιδρώτα. Κι όμως πυρετό δέν είχε. Δίπλα του
στό κρεβάτι ή Λάουρα μ' ένα μαντήλι σκούπιζε
τό ίδρωμένο πρόσωπό του. Δέν αισθανόταν κα
λά. «Αύριο πρέπει νά πάμε στό γιατρό», σκέφτη
κε ή Λάουρα. «Πόσο έχει ό μήνας;» τή ρώτησε
«Δεκαεφτά Νοεμβρίου άγάπη μου», είπε έκείνη.
«Ά ... βέβαια, παρά λίγο νά τό ξεχάσω, έχουμε
τήν έπέτειο τής έξέγερσης τής Χάλκης» ψιθύρισε
ό Άρατζαφέρης. Ή Λάουρα τόν κοίταζε μέ
τρόμο. Μετά άρχισε νά φωνάζει «Τήν έξέγερση
τού Πολυτεχνείου... τού Πολυτεχνείου... τού Πο
λυτεχνείου έχουμε!!» «Δέν θυμάσαι τό Πολυτε
χνείο;» Ό Άρατζαφέρης συγκεντρώθηκε. Προ
σπάθησε νά θυμηθεί. Όμως τίποτα δέν τού ρχόταν στό μυαλό. «Ποιό ήταν τό Πολυτεχνείο;»
Αύτός μόνο τήν έξέγερση τής Χάλκης θυμόταν
μέ πρωταγωνιστή τόν Θοδωρή καί τήν "Ολγα. ' Η
Λάουρα προσπάθησε νά τόν βοηθήσει. «Δέν
θυμάσαι τήν Συντονιστική τού Πολυτεχνείου;»
έπέμενε. Ό Άρατζαφέρης τήν κοίταξε χωρίς νά
καταλαβαίνει. « Ήμουν καί γώ μέλος της!!» συνέ
χισε μέ μετριοφροσύνη ή Λάουρα. «Σήμερα τό
βράδυ θά πάμε στίς έκδηλώσεις γιά τό Πολυτε
χνείο. Πρέπει νά θυμηθείς», είπε πεισματικά.

ό 'Ολυμπιακό στάδιο τής
Καλογρέζας ήταν γεμάτο.
Στόν ούρανό οί άκτίνες λέηζερ έγραφαν: «Τό Πολυτε
χνείο Ζεί». Ή έκδήλωση είχε
άρχίσει. Τά μέλη τού Συνδέσμου Φυλακισθέντων
καί Έξορισθέντων έκαναν τό γύρο τού σταδίου
μέ ποδήλατα. Πρώην άριστεριστές άρχισαν τά
άκροβατικά νούμερα μέ τίς τούμπες, τά ταχυδα
κτυλουργικά καί τίς φωτιές άπό τό στόμα. Εκεί
νη τή στιγμή οί προβολείς συγκεντρώθηκαν στό
άνοιγμα τής καταπακτής τού σταδίου. Ναί...!!

βγήκε έκεΐνος!! Τά φώτα έλουσαν τόν Κώστα. Ό
λαός ξέσπασε σέ έπευφημίες. Καί έκεΐνος μέ
μικρά καί μεγάλα άλματα, στήν άρχή διατακτικά
καί μετά μέ αύτοπεποίθηση, προχώρησε στήν
έξέδρα στό κέντρο τού σταδίου.
«Δέκα χρόνια άπό τήν έξέγερση τού Πολυτε
χνείου!! Σάς εύχαριστώ πού ήρθατε στά γενέθλιά
μου. Δεκαεφτά μέρες θά τό κάψουμε μαζί!!» καί
μέ τήν τραχιά άλλά γλυκιά στίς άποχρώσεις της
φωνή του, άρχισε νά τραγουδά: «Δέν είμαι μαζόχα,
δέν είμαι ΚΚΕ είμαι ΠΑΣΟΚΑ πολύ κυριλέ...» ένώ
ή μελωδική του κιθάρα ξεσήκωνε τίς κερκίδες.
Στά matrix τού σταδίου έμφανίστηκε ό Θοδω
ρής. Δίπλα του, ή "Ολγα τού κρατούσε τρυφερά τό
χέρι καί τόν κοίταζε στά μάτια. «Δέν θά ξεχάσω
ποτέ ότι άν δέν ήμουν πρωτεργάτης τής έξέγερσης
τού Πολυτεχνείου δέν θά γινόμουν άρχισυντάκτης
καί δέν θά γνώριζα τήν Όλγα. Φίλε Κώστα χρόνια
μας πολλά!!» ΐα ρ α τα τζο ύ μ ... Ταρατατζούμ...
τζούμ... τζούμ... τζούμ. Ό Άρατζαφέρης τάχασε. Τού άνέβηκε τό αίμα στό κεφάλι. «Ποιό
Πολυτεχνείο ρέ... στήν έξέγερση τής Χάλκης
ήσουνα».
"Ομως ό Κώστας πήρε πάλι τήν κιθάρα καί τό
στάδιο καθηλώθηκε καθώς ή μαγική φωνή του
άρχισε νά τραγουδάει τήν τελευταία του μεγάλη
έπιτυχία. «Είτε μέτά Ελγίνεια, είτε μέ τήν Μελίνα,
τών άριστερών οί κοινότητες προσχωρούν στού
Πασοκισμού τόν Γαλαξία...»
Οί προβολείς πάλι έπεσαν στήν έξοδο τής
καταπακτής... Ναί αύτοί ήταν!! Ή όπισθοδρομική κομπανία... Ό Μήτσος μπουζούκι, ό Πέτρος
κιθάρα, ό Χρήστος μπαγλαμά, ό Τάκης τουμπελέ
κι καί ή Τόνια τραγούδι. Καί ένώ ό Κώστας
χτύπαγε τό ντέφι ή λάγνα φωνή της γέμισε τήν
Καλογρέζα: «Σά μαγεμένο τό μυαλό μου φτερουγίζει...»
Στά matrix έμφανίστηκε ό Στέφανος. «Μπαγά
σα Κώστα πάλι μού τήν έφερες... "Ομως τού
χρόνουι θά γιορτάσω έγώ τά γενέθλιά μου μέ
πάρτυ στήν πλάζ τής Βουλιαγμένης... Έτσι παι
διά;» Ταρατατζούμ... Ταρατατζούμ... τζούμ...
τζούμ... τζούμ.
Ό Αρατζαφέρης, έξυσε τό κε ίλι του. «Τί
πράγμα είναι κι αύτό νά μήν μπορώ νά θυμηθώ τό
Πολυτεχνείο...;» σκέφτηκε καθιός ό Κώστας τρα
γούδαγε τό τελευταίο τραγούδι καί μαζί του
σιγοψιθύριζε δλο τό στάδιο. «Στό χωριό στήν
έπαρχία βγήκα γιά περιοδεία, καί χορεύω σά
θηρίο πού τού πρέπει παραθείο...»
' Η γιορτή τελείωνε. Τό αερόστατο είχε φουσκώ
σει. Πρώτος μπήκε ό Κώστας. Τόν άκολούθησαν
οί άλλοι. "Ολες οί κομπανίες τής γενιάς τού
Πολυτεχνείου. Καί όλοι μαζί άνέβηκαν ψηλά...
Πολύ ψηλά... Ή ταν δέκα χρόνια μετά τήν έξέγερ
ση τής Χάλκης.

νευρολόγος κοίταζε τόν Άρατζαφέρη μέ προσοχή. «"Ω
στε αύτά πού μού διηγηθήκατε νομίζετε ότι τά ζήσατε
φέτος τόν Νοέμβριο...;» 'Q&τησε διατακτικά. «Μάλιστα, γιατρέ μου», είπε &
Άρατζαφέρης.' Ό νευρολόγος δέν άπάντησε.
Σηκώθηκε σκεπτικός καί άρχισε νά βηματίζει.
Ό Άρατζαφέρης άνησύχησε. «Είναι πολύ σοβα
ρή ή περίπτωσή μου γιατρέ;» ψιθύρισε. «Ό χι
παιδί μου... Μήν άνησυχείς. Απλώς ή περίπτωσή
σου είναι κάπως σπάνια. Στήν έπιστήμη λέγεται
έτεροχρονική παράνοια». «Καί τί θά κάνουμε
γιατρέ...; Υπάρχουν φάρμακα... ύπάρχει έλπίδα;»
«Ναί, παιδί μου... Μήνάγχώνεσαι... Κάθε Νοέμ
βριο, άπό δώ καί πέρα, δέν θά διαβάζεις έφημερίδες καί δέν θά βλέπεις τηλεόραση. Μέ τόν καιρό
θά σού περάσει...»
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Γιά τούς άνένταχτους, τις κι
νήσεις ηού σήμερα διαμορφώ
νονται, τις σχέσεις τους μέ τά
κόμματα κ α ί τίς σχέσεις άνάμεσά τους μάς μιλούν ό Στάδης
Π α ν α γο ύ λ η ς , β ο υλευτή ς η ού
διαγράφτηκε ώς γνωστόν à n ’ τό
ΠΑΣΟΚ κ α ί κινεί σήμερα τούς
«Σοσιαλιστικούς Συνδέσμους»,
ό Ν ίκος Κ αργόηονλος, ηρώην
μέλος τής Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ ηού
διαγράφτηκε ηρόαφατα καί ί
δρυσε τήν «Σοσιαλιστική Κίνη
ση», ό Μ όνος Τ ρανταλλίδης
άηό τά τέσσερα στελέχη τού
ΚΚΕ ηού διαγράφτηκαν τελευ
ταία, ό Δημήτρης Τζονβάνος,
ύ π ε ύ δ υ ν ο ς το ύ π ε ρ ιο δ ικ ο ύ
«Φ υλλάδιο», ό κοινω νιολόγος
Γεράσιμος Νοταράς, καί ό Γ ιάν
νης Μ παχάρας.
«Διεργασίες καί έξελίξεις», λοι
πόν ατό χώρο τών έκτός κομμάτων,
στελεχών τής άριστεράς. Συναντή
σεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες, φυλ
λάδια, λέσχες, σύνδεσμοι. Μέ δυό
λόγια «κινητικότητα» καί «πολυφω
νία».
Τό έργο πού προβάλλεται αυτό
τόν καιρό στις πολιτικές αίθουσες
δέν είναι καινούργιο. Οί περισσότε
ροι, ιδιαίτερα έκείνοι μέ τήν μεγα
λύτερη θητεία, τό 'χουμε ξαναδεϊ.
Σέ καλύτερες ή χειρότερες «κόπιες». Είναι έξάλλου έργο πού έχου
με παίξει καί μείς.
“Ας τό πούμε χωρίς περιστροφές.
Δέν πρόκειται γιά φαινόμενο - όσες
έξαιρέσεις καί αν βρούμε - πού
όφείλεται σέ κάποια «ιδιαιτερότη
τα» ορισμένων στελεχών τής άρι
στεράς. Πρόκειται γιά ένα χρόνιο
σύμπτωμα τής πολιτικής κρίσης
τής άριστεράς, καί έννοοΰμε τό σύ
νολό της μ έ δεω ρητικές καί ιδεο
λογικές αναφορές καί καταλήξεις.
Κρίση, μέ παρελθόν όχι πιά εύκαταφρόνητο καί μέ διεθνή χαρακτή
ρα, πού γίνεται σήμερα, έδώ σέ μάς,
έμφανέστερη μετά τήν άνάληψη κυ
βερνητικών εύθυνών άπό τό ΠΑ
ΣΟΚ. "Ενα ΠΑΣΟΚ πού, οίκειοποιούμενο τόν πολιτικό λόγο τής
άριστερά ς, άπό τή θέση πιά τής
κυβέρνησης, άνα όεικνύει π ερ ίτρ α 
να τήν άφ ερεγγνότητα, τά αδιέξο
δά του. "Ετσι ή άναπόφευκτη κρί
ση τής «άριστερής πολιτικής» τού
ΠΑΣΟΚ δέν κερδίζεται άπό τήν
άριστερά, άλλά γίνεται μεσοπρόθε
σμα τό πεδίο πολιτικής ανασυγκρό
τησης τής δεξιάς καί οριστικής χρεωκοπίας τής άριστεράς.
Οί άποδεσμεύσεις στελεχών, οί
διαγραφές, οί κινήσεις διαφωνούντων καί άκόμα όλοι έκείνοι πού
γιά πολύ καιρό παραμένουν «άνένταχτοι», είναι τό άποτέλεσμα τής
«κατανόησης» αύτού πού όνομάζουμε «κρίση τής άριστεράς» καί
περιγράφει μιά κατάσταση, πού ό
λοι δέν τήν καταλαβαίνουν μέ τόν
ίδιο τρόπο, δέν τήν προσεγγίζουν
μέ τά ίδια έργαλεία, δέν τής δίνουν
τίς ίδιες διαστάσεις καί δέν βλέπουν
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τούς ίδιους δρόμους γιά τό ξεπέρα
σμά της. Μιά κρίση πού τελικά
άφορά καί μάς τούς ίδιους μιά καί
δέν «είμαστε» άπέξω.
Αύτή όμως ή χρόνια κατάσταση
στό χώρο τής άριστεράς δέν έχει τό
χαρακτήρα μιάς άμεσης καί καθολι
κής κατάρρευσης τών κομματικών
μηχανισμών της ούτε δημιουργεί
αυτόματα κενό πολιτικής έκπροσώπησης. Κάθε άλλο μάλιστα. Μέ
σα άπό τήν κρίση της, καί πολλές
φορές χρησιμοποιώντας την, άνασυγκροτεϊται, κερδίζει δήμους, συν
δικάτα, φτάνει ώς καί τήν κυβέρνη
ση... Πρόκειται περισσότερο γιά μιά
κρίση πού άναδεικνύεται μέ άργές,
άποσπασματικές, άντιφατικές καί
πολλές φορές «ύπόγειες» κοινωνι
κές καί πολιτικές διεργασίες, πού
δέν έχουν καί δέν μπορούν νά έ
χουν σήμερα τό χαρακτήρα συγκρό
τησης τού πολιτικού ύποκειμένου
«τής έναλλακτικής πολιτικής λύ
σης».
Ή άποδέσμευση έτσι ενός μι
κρού ή μεγάλου στελεχικού δυναμι
κού άπό τούς κομματικούς μηχανι
σμούς, φαινόμενο έπαναλαμβανόμενο καί βέβαια όχι μόνο τωρινό,
είναι έλάχιστα ρεαλιστικό νά θεω
ρείται σάν τό βασικό σημείο άφετη ρία ς «γιά νέες συνθέσεις», μιά
καί τό «άνθρώπινο αύτό δυναμικό»
έχει «άποκτήσει γόνιμη εμπειρία»
καί «παραμένει πάντα ένα πολύτι
μο κεφάλαιο».
Ιδ ια ίτερ α όταν τό ξεπέρασμα
τής κρίσης τής άριστεράς δέν μπο
ρεί νά οριστεί σάν ένα «συνεπές
Π Α Σ Ο Κ », έ ν α « δ η μ ο κ ρ α τ ικ ό
ΚΚΕ», ή ένα «άριστερό καί αποτε
λεσματικό ΚΚΕεσ». Τά έπίθετα άναιροΰν τούς φορείς καί ιχνογρα
φούν τήν κρίση.
Ή πρόσφατη ιστορία τής κατά
ληξης τών διαφόρων κινήσεων «άνένταχτων στελεχών», μπορεί νά
φωτίσει καί μιά άλλη πλευρά τής
«κρίσης». Τή δυνατότητα τών κρμματικών μηχανισμών τής άριστεράς
γιά τούς λόγους πού περιγράψαμε,
νά έπανεντάσσουν τά άποχωρήσαντα ή διαγραφέντα στελέχη, ιδιαίτε
ρα σέ προεκλογικές ή μετεκλογικές
συγκυρίες, όπου άναδεικνύονται
περισσότερο οί άδυναμίες γιά μιά
άλλη πολιτική λύση στήν άριστερά.
Αν λοιπόν ή άναζήτηση πολιτι
κών διεξόδων δέν έχει τήν όπτική
τής βαθύτατης θεωρητικής καί πο
λιτικής κρίσης τής άριστεράς, μα
κριά άπό αισιοδοξίες καί ένθουσιασμούς, καί δέν πάρει ύπόψη τούς
άργούς ρυθμούς καί τίς σύνθετες
διαδικασίες πού έπιβάλλει μιά τέ
τοια θεώρηση, ή τύχη τών «κινήσε
ων», καί «πρωτοβουλιών» θά είναι
«μοιραία» ίδια μέ τίς προηγούμε
νες: ή ίδιώτευση ή ή άναδιαπραγμάτευση τής έπανένταξης στούς κομ
ματικούς μηχανισμούς τής άριστε
ράς.
Αύτός ήταν ό λόγος πού θελήσα
με μέ μικρές συνεντεύξεις, στελέχη
κινήσεων καί πρωτοβουλιών, νά
μάς δώσουν τή δική τους όπτική.

Π. Παναγιώτου

Κινήσεις, ζυμώσεις καί συσπειρώσεις

’Εκτός
των
Γεράσιμος Νοταράς
« Άνένταχτοι δέν είναι αυτοί ηού έχουν φύγει άπό
τά κόμματα»
Προσδιορίζοντας κάπως σχηματικό
τούς λεγάμενους «άνένταχτους» μπο
ρούμε νά πούμε πώς είναι όσοι δέν
καλύπτονται άπό τίς έπιλογές τών
υπαρκτών πολιτικών σχηματισμών.
Συχνά, βέβαια, λέγοντας «άνένταχτοι», έννοοΰμε αυτούς, πού έχοντας
προκύψει άπό διασπάσεις τών κοινο
βουλευτικών ή έξωκοινοβουλευτικών
πολιτικών σχηματισμών, συσπειρώνο
νται γύρω άπό έντυπα, λέσχες, ομί
λους κλπ. Πιστεύω πώς ένας τέτοιος
προσδιορισμός τών άνένταχτων είναι
καί έννοιολογικά καί πολιτικά λαθε
μένος. Κι αύτό, γιατί άφενός οί συ
σπειρώσεις αύτές δέν είναι παρά σύ
νολα στελεχών, πού μάλιστα έχουν ώς
ένα σημείο όχι μόνο κοινή άποψη
άλλά καί κοινή λειτουργία καί στό
χους καί άρα άποτελοΰν πολιτικά
μορφώματα· καί άφετέρου, γιατί ένας
τέτοιο προσδιορισμός τών άνένταχτων
έπιμένει νά άγνοεί όσους άριστερούς
δέν έχουν προηγούμενη κομματική
ένταξη, ή δέν συμμετέχουν σέ κανενός είδους πολιτικό μόρφωμα παρόλο
πού άποτελοΰν τό ουσιαστικό δυναμι
κό κατά τή γνώμη μου.

Θά θελα αρχικά τή γνώμη σου
γιά αύτά τά πολιτικά μορφώμα
τα, πού προέκυψαν άπό τίς δια
σπάσεις τών πολιτικών κομμά
των.
Οί κινήσεις αύτές σίγουρα δέν είναι
βλαβερές καί ύπό όρους θά μπορού
σαν νά παίξουν κάποιο ρόλο στις
έξελίξεις τής άριστεράς, ύπό τήν
προϋπόθεση ότι δέν άποτελοΰν, βέ
βαια, χώρο ομαδικής ψυχοθεραπείας.
Φοβάμαι, όμως, ότι στις συγκεκριμέ
νες περιπτώσεις μάλλον γιά τέτοια
σχήματα πρόκειται. Είναι, δηλ. ομά
δες, πού δέν έχουν κόψει τόν ομφάλιο
λώρο άπό τά σχήματα άπό τά όποια
προέκυψαν, κι έτσι οί έπιδιώξεις τους
έξαντλοϋνται στό νά φτιάξουν τό «σω
στό» ΠΑΣΟΚ ή τό «σωστό» ΚΚΕ
κ,λ.π. Έτσι, έκτός άπό τήν άναποτελεσματικότητά τους, παρουσιάζουν έπίσης τό πρόβλημα ότι ύπόκεινται
στούς όρους τής πολιτικής «άγοράς»
πού έπιβάλλουν τά κόμματα.

Πέρα, λοιπόν, άπ' αυτές τίς κι
νήσεις, τί γίνεται στό χώρο τών
«άνένταχτων»;
Υπάρχουν πολλές ένδείξεις ότι έξω
κυρίως άπό τήν Αθήνα συσπειρώνο
νται άριστεροί μέ κοινό προβληματι
σμό στή βάση πραγματικών προβλη
μάτων καί μέ άφετηρίες όχι ίδεολογίστικες, οί όποιοι καταφέρνουν νά λει
το υ ρ γ ο ύ ν π ο λ ιτ ικ ά μέ α ιχμ ές
προβλήματα αύτοδιοίκησης, άναπτυξιακής πολιτικής, οικολογικά, πολιτι
στικά κ.ά.
Υπάρχουν τέτοιες ομάδες στή Λάρισσα, στό Σουφλί, στά Γιάννενα,
στήν Καλαμάτα, στήν Αρτα, στό
Ναύπλιο καί άλλες φαντάζομαι, πού
δέν έχω ύπόψη μου. 'Όλες αύτές οί
συσπειρώσεις κινούνται σέ χώρους ό
που τό μέγεθός τους είναι άποτελεσματικό καί γι' αύτό όπου ύπάρχουν
αποτελούν ούσιαστική πολιτική δύνα
μη. Τό κυριότερο πλεονέκτημά τους
είναι ότι δέν λειτουργούν μέ όρους
πολιτικής «άγοράς», όπως θέλουν νά
έπιβάλλουν τά κόμματα, επειδή άκριβώς λειτουργούν έκτός κεντρικής πο
λιτικής σκηνής καί έτσι έχουν τή δυ
νατότητα νά συνεχίζουν τίς άναζητήσεις τους μέ καινούργια προβληματι
κή καί πρακτικές διαφορετικές άπό.
αύτές τής παραδοσιακής άριστεράς.
Ακόμη, άνεξάρτητα άπό αύτές τις
πρωτοβουλιακές συσπειρώσεις τών ά
νένταχτων, ύπάρχουν μεμονωμένα
πρόσωπα, πού κάνουν συγκεκριμένες
προσπάθειες άναζήτησης νέων μορ
φών πολιτικής παρέμβασης καί μάλι
στα ήδη μέ ένδιαφέροντα άποτελέσματα.
Βέβαια, όλες αύτές οί προσπάθειες
τόσο τών συσπειρώσεων όσο καί τών
μεμονωμένων άτόμων έχουν τό μειο
νέκτημα τής πεπερασμένης δυνατότη
τας παρέμβασης καί τής περιορισμέ
νης άποτελεσμάτικότητας.
Παρόλα αύτά, ή δική μου άποψη
είναι πώς θά πρέπει να συνεχίσουν
αύτές οί προσπάθειες καί οί αύτόνομοι προβληματισμοί, άποφεύγοντας
σίγουρα κάθε μορφή ένοποίησης, πού
θά άνατρέχει στά όργανωτικά σχήμα
τα τής παραδοσιακής άριστεράς.
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στην εκτός κομμάτων άριστερά

τειχών

σκέψης καί πρωτοβουλίας, πού θέλει
καί τείνει νά έκφραστεί πολιτικά.
Τό έρώτημα είναι: Θά κατορθώσουν
-δλες αυτές οί δυνάμεις- νά βρουν μιά
κοινή γλώσσα, νά συντονίσουν τις
προσπάθειές τους, νά δοκιμάσουν
κοινές πρωτοβουλίες καί σχήματα,
πού θά βρίσκουν έκφραση σέ κάποια
συλλογική δράση;
Ωστόσο, άπέναντι στόν κίνδυνο
μιας άποτελμάτωσης, πού θά σημαίνει
καί «ρεβάνς τού ιδιωτικού» (μαζική
ίδιώτευση) ή στήν καλύτερη περίπτω
ση μεμονωμένες προσπάθειες σέ έπιμέρους τομείς καί ζητήματα (συνδικα
λισμός, πολιτιστικά κλπ.), ίσως νά μήν
είναι άστοχο νά άποτολμήσουμε κά
ποιες νέες πολιτικές πρωτοβουλίες...
Οί πρωτοβουλίες αυτές μπορούν νά-

χουν κάποιες άντανακλαστικές έπιπτώσεις στά κόμματα, πού δύσκολα
μπορούν νά προβλεφθούν... Ή κομ
ματική έπαρση, ή αύτάρκεια, ό ήγεμονισμός, ή ύπεροψία τής όργανωμένης
δύναμης, μπορεί νά καμφθεί, νά πα
ρουσιάσει ρωγμές, μόνο απέναντι σέ
μιά συγκροτημένη δύναμη, σ' ένα ύπολογίσιμο πολιτικά συνομιλητή.
Καί μιά τελευταία παρατήρηση: οί
άνένταχτοι άριστεροί, δέ θά ταν σω
στό, νά συσπειρωθούν σέ μιά βάση
κάθετης έναντίωσης μέ τά κόμματα
τής παραδοσιακής Αριστερός.
Στά κόμματα αύτά βρίσκει κάνεις,
ένα πολύτιμο άγωνιστικό δυναμικό,
μέ τό όποιο μέσα άπό διάλογο καί
κριτική, μπορούν νά άναζητηθούν συ
γκλίσεις...

Μάνος Τρανταλλίδης

Στάθης Παναγούλης

« Ή κρίση τής Αριστερός άπελευδερώνει σκέψη
καί πρωτοβουλία»

«Δέν υπάρχει ένα σωστό σοσιαλιστικό κόμμα»

Οί διεργασίες πού συντελούνται στό
χώρο τής «άνένταχτης» άριστερός,
δέν άποτελούν άποκλειστικό φαινό
μενο τής σημερινής πολιτικής φάσης.
Σ' όλη τή μεταπολιτευτική περίοδο
(ιδιαίτερα μέχρι τό ' 80) είχαμε πολλές
καί ποικίλες άναζητήσεις, ζυμώσεις,
άλλά καί πολιτικές πρωτοβουλίες.
Τό φαινόμενο τής «μή ένταξης»
τροφοδοτήθηκε άπό ποικίλες καί δια
φορετικές αίτιες. Γι' άλλους άποτελεί
συνειδητή έπλογή, ένώ γιά άλλους
υποχρεωτική κατάσταση...
Σήμερα, πού τό θέμα ξανάρχεται
στήν έπιφάνεια, υπάρχουν κάποιες
νέες ένδείξεις, πού δέν έπιδέχονται
μιάν εύκολη καί μονοσήμαντη άξιολόγηση. Από τή μιά μεριά, ύπάρχουν
τάσεις καί διαθέσεις γιά μιά αναδί
πλωση ή ίδιώτευση, άπ' τήν άλλη ύπάρχει ένας προσανατολισμός σέ δρα
στηριότητες μόνον έμμεσα πολιτικές,
«πολιτιστικού» κυρίως τύπου. Υπάρ
χει μιά «παρεοκρατούμενη» πολυδιασπορά, πού άναπαράγει «πολλαπλα
σιαστικά» τεχνητούς διαχωρισμούς
καί ομαδοποιήσεις, δημιουργώντας Ί
σως νέα στεγανά πού έμποδίζουν τό
διάλογο. Χωρίς νά υποβαθμίζει κανείς
τήν άξια καί τή σπουδαιότητα πού
έχουν οί διάφορες πρωτοβουλίες, ή
συσπειρώσεις, γύρω άπό περιοδικά,
όμλους, λέσχες, κλπ, δέν μπορεί νά
παραβλέψουμε τήν άνάγκη, πού προ
βάλλει ή σημερινή πολιτική συγκυρία
γιά μιά πιό άμεσα πολιτική ένεργοποίηση.
"Ενα άλλο στοιχείο πού θά μπορού
σε κανείς νά έπισημάνει, είναι ή σοβα
ρή ποσοτική διεύρυνση τού φαινόμε
νου τής «μή ένταξης», πού μάλιστα
άντλεί διαρκώς δυνάμεις άπό δυό με
γάλες δεξαμενές τού ΠΑΣΟΚ καί τού
ΚΚΕ. Από μέν τό ΠΑΣΟΚ, γιατί υ
πάρχει μιά διάψευση προσδοκιών τών
όποιων άριστερών στοιχείων συσπεί
ρωνε, άπό τή μεριά δέ τού ΚΚΕ, γιατί
πολλοί άγωνιστές συνειδητοποίησαν
(μέσα άπ' τήν ίδια τους τήν πείρα), τά
όριά του καί τήν άδυναμία του νά
διαγράψει μιά άλλη θετική έναλλαχτική πρόταση, ένα πόλο έλξης γιά πολι
τική στράτευση.
Τό φαινόμενο, λοιπόν, τής σημερι
νής κινητικότητας, δέν είναι τυχαίο.

Εκφράζει τήν άνάγκη τής πολιτικής
ένεργοποίησης, όλων αύτών τών δυ
νάμεων...
Είναι συγκλίνουσα ή ιδεολογική
καί θεωρητική πολυφωνία τών
«άνένταχτων»; 'Ιδιαίτερα σέ
περίοδο κρίσης τής Αριστερός;
Τά προβλήματα, πού άντιμετωπίζει
στις μέρες μας τό άριστερό κίνημα
(όχι μόνο στήν Ελλάδα, άλλά καί
αλλού) είναι προβλήματα στρατηγι
κής. Κανείς δέν μπορεί νά διακηρύξει
ότι κατέχει τό άλάθητο. "Οτι ξέρει
άπό τά πριν τή σωστή γραμμή ή ότι
έχει έτοιμες λύσεις, γιά τά νέα φαινό
μενα τής οικονομικής κρίσης ή τών
νέων κοινωνικών άναγκών κλπ. ' Επό
μενα, ή πολυφωνία σέ ιδεολογικά ζη
τήματα, είναι φυσιολογικό νά ύπάρχει.
'Από κεί καί πέρα, είναι νομίζω
διάχυτη ή πεποίθηση πώς πρέπει νά
διδαχτούμε όλοι άπό προηγούμενες
άρνητικές έμπειρίες, ώστε νά άποφύγουμε τόν έκφυλισμό αυτής τής πολυ
φωνίας, σέ παρλληλους μονόλογους,
όπου καθένας όχυρωμένος στά δικά
του ιδεολογήματα, άξίωνε ολοκληρω
τική έπικράτηση. Ά ν αύτό συνδυα
στεί μέ τήν προσπάθεια ξεπεράσμα
τος τών γνωστών ψυχώσεων, προσω
πικών διαφορών, τών φαινόμενων σεχταριστικής άποκλειστικότητας καί
μοναδικότητας, τότε είναι πιθανόν
νά υπάρξει σύγκλιση. Στό παρελθόν,
ή ιδεολογική πολυφωνία λειτούργησε
σάν στοιχείο πολυδιάσπασης καί τε
χνητών πολώσεων. Σήμερα, πού μπαί
νουν σέ άμφισβήτηση ή καταρρέουν
οί ιδεολογικές μυθοποιήσεις, οί βε
βαιότητες, οί άπόλυτες άλήθεις (πού
δέσμευαν τή σκέψη πολλών άγωνιστών στό παρελθόν), ή ιδεολογική
πολυφωνία μπορεί νά λειτουργήσει
σάν στοιχείο δύναμης, γονιμότητας
καί έμπλουτιαμοϋ, γιά νέες πολιτι
κές συνδέσεις.
Τό προνομιακό πεδίο γιά συγκλί
σεις, είναι τά καυτά προβλήματα
τής σημερινής πολιτικής συγκυρίας.
Ή κρίση τής Αριστερός, πέρα άπό
άπαισιόδοξες καί μηδενιστικές άναγνώσεις, άπελευθερώνει ένα δυναμικό

Οί «Σοσιαλιστικοί Σύνδεσμοι» είναι
μία άτυπη κίνηση. Σάν σκοπό οί ομά
δες τών «Σοσιαλιστικών Συνδέσμων»
έχουν νά συσπειρώσουν σέ κάθε δήμο
ή έπαρχιακό νομό όλους αύτούς πού
κατά καιρούς διαφώνησαν γιά ιδεολο
γικούς καί πολιτικούς λόγους μέ τό
ΠΑΣΟΚ, άλλά κι όλους τούς άνθρώπους πού είναι άνένταχτοι στόν εύρύτερο δημοκρατικό χώρο.
Μέχρι στιγμής γίνονται ορισμένες
συζητήσεις γιά τή δημιουργία ένός
φορέα, χωρίς νά έχει άποφασιστεί
κάτι συγκεκριμένο. Στήν Κίνηση αύτή, πού δέν είναι μιά προσωπική μου
κίνηση, συμμετέχουν πολλοί πρώην
βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ, ύποψήφιοι
τού ΠΑΣΟΚ, στελέχη Νομαρχιακών
Επιτροπών καί άλλοι παράγοντες τού
ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου.
Αύτοί πού φαίνονται πρός τά έξω
είναι οί άποχωρήσαντες άπό τό ΠΑ
ΣΟΚ, έχουμε όμως καί έπαφές μέ
όργανωμένους γιατί πιστεύουμε πώς
μέσα στό ΠΑΣΟΚ, ύπάρχουν χιλιάδες
μέλη πού συμφωνούν μέ τήν κριτική
πού κάνουμε έμείς στήν ήγεσία τού
ΠΑΣΟΚ. Αύτά τά άτομα δέν βγαίνουν
έπίσημα πρός τά έξω, έχουμε όμως
ένα διάλογο μαζί τους όχι μόνο έμείς,
άλλά καί άλλες αυτόνομες ομάδες πού
κατά καιρούς έχουν άποχωρήαει άπό
τό ΠΑΣΟΚ.
Είναι αρκετά έντονη ή φημολο
γία πού σέ θέλει στενά συνεργαζόμενο μέ τό ΚΚΕ.
Αύτό πού έχω νά πώ είναι ότι δέν
είμαι άντικομμουνιστής καί ότι συνερ
γάζομαι μέ στελέχη τού ΚΚΕ στό
θέμα τής απλής καί άνόθευτης άναλογικής, όπως συνεργάζομαι μέ στελέχη
τού ΚΚΕ έσωτ., τού ΚΟΔΗΣΟ, τής
ΕΔΗΚ ή αυτόνομες προσωπικότητες.
Τό άν θά συνεργαστώ μέ τό ΚΚΕ ή μέ
όποιαδήποτε δημοκρατική πολιτική
ομάδα ή κίνηση δέν μπορώ νά τό
καθορίσω ούτε μπορεί νά τό ξέρει
κανένας.
Δέν πρόκειται νά κάνω καμιά δια
πραγμάτευση μέ τό ΠΑΣΟΚ, γιατί δέν
πιστεύω πώς τό ΠΑΣΟΚ μπορεί νά
έκφράζει πλέον όλα αύτά πού έκφρα
ζε μέ τή διακήρυξη τής 3ης Σεπτέμ

βρη, ή άν θέλετε μέ τίς πολιτικές
θέσεις πού πήρε μέσα καί έξω άπό τή
Βουλή άπό τό 1974 μέχρι τό 1981.
Ακόμα, γιατί πιστεύω πώς δέν
μπορούν νά λειτουργήσουν στό ΠΑ
ΣΟΚ οί δημοκρατικές διαδικασίες. Θά
μπορούσα νά συζητήσω μέ τό ΠΑ
ΣΟΚ άν όλα έκείνα πού’ έγιναν άφορμή νά παραιτηθώ είχαν πάρει τό σω
στό δρόμο. Μέ τίς άλλες κινήσεις πού
ύπάρχουν δέν έχουμε μέχρι στιγμής
ιδιαίτερες έπαφές, χωρίς νά άποκλείεται κάτι τέτοιο στό άμεσο μέλλον.
Πρωτοβουλία γιά άνοιγμα δια
λόγου λέγεται πώς έχουν πάρει
μιά σειρά στελεχών άνένταχτων
πού προέρχονται άπό τήν έποχή
τού 114.
Ή πρωτοβουλία πού έχουν πάρει
μερικοί άνένταχτοι τής γενιάς τού 114
είναι θετική, γιατί πιστεύω ότι ή γενιά
αύτή έχει προσφέρει πολλά στόν τό
πο. Μέ πολλούς άπ' αύτούς τούς άγωνιστές βρισκόμαστε σέ διάλογο.
Εκτιμάς δτι ύπάρχει σήμερα
πολιτικό κενό στή διάταξη τών
δυνάμεων τής πολιτικής σκη
νής, πού τίθεται μάλιστα μέ
τρόπο έπιτακτικό;
Υπάρχει μεγάλο κενό, όχι ίδεολογικο-πολιτικό κενό, γιατί αύτό μπορού
με νά πούμε ότι έκφράζεται άπό τό
ΠΑΣΟΚ, τή ΝΔ, τό ΚΚΕ, τό ΚΚΕ εσ.
τό ΚΟΔΗΣΟ καί τίς άλλες ομάδες πού
είτε έκπροσωπούνται είτε δέν έκπροσωπούνται στή Βουλή. Πιστεύω ότι τό
κενό μπορούμε νά τό δούμε ιός έξής:
ή μεγάλη κεντρο-αριστερή παράταξη
χρειάζεται όπως καί αύτό πού έκφράζει σήμερα τό ΠΑΣΟΚ. Δέν ύπάρχει
όμως ένα σωστό σοσιαλιστικό κόμμα,
πού νά έχει τό Συνέδριό του, νά
λειτουργεί ή Κεντρική του Επιτροπή,
νά λειτουργεί τό Έ. Γραφείο του. Τό
ΠΑΣΟΚ είναι αύτή τή στιγμή πέρα γιά
πέρα ένα άρχηγικό κόμμα, καί οί
συνέπειες γι' αύτό θά είναι διαλυτικές.
Τό κενό θά γίνει πιό έντονο μετά
τίς βουλευτικές έκλογές όπου θά
προκόψουν άλλοι πολιτικοί όργανισμοι.
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Νίκος Καργόπουλος
« 'Αποκλείουμε τό ένόεχόμενο επανόδου ατό ΠΑ
ΣΟΚ»
' Η σοσιαλιστική Κίνηση γεννήθηκε
σέ μιά σύσκεψη πού έγινε στό Πολυ
τεχνείο στις 8 Όκτώβρη 1983, 150
στελεχών τού ΠΑΣΟΚ άπ' όλη τήν
' Ελλάδα. ' Ομόφωνη ήταν ή διαπίστω
σή μας ότι τό ΠΑΣΟΚ δέν προχωρεί
σέ βαθιές αλλαγές, άπλά διαχειρίζε
ται τήν κρίση τού συστήματος. Ή
μεγάλη πλειοψηφία είδε τή δημιουρ
γία ένός νέου πολιτικού φορέα σάν
τόν μόνο δρόμο πού μπορεί νά δώσει
μιά άλλη κατεύθυνση στις πολιτικές
έξελίξεις στόν τόπο μας. Δέν π ι
στεύουμε ότι ή ίδρυση ένός φορέα
είναι εύκολη υπόθεση, άλλά ήδη τά
σημάδια πού ύπάρχουν δείχνουν ότι
θά βρει πλατιά λαϊκή υποστήριξη. Ε
μείς φιλοδοξούμε νά παίξουμε τό ρό
λο μιας συνιστώσας στή δημιουργία
τού πολιτικού φορέα. "Ηδη άπευθυνθήκαμε πρός κάθε κατεύθυνση πού
έπρεπε. Οί διεργασίες έχουν έπιταχυνΟεϊ καί ή άπήχησή μας στις λαϊκές
τάξεις είναι ήδη σημαντική. Ή Σοσια
λιστική Κίνηση προχώρησε έτσι στήν
όργανωτική της άνάπτυξη. Ήδη έγκαινιάστηκαν μέ ανοιχτή πολιτική
έκδήλωση τά γραφεία τής Τ.Ο. Καρδί
τσας καί σύντομα θά γίνει τό ίδιο σέ
πολλές πόλεις τής έπαρχίας καί σέ
συνοικίες τού Λεκανοπεδίου. ' Επίσης
προχωρεί ή δημιουργία Κ.Ο. πού θά
καλύπτουν συνδικαλιστικούς χώρους.
"Εχουμε ήδη βγάλει 2 φύλλα μιας
βδομαδιάτικης έφημερίδας μέ τιράζ
25.000 φύλλα.
Καί φυσικά έχει ξεκινήσει μέ γρήγο
ρο ρυθμό ή έπεξεργασία τών ιδεολογι
κών καί όργανωτικών μας αρχών. Πι
στεύουμε ότι σέ πολύ σύντομο χρονι
κό διάστημα θά έχουμε διαμορφώσει
τελικά τήν πρότασή μας. Εδώ θέλου
με νά κάνουμε κάποιες διευκρινίσεις.
1) Οί προτάσεις αυτές άποτελούν
βάση γιά συζήτηση καί τίποτα περισ
σότερο.
2) Ό φορέας δέ θά είναι ένα μέτω
πο διαφορετικών πολιτικών γραμμών
άλλά θά έχει σαφείς θέσεις σ' όλα τά
μεγάλα προβλήματα πού άντιμετωπίζει ό τόπος. Οί θέσεις αυτές θά προ
κόψουν άπό ένα άνοιχτό δημιουργικό
διάλόγο άνάμεσα στίς συνιστώσες πού
θά δημιουργήσουν τό φορέα.
' Ως βασικές άρχές γιά τή συγκρότη
ση τού νέου πολιτικού φορέα βλέπου
με τά έξής:
1) τό όραμα μιας αύτοδιαχειριζόμενης σοσιαλιστικής κοινωνίας.
2) τήν άρνηση όποιασδήποτε ήγεμονίας άπό άλλο πολιτικό φορέα μέσα
ή έξω άπό τήν Ελλάδα.
3) μιά πολιτική γραμμή πού θά
τολμάει τή σύγκρουση μέ τό κατεστη
μένο, θά προτείνει βαθιές άλλαγές,
άλλά ταυτόχρονα θά στηρίξει μέ ύπευθυνότητα κάθε θετικό κυβερνητι
κό μέτρο πού θά προστατεύει κάθε
κατάκτηση άπό τήν έπιβολή τής δε
ξιάς.
4) οί κοινωνικές άλλαγές δέν μπο
ρούν νά γίνουν χωρίς τό λαό καί πολύ
περισσότερο ένάντιά του. Γι' αύτό θά
δουλέψουμε μέσα στό μαζικό κίνημα
γιά τή δημιουργία εύνοϊκών κοινωνι
κών συσχετισμών χωρίς διάθεση όργανωτικού έλέγχου.
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5)
ή δημοκρατική λειτουργία τού
φορέα πρέπει νά προύποθέτει τήν
έλεύθερη διακίνηση όλων τών άπόψεων σ' όλη τήν όργάνωση, τήν άποφυγή δημιουργίας χάσματος άνάμεσα σέ
ήγεσία καί βάση, τή συλλογικότητα,
τή συμμετοχή όλων τών μελών στή
λήψη τών άποφάσεων καί γενικά τό
κόμμα θά είναι πιστή μικρογραφία
τής κοινωνίας πού οραματιζόμαστε.
Στό χώρο πού άποδεσμεύτηκε
άπό τό ΠΑΣΟΚ, έμφανίζονται
διαφοροποιήσεις καί διαφορε
τικές θέσεις, π.χ. μεταξύ τής
«Κίνησης Καργόπουλου» καί
του «ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ» ή μεταξύ
αύτών καί τών «Σοσιαλιστικών
Συνδέσμων» τού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ.
Πόσο εύκολη είναι μιά δυνατό
τητα σύγκλισης μέ δυνάμεις
πού προέρχονται άπό άλλους
πολιτικούς χώρους όπως τήν
κομμουνιστική άριστερά, όταν
οί ίδιες αύτές κινήσεις μ' ένα
κοινό ιστορικό παρελθόν καί
μιά κοινή άναφορά έμφανίζονται τόσο διαφορετικές;
Τό ΠΑΣΟΚ δέν ήταν ένα κόμμα ο
μοιογενές. Υπάρχουν άντιλήψεις παλαιοκομματικές, σοσιαλδημοκρατικές,
συντεχνιακές, τεχνοκρατικές, γρα
φειοκρατικές και άριστερές-σοσιαλιστικές πού σήμερα συναντιώνται κύ
ρια στή βάση. Λογικό είναι όσοι φεύ
γουν άπ' τό ΠΑΣΟΚ νά κινούνται
πρός διαφορετικές κατευθύνσεις. Ό 
πως έπίσης λογικό είναι άγωνιστικές
πολιτικές δυνάμεις πού είναι ριζωμέ
νες μέσα στό έλληνικό λαϊκό κίνημα
νά συγκλίνουν σέ μιά κατεύθυνση
άπό διαφορετικές προελεύσεις.
Πώς αντιμετωπίζετε τήν περί
πτωση τό ΠΑΣΟΚ νά καταλήξει
στό Συνέδριό του σέ διαφορετι
κές θέσεις; 'Υπάρχει ένδεχόμενο νά διαπραγματευθεϊτε τήν
έπανένταξή σας;
Θά ήταν ευχής έργο τό ΠΑΣΟΚ νά
είχε τραβήξει έναν άλλο δρόμο, όπως
έπίσης νά διαπιστώσει έπιτέλους, έ
στω καί στό Συνέδριό του, ότι οδηγεί
τή χώρα σέ έπικίνδυνα άδιέξοδα. Αλ
λά αύτό δέν είναι δυνατό νά γίνει. ' Η
ήγεσία τού ΠΑΣΟΚ έχει κάνει οριστι
κές επιλογές καί δέ θά έπιτρέψει στή
βάση νά έπιβάλει όποιαδήποτε άλλαγή γραμμής. Έτσι λοιπόν άποκλείουμε κάθε ένδεχόμενο έπανόδου μας
στό ΠΑΣΟΚ. Όσο γιά τή λογική τής
«έπαναδιαπραγμάτευσης» πού θέτει
τό έρώτημά σας καί πού χαρακτηρίζει
άλλους κατά καιρούς άποχωρήσαντες
άπ’ τό ΠΑΣΟΚ τήν άρνούμαστε καί
γιά λόγους άρχής. Τήν άποχώρησή
μας άπ’ τό ΠΑΣΟΚ δέν τή διαπραγμα
τευτήκαμε, ούτε θά «διαπραγματευό
μασταν» τήν παραμονή μας άν πολιτι
κά μάς κάλυπτε.
'Εξετάζετε τήν περίπτωση συμ
μετοχής στίς Εύρωεκλογές είτε
μέ αύτόνομο ψηφοδέλτιο, είτε
με ψηφοδέλτιο συνεργασίας, εί

τε μέ καμπάνια «κριτικής ύποστήριξης» κάποιου σ υνδυ α 
σμού;
' Οπωσδήποτε ό νέος πολιτικός φορέ
ας πρέπει νά πάρει μέρος στίς Εύρωε
κλογές, γιατί άποτελούν μιά σημαντι
κή πολιτική μάχη. Πρέπει νά κάνει τίς
προτάσεις του καί συνολικά πάνω στό
πολιτικό ζήτημα τής πατρίδας μας και
ειδικά πάνω στά ζητήματα τής ΕΟΚ.

Ή μάχη αυτή θά βοηθήσει στή συ
σπείρωση τών δυνάμεων πού θά συ
γκροτήσουν τόν νέο φορέα. Μιά έκλογική έπιτυχία -πολύ πιθανή, κατά τίς
ένδείξεις μας- τού νέου κόμματος
στίς Εύρωεκλογές θά στείλει ένα κα
θαρό μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση,
θά συμβάλει σέ μιά πίεση γιά μιά άλλη
πολιτική καί θά δώσει στό λαϊκό κίνη
μα τήν αύτοπεποίθηση πού βαθμιαία
χάνει μέ τή διαχείριση τής κρίσης πού
κάνει τό ΠΑΣΟΚ.

Γιάννης Μπαχάρας
«Κανένα κόμμα τής 'Αριστερός όέν έχει
έ\
έναλλακτική πολιτική»
Μία σχετικά αύξημένη κινητικότητα
πού παρατηρείται αύτό τόν καιρό στό
χώρο τής άνένταχτης άριστεράς, καί
πού έπισημάνθηκε άπό τόν Τύπο,
άφορά στίς προσπάθειες πού γίνονται
γιά νά ύπάρξουν κάποια πρωτογενή
μορφώματα μέ άπροσδιόριστους άκόμη στόχους.
Μέχρι καί τίς έκλογές τού 81, τό
μόνο πολιτικό μέτωπο πού μπορούσε
νά συσπειρώσει καί νά κινητοποιήσει
τίς εύρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις,
παίρνοντας ύπόψη τή συγκεκριμένη
πολιτική τους συνείδηση, ήταν αύτό
πού άνοιγόταν έναντίον τής δεξιάς
καί τών στηριγμάτων της (ιμπεριαλι
σμός, ξένα καί ντόπια μονοπώλια
κλπ). Ωστόσο, ή άνοδος τού ΠΑΣΟΚ
στήν κυβέρνηση καί ή πολιτική πού
άσκεί, μετέφερε προβληματισμούς
καί άντιπαραθέσεις άπό τό άφηρημένο έπίπεδο στήν κοινωνική καί πολιτι
κή πραγματικότητα. "Ετσι, π.χ. τό
έρώτημα άν οί «κοινωνικοποιήσεις»
-καί τί θά πεί κοινωνικοποίηση- καί
οί συγκεκριμένες θεσμικές άλλαγές
έντάασονται σέ μία διαδικασία σοσια
λιστικού μετασχηματισμού, όπως ι
σχυρίζεται τό ΠΑΣΟΚ καί ή δεξιά, γιά
διαφορετικούς ό καθένας λόγους, ή
έάν διευκολύνουν τό ξεπέρασμα τής
κρίσης τού συστήματος, τόν έκσυγχρονισμό του, καί κατά συνέπεια τή
συνέχειά του, δέν είναι πιά ύποθετικός διάλογος, άλλά συνδέεται μέ τήν

άμεση καί άπτή πραγματικότητα. Ε
πιπλέον, άποκαλύπτεται καθημερινά
μιά άντιφατικότητά στήν άσκηση τής
πασοκικής πολιτικής -θετικά στοιχεία
πού άναιρούνται όμως άμέσως άπό
κάποια άλλα, άρνητικά- καί μιά σα
φής διάσταση άνάμεσα στίς διακηρύ
ξεις καί τήν πρακτική του. Ωστόσο,
άκόμη καί σήμερα πού είναι ολοφάνε
ρο ότι τό χαρτί τού ΠΑΣΟΚ δέν παί
ζεται άριστερά, ή τουλάχιστον μέ συ
νέπεια άριστερά, κανένα κόμμα τής
Αριστερός δέν έχει νά άντιπαραθέσει
μιά πειστική έναλλακτική πολιτική
πρόταση πού νά συσπειρώνει σέ μιά
προοπτική ύπέρβασης τής συγκεκρι
μένης άλλαγής πού πραγματοποιεί τό
ΠΑΣΟΚ. Τά κόμματα τής Άριστεράς
περιορίζονται, ούσιαστικά, στήν ά
σκηση πίεσης πρός τό ΠΑΣΟΚ νά
ύλοποιήσει τίς ύποσχέσεις του, πράγ
μα πού μπορεί νά γίνει -πάντα κατά
τήν άποψη αύτών τών κομμάτων- μό
νο άν τό ΠΑΣΟΚ συνεργαστεί μαζί
τους. Αύτή ή άδυναμία τών κομμάτων
τής Άριστεράς νά διαμορφώσουν καί
νά προωθήσουν μιά ριζοσπαστική
πρόταση, δημιουργεί δυσφορία, έντάσεις καί άπογοητεύσεις στά μέλη τους
πού όλο καί περισσότερο συνειδητο
ποιούν τά άδιέξοδα. Οί προβληματι
σμοί αύτών τών μελών διαπλέκονται
μέ τούς προβληματισμούς τών άνένταχτων καί σοβαρής μερίδας τών με
λών τού ΠΑΣΟΚ καί τούς δίνουν νέα
ώθηση.

'Υπάρχουν προοπτικές γιά τούς
άνένταχτους;
Τό πρώτο πού μπορεί νά πεϊ κανείς
είναι ότι οί προοπτικές δέν είναι ίδιες
γιά όλους τούς άνένταχτους. Καί αυτό
γιατί τόσο οί πολιτικοί λόγοι πού τούς
έκαναν άνένταχτους όσο καί οί σημε
ρινοί πολιτικοί καί ιδεολογικοί προσα
νατολισμοί τους είναι τόσο διάφοροι,
καί πολλές φορές άντιθετικοί μεταξύ
τους, πού δέν άφήνουν κανένα περι
θώριο ενιαίας παρουσίας στό πολιτικό
προσκήνιο. Έξ άλλου οί κύριοι ιδεο
λογικοί χώροι έχουν τις πολιτικές τους
έκφράσεις. Τό ΚΚΕ, ΚΚΕεσ. καί τό
ΠΑΣΟΚ έκφράζουν αντίστοιχα τόν
ορθόδοξο μαρξισμό-λενινισμό, τήν
κομμουνιστική άνανέωση καί τόν ευ
ρωπαϊκό σοσιαλισμό μέ κάποιες Τρι
τοκοσμικές αποχρώσεις. Τό άν υπάρ
χει πλήρης άντιστοιχία ανάμεσα στό
ιδεολογικό ύπόβαθρο καί στήν άσκούμενη πολιτική, ή άν υπάρχουν
παρεκκλίσεις πού πρέπει νά διορθω
θούν είναι έσωτερικό πρόβλημα τού
κάθε χώρου. Όσοι λοιπόν άπό τούς
άνένταχτους θέτουν έρωτηματικά ή
άμφισβητούν τίς «άναλλοίωτες» άλήθειες τής παραδοσιακής άριστερής
σκέψης, όσοι έχουν καταλάβει ότι τά

αδιέξοδα τών άριστερών κομμάτων εί
ναι συναρτημένα μέ τούς περιορι
σμούς πού έπιβάλλουν στήν άνάλυση
τής κοινωνικής πραγματικότητας τά
κλειστά ιδεολογικά συστήματα καί οί
θεωρητικές άνεπάρκειες, δέν έχουν
άλλη πολιτική έπιλογή άπό τήν προο
πτική τής διαμόρφωσης όμάδων στή
βάση μιας σχετικής συγγένειας προ
βληματισμού, τό άνοιγμα διαλόγου μέ
άλλες ομάδες, άλλά καί κόμματα, καί
μιά περιορισμένη πολιτική παρέμβα
ση είτε αύτόνομα κάθε ομάδα, είτε σέ
συνεργασία μεταξύ τους, είτε σέ συ
νεργασία μέ κόμματα πάνω σέ συμφωνημένους στόχους. Ή διαδικασία
αύτή τής διαμόρφωσης όμάδων θά
έπιτρέψει, ένδεχόμενα, μία προσπά
θεια ανάλυσης σέ βάθος τής σημερι
νής ελληνικής πραγματικότητας πού
σέ συνδυασμό μέ τίς πιό προχωρημέ
νες θεωρητικές αναλύσεις πού γίνο
νται στό έξωτερικό, μπορεί νά οδηγή
σει στή διαμόρφωση ένός νέου ίδεο
λογικού πλαίσιου καί κατά συνέπεια
στή συγκρότηση ένός ριζικά νέου πο
λιτικού σχηματισμού. "Ηδη τά ύπό
συγκρότηση κέντρα πολιτικού προ
βληματισμού, πολιτικές λέσχες κλπ.
καθώς καί τά πολυάριθμα περιοδικά
έντάσσονται σ' αύτή τή διαδικασία.

Δημήτρης Τζουβάνος
«Είμαστε άντίδετοι στά «κόμματα» ευκαιρίας»
Ή μερική καί άπό διαφορετική θέ
ση απόρριψη τού παραδοσιακού, πού
χαρακτηρίζει τήν άνένταχτη αριστερά,
δέν αποτελεί σημείο σύγκλισης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ή έπιμερισμένη
πείρα καί οί μοναχικές άναζητήσεις
στήν άνένταχτη άριστερά άν καί τρο
φοδότησαν ένα φλύαρο πολύ-μονόλογο, δέν έχουν μπει σέ ούσιαστικό
διάλογο. "Ετσι, άδικαίωτη ακόμα, ή
πολυδιάσπαση δέν κυοφορεί, μιά άμε
ση σύγκλιση, πολύ περισσότερο άν
ληφθεί ύπ' όψη ή κοινωνική σύνθεση
τού άνένταχτου χώρου. Είναι βέβαια
πιθανό, ή αύξανόμενη άμφισβήτηση

απέναντι στά μεγάλα κόμματα, νά έ
πιτρέψει τήν εύκαιριακή δημιουργία
σχημάτων στήν άνένταχτη άριστερά,
πού όμως δέ θά άποτελέσουν τήν
τρίτη λύση. Πιστεύω ώστόσο ότι ύπάρχουν δυνάμεις σ' αύτό τό χώρο
πού μπορούν νά άξιοποιήσουν τούς
ειδικότερους όρους τους σέ μιά δύ
σκολη πορεία σύγκλισης. Θά χρεια
στεί βέβαια νά συνειδητοποιηθεί ή
μερικότητα αύτών τών δυνάμεων άπό
τίς ίδιες, άλλά καί τό γεγονός ότι ή
σύγκλιση δέν μπορεί νά γίνει έξω
απ' τό έδαφος τής μαζικής ταξικής
πάλης.

Χωρίς σωσίβιο
Sola salus victis nullam sperare salutem: Μόνη σωτηρία γιά τούς νικη
μένους τό νά μήν έλπίζουν σέ καμιά
σωτηρία. Έ τσι τέλειωνε ένα κείμενο
τού 1981 πού άπευθυνόταν ατούς
«άνένταχτους» έκείνης τής έποχής,
έν όψει βέβαια τής «πλημμυρίδας»
τού ΠΑΣΟΚ καί τών έκβιαστικών
διλημμάτων πού άπειλοϋσαν τό χώ
ρο τους μέ έξαφάνιση1. Πόσα έχουν
άλλάξει άπό τότε; Πόσο μοιάζουν οί
σημερινές κινήσεις άνεντάχτων μέ
τό κίνη μ α τώ ν σ υ σ π ειρ ώ σ εω ν
τού '79 ή μέ τίς άνεξάρτητες φοιτη
τικές παρατάξεις τού '74;
1. Χρ. Λαζαρίδη, Κ.Β. Δημητρίου «ΠΑΣΟΚ
καί έξουσία - καί ή Αριστερά;» Αντί τ.
170 30 - 1- 81 .

Ή έπιλογή τής «μή ένταξης»
μπορεί νά σημαίνει άπλά τή συνει
δητή διαφωνία μέ δλα τά κόμματα.
Μπορεί όμως καί νά σημαίνει τήν
άνάληψη πρωτοβουλιών πού θά τά
ύποκαταστήσουν. Βρισκόμαστε ά
ραγε σήμερα γιά μιά άκόμα φορά
μπροστά σ' αύτή τή δεύτερη έπιλοΥή;
Ή πείρα άπό τίς άλλεπάλληλες
άπόπειρες σύγκλισης μεταξύ όργανώσεων τής άνανεωτικής άριστε
ράς, άνένταχτων καί άποδεσμευόμενων άπό τά μεγάλα άριστερά
κ ό μ μ α τα π ο ύ έγινα ν άνάμ εσα
στό '78 καί στό '80, πείθει όλους
νομίζω π ο ύ είχαν συμμετάσχει
σ' αυτές, πώς ή άνάληψη πρωτο
βουλιών γιά τήν αύτόνομη παρου

Ποιά είναι ή γνώμη σου γιά τίς
κ ινήσεις τώ ν «Σοσιαλιστικών
Συνδέσμων» καί τού Στάθη Παναγούλη; Πρόκειται γιά μιά προ
σέγγιση μέ τό ΚΚΕ;
Δέν πιστεύω ότι διαθέτουν τούς
όρους γιά τή δρομολόγησή τους στήν
τροχιά τής αριστερός καί ή μετωπική
προσέγγιση τού ΚΚΕ δέν μπορεί νά
τούς έξασφαλίσει. Ο Σ. Παναγούλης
θά πρεπε νά άρει τήν πολιτική του
άνάλυση καί σύλληψη ως τό ύψος τής
άγωνιστικότητάς του άν ήθελε νά άποφύγει τή μετωπική του άξιοποίηση,
κι όχι μόνο άπ' τό ΚΚΕ.
'Υπάρχει κάποια πιθανότητα
σύμπλευσης μέ τήν κίνηση Καργόπουλου;
Ή κίνηση Καργόπουλου άποτελεί
τυπικό παράδειγμα ύποκειμενισμού.
Τό Σεπτέμβρη, στή βάση μιας έλλιπούς καί λαθεμένης κριτικής, προτεί
νει μιά στάση ούσιαστικά ένσωματωμένη, πού τό αδιέξοδό της ύπογράμμισε ή ίδια ή διαγραφή του. Τόν Όκτώβρη, άναλαμβάνει τή συγκρότηση
νέου κόμματος σά νά ταν ή διαγραφή
του ό μοναδικός κι έπαρκής όρος πού
έλειπε γι' αύτό. Όμως, όπως ό σοσια
λισμός πού λείπει δέν έρχεται στις 18,
έτσι κι ό φορέας πού λείπει απαιτεί
τούς δικούς του όρους. "Οσο ό Καργόπουλος τούς αγνοεί κι έπιμένει
στήν έκμετάλλευση τής αμφισβήτησης
σ' εύκαιριακές κι άδιέξοδες κατευ
θύνσεις, άπομακρύνεται ό ίδιος κι
άπ' τή μαζικοποιούμενη αμφισβήτη
ση, κι άπό όποιαδήποτε πολιτική
στοιχειώδους σοβαρότητας.
Μέ τήν μή «πασοκογενή» άνέ
νταχτη άριστερά, τί σχέσεις έχει
τό «ΦΥΛΛΑΔΙΟ», ή τί προσπα
θεί νά προωθήσει;
Παρά τά συμπλέγματα τής μή «πασοκογενούς» άνένταχτης αριστερός,
άπέναντι σ' ό,τι προέρχεται άπ' τό
ΠΑΣΟΚ. τό Φ. θεωρεί ότι αύτή κρυ
σταλλώνει σημαντικές καταχτήσεις
γιά τό κίνημα. Τό Φ προσπαθεί νά

σία ένός «άνένταχτου», «άνανεωτικοΰ» ή «άποδεσμευόμενου» πόλου
δέν άρκεϊ γιά νά ξεπεράσει κάποια
έπαναλαμβανόμενα άδιέξοδα. "Ισως
έπειδή ό «λόγος» τού κόμματος
παραμένει ένεργός καί μετά τήν
άποχώρηση, ίσως έπειδή τό κενό
πολιτικής γιά τό όποιο έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς όλες οί
κεντρικές έπιτροπές δέν μπορεί πα
ρά νά άναπαράγεται καί έκτός κομ
μάτων. Ίσως έπειδή κάθε έπί μέ
ρους πόλος «μή ένταξης» συγκρο
τείται σέ άντίθεση μέ διαφορετικό
κόμμα ή όμάδα, μέ άποτέλεσμα ό
έπιδιωκόμενος «κοινός λόγος» νά
παραμένει άσύμβατος. “Ισως καί
γιά όλα αύτά μαζί, ίσως καί γιά κάτι
άλλο, τό σίγουρο είναι ότι ό χώρος
πού δέν κατόρθωσε νά συγκροτη
θεί σέ καλύτερες έποχές δέν θά
συγκροτηθεί ούτε τό 83 ούτε άλλη
χρονιά άν δέν κατακτηθούν πρώτα
κάποιες προϋποθέσεις.

άποτελέσει δίοδο αύτών τών καταχτή
σεων στήν «πασοκογενή» άριστερά κι
άντίστροφα. Ή παρέμβαση τού Φ.
στήν μή πασοκογενή άριστερά ση
μειώνεται στό πρώτο του κιόλας τεύ
χος μέ τήν κριτική τών «άριστερών
τού Υ.Ν.Γ. καί τού κράτους». Ή κρι
τική παραπέρα στόν ύποκειμενισμό
καί τόν αύτοκεντρισμό τής μή πασοκογενοϋς άριστεράς. πού οδηγεί στήν
άναπαραγωγή τής κρίσης καί τελικά
στήν ούρά τής αστικής πολιτικής, έντάσσεται στήν προσπάθεια τού Φ.
νά συμβάλει στή διέξοδο γιά τήν άρι
στερά πού δέν μπορεί παρά νά ναι
ένιαία.
Ά κούγεται τελευταία ότι είναι
πιθανή ή έπάνοδός σας στό ΠΑ
ΣΟΚ σάν «νόμιμη τάση», έν Öψει μάλιστα τού συνέδριου. "Ε
χουν κάποια βάση αύτά;
Πάμπολλά κείμενα τού Φ. άλλά καί
δημοσιεύσεις μας σ' άλλα έντυπα τής
άριστεράς, άντιμετωπίζουν τήν ένσωματωμένη λογική τών «νόμιμων τάσε
ων» καί τήν αύταπάτη τού «συνέ
δριου». Είμαστε αύτοί πού έπί χρόνια
άντιπαλέψαμε σταθερά στό χώρο τού
ΠΑΣΟΚ κάθε είδους λαθροβιωτική
είσοδιστική ή λεγκαλιστική λογική,
πολιτικά καί ιδεολογικά. Είμαστε αύ
τοί πού πετύχαμε νά συγκροτήσουμε
μαζικά μιά πραχτική ένάντια σέ κάθε
είδους ένσωμάτωση, τόσο στή γρα
φειοκρατική δομή τού ΠΑΣΟΚ όσο
καί στήν κυβερνητική τους πολιτική.
Η έναντίωσή μας στά «κόμματα» ευ
καιρίας δίνουν τήν άφορμή μιάς τέ
τοιας φιλολογίας σ όσους φοβούνται
άκριβώς αύτή τή σταθερή μας στάση.
Η πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψή
μας, έπιβεβαίωαε ότι ό μακροχρόνιος
αγώνας μας γιά συνολική ρήξη μέ τήν
έσωκομματική κι άργότερα τήν κυ
βερνητική πολιτική τής ήγεσιας τού
ΠΑΣΟΚ έχει διαμορφώσει μαζικά άντίστοιχες συνειδήσεις καί πραχτικές.
Επιβεβαίωσε άκόμα ότι σ' αύτή τή
βάση συμβάλλουμε πρωτοποριακά
στή συγκρότηση τών όρων γιά μιά
πραγματική έναλλαχτική προοπτική
στό Λαϊκό Κίνημα.

"Ισως ή αύτοδιάλυση τού έστω
καί χαλαρού σχήματος τής Β Πα
νελλαδικής, παρόλο πού συνέβη χω
ρίς νά έπιδιωχθεί συνειδητά (ή μή
πως άκριβώς γι' αύτό;) συνιστά μιά
έπιλογή ; Ένα χαλάρωμα τής γρο
θιάς, μιά προσωπική άποδέσμευση
πού συνεπάγεται ή έγκατάλειψη
κάθε σανίδας σωτηρίας. "Ισως μόνο
μετά άπό κάποιες διαδικασίες ανα
σύνταξης, σέ προσωπικό πιά έπίπεδο, είναι δυνατόν νά ξαναμιλήσουμε
γιά σύγκλιση καί πόλους χωρίς νά
άνατριχιάζουμε όπως σήμερα.
Μήν άπογοητεύεστε, σύντροφοι,
ή ταξική πάλη έχει τόσα πεδία κα
θημερινής σύγκρουσης πού δέν θά
πλήξετε έγκαταλείποντας τίς πολι
τικές σας πρωτοβουλίες. Πρέπει ό
μως νά μάθουμε νά κολυμπάμε χω
ρίς σωσίβιο πρίν συγκροτήσουμε ό
μάδα ναυαγοσωστών.
Κώστας Βουρνάς

νώ τό Παλαιστινιακό φαίνεται ότι
όδεύει στήν λύση του διά τής απλής
μεθόδου τής δολοφονίας καί τού
τελευταίου έπιζώντος, κάποια άγωνιώδη
έρωτήματα έμφανίζονται στόν έγχώριο τύπο,
τόν άπό παράδοση ή δηλωμένα ταγμένο ατό
πλάι τού άγωνιζόμενου Παλαιστινιακού λαού.
(«Γιααέρ Α ρα φ ά τ: είναι τό τέλος;» τού
Κώστα Γαλανόπουλου «Νέα» 8.11.83). "Ας
δούμε τή φύση αύτών τών έρωτημάτων:
1) Ό άγώνας τού Παλαιστινιακού λαού
έφτασε στήν «τελευταία πα ρά γραφ ο», καί
τό άπορρέον δράμα στό «τελευταίο
σκηνικό» του. Τό πρόβλημα γιά τόν κ.
Γαλανόπουλο είναι άν τό «Κύριο πρόσωπο
τον έργου» θά βγει ζωντανό άπό τόν
«τελευταίο γύρο».
'Αγνοώ τήν έκταση τής θεατρικής
κουλτούρας τού κ. Γαλανόπουλου. 'Επειδή
όμως τό άρθρο του δέν άναφέρεται στά
θεατρικά νέα τής σαιζόν, άλλά σέ πολιτικά
πράγματα, όφειλε νά γνωρίζει, μόνο καί μόνο
γιατί ό Γιασέρ Ά ραφάτ τό άπόδειξε
έμπρακτα σ' δλη τή διάρκεια τού πολιτικού
του βίου, δτι ένας τέτοιος πολιτικός ήγέτης
δέν παύει νά είναι ή μαχόμενη συνείδηση
ένός λαού, όκόμη καί άν «τα μαλλιά του
άσπρίζονν». 'Εδώ οί τρίχες, άσπρες ή
μαύρες, δέν παίζουν κανένα ρόλο. "Αν αύτός
ό άγώνας έχει λήξει γιά τόν πολιτικό
συντάκτη τών «Νέων», άς κρατήσει τήν
άγωνία γιά τήν τύχη τών ήθοποιών μετά τήν
παράσταση γιά τόν έαυτό του.
2) « Άλλά κ α ί άν βγει ζωντανός, πάλι θά
είναι δύσκολο νά άρχίσει ένα νέο άγώνα
πάνω στά ίδια τά παλιά π ρ ό τυπα » . Οί
μαχητές κουράστηκαν άλλά δέν μπορούν
ν' άφήσουν τά δπλα γιατί οί μεγάλοι πού
όρίζουν τίς τύχες αύτού τού κόσμου δέν
άποφάσισαν τί θά τούς κάνουν. ’Εδώ ή
άγωνία τού κ. Γαλανόπουλου κορυφώνεται.
Αύτός ό άγώνας είναι άδιέξοδος γιατί είναι
στηριγμένος σέ παλιά πρότυπα. Ό
άρθρογράφος τών «Νέων» δίνει τή διέξοδο
σ' δλα τά άδιέξοδα. « Ό διάλογος είναι τό
μόνο π ού έπ είγει γιά νά διευκρινισ τεί δτι
τά π ρ ά γμα τα δέν είναι τόσο άπλά κα ί
χονδροειδή δαο τά βλέπουν οί φανατικοί».
Ποιά είναι λοιπόν ή φύση τής άγωνίας σας
κ. Γαλανόπουλε; Ό άγώνας στηριγμένος σέ
παλιά πρότυπα, οί μαχητές φανατικοί,
κουρασμένοι, μαριονέττες στά χέρια τών
μεγάλων, ή τακτική καί ή στρατηγική άπλή
καί χονδροειδής, άμόν νά τελειώνουμε,
καθήστε στό τραπέζι τών διαπραγματεύσεων,
μέ τό πιστόλι στόν κρόταφο, περικυκλωμένοι
άπό παντού, έγκαταλειμμένοι άπό τούς
πάντες, νά παρακολουθήσουμε τήν κάθαρση.
3) « Ό Ά σ α ν τ δέν είναι σώνει κ α ί καλά ό
π ρ ά κ το ρ α ς τής Μόσχας, ούτε ό Ά ρα φ ά τ
είναι άπλώς τά πιόνι τον Ρήγκαν». Δηλαδή
είναι, άλλά δέν είναι άπλώς. Είναι σύνθετα.
Στόν άγώνα αύτό δέν ύπάρχει θύτης, δέν
ύπάρχει θύμα. 'Υπάρχει μόνο «ή κοινή
ιδιότητα τού θύματος». Ω στόσο οί ρουκέτες
στήν Τρίπολη, ναί αύτή τήν «όμορφη
Τρίπολη πο ύ γνώρισε το ύς Φ οίνικες κ α ί
τούς Σ ελευκ ίδες» πέφτουν 50 τό λεπτό,
τινάζοντας στόν άέρα σώματα μαχητών καί
άμάχων. Αυτοί πού σκοτώνονται, σίγουρα δέν
νιώθουν ξεψυχώντας δτι «βράζουν στό Ιδιο
καζάνι» μ’ αύτούς πού τούς σκοτώνουν.
'Υπάρχουν άρθρα πού προκαλούν τό
δημόσιο αίσθημα. Τό άρθρο τών Νέων είναι
ένα άπ' αυτά.
Α. Λαζαρίδου

Ε

πό τά άρθρα πού γράφτηκαν άμέσως
μετά τήν άνακήρυξη τού «τουρκοκυπριακού κράτους» ξεχώρισε τό
πρωτοσέλιδο άρθρο τής σύνταξης στήν
έφημερίδα «'Ελεύθερη Γνώμη», στίς 16
Νοεμβρίου. Έ ξ άρχής έντυπωσιάζει ό τρόπος
μέ τόν όποιο ό συντάκτης τού άρθρου
διαγράφει άπό τήν έλληνική γλώσσα τή λέξη
«τουρκοκύπριοι» τήν όποια ύποκαθιστά μέ
τά έξής κατ' αυτόν συνώνυμα: «συρφετός
τών τιποτένιω ν κα ί τών άνύπαρκτων»,
«ιστορικά μη δενικά τής ανθρω πότητας πού
δίχως ίχνος διαβαίνουν στή γή τού
Τεύκτρον», «τρωγλοόίαιτοι πού
άνα πήδησα ν άπό τά υπόγεια» κ,λ.π. Δέν
έπρόκειτο άπλά γιά φραστικές κορώνες, ή
έκφράσεις άγανάκτησης. Ό ρατσισμός τού
συγγραφέα -καί ή ιδιαίτερη έπιμονή του στήν
ιδιότητα τών τουρκοκυπρίων νά είναι
«άνύπαρκτοι»- οδηγούσε άρκετά μακριά.
Αμέσως μετά τήν εισαγωγή, διαφαίνεται
μία προσέγγιση τού άρθρογράφου πρός τίς
θέσεις τής 'Αριστερός, καθώς ύποστηρίζει δτι
τό τουρκοκυπριακό πραξικόπημα «είναι
συνω μοσία διεθνής, μικρών κα ί μεγάλων,
κ α ί πάνω ά π 'δ λ α τών «συμμάχων» μας».
'Αντί όμως νά όδηγηθεί σέ κάποια
άμφισβήτηση τών σχέσεων τής χώρας μας μέ
τίς ΗΠΑ, όδηγείται, μέσω συνειρμών πού
άφετηρία έχουν τή λέξη «σύμμαχοι», σέ
κάποιο σκεπτικισμό σχετικά μέ τό άν έπρεπε
νά συμμετάσχει ή 'Ελλάδα στόν...
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (..!): «Γίναμε
ολοκαύτωμα στόν Π αγκόσμιο Πόλεμο,
π ισ το ί τών «συμμάχων». Κ αί όρέψ ανε τίς
δάφ νες οί καιροακόποι κα ί οί άπιστοι.
Π ιστέψ αμε στό άντιφααιστικό πνεύμ α τού
Β ' Π αγκοσμίου Π ολέμου κα ί στήν
αύτοδιάθεση τών λαών. Κ α ί ένώ
π ερ ιμένα μ ε τήν "Ενωση μάς έπιβλήθηκε ή
’Α νεξαρτησία».
Κατά τά φαινόμενα, λοιπόν, ό
άντιφασισμός μάς βλάπτει. Στό σημείο αύτό
ό συγγραφέας άποφασίζει νά άποκαλύψει
ποιοι τέλος πάντων είμαστε «έμείς».
« Ό χ ι μιά Κ υβέρνηση, άλλά ένας Λαός.
"Οχι ό Λ αός τής Ε λλά δα ς, άλλά ή φυλή
τών Ελλήνων. "Οπως στή Σ αλαμίνα κι
όπως στό Βόσπορο κι όπως στήν Αλβανία.
Μέ τήν ίδια ψυχή, τή μιά ψυχή. Κ α ί τό
ίδιο πνεύμα, τό π νεύ μ α δλων τών
έλληνικών αιώνων». Συνοπτικά λοιπόν: μιά
κυβέρνηση, ένας λαός, μία φυλή, μία ψυχή,
ένα πνεύμα...
Καί τό φινάλε τού άρθρου: «Μόνοι, μέ
περ ισσ ότερ ους δπως πάντα. Α λλά κ α ί
άτρεμοι μπροστά ατό πλήθος, δπως πάντα.
Δ έ βρήκαμε περιθώ ρια π ού δέν
έξαντλήσαμε, λύσεις π ού δέν άναζητήσαμε,
διαιτησίες, μεσολαβήσεις, εισηγήσεις πού
άρνηθήκαμε. Κ α ί δέν είχαμε άλλη σκέψη
στό νοϋ, Κ υβέρνηση κ α ί Λαός, άπό τήν
Ειρήνη, στόν γειτονικό μα ς χώρο κα ί στόν
κόσμο τής Γής. Α λλά τώρα γυρίζουν οί
τροχοί τού χρόνου, άλλάζουν οί καιροί,
όλλάζει ή σελίδα ή ιστορία. Κ α ί τώρα ή
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Ελλάδα, π ού όέ δέχτηκε π οτέ τήν
ταπείνωση, βρίσκεται κα ί πάλι στήν ώρα
τού χρέους. "Οπως πάντα, χωρίς
διλήμματα’. Μέ τήν ίδια άπόφααη κ α ί τώρα.
Δέ θά μείνουμε άπαθείς!...»
Ή προσφυγή τής «Γνώμης» στά ιδανικά
τού φασισμού, άπό τήν άνωτερότητα τής
«φυλής», μέχρι τήν πατριδοκαπηλεία,
διακόπηκε -εύτυχώς- τήν έπαύαριο τού
δημοσιεύματος, δταν ή πρώτη άναστάτωση
πέρασε καί ή κυβέρνηση προχώρησε στήν
άντιμετώπιση τού τουρκοκυπριακού
πραξικοπήματος χωρίς νά δημιουργήσει
άνεξέλεγκτες καταστάσεις. Τό ζήτημα όμως
παραμένει. Δέν υποστηρίζουμε δτι τό
ΠΑΣΟΚ έκτρέφει τό φασισμό στή χώρα μας.
Ίσω ς όμως, έδώ πού τά λέμε, μία κάποια
«κάθαρση» νά είναι άναγκαία. Σκεφτείτε, γιά
παράδειγμα, πού θά τό πήγαινε ή «Γνώμη»
άν πράγματι συνέβαιναν οί «θεαματικές»
έξελίξεις πού υπαινίσσεται τό φύλλο τής 16ης
Νοεμβρίου..

ιαβάζουμε στό γαλλικό περιοδικό
Nouvel Observateur (7-13/10) τό
άκόλουθο άπόσπασμα άπό μιά
συνέντευξη τής γνωστής ψυχαναλύτριας Julia
Kristeva:
«... Στή Δύση, ό θρησκευτικός άνθρω πος
είναι καταρχήν ό άνθρωπος π ού είναι
έρω τευμένος μ 'έ ν α ν Θεό τόν όποιο αύτός
ό ίδιος έχει διαλέξει ν 'ά γα π ά . Κ α ί είναι
φυσικό: ό έρωτας, δπως ξέρουμε,
προϋποθ έτει μιά σχέση συγχώ νευσης μέ
ένα ν άλλο, πού τόν έναωματώνουμε στόν
έαυτό μας, κι αύτή ή σχέση δέν μπ ορεί νά
θεμελιωθεί π α ντού σ 'α ύ τ ό πού, μέσ α στή
γνώση, όρίζει τό άλλο ώς καθαρή
έξωτερικότητα. Ή άγαπητική σχέση,
λοιπόν, κ α ί ή θρησκεία έχουν τό κοινό
στοιχείο δτι δέν έπ ιδ ρο ϋ ν έπάνω μα ς πα ρά
οί δικοί μ α ς πόθοι κ α ί τά δικά μα ς μίση».
Κι έμείς πού μέ δλη τή νεορθόδοξη
φιλολογία κοντέψαμε νά πιστέψ ουμε δτι δλα
αύτά ήταν προνόμια τής Ανατολής·, Πώς θά
μπορέσουμε νά άναπτύξουμε τίς
«άγαπητικές» μας σχέσεις δταν γνωρίζουμε
δτι πηγάζουν δχι άπ ’ τήν όρθοδοξία άλλά
άπ' τόν καθολικισμό; 'Υπάρχει βέβαια καί ή
αισιόδοξη έκδοχή: "Ολα αύτά δέν
άποδεικνύουν άραγε δτι τελικά ό θεός είναι
μόνο ένας;
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Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος (ειδικός
συνεργάτης του Οίκ. Ταχυδρόμου)
γράφει γιά τό βιβλίο τοΰ Γιάννη
Μαρίνου (διευθυντή καί έκδότη) πού
πρόσφατα κυκλοφόρησε μέ τόν τίτλο «Γιά μιά
άλλαγή στό καλύτερο»;
...«'Ο Μ αρίνος άνήκει στην κατηγορία τών
άνθρώπων, πού περιλαμβάνει τούς
μεσαιω νικούς «τρελούς τον βασιλιά», τούς
λαϊκούς θρησκευτικούς ήγέτες, τούς
έπα να στα τικο ύς ήγέτες και ριζοσπάστες
διανοούμενους τού αστικού διαφωτισμού,
τούς έκπροσώ πους τού συνδικαλισμού, πριν
αυτός γίνει κρατική ιδεολογία περισσότερο
ή λιγότερο όλοκληρωτικοϋ τύπου,
ορισμένους δημοαιολόγονς τών
δημοκρατικώ ν κοινωνιών, π ο ύ όλοι τους
ανάτεμναν χωρίς ιδεολογικούς
περιορισμούς, αφ υροκοπούσαν κα ί
κατάγγελναν τήν ύποκρισία τών κοινωνιών
κ α ί τών ιθυνόντων, φώναζαν, όπως τό π α ιδ ί
στό πα ρα μύθι τού Ά ν τερ σ εν , ότι «ό
βασιλιάς είναι γυμνός». Ό Γιάννης
Μ αρίνος είναι ένας αιρετικός (κα ί γ ι ’αύτό
τού άρέσουν οί άφετικοί), είναι ήθικολόγος,
δέν κατατάσσεται εύκολα ιδεολογικά ή
κομματικά, είναι ούσιαστικά άνένταχτος...»
«Τέλος, άν είναι άλήθεια όπως λένε οί
Γάλλοι, ότι «τό στύλ κάνει τόν άνθρωπο»,
τότε θά π ρ έπ ει νά παραδεχτούνε άκόμα κι
α ύτοί π ο ύ ένοχλοϋνται άπό τόν Μ αρίνο ότι
είναι ένα ς μεγάλος ατυλίστας ατό γραπτό
λόγο του, ότι έχει τό δικό του προσω πικό
στύλ»...
Τά ένδεικτικά αποσπάσματα είναι εύγλωττα.
Οί προθέσεις προφανείς. Ή μέθοδος κλασική:
βιβλιοκριτική, ή κατ' έξοχήν εύκαιρία δημόσιας
έκφρασης φιλοφρονήσεων. "Εντυπο τό 'Αντί
(τεύχος τής 28ης 'Οκτωβρίου 1983). Τό
άποτέλεσμα μοναδικό: ό Μαρίνος άνήκει στήν
κατηγορία έκείνη τών άνθρώπων πού
διάβασαν δημοσιευμένη τή νεκρολογία τους.
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στά 1983, ωστόσο μιλάμε μέ δρους τού 1897...

Τίτλος: «Στό δημογραφικό πεδ ίο είναι
βέβαιη ή ήττα κ α ί πιθανός ό άφανισμός μα ς
άπό τήν Τουρκία».
Καί σέ πλαίσιο: « Ε φ ιαλτική ή σύγκριση
τών στατιστικών στοιχείων μεταξύ Ελλάδος
κ α ί Τουρκίας. Έ ά ν όέ σ υνειδητοποιηθεί ή
δημογραφική άλήθεια άπό τούς άρμόόιους
κα ί τόν έλληνικό λαό, θά γίνει προβληματική
όχι μόνο ή συλλογική, άλλά κ α ί ή άτομική
έπιβίωση».
Τό θέμα είναι εύρύτατο, γι' αύτό έπιλέγω
ένα μόνο σημείο: Γράφει ό Ν. Πολύζος:
«Σχετικά μέ τούς έπιδιω κόμενους
δημογραφ ικούς στόχους, ή έλληνική
κυβέρνηση έκδηλώ νει τήν πρόθεση νά
περιορίσει τήν έπιβράόυνση τής φ υσικής
αύξησης τού πληθυσμού. Δέν έχει υιοθετήσει
τήν χωρίς όρους νομιμοποίηση τών
«ύπολογιζόμενω ν» 200.000 έκτρώσεων (...)
Ό έπιόιω κόμενος άπό τήν τουρκική
κυβέρνηση δημογραφικός στόχος είναι
σαφής: μέ τήν άπόλυτη άπαγόρευση τών
έκτρώσεων, σύμφωνα με τις άρχές τοΰ
Ίσλάμ, κ α ί μ έ έτήσια αύξηση τού
πληθυσμού κατά 2 % θά καταστήσει τήν
Τουρκία τού 2.000 τήν ισχυρότερη
δημογραφ ικό χώρα τής Εύρώπης».
Παρατήρηση: Τό καθεστώς Έβρέν -μάς
πληροφόρησαν πρίν άπό λίγο καιρό τά
είδησεογραφικά πρακτορεία- προχώρησε σέ
μιά πρώτη νομιμοποίηση τών έκτρώσεων. Πώς
έρμηνεύεται ή παράλογη σύμφωνα μέ τή
λογική τού άρθρου άπόφαση τής Τούρκικης
χούντας; Μήπως έχει κάποια σχέση μέ τίς
άθλιες συνθήκες ζωής τού τόσο... γόνιμου
τουρκικού λαού;
Υπάρχει, όμως, κάτι πιό σημαντικό άπό τήν
καλή ή όχι ένημέρωση τού κ. Πολύζου: Οί
αγώνες τών γυναικών σέ πολλές χώρες είναι
γνωστό ότι οδήγησαν στή νομιμοποίηση
(μερική ή συνολική) τών έκτρώσεων. Εξίσου
γνωστή -καί άποδεκτή (;)- είναι ή θέση τών
Τάκης Μαστραντώνης
γυναικών ότι κάποια σχέση έχουν κι αύτές μέ
τό σώμα τους καί τήν αναπαραγωγική του
ικανότητα. Ή άποψη ότι ή άντισύλληψη καί ή
έκούσια διακοπή τής κύησης συνδέεται μόνο
μέ τίς άνάγκες τών συνόρων είναι μάλλον
ξεπερασμένη. Υπερβαίνει σέ ζήλο καί τίς πιό
συντηρητικές άπόψεις πού άκούστηκαν στή
Βουλή τών Ελλήνων τό 1980, όταν συζητιόταν
σχετικό νομοσχέδιο. 'Εξάλλου ή θέση τού κ.
Πολύζου, δημοσιευμένη τρεις μόλις μέρες πρίν
άπό σχετικό ρεπορτάζ τού ένήμερου
ΒΗΜΑΤΟΣ, σύμφωνα μέ τό όποιο θεωρείται
πλέον βέβαιη ή νομιμοποίηση τών έκτρώσεων
στή χώρα μας, άποκτά μιά άκόμη διάσταση:
"Ερχεται στήν κατάλληλη στιγμή γιά νά πιέσει
TW* άρμοδίως, ώστε νά ματαιωθεί μιά θετική
κίνηση τής κυβέρνησης τού ΠΑΣΟΚ. Τό
άλλοθι ύπάρχει: Οί Γάλλοι σοσιαλιστές διά
στόματος τού Πρ. Μιττεράν έχουν περιλάβει
«στις τέσ σ ερις προτερα ιότη τες γιά τό 1983
τήν οικογένεια κ α ί τή γεννητικότητα». Μόνο
Τ\ IT έ πρόσφατο άρθρο του στόν
πού σύμφωνα μέ έντελώς πρόσφατα
[ \ y Ο ικονομικό Ταχυδρόμο (10 Νοεμβρίου
στατιστικά στοιχεία, μία στις τρεις Γαλλίδες
1 V 1 . 1983), ό καθηγητής Νίκος Πολύζος
χρησιμοποιεί σήμερα άντισυλληπτικά χάπια ή
άσχολεϊται μέ ένα πρόβλημα πού χρονίζει άπό
ένδομήτριο έλασμα. 'Αδιαφορεί, δηλαδή, γιά
τήν ίδρυση περίπου τοΰ έλληνικού κράτους: τό
τίς προεδρικές προτεραιότητες. Δυστυχώς.
δημογραφικό.
Ζήτημα σοβαρό, πλήν δμως σαφέστατα
Άγγέλικα Ψαρρά
συνδυασμένο μέ τό έθνικιστικό παραλήρημα
όρισμένων περιόδων έθνικής έξαρσης, τό
δημογραφικό δείχνει άνίκανο νά άποσυνδεθεί
άπό τό περιεχόμενο πού άπέκτησε κατά τόν
φθίνοντα 19ο αιώνα, άνίκανο νά άποτελέσει
άντικείμενο κάποιων πιό άποφορτισμένων
ιδεολογικά άναζητήσεων.
Τό άρθρο τού καθηγητή Πολύζου έρχεται
νά έπιβεβαιώσει αύτή τή θέση: Βρισκόμαστε

μως δέν είναι μόνο ή εύρωστία τής
τουρκικής ράτσας πού συνιστά άπειλή
γιά τό γένος μας. Ό «Οικονομικός
Ταχυδρόμος» προσπαθεί έδώ καί καιρό νά
μάς πείσει ότι ή Τουρκία άποτελεί άκόμα
καί τόν μείζονα οικονομικό άνταγωνιστή τής
Ελλάδας, κυρίως στό χώρο τής Μέσης
Ανατολής καί τής Βόρειας ’Αφρικής. Έ τσι ό
Α. Παπανδρόπουλος (Ο.Τ. 18, 5.5.83)
παρουσιάζει τίς έλληνικές καί τίς τουρκικές
έξαγωγές (σάν συνολικό ποσό) στις άραβικές
χώρες τό 1980 καί τό 1981, χωρίς νά κάνει
βέβαια τόν κόπο νά έκθέσει τή συνολικότερη
εικόνα τού οικονομικού άνταγωνισμοϋ στήν
περιοχή. Ε πειδή λοιπόν -μετά τήν
«κοινωνική γαλήνη» πού έπέβαλε τό
πραξικόπημα- οί Τουρκικές έξαγωγές τό
1981 είναι σημαντικά αυξημένες, βγάζει τό
«πολύ άνησυχητικό συμπέρασμα», ότι «ή
Τουρκία έκτοπίζει τά έλληνικά προϊόντα καί
τίς τεχνικές έταιρίες άπό τόν Αραβικό
Κόσμο». 'Αλλά καί ό Ν. Σιμός έπειδή
ανησυχεί γιά τόν αριθμό τών παροπλισμένων
έλληνικών πλοίων καί αγνοώντας καί αύτός
τήν ύπαρξη τής ιαπωνικής, άμερικανικής,
άγγλικής κλπ. ναυτιλίας, διερωτάται έάν «ή
τουρκική θά έκτοπίσει τήν έλληνική
ναυτιλία» (Ο. Τ. 25.11.82), χωρίς όμως νά
παραθέσει ούτε έναν άριθμό γιά τό μέγεθος
τής τουρκικής ναυτιλίας.
Βέβαια ή αντίθεση Έλλάδας-Τουρκίας είναι
καί ύπαρκτή καί έξαιρετικά όξυμένη. Δέν
έχει όμως παρά δευτερευόντος οικονομικό
περιεχόμενο. ' Η κύρια πλευρά τού ζητήματος
είναι γεωπολιτική, άφορά τά όρια τής
κρατικής κυριαρχίας. "Αλλωστε είναι μιά άνευ
προηγουμένου άπλούστευση (ασυνήθιστη
άκόμα καί γιά οικονομικούς συντάκτες) νά
ύποστηρίζει κανείς ότι ό οικονομικός
άνταγωνισμός -ιδιαίτερα άνάμεσα σέ χώρες
τής Δύσης πρέπει άναγκαστικά νά
έκφράζεται καί σέ πολιτικοστρατιωτικό
έπίπεδο.
Αξίζει λοιπόν νά δούμε τά συμπεράσματα
πού συνάγονται άπό μιά πρόσφατη μελέτη
τοΰ Κέντρου Έξαγωγικών Ερευνών καί
Μελετών πού έχει ιδρύσει ό Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Έξαγωγέων, τά όποια
δημοσιεύθηκαν άλλωστε στόν ήμερήσιο τύπο.
« Ή ' Ιταλία είναι ό κύριος άνταγωνιστής
τής 'Ελλάδας στις διεθνείς άγορές... καλύπτει
τό 18,6% τού συνολικού άνταγωνισμού,
ποσοστό ύπερδιπλάσιο τής έπόμενης χώρας,
τής Δυτ. Γερμανίας (8,3%).
Οί υπόλοιπες θέσεις στήν πρώτη δεκάδα
άνήκουν στήν Ισπανία (7,9%), οτή Γαλλία
(7,4%), τίς Η.Π.Α. (5%), τήν 'Ιαπωνία
(4,9%), τήν Τουρκία (4,9%)... Οί χώρες τής
ΕΟΚ άντιπροσωπεύουν τό 47% τού
συνολικού άνταγωνισμού στά βιομηχανικά
προϊόντα...» ( Ελευθεροτυπία 20 Ιουλίου
1983). Ό άνταγωνισμός μέ τήν Τουρκία
άφορά κυρίως τά αγροτικά προϊόντα. (Ή
Τουρκία είναι 4η στόν άνταγωνισμό τών
άγροτικών προϊόντων, ένώ σέ σχέση μέ τό
συνολικό ανταγωνισμό κατατάσσεται 7η). Στά
βιομηχανικά προϊόντα ό άνταγωνισμός άφορά
κυρίως τά βαμβακερά νήματα.
Φαίνεται λοιπόν πώς όταν ή πολιτική
οικονομία γίνεται άπλά πολιτική, άδιαφορεί
άκόμα καί γιά τίς στατιστικές.
Γιάννης Μηλιός
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Καταρρέει ή Δεξιά;
Συγκρούσεις καί διαφωνίες στή
Νέα Δημοκρατία. Δελφίνοι, ύποδελφίνοι, ομαδοποιήσεις, παραπομπές
στό πειθαρχικό, διαγραφές. Είναι
τό σκηνικό πού προβάλλει ό συμπολιτευόμενος τύπος καί πολλές
φορές μέ σκόπιμη υπερβολή, ιδιαί
τερα όταν άντιμετωπίζει δυσκολίες
τό ΠΑΣΟΚ. Μήπως λοιπόν ή δεξιά
«καταρρέει», «διαλύεται» οριστικά
κάτω άπό τά άνομήματά της; Ας
τό πούμε καθαρά. Μιά τέτοια πα
ραμορφωτική εικόνα, φίλαθλου π α
νηγυρισμού, σ’ ένα πραγματικό γε
γονός δηλ. τήν πολιτική κρίση τής
παραδοσιακής δεξιάς πολιτικής εκ
π ροσώ πησ ης, άπλά συγκαλύπτει
μένοντας στήν έπιφάνεια, τό βαθύ
τερο νόημα αύτών τών κλυδωνισμών πού είναι ή προσπάθεια ολο
κλήρω σης καί δια τύπω σ η ς μιας
καινούργιας πολιτικής καί στρατη
γικής γιά τή δεξιά, φαινόμενο πολυ
σήμαντο γιά τήν άριστερά καί τούς
άριστερούς της.
Οί άφετηρίες αύτής τής ιστορίας
βρίσκονται πολύ πίσω, έκεϊ γύρω
στή δεκαετία τού 60. Στή μεταπολί
τευση έμφανίστηκε σάν «δεξιά σοσιαλμανία», άργότερα έγινε «ήπιο
πολιτικό κλίμα» μέ παραλλαγή τε
λευταίας άνάγκης τήν «έθνική ομο
ψυχία». 'Αρχιμάστορας ό Κωνστα
ντίνος Καραμανλής. Πρόκειται γιά
μιά νέα πολιτική τών κυρίαρχων
τάξεων πού περνάει μέ μεγαλύτερη
εύκολία στήν τότε άντιπολίτευση
(ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΚΚΕεσ.) ένώ συνα
ντά περισσότερες άντιστάσεις στήν
παραδοσιακή δεξιά πολιτική εκ
προσώπηση πού συγκεντρώνεται

γύρω καί μέσα στήν Ν.Δ. Καί δέν
πρόκειται γιά παραδοξολογία, crv
λάβει κανένας ύπόψη του τήν κρίση
τής άριστεράς καί τήν «άρτηριοσκλήρωση» τού «πολιτικού κ ό
σμου» τής δεξιάς μέ «φόντο» τόν
ιδιαίτερο χαρακτήρα καί τις εξελί
ξεις στό έλληνικό μεταεμφυλιακό
κράτος.
Σήμερα, μετά τήν άποχώρησή
τού Κ. Καραμανλή άπό τήν άρχηγία
τής Ν.Δ. καί ιδιαίτερα μετά τήν
ανάληψη κυβερνητικών εύθυνών
άπό τό ΠΑΣΟΚ, τό πρόβλημα «ε
νός ξεκαθαρίσματος» τών στρατηγι
κών καί πολιτικών έπιλογών τής
παραδοσιακής δεξιάς έχει ξανατεθεί μέ οξύτητα πού τροφοδοτείται
καί άπό ένα προσωπικό τόνο «εύ
θυνών» μέσα άπό τό έρώτημα
«Πώς άντιμετωπίζουμε τό ΠΑΑΣΟΚ;» Δυό εκ δ ο χές, μέ πολλές βέ
βαια παραλλαγές, ύπάρχουν στό
βάθος τών έκτιμήσεων αύτών.
• Ή πρώτη βλέπει τό ΠΑΣΟΚ
σάν ένα «έπικίνδυνο μαρξιστικό
κόμμα», τις δέ «άμφιταλαντεύσεις
του» σάν έξυπνη πολιτική τακτική
γιά νά παραπλανήσει τούς αντιπά
λους του καί νά εδραιώσει τήν έξουσία του. Τό πολιτικό συμπέρασμα:
ενότητα τού άστικού πολιτικού κό
σμου στή βάση ενός «άντιμαρξιστικού μετώπου», καί άμεση σύγκρου
ση, μέ κάθε τρόπο, γιά τήν άνατροπή τής κυβέρνησης τού ΠΑΣΟΚ,

Πίσω από τό σκηνικό
του άλληλοσπαραγμοΰ

γιά νά γλυτώσει ή χώρα άπό τόν
«ολοκληρωτισμό ».
Δέν μπορώ νά άντισταθώ στόν
πειρασμό νά ύπενθυμίσω ότι μιά
παρόμοια έκτίμηση, άπό άντίθετη
βέβαια πλευρά, γίνεται άπό άριστε
ρούς καί κόμματα τής άριστεράς,
πού στηρίζουν τό ΠΑΣΟΚ ώστε οί
«άμφιταλαντεύσεις του» νά μήν τό
άπομακρύνουν άπό τόν «δρόμο»
τής «πραγματικής άλλαγής».
• Ή δεύτερη βλέπει τό ΠΑΣΟΚ
σάν ένα παραδοσιακό «σοσιαλδη
μοκρατικό κόμμα», μέ μία «άκραία
ρητορεία» πού όφείλεται στις ιδιαί
τερες έλληνικές συνθήκες (μετεμφυλιακό κράτος, δικτατορία κλπ.)
καί πού είναι καί χρήσιμη καί προ
σωρινή. Χ ρήσιμη μέν γιατί λ.χ. πώς
άλλιώς θά ύπογραφόταν ή συμφω
νία γιά τήν παραμονή τών βάσεων ή
τό άρθρο 4 χωρίς καμιά σχεδόν
άντίδραση. Προσωρινή δέ μιά καί ή
ανάληψη κυβερνητικών εύθυνών σέ
συνδυασμό μέ τή διεθνή συγκυρία
θά βοηθήσουν στήν «ώρίμανσή
του» καί τή χρεωκοπία τής «άριστε
ράς» πολιτικής του καί μέσω αύτής
συνολικά τής Αριστεράς. Γιά τήν
οπτική αύτή τό άμεσο πρόβλημα
γιά τήν επάνοδο τής Ν.Δ. στήν κυ
βέρνηση είναι ή ιδεολογική καί πο
λιτική άνανέωσή τής πρώτον μέσα
άπό τήν άνάδειξη τού «σοσιαλδημο
κρατικού αδιέξοδου» τού ΠΑΣΟΚ
καί δεύτερον μέσα άπό μία κριτική

αντιπολίτευση πού θά έντάσσει τό
ΠΑΣΟΚ όλο καί περισσότερο στούς
«κανόνες τού παιχνιδιού».
Μέσα άπό τίς δύο αύτές έκδοχές
πρέπει νά βλέπει καί νά άναλύει
κανείς τίς «συγκρούσεις» μέσα στή
Ν.Δ. Έκδοχές πού δέν έμφανίζονται πάντα στήν «καθαρή» μορφή
τους. Γιατί συμπλέκονται μέ προ
σωπικές «φιλίες» καί άντιθέσεις,
συγκυριακές σκοπιμότητες και φι
λοδοξίες. "Ομως τό κύριο είναι ή
συνεχής έστω καί άντιφατική πολ
λές φορές, σταθεροποίηση τής δεύ
τερης έκδοχής, μιά καί αύτή είναι ή
μόνη πού προωθεί, οργανώνει και
σ τα θ ερ ο π ο ιεί τά μεσοπρόθεσμα
καί μακροπρόθεσμα συμφέροντα
τού μπλοκ τών κυρίαρχων τάξεων
μέσα άπό τήν άναγκαία άναδιάταξη
τών δυνάμεών του.
Υπάρχουν καί δυστυχώς πολλοί
άριστεροί, πρόσωπα καί κόμματα
πού «ξεχνώντας» τίς ανακατατάξεις
καί διεργασίες πού γίνονται στό
χώρο τής παραδοσιακής δεξιάς, βα
σίζουν τό σύνολο τών άναλύσεών
τους σέ μία έπερχόμενη κρίση άπό
τήν «άδυσώπητη» σύγκρουση τών
δύο «μονομάχων», Καραμανλή-Άντρέα, χάνοντας τό πεδίο πάνω στό
όποιο δίνονται οί «μάχες» πού είναι
καί ή ασφαλιστική δ ικλείδα : Ή
άνανέωσή καί ή άνασυγκρότηση
τού ελληνικού καπιταλισμού.
Π. Παναγιώτου
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"Οταν ξεκινήσαμε τήν έρευνα
«Στην Υ πηρεσία τής Αλλαγής»
(Σχολιαστής τεύχος 7) - μέ θέμα τήν
άνάρρηση σέ υπεύθυνες θέσεις τού
κρατικού μηχανισμού στελεχών τής
παραδοσιακής καί έξωκοινοβουλευτικής άριστεράς πού διατηρούν τήν
ξεχωριστή τους πολιτική ταυτότητα
- συναντήσαμε μιά έπίμονη άρνηση.
Τόσο ή κυβέρνηση, όσο καί τά έπώνυμα στελέχη, παρά τις φορτικές
προσπάθειες τού Σχολιαστή, άρνήθηκαν τή δική τους συμβολή στήν
έρευνα, έξηγώντας ότι ή στιγμή δέν
είναι κατάλληλη.
Φαίνεται όμως ότι ένα μήνα μετά
(άρχές Νοέμβρη) οί συνθήκες «ώρίμασαν». Σχεδόν ταυτόχρονα είδαν
τό φώς τής δημοσιότητας έκτενής
έρευνα τού Βήματος σέ δύο συνέ
χειες («Ποιοι είναι καί πού κινού
νται οί ανέντακτοι») καί όλοσέλιδο
άρθρο τής 'Εξόρμησης («ΠΑΣΟΚ
καί άνέντακτοι τής άριστεράς - Τό
νέο δίλημμα πού “καλλιεργείται’’»).
Τήν ίδια στιγμή, πολλά περιοδικά
καί έντυπα άρχισαν νά θίγουν άπό
διάφορες πλευρές τό θέμα. Α κόμα
κι έκείνοι πού πρώτοι έσπευσαν νά
μιλήσουν γιά σκανδαλοθηρία πολλα
πλασίασαν τίς - τουλάχιστον - ύπαινικτικές σχετικές άναφορές τους.
Ά π ό τήν όλη συζήτηση προ έκυψε
ένα τουλάχιστον θετικό άποτέλεσμα: ή έστω καί ήμιεπίσημη άποδοχή, ότι ή τοποθέτηση στελεχών τής
Άριστεράς σέ έπιτελικές θέσεις τού
κρατικού μηχανισμού «άποτελεί κυ
βερνητική έπιλογή» (Εξόρμηση).

Ή μετάθεση
Πιστεύω ότι τό άρθρο τού Κ.
Σκανδαλίδη στήν 'Εξόρμηση καί ή
έρευνα τού Βήματος (τού Μιχ. Δημητρίου ή πρώτη συνέχεια, άνυπόγραφη ή δεύτερη) μπορούν νά έξεταστούν μαζί, χωρίς νά άδικηθεί ή
άποψη πού ύποστηρίζουν. Τόσο ή
προέλευση όσο καί ό στόχος καί τών
δύο φαίνεται νά συγκλίνουν.
' Η προέλευση : μπορεί ό Κ. Σκανδαλίδης νά παραπονιέται ότι τό ΒΗ
ΜΑ τροφοδότησε ένα τεχνητό κλίμα
γύρω άπό τό θέμα πού προκάλεσε ό
Σχολιαστής, είναι όμως ολοφάνερο
ότι όχι μόνο τά στοιχεία άλλά καί οί
άπόψεις πού προβάλλει τό ρεπορ
τάζ τού Βήματος προέρχονται άπό
τά ένδον τής κυβερνητικής παράτα
ξης καί ιδιαίτερα άπό τό Υφυπουρ
γείο Νέας Γενιάς.
Ό στόχος: κοινή κατάληξη τού
ρεπορτάζ στό Βήμα καί τού άρθρου
στήν 'Εξόρμηση είναι ή μετάθεση
τού προβλήματος. Καί ό δρόμος γιά
μιά τέτοια κατάληξη περνάει μέσα
άπό τήν σύγχυση: Στό άρθρο τού
Σχολιαστή No 7 είχαμε άναφερθεϊ
στό γεγονός ότι όρισμένα στελέχη
τής Άριστεράς, διατηρώντας τήν
ιδιότητά τους αύτή, έπανδρώνουν
άνώτερες θέσεις τού κρατικού μη
χανισμού. Τό Βήμα καί ή ' Εξόρμηση
συγχέουν τά πράγματα δίνοντας πο
λιτική βαρύτητα στήν έν γένει πα
ρουσία «άνένταχτων» στό κράτος,
μέ τήν ιδιότητα τού κατώτερου στε-

Σκάνδαλο ή ταμπού;
λέχους ή τού άπλού τεχνοκράτη.
Διαχέοντας έτσι τό ζήτημα, όχι μόνο
άποφεύγουν νά τοποθετηθούν κατ'
εύθείαν στό πραγματικό πρόβλημα
πού άφορά τήν πολιτική λειτουργία
στελεχών τής Άριστεράς στό κρά
τος, άλλά καί μεταθέτουν τό ζήτημα
σέ κάποια ύπόθεση προσωπικής
στάσης καί άτομικής έπιλογής.
Τό μέν ΒΗΜΑ, μέ προσεκτικά
έπιλεκτικό τρόπο θέλει νά ύποβάλει
τήν ιδέα ότι ύπάρχουν άπειρες όσες
κινήσεις, όμάδες, άτομα στό χώρο
τών άνένταχτων άριστερών. "Ολοι
αύτοί κρατάνε τή δική του ό καθέ
νας στάση, έπομένως οί (προσωπι
κές) στάσεις είναι άπειρες. Μιά άπό
αύτές είναι καί ή προσχώρηση. Αύτή
τήν εικόνα έξυπηρετεί ή παρουσία
δεκάδων όνομάτων (μέ τήν προη
γούμενη πολιτική ιδιότητά τους σέ
παρένθεση) στό ίδιο ρεπορτάζ. Άποδεικνύεται έτσι κατά τόν άρθρογράφο ή πολυμορφία τών στάσεων
πού οδηγούν όμως στό υποχρεωτι
κό δίλημμα: έντός τού κράτους ή
στό περιθώριο; Λέει χαρακτηριστι
κά γιά όσους δέν μπαίνουν στό
δίλημμα:
«Οί διεκδικητές ενός «μικροχώρου έπιρροής» στόν εύρύτερο άριστερό χώρο είναι φυσικό νά άνησυχούν γιά τήν περιθωριοποίησή τους
καί τήν άμφισβήτηση τής έγκυρότητάς τους ώς «έκπροσώπων», άπό τίς
τολμηρές πρωτοβουλίες τού Ύφ. Ν.
Γενιάς. Οδηγούνται έτσι σέ μιά
κρίση ταυτότητας καί έξω άπ' τίς
διεργασίες τής κοινωνικής προβλη
ματικής».

Στό ίδιο μοτίβο ό Κ. Σκανδαλίδης
θά προσθέσει: «Ή (κυβερνητική)
αύτή έπιλογή όξύνει καί πολλαπλα
σιάζει τά άδιέξοδα αύτού τού χώ
ρου... πού άρέσκεται νά όνομάζει
τόν έαυτό του «ή Αριστερά» δίκην
αύτοεπιβεβαίω σης-δήλω σης, ένώ
στήν ουσία πρόκειται γιά μιά μικρή
της μερίδα».
Νιώθουμε τόν πειρασμό νά παραπέμψουμε τόν άναγνώστη στό σχετι
κό άπόσπασμα άπό τό έπικριτικό
σχόλιο τού Ν.Σ. Μάργαρη πού δημο
σιεύουμε σέ άλλη σελίδα: «Μιά ομά
δα άπό τήν πνευματική περιφέρεια
έλυσε τό πρόβλημα θεωρώντας σάν
κέντρο τόν... έαυτό της».
Μιά άναπάντεχη σύμπτωση άπόψεων ένός δημοσιογράφου, ένός
κομματικού στελέχους τού ΠΑΣΟΚ
κι ένός καθηγητή Πανεπιστημίου.
Μήπως κάνουμε έμείς λάθος;

Οί «άνένταχτοι»
καί πώ ς νά τ ο ύ ς έντά ξουμε
Ή λέξη «άνένταχτος» έχει γίνει
λέξη λάστιχο. "Αν μάλιστα συνυπο-λογίσουμε ότι καί ορισμένες άπόψεις «άνένταχτων» διατηρούν άξιόλογες έλαστικές ιδιότητες, μπορού
με νά κατανοήσουμε τό χάος καί τή
σύγχυση πού προβάλλει άπ' τό ρε
πορτάζ τού Βήματος. Φαίνεται ότι
«άνένταχτοι» θεωρούνται όσοι δέν
είναι σήμερα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ,
άρκεί νά χρημάτισαν κάποτε μέλη
όποιουδήποτε σχήματος, συμπερι
λαμβανομένου φυσικά καί τού ΠΑ
ΣΟΚ. "Ετσι, πλάι σέ ποικίλης προελεύσεως (καί προορισμού) «άστε
γους), κατατάσσονται στούς «άνένταχτους» καί τά στελέχη τού ΚΚΕ
έσωτ., μέ τή διακριτική μεταχείριση
νά μήν τοποθετείται σέ παρένθεση
ή ταμπέλα τους.
Παρόμοια σύγχυση άναδύεται κι
άπό τό κείμενο τής Εξόρμησης. Κι
αύτό άποσιωπά τόν ιδιαίτερο ρόλο
τών στελεχών τού ΚΚΕ έσωτ. καί
άναφέρεται σέ μιά «αύτόνομη» ή
«νέα» Αριστερά τής όποιας περι
γράφει τά χαρακτηριστικά καί έπιχειρεί νά θεωρητικοποιήσει τούς λό
γους γιά τούς οποίους «άθόρυβα
καί τελείως φυσικά πολλά άξιόλογα
στελέχη αύτού τού χώρου τοποθε
τήθηκαν καί τοποθετούνται - μάλι
στα ολοένα καί περισσότερο - σέ
έπιτελικές θέσεις μέ βάση τά προ
σόντα τους καί τή δυνατότητα προ
σφοράς τους». Νά έπαναλάβουμε
τήν έκφραση: «άθόρυβα καί έντελώς φυσικά», σχεδόν, θά λέγαμε
«άθώα»; τά στελέχη αύτά δέν «ένέχονται» κατά τόν Σκανδαλίδη σέ
πολιτικού τύπου έπιλογές. Εξάλ
λου, όπως θά γράψει στή συνέχεια,
έξίσου «άθόρυβα, άλλά ούσιαστικά,
άπό τό χώρο πού κλήθηκαν προ
σφέρουν στήν ύπόθεση τής Αλλα
γής». Εδώ ή άποφυγή θορύβου
σημαίνει ώς ένα σημείο καί τόν
πολιτικό παροπλισμό σέ σύγκριση
μέ τόν «οχληρό» (κριτικό) χαρακτή
ρα τής προϊστορίας τους.
Άλλά ό Κ. Σκανδαλίδης δέν άρκείται σέ κάποια άφ' υψηλού έκθε
ση πεπραγμένων. Προχωρά άποφασιστικά σέ μία έξαντλητική κριτική
τής κριτικής πού άπευθύναμε γιά τό
φαινόμενο. Μόνο πού τό κάνει αύτό
άπαντώντας στίς άπόψεις... τού ΠΟ
ΛΙΤΗ, πού ώς γνωστόν πρώτος έσπευσε νά διαχωρίσει τή θέση του
άπό τήν προσέγγιση τού άρθρου
μας (βλ. Α. Μπαλτά, Ε υχαριστήριο,

Πολίτης τ. 63). Εδώ δέν δημιουργείται άπλώς κάποια σύγχυση καί θά
ήμασταν μάλλον έπιεικείς άν έπιμέναμε στόν όρο μετάθεση: πρόκειται
γιά καθαρή ύπεκφυγή.

Καί πάλι
γιά τό ν «άρχηγισμό»,
«λαϊκισμό», κλπ.
τού ΠΑΣΟΚ
Μάς άποδίδει λοιπόν ό Κ. Σκαν
δαλίδης τήν άποψη ότι τό πρόβλημα
μέ τό ΠΑΣΟΚ είναι ό «έμφυτος
λαϊκισμός» του, ό «άρχηγικός του
χαρακτήρας», ό «πρακτικισμός», ό
«έμπειρισμός» κλπ. Ά π ό μία άπο
ψη, ή έπ ιχειρη ματολογ ία τού Κ.
Σκανδαλίδη, πού άνασκευάζει τίς
κατηγορίες αύτές, είναι χρήσιμη γιά
έναν έσωτερικό διάλογο μεταξύ στε
λεχών ύπουργείων πού, προεκλογι
κά, ήταν οί κύριοι φορείς τέτοιων
άπόψεων. Εμάς πάντως δέν μάς
άφορά.
Γιατί, όπως έξηγούσαμε στό τεύ
χος 7, αύτού άκριβώς τού τύπου ή
κριτική πού κυριάρχησε πριν τίς
έκλογές στήν Αριστερά, καί ιδιαίτε
ρα σέ κάποιους άριστερούς διανο
ούμενους, είναι τό κλειδί γιά νά
κατανοήσουμε πώς άπ' τή μιά στιγ
μή στήν άλλη (μέ τίς έκλογές τού
81) όλα τά «έλαττώματα» τού ΠΑ
ΣΟΚ - κόμμα άντιπολίτενσης έγι
ναν, στά μάτια μιάς σειράς στελεχών
τής πέραν τού ΠΑΣΟΚ Άριστεράς,
«προτερήματα» τού ΠΑΣΟΚ-κυβέρνηση. Καί είναι φυσικό. Ά ν τό
πρόβλημα τής Αλλαγής είναι ότι τό
ΠΑΣΟΚ έχει «άντιδημοκρατικό»,
χαρακτήρα, είναι άπλό νά βοηθήσει
κανείς αύτή τήν ύπόθεση παραμένοντας «άνένταχτος»; πρόκειται γιά
τήν de facto κατάκτηση τού «πλου
ραλισμού». Ά ν ένοχλεί ό «έμπειρισμός» του καί ή «έλλειψη προγράμ
ματος», μόλις δοθεί ή εύκαιρία, τό
στέλεχος πού είναι «άπό τούς πιό
γνωστούς θεωρητικούς τής άριστερής άνανέωσης» (Βήμα) μπορεί νά
υποδείξει τίς σωστές κατευθύνσεις.
"Αν όλα τά στραβά τού πασοκικού
σοσιαλισμού όφείλονται στόν «άρχηγικό του χαρακτήρα», είναι λογι
κό νά ένισχυθούν οί «θύλακες άντίστασης» σέ ύπουργεία καί όργανισμούς, ούτως ώστε οί ύπεύθυνοι,
ένισχυμένοι, νά άποποιηθούν τήν
παντοκρατορία τού άρχηγού.
Σ' αύτό τό πλαίσιο πολιτικής έρμηνείας πού είχαμε προτείνει, απά
ντηση δέν υπήρξε. Εξακολουθώ
όμως νά πιστεύω ότι μόνο μέ τρόπο

Μιά όμάόα πολιτικών στελεχών θεωρεί τό κράτος προνομιακό
πεδίο συγκρότησης τής Άριστεράς.

πολιτικό μπορεί νά άντιμετωπισθεϊ
τό θέμα. Γιατί βέβαια κανέναν δέν
ένδιαφέρει ή προσωπική περίπτωση
του άλφα ή του βήτα πού άπό
ακραίος κατήγορος τού ΠΑΣΟΚ
βρέθηκε ένθερμος υπερασπιστής
τής κυβερνητικής γραμμής. Αύτό
πού ένδιαφέρει είναι ή σχέση τού
συνόλου τής Αριστερός πρός τό
Κράτος.

Ή Αριστερά συγκροτείται
στόν κρατικό μηχανισμό;
Αν συγκρίνει κανείς τό σημερινό
φαινόμενο πού έξετάζουμε μέ προ
γενέστερες προσχωρήσεις στελεχών
τής αριστερός σέ ανώτερες θέσεις

τοϋ κρατικού μηχανισμού θά παρα
τηρήσει, πέρα άπ' τίς ομοιότητες,
καί όρισμένες σαφείς διαφορές. Γιά
πρώτη φορά ή κίνηση αύτή παίρνει
τόσο έντονο πολιτικό χαρακτήρα,
τόσο άπ’ τήν πλευρά τής κυβέρνη
σης, όσο κι άπ' τήν πλευρά τών
στελεχών αυτών. Γιά τήν κυβέρνη
ση, βέβαια, τά εύεργετικά άποτελέσματα είναι προφανή. Αλλά καί τά
ίδια τά έπιτελικά στελέχη ύποστηρίζουν ότι ή έπιλογή τους είναι τό
άντίδοτο στήν κρίση τής ελληνικής
άριστεράς. Διότι, όπως έξηγούν, μέ
νοντας έξω άπό τίς υπηρεσίες αύτές, όπως είναι σήμερα τά πράγματα
ύποχρεώνεσαι σε πολιτική άπραξία.
Τό ίδιο έπιχείρημα φαίνεται νά υίο-

πετανάτα» μπορεί νά μήν ένοχλεϊται.
Αλλά στό ζήτημα τής πράξης θά
έπανέλθουμε διεξοδικά. Πρός τό
παρόν παραπέμπουμε στά σχετικά
κείμενα τής Α. Λαζαρίδου στό Σχο
λιαστή, καί περιοριζόμαστε σ' ένα
μόνο παράδειγμα: Είναι γνωστό ότι
ό φετινός έορτασμός τού Πολυτε
χνείου άνήκε στήν άρμοδιότητα τού
Ύ φ. Νέας Γενιάς, καί μάλιστα ήταν
άπ' τίς πιό έντονα προπαγανδισμέ
νες καί συνεπώς - κατά τεκμήριο μελετημένες δραστηριότητές του.
Ποιά άραγε ήταν ή ιδιαίτερη χροιά
πού έδωσαν οί άριστεροί ειδικοί
σύμβουλοι; Μήπως ή δεξίωση τής
«Μεγάλης Βρετανίας»; Ποιά θέματα

θετοΰν τό ΒΗΜΑ (στό άπόσπασμα
πού παραθέσαμε πιό πάνω) κι ή
'Εξόρμηση. Ή «συμμετοχή» υπο
στηρίζεται όχι σάν «άναγκαίο κα
κό», όπως παλιότερα, άλλά σάν έπιβεβλημένο βήμα διεξόδου. Προβάλ
λεται μάλιστα «τό κριτήριο τής πρά
ξης» γιά νά έκτιμηθεϊ τό όρθό ή όχι
τής έπιλογής αύτής πάντα σέ σύ
γκριση μέ όποιους τήν άρνούνται.

συζήτησαν οί περίφημες «ομάδες
δουλειάς» πού συγκροτούνται μέ
τέτοιες άφορμές; Γιατί ή τηλεοπτική
έμφάνισή τους είχε άρχίσει ήδη πρίν
προσκληθούν, έπομένως δέν μπορεί
νά έκληφθεί coc έπαναστατική και
νοτομία πού οί ίδιοι προκάλεσαν.

Γιά τήν
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
Από τόν κ. Αιμίλιο Ζαχαρέα,
διευθυντή τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί
μέλος τής Κ.Ε τοϋ ΚΚΕ έσωτ. πήρα
με τήν άκόλουθη έπιστολή:
Κύριοι,
Στό τεύχος τοϋ μηνάς Οκτω
βρίου 1983, ό κ. X. Δημάκης
δημοσίευσε άρθρο, γύρω άπό
τή δραστηριότητα τής ΕΚΤΕ
ΝΕΠΟΛ.
Νά μοϋ έπιτραπει νά έπισημάνω, χωρίς νά όναφερθώ σέ
λεπτομέρειες, δτι τά συμπερά
σματα τοϋ άρθρογράφου, στη
ρίζονται σέ άνϋπαρκτα στοι
χεία καί ψευδείς πληροφορίες,
συνεπώς δέν θεμελιώνουν τήν
άποψη δτι είναι άξιόπιστα. Καί
άνϋπαρκτα ή έαφαλμένα είναι
τά στοιχεία πού άφοροϋν τις
τιμές τών προσφερομένων κα
τοικιών, τά περί πολιτικών προ
σφύγων πού έπαναπατρίζονται, τά περί μειονοτήτων τής
περιοχής κλπ. Ιδιαίτερα, όσον
άφορά τά τελευταία, ό κ. Δημά
κης θά πρέπει νά ήταν καί
άκρως έπιφυλακτικός, γιατί έλπίζω χωρίς νά τό θέλει, έμφανίζεται νά άνησυχεί καί συνεπώς,
χρησιμοποιώντας έστω καί ένα
έμμεσο λεξιλόγιο, φαίνεται νά
ένιαχύει τήν πολιτική τής γειτο
νικής μας χώρας. ’Εάν τό πε
ριοδικό ένδιαφέρεται νά έρευνήαει τό θέμα, rf έταιρία μας
είναι στή διάθεσή σας γιά κάθε
είδους πληροφορία.
ΕΘΝΟΚΤΗΜΑΤ1ΚΗ Α.Ε.
Γενικός Διευθυντής
Ή υπόνοια μήπως τελικά «έξυπηρετοΰμε τήν πολιτική τής γειτονικής
μας χώρας» μάς έβαλε σέ πολλές
σκέψεις. Γι' αύτό τό λόγο έτοιμάζουμε γιά προσεχές τεύχος άναλυτική έρευνα γιά τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ,
άλλά καί όρισμένα γενικότερα προ
βλήματα τής Θράκης. Στά πλαίσια
αυτής τής έρευνας καί ό κ. Ζαχαρέας θά έχει τήν ευκαιρία νά μάς
έξηγήσει - μέ στοιχεία πιά- τίς έπιφυλάξεις του.

"Ολοι βέβαια σπεύδουν νά έξηγήσουν ότι τό «κριτήριο τής πράξης»
δέν ισχύει γιά όλο τόν κρατικό μηχα
νισμό, άλλά γιά τούς ιδιαίτερους
τομείς, όπου μετέχουν τά στελέχη
αυτά τής Άριστεράς:
«...(ύπάρχει) ό αυτονόητος όρος
τής υλοποίησης τής κυβερνητικής
πολιτικής στό συγκεκριμένο χώρο
πού στή διαμόρφωσή της ένεργά κι
οί ίδιοι συμμετέχουν» (Εξόρμηση).
«('Υποστηρίζεται ότι) δέν μπορεί
λ.χ. νά είναι υπεύθυνος (ό άνένταχτος) γιά τό άρθρο 4 όπως δέν
μπορεί νά είναι υπεύθυνο κάποιο
κομματικό στέλεχος γιά κάποια άπόφαση τής ήγεσίας τού κόμματός
του» (ΒΗΜΑ).
Φυσικά. Αλλά άκριβώς όπως τό
στέλεχος υλοποιεί καί στηρίζει τή
γραμμή τού κόμματος έτσι καί τό
άνώτερο στέλεχος τού υπουργείου
κάνει τήν «έπιτελική» του δουλειά
μέ βάση κ α ί τό άρθρο 4. Τώρα,
βέβαια, άν κάποιος πιστεύει ότι τό
κράτος δέν λειτουργεί ένιαία, ότι τά
ύπουργεία είναι «τσιφλίκια» ή «κα

Β ραδυφλεγείς άντιδράσεις
"Ενα τελευταίο - άλλά όχι λιγότε
ρο σημαντικό - ζήτημα πού γεννή
θηκε πλάι στις συζητήσεις γιά τό
θέμα αύτό είναι καί ό τρόπος πού
όφείλουμε νά τό προσεγγίζουμε. Γιά
κάποιον πού τό θεωρεί σάν μιά
άπλώς προσωπική έπιλογή είναι φυ
σικό νά θεωρεί όποιαδήποτε σχετι
κή άναφορά άπαράδεκτη παραβία
ση τής άτομικότητας τών «θιγομένων». Ορισμένοι μάλιστα έσπευσαν
νά συνδυάσουν τό γεγονός ότι ό
Σχολιαστής πρόβαλε αύτό τό θέμα,
μέ κάποια γενικότερη τάση πού
διαβλέπουν στό περιοδικό.
Γράφει ό Κ. Σκανδαλίδης στήν
Εξόρμηση: «Προτού καλά-καλά κα
ταλαγιάσει καί σβήσει - όπως άλλω
στε άναμενόταν - ό θόρυβος πού
δημιουργήθηκε γύρω άπό τή «νεοόρθόδοξη» έπιστροφή, ξεκινώντας
άπό τόν ίδιο χώρο, τό χώρο τής
«αυτόνομης» Άριστεράς άρχισε νά
καλλιεργείται, μέ όλα τά γνώριμα
πιά χαρακτηριστικά προβολής καί
δημοσιοποίησης, τό νέο πολιτικό
ζήτημα».
Καί άν ό ίδιος, ίσως έπειδή θά

ταν κάπως κακόηχο, άποφεύγει νά
μλήσει ρητά γιά σκανδαλοθηρία, τό
κάνουν άλλοι, διαρρηγνύοντας άκόμα πιό άποφασιστικά τά ίμάτιά
τους.
Ό Αριστείδης Μπαλτάς, π.χ.,
στόν Πολίτη κατηγορεί τόν Σχολια
στή ότι «άρκείται στή θήρευση καί
τό σερβίρισμα ένός δεύτερου, μετά
τήν Ορθοδοξία, άριστερού σκανδά
λου».
Ακόμα πιό κατηγορηματικός ό
Δημήτρης Ψυχογιός στις 'Αντιθέ
σεις έξηγεί: «' Ο Σχολιαστής βρήκε
τό μυστικό τής δημοσιογραφικής
έπιτυχίας: γράφε γιά πρόσωπα...
Παμπάλαια δημοσιογραφική πρα
κτική πού όμως ως τώρα τά περιοδι
κά κι οί έφημερίδες τής άριστεράς
τήν άπέφευγαν».
Υπάρχει μιά άλλη πάγια δημοσιο
γραφική πρακτική πού φαίνεται ότι
έξακολουθοΰν νά υιοθετούν κάποια
έντυπα τής άριστεράς: Γράψε ό,τι
θέλεις φτάνει νά μή θιχτούν όρισμέ
να πρόσωπα. Μίλησε γιά τά πάντα,
άρκεί ό λόγος σου νά είναι άφαιρετικός, ύπαινικτικός, κωόικοποιημένος. « ’Εμείς» θά τό καταλάβουμε.
"Ενα παράξενο πλέγμα συνενοχής
διαπερνά τό σώμα τών έλλήνων δια
νοουμένων ξεπερνώντας τά όρια τής
όποιας άριστεράς. Μέ διακηρυγμέ
νο κοινό υπόβαθρο τήν Επιστήμη
(μέ Ε κεφαλαίο) όλες οί διαφορές
έντάσσονται σ’ έναν κοινά παραδε
κτό καμβά, προξενώντας ένα άπίθανο άνακάτεμα ίδεών-θέσεων καί α
τόμων. Σύμφωνα μ’ αύτή τήν πρα
κτική, στό όνομα τής σοβαρής άνάλυσης κ α ί τή ς ύ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α ς
πρέπει νά μλάμε μέ γρίφους καί
ύπονοούμενα καί -πρός Θεού- νά
μή θίγουμε ό ένας τόν άλλο. Προσο
χή! Αύτό δέ σημαίνει ότι άντιθέσεις
δέν ύπάρχουν. Ό χι μόνο υπάρχουν,
άλλά μερικές φορές όξύνονται στό
έσχατο σημείο. Άλλά ή άντιπαράθεση πρέπει νά γίνεται μέ τό γάντι. Νά
τό καταλαβαίνει μόνο ό «θίγόμε
νος» καί δυό-τρεΐς άλλοι. Γιατί πού
ξέρεις; "Ολοι μιά παρέα είμαστε.
Μπορεί ό Πολίτης νά άφιερώσει
έναν τόμο στήν κατάρριψη τών έπιχειρημάτων τής νεορθοδοξίας άπό
έγκυρους όρθολογιστές, άλλά ό Κ.
Ζουράρις θά παραμείνει - έστω καί
παραγκωνισμένο - μέλος τής συντα
κτικής του όμάδας ώς ή «όρθόδοξη
μειοψηφία».
Μπορεί οί Αντιθέσεις νά κάνουν
πολλαπλά άφιερώματα στήν κυβερ
νητική πολιτική μέ κριτική έως έπικριτική διάθεση, άλλά (έφόσον δέν
πρέπει ώς άριστεροί, νά γράψουμε
γιά πρόσωπα) δέν πρόκειται νά θε
ωρήσουν ύποχρέωσή τους νά έξηγήσουν στούς άναγνώστες τους τήν
παρουσία ιδρυτικών στελεχών τους
σέ άνώτερες κρατικές θέσεις.
Φαίνεται ότι τά «άριστερά τα
μπού» δέν περιορίζονται στό χώρο
τού ΚΚΕ. Πάντως, έμεϊς, άνάμεσα
στήν άποσιώπηση καί τό σκάνδαλο
θά προτιμήσουμε άσυζητητί τό δεύ
τερο.

Δημήτρης Ψαρράς

Γιατί
μετρούσαμε Ή αποκατάσταση
γίδια τών γιδιών
Η άπάντηση τού Ν.Σ. Μάργαρη «Γιατί μετρούσα με γίόια», στό
σχόλιό μου «Γιά τή Χαλκιδική, τή
Χάλκη, κι άλλα ό έρ ετρ α », μέ χρεώ
νει μέ μιά σειρά διευκρινίσεων καί
μέ μιά πρόταση γιά τά γίδια.

Τό μαστίγωμα
τών σκιάχτρων

Υπάρχουν στη σημερινή Ελ
λάδα δύο ειδών περιφέρειες. ’Η
γεωγραφική, πού ύποφέρει στήν έγκατάλειψή της καί ή πνευματική
πού θεωρεί σωστό μόνο ό,τι έκπορεύεται καί συμφέρει στήν ίδια. Καί
οί δύο περιφέρειες έχουν κάτι κοι
νό. Δέν τις παίζει τό (όποιοδήποτε)
κέντρο. Μιά ομάδα άπό τήν πνευ
ματική περιφέρεια έλυσε τό πρό
βλημα θεωρώντας σάν κέντρο τόν...
έαυτό της. "Ετσι, κριτικάρει όλους
τούς άλλους, πού θεωρεί ότι πρέπει
νά είναι δορυφόροι της. Νομίζω ότι
τό σημείωμα τής κ. Λαζαρίδου γιά
τή «Χάλκη, τή Χαλκιδική καί τά
άλλα θέρετρα», πού είχε σάν στόχο
τά καλοκαιρινά οικολογικά προ
γράμματα τού Υφυπουργείου Νέ
ας Γενιάς, έμπίπτει στή δεύτερη
κατηγορία. Είναι χαρακτηριστικό
δείγμα τού πώς ή πνευματική περι
φέρεια:
-Δέν διαμαρτύρεται όταν γίνεται
γήπεδο τέννις στήν Έκάλη άξίας
17.000.000 δρχ. (...όσο τό κόστος
τής καλοκαιρινής έξόρμησης τών
φοιτητών).
-Θεωρεί φυσικό νά δουλεύουν τό
καλοκαίρι οί φοιτητές γκαρσόνια
(...ένώ όταν μελετούν τήν κατάστα
ση στήν Πρέσπα, συζητώντας μέ
τούς κατοίκους, κοροϊδεύει).
-Χασκογελά όταν τά παιδιά τής
λένε, μυρίζοντας δυόσμο, «μαμά,
αύτό μυρίζει σάν τσίχλα».
-Γράφει κορώνες τού είδους «ή
μελέτη τού άνθρωπογενοΰς περι
βάλλοντος συνεπάγεται άγνοια τού
ανθρώπινου» (...όταν στήν περιφέ
ρεια έχουμε νά κάνουμε μέ γεωρ
γούς καί κτηνοτρόφους!)
-"Εχει «άλλεργία στις προσκοπι
κές έξορμήσεις νέων πού ξεχύνο
νται στήν έπαρχία» (...ένώ όταν
τούς κάνει βαθυσπούδαστες μεταμεσονύχτιες άναλύσεις στά μπάρ τό
θεωρεί κοινωνική καταξίωση).
-Βλέπει πίσω άπό οτιδήποτε «ά
κατάσχετη προσπάθεια έντυπωσιασμού τής έκλογικής πελατείας»
(...τίνος κόμματος;)
-Θεωρεί άπαράδεκτο καί γελοίο
τό μέτρημα γιδιών άπό φοιτητές

(...τρώγοντας, τήν ίδια στιγμή, φρι
κασέ!)
- Ορίζει τόν όρο βιογεωργία σάν
νεολογισμό (...τρέχοντας ν' άγοράσει μαύρο ψωμί καί τροφές χωρίς
έντομοκτόνα στά ειδικά καταστή
ματα).
-Δείχνει έμπάθεια (... στούς πρώήν φίλους) χρησιμοποιώντας Σαββόπουλο «θύρα έπτά καί θύρα κά
τω άπό τίς έρπύστριες...» (...ξεχνώ
ντας τό «...μή μιλάς άλλο γι' άγάπη,
ή άγάπη είναι παντού»)
Στά άτομα αύτά έχω νά πληροφο
ρήσω ότι ή Γαύδος (... πού πιθανά
τήν γνωρίζουν μόνο σάν καταφύγιο
γυμνιστών) είναι ένα νησί Νότια τής
Κρήτης, στό Δημοτικό τού όποιου
υπήρχαν 20 μαθητές πριν 10 χρόνια
καί μόνο 2 σήμερα. Οί μαθητές
περπατούσαν πάνω άπό 2 ώρες τήν
ήμέρα γιά νά πάνε σ' αύτό. Πού
έμεινε 40 ολόκληρες μέρες άποκλεισμένο τό φετεινό χειμώνα. Εκεί,
καί σ' άλλες παρόμοιες περιοχές
(Πρέσπα, Ικαρία, Καστελόριζο...)
δούλεψαν οί φοιτητές τό καλοκαίρι.
Είχαν γιά άμοιβή τά έξοδα μετακί
νησης καί διανυκτέρευσης καθώς
καί 800 δρχ. τήν ήμέρα γιά φαγητό.
"Εχοντας περάσει μεγάλα χρονι
κά διαστήματα τής ζωής μου μετρώ
ντας γίδια (...χωρίς νά έχω αϋπνίες
ή νά είμαι μέλος κοπαδιού) θά συνιστούσα στήν κ. Λαζαρίδου νά ρίξει
μιά ματιά στίς μελέτες πού έγιναν
καί νά τίς συγκρίνει μέ τίς προύπάρχουσες (...τόσο στήν ποιότητα
όσο καί στό κόστος). Νά συζητήσει
μέ τά παιδιά τών ομάδων καί νά
μάθει τίς άπόψεις τους. Νά πληροφορηθεί γιά τό ότι ύπάρχουν παιδιά
πού ξαναπήγαν -μέ δικά τους έξο
δα- μέ στόχο τή συμπλήρωση καί
υλοποίηση τών προτάσεών τους.
Δέν θεωρώ -μέ κανένα τρόποαύτό πού έγινε σάν έπανάσταση.
Ό μω ς, θά περίμενα ουσιαστική
κριτική καί πού νά μήν στηρίζεται
(...έπιεικώς) στήν άγνοια. Στό κάτω-κάτω είναι προτιμότερο νά με
τρά κάποιος γίδια άπό τό νά πουλά
φύκια!
Ν.Σ. Μάργαρης

Ο Ν.Σ. Μάργαρης, ορίζοντας τά
χαρακτηριστικά τού «δείγματος»,
τής πνευματικής περιφέρειας, δη
μιούργησε ένα σκιάχτρο, μού τό
άντιοτοίχισε, καί τό μαστιγώνει άνελέητα. Αφού γνωρίζει τούς πρώην
φίλους μου θά έπρεπε νά έχει σα
φείς πληροφορίες άπό τούς γνώ
στες τής καθημερινής μου ζωής,
τής συμπεριφοράς στά παιδιά μου,
τών νυχτερινών έξορμήαεών μου,
καί τού ψυχισμού μου γενικότερα.
Μπορώ έν πάση περιπτώσει νά τόν
διαβεβαιώσω ότι;
• Αγαπώ τίς Πρέσπες καί τούς
έρωδιούς πού διαγράφονται στόν
όρίζοντά τους.
• Αγαπώ τή μυρουδιά όχι μόνο
τού δυόσμου, άλλά καί τής λυγα
ριάς καί τού θυμαριού, και τής
μέντας.
• Αγαπώ τά κατσίκια μέ τά έξυ
πνα μάτια καί τίς σβέλτες κινήσεις.
• Αγαπώ καί τά μπάρ. Αν μάλιστα
μπορούσα νά κάνω καί βαθυσπούδαστες μεταμεσονύκτιες άναλύσεις
καί νά καταξιώνομαι κιόλας κοινω
νικά, θά ήμουν κυριολεκτικά στό
στοιχείο μου. Δυστυχώς, όμως, οί
δύσκολες συνθήκες τής ζωής, δέν
μού έπιτρέπουν νά πηγαίνω όσο
τακτικά θέλω.

Κ έντρο και π εριφ έρεια
Ο Ν.Σ. Μάργαρης μέ έντάσαει
στήν πνευματική περιφέρεια πού
έχει τήν ιδιομορφία νά θεωρεί τόν
έαυτό της κέντρο καί τούς άλλους
δορυφόρους της. Επειδή έδώ ύπάρχει ένα ζήτημα ορισμού, τόν
οποίο θά έπρεπε νά προτάξει γιά
νά μέ τοποθετήσει έπακριβώς, έγώ
τόν μόνο πού γνωρίζω είναι ό έξής:
Κέντρο: Σημείο άπέχον έξ ίσον
άπ' όλα τά σημεία τής περιφέρειας,
σημείο γεωμετρικής καί γενικότε
ρης άοριστίας (έφόσον πρέπει πρώ
τα νά οριστούν τρία τουλάχιστον
σημεία τής περιφέρειας), πού προσφέρεται όμως γιά κοινωνική καί
άλλη καταξίωση.
"Αν ή διεκδίκηση τού δικαιώμα
τος λόγου μέ έντάσσει έξ ορισμού
στήν περιφέρεια, είμαι πρόθυμη νά
βιδωθώ έκεί.
Νομίζω ότι τά οικολογικά προ

γράμματα άλλά καί ή οικολογία πού
μέ άγάπη καί χιούμορ έχει ύπερασπίσει ό Ν.Σ. Μάργαρης στά άρθρα
του στό «Αντί» έχουν μιά ούσία
πού άξίζει νά υπερασπιστώ και νά
άγαπήσω κι γι' αύτό δέν χρειαζόταν
τό μάθημα ήθικοπλαστικής πατρι
δογνωσίας γιά τή Γαύδο.
Ο Ν.Σ. Μάργαρης δέν θεωρεί τά
οικολογικά προγράμματα έπανά
σταση. Ούτε καί γώ. Τό Υφυπουρ
γείο όμως τά θεωρεί. Έγώ δέν έκα
να τίποτ' άλλο άπό τό νά ξαναδια
βάσω τίς άνακοινώσεις του. Φυσι
κά. άν τό Υ φ υπουργείο έλεγε,
όπως κάνει ό κ. Μάργαρης, ότι οί
φοιτητές άντι νά δουλεύουν γκαρ
σόνια, είναι προτιμότερο νά κουβε
ντιάζουν μέ τούς άνθρώπους στίς
Πρέσπες, δέν θά είχα καμία άντίρρηση. Τό Υφυπουργείο όμως μίλη
σε γιά νέους πού ξεχύθηκαν μέ
ένθουσιασμό και κατέγραψαν τά
προβλήματα άπ' άκρου εις άκρον
τής Ελληνικής έπικράτειας. Καί
στή φράση αύτη ύ’πάρχει προσκοπι
σμός. Καί ύπάρχει καί μιά άλλη
ούισία, πέρα άπ' τίς συζητήσεις μέ
τούς γεωργούς καί τά κείμενα τών
μελετών.
Είναι τό φαντασμαγορικό πλαί
σιο, ή πολιτική μυθολογία (οίκοτουρισμός, βιογεωργια. άποκεντρωμένες έν α λ λ α κ τικ έ ς κ α λ λ ιέρ γειες
κ.ο.κ ), ή μαγευτική άτμόσφαιρα
τών «αναστάσιμω ν β εγγα λικ ώ ν»
τής Χάλκης. Τό πολιτικό σκηνικό
που και πολιτικό είναι, και σκηνικό
είναι καί ψήφους φέρνει και κόμμα
ύ πάρχει νά τίς μαζεύει και πού
πολλά χρόνια γίνεται άπό πολλά
κόμματα.
Αύτή τήν ούσία θέλησα να κριτι
κάρω κι άν άπ τό πάθος μου ξέχασα έκείνη τήν ούσία πού πονάω κι
άγαπώ. χρεώνομαι τήν παράλειψη.

Πρόταση γιά τά γίδια
Πιστεύω ότι δέν πρέπει νά χρησι
μοποιούμε τά γίδια γιά φαντασμα
γορικά σκηνικά.
Ό Ξενάκης, στό Πολύτοπο τών
Μυκηνών, «τρέλανε» τά γίδια τού
νομού Αργολίδας φορώντας τους
φωτεινά κουδούνια καί κυνηγώντας
τα στίς πλαγιές νυχτιάτικα. "Αν καί
πραγματικά έφτιαξε ένα καταπλη
κτικό θέαμα, άκού'στηκε μετά ότι
οί κατσίκες «έκοψαν» τό γάλα.
Έγώ προτείνω; Εμείς νά τά μετρά
με μόνο γιά νά κοιμόμαστε, καί
ν' άφήσουμε τό άνθρωπογενές π ε
ριβάλλον - μέ συγχωρείτε τούς κτη
νοτρόφους - νά τ' άρμέγουν καί νά
τά μετράνε όταν πέσει λύκος στό
κοπάδι.
Α. Λαζαρίδου
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ΙΙέ δ α ν ε π ρ ιν λ ίγ ε ς μ έ ρ ε ς αέ
ηλικ ία 42 χρόνω ν ό γνω στό ς
Γ ά λλο ς γελ ο ιο γ ρ ά φ ο ς Ρ ά ιζερ
ά π ό κ α ρ κ ίν ο τών οστών.
Οχτώ μ έ ρ ε ς π ρ ιν τό δ ά ν α τό
το υ έ λ ε γ ε σ ’έ ν α φίλο τον:
« Έ τ σ ι το υλά χιστο ν, όέ δά
κ α τα ντήσ ω α κ α τ ό γ ε ρ ο ς !»

técteré / έ ρ ο ι ' J

Σέ π αρόμ οιες π ερ ιπ τώ σ εις, ό
στρατός άντιδρούσε συνήθως μοι
ράζοντας μέρες κράτησης. Καί τώ
ρα άλλωστε αύτή ήταν ή πρώτη
άντίδραση. Έπενέβη όμως ό άρχιστράτηγος τών στρατιωτικών δυνά
μεων στήν εισαγγελία ζητώντας τή
δίωξη. Πράγμα πού έγινε άμέσως.
Μένει νά μάθουμε γιατί σήμερα
οί στρατιωτικές καί δικαστικές άρχές συμφώνησαν νά υιοθετήσουν
μιά παρόμοια στάση. Ορισμένοι
διακρίνουν έδώ τήν έκφραση τής
σκλήρυνσης τής κυβερνητικής πολι
τικής άπέναντι στούς ειρηνιστές. Εί
ναι πιθανό. Γιατί οί δυό φυλακισμέ
νοι σκαπανείς, μέλη τής « ' Επανα
στατικής Κομμουνιστικής Ένωσης»
άνήκουν πράγματι στό άντιπολεμικό κίνημα.
(άπό τή Liberation 19.10.83).

ΙΣΠΑΝΙΑ:
Ο ΠΑΠΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΝΗΨΕ
ΓΑΛΛΙΑ:
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ:
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΩΞΕΙΣ
Από τήν άνοδο τών σοσιαλιστών
στήν έξουσία ό γαλλικός στρατός
δέν έπέβαλλε παρά πειθαρχικές
ποινές σ' όσους διαμαρτύρονταν.
Πρόσφατα όμως, τό δικαστήριο τού
Λαντάου (Δυτική Γερμανία) φυλά
κισε δυό κατηγορούμενους στρα
τιώτες τής γαλλικής δύναμης πού
σταθμεύει στή Γερμανία. Ποιά ό
μως είναι ή αιτία τών διώξεων; Καταρχήν μιά προκήρυξη πού περιείχε
διάφορες διαμαρτυρίες γιά τις υλι
κές καί ήθικές δυσκολίες τών Γάλ
λων κληρωτών στή Γερμανία. Τό
κείμενο άναφερόταν στήν κατάστα
σή τους μέ τόν όρο «τής έξορίας».
Ξεκίνησε έπίσης μιά κίνηση γιά
νά «άποσυρθούν όλες οί ξένες δυ
νάμεις άπό τήν Ο.Δ.Γ.».

Ü έφευρέτης τού εύρωκομμουνισμοΰ έπιστρέφει στίς παλιές σοβιε
τικές του άγάπες. Ό Σαντιάγκο
Καρίγιο, ό παλιός γενικός γραμμα
τέας τού ισπανικού κομμουνιστι
κού κόμματος, αύτός πού τό 1977
ύποστήριξε τήν άνάγκη νά άναθεωρ ηθεΐ τό μαρξιστικό λενινιστικό
δόγμα, έκεΐνος πού έγκατέλειφε τή
δικτατορία τού προλεταριάτου καί
κατήγγειλε τό «σοβιετικό μοντέλο»
νάτος πού διακηρύσσει: «Δέν υπήρ
ξα ποτέ, ούτε θά γίνω ποτέ άντισοβιετικός. Ζήτω ή Επανάσταση τού
Όκτώβρη, Ζήτω ό Λένιν!»
Συγνώμη. Καταλάβαμε λάθος.
Καί γιά νά άρει κάθε άμφιβολία, ό
Καρίγιο όχι μόνο δέν κάνει πιά
καμιά άναφορά στήν έπέμβαση στό
Αφγανιστάν άλλά δέ διστάζει νά
δικαιώσει τήν κατάρριφη τού νοτιοκορεατικού τζάμπο άπ' τήν ΕΣΣΔ.
'Από τή στιγμή πού τό γαλλικό
Κ.Κ. προσέγγισε πάλι τήν ΕΣΣΔ καί
τό ιταλικό άποτραβήχτηκε άπό τις
διεθνείς κομμουνιστικές διαμάχες
ξέρουμε ότι ό εύρωκομμουνισμός
είναι άρρωστος. Ό Καρίγιο τόν ένταφιάζει. Πού όμως όφείλεται αυ
τή ή μεταστροφή; « Ό άδιόρθωτος

οπορτουνισμός τού Καρίγιο άρκεϊ
νά τήν έξηγήσει» άποφαίνεται ένας
παλιός ήγέτης, «άφησε τήν καθοδή
γηση τού κόμματος στόν ' Ιγγλέσιας, πέρσι, μετά τήν έκλογική πτώ
ση τού Κ.Κ. άλλά έννοοΰσε νά πα
ραμένει ό πραγματικός ήγέτης τού
κόμματος. Μόνο πού ό Ίγγλέσιας
δέν υπακούει πιά στόν Καρίγιο».
Σήμερα όλα μοιάζουν νά τούς
χωρίζουν. Ό Καρίγιο πού είχε υπο
γράψει τό Σύμφωνο τής Μονκλόα
μ' όλη τήν ισπανική δεξιά ξεσπαθώ
νει σήμερα κατά τής σοσιαλιστικής
κυβέρνησης τού Φελίπε Γκονζάλες.
Τόν κατηγορεί όχι μόνο γιά σοσιαλ
δημοκράτη άλλά καί έπειδή «άσκεί
μιά δεξιά πολιτική». Αντίθετα, ή
σημερινή ήγεσία τού Ι.Κ.Κ. τού πα
ρέχει μιά κριτική ύποστήριξη. Ό
παλιός ήγέτης τών « ’Εργατικών ' Ε
πιτροπών» Καμάτσο υποστηρίζει
τόν Ιγγλέσιας και κατηγορεί τόν
Καρίγιο ότι θέλει νά τορπιλίσει τό
Κόμμα. Ακόμα κι ή Ντολόρες Ίμπαρούρι ή «πασιονάρια» καταδι
κάζει τή στάση τού παλιού γενικού
γραμματέα.
Αντίθετα, ένας άλλος ιστορικός
ήγέτης, ό Ίγκνάτιο Γκαλιέγκο, στα
θερά φιλοσοβιετικός, παραιτήθηκε
άπ' όλα τά καθήκοντά του κατδικάζοντας τή «γραμμή Ίγγλέσιας».
Είναι ένας παλιός φίλος τού Καρί
γιο καί άφήνει νά έννοηθεί ότι θά
μπορού’σε σύντομα νά ιδρύσει ένα
νέο κομμουνιστικό κόμμα.
Τό συνέδριο τού Ι.Κ.Κ. θά συ
γκληθεί στά μέσα τού Δεκέμβρη.
Η μάχη θά ναι σκληρή κι αν ό
Καρίγιο ήττηθεί είναι πιθανή μιά
νέα διάσπαση τού Ισπανικού κομ
μουνισμού. Τό κόμμα πού ένσάρκωνε τήν πιό ένεργή άντίσταση κα
τά τού φρανκισμού βρίσκεται σήμε
ρα σέ μιά κατάσταση πού παίρνει
τή μορφή γκρουπούσκουλου. Στίς
περσινές γενικές έκλογές δέ συγκέ
ντρωσε παρά 3% τών ψήφων. Η
προοπτική γιά τό 1986 διαγράφεται
άκόμη χειρότερη.
Β .Ρ .

( Ά π ό τό γαλλικό περιοδικό LES
NOUVELLES, 1 Νοεμβρίου 1983).

ΜΠΙΣΟΠ
Διαβάσαμε στο 4υ τεύχος τού
περιοδικού «Λατινική Αμερική»;
«Ή τα ν 39 χρόνων. Δέν υπήρχε
άλλος οάν κι αυτόν στή Γκρενάόα
ούτε κα ί σέ πολλά μίλια απόσταση
τριγύρω. "Ετσι που τό δράμα τού
νησιού χωρίς αυτόν μόλις ν' αρχί
ζει...» Είναι ό επίλογος τού κειμέ
νου πού έγραψε ό Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες γιά τόν Μώρις Μπίσοπ.
Λίγο μετά τή δολοφονία τού' Μπί
σοπ, λίγο πρίν τήν άμερικανική ει
σβολή: τό δράμα τού νησιού μόλις
ν' αρχίζει...
Σ

Μ APTIN ΛΟΥΘΕΡ
ΚΙΝΓΚ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
Επέτειοι έδώ, άλλά και άλλου:
Η Αμερικάνικη Γερουσία άποφάσισε μέ ψήφους 78 ύ>πέρ έναντι 22
κατά νά καθιερώσει νέα έπισημη
άργία, τήν τρίτη Δευτέρα τού Ια
νουάριου, πρός τιμήν τού Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ.
Τό 1968, ή δολοφονία τού άγωνιστή ιερωμένου προκάλεσε μιά τέ
τοια έκρηξη οργής τού μαύρου πλη
θυσμού πού γιά μερόνυχτα τά κέ
ντρα όλων τών μεγάλων πόλεων τού
Βορρά είχαν καταληφθεί χωρίς ή
Αστυνομία καί ή Εθνοφρουρά νά
τολμήσουν νά έπέμβουν πρίν κοπά
σει τό κύμα τής οργής. Ή ταν τότε
τά χρόνια τής διαμαρτυρίας, τής
έξέγερσης τών μαύρων, τού κινήμα
τος κατά τού πολέμου τού Βιετ
νάμ...
Τό 1986, τή χρονιά πού ή νέα
άργία θά μπει σέ έφαρμογή, οί νεα
ροί Αμερικανοί θά αναρωτιούνται
ίσως, ετοιμάζοντας τά σκί τους γιά
τό έξτρα. «μακρύ σαββατοκύρια
κο»: Ποιος Κίνγκ;
Κ.Β.
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Γι' αύτό λοιπόν είναι καιρός ή συζή
τηση νά ξαναρχίσει, άλλά αύτή τή
φορά μέ πολιτική καί όχι συναισθη
ματική χροιά άπ' τίς δυνάμεις πού
στηρίζουν τήν άλλαγή στό φάρμα
κο.
Ζ.Ζ.

ΣΧΟΑΙΟ
ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟ

aï

Ό γραμματέας τής ΚΝΕ, Σπάρος
Χαλβατζής, μιλώντας στις 14 Νοεμ
βρίου ατό Παλαί ντέ Σπόρ τής Θεσ
σαλονίκης μέ τήν ευκαιρία τής έπετείου τοϋ Πολυτεχνείου, κατήγγειλε
τά εξής:
« Υπάρχουν κα ί σήμερα όμως,
μ ερ ικο ί π ού ξεχνάνε τό όίόαγμα
το ν Π ο λυτεχνείο υ. Ψ άχνουν τό
καινούργιο στην «έπιατροφή ατή
φύση», ή «στην επανάσταση τού
έρωτα», στα τραπεζάκια έξω κα ί
ατά μ π α ρ ά κ ια . Σ τά πολύχρω μα
χο λλυ γο υ ν τια ν ά α ερ ό σ τα τα κα ί
λέηζερ, στήν πολύχρωμη βιτρίνα
τον καπιταλισμού». ( ’Ελευθεροτυ
πία 15/11).
Στις 19 Σεπτεμβρίου 1783, πραγ
ματοποιήθηκε ή πρώτη πτήση αε
ρόστατου. Οί κατασκευαστές του
(άδελφοί Μονγκολφιέροι) δέν θά
πρέπει νά είχαν συνείδηση τής ιστο
ρικής σημασίας τού έγχειρήματος.
Μπορούμε τό ίδιο νά ισχυριστούμε
μέ βεβαιότητα καί γιά τούς έπιβάτες αύτής τής πρώτης πτήσης (ένα
πρόβατο, μία πάπια καί ένα κόκο
ρα). Καί όμως. Εκείνη τήν άποφράδα ήμέρα ό καπιταλισμός συ
μπλήρωσε κατά τό ήμισυ τήν πολύ
χρωμη βιτρίνα του. Τά λέηζερ ήλ
θα ν πολύ άργότερα. Σήμερα ή
κατάσταση διαγράφεται σοβαρή.

δέν είναι σημερινή καί γι' αύτό δέν
πρέπει νά ξαφνιάζει. Τά νέα μέτρα
(Ε.Ο.Φ. - κρατική φαρμακοβιομη
χανία καί φαρμακαποθήκη) έχουν
νά αντιμετωπίσουν τόν παράγοντα
φαρμακείο, πού είναι πανταχού πα
ρών στις διεκδικήσεις. Οί όποιεσδήποτε κοινωνικές διεκδικήσεις «δέν
θά πρέπει» νά τό άγνοούν. Συνε
πώς τό θεσμικό πλαίσιο δέν ύπεραρκε'ι γιά τήν άλλαγή τών συσχετι
σμών σ' ό π ο ιο δ ή π ο τε κοινωνικό
χώρο. Έτσι ή στασιμότητα πού ύπάρχει μπορεί νά έπιφέρει «διευ
ρύνσεις» τού πλαισίου, ώστε νά γί
νει δεκτικότερο σέ περισσότερα αι
τήματα καί τελικά κοινά άποδεκτό.

—
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κανείς δημοκράτης καί άριστερός
δέν μπορεί νά μείνει σιωπηλός
μπροστά στή δίωξη τού περιοδικού
καί στήν προσπάθεια καταστολής
μιας ζωντανής έκφρασης γιά τή νεο
λαία τής Χαλκίδας.
«”Αν δέν ύφώσεις τήν φωνή σου,
σήμερα πού κάποιοι νέοι δικάζο
νται, έπειδή είχαν τήν τόλμη καί τήν
ευαισθησία νά δημοσιεύσουν ένα
διήγημα, πού έκφράζει τό συναι
σθηματικό κόσμο μιας κοπέλας
πού «στά καλά καθούμενα» βρί
σκεται σ' ένα υπόγειο κρατηρήριο,
τότε αύριο θά είναι ή σειρά σου».
Η άσφάλεια τής Χαλκίδας δέν
σέρνει στή δίκη μόνο τά παιδιά τής
ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ. Σέρνει καί ολόκληρη
τή ζωντανή δημοκρατική έκφραση
τής νεολαίας τού '83, πού στό σχο
λείο. στό Πανεπιστήμιο, στήν πρω
τεύουσα, στήν έπαρχία άναζητά μιά
νέα δημιουργική διαδικασία. Η
δίωξη αύτή άφορά όλους μας.
Χ.Β.

Υπάρχει έλπίς; Τί νά κάνουμε; Ό
Χαλβατζής χωρίς δισταγμό δίνει τήν
απάντηση: «νά σηκώσουμε πιό ψη
λά τά πανώ τοϋ άγώνα μας κα ί νά
πούμε: ήρβε ή ώρα νά φ ύγουνε οί
βάσεις, νά φ ύγο υν οί Ταάταοι».
Δημοκράτες-άντιτσατσίστες σήμανε
ή

Η ΔΙΩΞΗ ΜΙΑΣ
«ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ»
Τή στιγμή πού γρά φ οντα ι οί
γραμμές αύτές, άπέχουμε λίγες ώ
ρες άπό τήν 28 Νοέμβρη, τή μέρα
τής δίκης τής ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ τής
Χαλκίδας. Ή ιστορία τής δίωξης
είναι σχεδόν γνωστή; μία σειρά μη
νύσεις άπό τήν 'Ασφάλεια τής Χαλ
κίδας καί ούτεπάγγελτη δίωξη τού
Εισαγγελέα κατά τών έκδοτων τής
ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ μέ αφορμή μιά φα
νταστική περιγραφή μιας νύχτας
στό κρατητήριο. Είναι προφανές ότι

Τό Έτος Υγείας πνέει τά λοί
σθια, ένώ μέ τούς ίδιους ρυθμούς
έχει άτονήσει καί ή σχετική μ' αυτό
είδησεογραφία. "Ετσι βλέπουμε τά
άποτελέσματα τών έκλογών ατούς
Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αθη
νών καί Θεσσαλονίκης νά μετατοπί
ζονται στις έαωτερικές σελίδες τών
έφημεριδων καί ή σπουδαιότητα
τους νά σηματοδοτείται άπ' τά «ψι
λά» γράμματα. Φαίνεται πώς οί υ
πεύθυνοι γιά τήν ένημέρωσή μας
θεωρούν σημαντική καί τετελεσμέ
νη τή θεσμική άλλαγή στό χώρο
αύτό, άδιαφορώντας γιά τίς όποιεσδ ή π οτε διεργασίες ατούς ίδιους
τους φαρμακοποιούς. Βέβαια είναι
κάπως ζόρικα καί τά ίδια τά άποτε
λέσματα, άφού άνατρέπεται ριζικά
ό περσινός συσχετισμός. Η Δεξιά
ένισχύεται σημαντικά, ένώ οί δημο
κρατικές δυνάμεις πού στηρίζουν
τήν «άλλαγή στό φάρμακο» (ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ - ΚΚΕ εσ - άνεξάρτητοι) θά πρέπει νά έγκαταλείψουν
τήν πολυτέλεια τών έσωτερικών
τους άντιθέσεων, γιά νά τήν άντιμετωπίσουν.
Φυσικά τό σημαντικό δέν είναι ή
εύρύτερη δημοσιοποίηση τής «άλήθειας» (ούτε όμως καί ή άποσιώπησή τών συμβάντων), ώστε ό καθέ
νας νά βγάζει τά συμπεράσματα
του γιά τή στάση τού τύπου. Ούτε
νά έπισημάνουμε τόν κίνδυνο πού
διατρέχει ή Αλλαγή στό συγκεκρι
μένο τομέα ψάχνοντας γιά μετα
στροφές και συναισθηματικού τύ
που άπογοητεύσεις το>ν πάλαι ποτέ
πρωταγωνιστών πού έκφράστηκαν
καί έκλογικά.
Αντίθετα, έστω καί τώρα, νά άναρωτηθούμε σέ ποιές κοινωνικές
δυνάμεις μπορεί νά στηριχθε'ι ένα
θεσμικό μέτρο, ώστε νά έξασφαλίσει τίς προϋποθέσεις γιά τήν έπιτυχία του. Ή «πραγματικότητα» στό
χώρο τών φαρμακοποιών (καί μάλι
στα τών ιδιοκτητών φαρμακείων)

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Νά λοιπόν πού άπετράπη τήν
ύστατη στιγμή ή... άναγέννησή τού
κινήματος φοιτητών καί ΕΔΠ πού
έτοιμαζε ή ήγεσία τού 'Υπουργείου
Παιδείας μέ όπλο τίς περίφημες
τροπολογίες ΓΙαπαθεμελή. Νά πού
ό κ. Άνδρέας Παπανδρέου φάνηκε
συνετότερος άπό τόν καθ' ύλην άρμόδιο ύπουργό του, τόν... περί πολ
λά τυρβάζοντα ύφυπουργό καί τόν
βιαστικό καί εύθικτο Γενικό Γραμ
ματέα. Ηταν άρκετή μιά συνάντη
ση μέ τήν ΕΦΕΕ καί μιά μέ τούς
πρυτάνεις γιά νά διαπιστώσει ότι
δέν είναι άκόμη καιρός γιά τήν de
facto κατάργηση τού Νόμου Πλαί
σιο, τού πρώτου «θεσμικού» νόμου
τής Αλλαγής. Δέν είναι καιρός όχι
άπλώς γιατί «χρειάζεται μεγαλύτερη
έμπειρία... γιά νά διαπιστωθεί ποιές
διορθώσεις πρέπει νά γίνουν». Αλ
λά γιατί ή σημερινή ήρεμία στά
Πανεπιστήμια κρύβει πολλές άντιθέσεις καί περισσότερη συγκροτη
μένη όργή. Σε εύθετότερο χρόνο,
όταν ή «συμμετοχή» μέ τή σημερινή
φθορά της δέ θά συγκινεί ούτε
τούς συμμετέχοντες, όταν φουρνιές
οί μαθητές τού 20 θά 'χουν μετατραπεϊ σέ φοιτητές τού 10, όταν ή
έντατικοποίηση θά ναι αύτονόητη
χάριν τής έπιστήμης, τότε ναι, θά
μπορούν νά ψηφιστούν οί τροπολο
γίες. Τό έρώτημα είναι: Θά χρειάζο
νται τότε πιά;

Κ.Π.

ΟΧΙ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΟΥ ΣΕ Ι Χ - Σ Ο Υ
Ή αντίθεση τών οίκολόγων τής
Θεσσαλονίκης στην κατασκευή π ε
ρ ιφ ερ ικ ο ύ δρόμου μέσω τού δά
σους τού Σέιχ Σού, ή πορεία τους
καί ή καταστροφή τού καλουπώμα
τος ενός άγωγού είναι ίσως ή πιό
ένδιαφέρουσα μέχρι στιγμής οικο
λογική πρωτοβουλία στήν Ελλάδα.
Μεταφέρουμε έδώ μερικά άποσπάσματα άπό τή συνέντευξή τύπου
πού έδωσε ή Οικολογική Κίνηση
Θεσσαλονίκης στίς 15/11:
« ' Ο σκοπός τής κατασκευής τού
περιφερειακού δρόμου, τουλάχι
στον αύτός πού προβάλλεται, είναι
ή λύση τού κυκλοφοριακού προ
βλήματος. Δ έν έχει γίνει όμως χυχλοφ οριαχή μελέτη πού νά δικαιο

λογεί τήν άποψη αύτή, ένώ άντίθετα ύπάρχουν άντεπιχειρήματα πού
άμφισβητοΰν τά κυκλοφοριακά όφέλη τού δρόμου. Ά ναφέρονται ε
πίσης μιά σειρά έπιπτώσεις στό δά
σος, καί κατ' έπέκταση στήν πόλη,
όπως τό κόψιμο 60.000 δένδρων, οί
διαταραχές στίς οικολογικές λει
τουργίες τού δάσους (καί έδώ πρέ
πει ν' άναφερθεϊ ότι δέν έχει γίνει
μελέτη περιβαλλοντικών έπιπτώσεων), οί αισθητικές άλλοιώσεις, οί
ένδεχόμενες καταπατήσεις καί «άξιοποιήσεις», ή πιθανή δημιουργία
Ανατολικής βιομηχανικής ζώνης, ή
οικιστική άνάπτυξη τής πόλης σέ
βάρος τού δάσους. Θά μπορούσαν
νά προταθοΰν πολλές έναλλακτικές
λύσεις στό πνεύμα τής διευκόλυν
σης τού IX. Πιστεύοντας όμως ότι
κυκλοφορία δέ σημαίνει μετακίνη
ση αύτοκινήτων άλλά άνθρώπων
θεωρούμε σάν βασική έναλαχτική
λύση τό νά γίνει άχρηστο τό IX
μέσα στήν πόλη. Στά πλαίσια αυτά
καί σέ συνδυασμό μέ τήν άποκέντρωση τών λειτουργιών τής πόλης,
προτείνουμε τή διευκόλυνση τών
πεζών (πεζόδρομοι, άπαγόρευση
τής στάθμευσης στά πεζοδρόμια
κλπ), τών δικυκλιστών (ειδικές λω
ρίδες, μειωμένη φορολογία, έλεύθερη εισαγωγή ποδηλάτων κλπ), τών
έπιβατών τών συλλογικών μέσων
μεταφοράς (πυκνότερες συγκοινω
νίες, ειδικές λωρίδες, νέες γραμμές,
δωρεάν μεταφορά κλπ)»...
«Τελευταία ένέργεια μέ τήν ό
ποια έκφράσαμε τήν άντίθεσή μας,
όχι μόνο στήν κατασκευή τού δρό
μου, πού άποτελεί έργο καταστρο
φικό καί ακυρώνει κάθε μελλοντική
μετάπλαση αύτού τού τόπου σέ μιά
οικολογική κατεύθυνση, άλλά καί
στό πρότυπο άνάπτυξης πού καί ή
σημερινή κυβέρνηση άκολουθεί, άποτέλεσε ή πορεία πρός τό δάσος
καί τό χώρο πού έκτελούνται τά
έργα. Διαμαρτυρόμασταν έπίσης,
γιά τήν έλλειψη ενημέρωσης καί
διαλόγου πού έπέβαλλε ή προηγού
μενη καί ή σημερινή κυβέρνηση γιά
ένα τόσο σοβαρό θέμα. Υπερασπι

ζόμασταν τό δάσος πού κινδυνεύει
νά χαθεί χωρίς νά έχει κάν άποδειχτεί ότι θά προκύψει κάποιο όφε
λος. Προσπαθήσαμε νά ξυπνήσου
με τή συνείδηση τών κατοίκων γιά
νά άρχίσουν ν' άντιδρούν όχι μόνο
όταν θίγονται τά στενά συμφέροντά
τους. Ή κάλυψη τών έκσκαπτικών
μηχανημάτων μέ κλαδιά κομμένων
δέντρων καί ή άφαίρεση μερικών
σανίδων τού ξυλοτύπου τού αγω
γού, ήταν παραδειγματικές ένέργειες, ένάντια σέ καταστροφές πού
τό κόστος τους δέ μετριέται μέ
χρήματα καί οί έπιπτώσεις τους θά
γίνονται αισθητές γιά πάντα. Οί κα
θαρά υλικές ζημιές καί μόνο πού
γίνονται στό δάσος κάθε μέρα, αν
δέν μπορούν νά έκτιμηθούν σέ χρή
ματα. είναι πολύ περισσότερες άπό
τό φανταστικό ποσό τών 200.000
δρχ. πού δήλωσε ή άστυνομία γιά
τις ζημιές στόν άγωγό.
Προξένησε θλιβερή έντύπωση.

μιά καί είναι χαρακτηριστικό μιάς
ορισμένης κρατικής νοοτροπίας, ή
άντίδραση τού Γ.Γ. τού Υ.Β.Ε. πού
άνάφερε άνάμεσα στά άλλα, ότι ή
Οικολογική Κίνηση εξυπηρετεί «άλλότριους σκοπούς». Ή έκφραση
αύτή χωρίς καμιά έπεξήγηση άπο
τελεί λασπολογία, καί ή τακτική
αύτή είναι ή ίδια πού άκολουθήθηκε καί στό παρελθόν γιά όλα σχε
δόν τά νεοεμφανιζόμενα κινήματα.
Π ιθανότατα, λέχτηκε καί γιά τό
κόμμα πού διόρισε τόν Γ.Γ. στή
θέση πού κατέχει, ώστε νά μπορεί
άφ ’ ύψηλού νά συκοφαντεί έκ τού
άσφαλούς»...
« ' Η κρατική μεθοδολογία τής συ
σκότισης τών γεγονότων, τής κατάπνιξης κάθε μορφής διάλογου καί
άπλής έμφάνισης τού θέματος, ό
πως δείχνει ή ματαίωση τής σχετι
κής συζήτησης στό ραδιόφωνο, δεί
χνει ένα φόβο. Ο φόβος αύτός
έπαληθεύεται καί άπό τις πολυά
ριθμες έπαφές πού είχαμε μέ τόν
κόσμο σέ κάθε εύκαιρία. Σέ περί
πτωση τήρησης τών δημοκρατικών
διαδικασιών, αύτών καί μόνο πού
άπλόχερα ύποσχέθηκε ή κυβέρνη
ση καί έξακολουθεϊ νά έπικαλείται,
τό άποτέλεσμα θά ήταν τό άμεσο
σταμάτημα κάθε σκέψης γιά τό έρ
γο...»
Σ.

ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ
ΤΗΣ 5ης ΔΕΣΜΗΣ
Νά λοιπόν πού ή κακή διαφήμιση
οδηγεί ένα «πρωτοποριακό» έκπαιδεντικό μέτρο τού ΠΑΣΟΚ σέ άποτυχια. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού
Υπουργείου Παιδείας μόνο τό 3,5%
τών μαθητών τής Γ' λυκείου διάλεξε
τήν 5η Δέσμη. Σύμφωνα πάλι μέ τήν
έκτίμηση τών άρμόδιων Υπουργών
ή άποτυχία οφείλεται στήν κακή
ενημέρωση γονέων καί μαθητών,
σχετικά μέ τή χρησιμότητα τής Δέ
σμης αύτής. ' Η ευκολία μέ τήν όποια
τό Υπουργείο βγάζει τά συμπεράσματά του είναι χαρακτηριστική.
Γι' αύτό έξάλλου πέφτει καί τόσο
έξω στίς έκτιμήσεις του.
"Ολοι μέσα στό σχολείο ξέρουν
αύτά πού τό Υπουργείο φαίνεται νά
άγνοεί.
Τό κλίμα πού καλλιεργείται σήμε
ρα στό Λύκειο και ειδικά στή Γ τάξη
είναι άναμφιαβήτητα έντονα προπα
ρασκευαστικό γιά τήν τριτοβάθμια
έκπαίδευση. Έτσι ό μαθητής πού
έφτασε έστω καί μέ δυσκολίες ώς τό
τέλος, δέ βλέπει γιατί νά μήν προ
σπαθήσει νά συνεχίσει τις σπουδές

του. Ή 4η δέσμη πού προτιμήθηκε
σέ ποσοστό 48% έχει παρόμοια μα
θήματα μέ τή 5η χωρίς μάλιστα
σημαντικότερο βαθμό δυσκολίας,
ένώ παράλληλα οδηγεί στήν τρίτη
βαθμίδα.
Έξάλλου μαθήματα όπως ή οργά
νωση γραφείου, ή υγιεινή, ή πολιτική
οικονομία καί οί έπισκέψεις σέ χώ
ρους έργα αίας, έτσι όπως παρουσιά
ζονται καί πραγματοποιούνται μέσα
στήν τάξη, κάθε άλλο παρά μπορούν
νά συγκινήσουν τό σημερινό μαθη
τή, πού δέν θέλει νά προχωρήσει τις
σπουδές του. Ό μαθητής ξέρει κα
λύτερα άπ' τούς άρμόδιους, ότι τά
μαθήματα αύτά δέν άποτελούν κα
νένα ούσιαστικό εφόδιο γιά τήν άγορά έργασίας.
Έ τσι τό δήθεν πρωτοποριακό καί
λαικίστικο αύτό μέτρο τού ΠΑΣΟΚ
πέφτοντας στό κενό φανερώνει γιά
μιά άκόμα φορά την πολιτική σύγχιση καί προχειρότητα πού βασιλεύει
στό Υπουργείο Παιδείας.
Λ. Καστάνας

«ΜΕΛΑΝΑ
ΣΗΜΕΙΑ»...
Μιά άπαράδεκτη τακτική, ταυτι
σμένη σχεδόν μέ τίς πιό μαύρες
παραδόσεις τής ΚΝΕ, άναβίωσε
στήν πορεία τού Πολυτεχνείου, ό
ταν οί ομάδες περιφρούρησης τού
ΚΚΕ εσωτ. έμπ όδισ α ν βίαια τό
μπλοκ τών έπιτροπών φαντάρων νά
πάρει θέση μπροστά τους.
Καί δέν ήταν ούτε άναρχικοί μέ
μολότωφ, ούτε τραμπούκοι μέ λοστάρια, ούτε κάν «άριστεριστές»,
παρά άπλώς φαντάροι («ένστολους
πολίτες» τούς λέει τό ΚΚΕ εσωτ.)
πού διεκδικούσαν μιά θέση στήν
πορεία γιά νά προβάλουν τά σννθήματά τους γιά 12μηνη θητεία καί
συνδικαλισ τικές έλευ θερ ίες στό
στρατό (τά δέχεται έν πολλοίς καί
τό ΚΚΕ εσωτ.) Γιατί λοιπόν τόση
βία; Ντροπή, σύντροφοι!
Κ.Β.
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’Επιτροπές
Στρατιωτών
Τριήμερο έκόηλώσεων
« 'Επιτακτικό μα ς καθήκον, είναι ή συνεχής
ανάπτυξη του κινήματός μ α ς μέσα άπό τή
διεύρυνσ η τών συμμαχιών, μέσ α άπό τή νομι
μοποίηση κ α ί άναγνώρισή του σέ όσο τό δυνα
τό π λα τύτερες κοινωνικές δυνά μεις κ α ί στρώ
ματα». Μ ' αύτά τά λόγια ό σμηνίτης έκπρόαωπ ο ς τών έπιτροπώ ν Στρατιωτών Ν αυτώ ν κα ί
Σμηνιτών έδω σε τέλος στό τριήμερο τών έκδηλώαεων π ο ύ όργάνω σαν οί πιό πάνω έπιτροπ ές στήν Α θ ή να μέσ α ατά πλαίσια τής γενικό 
τερης πα ρέμβασής τους πού έγινε κ α ί σέ
άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Χανιά, Πά
τρα.
«Τό κίνημά μα ς συσπειρώ νει όλους τούς
άγω νιστές φ αντάρους πού δέχονται τήν άναγκαιότητα τής όργανω μένης πάλης μέσ α ατά
στρατόπεδα, άνεξάρτητα άπό τίς ιδιαίτερες
ιδεολογικές το υς π επο ιθ ήσ εις κ α ί έτσι αάν
ένα ένιαϊο συνδικαλιστικό μέτωπο έχει άνάγκη τήν ολόπλευρη συμπαράσταση τών π ερ ισ 
σ ό τερ ω ν π ο λ ιτικ ο κ ο ιν ω ν ικ ώ ν σ υνισ τω σώ ν,
π ρ ά γμα π ο ύ σημαίνει ότι όέν π ρ έπ ει νά π ερ ι
χαρακω θεί πολιτικά κ α ί νά τα υτισ τεί μέ ένα
μ π λό κ σ υγκ εκ ρ ιμ έν ω ν πολιτικώ ν δυνά μεω ν
κα ί ιδεολογικών τάσεων».
Ά να φ ερό μ α σ τε λοιπόν στήν πρώτη μέρα
τών έκόηλώσεων, στίς 2 Ν οέμβρη, δύο σχεδόν
χρόνια άπό τήν έμφάνιαη τών πρώτων έπιτρο
πών μέσ α στά στρατόπεδα. Η ημέρα αύτή
άνοιξε μέ τήν ομιλία έξι φαντάρων κα ί σ υγκε
κριμένα μέ τό ιστορικό τού κινήματος τους.
Ά να φ έρ δ η κ α ν στή γένεαή του κα ί στή μ ετέ
πειτα π ο ρ εία του. ( Έμφάνιαη πρώτων έπιτρο
πών, π ο ρ είες Π ολυτεχνείου 81,82, Πρωτομα
γιά ς 82, πα νελλα δικές συσκέψ εις τών έπιτρο 
πών 82,83, κτλ.). Ά να φ έρ δ η κ α ν στήν πολιτική
τής κυβέρνησης τού ΠΑΣΟΚ γιά τό στρατό κ α ί
στον άπό π λευ ρ ά ς της τρόπο άντιμετώ πισης
τού κινήματος του. Τόνισαν ότι ή προβοκατορολογία τής κυβέρνησης όέν τούς έχει πτοήσει
κα ί ότι τό δίκιο τού άγώνα τους, ή πλατύτητα
τού κινήματος τους και ή διεδνής άναγνώρισή
τους ά π ο δεικ νύο υν τά άντίδετα. Τήν πρώτη
μ έρ α αυζητήδηκε τό δέμα αύτοκτονίες στό
στρατό, τή δεύτερη τό δέμα δητεία κ α ί τήν
τρίτη τό δέμα π ειδα ρ χικές φυλακές. Σ έ κάδε
συζήτηση υπήρχε ένας φαντάρος ομιλητής κα ί
ένα μέλος τής έπιτρο πής γιά τό στρατό, κα ί
τής έπιτρο πής γιά τά δικαιώματα τού φ αντά
ρου, μια ς κ α ί α υτές οί δύο έπ ιτρ ο π ές συνδιοργάνω ναν τό τριήμερο. 'Ε πίσης ομιλητές ήταν
γιά τίς «αύτοκτονίες» οι ψυχίατροι Δ. Λ ιάρος
κ α ί Γ. Ο ίκονομόπουλος. Γιά τή δητεία ό δημο
σιογράφος Γ. Κ α ράμπελας χαδώς χ α ί έχπρόσωπος τής ΟΙΕΛΕ. Γιά τίς πειδα ρ χικές π ο ινές
ό δικηγόρος Ν. Κ ω ναταντόπουλος. Τίς πρώ τες
δύο μ έρ ες π ερ ευ ρ έδ η χ ε έπίαης έχπρόσω πος
τής Π ανευρω παϊκής ένωσης συνδικάτω ν φα
ντάρων (ECCO) ό 'Ο λλανδός Roberto Rob.
Ή προσέλευση χ α ί ή συμμετοχή τού κόσμου
στις συζητήσεις, ήταν σημαντική. Οί φαντάροι
έχα να ν έκκληση γιά συμπαράσταση στό κίνη
μά τους σέ όλους τούς φορείς, χώ ρους κα ί
πολιτικές δυνά μεις κ α ί δήλωναν τήν πρόθεσή
τους γιά τή συνέχιση τή ς μαζικής πά λης μέσα
ατά σ τρα τό π εδα γιά τή συνέχιση τοΰ άγώνα
τους γιά συνδικα λιστικές έλευδ ερίες κ α ί δω
δεκάμηνη δητεία. Τόνισαν τήν άναγκαιότητα
τής αύτόνομης δράσης τού κινήματος τών
έπιτροπώ ν κ α ί τήν άναγκαιότητα τής ολόπλευ
ρης σ υμ παράστα σης σ ' αύτο ύς μ έ όρους πού
δά άνταποκρίνονται στις συνθήκες άνάπτυξης
τού κινήματός τους κ α ί στόν πολιτικό λόγο
πού έχουν διαμορφώσει.
Γ.Κ.

Στρατιωτικός
κανονισμός
ύτοί πού έχουν ζήοει στό
πετσί τους τήν τραυματι
κή εμπειρία τής στρατιω
τικής θητείας, και είναι
σχεδόν όλοι, γνωρίζουν
πολύ καλά ότι άποτελεί μύθο ό ισχυρισμός, πού
διαχέεται απλοϊκά καί διαποτίζει τήν κοινή γνώ
μη, σύμφωνα μέ τόν όποιο ό «στρατός είναι
σχολείο ζωής». Η ώμή πραγματικότητα κραυ
γάζει γιά τό άντίθετο; Γιά τήν έξουθενωτική
δοκιμασία τής ύπαρξης, σέ όλες τίς λειτουργίες
της πού συντελείται στά χρόνια τού στρατιωτι
κού: Γιά τήν ίσοπεδωτική επίπτωση, πάνω σέ
όλες τίς περιοχές τής προσωπικότητας, τού μη
χανισμού τής διαταγής καί τής πειθαρχίας, πού
διατρέχει τή στρατιωταική όργάνωση καί συνέχει
τήν άντίστοιχη νοοτροπία. Ακριβώς, λοιπόν,
γιατί στή διάρκεια τής στρατιωτικής θητείας τό
πρόσωπο άπογυμνώνεται άπό όλες τίς άνθρώπινες ίδιότητές του καί ό πολίτης στερείται όλων
τών κοινωνικών δικαιωμάτων του, ό άγώνας γιά
τήν προστασία τού φαντάρου άπό τή σννθλιψη
τής όντότητάς του, μέσα στά στεγανά τού κανο
νισμού, είναι άπόλυτα αναγκαίος: Δέν άποτελεί
γραφική έκζήτηση ούτε προκλητική διεκδίκηση,
άλλά άντίθετα στοιχειώδη απαίτηση σεβασμού
τής άνθρώπινης ύπόστασης, σάν κοινωνικού ά-

γαθού, καί κατοχύρωσης τών άτομικών δικαιω
μάτων. όχι σάν διακοσμητικής έξάρτησης, άλλά
σάν λειτουργίας, παρουσίας και παρέμβασης,
τού φορέα τους, στήν όποια πραγματικότητα
τού άνήκει.
Νά ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, άπό τήν άρχή,
μερικά άπλά πράγματα. Οτι, δηλαδή, τά πραγ
ματικά προβλήματα, τά εκφράζουν, όχι οί έφησυχαστικές διακηρύξεις τών φορέων τής έξουσίας, άλλά οί άγωνιστικές κινητοποιήσεις τών
κοινωνικών ομάδων, πού τά βιώνουν. Και ότι,
περιεχόμενο τής «έννομης τάξης» είναι καί τό
δικαίωμα τής κοινωνικής πάλης γιά τήν άλλαγή
της, τή διεύρυνση τών ορίων της καί τόν εμπλου
τισμό τού περιεχομένου της. Ακριβώς, άλλωστε,
γι’ αύτό τό λόγο καί τά άτομικά δικαιώματα δέν
μπορεί νά έχουν τή μουσειακή έννοια τών τυπι
κών έλευθεριών διακηρυκτικού χαρακτήρα τού
ιστορικού φιλελευθερισμού, άλλά γίνονται έπάλξεις άξιώσεων πολιτικής και κοινωνικής δράσης
γιά ποιοτικούς μετασχηματισμούς στις σχέσεις
πολίτη καί κράτους, κράτους καί κοινωνίας κοι
νωνίας καί πολιτικής. Πολύ περισότερο σήμερα,
πού οί κοινωνικές, οικονομικές καί τεχνολογικές
έξελίξεις διαμορφώνουν ένα ιδιότυπο κράτος
έξουσίας, πού δέν είναι σέ θέση νά τό έλέγξει
κανένα αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνη
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σης, αλλά γίνεται ολοένα καί περισσότερο άναγκαία κάποια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνω
σης καί σΐ’μμετοχής.
Ο στρατιώτης, λοιπόν,αξιώνει τά προσωπικά
καί κοινωνικά δικαιώματα, ούτε παραλογίζεται
ούτε παρανομεί. Λειτουργεί σέ άπόλυτη συνέ
πεια μέ τις άνάγκες τής ύπαρξής του καί έκφράζει, στον ιδιαίτερο χώρο, πού βρίσκεται έγκλωβισμένος, τήν απαίτηση γιά τήν υλοποίηση τών
πολιτικών έγγυήσεων τού συνταγματικού πλαι
σίου. Ή φθαρμένη άπό τή χρήση πού τής
έκαναν όλα τά καθεστώτα σέ όλες τις περιόδους,
άποψη, σύμφωνα μέ τήν όποια ή ιδιαιτερότητα
τής στρατιωτικής ζωής είναι ασυμβίβαστη μέ τίς
κατοχυρωμένεςα συνταγματικά λειτουργίες κοι
νωνικής καί πολιτικής έκφρασης, είναι άκριβώς
εκείνη ή άντίληψη πού σχετικοποιεϊ τή Δημοκρα
τία, πού στεγανοποιεί τούς χώρους τής δημόσιας
ζωής, προωθώντας, έτσι, στήν πράξη, τήν τακτι
κή τής πολιτικής άπομόνωσης τής κοινωνίας στίς
σχέσεις της μέ τούς φορείς τής έξουσίας. Άνατριχιαστικά άποκαλυπτικό στοιχείο τής ώμής
αυτής μεθόδευσης είναι τό ότι άπό τόν στρατιω
τικό κανονισμό αναγορεύεται σέ «ήθικό έλάττωμα», ή πολιτική ιδεολογία καί δράση, ένώ άπό τό
ίδιο αύτό κείμενο ό στρατός άνακηρύσσεται σέ
θεσμικό κέντρο δύναμης, προορισμένης νά προ
στατεύσει καί τήν πολιτική συνταγματική τάξη.
Η αντίφαση αυτή τού άπολιτικού στρατιώτη,
πού θά γίνει καί φρουρός τής πολιτικής νομιμό
τητας, ύπομνηματίζει όλο τό σύστημα τών κατα
σκευών τού στρατιωτικού κανονισμού, πού στήν
ούσία είναι έπανάληψη έκείνων τών άπόψεων,
πού ιστορικά υπονόμευσαν τήν πολιτική ζωή
τού τόπου καί παρεμπόδισαν τήν κοινωνική
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ολοκλήρωσή του.
Οί ιδεολογικές φόρμες τής άντίδρασης γιά τίς
αρετές τού έλληνα, οί πολιτικές διακηρύξεις της
γιά τήν άποστολή τών ένοπλων δυνάμεων, οί
όργανωτικοί μηχανισμοί γιά τήν στεγανοποίησή
τους άπό τόν δημοκρατικό πολιτικό έλεγχο, ή
καταδίωξη καί ό διασυρμός τής ιδεολογικής
εύαισθησίας καί τών πολιτικών άνησυχιών τών
στρατιωτών, ή ιεράρχηση τής προσταγής καί ή
γενίκευση τής πειθαρχίας, τά ιδανικά τού ήγήτορα πολεμιστή καί τού ύπάκουου στρατιώτη, ή
μυθοποίηση κάποιας έθνικής ιδέας καί ή λα
τρεία τής άποτελεσματικής έκτέλεσης τών έκλογών, θά άποτελούσαν γραφικότητες ή άηδιαστικούς μυρηκασμούς, άν δέ διαμόρφωναν έναν
τύπο άνθρώπου, μιά μορφή κοινωνικής συμπερι
φοράς καί ένα πρότυπο πολιτικής οργάνωσης.
Ακριβώς, μέσα σέ αύτό τόν κανονισμό έξακολουθεί ή πολιτεία νά έπιδίδεται σέ άσκήσεις
ύποκρισίας, όταν μέ τήν φθαρμένη έπιχειρηματολογία τών ειδικών σκοπιμοτήτων άνατρέπει
κάθε έννοια νομιμότητας, σχετικά μέ τό σεβα
σμό τής άνθρώπινης ύπαρξης καί τήν κατοχύρω
ση τής έλευθερίας της καί όλων τών έκδηλιύσεών
της. Η φυλάκιση έξακολουθεϊ νά έπιβάλλεται μέ
διαταγές τών άνωτέρων, στίς διώξεις δέν έπιτρέπεται νομική ύποστήριξη στίς δίκες περιορίζο
νται τά δικαιώματα καί ό τρόπος υπεράσπισης,
τό δικαίωμα τής άναφοράς έξακολουθεϊ νά είναι
προφορικό καί έκθετο στίς όποιες άντιδράσεις
τής αύθαιρεσίας τού προϊσταμένου άξιωματικού.
Έτσι, παρά τό Σύνταγμα, θεσπίζονται άντικειμενικοί καί ύποκειμενικοί περιορισμοί τής προσω
πικής έλευθερίας καί δράσης τών στρατιωτών
καί δέ άναγνωρίζονται οί διαδικασίες έκείνες

πού θά μπορούσαν νά έλέγξουν αυτούς τούς
περιορισμούς καί νά τούς άνατρέψουν.
Ό στρατιώτης, λοιπόν, πού έντοπίζει καί συ
νειδητοποιεί αύτή τή συνταγματική έκτροπή,
πού καταγγέλλει τή θεσμοποιημένη αύθαιρεσία
καί άγωνίζεται νά άποσπάσει τήν έλευθερία του
άπό τίς περισφίξεις τών κανονισμών, δέν έκλιπαρεϊ κάποια συμπάθεια, φιλανθρωπικού τύπου,
γιά τήν ύποκειμενική δοκιμασία του, άλλά προ
τείνει ένα πολιτικό στόχο συμπαράταξης γιά τήν
άπελευθέρωση τής άνθρώπινης ουσίας καί τού
κοινωνικού σώματος άπό τίς έξουσιαστικές έγκυρότητες τών διαφόρων στεγανών συστημά
των.
Καί, τέλος, έκείνος πού έπισημαίνει τίς παρασυνταγματικές διαστρεβλώσεις άντιδημοκρατικού τύπου στό σύνολο τών κειμένων τής στρα
τιωτικής οργάνωσης, δέν μπορεί νά άρκεϊται σέ
βερμπαλιστικούς έξορκισμούς και σέ εξισορρο
πήσεις σκοπιμοτήτων, άλλά πρέπει νά άξιώνει
τήν κατάργηση τών διαδικασιών τού στρατιωτι
κού κανονισμού καί τής στρατιωτικής δικαιοσύ
νης, πού άναιρούν τή συνταγματική νομιμότητα
στή λειτοτ'ργική της δυναμική καί άντιμετωπίζουν τό στρατιώτη σάν αντικείμενο άπόλυτου
έξουσιασμού καί τίς προσωπικές του ιδιότητες
σάν έπικίνδυνες ή έχθρικές έκδηλώσεις άπειθαρχίας καί υπονόμευσης τού έπιδιωκόμενου πρό
τυπου τής τυφλής υποταγής, τής μηχανικής πει
θαρχίας, τής άβουλης προθυμίας καί τής άπονευρωμένης άπό κάθε ικμάδα άνθρώπινης καί
κοινωνικής εύαισθησίας προσωπικότητας.
Νίκος Α. Κωνσταντόπουλος

Oi αυτοκτονίες
στό στρατό
Στή Ναζιστική Γερμανία πολλοί Εβραίοι βάλθηκαν νά μετράνε τις διαστάσεις καί τις αναλο
γίες τών κρανίων τους γιά ν' αποδείξουν στους
έκπροσώπους τής "Αριας Επιστήμης ότι ήσαν κι
αϋτοί δολιχοκέφαλοι, μέ μακρουλό δηλαδή κρα
νίο, όπως υποτίθεται οτι ήσαν οί καθαρόαιμοι
« Αριοι». Νιώθω ότι κινδυνεύουμε νά μπούμε κι
έμείς σ' ένα τέτοιο παραλήρημα έστω καί μέ τό νά
συζητήσουμε καί μόνο τό άν οί 31 αυτοκτονίες
στό στρατό όφείλονται στήν ευαίσθητη ψυχοσύν
θεση τών αύτόχειρων ή στή σκληρότητα τών
(διαπροσωπικών) σχέσεων πού χαρακτηρίζει τό
στρατό. Είναι σάν νά άναρωτιόμαστε άν τό έμβαδόν ενός παραλληλόγραμμου όφείλεται περισσό
τερο στό μήκος ή στό πλάτος του. Παγιδευμένοι,
τότε, σέ μιά λογική «κολοκυθιάς», δέ θά καταλή
γαμε πουθενά. Ό στόχος μας πρέπει νά ναι
ν' άναδείξουμε κάποιες σαφείς συσχετίσεις όπως
π.χ. ότι ή αυτοκτονία, σ' άντίθεση μέ ένα σαμποτάζ πού θά ταν πολύ εύκολο νά γίνει, είναι μιά
σαφής μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας. Κάθε
άλλη πράξη θά δυσφημιζόταν άμέσως σάν άντικοινωνική «πρακτορική», «άνισόρροπη», «έγκληματική», κ.λ.π. Καί μόνο ότι ή οργισμένη άπόγνωση τών 31 νέων δέ στράφηκε, σάν μπούμερανγκ,
ένάντια στους άρχικούς της υποκινητές, δείχνει
πόσο πολιτισμένοι ήσαν οί 31 έφηβοι. Διότι ό
πολιτισμός σχεδόν ταυτίζεται μέ τήν άνάπτυξη
τής αυτοκριτικής στή θέση τών σκέτων καί
άγονων έτερομομφών τού (φιλοτομαριστή) άπολίτιστου.

"Οπως έδειξε ό Ντυρκέμ (1897) στήν κλασική
πιά μελέτη του γιά τήν Α υτοκτονία, ό άριθμός
τών Αύτοκτονιών άποτελεί δείκτη μια ς κοινωνι
κής πραγματικότητας: τής άποσύνθεσης μιάς
κοινωνίας -ή τών τάσεων άποσύνθεσής της. Ή
Αυτοκτονία άποτελεί, κατά τόν Ντυρκέμ, ένα
κοινωνικό παραπροϊόν καί υποπροϊόν, όμοιο μέ
τίς χρεωκοπίες έπιχειρήσεων, τήν πορνεία, τόν
άλκοολισμό, τήν έγκληματικότητα καί τή διάχυτη
δυσαρέσκεια τών μελών μιάς κοινωνίας, πού
έχουν «ύπέρμετρες» βλέψεις καί προσδοκίες
άπ' αυτήν.
'Όλ' αύτά άποτελούν έκδηλώσεις τής « Ανο
μίας» της δηλαδή τής «διάσπασής» της εις τά έξ
ών συνετέθη. Μέ πιό άπλά λόγια: τής «φαγωμά
ρας» και διχόνοιας τών μελών της, πού έκφράζεται μέ πάμπολλους τρόπους, πολλούς πασίγνω
στους, άπό τό χαιρέκακο «θάψιμο» στό κουτσο
μπολιό, μέχρι τή συνειδητή λασπολογία, συκοφα
ντία καί έξαπάτηση. Από τή δυσπιστία καί τό
«κούμπωμα» πρός τούς άλλους, έως τή μισαν-

θρωπία, καί τήν έγκληματικότητα: καί τήν παρά
νομη καί τή νόμιμη.
Σέ παρόμοιο πνεύμα, ή κλασική πιά έρευνα τού
Φάρις καί Ντάνχαμ (1939), πάνω στήν Οικολογία
τής Σ χιζοφρένειας καί τών άλλων ψυχώσεων στις
μεγαλουπόλεις, έδειξε ότι ή τρέλα -πού σχεδόν
συμπίπτει μέ τήν έννοια τής ψύχωσης- άποτελεί
έναν δείκτη μιάς κοινωνικής άποδιοργάνωσης
έξίσου ευαίσθητο όσο καί ή νεανική «έγκληματι
κότητα», ή γενική έγκληματικότητα, ή πορνεία
καί ή διάδοση τών ναρκωτικών.
Τό 1958 ό Ράντλιχ καί ό Χόλινγεσχεντ βρήκαν
ένα συγκλονιστικό στατιστικό εύρημα στό Νιού
Χάβεν: ή σχιζοφρένια είναι έννιά (9) φορές
συχνότερη στις κατώτατες κοινωνικοοικονομικές
τάξεις. Καί ένώ αύτός ύποστήριξε ότι οί άνθρω
ποι παθαίνουν σχιζοφρένια έπειδή είναι φτωχοί,
κάποιοι άγγλοι έρευνιγτές ύποστήριξαν ότι. άντίθετα, γίνονται φτωχοί έπειδή ήταν σχιζοφρενείς!
Ή φαιδρή αύτή ψευδοεπιστημονική άποψη
(Γκόλντμπεργκ καί Μόρισσον, 1963) θυμίζει τίς
άπόψεις τών συντηρητικών οικονομολόγων τού
18ου αιώνα ότι ό λαός δέν ήταν άναλφάβητος
έπειδή ήταν πάμφτωχος άλλά ότι... ήταν πάμφτω
χος έπειδή ήταν άναλφάβητος (!!) Καί, τελείως
στό ίδιο έμετικό καλούπι, ότι δέν «έκφυλιζόντουσαν» άπό τό πιοτό, τή σύφιλη, καί τή φτώχεια οί
έργάτες άλλά ότι ήσαν φτωχοί, μεθύστακες καί μέ
άφροδίσια έπειδή ήσαν πρωταρχικά «βιολογικά
έκφυλισμένοι»(!).
Είναι φανερό ότι κάθε άποψη πού «βιολογίζει»
τήν κοινωνία είναι άπειρα πιό παραδεκτή άπό
τήν κυρίαρχη ιδεολογία της άπ' όσο άν «κοινωνίκιζε» τή βιολογία της. Πράγμα πού έξηγεί τή
μαζική υποστήριξη χυδαίων άντιλήψεων ένός
άγοραίου υλισμού, ένός ύλισμού μεταφυσικού
πιά, σ’ όλο τόν κόσμο. (Χαρακτηριστικότατα,
κάθε άποψη γιά τήν κοινωνιογενή φύση τής
τρέλας καί τών αύτοκτονιών άπορριπτεται άσυζητητί, γιά εύνόητους λόγους, στις κοινωνίες τού
ύπαρκτού σοσιαλισμού). ’Έτσι βλέπουμε τίς ψυχοεπιστήμες νά προσπαθούν παντού νά έπιβιώσουν παρά τήν άσφυκτική πίεση πού άσκεϊ πάνω
τους ή ιδεολογική τρομοκρατία πού ναι ύλιστικά
άγοραία στή Δύση και άγοραία υλιστική στήν
'Ανατολή.
Τελείως άνάλογο μπορούμε νά θεωρήσουμε
τόν ισχυρισμό ότι αύτοκτόνησαν οί 31 φαντάροι
«έπειδή έπασχαν ψπιχιατρικά» κι όχι έπειδή τούς
έπεσε δύσκολη ή στρατιωτική ζωή. (Μιά τέτοια
άποψη ύπονοεί ότι βαριά άρρωστα άτομα δέν
«έντοπίστηκαν» άπό τούς στρατιωτικούς ψυχία
τρους. Μά, τότε, άν αύριο άντί να αύτοκτονήσει
ό 32ος πυροδοτήσει κανέναν πύραυλο; Τί κάνου
με τότε;) ’Εδώ γίνεται ένα λαθρεμπόριο έννοιών
πού θυμίζει τό «άκίνητο βέλος» τού Ζήνωνα. Ό
καθένας μας μπορεί νά πάθει κατάθλιψη ή
παραλήρημα, άπό μέρα σέ μέρα. Δέν ύπάρχει
καμία σαφής διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στόν

ψ ι χικα υγιή και τον ψ υχικά άρρωστο άνθρωπο.
Λίγο άρρωστοι είναι καί οί πιό ύγιείς ψυχικά
άνθρωποι. Καί λίγο ύγιείς είναι καί οί πιό βαριά
άρρωστοι ιβυχικά. Τό καίριο έρώτημα είναι ώς
πρός ποιό κοινωνικό περιβάλλον; Καί ώς πρός
ποιες άντιλήψεις;
Ως πρός ποιές προσδοκίες; Βέβαια παλιά δέ
γίνονταν τόσο πολλές αύτοκτονίες. Ό πω ς δέ
γίνονταν καί στά ναζιστικά στρατόπεδα συγκέ
ντρωσης. Σέ καιρό πολέμου όλη ή οργή διοχε
τεύεται πρός τόν «έχθρό»: Σέ καιρό «ειρήνης»
όμως άποκαλύπτεται ποιος είναι ό πραγματικός
έχθρός. Ή άποκτηνωτική ιεραρχία. Πού όχι
μόνο είναι υπεύθυνη γιά τίς αύτοκτονίες άλλά
καί γιά μιά ναρκοθέτηση τής πρός τά έξω λει
τουργικότητας, τής έθνικής, τού στρατού. ( Ένώ,
βέβαια, ταυτόχρονα έξασφαλίζει τήν άνομολόγητη έσωτερική λειτουργικότητά του σάν μερολη
πτικού διαιτητή τών κοινωνικών συγκρούσεων
άφού λέει ό ίδιος ό στρατός ότι έχει σάν άποστολή τήν... προστασία τού Συντάγματος).

Ό Ούίστον, ό ήρωας τού έφιαλτικού «μυθ» ι
στορήματος 1984 τον "Οργουελ, συνειδητοποιεί
ξαφνικά ότι κάθε πληθυσμός κρατιέται σκόπιμα
σέ μιά κατάσταση «έλεγχόμενης τρέλας» άπό τήν
όλιγαρχία του, διότι μόνο έτσι μπορεί νά διατη
ρηθεί ή ίεραρχική δομή μιάς κοινωνίας. ' Η μή
τρέλα καί ή μή παραφροσύνη θά φερναν γρήγο
ρα τήν ισότητα. Καί ή ισότητα θά φερνε τή μή
τρέλα, τήν ύγεία.
Προτιμώντας «ένα τρομακτικό τέλος άπό έναν
τρόμο δίχως τέλος», κάθε έτοιμοθάνατη κοινωνι
κή τάξη πραγμάτων δείχνει, κατά τόν Marx, «τήν
άστυνομική της νοοτροπία». Ό παρανοειδής
έχει τήν ίδια οπτική. "Ομως ό τρόμος του, όσο
έξωπραγματικός κι άν φαίνεται στήν κρίση του,
μπήκε μέσα του άπό τό περιβάλλον του, παλιότερα. Μπορεί ό φαντάρος νά διογκώνει υπερβο
λικά τήν άπειλή του άπό τό Α2 (θά τού «τή
στήσει», «μέχρι δολοφονίας»). Όμως τό κτηνώ
δες ξύλο πού τού ρίχνε ό παρανοϊκός του πατέ
ρας, «ύπόδειγμα δασκάλου», έμπνεόταν άπό τίς
ίδιες άρχές «περί πειθαρχίας» καί «τάξης» όπως
καί ό στρατός.
Μιά τάξη πού μόνο τάξη δέν είναι, καθώς
στηρίζεται στήν ένδοψυχική άταξία, στό διαπρο
σωπικό χάος καί στήν κοινωνική άσυναρτησία.
Μιά «τάξη» πού είναι χτισμένη πάνω σέ τερά
στιους όγκους άταξίας, όπως οί «καθεδρικοί μας
ναοί είναι χτισμένοι πάνω άπό ύπονόμους» (Fre
ud).
Διονύσης Λιάρος
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Μετά τά ειδικά περιοδικά μο
τοσυκλέτας, τις λέσχες, τό ραδιό
φωνο, τήν τηλεόραση καί τόν ελλη
νικό κινηματογράφο, ήρθε ή σειρά
τοϋ υφυπουργείου νέας γενιάς νά
άσχοληθεί μέ τό δίκυκλο,
Πληροφορηθήκαμε άπό τίς έφημερίδες (ΒΗΜΑ 11/9/83 και ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 15/9/83) γιά μιά εισή
γηση πού ετοιμάζεται καί άπευθύνεται σέ άλλα άρμόδια ύπουργεία
γιά άλλαγή νοοτροπίας άπέναντι
στό δίκυκλο. Βασικό στοιχείο τής
έπιτυχίας τοϋ σχεδίου είναι ή έπιστροφή τών μηχανόβιων στους δρό
μους τής νομιμότητας. Καί πρώταπρώτα, πρέπει νά μπει τέρμα στους
αυτοσχέδιους άγώνες πού τρέφουν
καί ήρωποιοΰν τούς καμικάζι. ' Η
συνταγή είναι άπλή καί δοκιμασμέ
νη: Δημιουργία πίστας καί οργάνω
ση άγώνων άπό υπεύθυνους φο
ρείς. Έτσι, θά δημιουργηθοϋν και
νούργια ινδάλματα, ικανά νά άποσπάσουν τόν θαυμασμό τού κοινού
τών μοτοσυκλετιστών καί νά σβή
σουν κάθε αίγλη πού περιβάλλει
άκόμη τούς καμικάζι. Αύτούς άλλω
στε, ένα βρωμόξυλο τή μέρα (άπό
άλλο ύπουργείο βέβαια) θά τούς
φέρει τελικά στόν ίσιο δρόμο, ή,
έστω θά τούς βγάλει άπό τόν κακό.
'Αφού ή μοτοσυκλέτα έγινε άθλημα
στις άγκάλες τού υφυπουργείου μέ
νει νά άσχοληθούμε λίγο καί μέ τίς
διεκδικήσεις τών ύπόλοιπων μηχα
νόβιων. Υποσχέσεις λοιπόν, γιά οι
κονομικές έλαφρύνσεις, σωστότερη
άστυνόμευση γιά νά μειωθούν οί
κλοπές καί έλεγχο ατούς εισαγωγείς
άνταλλακτικώ ν. Υ ποσχέσεις γιά
προτάσεις στά άλλα ύπουργεία. "Ε
τσι, άκόμη καί άν οί άλλοι άρνηθούν νά τίς έκπληρώσουν, οί μηχα
νόβιοι θά ξέρουν ότι έχουν τόν
προστάτη τους, τό ύφυπουργείο
τους πού μεσολαβεί γι' αύτούς στήν
κυβέρνηση.
Κάθε κρατική πολιτική, ιδίως ό
ταν στοχεύει στήν ήγεμονία κά
ποιας κοινωνικής ομάδας, χρειάζε
ται τά ιδεολογικά της στηρίγματα
(ιδεολογικούς μηχανισμούς τοϋ
κράτους τά έλεγε ό ’ Αλτουσέρ, γιά
νά τσιτάρουμε καί κανέναν σοβα
ρό). Γι' αύτό καί τό ύφυπουργείο
κάλεσε τά περιοδικά καί τίς λέσχες
μοτοσυκλέτας. Κι αυτοί έσπευσαν

γιά τό κοινό καλό. Γιατί όπως καί
νά τό κάνουμε ή κυρίαρχη ιδεολο
γία τής μοτοσυκλέτας άπ' αύτούς
παράγεται ή έστω προάγεται έδώ
καί πολύ καιρό. Είναι, έξάλλου, μιά
ιδεολογία συνεκτική παρά τίς φαι
νομενικές άντιφάσεις της (Βλέπε
καί άρθρα ατούς Σχολιαστές 1 καί
2). Έστω καί άν στή συζήτηση
γύρω άπό τή μοτοσυκλέτα έμφανίζεται ένας τεράστιος πλουραλισμός
πρακτικών («στρητάδες», «χωματεροί», «γρήγοροι», «τουριστάδες», ή
δέν ξέρω τί άλλο) ή σχέση πού τούς
ένώνει είναι πάντα ή «ιδέα τής μο
τοσυκλέτας». Απογυμνωμένοι άπό
τά ύπόλοιπα χαρακτηριστικά τής
ιδεολογίας τους (άπό πολιτικές πε
ποιθήσεις μέχρι προσωπικό γού
στο), έμφανίζονται όλοι ένωμένοι
κάτω άπό τίς έπιταγές τής μοτοσυ
κλέτας. Τό τεχνολογικό θαύμα έπισκιάζει τά πάντα καί ή συζήτηση
γύρω άπό επιδόσεις, κρατήματα
κλπ. καλύπτει κάθε έλλειψη επικοι
νωνίας, άνάμεσα σέ άνθρώπους μέ
τόσο διαφορετικές έμπειρίες. Ή
συμμετοχή σου στή μεγάλη οικογέ
νεια τών μοτοσυκλετιστών δέν άπαιτεί παρά έλάχιστες στιγμές κοι
νής ζωής, λίγο ή καί καθόλου προ
βληματισμό γιά ζητήματα πού δέν
άφορούν τή μοτοσυκλέτα. ’Αρκεί ή
πεποίθησή σου ότι άνήκεις σέ ένα
σύνολο. ' Η πραγματικότητα δέν εί
ναι όμως ποτέ τόσο άπλή. Ή συνα
ναστροφή κάποιων άνθρώπων με
ταξύ τους γεννά πάντα άνάγκες γιά
έπικοινωνία πού δέν μπορεί νά πε
ριοριστεί σέ προκαθορισμένα όρια
καί τότε οί ειδικοί νιώθουν νά χά
νουν τόν έλεγχο, καί άντιδροϋν.
Μάς λέει ό συντάκτης, τού ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΥ MOTORRAD Ά ντ. Πανούτσος: «Τό Σάββατο τό βράδυ έγινε
συζήτηση γύρω άπό τά προβλήματα
τού μοτοσυκλετισμού στήν ' Ελλά
δα. Π αραβρέθηκαν έκπ ρόσ ω ποι
άπό τίς γυναίκες μοτοσυκλετίστριες
τήν ΕΛΜΟΠ, τόν ΜΟΘ, τή ΑΕΜΟΤ,
τήν ΑΛΜΟΚ τή λέσχη τής Μεσση
νίας καί τόν ΣΑΤ. Από τούς δημο
σιογράφους, ή Τσίπηρα άπό τό Βή
μα, ό Χοίδάς τής Μοτοτεχνικής, ό
Άντώνης Κόλιας, ό Τάσος Βενε-

τσανόπουλος κι έγώ άπό τό MO
TORRAD. Ψυχοπλάκωμα. Μού ερ
χότανε νά πουλήσω τή μηχανή κα ί
νά πάρω άμάξι. Μετά άπό κάνα
τρίωρο δέν καταλάβαινα, όχι τί λέει
ό καθένας, άλλά ούτε κάν γιατί
κουβεντιάζουμε. Τόν μόνο πού θυ 
μάμαι ήτανε κάποιον "Ελληνα άπό
τή Γαλλία, πού κάτι έλεγε ότι ή
μοτοσυκλέτα π ρ έπ ει νά είναι χα
ρά. Γιά μένα, όπως καί γιά πολλούς
άλλους ύποθέτω, είχε πάψει εκείνη
τή στιγμή νά είναι. "Εφυγα». (Οί
υπογραμμίσεις είναι δικές μου). Θά
ήθελα έδώ νά σημειώσω ότι αύτή
ήταν ολόκληρη ή άνταπόκριση τοϋ
συντάκτη γιά τή συζήτηση πού έγι
νε γιά τό μέλλον τού μοτοσυκλετισμοϋ στήν ' Ελλάδα στά πλαίσια τής
Β πανελλήνιας συγκέντρωσης μοτοσυκλετιστών πού όργάνωσε ή ΛΕΜΟΤ στις 16,17,18 Σεπτέμβρη στά
Καμένα Βούρλα. Νομίζω παραπέρα
σχολιασμός περιττεύει.
Οί λέσχες μοτοσυκλέτας είναι καί
οί μόνοι οργανωμένοι φορείς μοτοσυκλετιστών καί οί μόνοι ικανοί νά
άσκήσουν κάποια πολιτική ή έστω
νά πάρουν κάποιες πολιτικές πρω
τοβουλίες. Μιά τέτοια ήταν τό κά
λεσμα σέ πορεία τήν 11/12/82, τή
μοναδική πορεία μοτοσυκλετιστών
στήν ' Ελλάδα πού, παρά τή μαζικότητά της, δέν έπαναλήφθηκε ποτέ:
Ό λόγος πού πρόβαλαν οί λέσχες,
όταν ρωτήθηκαν στήν Β πανελλή
νια συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών.
ήταν τό άνόητο έπιχείρημα ότι έκπροσωπούν μόνο τά μέλη τους και
όχι τούς μοτοσυκλετιστές. Αιτία ό
μως είναι ή άπροθυμία γιά τέτοιες
πρακτικές, ιδίως όταν ό δρόμος τής
συνδιαλλαγής μέ τό ύφυπουργείο
νέας γενιάς άνοίγει διάπλατα. Ή
άπροθυμία γιά πολιτικούς άγώνες
χαρακτηρίζει, έξάλλου, τό σύνολο
σχεδόν τών μοτοσυκλετιστών καί
φαίνεται έπίσης άπό τό μικρό βαθ
μό οργάνωσής τους σέ λέσχες, ομά
δες, συμμορίες ή οτιδήποτε άλλο,
άντίθετα μέ κάποια κινήματα πού
άνθισαν παλιότερα στό έξωτερικό
(ROCKERS, MODERNS, HELL’S
ANGELS). Μπορούμε νά διακρί
νουμε τίς αίτιες στό γεγονός ότι όλα

τά κινήματα αύτά είσηγούνται ένα
νέο τρόπο ζωής μέ τή μοτοσυκλέτα
σάν άπαραίτητο συστατικό στοι
χείο. Ή διεκδίκηση αυτού τού τρό
που ζωής είναι αύτό, ακριβώς, πού
τούς ξεσηκώνει. Είναι ή άμφισβήτηση πού γεννά πολιτικούς στόχους
(άσχετα άπό τό ποιοι είναι αυτοί οί
στόχοι). Ά ντίθετα, σήμερα ή μοτο
συκλέτα είναι μιά πρακτική ένταγμένη στόν κυρίαρχο τρόπο ζωής. Οί
«καμικάζι» διατήρησαν ίσως κά
ποια σπέρματα άμφισβήτησης, δέν
πολιτικοποιήθηκαν όμως ποτέ καί
δέ συνδέθηκαν μέ κανένα κίνημα
διαμαρτυρίας. Παρέμειναν στό πεθώριο, όπως καί ή μοτοσυκλέτα
σάν πρακτική, γιά νά άρχίσουν νά
έξαφανίζονται μέ τήν άποπεριθωριοποίησή της καί τή στροφή τής
νεολαίας πρός αύτήν.
Σήμερα, όλη ή φιλολογία γιά νέ
ους έπαναστατημένους, άσυμβίβαστους, σπορτίφ, έρωτικούς, πού μέ
τή μηχανή τους παίρνουν τά βουνά,
προσπαθεί νά άνάγει τήν άμφισβήτηση σέ στάση προσωπική. Γιατί,
όσο κι άν ή κρίση τών ιδεολογικών
μηχανισμών τού κράτους γεννά τήν
άμφισβήτηση, άλλο τόσο ή κρίση
τής άριστεράς άδυνατεί να τής δώ
σει πολιτική διέξοδο
Εξαναγκα
σμένοι, λοιπόν, σέ προσωπικές λύ
σεις καί στάσεις ζωής άφήνουμε τά
σύμβολα νά ύποκαταστήσουν τίς
πολιτικές έπιλογές.
Ας κάνουμε όμως καί μιά θετική
πρόταση στό ύφυπουργείο τής άμφισβητήσης. Κάτι πήρε τ' αυτί μας
γιά μπλόκα καθώς έπίσης καί ότι ό
δαίμων τοϋ έθνικοΰ μας τυπογρα
φείου άλλοίωσε έναν προοδευτικό
νόμο τής άλλαγής μέ κάποιες πε
ρίεργες διατάξεις πού άφορούν τή
μοτοσυκλέτα. Ό νόμος είναι πρό
σφατος, κρίμα νά βρίσκεται σέ τό
σο πλήρη συμφωνία μέ τήν «παλιά
άντίληψη γιά τό δίκυκλο». Στείλτε
τόν άξιο ύπάλληλό σας νά τά έξακριβώσει, γιατί είναι κρίμα νά χαλά
σει ή δουλειά άπό τέτοιες άπερισκεψίες. ' Εκτός άν προτιμάτε νά
κουβαλάτε μαζί μέ τήν πειθώ καί τή
βία.
Τζώννυ Άρμινάου

Τό κράτος σπεύδει νά «αγκαλιάσει» τό σπόρ τής άμφισβήτησης.
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Ή αγωνία
του σταθμάρχη

Σ τό σ τα θμό Λ α ρ ίσα ης, τό βαγόνι γιά τή
Χ α λ κ ίδ α β ρία κετα ι ατή ζυγα ρ ιά κ α ί τό β α γό 
νι γιά τή Λ ά ρ ισ σ α στό π λυ ντή ρ ιο . Ό σ τα θ 
μ ά ρ χη ς θέλει νά ζυγίσ ει τό βαγόνι τή ς Λάρια α α ς κ α ί νά π λύ ν ει τό βαγόνι τή ς Χ α λ κ ί
δα ς, έχ ο ν τα ς ατή δ ιά θ εσ ή το υ μό νο μ ιά
α τμομ ηχα νή (Μ ) γιά τή μ ετα κ ίνη σ ή τους.
Μ π ο ρ είτε νά τον β οηθή σετε, γνω ρίζοντα ς
ότι:
α) Ή άτμομ ηχα νή έχει μ ή κ ο ς έ ν ν έα μ έ 
τρ α κ α ί κ ά θ ε βαγόνι άπό π έ ν τε μ έτρα .
β) Οί τρ εις γρ α μ μ ές σ τά θ μ ευ σ η ς είναι: ή
X (π έ ν τε ) ή Y (δ ε κ α π έ ν τ ε ) κ α ί ή Ζ (τρ ιά ντα
μ έτρ α ).
γ) Ή π ε ρ ισ τ ρ ο φ ικ ή ε ξ έ δ ρ α ά λ λ α γ ή ς
γρα μμώ ν έχει δ ιά μ ετρ ο μό νο έν ν έα μ έτρα .
Υ π ά ρ χ ο υ ν π ο λλές λύ σ εις, άλλά ό π ελα γω 
μ έν ο ς σ τα θμ ά ρχη ς ζητάει τή σ υντο μ ό τερ η .

ΛΥΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ό Κ ώ στας Τ ο νμ π α λίό η ς, Πατρ ιά ρ χο υ Ιω α κείμ 9, Δ ρ ά μ α , ε ί
να ι ό ν ικ η τή ς το ϋ π ρ ο η γ ο ύ μ ε 
ν ο υ « π α ιχ ν ιδ ιο ύ » . ’Α π ά ν τ η σ ε
σωστά ότι τό κ είμ εν ο π ο ύ δ η μ ο 
σ ιεύ ο υ μ ε π ρ ο έρ χ ετα ι ά π ό τό π ε 
ρ ιο δ ικ ό Ζωή, τή ς «ομω νύμου άό ελφ ό τη το ς θεολόγω ν». 'Α φ ού
λο ιπ ό ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τό σ ο κ α 
λά τή Ζωή δ έ φ α ίν ετα ι νά χ ρ ε ιά 
ζετα ι σ υ ν δ ρ ο μ ή σ ' α υτή ν. Κ ε ρ δ ί
ζει μ ιά έτή σ ια σ υ ν δ ρ ο μ ή ατόν
Σχολιαστή.
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Μήπως ή 'Ελλάδα βιάστηκε πολύ νά φέρει τόν κόσμο μπροστά
στό δίλημμα άνεργία ή νέφος;
Στις αρχές τον Νοέμβρη, ή κοι
νή γνώμη πληροφορήθηκε άπό τόν
ημερήσιο Τύπο ότι ή βιομηχανία
στήν ' Αθήνα καί τήν εύρύτερή της
περιοχή θά έχει πλέον τή δυνατότη
τα νά αυξάνει προσλαμβάνοντας
νέο προσωπικό καί καθιερώνοντας
περισσότερες βάρδιες έργασίας κά
θε μέρα. Η αναγγελία αυτή τής
κυβέρνησης έρχεται σάν άποτέλεσμα τής έκτίμησης πού έκανε ότι ή
πολιτική περιορισμών στήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας πού είχε εισαγά
γει ή προηγούμενη κυβέρνηση μέ
τό Π.Δ. 791/81 δέν άπέδωσε τό
άναμενόμενο άποτέλεσμα στή μειωσι1 τής ρύπανσης καί στη βελτίωση
τού περιβάλλοντος τής πρωτεύου
σας, ένώ άντίθετα αύξησε τήν άνερ
γία καί τίς σχετικές πιέσεις πού
αύτή συνεπάγεται.
Οί συμπολιτευόμενες έφημερίδες.
μέ πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα (π.χ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 11/11/1983)
παρουσίασαν τό γεγονός σάν δίλημ
μα άνάμεσα στήν άνεργία καί τό
νέφος καί φέρουν τόν άναπληρωτή
Υ πουργό Εθνικής Οικονομίας νά
άναγνωρίζει ότι ή έφαρμογή τού
προηγούμενου καθεστώτος οφείλε
ται κύρια στήν κινητοποίηση τών
κατοίκων τού λεκανοπεδίου ενα
ντίον τής ρύπανσης.
Επειδή όμως ή αύξηση τής βιο
μηχανικής δραστηριότητας, παρά
τά όποια άντιρυπαντικά μέτρα ύπόσχεται ότι θά έξασφαλίσει τό Ύπ.
Έ θν. Οικονομίας, δέν μπορεί παρά
νά συμβάλλει καί στήν αύξηση τής
ρύπανσης, φαίνεται ότι τό πρόβλη
μα τέθηκε ώς εξής: αφού οί περιο
ρισμοί στή βιομηχανία δέν οδήγη
σαν στή μείωση τής ρύπανσης πού
θά υπάρχει έτσι ή άλλιώς, τότε ας
άρθούν. «Μοναδικό» κόστος θά εί
ναι στή χειρότερη περίπτωση ή έπιδείνωση τών περιβαλλοντικών συν
θηκών στήν 'Αθήνα. Εξάλλου, φαίνά έκτιμήθηκε ότι κινητο

ποιήσεις γιά τό περιβάλλον θά
γίνουν πολύ λιγότερες ή γιατί όχι
καί καθόλου, ένώ γιά τήν άνεργία
θά γίνουν πολλές καί πιεστικές.
Μ άλλα λόγια, τό ολίσθημα τής
άντιπαράθεσης άνεργίας καί νέ
φους. όπως άποτυπώθηκε καί στον
Τύπο, έγινε κιόλας.
Πρόκειται άραγε γιά μιά έπίσημη
παραδοχή ότι τίποτα δέν σώζει τήν
Αθήνα άπό τήν περιβαλλοντική ύποβάθμιση ή μήπως οί «παραγωγι
κοί» πόλοι τού κράτους δέν περιμέ
νουν νά πετύχει ή όποιαδήποτε π ο
λιτική έλέγχου τής βιομηχανικής ρύπανσης πού, θεωρητικά
τουλάχιστον, θά έπρεπε νά είχε είσαχθεί ταυτόχρονα μέ τούς περιορι
σμούς στήν αύξηση τής βιομηχανι
κής δραστηριότητας.
Αν όμως μιά πολιτική πού άφορούσε στή βελτίωση τού περιβάλλο
ντος καί οφείλεται μάλιστα σέ ένα
βαθμό στήν κινητοποίηση τών κα
τοίκων, πέτυχε ή όχι. είναι συνάρ
τηση τού τρόπου πού έφ αρμόστηκε
καί τού πλέγματος μέτρων πού τή
στήριξε καί τή διεύρυνε
Απ' τήν άλλη πλ.ευρά. δέν μπορεί
νά άμφισβητηθεί ότι κάθε περιβαλλοντική πολιτική έχει οικονομικές
επιπτώσεις πού δέν αφορούν μόνο
στήν άνεργία. άλλά και στό ρυθμό
τού πληθωρισμού, στην παραγωγι
κότητα, στό διεθνές έμπόριο κλπ.
Στήν περίπτωση τού Γ1.Λ. 791/81
μπορούμε νά παρατηρήσουμε ότι οί
θετικές περιβαλλοντικές έπιπτώσεις του ήταν έλάχιστες. άφού δέν
συνοδεύτηκε άπό ένα πλέγμα συ
γκεκριμένων μέτρων γιά τόν έλεγχο
τής βιομηχανικής ρύπανσης, ήταν
όμως περισσότερες άπ ό.τι άν στήν
ίδια περίοδο αύξαναν οί βάρδιες
καί ή βιομηχανική παραγωγή καί οί
ρυπαντικές έκπομπές κατά συνέ
πεια. Αντίστοιχα μαθαίνου με μόνο
ότι βρέθηκε (πώς;) μιά συμβολή
στήν αύξηση τής άνεργίας, χωρίς νά

μαθαίνουμε τίπ ο τα περισσότερο
γιά τούς άλλους οικονομικούς δεί
κτες. Καί τούτο, όταν βρίσκεται οτι
ή έφαρμογή πολιτικών γιά τήν προ
στασία τού περιβάλλοντος στίς χώ
ρες τού ΟΟΣΑ μπορεί νά έχει γενι
κά μιά έλάχιστη μόνο άρνητική έπίδραση στον πληθωρισμό (0.1 0,4% έτή σ ια στίς ε υ ρ ω π α ϊκ έ ς
χώρες) καί θ ετικ ές έπιδράσεις
ατούς άλλους τομείς.
Τό έρώτημα λοιπόν είναι μήπως ή
Ελλάδα βιάστηκε πολύ νά φέρει
τόν κόσμο μπροστά στό δίλημμα
άνεργία ή νέφος, πού άρχιζει νά
μήν θεωρείται άναγκαίο γιά άλλες
χώρες. Πόσο έξαντλήθηκε ή δυνα
τότητα έφ αρμογής μιάς έκτεταμένης πολιτικής προστασίας περιβάλ
λοντος πού δέν αύ’ξανει τήν άνεργία
άλλά προϋποθέτει άλλες συ γκεκρι
μένες στρατηγικές κατευ θύνσεις, ο
πότε οί έπιλογές θά μετατοπίζο
νταν σέ προβλήματα πληθωρισμού
η άποδοτικότυιτας τής οικονομίας
ώς πρός τήν ένέργεια ή τούς φυσικούς πόρους ή τήν έργασία πού
χρησιμοποιείται.
Ισως η έπιλογΐ] ανάμεσα στήν
άνεργία και την περιβαλλοντική
προστασία νά φαίνεται ευ κολη βρα
χυπρόθεσμα. Ισως άκομα ή υ>ποδομή και οί προϋποθέσεις γιά νά
τεθου"’ν τά προβλήματα και οί έπι
λογές μέ άλλο τρόπο να μήν ιππάρ
χου· ν ή νά είναι πολύ πιό δύσκολο.
Ξέρουμε όμως ότι στήν πρώτη περί
πτωση οί έπιλογές δέν γίνονται υ
πέρ τής περιβαλλοντικής προστα
σίας καθώς έπίσης ότι στά πλαίσια
μιας «ρεαλιστικής» συ'ζήτησης δέν
μπορούν νά τεθούν τά θεμελιακά
προβλήματα τών σχέσεων τού άνθρώπου μέ τή φύση παρά μόνο
αυτά τού περιβάλλοντος σέ σχέση
μέ τή λειτουργία τού οικονομικού
συστήματος.
Σπύρος Παπαγρηγορίου

να καλό παράδειγμα τού τρό
που μέ τόν όποιο οί πολιτικοί
μας χρησιμοποιούν τή γλώσσα
(και δεν εννοώ βέβαια τό αυ
τονόητο γεγονός ότι οί περισ
σότεροι μιλάνε άσκημα τά έλληνικά) είναι ή αδυνα
μία τους (ή ή απροθυμία τους) νά γίνουν σαφείς.
Ποτέ δέν θά μάθουμε αν οί σοσιαλιστές πρόκειται ή
όχι νά πραγματοποιήσουν τό υποτιθέμενο πρό
γραμμα τών κοινωνικοποιήσεων, άν οί Βάσεις πρό
κειται ή όχι νά φύγουν, άν ή Ελλάδα σκοπεύει ή
όχι να δημιουργήσει άρμονικές σχεσεις μέ τήν
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ολ’ αυτά, καί άλλα πολλά,
παρουσιάζονται σάν τά παραλειπόμενα κάποιας
μυστικής διεργασίας, και τό μόνο πού άκούμε είναι
υπεκφυγές, άντιφάσεις. άερολογιες και δηλώσεις
πού περιέχουν άφελώς τή διάψευσή τους. Σ’ αυτή
τήν άναγκαία, κατά τά φαινόμενα, σύγχυση, άς
προσθέσουμε τη μόδα ορισμένων νεολογισμών στήν
όποια οί κυβερνώντες (και όχι βέβαια γιά λόγους
άρχής) έπέτρεψαν νά κάνει τήν έμφάνισή της.
Τό νέο αυτό πολιτικό λεξιλόγιο φαίνεται πώς έχει
μιά διπλή αποστολή, μιά διπλή σημασία: νά καθησυ
χάσει καί νά μπερδέψει, νά άπαιτήσει μιά πίστωση
χρόνου καί νά συσκοτίσει τά πράγματα. Ποτέ άλλο
τε δέν έμφανίστηκαν λέξεις μέ περισσότερη αίγλη
και λιγότερο περιεχόμενο, λέξεις τόσο έντυπωσιακές καί ταυτόχρονα τόσο άπελπσιτικά άσαφείς.
(μόνον προσωρινά, βέβαια, γιατί γρήγορα καταλα
βαίνει κανείς ότι σημαίνουν κάτι τό πολύ απλό καί
γνωστό). Ενας θεωρητικός τής νέας πολιτικής τής
Δεξιάς, ό Άνδρέας Άνδριανόπουλος συγκέντρωσε
χαρακτηριστικά, σ ένα άρθρο to r . μιά συλλογή
άπό τέτοιες λέξεις καί φράσεις, όπως ή «κοινωνικο
ποίηση», ή «δημοσιοποίηση», ή «αύτόνομη κοινοτι
κή οντότητα», ή «στρατηγική πορεία», ή «πολιτική
βούληση», ή «δυναμική δέσμη», ή «πολιτική συνειδητοποίηση τού κοινωνικού γίγνεσθαι», και άλλες
πολλές ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται καί
μερικές έξοχες παραδοξολογίες όπως ο «τερματι
σμός τής κρατικής άνάμειξης στά θέματα τών εργα
τικών σωματείων», στό όνομα τού οποίοι· ή κυβέρ
νηση κατήργησε τή διοίκηση τής ΓΣΕΕ γιά νά
διορίσει μιά άλλη προσαρμοσμένη στις δικές της
άντιλήψεις γιά τόν συνδικαλισμό, ή ή περίφημη
«αποκέντρωση», πού έγκαινιάστηκε μέ τήν αύξηση
τού άριθμού τών ύπουργείων. Αύτή ή ορολογία,
έλαφρώς κωμική, κατά τήν άποψ·η πολλών ανθρώ
πων, άντικατοπτρίζει τή βαθύτερη ούσία τής άνικανότητας τών πολιτικών τού ΠΑΣΟΚ νά έκφράσουν
μιά όποιαδήποτε άποψη πού νά μπορεί νά υποστη
ριχτεί μέ επιχειρήματα. Έτσι, καί εφόσον δέν μπο
ρεί πιά νά κερδίσει έδαφος, ή ιδεολογία πού απει
λείται νά καταρρεύσει, έπιχειρεί νά κερδίσει χρόνο.
Πώς; Μέ τό νά έκφράξεται σέ μιά νέα γλώσσα πού
τό πνεύμα της δέν είναι πλέον ή Πειθώ, άλλά ή
Συσκότιση. Εκεί πού οί προκάτοχοί τους προσπα
θούσαν νά δώσουν μιά λύση στό Πώς - νά δικαιολο
γήσουμε - ότι - κάνουμε - αυτό - πού - θέλουμε, οί
πολιτικοί τού ΠΑΣΟΚ καταναλώνουν φαιά ούσια σέ
έρωτήματα τού είδους. Πώς - νά - δικαιολογήσουμε
- ότι - δέν - κάνουμε - αυτό - πού - ύποσχεθήκαμε. Εκεί πού οί άνθρωποι τής Νέας Δημοκρατίας
έπέτρεπαν στόν έαυτό τους νά καταφύγει σέ συναι
σθηματισμούς καί αισιοδοξία, οί ρήτορες τού ΠΑ
ΣΟΚ δέν διαθέτουν παρά τό προσωρινό δικαίωμα
νά είναι άκατανόητοι: πραγματικά, ή έφεύρεση τού
όρου «έτεροχρονισμός» (γιά παράδειγμα) συμφωνεί
άπόλυτα μέ τήν προσπάθεια γιά τήν έφαρμογή του
στήν πράξη: καί στις δυό περιπτώσεις πρόκειται γιά
ένα τέχνασμα (έδώ τής γλώσσας, έκεί τής οικονομι
κής πολιτικής) μέ σκοπό νά καθυστερήσει ή απο
κάλυψη ενός φιάσκου. Σά νά τόν έμποδίζει κάποιο
μυστηριώδες έπιστημονικό κύρος, κάποιοι άόρατοι
λόγοι άρχής νά προφέρει τή φράση «οί αυξήσεις θά
άναβληθούν» (εμείς όμως ξέρουμε ότι αύτό πού τόν
έμποδίζει είναι οί πολιτικές συνέπειες ένός ύπερβολικού προεκλογικού οίστρου), ό κ. Παπανδρέου
1 « Οί νέες λέξεις ευδοκιμούν, τά μέτρα όμως άποτυγχάν ο ιν» , άρθρο στήν Μ εσημβρινή τής 17ης Ιουλίου 1982.
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Τό λεξιλόγιο
της λήθης
προτιμάει νέι μάς άνακοινώσει ότι άπλώς «έτεροχρονίζονται». Η άκατανόητη λέξη, κατά βάθος
έντελώς άθώα και άπλοίκή, μοιάζει, έφόσον τήν
άκούμε γιά πρώτη φορά, άρκετά δυναμική καί
διανοουμενίατικη γιά νά δημιουργήσει άμφιβολίες
καί νά έξασφαλίσει μιά κάποια έπιείκεια πρός
έκείνον πού τήν διατυποίνει, μοιάζει, έδώ πού τά
λέμε, μέ προϊόν πολυετούς μελέτης άνθρώπων έξοικειωμένων μέ τά μυστήρια τής οικονομίας πολύ
περισσότερο άπ' τόν καθένα μας. Τελικά, βλέπουν
όλοι αύτό τό καπέλο τού ταχυδακτυλουργού, άλλά
γιά τόν λαγό ύπάρχουν άμφιβολίες.
Θά μπορούσαμε ν’ ανθολογήσουμε μερικές άπ ’ αυτές τις νεογέννητες (ή άπλώς βαφτισμένες στά
ύδατα μιάς νέας σημασίας) πολιτικές λέξεις καί νά
δούμε συνοπτικά τούς μύθους άπ’ τούς όποιους
άντλούν τήν αίγλη τους καί ατούς οποίους οφείλουν
τή χρηαιμότητά τους. Οί πιό χαρακτηριστικές είναι,
άναπόφευκτα, καί οί πιό άμφιλεγόμενες:

Δ ΟΜΗ
Δομή. Λέξη δανεισμένη άπ τόν στρουκτουραλι
σμό. Η σχέση της μέ τήν κυβερνητική, τή θεωρία
τών πληροφοριών κλπ., τήν κάνει ιδιαίτερα άγαπητή στούς τεχνοκράτες, οί οποίοι, κατά μίαν έννοια,
άποτελούν έναν άπ τούς πυρήνες τού Γ1ΑΣΟΚ' τήν
κάνει επίσης άξια νά αντιμετωπίζει τήν καχυποψία
ορισμένων μαρξιστών. Ο τρόπος πού χρησιμοποιεί
ται τούτη ή λέξη (πού σημαίνει τήν «κατασκευή»,
τή «διάρθρωση», ή τή «φύση» ένός πράγματος)
είναι ή κατάχρηση. Μέ μιά γελοία έπιμονή, χρησι
μοποιείται διαρκώς ρηματοποιημένη: «θά δομήσου
με μιά κατάσταση», «γιά νά δομηθεί σωστά ή
Αλλαγή», «δομούνται οί κατάλληλες συνθήκες»,
«δομημένη πάνω σέ νέες προϋποθέσεις» κλπ.
Σ’ αύτές τις περιπτώσεις δέν σημαίνει τίποτα περισ
σότερο άπό «φτιάχνω» ή «δημιουργώ». Η ύπερβο
λική έμφαση πού δίνεται στη χρήση καί τήν
έκλαΐκευση τής λέξης «δομή» (πού διατηρεί μιά
πολύ ιδιαίτερη σημασία στήν έπιστήμη, δυστυχώς
όμως όχι καί στήν πολιτική ρητορία) είναι χαρακτη
ριστικός τής ύποκριτικής μέριμνας τού ΠΑΣΟΚ νά
μεταμορφώσει τόν καθένα σέ διανοούμενο, νά ένημερώσει τούς πάντες (μέσω τέτοιων μαγικών λέξε
ων), γιά τά πολύπλοκα οικονομικά, φιλοσοφικά καί
ιστορικά μυστήρια των όποιων ή ταξική πάλι) άποτελεί τό άθροισμα. Η «δομή» είναι μιά λέξη κλειδί. Εχει τό δικαίωμα νά έκφράζει ένα σωρό
έννοιες πού ή άληθινή σημασία τους πρέπει νά
συγκαλυφθεί. Ό μύθος της προέρχεται άπ’ τή συγγένειά της μέ τίς ιδέες τού «χτισίματος» καί τής
«οικοδόμησης»; όταν χρησιμοποιείται στή δημαγω
γία, μεταφέρει παραπλανητικά τήν έννοια τής στε
ρεότητας, τής σταθερότητας ένός πράγματος πού
δέν είναι φτιαγμένο τυχαία άλλά πάνω σέ γέρα
θεμέλια καί μέ τρόπο πού άπαίτησε μόχθο καί
σύνεση. Εμπνέει βεβαιότητα, έκφράζει τήν ψυχο
λογία μιάς σιγουριάς. Απ' τήν άλλη, κάνει τό έντε
λώς αντίθετο: διατυπώνει τήν ανάλυση ένός πολύ
πλοκου καί εύθραυστου πράγματος, προσφέρει σέ
κοινή θέα τήν εικόνα ένός έσωτερικοϋ μηχανισμού
πού ύποτίθεται πώς ήταν, ώς τώρα άόρατος. Η
άσυνήθιστη εύιρωστία αύτής τής λέξης οφείλεται

προφανώς σέ μιά τέτοια διπλή ικανότητα: νά ένοποιεί ένα σύνολο άπό σκόρπια, αύθαίρετα ή έπινοημένα στοιχεία (τά μέτρα πού έλαβε ή κυβέρνηση γιά
τόν πληθωρισμό) σέ κάτι τό συμπαγές καί όργανικό, ώστε νά τούς προσφέρει ένα κύρος, καί ταυτό
χρονα νά φωτίζει, μέσα σέ κάτι τό μονολιθικό (ή
πολιτική κατά τών έπενδύσεων) τά «έπίπεόα» καί
τίς «σχέσεις» πού ύποτίθεται πώς τό συνθέτουν,
ώστε νά τό κάνει πιό άληθοφανές, νά τού έξασφαλίζει μιά δικαιολογία. 'Όρος πολύτιμος, όρος έντελώς
άκίνδυνος: δίχως φόβο, άφού έκφράζει τά πάντα
καί τίποτα, μπορεί νά τόν έμπιστευθεί ό καθένας.
Οί νέες λέξεις μπαίνουν στήν πολιτική ζωή άπ' τήν
πύλη τής δημοκρατίας.

Α

ναδόμηση

Αναδόμηση. Πρόκειται, όπως είναι φανερό, γιά
έναν φτωχό συγγενή τού όρου «δομή». Οί θεωρητι
κοί τού ΠΑΣΟΚ δείχνουν άνεξήγητη προθυμία νά
περιφρονήσουν αύτή τήν άπαρχαιωμένη κι έπιφανειακή έννοια, τό «σχήμα» (άνα-σχηματισμός), γιά
χάρη μιάς μοντέρνας, έπιστημονικής, διεισδυτικής,
σχεδόν τεχνικής έννοιας, τής «δομής» (άνα-δόμηση). Η ρητορική έπιμένει, όπως βλέπουμε, νά
έπισημαίνει σ’ αύτές τίς δυό λέξεις (άνασχηματισμός, άναδόμηση) κάποια ανύπαρκτη διαφορά: ή
πρώτη έμφανίζεται σά νά άφορά μιά έξωτερική, μιά
έπιδερμική άλλαγή, ή δεύτερη έχει νά κάνει μέ μιά
αλλαγή βαθύτερη, έσωτερική, ούσιαστική (καί άρα
άναπόφευκτη). Δυστυχώς, οί δυό αύτοί όροι παρα
μένουν λυπηρά ταυτόσημοι, πράγμα πού τό ξέρει ό
καθένας. Φυσικά, κάτι τέτοιο δέν έμποδίζει τήν
κυβέρνηση νά «άναδομηθεί», ύπονοώντας μέ τούτο
τό δυναμωτικό ρήμα ότι ή άντικατάσταση τριών ή
τεσσάρων ύπουργών άποτελεϊ ένα είδος κοσμογο
νίας. Βέβαια, άν καί αύτό άκριβώς προσπαθεί νά
κάνει μέ τό νά μήν είναι ούτε κοινότυπη ούτε
ακριβής, ή άλλόκοτη λέξη δέν κατορθώνει πάντα νά
έξαφανίσει τά ένοχλητικά σημάδια τής πολιτικής
άποτυχίας πού έπέβαλε αυτί) τήν «άναδόμηση».

_ _ Σ ο σια λ ιστικ ο ί
JM ΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σοσιαλιστικός Μ ετασχηματισμός. Θά πρέπει
ν’ άναζητήσουμε τήν καταγωγή αύτής τής έννοιας
στόν παραδοσιακό μαρξισμό. Εδώ έχουμε ξανά τό
σχήμα τής άντίθεσης: άπ’ τή μιά οί ιδέες τής εύημερίας, τής ειρήνης, τής γής - τής - έπαγγελίας, πού
έμπνέει ή λέξη «σοσιαλιστικό», άπ’ τήν άλλη, ή
ιστορική άλληλουχία τών γεγονότων, ή πάλη, οί
κατακτήσεις, όλα τά πολύπλοκα καί τρομερά έργα
πού ύπονοούνται μέ τή λέξη «μετασχηματισμός».
Δυό διαφορετικά ρομαντικά ιδεώδη, ή Εύτυχία καί
ή Προσπάθεια, συνυπάρχουν νηφάλια σ’ αύτό τό
βαρύγδουπο ρητορικό σχήμα πού, ώστόσο, άκούγεται τόσο εύχάριστα. Ο «μετασχηματισμός» θά είναι
αναπόφευκτος, θά δημιουργήσει συγκρούσεις, θά
καταστρέψει έναν ολόκληρο κόσμο: θά είναι όμως
ειρηνικός, άνώδυνος, «σοσιαλιστικός». Ξεχνάμε φυ
σικά πώς άν οί άρχές τού σοσιαλισμού κυβερνούσαν

ήδη αύτό τό βασίλειο τοΰ παράλογου, ώστε νά γίνει
κατορθωτή μιά τέτοια μεταμόρφωση, τότε ό «μετα
σχηματισμός» θά ήταν περιττός. ‘Ένας άνάλογος
άντιφατικός όρος, πού άνθισε σέ πιό ευτυχισμένες
έποχές, ό «ιστορικός συμβιβασμός» ώχριά (καί
υποκλίνεται σάν παλιότερος καί άποτυχημένος)
μπροστά σέ τούτη τήν έπινόηση. Γιατί έόώ τό
έπίθετο (σοσιαλιστικός) έχει έπίσης τή σημασία
μιας ειδίκευσης, ύπαινίσσεται σιωπηρά τήν άνάληψη μιας έντολής, διακηρύσσει τά πρωτεία ανάμεσα
στά προγράμματα τών εύρωκομμουνιστών καί τών
άλλων πολιτικών δυνάμεων πού έπιδιώκουν νά «με
τασχηματίσουν» τήν κοινωνία. Πρόκειται δηλαδή,
γιά έναν μετασχηματισμό σοσιαλιστικό άντί ο
ποιοσδήποτε άλλου, λές καί τό ΠΑΣΟΚ έχει έπιλεγεί γι' αύτό τό έργο άπό μιά μοίρα άπόλυτα καί
οριστικά πεπεισμένη γιά τίς ικανότητες τών άνθρώπων του. Τί κρίμα όμως πού αύτές οι έννοιες
φθείρονται τόσο πιό γρήγορα όσο πιό συχνά χρησι
μοποιούνται οί λέξεις πού τίς φιλοξενούν. Σέ τελευ
ταία άνάλυση, ό έπίμαχος όρος δέν άπέχει καί πολύ
άπ' τό νά θεωρείται σάν ή επίσημη έκδοχή μιάς
άλλης μελοδραματικής επινόησης, τής λέξης « Αλ
λαγή».

κ

ΙΝΗΜΑ

Κίνημα. Τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι κόμμα, άλλά Κίνη
μα. Πάλι, έδώ, τό παλιό τέχνασμα (τό τόσο αγαπητό
στόν κ. Παπανδρέου) τού νά διατυπώνεται μιά ιδέα
μέ άλλο όνομα ώστε νά γίνεται περισσότερο προτιτή
σέ συναισθηματικές χρήσεις. Παράλληλα, όπως καί
στις προηγούμενες περιπτώσεις, τό Πολιτικό μετα
μορφώνεται απατηλά σέ Επιστημονικό. Ή έπιστήμη πού έπιλέχτηκε σ' αύτή τήν περίπτωση είναι ή
Ιστορία. Επιτρέπεται τώρα στόν ψηφοφόρο νά
ξεχάσει τήν πολιτική (μιά καί δέν πρόκειται γιά
κόμμα) καί νά δεχτεί υπερήφανα νά έμπλακεϊ σέ
κοσμοίστορικές «διαδικασίες» (μιά καί πρόκειται
γιά κίνημα) γιά τίς όποιες δέν εύθύνονται πιά οί
τετριμένες φιλοδοξίες τοΰ μέσου άνθρώπου, άλλά ή
διαλεκτική, ή πάλη τών τάξεων, ή πολιτική οικονο
μία... Ή λέξη «κίνημα» είναι εξάλλου μιά λέξη
κατ’ έξοχήν ουμανιστική. "Οπως οί καταπιεσμένες
έθνικές μειονότητες, οί λαοί χωρίς πατρίδα, οί
φεμινίστριες, οί ειρηνιστές καί οί οπαδοί τής οικο
λογίας, τό ΠΑΣΟΚ θέλει κι αύτό ν' άποτελεϊ ένα
άθροισμα άγωνιστών πού ζοϋν έμπνεόμενοι άποκλειστικά άπό τό λυκόφως τών άνθρωπίνων δικαιω
μάτων, σ' έναν κόσμο όπου ή λέξη συμφέρον είναι
άγνωστη (γι' αύτό προσποιείται άλλωστε ότι θέλει
νά φιλοξενεί καί νά έπωάζει αύτές τίς έπί μέρους
τάσεις κάτω άπ' τά στοργικά του φτερά). Πίσω
άπ' τήν έξωραίσμένη εικόνα τού «κινήματος», τό
ΠΑΣΟΚ δέν θέλει πιά νά ταπεινώνεται στό βρώμικο
παιγνίδι τής πολιτικής, άλλά νά κινείται πρός τήν
άφηρημένη κατεύθυνση τής πραγμάτωσης κάποιου
στόχου, πρός ένα ιδανικό πρός μία χίμαιρα. Κι
όμως, τί παράδοξο! αύτή ή χίμαιρα γεννιέται στ' άλήθεια, άλλ' αύτή τή φορά μέσα στήν πολιτική
άνεπάρκεια τού ΠΑΣΟΚ, μέσα στις άντιφάσεις του,
μέσα σ' αύτό πού ένας Γάλλος έπαναστάτης ονόμα
ζε «άνάγκη τής σοσιαλδημοκρατίας ν' άγωνίζεται
ένδοξα γιά τά συμφέροντα τού παλιού' κόσμου».

Ε ΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Ετεροχρονισμός. "Εννοια τής οικονομικής πολι
τικής, όχι όμως, δυστυχώς, καί τής πολιτικής οικο
νομίας. Αύτό τό άκατανόητο ούσιαστικό πού σημαί
νει άπλώς «άναβολή», είναι άπ' τά πιό χαρακτηρι
στικά παραδείγματα τού πώς ή άνικανότητα μπορεί
νά βρει άσφαλές καταφύγιο σ' ένα λεξικό. Ένας
περίπλοκος, ψευτοεπιστημονικός, καθαρευουσιάνι
κος όρος έχει έπινοηθεί μόνο καί μόνο γιά νά
συγκαλυφθεί τό όφθαλμοφανές γεγονός ότι οί αύξήσεις θά καταβληθούν «σέ άλλο χρόνο» καί όχι
άμέσως, όπως είχε «έξαγγελθεί» άπ' τόν κ. Παπαν
δρέου. Οί έργαζόμενοι θά πρέπει νά μεταμορφω
θούν λιγάκι, έδώ. σέ φοιτητές τής οικονομίας, γιά

νά καταλάβουν, πολύ γρήγορα, ότι αύτό πού τούς
στερούν μέ τό περίφημο «έτεροχρονισμό» δέν είναι
μόνο ή σαφήνεια μιάς πασίγνωστης λέξης, άλλά καί
οί άμοιβές πού τούς ύποσχέθηκαν. "Ας μήν άνησυχοϋμε όμως, οί αύξήσεις θά καταβληθούν σίγουρα:
ό αύστηρός, έπίσημος, άκαμπτος τόνος τής νέας
λέξης μάς διαβεβαιώνει γι' αύτό; μιά «άναβολή» θά
σήμαινε άπλώς ότι μάς έξαπατούν.

Π ΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Προβληματικές (έπιχειρήσεις). Ό όρος ύπήρχε
φυσικά καί πριν άπό τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ στήν
έξουσία, άλλά ή ύπερβολική χρησιμοποίησή του τά
δύο τελευταία χρόνια, μάς έπιτρέπει νά τήν δούμε
άπ' τήν σκοπιά τού μυθικού περιεχομένου πού τής
έχουν προσδώσει. Όπως ξέρουμε, ή έπανάληψη
είναι υπεύθυνη γιά τίς φοβίες ένός ορισμένου εί
δους άκροατηρίου. Οί «προβληματικές» έμφανίζονται έδώ σάν τό ίδιο τό μέτρο τού Κακού, αύτό πού
πρέπει νά κατονομάζουμε διαρκώς γιά νά τό ξορκί
σουμε. «Προβληματικές» όχι πιά γιά τήν οικονομία,
άλλά γιά τήν κοινωνία, γιά όλους έμάς, αύτές οί
έπιχειρήσεις άπειλούν τήν ύπαρξή μας, είναι οί
άσθενείς πού μπορούν νά μολύνουν τούς υγιείς πού
βρίσκονται δίπλα τους, καί πού πρέπει είτε νά
γιατρευτούν είτε νά πεθάνουν. Στη δημαγωγία τού
ΠΑΣΟΚ άναπτύσσεται, μέσω αύτής τής έπανάληψης, ό μύθος ότι οί «προβληματικές» είναι έτσι άπό
τή φύση τους. "Οτι φταίει γι' αύτή τή θλιβερή
κατάσταση ή τάξη τών έπιχειρηματιών κι όχι ή
έσφαλμένη οικονομική πολιτική, ότι εύθύνεται ή
κακή διαχείρηση, ή άσυδοσία, ή φοροδιαφυγή, τά
ξένα κεφάλαια κι όχι ή έχθρική στάση τής κυβέρνη
σης, ή κάμψη τών έπενδύσεων ή μιά κρίση πού θά
τοποθετούνταν έξω άπό τόν ύποκειμενικό παράγο
ντα. Σύμφωνα μέ τήν κλασική μαρξιστική ηθική τού
κακού βιομήχανου καί τού καλού έργάτη, οί «προ
βληματικές», όπως καί τά προβληματικά παιδιά, θά
πρέπει νά στηρίξουν άποκλειστικά τίς έλπίδες τους
στήν κρατική κηδεμονία. Χάρις στήν ιδιαίτερη ψυ
χολογική χρήση πού τής γίνεται, ή λέξη «προβλημα
τικές» σημαίνει άκριβώς: οί έπιχειρήσεις πού δέν
μπορούν πιά, καί σέ καμιά περίπτωση, νά ορθοπο
δήσουν άπό μόνες τους.

Ε ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Ενεργοποίηση. Ή έννοια αύτής τής λέξης δέν
είναι καί τόσο φοβερή όσο δείχνει: σημαίνει τόν
έμπλουτισμό τής κοινωνικής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ
μέ ιδέες καί προοπτικές πού, κατά τά άλλα, άποδείχτηκαν έξαιρετικά δυσεύρετες. Από γλωσσική άπο
ψη, ή «ένεργοποιηση» έκφράζει τόν μύθο μιάς
έμψύχωσης, μιάς μαγικής κίνησης πού θά δώσει
ζωή σέ κάτι τό νεκρό, προφητεύει αισιόδοξα καί
κατηγορηματικά τήν άφύπνιση ένός πράγματος
πού βρίσκεται σέ άδράνεια. Πρόκειται γιά ένα
κλασικό παράδειγμα λέξης πού μπορεί μέ την πα
ρουσία της νά προσδώσει σέ μιά φράση ένα έξαιρετικά έπίσημο τόνο, καί (σέ άντάλλαγμα αύτής τής
κλεμμένης δύναμης) νά τήν κάνει έντελώς άκατανόητη.

ΝΑΠΡΟΣΑΝΑ ΤΟΑΙΣΜΟΣ
Άναπροοανατολιομός. Οπως και ό όρος «κίνη
μα», ό «άναπροοανατολιομός» προέρχεται άπ τόν
παλιό μύθο τής άδιάκοπης έπιφυλακής, τής πο
ρείας πρός ένα είδυλιακό προορισμό, τής καθοδή
γησης ένός λαού τυφλών. Ο κ. Παπανδρέου καί οί
«στόχοι» του «άναπροσανατολίζονται» σάν τόν Μωυσή γιά νά μήν χάσουν τό νήμα κάποιας ιστορικής
διαδρομής, γιά νά μήν παρασυρθούν άπό πειρα
σμούς καί όφθαλμαπάτες τής έρήμου. Ευγενικά
ύπονοείται έδώ καί ή ικανότητα νά κάνει κάποιος
άπολογισμό, έκτίμηση τών σφαλμάτων, αύτοκριτική, καί ύστερα νά ξεκινάει ξανά μέ τήν «άναπροσα-

νατολισμένη » καί βάσιμη έλπίδα (γιατί όταν δέν
ύπάρχει διάλογος ή γλώσσα είναι μιά βεβαιότητα,
μιά διακήρυξη) ότι αύτή τή φορά όλα θά γίνουν
σωστά. Όπως καί στά προηγούμενα παραδείγματα
πού άναφέραμε, τό κίνητρο μιάς πίστωσης χρόνου
είναι και σ' αύτή τήν περίπτωση φανερό.

ΠΟΣΤΟΑΗ
Αποστολή. Έδώ άναβιώνει ό άνθρωπιστικός
μύθος τής άναγκαιότητας τού ΠΑΣΟΚ, στόν όποιο
όφείλουμε έν μέρει καί τήν ξαφνική δημοτικότητα
τού όρου «κίνημα». Τό ΠΑΣΟΚ δέν κάνει πολιτική,
έχει άπλώς έπωμιστεί μιά κοινωνική αποστολή. Δέν
ήρθε γιά νά βελτιώσει μιά κατάσταση, άλλά γιά νά
μάς σώσει. Η θεϊκή προέλευση τής έντολής είναι
άναμφισβήτητη: άπόδειξη ότι διατυπώνεται μέ πα
ραδοξολογήματα καί χρησμούς, δηλαδή στή μόνη
γλώσσα στήν όποια οί προικισμένοι ήγέτες, οί έπιλεγμένοι άπ' τό πεπρωμένο, έκφράζουν ένα προσω
πικό καί όλότελα καινούργιο είδος οραμάτων πού
ύπερίπτανται πάνω άπ' τίς άφέλειες τού μέσου
άνθρώπου.

ΑΑΑΓΗ
Αλλαγή. Η λέξη τών λέξεων, ή κορωνίδα όλων
τών φιλοσοφικών ζυμώσεων στις όποιες οί διανοού
μενοι τού ΠΑΣΟΚ έχουν τήν τιμή νά πρωταγωνιζονται. Λέξη εύκολοπρόφερτη, ήχηρή, σχεδόν τραγου
διστή, μέ τήν έμφαση τής τελευταίας τονισμένης
συλλαβής της, μέ τή σαφήνεια καί τήν όριστικότητα
πού τής έξασφαλίζει τό ιαμβικό της μέτρο, καί τήν
εύχάριστη, σχεδόν άνακουφιστική σημασία της. Κά
τω άπ τόν μανδύα της φιλοξενούνται κυριολεκτικά
τά πάντα: ή «κοινωνική πολιτική», ή κυβέρνηση, ό
προγραμματισμός, οί έκλογές, οί πρασινοφρουροί, ή
έξωτερικη πολιτική, ή παιδεία, οί ίδιοι οί βουλευτές,
τό συνοφρυωμένο βλέμμα τού Ηγέτη, οτιδήποτε..
Χρησιμοποιείται άπ τή ρητορική τού ΠΑΣΟΚ όπως
περίπου ή λέξη «έπανάσταση» άπ τούς μαρξιστές.
Ο καθένας είναι βέβαια σέ θέση νά γνωρίζει την
αληθινή σημασία της.
Βλέπουμε πολύ καθαρά ότι οί καινούργιες αύτές
λέξεις ζοϋν μιά δική τους ζωή έξω άπ την πραγμα
τικότητα καί τήν Ιστορία Η άνάπτυξή τους έχει
περισσότερη σχέση μέ έννοιες όπως ή ψυχολογία, ή
ήθική, ή κατηχηση τών μαζών. Η έπανάληψή τους
δημιουργεί σέ όλο και περισσότερους ανθρώπους
τή μελαγχολική διαπίστωση ότι έκείνοι πού τις
προφέρουν έπιδιώκουν νά διαστρεβλώσουν όχι πιά
μιά υποψία, όπως οί προκάτοχοι τους, άλλά κάτι τό
πασίγνωστο. Είναι τό λεξιλόγιο πού έκφράζει (προ
σπαθώντας νά κρύψει ταυτόχρονα), τήν οριστική
πτώση τής παλιάς φρουράς τών έπιχειρημάτων πού
άγωνιστηκαν γενναία, γιά χρόνια, στις έπάλξεις τών
συμφερόντων τής έξουσίας. Παραδόξως (μιά και
μιλάμε γιά μιά γλώσσα) αύτή ή διάλεκτος δέν
προέρχεται άπ' την Πειθώ, άλλά άπό μιά ένοχη
σιωπή, μ.ά έλλειψη άπαντήσεων. Δέν τήν άποτελούν
έπιχειρήματα (έστω καί άφελή) άλλά μυστηριώδη
συνθήματα καί γλωσσοδέτες. Καθώς έχει γεννηθεί
γιά νά μάς κάνει νά ξεχνάμε αύτό πού δέν πρέπει
νά ειπωθεί, αύτό πού’ δέν ύπάρχει γιά νά ειπωθεί,
τό λεξιλόγιο τής λήθης προορίζεται μοιραία νά
ξεχαστεί καί τό ίδιο, έξισου σύντομα. Αλλά όσοι τό
μεταχειρίζονται ακόμα, δέν τό μεταχειρίζονται άσφαλώς χωρίς λόγο. Ο κ. Κουτσόγιωργας δέν
άγνοεί μάλλον ότι ή λέξη «μορατόριουμ» σημαίνει
ό,τι άκριβώς καί ή λέξη έκεχειρία. "Αρα, θά ήταν
άδικο, κάθε πού τήν χρησιμοποιεί, νά τόν ύποψιαζόμαστε γιά φανατισμό. Απλώς γνωρίζει καλά ότι
γιά τήν σοσιαλδημοκρατική πολιτική (τήν όποια
άλλωστε υπηρετεί έσφαλμένα) οί νεολογισμοί αύ’τού
τού εϊδοχ’ς είναι ό,τι καί γιά τήν δεξιά πολιτική τά
«παχιά λόγια»: ή άπατηλή καί πρόσκαιρη άπόδειξη
μιάς υπεροχής πού δέν ύφίσταται.
Ευγένιος Άρανίτσης

Στό τ ε ύ χ ο ς το ύ Ο κτώ βρ η , ό
«Σχολιαστής» δημοσίευσε ένα κείμενο
πού παρουσιάζει, αναλύει και κριτι
κάρει τις θέσεις τών δύο κομμουνιστι
κών κομμάτων πάνω στό γυναικείο
κίνημα. Και σέ δ,τι άψορά τό ΚΚΕ ή
κριτική αύτή στηρίχτηκε σέ ειδικό
κείμενο τή ς γυναικείας έπιτροπή ς τής
Κ.Ε. τού ΚΚΕ πού έτοιμάστηκε μάλι
στα μετά ά π ό διήμερη προσυνεδριακή
και συλλογική μετασυνεδριακή έπεξεργασία, δηλαδή σ' ένα ντοκουμέντο
τού συγκεκριμένου κόμματος. Στην
περίπτωση τού ΚΚΕεο. ή κριτική στη
ρίχτηκε σέ μιά συζήτηση πού οργάνω
σε τό ΚΜΑΣ άνάμεσα σέ φεμινίστριες
ένταγμένες στό ΚΚΕεο ή άνένταχτες
και πιό συγκεκριμένα σέ άποσπάσμα-

γιά τά ζητήματα αύτά. "Ισως γιατί
είναι «όλα έπί τάπητος, άπελπιστικά,
βασανιστικά, άναπάντητα. (Ά π ό τό
κείμενο τής Ά γγέλικας Ψαρρά «Scri
pta marient» τεύχος 7 τού «Σχολια
στή»), ίσως γιατί δέν έχει τίποτα πιά
νά πει, ίσως γιατί έπαψ ε νά ένδιαφέρεται, ίσως... ίσως...
Νά λοιπόν ένα θέμα κριτικής γιά
τόν «Σχολιαστή» μιας καί ήθελε νά
έντάξει καί τό ΚΚΕεο στήν κριτική
του. Τίτλος: «ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑ ΤΟ ΚΚΕεσ;». Μά θά μού πείτε μπορεί ή άρθρογραφος νά προτιμάει τή σιωπή
τού ΚΚΕεο γιά τό ζήτημα αύτό. Με
γάλο θέμα αύτό καί δέν μπορούμε νά
τ' άνοίξουμε σήμερα.
Θά μπορούσε τότε νά παρουσιάσει

ντίληψης πως το γυναικείο κίνημα,
ξεκινώντας άπό τίς δικές του άντιθέσεις, καθορίζει άπό μόνο του τήν
πορεία του, άρνούμενο τίς προτεραιό
τητες πού βάζει τό έργατικό κίνημα
καί τά κόμματα τής έργατικής τάξης,
άρνούμενο δηλαδή τήν πρωτοπορία
τής έργατικής τάξης.
' Η άποψη πού περιέχεται στό άρ
θρο είναι επίσης μιά άπαράδεκτη καί
άδικη έρμηνεία προθέσεω ν μιάς καί
λίγο πολύ υποστηρίζεται πώς ό λόγος
αυτός «χρησιμοποιείται σάν σωσίβιο
σέ καιρούς ισχνών άγελάδιον». ΙΙοιά
είναι επιτέλους τά στοιχεία μιάς τέ
τοιας πρακτικής τών γυναικών τού
ΚΚΕεο:
Φοβάμαι πώς συνειδητά ή άσυνεί-

Ή συζήτηση στό ΚΜΑΣ ξεκίνησε
μέ τή σκέψη νά γίνει ένας διάλογος
πάνω σέ μερικά ζητήματα πού άπασχολούν κάποιες άπό μάς καί πού
άναφέρονταν στόν γενικό καί μεγάλε πήβολο τίτλο «Δημοκρατικός σοσιαλι
σμός, κίνημα άπελευθέρωαης τών γυ
ναικών καί κόμματα». Ή τ α ν άπλά
μιά προσπάθεια νά έκφραστούν α π ό 
ψεις γιά διάφορα ζητήματα πού βάζει
τό γυναικείο κίνημα, στή σχέση του
μέ τά κόμματα τής άριστεράς, στή
σχέση των γυναικών μέ τήν πολιτική
καί τήν έπ α νά σ τασ η. Τά άδιέξοδα
μιάς ολόκληρης πορείας ήταν φανερά
σέ όλες μας καί έτσι ή συζήτηση δέν
είχε σέ καμιά περίπτωση τόν χαρα
κτήρα μιάς συνάντησης πού θ ά μπο-

δητα ή άποψη αύτή καλλιέργησε και
καλλιεργεί μιά άντίληψη διαχωρισμού
άνάμεσα στίς γυναίκες π ο ύ συμμετέ
χουν στίς όποιες μορφές κινήματος
ύπάρχουν σήμερα, τήν άντίληψη τών
«καλών καί κακώ ν φεμινιστριώ ν»,
κρατάει γιά λογαριασμό της καί μονο
πωλεί τό γνήσιο ένδιαφέρον γιά τίς
έξελίξεις τού γυναικείου κινήματος.
"Οσο γιά τήν πικρία πού διαφαίνεται γιά τίς διαδικασίες ΚΚΕεσ - Β
Πανελλαδικής, έντάσσεται άδικαιολόγητα στή συζήτηση αύτή, φαίνεται
πώς χρησιμοποιείται, μιάς καί οί άπόψεις γιά τό γυναικείο κρατήθηκαν
μακριά άπ αύτές τίς διαδικασίες, δέν
άναμείχθηκαν σέ άντιπαραθέσεις, ορ
θοδοξίας ή αίρεσης.
Καί έρχομαι καί στή συγκεκριμένη
άποψη πού άκούστηκε στά πλαίσια
τής συζήτησης στό ΚΜΑΣ καί πού
έπιλέχτηκε -τυχαία:- γιά νά εξυπηρε
τήσει τούς σκοπούς τού άρθρου. Ξε
καθαρίζω πώς είναι προσωπική ά π ο 
ψη πού δέν έχει βγει μέσα άπό όποιεσδήποτε κομματικές ή άλλες δια
δικασίες καί δέν έχει άποτελέσει τό
άντικείμ ενο ο π ο ιο σ δ ή π ο τε κ ομμ α τι
κής κουβέντας πριν ή μετά τή δημο
σίευσή της.
Θά θελα έπίσης νά πώ πώς θά
προτιμούσα ένα τέτοιο διάλογο σ' ένα
χώρο πιό οικείο, άς πούμε σ' ένα
περιοδικό γυναικών καί λυπάμαι πού
σήμερα τέτοιο δέν υπάρχει. Αισθάνο
μαι περίεργα στίς σελίδες τού «Σχο
λιαστή» πού γνωρίζουν τίς διαφορές
μας πριν μάθουν τά κοινά μας σημεία
πού σίγουρα ύπάρχουν.

ρούσε νά δώσει λύσεις ή νά κηρύξει
τήν άρχή μιάς νέας φάσης γιά τίς
γυναίκες. Ή τ α ν περισσότερο προσω 
π ικές άνάγκες τής κ ά θ ε μιάς καί έπιΟυμία νά βρεθούμε καί ν' άνταλλάξουμε τίς άπόψ εις μας.
Καί σέ ό,τι μέ άφορά, προσπάθησα
νά έρμηνεύσω τίς κινήσεις τών γυναι
κών στήν Εύρώπη, αύτές πού άφορούσαν μιά παρέμβαση σέ ζητήματα
πού άποτελούσαν μέχρι σήμερα π ρ α 
κτική τών κομμάτων τής Αριστερός,
τών «παραδοσιακών», γυναικείων ορ
γανώσεων καί πολύ πρόσφατα και
κ άπ οιω ν νέων κινημάτω ν. Ή π ρ ο 
σπάθεια αύτή ήταν άποτέλεσμα καταρχήν προσω πικής άνάγκης πού ένισχύθηκε άπό τήν κούραση τών συζη
τήσεων πού έπαναλαμβάνονται καί
περιφέρονται τά τελευταία χρόνια καί
άπό τή διάθεση νά υπάρξει ίσως καί
κάποια τρίτη άπάντηση. Και στήν άποψιη πού θεω ρεί τίς έκδηλώσεις αύ
τές τού γ. Κ. μιά έπανατοποθέτησή
του στίς προτεραιότητες πού έβαζαν
τά κόμματα τής άριστεράς -κ α ί πού
άρνήθηκαν οί γυνα ίκες- άρα στοιχείο
θετικό, κατά τήν άποψή τους. Καί
στήν άποψη πού θεω ρεί αυτού τού
είδους τήν παρέμβαση τού γ. Κ. π α 
ρ α δοσ ια κ ά «πολιτικοποιημ ένη» καί
άρα άρνητική.
Π αρακολουθώντας τίς έκδηλώσεις
τών γυναικών γιά τήν ειρήνη στή Γερ
μανία, τίς άντικυβερνητικές διαδηλώ
σεις στήν Αγγλία, ένιωσα δτι δέν
πρόκειται, ούτε γιά μιά σύμπλευση μέ
τήν Αριστερά, ούτε γιά μιά συνέχιση
τή ς « π ά γ ια ς γ υ ν α ικ ε ία ς π ο λ ιτ ικ ή ς

Βολικές ταυτίσεις
καί κρίσιμες
αποσιωπήσεις

τα τού άποαπάσματος μιάς ομιλίας
πού δημοσιεύτηκε στήν Αυγή στις 10
Ιουλίου 1983 στά πλαίσια μιάς εύρύτερη ς π α ρου σ ία σ η ς τή ς συζήτησης
αυτής.
Καί άναρω τήθηκα γιατί άραγε μιά
τέτοια άνιση άντιμετώπιση στήν κρι
τική παρουσίαση τών θέσεω ν τών 2
ΚΚ, άπό τή μιά ένα έπίσημο ντοκου
μέντο άπό τήν άλλη ένα άπόαπασμα
μιάς ομιλίας; Γιατί αύτό τό άπόσπασμα καί όχι κάποιο άλλο μιάς άλλης
όμιλήτριας μέ ριζικά άντίθετη άποψη;
Πώς έγινε ή έπιλογή τού κειμένου
πού θά παρουσιαζόταν σάν θέση τού
ΚΚΕεσ;
Γιά τήν τα υτόχρ ονη παρουσίαση
τών θέσεω ν των 2 ΚΚ, δέν άναρωτή
θηκα διόλου π α ρ ’ όλο πού στό κείμε
νο τονίζεται πώς «διαμετρικά άντίθετες είναι βέβαια οί άπόψ εις γύρω άπό
τό θέμα πού άκούγονται τά τελευταία
χρόνα μέσα στό ΚΚΕεσ». Σκέφτηκα
πώ ς 2 ΚΑΠΑ έχει τό ένα, 2 ΚΑΠΑ
έχει καί τό άλλο, είναι λοιπόν θεμιτή ή
ταυτόχρονη παρουσίαση τών θέσεών
τους.
Γιατί όμως, έπανέρχομαι, αύτή ή
άνισότητα στήν παρουσίαση τών θ έ 
σεών τους; Δέν ύπάρχουν άραγε θ έ 
σεις τού ΚΚΕεσ γιά τό γυναικείο ζή
τημα δημοσιευμένες, άποφάσεις ή άνακοινώσεις τού γραφείου γυναικών
τού ΚΚΕεσ πού νά μπορούσαν ν ’ άποτελέσουν τό άντικείμενο τής κριτι
κής τού άγαπητού «Σχολιαστή»;
Ο φείλω νά ομολογήσω όχι π ρ ό 
σφατες. Τελευταία τό ΚΚΕεσ σιωπά
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και νά άσκήσει κριτική πάνω στίς
θέσεις τού ΚΚεντού, μιάς και ό όρος
2 ΚΑΠΑ καλύπτεται καί σ' αύτήν τήν
περίπτωση.
Κάνοντας αύτές τίς σκέψεις, κ ατέ
ληξα πώς τό ζήτημα ήταν άλλου. Καί
γιά ν' άφήσω τ' άστεϊα μιάς καί οί
α γα π η το ί άναγνώ σ τες τού «Σχολια
στή» μπορεί νά μή σηκώνουν άπό τά
δικά μου, κατάλαβα πώς τό άρθρο,
στό δεύτερό του τουλάχιστον μέρος,
είχε γραφτεί γιά δύο λόγους:
1) Γιά νά έκφράσει κάποια πικρία
καί δυσπιστία γιά τόν λόγο τών Γυναι
κών τού ΚΚΕεσ.
2) Γιά νά δηλώσει άντίθεση στή
συγκεκριμένη άποψη πού άκούστηκε
στό ΚΜΑΣ άπό μιά όμιλήτρια, τής
όποιας αναφέρει καί τό απόσπασμα.
Θά μπορούσα ν' άνα φ έρω πολλά
γιά νά πείσω γιά τήν άδικαιολόγητη
δυσπιστία άπέναντι στίς φεμινίστριες
π ο ύ τα υτό χρ ο να ά νή κουν καί στό
ΚΚΕεσ. Δέ θ ά τό κάνω γιατί άρνούμαι
ν' άπολογηθώ γιά τή διπλή μου έντα
ξη άπό τίς στήλες τού «Σχολιαστή».
Θ' άρκεστώ μόνο νά δηλώσω πώς ή
άποψη πού υποστηρίζεται στό άρθρο
είναι βαθιά ύποτιμητική γιά τίς γυναί
κες τού ΚΚΕεσ πού αγωνίστηκαν τό 
σα χρόνια μέσα στό κόμμα τους νά
έπιβάλουν ένα τέτοιο λόγο, νά κατο
χυρώσουν τήν παρουσία τους, σάν
γυναίκες μέσα στό ΚΚΕεσ, άρνούμενες τό μοντέλο τής αγωνίστριας, νά
έπιβάλουν τόν σεβασμό τής αύτονομίας τού γυναικείου κινήματος, όχι
μόνο στά πλαίσια τής αύτονομίας τών
κινημάτων άλλά τήν άποδοχή τής ά-

πρακτικής άπό τόν Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο».
Οι έκδηλώσεις αυτές είχαν έντονα
τά στοιχεία τής συνέχειας τοϋ γυναι
κείου κινήματος στήν Εύρώπή, έδειχναν νά θέλουν, παρ όλες τις δυσκο
λίες καί τά αδιέξοδα, νά δώσουν τή
γυναικεία διάσταση στά λεγάμενα
«πολιτικά» ζητήματα, νά συμπεριλάβουν στή γυναικεία παρέμβαση τά
θέματα πού άποτελοϋσαν μονοπώλιο
τών κομμάτων καί τών οργανώσεων
πού ήταν κάτω άπό τόν έλεγχό τους.
Έδώ κατά τή γνώμη μου βρίσκεται
καί τό σημείο τομής μέ τήν παρέμβα
ση τών γυναικών πριν τήν έμφάνιση
τοϋ φεμινιστικού κινήματος ή παράλ
ληλα μ' αύτό. Οί γυναίκες σήμερα, τό
γυναικείο κίνημα στήν Εύρώπη, πού
διαδηλώνει ένάντια στήν πολιτική τής
λιτότητας τής Θάτσερ, ή διαμαρτύρε
ται μ' όποιους τρόπους μπορεί γιά
τήν έγκατάσταση πυραύλων στήν Εύ
ρώπη συνδέει τίς έκδηλώσεις αύτές μέ
τήν καθημερινότητα τών άνθρώπων,
άναδεικνύει, ή τουλάχιστον προσπα
θεί, τή γυναικεία σκοπιά, άρνείται νά
έντάξει τίς ένέργειες αύτές στήν πολι
τική κάποιων κομμάτων, κάποιων συ
νασπισμών. Έτσι διαφοροποιείται ρι
ζικά άπό τήν πάγια πολιτική πρακτι
κή τών γυναικών μετά τόν πόλεμο,
κρατάει γιά τόν έαυτό του άλλο χαρτί,
δηλώνει τήν παρουσία του μέσα άπό
δικούς του δρόμους.
Έφτασαν π.χ. στή Γαλλία, νά δη
μιουργήσουν ξεχωριστά συνδικάτα έργαζομένων γυναικών, ν' άσχοληθοϋν
δηλαδή μέ τήν έργαζόμενη γυναίκα
μέσα άπό δικές τους οργανώσεις. Η
πράξη αύτή, άνεξάρτητα άπό συμφω
νίες ή διαφωνίες, δέν μπορεί, κατά τή
γνώμη μου, νά θεωρηθεί συνέχεια
«τής παραδοσιακής» πολιτικής πρα
κτικής των γυναικών πού μίλαγε γιά
τά δικαιώματα τών γυναικών στήν
έργασία, στά πλαίσια τής λογικής τών
κομμάτων τής Αριστερός: νά χτυπή
σουμε τίς καπιταλιστικές σχέσεις πα
ραγωγής μέ κάθε τρόπο. Αποτελεί,
καλώς ή κακώς, τόν άντίποδα αύτής
τής λογικής, είναι σέ διαφορετική κα
τεύθυνση, άρνείται τή λογική τών άνδροκρατούμενων συνδικάτων.
Πρόκειται λοιπόν γιά κάτι καινού
ριο πού δέν είναι βέβαια σέ καμιά
περίπτωση μοντέλο, ούτε πλασσάρεται σάν τέτοιο. Δέν είναι έπίσης ή
διέξοδος στά αδιέξοδα. Απλά «θεω
ρώ τήν πολιτική πού σήμερα άναζητάει τό γ.Κ. γιά στοιχείο έξέλιξης πού
πρόκυψε μέσα άπό τίς δικές του διερ
γασίες» καί σάν τέτοιο τό αξιολογώ
θετικά.
Συμφωνώ πώς τίποτα δέν έχει λή
ξει, πώς όλα τά θέματα σηκώνουν
πολλή συζήτηση -αύτό άλλωστε προ
σπαθήσαμε νά κάνουμε στό ΚΜΑΣπώς ή λύση τών άδιεξόδων δέν προω
θείται μέ κομματικές άποφάσεις, δια
κηρύξεις καί ευχολόγια. Εκεί πού
είμαι κατηγορηματικά άντίθετη είναι
στή μεθοδολογία εκείνη πού ταυτίζει
μιά άποψη μ' ένα κόμμα, άκόμα κι
όταν δέν ταυτίζεται, γιά νά άποδώσει
πρόθεση, πού δέν άναγνωρίζει ισότι
μα τό δικαίωμα σ' όλες τίς απόψεις νά
έκφράζονται, πού ανάγει σέ φεμινι
στικό «δόγμα» κάποιες άπόψεις ξορ
κίζοντας κάποιες άλλες καί σέ δημο
σιογραφική δεοντολογία τό «ό Σκο
πός αγιάζει τά Μέσα».

Μαρία Ρεπούση

Κατ' άρχήν ώς πρός τά «μεθοδο
λογικού» τύπου ζητήματα:
1. Τό κείμενο τής Μαρίας Ρεπού
ση όέν έπιλέχτηκε τυχαία. Καί
νομίζω ότι τό γεγονός αύτό δέν
είναι δυνατό νά τήν ξενίζει.
2. Τό «ποιόν» τών δύο κειμένων
είναι πράγματι διαφορετικό. Η πα
ράλληλη, ώστόσο, έξέτασή τους εί
ναι κατά τή γνώμη μου άπολύτως
θεμιτή. Ό ρόλος ένός «κειμένου
γραμμής» γιά τό ΚΚΕ είναι άπό
πολλές άπόψεις άντίστοιχος μέ τό
ρόλο μιας δημόσιας συζήτησης γιά
τό ΚΚΕ έσ. Σ' αύτό όφείλεται καί ή
«σιωπή» τού ΚΚΕ έσ. γιά θέματα
στά όποια τά στελέχη του είναι
τόσο πολύλογα καί πού άδικα προ
βληματίζει τή Μαρία Ρεπούση.
3. Ή διπλή, μονή ή... μηδενική
ένταξη είναι δικαίωμα κάθε γυναί
κας. Καί καμιά γυναίκα δέν έχει
λόγους νά άπολογηθεί γιά τήν έπιλογή της. Υπάρχει, όμως, καί ένα
άλλο δικαίωμα: Νά έλέγχει κανείς
τίς άπόψεις πού εκφράζονται δημό
σια.
4. Οί θέσεις γιά τό γυναικείο
είχαν παρεισφρήσει (περιέργως, άλλά ποιος εύθυνόταν γι' αύτό;) στή
διαμάχη πού τόσο άποστειρωμένα
ονομάζεται σήμερα «άντιπαράθεση
όρθοδοξίας-άίρεσης». Ή άμνησία
τής Μαρίας Ρεπούση κυριολεκτικά
μέ έντυπωσιάζει.
5. Τά περί «δίκης προθέσεων»
άποτελούν άντιστροφή τής πραγμα
τικότητας, πειστική μέσα στήν άφοπλιστική τους άθωότητα. Αλλά καί
ή άντιστροφή, όπως καί ή άμνησία,
είναι μέθοδοι δοκιμασμένες άπό
παλιά...
Καί μένουν τά ζητήματα «ούσιας», αύτά πού στοιχειοθετούν
μιάν άποψη. Χωρίς νά αμφισβητώ
τό δικαίωμα τής Μαρίας Ρεπούση ή
τής οποιοσδήποτε γυναίκας νά άντλεί συμπεράσματα άπό τίς μορ
φές πού παίρνει ή γυναικεία κίνηση
σέ ορισμένες χώρες τής Δυτικής
Εύρώπης, παραμένω σταθερή στή
θέση πού έπιχείρησα νά διατυπώσω
συνοπτικά στό σχόλιό μου.
Μετά άπό μιά πρώτη φάση ευφο
ρίας, τό γυναικείο κίνημα στή Δυτι
κή Εύρώπη οδηγήθηκε σέ μιά στα
διακή, έπώδυνη, καί όχι πάντοτε
εύθύγραμμη άποδυνάμω ση. Μιά
συζήτηση γιά τίς πιθανές αίτιες δέν
είναι τής στιγμής. 'Εκείνο πού ένδιαφέρει είναι πώς παρουσιάζεται ή
εικόνα τού κινήματος σήμερα: 'Ε 
λάχιστες ομάδες «παλιού τύπου»

έπιζούν, ένώ πολλές γυναίκες έπέλεξαν τή σιωπή ή τήν «άκαδημαίκή» ένασχόληση μέ τό ζήτημα. Τήν
κρίσιμη στιγμή τής άναδίπλωσης,
ορισμένες άλλες προτίμησαν νά παρέμβουν ώς φεμινίστριες στά ποικί
λα πολιτικά θέματα τής έποχής.
Είναι αύτές γιά τίς όποιες μιλά ή
Μαρία Ρεπούση.
Τά άδιέξοδα, ώστόσο, έχουν κι
αύτά τίς εθνικές τους ιδιομορφίες.
Καί έδώ πιστεύω ότι κρύβεται ή
διαφωνία μας ή μάλλον ή διαφορετι
κή μας προσέγγιση. Έ δώ βρίσκεται
καί ή άδυναμία μου νά δώ τί θά
μπορούσε νά σημάνει γιά μάς συ
γκεκριμένα - κι όχι γενικά κι άόριστα καί κουβέντα νά γίνεται - ή
σημερινή πολιτική παρέμβαση τών
γυναικών στις χώρες τής Δυτ. Εύρώ
πης. Στήν Ελλάδα άντιμετωπίζουμε, πιστεύω, άδιέξοδα, παρόμοια,
άλλά καί διαφορετικά. Πόσο αυτο
νόητο είναι νά μιλάμε γιά «γυναι
κεία διάσταση στά πολιτικά ζητήμα
τα», γιά «σύνδεση τής πολιτικής
πρακτικής μέ τήν καθημερινότη
τα», γιά «γυναικεία σκοπιά», γιά
«γυναικεία συνδικάτα;» Ας είμα
στε πιό μετριοπαθείς. Ας δώσουμε
καί λίγη σημασία στις ίδιαιτερότητές μας. Ακόμη κι αύτή ή έννοια
τής αύτονομίας δέν έχει πάψει νά
βρίσκεται άνάμεσα στις έκκρεμότητες. Κι όταν μιλούσα γιά «μεγαλοϊ
δεατισμό», αύτό άκριβώς έννοούσα. Ποιό θά ήταν άραγε τό περιεχό
μενο μιας παρέμβασης στή συζήτηση γ ιά τό « δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό
σοσιαλισμό, τό κίνημα άπελευθέρωσης τών γυναικών καί τά κόμματα»,
άν ή παρέμβαση αυτή ήθελε νά
σταθεί στήν ούσία; Γιά ποιό δημο
κρατικό σοσιαλισμό, γιά ποιό κ.ινή
μα άπελευθέρωσης τών γυναικών
καί γιά ποιά κόμματα θά μιλούσε;
Μήπως θά ήταν πιό σκόπιμο νά
ξεκινήσει κανείς άπό τήν πραγματι
κή σχέση τών γυναικών μέ τήν πολι
τική στήν ' Ελλάδα καί άπό τό ιστο
ρικό τής διαμόρφωσής της;
"Ας πάρουμε ένα - διόλου τυχαίο
- παράδειγμα: Τή δυναμική συμμε
τοχή τών γυναικών τής Εύρώπης,
στό φιλειρηνικό κίνημα. Στίς δεδο
μένες έλληνικές συνθήκες, ποιά θά
ήταν ή άντίστοιχη γυναικεία πρα
κτική; Οί γυναίκες τού Γκρήναμ
Κόμμον είναι υπαρκτές, τίς βλέπου
με στήν τηλεόραση, τί ξέρουμε ό
μως πραγματικά γι' αύτό; Ομολο
γώ ότι τίς νιώθω πολύ μακρινές. Οί
λέξεις «φιλειρηνικό κίνημα σήμερα

στήν Ελλάδα» μού φέρνουν στό
μυαλό τίς τρεις φιλειρηνικές όργανώσεις περί τά τρία κόμματα, τίς
«πρέσβειρες τής ειρήνης» άπό τή
Βουλγαρία, τήν άρθρογραφία τής
«Σύγχρονης Γυναίκας» πού συμπα
θεί ένοχα τούς SS20 καί άποκηρύσσει μετά βδελυγμίας τούς Κρούζ.
Τίποτα γύρω μου, άλλά και καμιά
άπό τίς έμπειριες μου δέν μού έγγυάται ότι άν καλούμαι νά αγωνι
στώ γιά τόν άφοπλισμό, δέν καλού
μαι ώς γυναίκα πού άπό τή φύση
της έχει κάθε λόγο να παλέψει μέ
τίς άλλες γυναίκες - μάνες, άδελφές
- γιά έναν κόσμο όπου οί άνθρωποι
δέν θά γίνονται βορά τών κανονιών
(ή τών πυραύλων, γιά νά τό εκσυγ
χρονίσουμε). Καί γιατί νά μή σκεφτώ ότι μιά φεμινιστική έμπειρία σέ
κάποια άλλη χώρα δέν θά χρησιμο
ποιηθεί έδώ σαν άλλοθι γιά τήν πιό
πατροπαράδοτη πολιτική πρακτι
κή;
Επαναλαμβάνω ότι καί στήν
«προηγούμενη», τή «νεοφεμινιστική» φάση, τό τελικό ζητούμενο τών
γυναικών ήταν ή σχέση τους μέ τήν
πολίτικη. '.Αλλά τί ξέρουμε γιά τις
πραγματικές προηγούμενες φάσεις
τού κινήματος στή χωρά μας; Κι άν
δέν είναι τυχαίο ότι δέν ξέρουμε
άπολύτως τίποτα, ποιόν έξυπηρετεϊ
ή φιλάρεσκη αύτή άμνησία;
« Η γυναίκα όέν είναι άπό τή
φύση της πααιφίατρια», έλεγε τό
1925 ή Μαρία Σβώλοι· άπευθυνόμενη στις άντιπροσώπους τής Μικρής
Ά ντάντ τών Γυναικών. «Δέν είναι
άπό τή φ ύση της πααιφίατρια, για
τί άπλούστα τα ό πασιφ ισμός όέν
ε ίν α ι κ α θ ό λ ο υ έν σ τικ το , άλλά
κα ρπ ό ς μιας βρα δύτα της έξέλιξης
τον ανθρώ πινον πνεύματος». Εί
ναι, ίσως, περίεργο, άλλά ή φωνή
αύτή μού φαίνεται πιό οικεία άπό
τήν κραυγή τών Ά γγλίδω ν τού
Γκρήναμ Κόμμον...
Άγγέλικα Ψαρρά
Υ.Γ. Τό ίδιο σχόλιο προκάλεσε καί
τήν ιερή οργή τού Ριζοσπάστη (1η
Νοεμβρίου). Παραθέτω ένα έπίλεκτο άπόσπασμα: « "Ας μήν άναζητάει ό Σχολιαστής μάγισσες στόν υγιή
χώρο τού άγώνα γιά ισοτιμία, ειρή
νη καί άλλαγή. Οί μάγισσες τού
άποπροσανατολισμού κρύβονται
στίς σελίδες του». "Αν καί δέν κα
τάλαβα τί άκριβώς έννοεί ό άνώνυμος συντάκτης τού Ριζοσπάστη ο
φείλω νά ομολογήσω ότι αύτές οί
δυό φράσεις μού άρεσαν πολύ.
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τήν έπαύριο τού έν λόγω δημοσιεύ
ματος κάποιοι έκεί μέσα πανηγύρι
ζαν δημόσια. Καλά όλα αύτά. Εμείς
τί φταίμε κάθε τόσο νά μάς παίρνει ή
μπόχα:
Κ.Σ.

ΝΑΙ, ΛΑΘΟΣ!
Στήν κατακλείδα τής κριτικής πού
δημοσίευσε ό κ. Γεωργουσόπουλος
(νέα, 19.10.83) γιά τό έργο τού X.
Φέρστιν « Ερωτική Τριλογία» πού
άνέβασε τό Θέατρο Έρευνας διαβά
ζουμε: Γιατί άν ή ομοφυλοφιλία όέν
είναι παρέκκλιση, τότε τό γεγονός
τής γέννησής μας είναι ΛΑΘΟΣ.
Απροκάλυπτος ρατσισμός ή άσκη
ση αύτογνωσίας;
Κ.Σ.

καλύτερα!
( Ο τίτλος τού σχολίου είναι προ
φητικός)
Δ.Ο.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ενθουσιασμένοι άπό τήν «επιτυ
χία» τοϋ Ν.Σ. γιά τή μουσική παι
δεία, οί ιθύνοντες -άλλά κάθε άλλο
παρά ειδήμονες- τοϋ Ύ π. Πολιτι
σμού.
Στόχος αυτή τή φορά ή κιθάρα.
Απαγορεύουν, μέ έγκύκλιο τής
21-10-83, τήν έκδοση πτυχίων και
διπλωμάτων άπό τά ώδεια, γιά τούς
κιθαριστές, μέχρις ότου ψηφιστεί
τό νέο Ν.Σ. (γιά μιά πεντεαετία
δηλαδή!).
Ό λόγος είναι ότι ανακάλυψαν
ξαφνικά ότι σύμφωνα μέ τό Β.Δ.
16/1966 δέν προβλέπεται έκδοση
τίτλων γιά τήν κιθάρα έπειδή δέν
είναι... αναγνωρισμένο όργανο!
Τό τί θά κάνουν οί έξι χιλιάδες
κιθαριστές πού δέν μπορούν πιά νά
άποκτήσουν τυπικά προσόντα είτε
γιά νά διδάξουν, είτε γιά νά συνεχίσουν τις σπουδές τους στό έξωτερικο, κι άκόμη τί γίνεται μέ όλα τά
διπλώματα πού έχουν έκδοθεί μέ
χρι τώρα, δέν άπασχολεί τό Υπουρ
γείο!
Κι όχι μόνο άδιαφορεϊ άλλά καί
άπειλεί... «ή παράβαση τών άνωτέρω στοιχειοθετεί ποινικό άδίκημα!»
Υπογραφή: Κ. Αλαβάνος μέ έντολή Υπουργού!
Πολλοί πάντως πιστεύουν ότι ό
στόχος τού ντουέτου Μελίνας-'Αλαβάνου, είναι άπλά ή ένίσχυση τού
πολιτιστικού έπιπέδου τών φυλα
κών!
Κλείνοντας μερικούς κιθαριστές
μέσα, τά πράγματα σαφώς είναι
40

...ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΝΤΑΤΣΟΥΝ
Σημαντική συμβολή στή φυλετική
καθαρότητα τής μουσικής μας, ό
δίσκος τού Ö. Μικρούτσικου « Α
ραπιά γιά λίγο πάψε...» μέ σλόγκαν
«άπάντηση στήν επίθεση τής... Γυ
φτιάς»!
Ανακάλυψε ότι πίσω άπό κάθε
μουσική πού δέ μοιάζει μέ τή δική
του κρύβεται κάποιος άποτρόπαιος
«γύφτος». Ανακάλυψε ότι οί «άραπάδες» έν γένει είναι «γύφτοι».
Ανακάλυψε άκόμη ότι ή μουσική
του είναι τόσο καλή πού άποτελεί
μοναδική καί ικανή άπάντηση στήν
έπερχόμενη λαίλαπα.
Μπράβο Θάνο! Πρόσεχε μόνο,
γιατί οί γύφτοι είναι πολύ εκδικητι
κοί. Πρόσεχε τόν Μανώλη Άγγελόπουλο, μακριά άπό τά τσαντήρια.
καί νά μήν τρώς φρούτα άπό πλα
νόδιους μανάβηδες (γενικώς άπόφευγε τίς λαϊκές άγορές).
Ελπίζουμε ότι ό επόμενος δί
σκος θά άσχοληθεί καί μέ άλλες
ένοχλητικές φυλές: 'Αρμένιους, Πομάκους, Τούρκους, καί έν γένει άνθέλληνες!

Δ.Ο.

...ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΗΜΟΝΩΝ
Η δεύτερη σημαντική δήλωση
τού μήνα έγινε άπό τόν X. Καμπουρίδη στό «ΑΝΤΙ» 245 σελ. 48.
«ΓΥά μένα ό αύτοσχεδιασμός
(στις τέχνες καί τή μουσική) είναι ή
μόνη ιδεολογικά άποδεχτή μορφή
καλλιτεχνικής δημιουργίας σήμε
ρα»!

Σαν καλός η ίλαθλος ό Χάρης υ
ποστηρίζει τήν... ομάδα του μέ φα
νατισμό άποκλείοντας όλους τούς
άλλους.
Τό κακό είναι ότι ή δήλωση γίνε
ται τόσο ξαφνικά, σαν κεραυνός έν
αιθρία, άφήνοντας ιδεολογικά έκ
θετους χιλιάδες ταπεινούς υπηρέ
τες τής τέχνης.
“Ας μάς τό έφερνε σιγά-σιγά του
λάχιστον.
Ε κ τός αν άπλοΥς αυτοσχεδιάζει!

Δ.Ο.

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ;
Δέν είναι στιγμιότυπο άπό προε
κλογική συγκέντρωση τού Γαρουφαλιά: Είναι « Ό Τόνος τού Πνεύμα
τος», ή στήλη τών «Νέων», πού
κρατούν έναλλάξ οί κ.κ. Γεωργουσόπουλος καί Σταματίου. Μέ τίτλο
' Υστορο-Μινωικά (20.10.83). ό κ.
Γεωργουσόπουλος έξέθεσε τίς άπόψεις του γιά τόν κ. Βολανάκη, από
ψεις πού έν πάση περιπτώσει δέν θά
μάς άπασχολήσουν έδώ. Τό σημείω
μα καταλήγει ώς έξης: « Ο κ. Μ.
Βολανάχης είναι ικανός σκηνοθέ
της· έπιμένει όμως νά κυβερνά σέ
νερά πού τά έχει κάνει θάλασσα.
’Επιμένει, άλλά που στηρίζεται;»
Τέτοιου είδους μαθητικά ευφυο
λογήματα ό κ. Γεωργουσόποιλος, ώς
δάσκαλος, τά ξέρει άπό πρώτο χέρι.
Καί έν πάση περιπτώσει τά έλληνικά
του, πού τόσο συχνά τά διαφημίζει,
θά άρκούσαν νά τόν προφυλάξουν
άπό τόν κακόηχο συνδυασμό. Φαί
νεται λοιπόν πώς μετά τόν κ. Διαλεγ
μένο καί τίς γραφικότητές του, άποφάσισε καί αύτός νά μάς χτυπήσει
στήν αχίλλειο πτέρνα μας, παίρνο
ντας μέ αύτό τόν τρόπο θέση στόν
καυγά γιά τό πάπλωμα τού ' Εθνικού
Θεάτρου. Καί άκούσαμε, τυχαία, ότι

Μ Έ Ν Α ΔΟΛΑΡΙΟ
ΣΙΝΕΜΑ
Τελικά, τά σινεμά δέν έκλεισαν
καί οί καμικάζι τρέχουν πάντα μέ
τίς μπομπίνες φορτωμένες στίς μη
χανές τους.
Γιά τό υπουργείο 'Εμπορίου, τό
εισιτήριο τοϋ κινηματογράφου ύπόκειται σ' άγορανομικές διατάξεις,
«χρεώνεται» τό φόρο δημοσίων θ ε
αμάτων (πράγμα, όμως πού δέ γίνε
ται μέ τό θέατρο ή τό ποδόσφαιρο)
καί διαμορφώνει τόν τιμάριθμο.
Μαζί, δηλαδή, μ' άλλα είδη, όλα
«ουσιώδη έν άνεπαρκεία». Αλλά,
ένώ γιά τούς αίθουσάρχες τά προϊό
ντα πού έμπορεύονται δέν είναι
παρά «έπουσιώδη έν άφθονία», τό
υπουργείο Πολιτισμού σπεύδει νά
υποδείξει τή... λαϊκή άπογευματινή,
μέ μειωμένη τιμή.
Όμως ή άνάπτυξη τοϋ σοσιαλι
σμού δέν προχώρησε στό στάδιο
έκεϊνο πού βλέπει κανείς ταινία
όπως τρώει ή πίνει -άν μάλιστα
πίνει χυμό στό μπουφέ, τόν πληρώ
νει στό μισό τού εισιτηρίου γιά τήν
ίδια τήν ταινία.
Είναι μετά καί τό δολάριο, οί
μύθοι γιά τίς άδηφάγες πολυεθνι
κές (πού είναι μία καί φέρνει όποια
ταινία θέλει δίχως νά πληρώνει «δι
καιώματα» στήν παραγωγό εταιρία)
τού δίκτυου διανομής κι άς όψεται
τό πορνό τής Ομόνοιας ή τό καρά
τε τής Πανεπιστημίου.
Τό γραφείο πού έπέστρεψε πανι
κόβλητο τό «'Επώνυμο: Κάρμεν»
τοϋ Γκοντάρ μετά τήν οικονομική
άποτυχία τού «Πάθους», κάτι ξέρει
γιά τό θέαμα πού ταιριάζει στόν
Έλληνα θεατή, άν μάλιστα συνο
δεύεται κι άπό κανένα σουβλάκι.
Μόνο κάποιοι αρμόδιοι καμώνο
νται πώς άγνοοϋν τήν πραγματικό
τητα. Κι ή Αθήνα -μ' ένα δολάριο
τό σινεμά, μ' ένα καί τό κιλό ψωμίπαραμένει φτηνή πόλη.
Α.Τ.

iü...oxoHiq...oxofliü...oxofliq...oxofliq...oxofliq...oxofliqoïhc
ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ
Φαίνεται πώς τό μόνο πού έξακολουθεϊ νά παράγει φόβο είναι ο,τι
ôév πρόλαβε ν' αποκτήσει όνομα.
"Ετσι, ό Ίβάν, όσο κι άν θέλει νά
είναι τρομερός, δέν τρομάζει κανέναν, οϊ τελευταίοι πού τρόμαξαν
ήταν μερικοί γραφειοκράτες (τότε)
κι οί άναγνώστες τού «Ριζοσπάστη»
(σαράντα χρόνια άργότερα).
Ό ίδιος ό Άιζενστάιν κοιμάται
ήσυχος, άλλά τό «όλίσθημα» τού
άντισοβιετισμοϋ παραμονεύει.
Μ' άφορμή μιά συζήτηση πού
τερματίστηκε πρίν άκόμα άρθρώσει
τά πρώτα της λόγια, μπόρεσα του
λάχιστον να μάθω δυό πράγματα:
Νά μήν άναφέρω λέξη γιά τό
πολύ Βυζάντιο καί τήν έλάχιστη
μεταφυσική -κι όχι μόνο γιά νά μή
ρίχνω νερό στό μύλο τής Νεορθοδο-

ξίας·
Καί, νά μή φοβάμαι τήν κάθε
είδους τρομοκρατία τίς καθυστερή
σεις τών τεχνικών, τήν άπουσία
σκηνικού, τά τρίωρα κενά καί τή
συνακόλουθη προχειρότητα, τά δη
μοσιεύματα τών κομματικών όργάνων.
Γιατί, όλες οί άπόψεις ήταν σω
στές, έκεί πού βασίλευε ή άνυπαρξία τής σκηνοθετικής, τής μόνης,
άλλωστε, άπαραίτητης.
Α.Τ.

...ΤΡΕΜΕ ΙΑΚΧΕ!
Κι έμείς νομίζαμε ότι τό πιό άκραϊο παράδειγμα δημοσιογραφι
κής άντιδραστικής άποψης περί
κοινωνικής στήλης ήσουν έσύ. Κά
ναμε λάθος!
"Ενα μεγάλο ταλέντο γιγαντώνε
ται κάθε βδομάδα στή σελίδα
«Σφήνες» τού «Ταχυδρόμου». Ό
Άρης!
Ό "Αρης πού έχει βαλθεΐ νά
τακτοποιήσει τούς πάντες, ήθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές,
ζωγράφους καί έν γένει κάθε τρο
μοκρατημένο καλλιτέχνη πού άναγκάζεται νά τόν προσκαλεϊ στίς δε
ξιώσεις καί στίς πρεμιέρες του. Ε 
ντελώς άνενόχλητος άνακατεύει καί
ρεζιλεύει όλα τά είδη τής τέχνης
μαζί μέ τούς δημιουργούς. "Εχει
άποψη ό "Αρης γιά όλα! "Ισως
γι’ αύτό τρομοκρατήθηκε καί ό
Πορφύριος καί σταμάτησε τή στήλη
του πού φιλοδοξούσε ή δύστυχη νά
έχει κι αυτή άποψη γιά όλα. Ή
άλματώδης έξέλιξη αύτοΰ τού πολυ
τάλαντου νέου έχει έξαντλήσει κά
θε όριο άνοχής καί ύπομονής. Καί
είναι σίγουρο πώς όλο καί κάποιος
χριστιανός θά βρεθεί στό καμαρίνι

του άπέναντι στό δημοσιογράφο
"Αρη κρατώντας στό χέρι ένα κεσέ
γιαούρτι έν εϊδει happening στή συνένευξη.
Α.Θ.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Εξαιρετικής άρτιότητας κινημα
τογραφικό έπίτευγμα μπορεί νά χα
ρακτηρισ τεί ή καινούργια σειρά
ντοκυμανταίρ «ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ» πού παρήγε καί μεταδίδει ή ΕΡΤ τού κ.
Ρωμαίου κάθε Κυριακή στίς 7.30.
"Αψογη λήψη, εύαίσθητη ήχογράφηση τής μουσικής τών θορύβων
τής φύσης, λιτό καί πυκνό σχόλιο
πού όχι μόνο έπισημαίνει τήν πλη
ροφορία, άλλά καί προχωρεί στή
διαμόρφωση έκλαϊκευμένης ά π ο
ψης - ιδεολογίας ώστε πραγματικά
νά έπιτελεΐται πλατύτερη μορφωτι
κή διαδικασία πού οί δέκτες της θά
έφαρμόσουν καί στήν ΕΞΩ-τηλεο
πτική τους ζωή. Ό θεατής καλείται
νά υιοθετήσει μιά στάση· ένα τρόπο
ζωής: αύτόν τού σεβασμού τής φ ύ
σης σέ όλες της τίς έκφράσεις καί
τής προστασίας τού φυσικού περι
βάλλοντος πού τόσο άπερίσκεπτα
καθημερινά καταστρέφουμε. Θάλεγε κανείς πώς γιά πρώτη φορά έ
χουμε νά κάνουμε μέ δουλειά... «ξέ
νου έπιπέδου».

Ίσω ς σ' αύτή τήν «έντύπωση» νά
παίζει κάποιο ρόλο καί τό γεγονός
πώ ς ύπάρχει ή ένδειξη «ΜΕΤΑ
ΦΡΑΣΗ ΒΑΣ. ΠΟΛΙΤΗ» πού ση
μαίνει πώς τό πρωτότυπο αύτής τής
«ελληνικής παραγωγής» γυρίστηκε
σέ ξένη γλώσσα. "Ισως πάλι νά μάς
παρασύρουν σέ μιά τέτοια «έντύ
πωση» τά δύο μόνο ονόματα συντε
λεστών τής ταινίας πού άναφέρονται ατούς τίτλους: τού σκηνοθέτη
THOMAS SCHULTZE VESTRUM
καί τού μοντέρ RON POPE. Σχεδόν
αύτόματα ξεπηδά τό συμπέρασμα διαπίστωση: - Έ μ βέβαια... έπειδή
τό 'καναν ξένοι... Ποιος άπ' τούς
δικούς μας «κινηματογραφιτζήδες»
θά 'βγάζε τέτοια δουλειά;

Καί έπειδή ή ΕΡΤ στάθηκε μάλ
λον φειδωλή σέ πληροφορίες (όταν
σέ άσήμαντα ρεπορτάζ φιγουράρει
μέχρι καί τό όνομα τού χειριστή
τής... «γεννήτριας χαρακτήρων»)
άλλά καί γιά νά ένημερώνονται οί
«ντόπιοι», θά άξιζε νά δώσουμε
λίγες παραπάνω πληροφορίες γιά
τή σειρά αύτή. Ή άγγελία τής έ
γκρισής της δόθηκε στίς έφημερίδες μέ τήν πρώτη ομάδα έξαγγελιών
έπιμορφωτικών σειρών κάπου τόν
Φλεβάρη τού '82. Υ πήρξε ή πρώτη
έπιμορφωτική σειρά (άργότερα άκολούθησαν κι άλλες όπω ς «οί
Ποιητές», «Πορτραίτα Γυναικών
τής Ιστορίας» κ,λ.π.) πού έγκρίθηκε χωρίς ποτέ νά φτάσει ως τό
«Τμήμα 'Επιμορφωτικών Ε κπο
μπών». "Ισως μάλιστα νά είναι καί ή
πρώτη πρόταση πού έγκρίθηκε χω
ρίς καμμιά αίτηση! (τουλάχιστον cüτηση πού άντίγραφό της νά έχει

ποτέ δοθεί στό παραπάνω τμήμα).
Έ τυχε τής έξαιρετικής τιμής νά
διεκπεραιωθεϊ έξ ολοκλήρου άπό
τά ίδια τά Διευθυντικά Στελέχη τού
όργανισμού! "Ετσι, ό κ. Βέστρουμ
δέν χρειάστηκε νά άναλωθεί σέ ένοχλητικά πηγαινέλα καί δεκάδες τη
λεφωνήματα προκειμένου νά παρα
κολουθεί τήν πορεία τής αίτησής
του όπως οί ύπόλοιποι «ντόπιοι»
κινηματογραφιστές.
'Ακόμη, γιά τόν κ. Βέστρουμ δέν
ϊσχυσε ή πίεση τού καθημερινού
προγράμματος πού (τότε) άφηνε
τίς άναθέσεις νά χρονίζουν· ίσχυσαν
οί λεγάμενες «συνοπτικές διαδικα
σίες!»
Αλλά καί οικονομικά ό κ. Βέ
στρουμ δέν πρέπει νά ήταν παρα
πονεμένος. Ό ταν ή άκριβότερη
(τότε) έπιμορφωτική σειρά, ό Κο
χλίας, μέ τίς γνωστές άνάγκες παρα
γωγής (δραματοποιήσεις έποχής, ήθ ο π ο ιο ί κλπ.) ύ π οχρ εώ θη κ ε νά
συμφωνήσει μέ 650.000 δρχ. άνά
έπεισόδιο καί γιά 8 μόνον έπεισόδια άρχικά, ό κ. Βέστρουμ πήρε
άνετα έγκριση γιά προϋπολογισμό
περίπου 750.000 δρχ. καί γιά 14
έπεισόδια! "Ισως μάλιστα χωρίς νά
χρειαστεί καί ό σχετικός "έλεγχος
τού προϋπολογισμού άπό τό τμήμα
έξωτερικών παραγωγών!
Τέλος, οί συνθήκες παραγωγής
τού κ. Βέστρουμ παραμένουν ένα
μυστήριο. Σέ καιρό πού ή ΕΡΤ δέν
πληρώνει παραγωγές παρά μόνον
έφόσον ικανοποιούν όλες t k συνδικαλιστικές-έργασιακές π ρ οϋπ οθέ
σεις (όλοι οί τεχνικοί νά είναι μέλη
τής Ε.Τ.Ε.Κ.Τ., νά άπασχολοόνται
τουλάχιστον όσοι τεχνικοί ορίζει ό
νόμος άλλιώς τό γύρισμα διακόπτε
ται κλπ.) άναρωτιόμαρτε πόσοι καί
ποιοι τεχνικοί συνεργάστηκαν στήν
παραγωγή αύτή...
Θά λεγε κανείς 6τι ή σειρά αύτή
άποτελεί σκάνδαλο... "Ομως όχι· ό
δημιουργός τής αοράς άπόλαυσε
μιά άνετη μεταχείριση ά π ' τήν ΕΡΤ
τού κ. Ρωμαίου καί τό άποτέλεσμα
φάνηκε στό γμμλί. Σκάνδαλο άποτελεί ή γραφειοκρατία καί ή μετα
χείριση δλων τών υπόλοιπων «ιθα
γενών» δημιουργών. Πού είναι ύποχρεω μένοι νά ύ π ο σ το ϋ ν όλη τή
φθορά καί τή καταπίεση τού «δυ
στυχώς άκόμη δέν συζητήθηκε τό
θέμα σας» τών δημόσιων οργανι
σμών καί πού ό ft. Γενικός δέν
μπήκε στόν κόπο νά καταργήσει
παρά μόνον γιά Υβός «ξένους».
Είναι πολύ εύκολο νά έπαληθεύεται τό ύψηλό έπίπβδο τών «ξένων»
όταν τούς δίνεται ή εύκαιρία νά
έργαστούν μέ συνΜήκες «ξένων τη
λεοράσεων» σ τή ν 'Ελλάδα. "Ας τολ
μήσει όμως ή ΕΡΤ νά χορηγήσει
τέτοιες συνθήκες καί ατούς "Ελλη
νες συναδέλφους τους (τούς πραγ
ματικά άξιους' όχι τούς έγκάθετους) καί θά ξαφνιαστεί άπό τό
άποτέλεσμα. Θά έπ α λ η θευ τεί ή
κουβέντα πώ ς «ή ΕΡΤ θά έχει έλληνικές παραγωγές ξένου έπιπέδου,
όταν άιτακτήαη καί νοοτροπία ξέ
νου έταπέδου»...
Μ .Θ .
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TO Ελληνικό κράτος δέν ήταν
ποτέ φιλόμουαο.
Πολλοί μάλιοτα άναρωτιούνται αν
γνώριζε ποτέ ότι υπάρχει κάτι πού
λέγεται... μουσική.
Πώς άλλιώς νά έξηγήσουμε, ότι
κανένας κρατικός φορέας μέχρι τώ
ρα δέν έδειξε τό παραμικρό ένδιαφέρον γιά τή δημιουργία στοιχειώ
δους υποδομής, γιά τή μουσική παι
δεία.
Μέ άποτέλεσμα νά λυμαίνονται
άνεξέλεγκτα τόν χώρο δεκάδες ι
διώτες, σχετικοί, άλλά καί τελείως
άσχετοι, μέ βασικό κριτήριο τό οι
κονομικό κέρδος.
Χωρίς νά υπάρχουν ενιαία προ
γράμματα διδασκαλίας ώστε ό πτυχιοΰχος ένός ώδείου νά είναι στό

'Ορισμένοι μάλιστα πιό τολμηροί
σκέφτηκαν ότι, σάν «Εύρωπαϊοι»,
όφείλουμε νά ρίξουμε καί μιά ματιά
στίς όρχήστρες καί τά ώδεία, νά
ξέρουμε τουλάχιστον... τί γίνεται.
"Ετσι οί Φ. Άνωγιανάκης, Γ. καί
Ν. Παπαϊωάννου, καί Γ. Σισιλιάνος
άνέλαβαν νά συντάξουν καί παρέ
δωσαν τό νέο, φιλόδοξο, - τουλάχι
στον άπό πλευράς σελίδων -, σχέ
διο Νόμου γιά τή μουσική παιδεία.

Τό παιχνίδι μέ τά όνόματα
"Ενα βαρύγδουπο κείμενο 60 σε
λίδων λοιπόν.
‘Ιδρύονται ’Ανώτερες ‘Ιδιωτικές
σχολές μουσικής έκπαίδευσης. (Α.Ι.Σ.Μ.Ε.).

Α.Ι.Σ.Μ.Ε.!»
“Ολα δηλαδή παραμένουν ώς έ
χουν. Π ρογράμματα, συνθήκες,
σχέσεις, παραρτήματα. Οί ίδιες έπιχειρήσεις λέγονται όμως πιά «Α.Ι,Σ.Μ.Ε.» κι όχι «ώδεία».
Πρόοδος κι έδώ.
Ή μουσική παιδεία παραμένει
ιδιωτική, και διευθύνεται άπό τά
ίδια πρόσωπα καί τίς ίδιες μεθό
δους. Μόλις στό άρθρο 36 άναφέρεται ότι... «μπορούν νά ιδρύονται
Δημόσιες Σχολές!»
Μπορεί όμως καί νά... μήν ιδρύο
νται! Καί κανένας βέβαια δέν λέει
ότι δά ίδρυθοϋν!
Κι όσο ή παιδεία παραμένει ιδιω
τική, άκόμα καί γιά καθαρά οικονο
μικούς λόγους δέν είναι δυνατόν νά

'Η ’Αλλαγή
στη μουσική
παιδεία
έπίπεδο τής μέσης σχολής ένός άλ
λου.
Μέ άθλιες αίθουσες, δπου ό κι
θαριστής σταματάει νά παίζει, μέχρι
νά τελειώσει τήν κορώνα του ό...
τενόρος πού τραγουδά στό διπλανό
δωμάτιο, ένώ ό θόρυβος τής νταλί
κας άπό τόν δρόμο σκεπάζει καί
τούς δυό.
Μέ άπαράδεκτα έως καθόλου όρ
γανα, χωρίς αίθουσες συναυλιών,
άκροάσεως, δισκοθήκες, βιβλιοθή
κες κ,λ,π.
Μέ πληθώρα «καθηγητών», χω
ρίς κάν τά τυπικά προσόντα καί
χωρίς κανένα έλεγχο.
Μέ τό πρωτοφανές φαινόμενο,
έργοδότης τού καθηγητή νά είναι ό
ίδιος ό μαθητής, έφόσον ό πρώτος
πληρώνεται περίπου μέ 1000 δρχ...
τό κεφάλι!
Κι άς μή μιλήσουμε γιά ανώτατη
έκπαίδευση, πού είναι άποκλειστικό προνόμιο τού έξωτερικσΰ.

'Ό λα άρχίζσυν
μέ μιά ζεϊμ π εκ ιά...
Μιά μικρή έπανάσταση στίς σχέ
σεις κράτους καί μουσικής έγινε
στίς μέρες τής «άλλαΥής».
Ξαφνικά ό πρωθυπουργός, ή οίκογένειά του καί πολλοί ύπουργοί
άρχισαν νά έμφανίζονται τακτικά
στίς κοσμικές στήλες, τραγουδώ
ντας καί χορεύοντας... ζεϊμπέκικο!
Αύτό είναι οπωσδήποτε... πρόο
δος.

Ή εισαγωγή σ' αύτές γίνεται με
τά τά 18 χρόνια, μέ έξετάσεις.
Καινοτομία λοιπόν στήν ονομα
σία, τό χωρισμό σέ άνώτερη βαθμί
δα, καί τόν πανελλαδικό χαρακτήρα
τών έξετάσεων.
Καμία άλλαγή στήν ούσία όμως.
Τό περιεχόμενο τών σπουδών ούσιαστικά ίδιο μέ τό σημερινό (άρ.
18). Τό έπίπεδο τών εισαγωγικών
έξετάσεων τοποθετείται περίπου
στήν «άνωτέρα σχολή» τών σημερι
νών ώδείων.
Οί σχέσεις καθηγητών-μαθητών
παραμένουν οί ίδιες έφόσον ό μα
θητής έξακολουθεΐ νά είναι ό έργο
δότης τού καθηγητή. Διότι δίδα
κτρα καί πληρωμές καθορίζονται
άπό τόν έσωτερικό κανονισμό κάθε
επιχείρησης, όπως καί τώρα. Πώς
λοιπόν θά γίνει 45λεπτο τό άτομικό
μάθημα (άρ. 16), όταν ό καθηγητής
γιά νά βγάλει π.χ. 50.000 τό μήνα
πρέπει νά δουλεύει τουλάχιστον...
50 ώρες τήν έβδομάδα! Εκτός βέ
βαια κι άν διπλασιαστούν ή τριπλα
σιαστούν τά δίδακτρα.
«’Απαγορεύεται ή 'ίδρυση παραρ
τημάτων» γράφει τό Σ.Ν. γιά νά
συνεχίσει... «έπιτρέπει όμως ή χο
ρήγηση άδειας στόν ίδιο ιδρυτή γιά
ίδρυση καί λειτουργία καί ...άλλων

ύπ ά ρ χει ή παραμικρή βελτίωση
στήν ύποδοχή καί τό περιεχόμενο
τών σπουδών.
'Εκτός άν αύτό σημάνει τή δη
μιουργία έπιχειρήσεων μέ ύπερδιπλάσια δίδακτρα σ' αντάλλαγμα γιά
τό ύψηλότερο έπίπεδο τους.

Καί πρίν τίς «Α.Ι.Σ.Μ .Ε.»,
τό χάος
Καί μέχρι τά 18 χρόνια τί γίνεται;
Στό σημαντικότερο ίσως αύτό κομ
μάτι τής έκπαίδευσης άναφέρονται
3 άπό τά 43 άρθρα (38-39).
Ιδρύονται λοιπόν Προπαιδευτικές Μουσικές Σχολές, πού «δέν
κ ατα τάσσονται σέ έκπ α ιδευτικ ή
βαθμίδα», άρ. 38 πού μπορούν νά...
συστεγάζονται μέ τίς Ανώτερες.
Δηλαδή τά ώδεία παραμένουν ώς
έχουν, χωρισμένα μέχρι τή σημερινή
«μέση» σάν Π ροπαιδευτικές καί
κατόπιν σάν Ανώτερες.
Κι ένώ διοικητικά καί όργανωτικά οί Π ροπαιδευτικές διέπονται
άπό τά ίδια άρθρα μέ τίς Ανώτε
ρες, λές καί δέν ύπάρχει καμία ι
διαιτερότητα, άφήνονται στό έλεος
τού ύπουργείου, όσον αφορά τά
ούσιαστικότερα ζητήματα: τό πρό

γραμμα καί τά προσόντα τών καθη
γητών! πού δέν καθορίζονται.
Μέσα σ' αύτό τό χάος, προβλέπεται βέβαια ή συνέχιση τής άνθησης
τού ιδιαίτερου μαθήματος.
Περιττό βέβαια ν' άναφερθοϋμε
στήν έλλειψη οίασδήποτε αναφοράς
σέ «άνώτατη βαθμίδα!» Αύτά είναι
μάλλον πολυτέλειες, καί έξάλλου ύπάρχει πάντα ή... Εύρώπη.

...Κ αί όλίγη φ εουδαρχία
’Αξίζει τόν κόπο ν' άναφερθούμε
καί στόν ιδιαίτερο αύταρχισμό πού
διέπει τό κείμενο. Ό ιδιοκτήτης
προσλαμβάνει καί άπολύει κατά
βούλησιν - «μπορεί νά καταγγείλει
τή σύμβαση οποτεδήποτε» σ. 21.
Ούτε λόγος βέβαια γιά συμμετοχή
έστω καί... συμβουλευτική τών
σπουδαστών, άλλά καί τών καθηγη
τών στά προβλήματα τής σχολής.
Αύτά άνήκουν άποκλειστικά στόν
ιδιοκτήτη καί στόν διευθυντή, ό
όποιος μάλιστα σέ περιπτώσεις δια
κοπής τής φοίτησης ένός σπουδα
στή... «ύποχρεοϋται νά τό γνωστο
ποιήσει όμέσω ς a t κάθε Δημόσα
άρχή πού τού παρέχει διευκολύν
σεις!», καί γιά όσους δέν κατάλα
βαν στή... στρατολογία!

...Γιά μιά χού φ τα δολάρια
Τό έρώτημα βέβαια πού παραμέ
νει είναι γιατί, παρ' όλα τά σχέδια,
καί τή σαφέστατη άνάγκη, δέν γίνε
ται τό παραμικρό βήμα γιά τή βελ
τίωση μιας κραυγαλέας, αναχρονι
στικής κατάστασης.
Ό λόγος δέν είναι βέβαια ότι οί
συντάκτες τού Σ.Ν. δέν γνωρίζουν
τά προβλήματα καί τίς άπαιτήσεις.
Απλά καί μόνο, ότι γιά νά γίνουν
κτίρια, έγκαταστάσεις, νά δοθούν
μισθοί στούς κατάλληλους καί ικα
νούς ανθρώπους χρειάζονται κον
δύλια.
Κονδύλια πού ή κυβέρνηση θεω
ρεί ότι δέν ύπάρχει κανένας λόγος
νά διαθέσει. Είναι έξάλλου άντι-οικονομική έπένδυση. Είναι ποτέ δυ
νατόν νά γεμίσει ή Κρατική Ορχή
στρα τό 'Ολυμπιακό Στάδιο;
Μακάρι νά κάνουμε λάθος, καί
νά 'χουμε παρεξηγήσει τίς κυβερ
νητικές προθέσεις.
Σ’ αύτή τήν περίπτωση έχουμε
πολλές Ιδέες γιά τό πού θά βρούμε
λεφτά. "Ας μή δοθούν, άς πούμε, τά
800 έκ. πού λέγεται ότι δόθηκαν
γιά τά φεστιβάλ τού καλοκαιριού,
γιά μιά χρονιά. "Η άς μή ζητήσουμε
τή διεξαγωγή κάποιων πανευρωπαϊ
κών άγώνων στήν 'Ελλάδα. "Η άς
μήν κάνει γιά μιά χρονιά συγκέ
ντρωση τό ΠΑΣΟΚ στό Σύνταγμα.
'Από ιδέες... καλά πάμε.
Βάσω Ντάκουρη
Δημήτρης Οίκονομάκης
Νότης Μαυρουδής

Τό μόνο που φαίνεται ότι αλλάζει στή μουσική έκπαίδευση είναι
τό όνομα τών 'Ωδείων.
43

Ή « Επιθεώρηση Τέχνης» (19451967) καθιερωμένο πνευματικό βή
μα τής μετεμφυλιακής καί προδικτατορικής αριστερός δέν άφιέρωσε τεύχη της μόνο στόν Κ.Π. Καβάφη. Κατά τή διάρκεια τής ζωής της
έξέδωσε 24 στό σύνολο άφιερώματα. Η έν προκειμένω έπιλογή τού
συγκεκριμένου τεύχους έγινε μέ
βασικό κριτήριο τήν ποιητική ιδιο
συστασία τού Καβάφη πού έθεσε
ιδιαίτερα προβλήματα στήν έλληνική άριστερή διανόηση δείχνοντας
ταυτόχρονα καί τίς θεωρητικές έκεϊνες διεργασίες πού άφορούν τήν
κατανόηση τού αισθητικού φαινο
μένου όπως τίς προώθησε ό κριτι
κός λόγος τής άριστεράς.

Τό σώμα τοϋ τεύχου ς
Τό Δεκέμβρη τού 1963 κυκλοφο
ρεί τό ύπ' άρ. 108 τεύχος τής « Ε π ι
θεώ ρησης Τέχνης» άφιερω μένο
στόν άλεξανδρινό ποιητή Κωνστα
ντίνο Π. Καβάφη1. Προλογίζει ό

« Επιθεώρηση Τέχνης»
καί αφιερώματα
Τό άφιέρωμα αύτό είναι άπό τά
έκτενέστερα πού έκανε τό περιοδι
κό «καθ' δλον τόν βίον» του (άνάλογα παραδείγματα βρίσκει μόνο
κανείς στά άφιερώματα τοϋ Δ. Γληνοϋ καί τής σοβιετικής λογοτε
χνίας). Ε πιπρόσθετο στοιχείο άποτελεί τό γεγονός δτι δέν είναι στις
συνήθειες τής «'Επιθεώρησης Τέ
χνης» νά άφιερώνει τεύχη σέ πρό
σωπα ή πράγματα μέ τά όποια έχει
ήδη άρκετά άσχοληθεί ό ειδικός
έντυπος λόγος. Καί στήν περίπτωση
Καβάφη έχουν προηγηθεί 16 άφιε
ρώματα σέ άλλα περιοδικά. Ενώ
δέν είναι παρά ένας μήνας πού έχει
κυκλοφορήσει τό άφιέρωμα τής
«Νέας Εστίας» στόν ίδιο ποιητή.
Παρ' όλα αύτά ή «'Επιθεώρηση Τέ
χνης» όχι μόνο τυπώνει άρκετές
σελίδες γιά τόν αλεξανδρινό άλλά
καί έντάσσει δυό χρόνια άργότερα

Κώστας Βάρναλης θεωρώντας τόν ιI τήν ύλη αύτή σέ ειδική συγκεντρω
τική έκδοση (μαζί μέ τά άφιερώμα
τιμώμενο «άνεπανάληπτο». Ό ίδιος
τα στόν Μπρέχτ, τόν Πικάσο, τόν
ώστόσο, σέ παλαιότερα κείμενά του
χαρακτήριζε τόν Καβάφη «ήδονιΓληνό, τή σοβιετική λογοτεχνία, τή
μικρασιατική καταστροφή, τή Θεσ
στή, ώραιόπαθο, πολύ έγκεφαλικό,
σαλονίκη καί τήν έθνική άντίσταάπαισιόδοξο καί άτομικιστή», καί
ση)<.
σ υ μ π λ ή ρ ω ν ε ο τι ά π ο τ ε ιν ό τ α ν
«ατούς νικημένους τής ζωής»2.
Από τότε πάντως τοϋ άναγνώρισε
Γιατί τό αφιέρωμα;
καθολικότητα. ”Ας προστεθεί δτι
Τό ειδικό βάρος τοϋ καβαφικού
τό 1925 παύουν τόν Βάρναλη γιά
άφιερώματος δέν μπορεί νά έρμηένα έξάμηνο άπό τό Διδασκαλείο
νευτεϊ μέ μόνο τό γεγονός ότι τήν
Αθηνών έπειδή δυό-τρία χρόνια
εύθύνη του είχε ένας διακεκριμέ
νωρίτερα είχε δημοσιεύσει στή συλ
λογή του «Τό φώς πού καίει» καβα
νος καβαφολόγος, ό Σ. Τσίρκας5,
φικούς στίχους3.
ούτε πάλι μπορεί νά θεωρηθεί τυ
χαίο άφού όπως προκύπτει άπό
Τό άφιέρωμα ανοίγει μέ άρθρο
τήν ύλη του καί τή μεταχείρισή της
τοϋ Στρατή Τσίρκα γιά τόν Καβάφη
ή άριστερά έχει πλέον συγκεκριμέ
καί τήν Αίγυπτο. Ακολουθούν πί
νη θέση έναντι τοϋ Καβάφη : Κατα
νακες τών ποιημάτων με βάση τίς
φάσκει καί άποτιμά.
χρονολογίες (Γ.Π. Σαββίδης), δημο
σιεύσεις καί θεωρητικές σημειώσεις
Τί συμβαίνει λοιπόν μέ τήν άρι
στερά γενικότερα καί τήν «’Επιθε
τού ίδιου τού Καβάφη, ή πασίγνω
ώρηση Τέχνης» πιό ειδικά; Δέν άστη διάλεξη τού Α. Σεγκόπουλου
ποτελεί μιά τέτοια θέση άπέναντι
(εισαγωγή Π. Μοδινού), δυσεύρετα
σ' έναν «παρακμία» παραβίαση μέ
κείμενα σάν τών Γ. Σαρεγιάννη, Γ.
έμμεσο έστω τρόπο τών άρχών τής
Βρισιμιτζάκη, Ρ. Κάμπου, Α. Πολί
«κομματικότητας στήν τέχνη»; Το
τη, άπόφεις τών E M. FORSTER
ποθετήσεις σάν αυτές δέν όδηγούν
καί W H. AUDEN γιά τό καβαφικό
έργο καί τέλος κείμενα τών Μ. Γε
σέ μερική τό λιγότερο άναθεώρηση
τών όρων προσέγγισης τού έργου
ωργίου, Μ. Άναγνωστάκη, Κ, Πορτέχνης όπως είχε συνηθίσει νά τούς
φύρη, καί Ν. Βρεττάκου. Κλείνει τό
άντιλαμβάνεται ή παραδοσιακή άρι
άφιέρωμα μιά άνθολόγηση ποιημά
στερή κριτική;6 Κι έπομένως ή ίδια
των τού Καβάφη. Είναι φανερό ότι
τό συντριπτικά μεγαλύτερο βάρος
ή «Επιθεώρηση Τέχνης» ώς θεω
τής ύλης τού τεύχους έπεσε στόν Σ.
ρητική δράση δέν προκαλεί όρισμέΤσίρκα πού άσχολήθηκε άπό τά
να έρωτήματα σχετικά μέ τόν χαρα
βιογραφικά καί τούς πίνακες μέχρι
κτήρα της άλλά καί τήν ιστορία τής
τίς μεταφράσεις καί τίς εισαγωγές
αισθητικής όπω ς δια μορφ ώ θη κε
στά παρουσιαζόμενα κείμενα.
στούς κόλπους τής άριστεράς;
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Καλλιτεχνική πρωτοπορία:
"Αρνηση καί άποδοχή
Ή ποίηση τοϋ Καβάφη περιβρέχεται άπό τό κοινωνικό άλλά καί
ταυτόχρονα βυθίζεται μέσα του.
Αποφλοιώνει τήν πραγματικότητα
άπό τήν ιδεολογική σκευή της ένώ
ειρωνικά άπορρίπτει ύποτιθέμενες
αύταξίες. Η έπαφή της μέ τήν
ιστορία δέν είναι μουσειακή άλλά
δυναμική: Κριτική τοϋ παρόντος.
Ό Καβάφης άνεπαίσθητα διαρρη
γνύει τό έπικρατούν. Ω στόσο δέν
άνάγει σέ μανιχεϊκές ταξικές συ
γκρούσεις ούτε όραματίζεται άφηρημένες σωτήριες μεταβολές (τά
προσφιλή θέματα τής άριστερής
παράδοσης)· "ιπταται χαμηλά καί άποφεύγει τό δεοντολογικό όρυμαγδό. Α ποτελεί δηλαδή καλλιτεχνι
κή πρωτοπορία.
Ή «Επιθεώρηση Τέχνης» χωρίς
νά τό ομολογεί ρητά άποδέχεται τή
συγκεκριμένη αύτή πρωτοπορία κι

χνική καί κοινωνική)10 παραγνωρί
ζεται άπό άστούς καί άριστερούς
στήν ίδια περίπου έκταση.
Εύκαιρίες άνεκμετάλλευτες7 γιά
τήν έλληνική άριστερά παραμένουν
ό ρωσικός φουτουρισμός (Μαγιακόφσκι)11 καί ό ευρωπαϊκός ύπερρεαλισμός πού μεταφυτεύεται στήν
έγχώ^ια ποίηση μόνο κατά τό άτομικό του σκέλος.

Μ ετά τό ν πόλεμο
Ό F Παγκόσμιος, ή έθνική άντίσταση καί ό έμφύλιος άναστέλλουν
τή σέ βάρος τής άριστεράς διαλεκτι
κή διαδικασία πού είδαμε, ένώ, χω
ρίς νά ύπάρχει μιά άρδην μεταβολή,
διαφοροποιούνται οί περιοχές καί
τά είδη οπού δρά ό άριστερός ποιη
τικός καί κριτικός λόγος.
Χωρίς νά ύπολογιστεϊ ή λογοτε
χνική παραγωγή τών «ποιητικών
ψυχών» τής άντίστασης πού άποτελεί μιά ξέχωρη περίπτωση12 ή ποιη
τική «ήχώ τών κατέργων»13 ξεφεύ

τέτοιους όρους γεννιέται ή « ' Επιθε
ώρηση Τέχνης». Κυκλοφορεί τά
Χριστούγεννα τού 1954 σέ μιάν έποχή πού λίγα χρόνια τή χωρίζουν
άπό τόν έμφύλιο ένώ ή άριστερά
βρίσκεται σέ πολιτική άπομόνωση.
' Η άποψη γιά τόν χαρακτήρα της
ώς εύρύτερα άριστερού περιοδι
κού19 διαθέτει «υπέρ έαυτής» άξιόλογα έπιχειρήματα. Ό έσωτερικός
κανονισμός πού άπαγορεύει τή λο
γοδοσία στά κομματικά όργανα τής
ΕΔΑ, ή έλεύθερη προσέλευση νέων
μελών μέ μοναδική κοσμοθεωρητι
κή προϋπόθεση τήν άποδοχή τού
μαρξισμού, τά ξένα θεωρητικά κεί
μενα πού μέ νύξεις έπικρίνουν τόν
«ύπαρκτό σοσιαλισμό», ή άπροθυμία τής ήγεσίας νά χρεώσει στούς
I

Η

\

Ο

Γ

Η Τ. Η

N H >:

στόν Καβάφη
έτσι ώς ένα μέτρο τήν καλλιτεχνική
πρωτοπορία ευρύτερα έρχόμενη ώστόσο σέ σύγκρουση μέ τούς στιβαρούς προκατόχους της: «Πρωτοπό
ροι», «Νέοι Πρωτοπόροι», «'Ελεύ
θερα Γράμματα»7.
"Αν παρακάμψει κανείς τίς μεσοπολεμικές θέσεις τής κριτικής γιά
τόν Καβάφη (Μαλάνος, "Αγρας,
Θρύλος, Μαλακάσης, Λαπαθιώτης,
Παπατσώνης, Πολίτης, Παλαμάς,
Ψυχάρης κ.ά.) πού άλλωστε γρήγο
ρα κατέληξαν στήν άποδοχή του
μένουν οί έκπρόσωποι τής γενιάς
τού 30 νά συνδιαλλαγούν μέ τό
έργο του. Οί παρά πόδας τού άστισμοϋ σύντομα θά ύπερκεράσουν
τίς έπιφυλάξεις τους (ό Γ. Θεοτοκάς στήν άρχή άπέρριπτε τόν καβα
φικό γεροντισμό) κάνοντας λόγο
γιά τό έπίτευγμά του νά άποβάλει
τόν «άκρατο συναισθηματισμό»®
άπό τήν έλληνική λογοτεχνία. Εύρύτερα οί ίδιες τάσεις άφού ύπερβούν
τήν καρυωτακική φθορά (ό Σεφέρης μάλιστα νιώθει τήν άνάγκη νά
τό δηλώσει) άνανεώνουν τήν ποιητι
κή γλώσσα καί θέτουν τήν καλλιτε
χνική πρωτοπορία ύπό τήν ήγεμονία τους σύροντας τούς δημιουρ
γούς τής άριστεράς σέ προσχώρηση
τουλάχιστον φορμαλιστική7. 'Εκεί
νο πού ή τελευταία έπίσημα άντιπαραβάλλει είναι ή ταξική πρωτο
πορία τού Βάρναλη ένώ μέ έπιμονή
προσυπογράφει τή σήμερα καί ι
στορικά άμφίβολη9 έξίσωση: καθο
λική έπανάσταση = καλλιτεχνική
έπανάσταση. Στά ένδιάμεσα δέ ση
μεία ή διττή πρωτοπορία (καλλιτε

γει άπό τήν άπλοϊκή άντιπαλότητα
καπιταλισμού - σοσιαλισμού μηνύοντας πικρά τήν ήττα στά ένδον. ' Η
ποίηση τής ήττας14 λοιπόν, ή νυχτε
ρινή φρίκη τού στρατοπέδου, ή έκ
βαση τοϋ έμφύλιου καί ό διάχυτος
σκεπτικισμός· άλλά κι ή άνοδος τής
άριστεράς (1958), ή σέ εύρύτερα
πεδία έξάπλωσή της, οί άγώνες τού
«Θεμέλιου» καί τής «'Επιθεώρησης
Τέχνης»13. Σκηνικό βάθος οί πολιτι
κές άνακατατάξεις τοϋ διεθνούς
καί έλληνικού κομμουνισμού. Στό
σύνολό τους τά γεγονότα αύτά συνιστούν μιάν δλως ιδιότυπη καί άντιφατική συγκυρία. Δέ λείπουν τά
δείγματα όλοκληρωτικής καί στό
τέλος μοναχικής διαφυγής σάν τοϋ
"Αρη 'Αλεξάνδρου16. 'Αμφισβήτηση
τού ίδιου τού κορμού θεωρίας καί
πράξης τής άριστεράς: «Σύντροφε
κοιμάσαι; / ήθελα νά μοΰ πείς ξέ
ρεις καμιά σελίδα μαρξισμού...4
Ά π ό Διαλεκτική / τό μάθαμε καλά
/ δλα είναι περιβάλλον / Γι' αύτό κι
έγώ / τριγυρισμένος θάλασσα / εί
μαι ρευστός σάν ριζιμιό λιθάρι».17
Μιά ίσως διατακτική άλλά π ά 
ντως όπωσδήποτε πραγματική τρο
ποποίηση στήν πολιτική συμπερι
φορά όπως άντανακλάται στό ποιη
τικό έργο· διαφαίνεται ή άναρχική
άλληγορία καί ή έμβρυώδης άναζήτηση μέσα άπό τήν κρίση τής ίδιας
τής πολιτικής πράξης1®. Μέσα σέ

κομματικούς όργανισμούς τά λάθη
τών παρεκβάσεων τής συντακτικής
έπιτροπής, ή ύποχώρηση άπό τίς
αισθητικές άρχές τού σοσιαλιστι
κού ρεαλισμού. ' Ωστόσο ζητήματα
σάν τή θέση ύπεύθυνου έναντι τής
ΕΔΑ (Δ. Δεσποτίδης), τή μή κατασταλλαγμένη συνείδηση τών μελών
τής συντακτικής έπιτροπής20, τήν
άποστέρηση τής πληροφόρησης, τίς
κομματικές έπεμβάσεις ή καί τίς
ύπνωτικές περιόδους στις όποιες
κατά καιρούς περιέπιπτε τό περιο
δικό δείχνουν δτι ή πλεύση απλώς
έτεινε νά καθοριστεί. Μέσα σ' αύτά
τά δρια θά πρέπει νά ένταχθεί καί
τό καβαφικό άφιέρωμα άσφαλώς
στόν άνοιχτό τους πόλο.
Ή « Επιθεώρηση Τέχνης» μα
κριά άπό τό νά άποκαθάρει τό
έδαφος άπό τίς μείζονες θεωρητι
κές δυσπλασίες -άφού μόλις μαζί
της άρχισαν νά σχηματίζονται οί
γνωσιολογικές καί πολιτικές προϋ
ποθέσεις μιάς ριζικής άρνησης- άναδείχθηκε κυρίως σέ πεδίο συ
γκρούσεω ν καί κ υοφ ορούμ ενω ν
ρευμάτων ένώ διεξήγε έναν διπλό
άγώνα: Πολιτικό (έξωτερικά καί ώς
ένα σημείο καί έσωτερικά) καί καλ
λιτεχνικό, κυνηγώντας τόν χαμένο
χρόνο καί χώρο πού γιά ένα μακρότατο διάστημα διέτρεξε σχεδόν άνευ άντιπάλου ή άστική διανόηση.
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου
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Μετά άπό τήν πρόσφατη έκδήλωση-άφιέρωμα στην Τέχνη τοϋ Βί
ντεο στην 'Ολλανδία, είναι χρήσιμη
μιά πρώτη θεωρητική καί ιστορική
προσέγγιση σ' αυτό τό νέο σχετικά
«μέσο» πού τήν τελευταία δεκαετία
έχει δώσει διέξοδο στίς έκφραστικές άναζητήσεις πολλών καλλιτε
χνών στήν Ευρώπη, τήν ’Αμερική
καί στήν ’Ιαπωνία. Τά πρώτα δείγ
ματα δουλειάς σ’ αυτή τήν κατεύ
θυνση τοποθετούνται στά τέλη τής
δεκαετίας τού ’60 μέ τίς άρχές
αύτής τού ’70. Λίγο πρίν είχαν έμφανιστεί στήν άγορά τά πρώτα μη
χανήματα βίντεο πού έπέτρεπαν τή
χρήση του έξω άπό τά στενά καί
άπρόσιτα όρια τών στούντιο (Homevideo) καί ώς έκ τούτου τήν εύκο
λη προσέγγισή του άπό όλους πού
θά ’θελαν νά δουλέψουν μ’ αύτό.
Αύτή ή έπανάσταση στήν τεχνο
λογία, σέ συνεργασία μέ τή φύση
(ταυτότητα) τοϋ «μέσου», έδωσε τή
δυνατότητα σέ καλλιτέχνες, σέ άνθρώπους πού ήθελαν νά έκφραστοϋν μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο,
νά περάσουν τίς άνησυχίες τους
στό βίντεο. ’Εκμεταλλευόμενοι τά
τεχνικά χαρακτηριστικά του, τό χα
μηλό κόστος παραγωγής άλλά καί
ώθούμενοι άπό τήν εύκολη διάδοσή
του μέσα καί έξω άπό τά γεωγραφι
κά όρια τών χωρών τους (άλλη μιά
έπανάσταση στόν τομέα τής πληρο
φόρησης καί διάδοσης ιδεών) πού
τούς έπέτρεψε τήν έπαφή μέ τή
δουλειά τών ύπολοίπων σ’ αύτό τόν
τομέα, άρχισαν τόν πειραματισμό
καί τήν έρευνα. Παλιοί παραδοσια
κοί (άν μπορούμε νά χρησιμοποιή
σουμε τό χαρακτηρισμό) καλλιτέ
χνες όσον άφορά τή φύση τής δου
λειάς τους (ζωγραφική, γλυπτική
κλπ.), όπως oi Marcel Duchamp,
Keigo Yamamoto, Michel Cardena,
γιά ν’ άναφέρουμε μερικούς, στρά
φηκαν άνεπιφύλακτα στήν έρευνα
πάνω στό «μέσο» τοϋ βίντεο. "Ετσι,
σέ μιά έποχή πού ή ύφεση στήν
καλλιτεχνική παραγωγή είναι πιά
γεγονός, τό βίντεο τάραξε τά λιμνάζοντα ύδα τα άντιπ α ρα θέτο ντα ς
συγχρόνως νέες δυνατότητες καί
προοπτικές.
Ή τηλεόραση, ξεπερνώντας τή
γνωστή μέχρι τώρα λειτουργία της,
άντιμετωπίστηκε σάν έργο τέχνης,
σάν στοιχείο (σημείο) στό χώρο πού
μαζί μέ τήν δουλειά τού καλλιτέχνη
στήν όθόνη Γης συγκρότησε τό έρ
γο. Μ έ άλλα λόγια τό «κουτί» καί
τό περιεχόμενό του ήοαν ένα ανα
πόσπαστο όλο κ α ί σ ’ αύτή τήν αρ
χή βασίστηκε ή έπεξεργα σ ία τοϋ
έργου. Ή κινούμενη εικόνα, ό ήχος, ό χρόνος καθώς καί ή ιδιαίτερη
τεχνική είναι τά ειδικά γενικά χαρα
κτηριστικά τού βίντεο. Χαρακτηρι
στικά πού μέ μιά πρώτη ματιά είναι
κοινά μέ αύτά τού κινηματογρά
φου, σάν σύνθεση όμως άπέχουν
πολύ άπ ’ αυτόν μιας καί οί συνθή
κες προβολής είναι έντελώς διαφο
ρετικές (ή όθόνη πολύ μικρότερη
καί τρισδιάστατη, άνήκει σ’ ένα πε
ριβάλλον, κάτι πού στόν κινηματο
γράφο δέν ύπάρχει μιάς καί ή αί

θουσα σκοτεινή καί άπρόσωπη στή
διάρκεια τής προβολής, π α ρ α π έ
μπει τό θεατή στό διδιάστατο πανί)
όπως άλλωστε καί ή τεχνική πού
πέρα άπό τήν διαφορετική έπεξερ
γασία πού άπαιτεί άπό τόν δη
μιουργό έχει καί έντελώς διαφορετι
κό όπτικό άποτέλεσμα. Τό συγκε
κριμένο «κουτί» στή διάρκεια τής
λειτουργίας του έκτός άπό τήν ει
κόνα πού έκπέμπει έπιτρέπει καί
όπτικές φυγές στόν περιβάλλοντα
χώρο. Τό σημείο αύτό άπασχόλησε
πολλούς καλλιτέχνες πού έπενέβησαν στό περιβάλλον συνθέτοντάς
το, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο
έργου καί περιβάλλοντος όπου τό
ένα συμπληρώνει τό άλλο. (Video
Installation).
’ Η ιδιαιτερότητα τής τεχνικής, ή
άμεση έπαφή μέ τό άποτέλεσμα τής
προσπάθειας, καί ό άπλός χειρι
σμός λειτούργησαν κατασταλτικά
στήν έξάπλωση τού «μέσου». Ό
καθένας μέ μιά μικρή ιδέα καί ά-

π αλλαγμένος άπό τήν άγωνία τοϋ
ταλέντου καί τής ικανότητας, άπαραίτητα στοιχεία γιά τή δημιουργία
ένός έργου ζωγραφικής, ή γλυπτι
κής, μπορεί νά έκφράσει συναισθή
ματα καί ιδέες. Ό μύθος τοϋ ταλα
ντούχου καλλιτέχνη, έτσι όπως θ ε 
ωρήθηκε έως τώρα, καταργεϊται,
καί ή δυνατότητα γιά έκφραση δίνε
ται σ’ ένα μεγαλύερο άριθμό άνθρώπων. Προφανώς έδώ ούτε οί
δυνατότητες καί τό ταλέντο μεγά
λων καλλιτεχνών άμφισβητείται ού
τε παραθέτεται ή άποψη ότι οί
πάντες ξαφνικά άπέκτησαν τή δυ

νατότητα γιά έξαίρετα έκφραστικά
άποτελέσματα.
' Η τέχνη τού βίντεο, μέ μιά ιστο
ρία 15 χρόνων, έχει σ’ αύτό τό διά
στημα λειτουργήσει σ’ ένα παράλλη
λο κύκλωμα όσον άφορά τήν προώ
θησή της καί σέ σύγκριση πάντα μέ
τίς άλλες τέχνες. Σάν μή - τουλάχι
στον πρός τό παρόν - έμπορεύσιμο
προϊόν δέν κατόρθωσε νά περάσει
στίς παραδοσιακές γκαλερί, έκτός
φυσικά άπό κάποιες έξαιρέσεις. Τα
περισσότερα μουσεία Μοντέρνας
Τέχνης κατά καιρούς όργανώνουν
παρουσιάσεις μέσα άπό τίς οποίες
τό κοινό μπορεί νά έρθει σ’ έπαφή.
Τό ρόλο όμως αύτό τόν παίζουν
κατά τό πλείστον κέντρα καί κοπερατίβες, καθώς καί φεστιβάλ, στά
όποια συγκεντρώνονται έργα καί
υπάρχουν τακτικές προβολές. Στοι
χείο άρκετά θετικό μιάς καί άποδε-

σμευμένη άπό έμπορικά κριτήρια
συνεχίζει άνενόχλητη μιά έρευνα
πού τά όριά της καί ή κατάληξή της
είναι δύσκολο άκόμα να προβλεφτοϋν.
Στήν έκδήλωση τής πινακοθήκης
είχαμε τή δυνατότητα νά άποκτήσσυμε μιά σχετικά όλοκληρωμένη
εικόνα τής παραγωγής, τών τάσεων
καί τών άπόψεων σ’ αύτό τό τομέα.
Ή ’Ολλανδία έχει άποκτήσει πιά
μιά παράδοση καί αύτή ή παρου
σίαση, παρ’ ότι περιορισμένη στά
γεωγραφικά όρια μιας μόνο χώρας,
δέν είχε πολλά νά ζηλέψει άπό μιά
άνάλογη διεθνή. Οί μίνιμουμ εικα
στικές εικόνες τής Nan Hoover, ή
γενική άποψη τής Saskia Lupini σχε

τικά μέ τήν έξέλιξη τού κόσμου, ή
προσπάθεια τής Moniek Toebosch,
γιά τή μετάδοση τής αίσθησης πού
προκαλεί ένα ζωγραφικό έργο, τό
ταξίδι τοϋ Δάντη στήν κόλαση μετα
φρασμένο σέ εικόνες καί ήχο άπό
το ύ ς Linaris-Coridou (Έ λληνίδα
καλλιτέχνης πού ζεϊ καί δουλεύει
στήν ’Ολλανδία) καί Nottrot καί μιά
σειρά άλλες δουλειές συνέστησαν
μιά πλήρη εικόνα σχετικά μέ τίς
μεθόδους χρήσης τοϋ βίντεο.
’Η δουλειά τής Nan Hoover, στήν
όποια έγινε καί ένα άφιέρωμα, είναι
καθαρά εικαστική. Οί φόρμες καί
τό χρώμα στή συσχέτισή τους μέ τό
χρόνο καί τήν κίνηση συνθέτουν
ένα ζωγραφικό πίνακα πλασμένο
γιά τήν όθόνη τού μόνιτορ. Τό χρώ
μα, τό σώμα καί ό χώρος δουλεμένα

μέ μιά εύαισθησία διαφορετική άλ
λά καί πλήρως όργανωμένη καί έλεγμένη άποκτά μιά άλλη μεταφυσι
κή διάσταση. Τό φώς καταλυτικό
στοιχείο καί κατευθυντήριος άξο
νας συνθέτει τήν εικόνα μέ τήν
έλευθερία τής φυσικότητάς του μετα π λ ά θ ο ν τα ς τίς φ όρμες μέ τίς
π ρ α γμ α τικ ές του έναλλαγές. Ή
δουλειά τής Minimal στή σύλληψη
καί στήν πραγματοποίηση έχει έκδηλες τίς άναφορές στή ζωγραφική
- ή ίδια ένα διάστημα ζωγράφιζε καί σέ συγκεκριμένους ζωγράφους
όπ ω ς οί Rothko, Vermeer κ.λπ.
Σπουδαία δουλειά πού μέ τόν χρό
νο τήν έχει καταξιώσει άνάμεσα
στούς γνωστότερους καλλιτέχνες
στό είδος της.

Θρασύβουλος Γιάτσιος

Τό βίντεο τάραξε τά λιμνάζοντα νδατα τής τέχνης καί δημιούργηοε νέες δυνατότητες καί προοπτικές.
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Μιά άπό τίς πιό σημαντικές
μορφές τής σύγχρονης τέχνης, ό
γλύπτης Τάκης έχει ένα βασικό χα
ρακτηριστικό: τήν πρόκληση. Μπαί
νοντας στό χώρο πού δημιουργεί
(έγκαταλειμμένος έσύ θεατή), στην
ένταση τών ήχων πού σέ πολιορ
κούν δέν έχεις άλλη έπιλογή: ή θά
μείνεις καί θ ' αρχίσει τίς όνειρικές
συνομιλίες μέ τήν Ποίηση τών Κο
σμικών στοιχείων κι ένα λατρευτικό
διάλογο (έσωτερικό - όδυνηρά σιω
πηλό) μέ τίς άνησυχίες καί τίς άγωνίες τού καλλιτέχνη, ή θά φύγεις
πανικόβλητος, βιασμένος καί δέν
θά ξαναεπιχειρήσεις νά ψηλαφήσεις
τό χώρο τού καλλιτέχνη. "Ενας άθέατος θίασος πλησιάζει καί κυκλώνει
τόν έπισκέπτη στό χώρο τού Τάκη:
οί μορφές τών ύλικών καί ό ήχος.
Κι αύτή είναι ή μεγάλη του ικανότη
τα: ή θεατρικοποίηση τών ύλικών.
"Οσοι είδαν τό θέαμά του πέρυσι
στό μέγαρο Πομπιντού («Trois to
tem: espace musicale») θά ένιωσαν
τή φράση τού Πλάτωνα (μιλώντας ή
Διοτίμα στόν Σωκράτη): ό καλλιτέ
χνης είναι αύτός πού φανερώνει τό
άγνωστο.
Γιατί ό Τάκης ακολουθώντας πι
στά τήν άποψη τού Τζών Κέιτζ γιά
τή λειτουργία κι οργάνωση τών
πραγμάτων στό χώρο), είναι ένας
ά θ εά το ς ένορχηστρω τής. Βαθύς
γνώστης τής σύστασης καί τής έσωτερικής ύπαρξης τών ύλικών δέν τά
βιάζει: άπλά τά τοποθετεί άποκαλύπτοντας άλλες τους λειτουργίες,
διαστάσεις κι ικανότητες.
Ο δηγούμενος άπό έκείνη τή
σπάνια δύναμη (ένστικτο, μαγεία, ή
άγνωστο: προτιμείστε τ' όνομα πού
σάς πηγαίνει) άκούει τίς μυστικές
φωνές τών πραγμάτων. Τά τοποθε
τεί στόν χώρο άπελευθερώνοντας
τίς δυνάμεις τους. "Ενα σπάνιο θέα
μα δημιουργείται: ήχος κι ύλικά χο
ρεύουν. "Ενα θέατρο δίχως ήθοποιούς γεννιέται. Ό άνθρωπος εί
ναι παρών μέ τήν άπουσία του: σάν
παρατηρητής δυνάμεων πού τόν ξε
περνούν. Ό θεατής δέχεται τή μέ
θη τού κοσμικού στοιχείου. Ή τε
χνολογία δείχνει τό άλλο της πρό
σωπο: ομορφιά τής ποιητικής πα
ρουσίας, π ολυπ λευρικ ότη τα τής
συνείδησης. Ό μουσικός χώρος ξε
περνά τήν παραδοσιακή μουσική:
άντί γιά όργανα έδώ ύπάρχουν μα
γνήτες ξύλα, ύλικά τής καθημερινής
ζωής πού πιθανά κάποιος τά βρί
σκει στά παλιατζίδικα. Ό Ποιητής
φέρει τή μεταφυσική στήν καθημε
ρινότητα: δένοντας τόσο γερά τ' ό
νειρο καί τήν πραγματικότητα ώστε
πιά δέν ξεχωρίζονται όσο καί νά
προσπαθήσεις νά τά διαλύσεις. Μία
νέα κατάσταση δημιουργείται: κυ
ριαρχία ένός κόσμου πού χαρακτη
ρίζεται άπό τήν άπουσία λέξεων,
άλλά τήν παρουσία τού ήχου καί
τών εικόνων (μέ τήν έννοια τού
δράματος).
Συναντιόμαστε μέ τή φράση τού
Ηράκλειτου: «Ό πόσω ν όψις άκοή
μάθησις, ταύτα έγώ προτιμέω»
(μτφ. προτιμώ τά πού μαθαίνω μέ

τό μάτι καί τ' αύτί).
Σέ μιά έποχή όπου ό μύθος, ή
συγκίνηση, τό ύποκειμενικό έπιστρέφουν (άντιδρώντας βίαια σέ
κάθε άπόπειρα avant-garde), ή καλ
λιτεχνική γλώσσα τού Τάκη είναι
περισσότερο παρά ποτέ παρούσα:
μέσα άπό τή μαγεία τού κοσμικού
στοιχείου, τόν άκρατο έρωτισμό καί
τή λατρεία τού ΤΥΧΑΙΟΥ.
Ανάμεσα στόν καλλιτέχνη καί τά
ύλικά του δημιουργείται μία έρωτική σχέση ή όποια άναπτύσσεται
στά πλαίσια ένός παιχνιδιού: κά
ποια στιγμή ή λογική τού παιχνιδιού
ξεπερνιέται καί τότε φτάνει ή άγωνία. Μοναδική λύση: τό νήμα τής
Αριάδνης. Κι έκεί, σ' αύτό τό λα
βύρινθο βυθίζεται ό Τάκης, γυ
ρεύοντας τόν μίτο. Βοηθός του: τό
ΤΥΧΑΙΟ, κι αύτή ή άόρατη μουσι
κή πού μόνιμα τόν συντροφεύει.
Το ΤΥΧΑΙΟ: σάν ένα παιχνίδι
πού καταλήγει ό έρωτισμός.
Ό ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ: σάν ή κινητήρια
δύναμη.
ΠΟΡΕΙΑ: άκολουθώντας ή άνακαλύπτοντας ή δημιουργώντας ή
φανερώνοντας τήν άθέατη άναρχικότητα κάποιου μηχανισμού.

Τόν συνάντησα στό σπίτι του στό
Παρίσι. Ή πρόκληση γιά μία συζή-

τηση έπιτείνεται άπό ένα κοντινό
προσεχές γεγονός: τόν Φεβρουάριο
στή Νέα Υόρκη, ό Τάκης είναι
καλεσμένος γιά ένα μουσικό του
θεάμ α. Μ εταφέρω τή συζήτησή
μας. Λέει:

Τό θέαμ α στή Νέα Ύ όρχη
Τό μόνο πού είναι βέβαιο είναι
πώς μ’ έχουν καλέσει. Τό τί άκρι
βώς όμως θά παρουσιάσω δέν μπο
ρώ άπό τώρα νά τό περιγράψω

μ' άκρίβεια. Ποτέ δέν καθορίζω έκ
τών προτέρων τίς λεπτομέρειες μιας
δουλειάς. Μ' άρέσει νά πηγαίνω έπί
τόπου, ν' άφήνομαι στή σχέση μέ
τό χώρο καί στή συνέχεια νά τόν
φτιάχνω.
Αύτό όμως πού σίγουρα θά στείλω πιό πριν είναι τά ηλεκτρικά σφυ
ριά. Χρόνια πολλά έκανα γιά νά
έφεύρω αύτό τόν μηχανισμό. Θά
έξηγήσω άκριβώς τί είναι: ό κινητι
κός άξονας πού κινείται στό κέντρο
τού μαγνήτη, τραβά τά σφυριά κι
αύτά χτυπούν τό κινητικό κέντρο.
Τά τραβά μέσω ένός μηχανισμού
δίνει καί κόβει τό ρεύμα τού μαγνή
τη. Αύτό τό άναψε - σβήσε τού
ρεύματος δέν είναι μηχανικό, δηλα
δή δέν γίνεται μέσω ένός ρολογιού
πού κάθε δευτερόλεπτο χτυπά. Εί
ναι ηλεκτρονικό, φτιαγμένο μέ τέ
τοιο τρόπο, ώστε νά μήν κάνει μία
μηχανική κίνηση, όπως π.χ. ό δεί
κτης τού κανονικού ρολογιού. Είναι
ένας άναρχικός μηχανισμός: στά έκατομμύρια χτυπήματα γίνεται κά
που μία έπανάληψη. Ακριβώς ή
ίδια. Όπως καί στά κοσμικά φαινό
μενα: μέσα στά έκατομμύρια χρόνια
κάπου ύπάρχει μία άπαράλλαχτα
όμοια έπανάληψη τών άστρων.
Μία ολόκληρη ζωή δούλεψα γιά
νά έφεύρω αύτό τόν μηχανισμό,
όλα τ' άλλα θά τά όργανώσω όταν
πάω στή Νέα Ύόρκη, σ' αύτό τό

πνευματικό κέντρο, όπου κατά και
ρούς έχουν φιλοξενηθεί όνόματα
κολοσσοί όπως ό Ράουσεμπεργκ, ή
ό Κάννιγκαμ στόν χορό, ή ό Τζών
Κέιτζ στή μουσική. Θέλω νά κάνω
ένα μεγάλο θέαμα. Χρειάζομαι ύλι
κά πού πιθανά θά τά βρώ ψάχνο
ντας στά πιό άπίθανα μέρη τής
Νέας Ύόρκης.

Θ εατής - ήχος
Ό έπισκέπτης τού μουσικού μου
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χώρου μπαίνει σέ μιά άτμόσφαιρα
ήχων. Ύφίσταται μία έπιρροή τού
ηχητικού χώρου: ή τόν κερδίζει ή
τόν άπορρίπτει. Ό ήχος είναι έντο
νος. Στην π ρ αγμ ατικ ό τητα δέν
φτιάχνω μουσική μέ την ακαδημαϊ
κή έννοια τής λέξης, άλλα παράγω
ήχους μέσω τών μαγνητικών π ε 
δίων. Δέν θέλω νά έπιβάλω στον
θεατή τί θ ’ άκούσει. 'Αφήνω τά
πράγματα μέσα άπό τή στοιχειώδη
τους οργάνωση νά λειτουργήσουν:
τό προσωπικό ένστικτο καθοδηγεί
μοναχά τόν θεατή. Μαζεύω ήχους
άπό τήν καθημερινή ζωή, ά π ’ οπου
δήποτε. Διαλέγω τ ’ άντικείμενα πού
είναι ευαίσθητα στό χτύπημα.

Ή δύναμη τού τυχαίου
'Εργαζόμουνα πάντα κάτω άπό
μία επίδραση, μία συγκίνηση μέ
ντιουμ. "Οταν τό έργο τελείωνε με
τά άπό καιρό τό ξανακοίταγα καί
προσπαθούσα νά βρώ πού στηρί
χτηκα γιά νά τό φτιάξω. Δέν είμαι
έγκεφαλικός καλλιτέχνης. Ούτε άκαδημαϊκός. "Εχω μία ιδιαίτερη ικα
νότητα νά έπικοινωνώ μέ τά πράγ
ματα. Θέλω νά παρουσιάσω τις άλ
λες τους διαστάσεις. "Ας μήν ξεχνά
με: ό πρώτος πού άσχολήθηκε μέ
τό ήλεκτρο καί τούς μαγνήτες είναι
ό Θαλής. 'Ό πω ς λένε πολλοί έχει
κάνει μαγνητική γλυπτική. Ό ’Αρι

στοτέλης σέ μία κουβέντα του μέ
τόν Ι π π ία άναφέρει πώς ό Θαλής
προσπαθούσε νά δώσει ζωή στ’ ά
ψυχα μέσω τού ήλέκτρου καί τής
μαγνητικής πέτρας.
Στήν έργασία μου τό τυχαίο έπαι
ζε πάντα τό βασικότερο ρόλο. Γιατί
π.χ. όταν πας νά καθήσεις στήν
καρέκλα κάνεις πολλές κινήσεις μέ
χρι τό σώμα σου νά βρει τήν ισορρο
πία. Αυτό συμβαίνει σ’ όλες τίς κα
θημερινές μας άντιδράσεις. Λοιπόν,
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τό ίδιο θά ’λεγα καί στήν προσωπι
κή μου διαδρομή μέ τά ύλικά, τόν
ήχο καί τόν χώρο. "Αν πρόβλεπα τί
θά μπορούσε νά συμβει, άν δλα
ήταν προκαθορισμένα τότε τό έργο
θά 'ταν νεκρό. Θά τό 'χα σκοτώσει.
Κι αυτό γιατί θά 'λείπε ή έλξη τού
άγνωστου, ή χαρά τού παιχνιδιού,
τό ένστικτο, τό αυθόρμητο, τό τυ
χαίο.

Ή Γλυπτική
Όλοι αυτοί πού προσπαθούν νά
βγάλουν τή γλυπτική άπό τήν έκ
φραση τού «μοντέρνου» είναι ηλί
θιοι. Γλυπτική σ η μ α ίνει: ένα άντικείμενο στόν χώρο. Τό άντικείμενο
μέ τίς πολλαπλές του διαστάσεις
στόν χώρο. 'Αντίθετα, ή ζωγραφική
λειτουργεί σέ μιά διάσταση, προ
σπαθώντας νά δώσει τήν ψευδαί
σθηση τών άλλων διαστάσεων. Γλυ
πτική σημαίνει ακόμη: έμείς οί άν
θρωποι στόν χώρο. Όλα τά μέσα
έκφρασης είναι άποδεκτά. "Αν έπέλεξα νά έκφραστώ μέ τή γλυπτική,
είναι γιατί μ’ άρέσει ό χώρος, θέλω
νά ζώ μέσα σ' αύτόν, όχι μόνο νά
τόν φαντάζομαι. Δέν μ’ ένδιαφέρει
ποτέ νά καθοδηγώ τόν θεατή. ’Α
ντίθετα, μ' άρέσει νά τόν άφήνω νά
λειτουργεί μόνος του μέσα στό χώρο.

Τό φάρμακο
τή ς άγριας ζωγραφικής
Ή έποχή μας είναι πειραματική.
Πολύ σωστά οί καλλιτέχνες οδη
γούν τίς έρευνές τους πρός όλες τίς
κατευθύνσεις: μπροστά ή πίσω. Κά
θ ε γενιά (σήμερα, οί γενιές άλλά-
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ζουν πολύ πιό γρήγορα ά π ’ ό,τι παλιότερα), έχει τίς δικές της άναζητήσεις, προτείνει τίς δικές της έξηγή·
σεις κι έρμηνείες, προτείνει τούς
δικούς της γλωσσικούς τρόπους.
Οί γενιές, είτε τό θέλουμε είτε
όχι, περνούν, άλλάζουν, αντικαθί
στανται άπό αύτές πού φτάνουν.
Αύτό όμως πού άπό έποχή σ' έπο
χή δέν διαφέρει είναι ή μεγαλοφυΐα.
Ά π ’ όποιαδήποτε σχολή, κίνημα, ή
έποχή ύπάρχει ή μεγαλοφυΐα πού
ξεχωρίζει, πού μιλά πιό «δυνατά»
άπό τούς υπόλοιπους χρησιμοποιώ
ντας κατάλληλα τά ύλικά τού και
ρού της. Δέν είναι μόνο ό τρόπος
άλλά καί τό ποιος. Ή μεγαλοφυΐα
μέ όποιοδήποτε τρόπο δείχνει τό
ταλέντο της. Τό ίδιο ισχύει καί
μ’ αύτούς τούς άγριους ζωγράφους.
Κάποιος ή κάποιοι ά π ’ αύτούς θά
ξεπεράσουν τό ιστορικά καί καλλι
τεχνικά τοπικό: θά λειτουργήσουν
διαχρονικά σάν πηγές άλλων και
ρών, όπως συνέβαινε, συμβαίνει καί
θά συμβαίνει. Κι έπιμένω: ή μεγαλοιρυΐα μένει. ' Η όλη άξια είναι πώς
θά κάνεις τά ύλικά ν' άποκτήσουν
δική τους ζωή στό χώρο.

καί παραμένει ό "Ελ Γκρέκο. Μέ
τόν καιρό, μελετώντας καί μαθαίνο
ντας περισσότερα, διαπίστωσα πώς
έπηρεάσε όλους σχεδόν τούς πιό
σημαντικούς καλλιτέχνες τής έποχής μας: άπό τόν Σεζάν, τόν Πικάσσο, τόν Μπέικον κ.τ.λ. Θεωρώ τόν
Γκρέκο μεγαλύτερο άπό τόν Λεονάρντο Νταβίντσι: προείδε μ’ άκρίβεια τήν άγωνία καί τήν ταραχή τού
αιώνα μας πολύ πιό πριν.
Μέ γοητεύει έπίσης ή θεατρικό
τητα τών έργων του. Αργότερα,
είχα κι άλλες έπιδράσεις, άπό τόν
Μπέικον (ή βία κι ή θεατρικότητα),
τόν Τζιακομέτι... Πέρα όμως άπό τά
συγκεκριμένα άτομα ένα βασικό
στοιχείο πού έπηρέασε βαθύτατα
τή δουλειά μου είναι ό "Ερωτας:
ύπήρξε τό μυστικό κίνητρο κάθε
μου δημιουργίας. Συναντώ παντού
τόν "Ερωτα. ’Αντίθετα, ούτε πού
θέλω νά σκέπτομαι τό Θάνατο. "Αλ
λωστε δέν θά ’ναι κανένα σημαντι
κό γεγονός ό θάνατός μου. Αύτό
πού μένει είναι τό έργο τού καλλιτέ
χνη καί μόνο αύτό.

Κ αλλιτεχνικές καταβολές τεχνολογία

Δέν ζήτησαν ποτέ έργο μου γιά
κάποιο μουσείο. Δέν τούς ένδιαφέρω φαίνεται καθόλου. "Ομως πέρα
άπό τό προσωπικό γεγονός οί δια
φωνίες μου μέ τήν πολιτιστική πολι
τική είναι ριζικές: άν πραγματικά
αγαπούσαν τήν τέχνη, άν ήθελαν,
θά μπορούσαν νά 'χουν μουσείο
μοντέρνας τέχνης μέ έργα τών με
γαλύτερων καλλιτεχνών τής Ιστο
ρίας, κι αύτό γιά ένα βασικό λόγο:
τό ιστορικό παρελθόν τής Ελλά
δας. "Ολοι οί μεγάλοι καλλιτέχνες,
λόγω μίας τάσης νοσταλγίας πρός
τήν παράδοση ήταν κι είναι έτοιμοι
νά δωρήσουν έργα τους. Όμως κα
νείς ποτέ άπό τούς ιθύνοντες δέν
ένδιαφέρθηκε νά ζητήσει. Υπάρχει
ένα άντίθετο παράδειγμα: ό Μακά
ριος τής Κύπρου. "Οταν ζήτησε
άπό τόν Νταλί ένα πίνακα, τόν είχε
άμέσως γιά τήν Κύπρο. Τέτοιες δωρέες μπορούσαν νά γίνουν άπό πα
ντού πρός τήν ’ Ελλάδα. Φτάνει μό
νο νά δείξουν οί πολιτιστικοί ύπεύθυνοι άγάπη γιά τήν τέχνη κι όχι
άνοησία κι άδιαφορία. Α ντί νά τρέ
χουμε γιά τά ’Ελγίνεια άς κοιτάξου
με γύρω μας τί πιό ιούσιαστικό μπο
ρεί νά γίνει. "Ας δείξουν φροντίδα
γιά τήν τέχνη καί λιγότερη δημαγω
γία. "Ομως θά 'θελα νά κάνω καί
μία παρατήρηση. Υπάρχουν δύο
σημαντικοί Ελληνες πού πρόσφεραν πολλά στήν παγκόσμια τέχνη: ό
’Αλέξανδρος Ίόλας, κι ό Νικόλαος
Κάλας. Είναι δύο άνθρωποι πού
έπα ιξα ν κ α θορ ισ τικ ό ρόλο στήν
καλλιτεχνική μου πορεία μέ τήν πα
ρουσία τους.

Ή πηγή τών καλλιτεχνικών μου
εμπνεύσεων είναι αύτό πού ονομά
ζουμε Αρχαία Ελλάδα - Τνδοευρωπαϊκός πολιτισμός. Είμαι Εύρωπαίος. Μελετώ τίς ρίζες μου: άρχι
σαν άπό τήν Αρχαία 'Ελλάδα καί
συνέχισαν στή Δύση. Δέν είμαι ’ Ιά
πωνας ή 'Αφρικανός.
'Αντίθετα, δέν έχω καμία έπίδραση άπό τή Νέα Ελλάδα. Δέν μιλώ
γεωγραφικά, άλλά σέ σχέση μέ τό
πνεύμα ένός πολιτισμού.
Πιστεύω στήν τεχνολογία καί τή
λειτουργία της. "Αν δέν ύπάρξει μία
καταστροφή λόγω τών έξοπλισμών
καί τής ήλιθιότητας τών πολιτικών
ήγετών, ή τεχνολογική έπανάσταση
θά πρέπει ν' άλλάξει ριζικά τή ζωή
μας, νά τήν κάνει πιό ένδιαφέρουσα.
'Υπάρχει όμως τό χρήμα: πολιτικο-οίκονομικές αιτίες δέν έπέτρεψαν (κακώς) αύτή τή συνολική άλλαγή.
Πρέπει νά φύγουμε άπό τή γή.
Τήν κουράσαμε, τήν κατασχρέψαμε. Νά τήν έγκαταλείψουμε γιά νά
καθαρίσει. "Ας πάμε σ’ άλλους πλα
νήτες. Τό υπόστρωμα τής γης δέν
άντέχει άλλο. Σέ λίγα χρόνια, ή γενι
κή θερμοκρασία θά χει άνέβει κα
τά έξι βαθμούς. Καταλαβαίνεις τί
σημαίνει αύτό.

’Επιδράσεις
Ό άνθρωπος πού σημάδεψε κα
θοριστικά τήν καλλιτεχνική μου πο
ρεία άπό τά έφηβικά χρόνια είναι

Ή ’Ελλάδα τοϋ σήμερα

Δημοσθένης Δαββέτας

« “.Α ν όλα ήταν προκαόορισμένα τότε τό έργο μου δά ταν νεκρό.
Θά τό ’χα σκοτώσει».
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θεατρική πρακτική σήμερα ατήν Ελλάδα
καθορίζεται κύρια από τρεις «λόγους». Τόν
λόγο τών δημιουργών (ρεπερτόριο καί
τρόπος άνεβάαματος τών έργων ατούς
θιάσους). Τόν λόγο τού κράτους (κρατική
πολιτική ατό χώρο τού θεάτρου, παιδεία, έπιχορηγήσεις,
φεστιβάλ κ λπ ) καί τόν κριτικό λόγο. Κι όταν λέμ ε κριτικό
λόγο άναφερόμαατε μόνο ατόν τομέα τής δημοσιογραφικής
κριτικής κι όχι σ 'ένα ν εύρύτερο κριτικό λόγο (θεωρητικά
κείμενα, αναλύσεις έργων καί παραστάσεων, θεατρολογικές
μ ελέτες κ α ί δημοσιεύματα) π ού στή συγκεκριμένη
περίπτω ση δέν υπάρχει μέ άποτέλεαμα ή άνυπαρξία του νά
ισχυροποιεί τό ρόλο τής δημοσιογραφικής κριτικής π ού
άγω νίζεται νά καλύψει τό κενό τών άλλων άντιφωνητών.
Βεβαίως ή κυριαρχία αύτή έχει άμεσο ά ντίκτυπο ατούς δύο
προηγούμενους «λόγους». Κ αί σ 'α ύτό ν τών δημιουργών καί
σ ' έκ είνον τού κράτους.
Π.χ. Οταν οί κριτικοί ή τουλάχιστον ή πλειοψ ηφία τών
κριτικών άποφάαιζε τήν άνάδειξη τού έλληνικοϋ έργου, δέν ήταν
λίγοι οί θίασοι π ού καθόριζαν τό ρεπερτόριό τους άνάλογα κι όχι
μόνο άπό έαωτερική τους άνάγκη. Α π 'τήν άλλη μεριά
καθοριστικό ρόλο παίζουν οί κριτικοί στις γνωμοδοτικές
έπ ιτρ ο π ές γιά έπιχορηγήσεις, φεστιβάλ κλπ. Τό άρχαϊο ρητό
π ερ ί «τής γνώμης τού έπαΐόντος» βεβαίως είναι κυρίαρχο ατήν
περίπτω σή μας.
Α πό άλλη τελείω ς όπτική γωνία, μιά κ α ί κατ ' άνάγκη
άντιμετω πίζουμε μόνο τή δημοσιογραφική κριτική, βλέπουμε
ότι ό κριτικός, έχοντας τή δυνατότητα έπ α φ ής μ 'έ ν α
εύρίιτερο άναγνωατικό κοινό, έπ ιβά λλει συχνά τήν αισθητική
του άποψη, ένώ ό δημιουργός μ ένει ο ένα χώρο σχεδόν
περιθωριακό, όσον άφορά τίς δικές του άπόψ εις κ α ί άρχές,
χωρίς νά μ π ο ρ εί μέχρι τώρα νά έπ έμ β ει γιά νά τίς
προασπίσει.
Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ θέλησε νά δώσει τό λόγο ατούς δημιουργούς
τών θεατρικών παραστάσεων. Σκηνοθέτες, συγγραφείς,
ήθοποιοί, σκηνογράφοι καί μουσικοί λένε τή γνώμη τους γιά τή
θεατρική κριτική.
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Πέτρος Μάρκαρης
συγγραφέας
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(π ο ύ ζη το ύν α π ά ντη σ η
άπό κ ρ ιτικ ο ύ ς κ α ί ά λλο υς «αώ φ ρονες» α νθ ρ ώ π ο υ ς)

1.
Τό θέατρο, άπό τό 1920 καί
μετά, έχει έφαρμόσει καί καθιερώ
σει στην πράξη τήν άποψη ότι ή
θεατρική παράσταση είναι μιά συλ
λογική, καθολική καί αυτόνομη δη
μιουργία. "Ενα άπό τά στοιχεία τής
δημιουργίας αυτής είναι καί τό θεα
τρικό έργο, πού είναι κάθε φορά
άναγνώσιμο μέσα άπό τήν παρά
σταση.
Πώς έξηγείται τό γεγονός ότι οί
έλληνες κριτικοί τού θεάτρου έξακολουθοϋν, κατά κανόνα, ν' άφιερώνουν τά τρία τέταρτα τής κριτι
κής τους στό θεατρικό έργο, νά τό
προτάσσουν πάντα στήν κριτική
τους, καί ν' άσχολούνται μόνο στό
τελευταίο τέταρτό της μέ τούς ύπόλοιπους συντελεστές-δημιουργούς
αύτής τής συλλογικής, καθολικής
καί αύτόνομης δημιουργίας;

50

2.
"Ας πάρουμε κατά τύχη όποιαδήποτε μεγάλη ταινία άπό τήν ιστο
ρία τού κινηματογράφου κι άς άναλογιστούμε πόσες φορές θ' άντέχαμε νά τή δούμε μέσα σ' ένα σύντο
μο χρονικό διάστημα. "Ας κάνουμε
μετά τό ίδιο καί μ' ένα μεγάλο θεα
τρικό έργο άπό τό παγκόσμιο δρα
ματολόγιο. Θά διαπιστώσουμε ότι
τό θεατρικό έργο θά εϊμασταν δια
τεθειμένοι νά τό δούμε πολύ περισ
σότερες φορές μέσα στό ίδιο χρονι
κό διάστημα. Επειδή στό κινημα
τογραφικό έργο έπαναλαμβάνεται
πάντα ή ίδια θέση, ή ίδια άποψη
καί ή ίδια έρμηνεία, ένώ άντίθετα ή
θέση, ή άποψη, καί ή έρμηνεία στό
θέατρο μεταβάλλονται κάθε φορά
άνάλογα μέ τούς συντελεστές πού
δημιουργούν αύτή τήν αυτόνομη,
καθολική καί συλλογική δημιουργία
πού λέγεται παράσταση.

α) Πώς έξηγεϊται τότε τό γεγονός
ότι οί Έλληνες κριτικοί προτάσσουν
πάντα στήν κριτική τής παράστα
σης μιά «δική τους» έρμηνεία του
έργου, μιά δική τους άνάγνωση πού
έγινε στό γραφείο τους, καί κρίνουν
τήν παράσταση μέ βάση τή «δική
τους» άνάγνωση καί έρμηνεία τού
έργου;
β) πώς έξηγεϊται τό γεγονός ότι
δέν καταλαβαίνουν πώς μιά άντίληψη κριτικής σάν κι αυτή, αν έφαρμοζόταν στήν άκραία της συνέπεια,
θά κατάληγε σέ έπανάληψη τής "ί
διας πάντα έρμηνείας τού έργου,
θά στερούσε δηλαδή τό έργο άπό
τή δυναμική μιας πολύπλευρης καί
πολυσήμαντης άνάγνωσης, καί τελι
κά θά τό «άχρήστευε;»
3.
Είναι πιά γνωστό, καί άποτελεϊ
καθημερινή πρακτική στό θέατρο,
ότι ή σκηνοθετική άποψη δομείται
καί μεταφέρεται κάθε φορά μέσα
ά π ό δ ια φ ο ρ ετικο ύς συντελεστές
καί στοιχεία τής παράστασης: άλλο
τε άπό τό λόγο, άλλοτε άπό τήν
κίνηση πάνω στή σκηνή, άλλοτε
άπό τή σωματική έκφραση τών ήθοποιών, άλλοτε άπό τήν εικαστική
άντίληψη τής παράστασης, κι άλλο
τε πάλι, τό πιό συνηθισμένο, άπό
ένα συγκερασμό αύτών τών συντε

λεστών καί στοιχείων.
Πώς έξηγεϊται τό γεγονός ότι οί
έλληνες κριτικοί, ένώ άφιερώνουν
μιά ύπερτροφική άνάλυση στό έρ
γο, άντ(παρέρχονται τό εικαστικό
μέρος τής παράστασης (σκηνικά,
κοστούμια κλπ.) μέ μερικές άράδες
πάντα στό τέλος τής κριτικής τους;
4.
Πολύ συχνά οι κριτικοί διαμαρ
τύρονται καί καταδικάζουν - δίκαια
- τή μή ανανέωση τών δομών στό
θέατρο, τό μαρασμό πού προκαλεϊ
στό θέατρο, όπως καί σέ κάθε άλλη
μορφή τέχνης, ή συμβατικότητα καί
ή έπανάληψη μοντέλων.
Πώς έξηγεϊται όμως τό γεγονός
ότι ή δομή τής θεατρικής κριτικής
στήν 'Ελλάδα παραμένει έδώ καί
πολλές δεκαετίες ή ίδια, ότι ένώ τό
θέατρο έχει άλλάξει κατά πολύ τις
δομές του σέ όλα τά έπίπεδα, οί
σημερινοί κριτικοί θεάτρου έξακολουθούν νά χρησιμοποιούν στήν
κριτική τους τήν ίδια στερεότυπη
δομή πού χρησιμοποιούσαν καί οί
παλαιότεροι, όπως (άναφέρω τυ
χαία) ό Αϊμ. Χουρμούζιος, ό Λέων
Κουκούλας, ό Βάσος Βαρίκας κ.ά;
(Καί γιά ν' άποφύγουμε τίς παρεξη
γήσεις: μιλάμε γιά «δομή» καί όχι
γιά τυχόν άλλαγές στό «λόγο» ή τή
«φρασεολογία» τής κριτικής).

Βασίλης Φωτόπουλος
σκηνογράφος
Ό καθένας μας κάνει τή δουλειά του ό π ω ς τήν ξέρει.

Η σχέση κριτικής-έργου είναι ανάλογη μέ τή σχέση σημασίας·
μορφής. Ή κριτική όέν μπορεί νά ισχυριστεί ότι «μεταφράζει» τό
έργο, δηλαδή τό φωτίζει, γιατί δέν υπάρχει τίποτα πιό σαφές άπό τό
έργο. 'Εκείνο π ού μ πορεί είναι «νά κάνει νά ξεπηόήσει» μιά
σημασία άντλώντας την άπό μιά μορφή, πού είναι τό ίδιο τό
έ ρ γ ο .Ο

στό. 'Αλλά πώς νά μήν είναι ζεστό,
όταν προέρχεται άπό τίς θείες, τίς
γιαγιάδες καί τίς μαμάδες τών ηθο
ποιών!»
Θά άπαιτούσαμε άπ' τούς κριτι
κούς, άν θά ήθελαν νά κάνουν μιά
σωστότερη δουλειά, νά έχουν μιά
πιό στενή συνεργασία μέ τά θέατρα
τουλάχιστον πού τούς ένδιαφέρουν
πάρα πολύ, μέ τήν έννοια μιάς συ
ζήτησης μέ τόν θίασο πρίν γράψουν
ώστε νά διαπιστωθεί ή πρόθεση
τού θιάσου μέ τό άνέβασμα τού

έργου καί τότε ή κριτική τους νά
άφορά τό κατά πόσο αύτές οί προ
θέσεις ύλοποιήθηκαν. Ή κυριότερη, όμως, άπαίτησή μας θ ά ήταν νά
άσχοληθεί σοβαρότερα μέ τό θέα
τρο ό Τύπος, ό όποιος, άν άγαπούσε καί ένδιαφερόταν γΓ αύτό, καί
δέ χάριζε «γιά τούς τύπους» μιά
στήλη, τότε θά έκανε καί μία σωστή
έκλογή άνάμεσα σ' αύτούς πού εί
ναι ικανοί νά γράψουν μιά θεατρική
κριτική. "Εχουμε φτάσει στό σημείο
νά γράφουν κριτική, πρώην άπλοι
καλλιτεχνικοί συντάκτες.

Εύα Κοταμανίδου
ήδοποιός
'Από τήν κριτική καλύπτομαι έν
μέρει. Γιατί έν μέρει: Πιστεύω ότι ή
κριτική μπορεί νά είναι έποικοδομητική όταν γίνεται άπό κάποιον
πού έχει γνώση, μέ αγάπη, μέ ένδιαφέρον γιά τό κρινόμενο έργο καί μέ
τήν έγνοια τού άνεβάσματος τού
έπιπέδου τού θεάτρου. "Ετσι, δέ
δέχομαι τήν άφ' ύψηλού κριτική ή
τό νά γίνεται μιά άδικαιολόγητη
άπόρριψη. Καί ή φρασεολογία πού

κό νά δημιουργούν κάποιες προσω
πικές σχέσεις μέ καλλιτέχνες, ίσως
καί στή βάση κάποιων κοινών άπόψεων κλπ. καί παρατηρείται τό φαι
νόμενο τού νά γράφονται, σ’ αύτές
τίς περιπτώσεις, κριτικές πού νά
προσπαθούν νά μή χτυπήσουν αύ
τούς τούς καλλιτέχνες άκόμα καί
στήν περίπτωση μιας δουλειάς πού
δέν άρεσε στούς κριτικούς. Αύτό,
βέβαια, είναι κάτι πού όσοι ξέρουν

της Θεατρικής κριτικής
Θανάσης Παπαγεωργίου
ήδοποιός-σχηνοδέτης
Ά π ό τή στιγμή πού ή κριτική
άπορρίπτει ή δέχεται αύτό πού είδε
ήδη, δέν έκτελεϊ σωστά τό στόχο
της. "Ηδη έκφράζει προσωπική ά
ποψη, κάτι πού θά μπορούσε νά
κάνει όποιοσδήποτε διέθετε στήλη
σέ κάποιο έντυπο. Εμείς θά άπαιτούσαμε νά κρίνεται ή δουλειά μας,
μέσα άπό τήν πορεία πού έχουμε
χαράξει καί τήν ιστορία πού έχουμε
δημιουργήσει.
Αμφιβάλλω γιά τό άν όλοι οί
κριτικοί διαθέτουν τίς άπαραίτητες
βάσεις γιά νά κάνουν αύτό πού
κάνουν. Κι αύτό μάς κάνει νά πι
στεύουμε ότι δέν έχουν καταλάβει
τήν άποστολή τους.
Οί κριτικοί κρίνουν τό έργο τού
δημιουργού σύμφωνα μέ τήν άποψη
πού έχουν οί ίδιοι, γιά τό πώς θά
έπρεπε αύτό νά είναι. Δέν προσπα
θούν νά κατανοήσουν τή διαδικα
σία μέσ' ά π ' τήν ο π ο ία έφ τα σ ε
σ' αύτό τό άποτέλεσμα. Σέ μερικές
περιπτώσεις, διακρίνουμε μιά τάση
τού κριτικού νά προβληθεί μιλώ
ντας έμμεσα γιά τίς γνώσεις του.
Μερικοί νιώθουν πώ ς ό έαυτός

τους είναι ταγμένος νά προστατεύ
σει τό 'Ελληνικό Θέατρο, σά νά
πρόκειται γιά προσωπική τους ύπόθεση.
'Υπάρχουν κριτικοί πού γράφουν
σέ περισσότερα άπό ένα έντυπα.
Κάνει έντύπωση, μερικές φορές, ή
διαφοροποίηση τής κριτικής τους
άπό τό ένα έντυπο στό άλλο. Αύτό
μάς βάζει σέ μεγάλη σκέψη προκειμένου νά άποκτήσουμε σεβασμό
γιά τόν συγκεκριμένο κριτικό ή γε
νικά γιά τήν κριτική.
Σέ μερικές κριτικές έχουμε διαπι
στώσει μιά έμπάθεια πού μάς κάνει
νά πιστεύουμε ότι ό άνθρωπος πού
τήν έκφράζει δέν είναι σοβαρός.
Γιατί βέβαια είναι δικαίωμά του νά
μήν τού άρέσει μιά παράσταση, ή
ένας ήθοποιός. "Ομως δέν είναι δι
καίωμά του, ούτε άποστολή του κι ούτε βοηθάει σέ τίποτα μ' αύτό νά άναφέρεται σ' αύτά χρησιμο
ποιώντας φράσεις όπως: « Έγώ κοι
μήθηκα σ' αύτό τό έργο» ή «δείτε
τήν τάδε ήθοποιό. Είναι παράδειγ
μα πρός άποφυγήν» ή «τό χειρο
κρότημα στό Φινάλε ήταν πολύ ζε-

χρησιμοποιεΐται άπό κάποιους κρι
τικούς -καί φτάνει μερικές φορές
τό έπίπεδο τού χυδαίου- δέ νομίζω
ότι βοηθάει κανένα δημιουργό. Τό
δήθεν σατιρικό ύφος, δηλαδή, ή
κοροϊδευτικό πού χρησιμοποιείται
γιά νά δειχθεί έτσι ή γνώση καί τό
πνεύμα τού κριτικού. Δέχομαι όποιαδήποτε κακή κριτική, άκόμα
καί άπορριπτική, όταν όμως είναι
σοβαρή, όταν δικαιολογεί τό «για
τί».
Στό θέατρο, ό δημιουργός, όσο
διαρκούν οί πρόβες, ζεί μιά καθη
μερινή άγωνία. Αύτή τήν αγωνία δέ
φαίνεται νά τή συμμερίζονται καθό
λου οί κριτικοί. Θά μού πείτε, βέ
βαια, γιατί νά τή συμμεριστούν.
Ναί, άλλά, άν ένας σκηνοθέτης ή
ήθοποιός κάνει κάποιο λάθος στή
δουλειά του, πρέπει νά τόν στήσου
με στόν τοίχο καί νά άρχίσουμε νά
τόν σατιρίζουμε ή νά τόν κοροϊ
δεύουμε; Βοηθάμε έτσι στό προχώρημα τού θεάτρου; Πρέπει τό λά
θος τού καλλιτέχνη νά σημειώνεται
άλλά μέ σεβασμό, γιατί ύπάρχει μέ
σα στό έργο του ή άγωνία πού
προανάφερα.
Οί κριτικοί, σάν άνθρωποι τού
θεάτρου -κάνοντας καί μεταφρά
σεις θεατρικών έργων- είναι φυσι-

τά θεατρικά πράγματα τό καταλα
βαίνουν. "Αλλωστε είναι καί ένα
φαινόμενο μάλλον περιορισμένο.
' Η στάση τού κριτικού άπέναντι
στό δημιούργημα τού καλλιτέχνη
είναι μιά ύποκειμενική στάση. Ό
κριτικός δέν είναι δυνατόν νά έκφράζει τήν άντικειμενική όψη τών
πραγμάτων. Έγώ δέν πιστεύω ότι
μπορεί νά ύπάρχει πλήρης άντικειμενικότητα σ' έναν κριτικό. Δέν
μ πορεί νά άποβάλει τελείω ς τό
«έγώ» του. Έ χει μιά άποψη γιά τό
πώς πρέπει νά γίνεται τό θέατρο,
πού νά στοχεύει κλπ. Καί μπορεί νά
συγκρούεται αύτή ή άποψή του μέ
τίς άπόψεις πού έκφράζει ό δη
μιουργός μέ τό έργο του.
Ο κριτικός όμως, γράφοντας σέ
μιά έφημερίδα ή ένα περιοδικό, ά -πευθύνεται σέ ένα ευρύτερο κοινό
πού έν μέρει ή έξ ολοκλήρου έπηρεάζει. Ανάλογα βέβαια μέ τό πόσο
άξιόλογος είναι ή έχει θεωρηθεί
πώς είναι άπό τό κοινό πού τόν
διαβάζει. Νομίζω ότι πρέπει νά άντιμετωπίζει μιά δουλειά πού έκφράζει διαφορετικές άπό τίς δικές
του άπόψεις, μέ μεγαλύτερο βάσα
νο. Πρέπει νά ξέρει νά συζητάει.
Πρέπει νά έχει τήν εύχέρεια νά
δεχθεί μιά καινούρια άποψη.
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Ή δεύτερη γραφή ηού μέαω τής πρώτης γραφής (τού δημιουρ
γού) da άνοιγε τό δρόμο για τό απρόβλεπτο, γιά τό άπειρο παιχνίδι
τών κατόπτρων. (')

Σάββας Χαρατσίδης
σκηνογράφος
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Απαντώ στην έρευνα σας κατα
θέτοντας συγχρόνως καί μιά δήλω
ση - Ανήκα» σ' αυτούς πού αποδέ
χονται τό ρόλο τής κριτικής καί πού
πιστεύουν ότι είναι ένα άπό τά
άποτελεσματικά μέσα για τήν κατα
νόηση τής θεατρικής πράξης Τήν
άσκηση τής κριτικής, τήν θεωρώ
απόλυτα συνυφασμένη μέ τήν έλευθερία τού λόγου, δέν μπορώ νά
δεχτώ κανένα περιορισμό της στό
όνομα τής όποιας κοινωνικής ή ιδε
ολογικής σκοπιμότητας.
Στόν τόπο μας ή κριτική αντιμε
τώπιση μιας παράστασης έχει ορι
σμένες ιδιομορφίες.
Κατ' άρχήν, έχουμε δύο ειδών
«κριτικές». Μιά πού θά τήν έλεγα
καθαρά δημοσιογραφική. Είναι αύτή που μπερδεύει τήν πληροφορία
μέ τόν κριτικό λόγο, κατά κανόνα
σκόπιμα - πηγάζει συνήθως άπό
κυκλώματα ένός καλά οργανωμέ
νου παραθεάτρου καί διοχετεύεται
κυρίως μέσα άπό πολιτικοκοσμικά
περιοδικά. Αύτή είναι ή πιό άποτε-

Είναι ένα μήνυμα πού πιστοποιεί
τήν ανωτερότητα τού πομπού - κρι
τικός - άπέναντι στόν δέκτη - κοι-

λεσματική γιά τό ταμείο καί ή πιό
έπικίνδυνη γιά τό κοινό.
Είναι σ υ ν ή θ ω ς γλ α φ υ ρ ό τα τα
γραμμένη, διανθίζεται μέ ένα έξυ
πνο χιούμορ, όπου τό θεατρικό μή
νυμα μπερδεύεται μέ τίς τουαλέτες
τής πρωταγωνίστριας, καί ή άπόδοση τών ήθοποιών στή σκηνή μέ τήν
παρουσία προσωπικοτήτων στήν
πλατεία - φαιδρότητες, ναι, άλλά
φανταστείτε όλα αύτά ντυμένα μέ
τό κύρος τού Περιοδικού, τή μεγά
λη κυκλοφορία του, καί τότε θά
καθορίσετε καί τό μέγεθος τού άποπροσανατολισμού τού κοινού.
Στή δεύτερη περίπτωση τά πράγ
ματα είναι σοβαρότερα. ' Εδώ έχου
με κείμενα μέ προθέσεις άντικειμενικότητας, καί κατά τεκμήριο άποδεκτά άπό τό κόινό.
Κατ’ άρχή δέν πιστεύω στήν άντικειμενικότητα τής κριτικής κι άκόμα δέν τή θεωρώ άπαραιτητη προϋ
πόθεση γιά τήν άσκηση της. Πι
στεύω στήν έντιμότητα τής πρόθεσ η ς , ά λ λ ά ά μ φ ι σ β η τ ώ τό
άποτέλεσμα - καί έξηγούμαι. Ά π ό
τή στιγμή πού έχω στά χέρια μου
ένα κείμενο, μέ μιά συγκεκριμένη
ύπογραφή, έχω αύτόματα καί μία
ταυτότητα. Αύτή ή ταυτότητα περι
γράφει, πέρα άπό τό όνομα, μιά
συγκεκριμένη παιδεία, μιά έπίσης
συγκεκριμένη θεατρική γνώση, μιά
καθοριστική ιδεολογία, καί ένα έπί
σης καθοριστικό ήθος. Τό κείμενο
αύτό τού κου ΤΑΔΕ ή τής κας
ΔΕΙΝΑ τό διαβάζω, τό άποδέχομαι,

νό.
Έτσι τό κοινό άποδέχεται παθη
τικά τό μήνυμα, δέν άντιδρά άπό
φόβο, γιατί θά ναι σάν νά παραδέ
χεται τήν κατωτερότητά του και
κατατάσσει τόν κριτικό ατούς ύπεράνω κάθε άμφισβήτησης ειδικούς,
καί μεγενθύνει τό μύθο του.
Αύτό δμως καταργεί τήν πιθανό
τητα ένός διαλόγου. Καί ή έλλειψη
διαλόγου άναιρεί αύτόματα τή χρη
σιμότητα τής κριτικής.
Στό σημείο αύτό νομίζω πώς πρέ
πει νά έπισημάνω τήν ευθύνη τών
δημιουργών πού κρίνονται. Κάποτε
πρέπει καί έχουν ύποχρέωση ν' α
παντούν καί μέ τήν ίδια μαχητικό
τητα άν διαφωνούν. Ιδιαίτερα όταν
θίγονται καίρια προβλήματα τού
θεάτρου μας, όπως είναι τό άρχαίο
δράμα, οί σύγχρονες σκηνοθετικές
άπόψεις ή τό έλληνικό έργο.
Πιστεύω στήν άναγκαιότητα τής
κριτικής στό θέατρο, ύπό τόν όρο
νά δημιουργεί τίς προύποθέσεις γιά
διάλογο, καί νά άσκεϊται μέ τήν ίδια
σοβαρότητα, καί εύθύνη πού χαρα
κτηρίζει καί τούς δημιουργούς μιας
θεατρικής δουλειάς.
Νομίζω πώς στή γλώσσα μας ήδη
έχουν γραφεί τέτοια κείμενα πού
πραγματικά προάγουν τή θεατρική
μας τέχνη άπό σοβαρούς καί πληροφορημένους μελετητές.
Βεβαίως ύπάρχουν καί κατά δήλωσιν «κριτικοί», άλλά αύτοί, έμένα
τουλάχιστον, δέν μέ άπασχόλησαν
ποτέ.

ή τό άπορρίπτω στό μέγεθος πού
μέ άφορά.
Μέ τό εύρύ κοινό όμως, δέν είναι
τό ίδιο, καί έδώ ίσως κρύβεται καί ή
ιδιομορφία τους. Γιατί ένώ ύποτίθεται ότι γράφτηκαν γιά να πληροφο
ρήσουν τό κοινό καί νά τό βοηθή
σουν νά κατανοήσει τή θεατρική
πράξη, οί κριτικές αυτές είναι κατά
κανόνα δυσνόητες, διανθίζονται μέ
ορολογίες προχωρημένης κοινωνιολογίας, καί θεατρολογικής έπιστήμης, καί τις χαρακτηρίζει μιά παρά
λογη αυστηρότητα, σέ σχέση πάντα
μέ τό κρινόμενο άντικείμενο πού
κάποτε φτάνει στά όρια τού δογμα
τισμού. Έδώ όμως κρύβεται, έστω
κι άν αυτό δέν είναι στις προθέσεις
τών κριτικών, ένα λανθάνον μήνυ
μα, πού θά χαρακτήριζα όχι καί
τόσο προοδευτικό καί μάλλον έπικίνδυνο.

Γιώργος Αρμένης
ήδοτιοιός-συγγραφέας
Στό θέατρο είμαι 16 χρόνια,
καί έχω συγκεντρώσει άρκετές κρι
τικές καί άρνητικές καί θετικές.
Από ύμνους μέχρι νά έγκαταλείψω
τό έπόγγελμα. Τόν καλό λόγο όλοι
τόν θέλουμε, άλλωστε γι' αύτό πα
σχίζουμε. Θά πρέπει όμως νά μα
στέ άνοιχτοί καί στόν κακό έστω κι
άν δέν τόν άποδεχόμαστε άμέσως.
Μέσα στόν χρόνο πρέπει νά μάς
προβληματίσει, νά ψάξουμε, νά μάς
άπασχολήσει καί μέσα άπ' τό διάλο
γο νά προχωρήσουμε. Αύτό πού μέ

σχολή, πολύ λίγα έφόδια έχει. Πρέ
πει νά παλέψει πάνω στό σανίδι, νά
καλλιεργήσει τά έκφραστικά του
μέσα, νά μάθει ρυθμούς, φόρμες,
καταστάσεις, νά ξεφύγει άπό τίς
όποιες ευκολίες πού θά τόν οδηγή
σουν στήν μανιέρα.
'Εκεί βλέπω τή συμβολή τής κρι
τικής, στή βοήθεια καί συμπαρά
σταση νά διαμορφώσει ήθοποιούς.
Γιατί σήμερα, δυστυχώς, όσο πιό
σωστός θέλεις νά σαι μέ τή δου
λειά σου, τόσο πιό πολύ κουράγιο

πειράζει είναι όταν δέν ύπάρχει σε
βασμός, καί μέ έξυπνακίστικα ευ
φυολογήματα, ύπ οβ ιβ άζου ν τόν
καλλιτέχνη.
Προσωπικά πιστεύω καί έχω άνάΥκη τήν κριτική. Στά πρώτα μου
βήματα έπεσα πάνω στήν άλλαγή
φρουράς τών κριτικών. Ως τότε
ύπήρχε ή συντηρητικότητα καί ό
κοντοφθαλμισμός γιά κάθε και
νούργια πρόταση. Σεβόντουσαν ό
μως τόν καλλιτέχνη. Απ’ τήν άλλη
είναι τά κριτήρια. Δέν έχει σημασία
ποιός είσαι, τί έργο παράγεις, ποιά
ή στάση σου ή καλλιτεχνική ή άκόμα ή στάση ζωής. Μέ τό ίδιο μέτρο
καί στό ίδιο τσουβάλι θά μπεις. Είτε
στήν Επίδαυρο παίζεις είτε στήν
Αλεξάνδρας. Δέν πιστεύω ότι τό
ράσο κάνει τόν παπά. Μπορεί νάσαι τό ίδιο κακός καί στήν Επί
δαυρο. Άλλά γιά νά φτάσεις έκεί
κάποιους άλλους δρόμους άκολουθείς, κάποια άλλη πορεία, κάποια
πιστεύω γιά τή δουλειά σου. Όχι
όλα στό ίδιο τσουβάλι!
Γιατί καί πού νά πιστέψει ό νέος
ήθοποιός; Τί νά τού πεις; Πώς νά
τόν συγκρατήσεις; Πώς νά τού δώ
σεις νά καταλάβει πώς ό Τσέχωφ, ό
Μ πέκετ, ό Αισχύλος διαφέρουν.
Καί έδώ είναι τό κακό τόσο τής
μηδενιστικής κριτικής όσο καί τής
άπλόχερης.
Ό ήθοποιός, βγαίνοντας άπό τή

θέλει. Ό κριτικός πρέπει νά χει
μάτι πού νά διαπερνάει νά διαβλέ
πει τό ταλέντο. Νά τό διαφυλάξει
άπό τίς παγίδες. Γιατί φτάσαμε νά
μήν ξεχωρίζουμε τήν ήρα άπό τό
στάρι. Στό χώρο μας εισχώρησε τό
ύπερθέαμα μέ τά στράς καί τά χι
λιάδες φωτιστικοηχητικά έφφέ. Τό
μπουλβάρ καί τά μιούζικαλ πλημμύ
ρισαν τό χώρο. Ζητάω λοιπόν τό
διάλογο, τόν θεωρώ άνάγκη όσο
ποτέ άλλοτε, γιατί πιστεύω στή δύ
ναμη τής κριτικής.
Μέσα άπ' τό διάλογο, τά τελευ
ταία χρόνια, ή κριτική στάθηκε στό
πλευρό τού έλληνικού έργου.
Μέ πείσμα πού πολλές φορές
έφτανε στήν ύπερβολή, άλλά μιά
ύπερβολή πού ήταν αναγκαία, γιατί
τό έλληνικό έργο ήταν υποβαθμι
σμένο καί μπερδεμένο.
Μέ έξαίρεση τόν άγώνα μερικών,
τό έλληνικό έργο εύκολα δέν άνέβαινε.
Η κριτική υποστήριζε, πρόβαλε
καί καθοδήγησε ένα πολύ μεγάλο
κοινό. Πολλά, πάρα πολλά, θά λεγο χρωστάμε. Μέσα λοιπόν άπ' τό
διάλογο είχαμε ένα άποτέλεσμα.
Αύτός ό διάλογος ας μή χαθεί.
"Οσο γιά τήν τύχη τού θεάτρου
καί τής συγγραφής, οί μόνοι ύπεύθυνοι γιά τό άποτέλεσμα θά ναι οί
δημιουργοί.

(") Roland Barthes άπό τό βιβλίο του ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ή κριτική όμως πού έχει σάν όραστηριότητά της νά κρίνει, όέν
μπορεί παρά νά είαναι κομφορμιστική δηλαδή σύμφωνη μέ τά
ένόιαφέροντα των κριτικών. Ή πραγματική κριτική δέν έχει στόχο
της νά κρίνει άλλά νά διαχωρίζει κ α ί νά διακρίνει. (')

Μιχάλης Χριστοδουλίδης
συνδέτης

Μάς έχουν μείνει (μιλώ γιά τό
χώρο τοϋ θεάτρου) όριομένοι άγρα
φοι κανόνες συμπεριφοράς -όρισμένα ταμπού. Λόγου χάρη: στό
τέλος τής παράστασης, οί ήθοποιοί
νά υποκλίνονται, κατά μισθολογική
ή μή σειρά έμφάνισης, ατούς χειροκροτοϋντες θεατές. Τό ’κάνε φυσι
κά κι ό Μολιέρος στις αύλικές πα
ραστάσεις, τότε πού ό βασιλιάς κι
όλος ό αύλικός συρφετός κάθονταν
πάνω στη σκηνή.
“Αλλο: ό ήθοποιός, -μά πέθανε

καί, στό τελευταίο πέμπτο, τό πο
λύ, τού άρθρου του, κρίνει τήν ερ
μηνεία καί τήν άπόδοση τού θιά
σου. Κι ώς έδώ πάλι καλά. Προκαλεί όμως άγανάκτηση όταν αύτό
γίνεται μέ χαιρέκακη ειρωνεία καί
σαρκασμό. Πού ορισμένες (σπάνιες
έστω φορές) ξεπερνάει τά όρια ε 
νός παντογνώστη ναρκισισμού, ή
χυδαιότητας.
Χρειάζεται, γιά τό καλό τού θεά
τρου καί κατά συνέπεια τού κοι
νού, έποικοδομητική «συνεργασία»

έκείνη τή μέρα ή μάνα του, μά είναι
ό ίδιος άρρωστος, «σφίγγει τήν καρ
διά του», καί παίζει.
Κι άλλο: δέν είναι «πρέπον» οί
έπαγγελματίες δημιουργοί μιας πα
ράστασης ν’ άπαντοϋν στην έπαγγελματική κριτική (ένυπόγραφη, μέ
ψευδώνυμο ή μέ άρχικά). Πού έχει
άποστολή νά διαφωτίσει τό κοινό,
άξιολογώντας τήν παράσταση πού
είδε κάποιο βράδυ, πρίν λίγες μέρες
ή καμιά φορά καί τήν παραμονή.
Νά κρίνει όποιο έργο, γνωστό του
ή άγνωστο, πανάρχαιο ή σύγχρονο,
άπό τά πέντε πέρατα τής γής, πού
γιά νά ύλοποιηθεί (κακά, στραβά κι
άνάποδα, έστω) χρειάστηκε, άπό τή
σύλληψή του κι ώς τήν πρεμιέρα,
μήνες καί μήνες δουλειά. Κριτική,
έπιπλέον τελεσίδικη, πού δέν έφεσιβάλλεται, πού δέν έπιδέχεται άμφισβήτηση, νά συζητηθεί έστω. Κά
τι σάν τό άλάθευτο τού πάπα, ή
όποιου δικτάτορα ή άφεντικοΰ.

παράστασης καί κριτικής, κι όχι
καρτέρι τού κριτή πού θά στραβο
πατήσει ό κρινόμενος, ή, άντίθετα,
φανερά ύπέρμετρη προβολή.
Κι ας πούμε πώς όλα αύτά γίνο
νται κατά τόν ιδανικότερο καί πιό
δίκαιο τρόπο, ποιόν άπ' όλους τούς
κριτικούς, γιά τήν ίδια παράσταση,
θ ' άκούσει ό κρινόμενος; ό θίασος;
Νά κάνουν σάν τόν Ναστραντίν
Χότζα, πού τελικά έχτισε τό φούρ
νο του πάνω σ’ έναν άραμπά, γιά νά
τόν γυρνάει, κάθε φορά άνάλογα μέ
τή συμβουλή πού τού έδινε «καλο
προαίρετα» κάθε γείτονάς του; Γιά
τόν θεατή ή κριτική, στήν καλύτερη
περίπτωση, έκφράζει ή συμπορεύε
ται μέ τόν έντυπο χώρο όπου έξασκεϊται.
Κι άφού οί κριτικοί είναι, καί
πρέπει νά είναι, πεπεισμένοι γιά
τήν άποψή τους, γιατί δέν άπαντασύνε στόν, ή στούς, «άντιφρονούντες» συναδέλφους τους; Κι άκόμα
γιατί, τό λίγο-λίγο, δέν κάνουν κάπ ο υ -κ ά π ο υ , αύτό π ο ύ σ υμ βου
λεύουν στούς άλλους; - μιάν αύτοκριτική τής κριτικής τους;
Επειδή όλα αύτά δέ γίνονται ού
τε εύκολα, ούτε κάν δύσκολα, -για
τί νά μήν καθιερωθεί στήν τηλεόρα
ση, μιά φορά στις τόσες, όμως τα
χτικά, μιά «στρογγυλή τράπεζα»
τών κριτικών μεταξύ τους, σχετικά
μέ μιά συγκεκριμένη παράσταση;
Νά τούς δούμε, νά τούς άκούσουμε
καί νά τούς κρίνουμε κι έμεϊς: θεα
τρίνοι καί θεατές.

«"Αλλη δουλειά δέν έχουμε» θ ’ άπαντήσουν οί παράγοντες τής πα
ράστασης, καί θ ά 'χουν δίκιο, άφού
μάλιστα οί ίδιοι οί κριτικοί έχουν,
γιά τήν ίδια παράσταση, καθένας τό
δικό του τροπάρι.
Ό κριτικός, άφού (πολύ σωστά)
φρεσκάρει τή μνήμη του, συμβου
λεύομε νος έγκυκλοπαίδειες, ιστο
ρίες θεάτρου καί άλλο σχετικό ύλικό, μάς ένημερώνει γιά τό ποιός
είναι ό συγγραφέας, τί (κατά τόν
κρίνοντα) έννοοϋσε μέ τό έργο του

Ή μουσική γιά ένα θεατρικό έρ
γο γράφεται βάσει μιάς σκηνοθε
σίας πού δέν έχει πραγματοποιηθεί.
Βάσει τής «ιδανικής σκηνοθεσίας».
"Ολοι οί συντελεστές τής παράστα
σης δημιουργούν σέ σχέση μέ αύτό.
"Οταν τό τελικό άποτέλεσμα διαφέ
ρει άπό τό άρχικό όραμα, οί σχέσεις
χάνονται.
Στό θέατρο ό συνθέτης έτοιμάζει
τή μουσική ένα μήνα πρίν άπό τήν
πρεμιέρα μέ άποτέλεσμα νά μήν
μπορεί ν ’ άλλάξει σημεία πού θά
ήθελε βλέποντας τό τελικό άποτέ
λεσμα.
' Η μουσική καί τό θεατρικό δρώ
μενο δημιουργούν μιά άμφίδρομη
σχέση.
"Ολα τά προηγούμενα στοιχεία οί
κριτικοί φαίνεται πώς τά αγνοούν.
"Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τή
μουσική στήν αρχαία τραγωδία, ένα
είδος θεάτρου πού μάς άφορά άμε
σα. Ή αρχαία τραγωδία είναι τελε
τουργικό θέατρο δηλαδή θέατρο ό
που οί ρυθμοί, τά ήχοχρώματα, ό

Στήν αρχαία Ελλάδα καί στόν
18ο καί 19ο αιώνα ό σκηνοθέτης ή
ό θιααάρχης χρησιμοποιούσε όλα

χορός είναι μηχανισμοί ούσίας. Η
μουσική κατά συνέπεια δέν ύπερτονίζει τά δρώμενα, δέν τά προε
κτείνει. Ό συνθέτης δέν έπεχφύει
τό έργο, τονίζει τόν έσωτερικό ρυθ
μό του. Οί κριτικοί έχοντας πρότυ
πα χολυγουντιανά θέλουν τή μουσι
κή νά προεκτείνει τό παίξιμο.
Ό κύριος Γεω ργουσόπουλος,
μού έγραψε μιά φορά ότι άφαιρώ
άπό τή μουσική τό δραματικό της
ρόλο. Αύτός ακριβώς είναι ό στόχος
μου.
Γενικά θεωρώ ότι οί κριτικοί δέν
έχουν τίς άπαιτούμενες γνώσεις καί
ειδικά σέ ό,τι άφορά τό μουσικό
μέρος μιάς παράστασης.
Στή Γαλλία γιά παράδειγμα, σέ
παράσταση πού ή μουσική παίζει
πρωτεύοντα ρόλο, τήν παράσταση

τά μέσα γιά νά μεγενθύνει τά έργα.
Σήμερα κατά κανόνα οί κριτικοί
άπαιτούν άπό μάς νά βλέπουμε τά
έργα φιλολογικά. Στήν ούσία δέν
έπιτρέπουν μέ τά σημερινά μέσα νά
προβάλουμε τόν προσωπικό μας
λόγο.
Πολλές φορές κρύβουν τήν άνικανότητά τους νά κρίνουν τήν ού
σία πίσω άπό κ α θα ρ ά τεχνικά
πράγματα, π.χ. δέχονται τούς φωτι
σμούς καί δέ δέχονται τά μεγάφω
να.
Τελειώνοντας θά ήθελα γιά άλλη
μιά φορά νά πώ πώς ή θεατρική
μουσική είναι μιά ειδική μουσική
πού γεννιέται άπό τό λόγο καί δέν
υποδηλώνει τό δικό της ρυθμό, άλ
λά τούς ρυθμούς τού κειμένου καί
τού σκηνοθετικού οράματος.

παρακολουθούν ό θεατρικός κριτι
κός καί ό μουσικοκριτικός μαζί.
Ό κριτικός στήν Ελλάδα δέν
βοηθά δημιουργικά. Ή κριτική δέν
παίζει δημιουργικό ρόλο. Προσπα
θεί νά δικαιώσει τήν ύπαρξή της μέ
τό νά είναι κατά κανόνα άρνητική.
Ό κριτικός μέ αύτό τόν τρόπο
προσπαθεί νά πείσει πώς βλέπει
αύτά πού δέν είδαν οί καλλιτεχνικοί
συντελεστές. Ποτέ δέν προσπαθεί
νά μπει στή θέση τών θεατών. 'Ό 
λοι οί κριτικοί είναι φιλόλογοι. Σχε
δόν κανένας δέν έχει σπουδάσει
θεατρολογία ένώ θά έπρεπε, κι όχι
μόνο θεατρολογία άλλά καί αισθητι
κή. Σύν τοίς άλλοις πηγαίνουν σέ
μιά παράσταση μέ προκατασκευασμένες άπόψεις. Πάντα ξεκινούν μέ
τή δική τους άποψη γιά τό τί είναι
τό έργο καί μετά κάνουν κριτική
βάσει αύτού.

Σπυρος Εύαννελάτος
σχηνοδέτης
Καί βέβαια πιστεύω στο λειτούρ
γημα τού κριτικού. Τό θέμα όμως
είναι τί κύρος φέρει ή ύπογραφή
τής κάθε κριτικής. Ά π ό μιά σοβα
ρή κριτική, θετική ή άρνητική, μπο
ρεί κανείς πιθανότατα νά κερδίσει
πολλά πράγματα. Ά π ό μιά μή σο
βαρή κριτική δέν έχει ούτε νά κερ
δίσει ούτε νά χάσει. Τό λειτούργημα
μπορεί νά άσκεϊται κακά ή θαυμά
σια καί ή εύθύνη τής κάθε έφημερίδας είναι νά έπιδιώξει νά έχει ένα

σοβαρό κριτικό. Κάποιοι ξεχωρί
ζουν λόγω σοβαρότητας. Τώρα τό
άν σέ κάποιον άρέσει τό ύφος ένός
ή άλλου, ή άν έξελιχθεί σέ πρωτο
πόρο τού θεάτρου ή όχι αύτό είναι
άλλο θέμα. Η βάση είναι νά ναι
κάποιος σοβαρός, μέ τήν έννοια ότι
ξέρει όρισμένα πράγματα, ξέρει νά
τά διατυπώσει κι άπό κεϊ καί πέρα
όσο πιό φωτισμένος είναι κι άν
ξέρει νά άνοίγει ορίζοντες είναι ά
κόμα περισσότερο έπιθυμητός.
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γράμματα πού λάβαμε
«Μιάμιση ώρα σ' όκούω ...»
Αγαπητέ Διονύση,
...Βέβαια, ποτέ δέν θά έμπαινα στόν
κόπο νά γράψω ένα τόσο πραγματικό
σημείωμα πρός έσάς μά παίρνοντας
σάν βάση πώς ζεϊτε τήν περίοδο πού
πάντα ονειρευόσαστε (αυτή τήν έποχή) άπό πάντα, νιώθοντας έκεϊνο τό
συναισθησιακό τού παλιού γνώριμου,
παίρνω άπό σάς τή δύναμη νά σάς
χρησιμοποιήσω σάν άποκούμπι (ας
πούμε) γιά νά σάς προσφέρω έτσι τήν
ευκαιρία νά -τέλος πάντων- καί σεις
μπορέσετε νά έκτονωθείτε σέ μιά
πρός έμένα λακωνική ή φιλοσοφική
περιγραφική έπιστολή αν θέλετε...
Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, αγαπητέ
μου Διονύση, ή σκηνή είχε άπό τήν
άρχή ξεκινήσει στραβά... Καί στην
άρχή θά σού άναφέρω τή σιωπή τής
άσφάλτου καί τό μικρό δέντρο στή
γωνία - θυμάσαι; Σέ λίγο ένα πολύ
χρωμο τροπικό πουλί έναπόθεσε στά
τεράστια πόδια ένός άγάλματος μιά
κιθάρα. Εσύ μέ μιά άπόλυτα φυσιο
λογική κίνηση έβαλες μιά φωτογραφία
πάνω στήν κιθάρα. Μετά άπό λίγο
δίπλα στό δέντρο ήρθε μιά περίεργα
ράθυμη φωτογραφική μηχανή, γιά νά
τή συμπληρώσει μιά υπέροχη βυζαντική άγιογραφία καί άκόμα ένας φοιτη
τής πού κρατούσε στά χέρια του βι
βλία τού Μάρξ. Εμείς οί δύο βγήκαμε
τότε μέσα άπ' τά βιβλία καί πίσω μας
ένα άλλο μικρό πουλί πού άρχισε νά
ταράζει τή σιωπή τού πίνακα μέ τήν
υπέροχη φωνή του.
Τότε ακριβώς φάνηκε ή μεγάλη
σβήστρα -γομολάστιχα- τήν είχες πεϊ
τότε τρομαγμένος - καί μάς έσβησε
όλους. Στή θέση τής παράστασης έ
μεινε ξανά ό άσπρος μουσαμάς καί
ένα δάκρυ νομίζω, καθώς έπίσης γι' αυτό είμαι σίγουρος - καί ή άπόλυτη σιωπή τής άσφάλτου.
Μάς πέταξαν σά ρινίσματα χρώμα
τος άνάμεσα σέ κάτι πλαστικά παιγνί
δια καί άργότερα μάς χρησιμοποίησε
κάποιο μωρό σά φυσικά χρώματα στις
καραμέλες του. Συμφώνησες όπως κι
έγώ έξάλλου πώς έπρεπε νά θεωρή
σουμε τούς έαυτούς μας χαμένους ως
πού είδαμε ξαφνικά τό δάκρυ στή
γωνία τού πίνακος. Αύτό ήταν, πήρα
με κουράγιο καί κλάψαμε. Τώρα ό
μως;
Τώρα συγχώρα με άν θές. Συγχωρή
στε με, άγαπητέ μου φίλε, πού σάς
άνάφερα αύτό τό τραγικό συμβάν τής
ζωής μας. Ούτως ή άλλως δέν έχω
τίποτα νά χάσω πιά έκτος άπό έκεϊνο
τό ύπέροχο δάκρυ τού πίνακος. Όχι,
φίλε μου, λάθος μέ φαντάστηκες σάν
τό παιδί τού «Τάρας Μπούλμπα»,
πού φώναζε άπ’ τά Πολωνέζικα στρα
τόπεδα πρός τίς Κοζάκικες στέπες ή
τίς κερκίδες άν θές στήν προκειμένη
περίπτωση - μακάρι νά μουν νά ψά
χνω τό «ιδανικό», τήν «άγάπη» στά
άντίπαλα στρατόπεδα. Θά 'πρεπε ί
σως νά μ' άναζητήσεις πιότερο άνάμε
σα στούς σημαδεμένους τού Ερμαν
"Εσσε καί νά μέ φανταστείς έτσι κα
θώς περιγράφονται στόν «Ντέμιαν».
Μά άν θυμάμαι καλά - δέν ξέρω άν
θυμάμαι καλά - όμως είπατε: «Μιάμι
ση ώρα σ' άκούω. "Αν μπορούσες νά
μ' άπαλλάξεις άπ' τήν παρουσία σου
τό τελευταίο ήμίωρο θά μ' έκανες ευ
τυχισμένο». Καί τό πάτε, θυμάστε ά

γαπητέ μου Διονύση, άπ' τό μικρόφω
νο καί άκούστηκε άπ' τά μεγάφωνα.
Κι έγώ, κι έγώ πού τόση ώρα μιλούσα
μέ γυμνό στόμα; Γιατί δέν κλείσατε τή
μικροφωνική όταν μού άπευθυνθήκατε; Γιατί έτσι, μέ τόση ήλεκτρική βία
μού έπιτεθήκατε άπό τό πάλκο; Τόσα
Hertz πώς ύποθέσατε πώς δέν θά μέ
σκοτώναν; Καί τί μού ζήτησες άλήθεια φίλε μου, νά σωπάσω ή νά ξεκουμπιστώ γιά νά σέ κάνω ευτυχισμέ
νο; Μά σάς διαβεβαιώ πώς θά μπο
ρούσα νά σιωπήσω αιώνια μέ τέτοιο
άντίτιμο. Καί θά σιωπούσα καί μήτε
ποτέ θά σάς έγραφα μήτε καί θάπαιρνα τό θάρρος έλάχιστα νά σάς
ένοχλήσω. 'Όμως σάν χθές ήρθε τό
περιοδικό άπό ένα χωριανό σπουδα
στή στή Σαλονίκη σ' ένα φάκελο στό
χρώμα τής ψημένης όμπρας μέ τήν
ένδειξη ΝΙΚΟ Κ. ΖΩΗ, ΡΟΔΟΤΟΠΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ καί διά
βασα τίς ύπογραμμισμένες φράσεις
τής συνέντευξής σου, τότε άδερφέ
δέν άντεξα, κάτι μέσα μου έσπασε.
Τέρμα τό ξεκούμπισμα, σκέφτηκα,
αύριο στήν πλαγιά βόσκοντας τά πρό
βατα θά γράψω ένα γράμμα έτσι γιά
νά τού πώ πώς δέν είμαι καί ούτε
ήμουν άνώνυμος.
Πληροφόρησα πρίν άρχίαω τή δια
μαρτυρία μου μιά πανέμορφη, τσού
πρα - ύπόθέτω θά ταν τό στεφάνι
σας ή ”Ασπα - πώς λέγομαι καί τί
σκόπευα νά κάνω άν δέν άνοιγαν οί
πόρτες νά μπούν τά άπένταρα νιάτα
μέσα. "Ετσι κι άλλιώς κι έγώ τζάμπα
μπήκα στή συναυλία άπό τήν πέρα
κερκίδα καί ήρθε ό χωροφύλακας καί
μέ πήρε. «Ακολουθείστε με κύριε»,
είπε ξερά και άρχισε νά περπατά κι
έγώ τόν άκολούθησα. Μά μόνο ή
κεντρική πύλη λειτουργούσε. Γιά νά
μέ βγάλει έξω, έπρεπε νά περάσουμε
μέσα άπ' τό πλήθος. Αύτό ήταν, σάν
λοιπόν μπροστά τό όργανο καί πίσω
έγώ μπερδευτήκαμε άνάμεσα στόν
κόσμο, έκατσα άδιάφορα στό πρώτο
σκαλοπάτι τής κερκίδας. Ό χωροφύ
λακας έφτασε στήν πύλη καί γυρνώντας είπε: «περάστε έξω κύριε». Μά
τώρα πιά κανείς δέν τόν άκολουθούσε κι έμένα μέ προστάτευε τό άπρόσωπο πλήθος. Σάν κοπρίτης άπό ται
νία τού Παζολίνι λοιπόν σάρκαζα μέ
τό πάθημα τού χωροφύλακα, όμως
άρκούσε αύτό; Τόσοι φίλοι μου άπένταροι θέλαν νά μπούν στό γήπεδο.
Κάποιος έπρεπε νά διαδηλώσει γι' αυ
τούς...
Μά τώρα, τούτη τή στιγμή άγαπητέ
μου φίλε, έπιτρέψτε μου νά σάς απο
καλώ έτσι - έτσι καθώς τά πρόβατα
βόσκουν μπροστά μου καί οί λόφοι
διαγράφονται στόν ορίζοντα σάν όνειρεμένο τοπίο άπό τίς σελίδες τού
Παβέζε, νιώθω άπέραντα χαρούμενος
πού τώρα πιά ξέρετε πώς ούτε ήμουν
ούτε είμαι άνώνυμος. 'Εσύ είσαι ό
έπαγγελματίας καλλιτέχνης πού μέ
πυροβόλησε κείνη τή νύχτα μέ τά
μεγάφωνα. Έγώ ένας τριαντάρης άγρότης άπ' τή μακρυνή "Ηπειρο. Πα
τήρ δύο τέκνων, τής Κασσιανής καί
τής Νεφέλης. 'Υπογράμμισα ξανά τή
δική σας φράση: «Θά συναντηθούμε
όπωσδήποτε». Έγώ στήν Αθήνα τό'χω τάμα νά μήν ξανάρθω. Ακόμα
έχω τή σελίδα άπό ένα 'Αθηναϊκό
underground περιοδικό τής περασμέ
νης δεκαετίας πού έχει τή φωτογρα

φία μου καί άπό κάτω τή λεζάντα.
«Ν. Ζώης, ένας καλλιτέχνης πού τά
παράτησε καί κατέφυγε στήν έπαρχία». Δέν κατέφυγα πουθενά, γύρισα
στις ρίζες μου καί ζώ μέ τούς δικούς
μου. Καί μιά πού «οπωσδήποτε θά
συναντηθούμε» καλώς νά ρθείς. Οί
πόρτες τού σπιτιού μου διάπλατες.
Νίκος Κ. Ζώης

Π απασταματέλου
άποκατάσταση
Αθήνα, 7/10/83
Πρός τό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ
Νομίζουμε άτι δέν είναι σωστός
τρόπος άντιπαράθεσης οί έπιστολές
πού καταγέλλουν ένέργειες πού συμ
βήκανε 2-3 χρόνια πρίν, όταν μάλιστα
οί ύπεύθυνοι γΓ αύτές ήταν τότε παι
διά καί σήμερα έχουν άλλάξει.
Μιλάμε συγκεκριμένα γιά τό γράμ
μα τής -φίλης κατά τά άλλα - Γιάννας
Γιαννουλοπούλου πού στό προηγού
μενο τεύχος άναφέρεται στό Σταμάτη
Παπασταματέλο. Πραγματικά, δέν
μπορούμε νά καταλάβουμε γιά ποιό
λόγο γράφτηκε αύτό τό γράμμα, γιά
ν' άποκαλύψει τί; Ό Σταμάτης Π. άποκαλύφθηκε στούς συμμαθητές του
όταν έπρεπε, κι είχε τήν άντιμετώπιση πού ΤΟΤΕ τού άξιζε άπ' άλους
τούς προοδευτικούς μαθητές τών Άναβρύτων.
Επειδή έμείς περάσαμε 3 χρόνια
στό ίδιο σχολείο καί τήν ίδια τάξη μέ
τόν Σταμάτη (1979-1982 στ' Άνάβρυτα) καί ήμασταν άνάμεσα σ' αύτούς
πού πρωτοστάτησαν στήν καταγγελία
τών ένεργειών τού Σταμάτη Π. αλλά
καί τού γενικότερου πραγματικά τρο
μοκρατικού καί φασιστικού κλίματος
πού έπικρατούσε στό σχολείο μας.
Επειδή είδαμε τήν άλλαγή τού Στα
μάτη πού μέ τόν καιρό κατόρθωσε νά
ξεπεράσει τόν παλιό του έαυτό καί
ν' άποδείξει αύτή τήν άλλαγή άπορρίπτοντας ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΧΤΑ τό -κακόπαρελθόν του, θέλουμε τώρα νά στα
ματήσουμε μιά καί καλή όποιαδήποτε
άναφορά σέ πράξεις ένός Ιβχρονου
παιδιού, πού, γιά διάφορους λόγους,
ούσιαστικά δέν καταλάβαινε τί έκανε.
Δέν προσπαθούμε νά δικαιολογή
σουμε τήν παλιά συμπεριφορά του,
ούτε καί μετανιώνουμε στό παραμι
κρό γιά τή στάση πού κρατήσαμε
έμείς άπέναντί του άλλά καί γιά τόν
άγώνα πού γίνε στ' Ανάβρυτα γιά νά
σπάσει τό αστυνομικό κλίμα αύτού
τού σχολείου.
Εέροντας όμως άπό πρώτο χέρι τήν
μετέπειτα έξέλιξή του, δέν θέλουμε
νά χρησιμοποιηθούν οί ΠΑΛΙΕΣ του
ΠΡΑΞΕΙΣ γιά νά τόν ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ
ΣΗΜΕΡΑ, πολύ περισσότερο άφού
άγωνίζεται μέσα άπό ένα προοδευτι
κό φοιτητικό χώρο.
Μαίρη Μαυρουδέα
"Αντα Σαββοπούλου
' Ερρίκος Φινάλης
(Μέλη τής Συνταχτικής Επιτροπής
τού περιοδικού «Γιά ένα Μαζικό καί
Αγωνιστικό ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ»
πού έκδόθηκε τό '80- '81 άπό άριστερούς μαθητές τών Άναβρύτων κι άλ
λων σχολείων τής Αθήνας).

"Ημουν βαθιά
έλλη νοκεντρικός...
Φίλοι τού «Σχολιαστή »
Κατ' άρχήν στήν «άγνωστη» φίλη
Γιάννα θά 'θελα νά τής πώ ορισμένα
πράγματα, τά όποια ή καναλιζαρισμένη πολιτική της άντίληψη άδυνατεί νά
καταλάβει. Πρώτα άπ' όλα πρέπει νά
τής θυμίσω ότι κανείς δέν γεννιέται μέ
διαμορφωμένη πολιτική σκέψη - δέν
μιλώ βέβαια γιά ταξική τοποθέτηση
μέ κριτήρια κοινωνικοοικονομικά -,
ούτε πάντοτε ή έξέλιξή του στόν το
μέα αύτό άκολουθεί άπαράβατους
κανόνες ή σαφώς καθορισμένα έξελικτικά προτσές μέ όρθολογικά διαστρωματωμένες λειτουργίες. Δέν μπο
ρώ νά πιστέψω λ.χ. ότι ή φίλη μου
όταν βγήκε άπ' τήν κοιλιά τής μάνας
της ή πρώτη κουβεντούλα πού ξεστό
μισε ήταν Μάρξ, Λένιν ή τό πιθανώτερο Στάλιν. "Ισως βέβαια είχε τήν «τύ
χη» νά ώριμάσει πολύ γρήγορα ή πολι
τική της σκέψη ώστε σήμερα αύτή ή
«κάτοχος τής άληθείας» νά μάς βλέ
πει άφ' υψηλού άπ' τή μονολιθική της
μακαριότητα έμάς τούς «άνώριμους»
ή τό πιθανότερο «άρτι ώριμάσαντα»
καί νά νιώθει θλίψη ή περιφρόνηση.
Πάντως όπως καί νά γιναν όλ' αύτά
στή συνείδησή της ή πραγματικότητα
είναι μία: όταν έστειλα έκεϊνο τό
γράμμα στόν ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
δέν ήμουν ούτε χαφιές, ούτε κανένας
έπικίνδυνος φασίστας, άπλώς άντιμετωπίζοντας έντονότατα κάποια έσωτερικά καί έξωτερικά προβλήματα εί
χα φτάσει σέ μιά λαθεμένη άνάγνωση
τού πολιτικού γίγνεσθαι καί μέσ' άπό
έναν άδιέξοδο άτομικισμό είχα καταλήξει σέ μιά έθνικιστική, έλληνοκεντρική θεώρηση τής ζωής καί τού
γύρω μου κόσμου. Τότε ήμουν 15
χρονών, ένα παιδί πού ζούσε τό πρό
βλημα τής έπικοινωνίας καί άναζητούσε δρόμους νά οδηγηθεί στήν κάρπωση τής ζωής, στήν άνακεφαλαίωση
τού κόσμοι' σ' αυτόν, στήν βίωση τον
νά μήν είσαι μιά όσήμαντη μονάδα
σ 'έν α ν d-νόητο κόσμο άλλά ένα
πρόσωπο, μιά όντότητα έλεύθερη
άπό νόμους, άναγκαιότητες καί ε
ξουσίες. "Ημουν βαθιά έλληνοκεντρικός γιατί νόμιζα ότι ό έθνικισμός μπο
ρεί νά νοηματοδοτήσει τή ζωή μέ
κάποια ιδεώδη, μέ κάποιες άξιες, μέ
κάποια άνώτερα ιδανικά.
Δέ μ' άρέσει νά προσκομίζω «δάφ
νες» τής μεταστροφής μου, ούτε ψευτομετάνοιες νά κάνω γιατί γιά μένα ή
μετάνοια είναι ύπόθεση τής καρδιάς
τού καθενός καί δέν έχει σχέση μέ
έξωτερικές έκδηλώσεις. Είπα μονάχα
νά ρίξω λίγο φώς γιά νά πάψει πιά «ή
νύχτα» νά «έναλλάασεται μέ νύχτα»>
(Σαββόπουλος). Μόνο αύτό.
Μέ άγάπη
Σταμάτης Ν. ΙΙαπασταματέλος

Ή Ό ρ νέλ λ α στό εξώφυλλο
Αγαπητέ Σχολιαστή, στό έπόμενο
έξώφυλλό σου περιμένω νά δώ τήν
Όρνέλλα Μούτι.
"Αλλωστε κι οί Αριστεροί δέν
παύουν νά είναι άντρες.
Αλεξάνδρα Βογιατζή
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γράμματα πού λάβαμε
Κ ακόπιστες μέθοδοι
Αγαπητέ Σχολιαστή,
Συμφωνώ κι έγώ μέ τήν κ. Μελίτα
Άντωνιάδου, πώς όταν ξεκόψεις καί
απομονώσεις δύο προτάσεις άπό ένα
κείμενο, αυτές ξενίζουν τόν αναγνώ
στη.
Γιά τήν αποκατάσταση τής πραγμα
τικότητας όμως, παραπέμπω τούς ένδιαφερόμενους άναγνώστες σέ ΟΛΟ
ΚΛΗΡΟ τό κριτικό μου σημείωμα στό
περιοδικό «Εικαστικά», τεύχος 21.
Αναρωτιέμαι πάντως τί προσπάθη
σε μέ τόν τρόπο αυτό νά άποδείξει ή
συνεργάτις σου. Ξαναγυρνάμε άραγε
σέ έμπρόθετα κακόπιστες μεθόδους
πού έχουν ήδη καταδικαστεί στό πα
ρελθόν;
Φιλικά
Ά θηνά Σχινό

Π ροσέχτε κ. Αρανίτση
Αφορμή γιά τό γράμμα μου αύτό,
στάθηκε τό άρθρο τού Ευγένιου ' Αρανίτση στό τεύχος 7 τού Σχολιαστή.
Στό άρθρο του αύτό ό κ. Αρανίτσης
καταφέρεται εναντίον τού Τύπου καί
βέβαια πολύ καλά κάνει.
Ο ρόλος τού Τύπου στήν ύπηρεσία
τού συστήματος έχει πλέον καταδειχτεί. Οί έφημερίδες δέν κάνουν άλλο
άπό τό νά προσπαθούν νά άποπροσανατολίζουν τό κοινό καί νά έπιβάλλουν
τήν κυρίαρχη ιδεολογία.
Μήπως όμως καί ό κ. Αρανίτσης
(έστω καί έξω άπό τίς προθέσεις του)
μέ τά γραφόμενά του προωθεί μεριάπό τίς κρατούσες κοινωνικές άντιλήψεις;
Iίατί τί άλλο κάνει όταν χαρακτηρίζει
τούς βιασμούς καί φόνους γυναικών
σάν «μεμονωμένες περιπτώσεις έγκληματικότητας», ένώ αποτελούν ένα με
γάλο κοινωνικό πρόβλημα.
Λίγο πιό κάτω άναφερόμενος στήν
περίπτωση Πετρόπουλου (πού σκότω
σε, προσπαθώντας νά βιάσει, ένα κορι
τσάκι) γράφει:
«Κανείς δέν μοιάζει ν' αναρωτιέται...
γιατί τόν βασάνιζε ή επιθυμία νά βιάσει
ένα άνήλικο κοριτσάκι κι όχι μιά όμορ
φη τριαντάρα».
"Ετοι λοιπόν σύμφωνα μέ τόν κ.
Αρανίτση ό καθένας θά πρεπε νά
άναρωτηθει τί ώθησε τόν Πετρόπουλο
στό νά θέλει νά βιάσει ένα κοριτσάκι,
ένώ άν είχε βιάσει τριαντάρα καί μάλι
στα όμορφη δέν θά ύπήρχε λόγσς
άπορίας και προβληματισμού. Καί συ
νεχίζει:

« ' Η άτομική ψυχολογία είναι μιά
περιττή πολυτέλεια γιά τήν κοινή γνώ
μη, ή οποία σύμφωνα μέ τό παράδειγμα
τού Τύπου, ένδιαφέρεται μόνο νά κα
τατάσσει τά φαινόμενα σέ γενικές κα
τηγορίες».
Όμως κ. Αρανίτση τό «σεξουαλικό
πρόβλημα» δέν είναι καί τόσο άτομικό,
άλλά έχει βαθύτατη σχέση μέ τίς έξουσιαστικές κοινωνικές δομές (γεγονός
πού έχει διαπιστωθεί κύρια άπό τόν Β.
Ράιχ).
Από τήν άλλη, ή άτομική θεραπευτι
κή πάνω στό ψυχαναλυτικό κρεβάτι
είναι έλάχιστα άποτελεσματική, έφόσον ή κοινωνία παράγει τίς νευρώσεις
πολύ πιό γρήγορα άπ' ο.τι μπορούν νά
τίς άντιμετωπίαουν οί ψυχαναλυτές.
Αύτά δέν θέλει ή δέν μπορεί νά
καταλάβει ή κοινή γνώμη καί όχι τήν
άναγκαιότητα τής άτομικής ψυχολο
γίας. "Ισως μάλιστα ή άναφορά (όχι ότι
δέν πρέπει νά γίνεται κι αύτή) τών
ειδικών προβλημάτων τού δράστη βοη
θά στό νά μεταφερθούν οί εύθύνες
άπό τόν ίδιο, καί τήν νοσογόνα κοινω
νική δομή πού τρέφει τό βιασμό, σέ
δυό-τρία άτομα (π.χ. γονείς, στενό
περιβάλλον τού δράστη). Πράγμα πού
άναμφιαβήτητα συμφέρει τόν τύπο καί
άνακουφίζει τήν κοινή γνώμη, άφού
τήν άπαλλάσσει άπό τίς εύθύνες της.
Η γνώμη μου είναι κ. "Αρανίτση ότι
τό θέμα μέ τό όποιο άσχοληθήκατε (ή
ύπόθεση Πετρόπουλου) είναι άρκετά
παρακινδυνευμένο. Βλέπετε στήν έποχή μας «μιλώντας ένας σάτυρος» (ό
ΓΙετρόπουλος π.χ.) δέν θά μπορεί νά
πεί (όπως σέ ποίημα σας):
«'Ώ ! πόσο γρήγορα μέ ξεχνάνε αύτοί
πού τούς έβλαψα».
Ρ ά ν ια Κ α λ α ν τ ζ ή

Φοιτήτρια
Θεσ/νίκη

Λ υκότοκος
καί Λ εοντιπάρθη
Αιηγηματάκι αφιερωμένο στήν
έλληνοαμερικάνικη συμφωνία
γιά τίς βάσεις.
Τό φώς γλίστρησε σέ μιά τερμιτοκατοικούμενη χαραμάδα καί έστόχευσε
άκριβώς τό μάτι τού γλυκοκοιμόμενου
Λυκότοκου, αίφνιδιάζοντάς τον άπό
τά κατευτυχισμένα του οράματα, πού
ώς συνήθως διαπραγματεύονταν τήν
ποθητή δεποινίδα Λεοντιπάρθη.
"Οντας άγουροξυπνημένος, μά άποφασιστικός, προχώρησε τρεκλίζοντας
έναντίον τής χαραμάδας, τήν όποια
βούλωσε μέ ένα πατσαβουράκι, ένώ

έξεστόμιζε τις συνηθισμένες πρωινές
Χριστοπαναγιστες έναντίον τών τερμι
τών.
Μέ λαχτάρα έσπευσε νά ξαναδεί τά
ύπέροχα οράματα, πράγμα τό'οποίο
κατόρθωσε σχεδόν άκαριαία. Ανκαίή
ώρα ήταν περασμένη, παρέμενε στό
κρεβάτι, άδιαφορώντας γιά τήν εργα
σία του, τήν όποια είχε εγκαταλείψει
τρεις εβδομάδες νωρίτερα, μέ τήν πρό
φαση πώς είχε άναλάβει μιά ειδική
άποστολή άπό τήν κεντρική ύπηρεσία.
"Αρκετή ώρα μετά τήν περιπέτεια μέ
τούς τερμίτες, χτύπησε τό κουδούνι.
Ομως παρέμεινε άκίνητος. Τό κου
δούνι ξαναχτύπησε καί τότε μισοκοιμισμένος έπιασε τό ξυπνητήρι καί τό
πρόσφερε σουβενίρ στόν τοίχο. Μά ό
χτυπών (ή ή χτυπούσα) τό κουδούνι
έπέμεινε. "Ο Λυκότοκοςέπειδή προτι
μούσε τις εύκολες λύσεις, σηκώθηκε κι
έκλεισε τό γενικό διακόπτη τού ηλε
κτρικού ρεύματος.
Μά καί τότε δέν ήρθε ή ποθητή
γαλήνη, πού επιζητούσε ή ψυχή τού
Λυκότοκου. Αποφασισμένος καί βρί
ζοντας τή σεξουαλική ζωή τών άποστόλων, άνοιξε τήν πόρτα πρόθυμος νά
δωρίσει στόν έπισκέπτη του ένα μπου
κέτο βρισιές. Άνοιξε τήν πόρτα θυμω
μένος, άλλά άπέναντι του φανερώθηκε
ή μελιστάλαχτη καί πεντάμορφη δε
σποινίς Λεοντιπάρθη, μέ τό νυχτικό
της, νά λέει καλημέρα και πώς φέρνει
κάτι μεζεδάκια, πού ή μαμά της είχε
άπό τήν προηγούμενη μέρα φτιάξει καί
τού έφερνε πεσκέσι. Έκπληκτος, ά
φού τήν εύχαρίστησε. τήν πήρε νευρι
κά άπό τό χέρι, καί τήν έφερε στό
σαλόνι μέσω τού χώλ, κλείνοντας τήν
πόρτα πίσω τους.
Παρά τή σθεναρή στάση τής δεσποινίδος, άρχισε νά τή θωπεύει, βγάζοντάς
της καί τό νυχτικό ταυτόχρονα. Μετά
μικρό χρονικό διάστημα, Λυκότοκος
καί Λεοντιπάρθη ήταν μιά μάζα, πού
κουνιόταν θυελλωδώς μπρός-πίσω, μέ
τή Λεοντιπάρθη άνάσκελα καί άνοιχτά
τά καλλίγραμμα πόδια της καί τόν
Λυκότοκο χωμένο μέσα της.
Οί συνήθεις κραυγές πόνου ή εύχαρίστησης άκούγονταν ώς τό διάδρομο
τής πολυκατοικίας πού ζούσαν ό Λυ
κότοκος κι ή Λεοντιπάρθη. -Μά κι
ύστερα άπό άπερίσπαστη συνουσία
(σερί) πέντε καί πλέον ώρών, ή Λεοντι
πάρθη, άντί νά έπιθυμεί νά έγκαταλείψει, έπέμενε στή συνέχιση τής περιπα
θούς συνουσίας, ξεστομίζοντας τή γνω
στή ιαχή τών φιθλάθλων: «κι άλλο, κι
άλλο».
Μά πλέον είχε άρχίσει νά νιώθει
άπληστη σάν δεξιά. Γιά τόν δέ Λυκότο
κο πρέπει νά ύπογραμμισθεί ότι παρέ-

μεινε σφριγηλός καί κραταιός. Κι ένώ
όλα προχωρούσαν φυσιολογικά, ξαφνι
κά κατέφθασε ή μαμά τής Λεοντιπάρθης κι άφού μέ μιά άγκωνιά έσπασε τήν
πόρτα, εισέβαλε στό σαλόνι, κι άνεμίζοντας μικρό μπαλτά, έκοψε τό πράμα
τού Λυκότοκου, τό όποιο καί τοποθέ
τησε στήν τσάντα της.
Έτσι μακάβρια, τέλειωσε ή διαβόητη
συνουσία διά παντός, κι ό μέν Λυκότο
κος μετακόμισε στή Λέσχη Εύνούχων,
ή δέ Λεοντιπάρθη, έθαψε τό άτυχές
γεγονός, καί δέν έπαψε νά διαλαλεϊτήν
παρθενία της. Γιατί σ' αύτό τόν κόσμο
ύπάρχουν άπειράριθμοι Λυκότοκου
ΕΣ.Κ.

Ευχές
Κους Τ. Μαστραντώνη, Γ. Μηλιό
καί Δ. Ψαρρά
Αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ ένδιαφέρον ότι μέ τήν έκδοση τού Σχολια
στή πετύχατε νά άπευθυνθείτε σέ
μεγαλύτερο άριθμό άναγνωστών ά
π' ό,τι καταφέρατε ώς τώρα μέ τήν
έκδοση τού περιοδικού «Θέσεις». Ως
φαίνεται ό Σχολιαστής είναι τό μόνο
περιοδικό πού άφομοίωσε δημιουργι
κά τό μάθημα τού (σχετικά) δημοφι
λούς ΑΝΤΙ. Σάς εύχομαι λοιπόν τά
επόμενα χρόνια νά κατορθώσετε νά
απευθυνθείτε στό σύνολο τού ελληνι
κού λαού ζητώντας του ένεργητική
συμμετοχή ή έστω άπλή συναίνεση,
στά πλαίσια τού Προγράμματος σας,
άφού ξεπεράσετε κάποιες κουραστι
κές άναλύσεις γιά τήν «Κρίση τής
Άριστεράς», πού κατά τή γνώμη μου
οί λόγοι πού τή γέννησαν καί τήν
άποτέλειωσαν λίγη σχέση έχουν μέ τή
δική σας γενιά καί ευθύνη. Ως τότε
σάς εύχομαι καλή έπιστημονική στα
διοδρομία, μέσα καί έκτος Πανεπι
στημίου, έντός καί έκτος Ελλάδος
πλούσια συναιοθηματική-έρωτική ή
καί οικογενειακή ζωή καί μερικές άναλύσεις αύτοκριτικού χαρακτήρα
σχετικά μέ τή λειτουργία τών Θέσεων
σας στό πέρασμα τού χρόνου και
ειδικότερα σχετικά μέ τήν καθημερι
νή σας Πρακτική στό βαθμό πού
ξεπερνάει τό ρόλο σας σάν έπιστήμονων-διανοουμένων-έκδοτών καί άνοίγεται σ' άλλους χώρους, δηλαδή σέ
άλλους κυριολεκτικά, πέρα άπό τή
δική σας παρέα, ανθρώπους μέ τούς
όποιους συζητείτε, συναποφασίζετε
καί συνεκτελείτε.
Φιλικότατα
Γιάννης Σ. Μεταξάς
Χολαργός
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