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πρώτος προεκλογικός μήνας
τον 1984 π έρ α σ ε μέ πολλές
έκπλήξεις κα ί ήταν ευχάριστος
γιά όλους, έκτος από τους
γιατρούς. Στό κάτω-κάτω, άν
όλοι ήταν ευχαριστημένοι, τί
σοσιαλισμό θά είχα με;
Οί δημοσιογράφοι είναι
ευτυχείς για τί έγινε έπ ί τέλους
ό άνααχηματισμός, ένώ αναμένονται μέ βεβαιότητα οί
άλλαγές Γραμματέω ν κα ί Διευθυντών. Οί
«δημοκρατικές δυνάμεις» έπιχα ίρουν διότι οί
Ο ΧΝ ΕΔιτες ήρθαν ατά χέρια ένώπιον τοϋ Αρχηγού
τους που -όπου νά 'ναι- τρώει τά ψωμιά τον. Οί
δεξιοί α π 'τή μεριά τους αίσιοδοξοΰν ότι μέ τόν
Λάζαρη π ροεδρία ς κα ί τήν ΚΥΠ στόν Α ντρέα ή
κυβέρνηση σέρνεται πρός τό Κ έντρο κ α ί ή γραμμή
τους τώρα δικαιώνεται.
Τό ΚΚΕ έσ έξαπολύει έπιθετική πρωτοβουλία,
περήφ ανο διότι άνοιξε πρώτο τόν ευρω παϊκό
προεκλογικό άγώνα κα ί διότι τό δογματικό ΚΚ ήρθε
στα λόγια τον έγκα τα λείπ οντα ς τά μαξιμαλιστικά
συνθήματα. Γενικότερα τό «βάλς» τοϋ ΚΚΕ μέ τήν
κυβέρνηση τοϋ Γ1ΑΣΟΚ δια σκεδά ζει πολλούς, άν κα ί
όχι όλους τούς κομμουνιστές.
Οί διώξεις πού ύφίστανται στήν Ελλάδα όσοι
άρνοϋνται νά ύπη ρετήσ ονν τή στρατιωτική τους θητεία
είναι τό θέμα τής έρ ευνα ς αύτοϋ τού τεύχους.
Υπάρχουν τουλάχιστον 270 φυλακισμένοι γιά λόγους
συνείδησης κα ί τό θέμα έφ τα σε νά άπασχολήαει τή
Διεθνή Α μνηστία καί τό Ευρω παϊκό Κοινοβούλιο.
Φ αίνεται πώς ή Ο ρθόδοξος Χ ριστιανική 'Ελλάς έχει
νά όιανύσει άκόμα πολύ δρόμο μέχρι νά βρει τό
πρόσωπό της κ α ί τό μεγα λείο νά σνγχω ρεί τή
διαφορά. Ε κτό ς κι άν ή άρετή νά ανέχεσαι τον
Αλλον είναι κι αύτή αιρετική, άποκύημα τοϋ
βλααφήμου δυτικού ορθολογισμού.
Κ αί μιά νότα α ύτοκριτικής: Πού τή βρήκαμε τή
βαρυχειμω νιά στό προη γούμενο τεύχος;
Σ
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H ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ
TOY 84
Νικηφόρα(;) έληξε ή πιό μαζική
άπεργία τών νοσοκομειακών για
τρών (ΕΙΝΑΠ) στή Γ.Σ. τής 23/1.
Μετά τήν παρέμβαση τού νέου υ
πουργού υγείας Γεννήματα στήν ί
δια τή Γ.Σ., τήν άναγνώριση τού
δίκαιου τών αιτημάτων καί τή δέ
σμευσή του γιά τήν άποδοχή τους,
ή πλειοψηφία στή Γ.Σ. άνέστειλε
τήν κινητοποίηση. Ό υπουργός,
δυναμικά καί έκτονωτικά συγχρό
νως, ήρθε νά άποκαταστήσει τήν
έπαφή τού κράτους μέ τό σώμα τών
γιατρών, έπαφή πού είχε διακοπεί
άπό τόν προκάτοχό του. Πολλοί
ισχυρίστηκαν ότι μέ τόν νέο ύπουρ-

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ
«ΤΑΜ ΠΛΟΙΝΤ»;
Σ' όλη τήν Ευρώπη μικρό σχήμα
(καί ή έκφραση ταμπλόιντ) σημαί
νει μή πολιτική έφημερίδα, πού τά
πολιτικά γεγονότα τά βλέπει μόνο
μέσα άπ' τή διαστρέβλωση τής
σκανδαλοθηρίας καί τού όργανωμένου κιτρινισμού. Είναι άπολύτως
φυσική συνέπεια τό γεγονός ότι οί
έφημερίδες αυτές έχουν άκροδεξιά
πολιτική τοποθέτηση καί υπερσυ
ντηρητική έως φασιστική κοινωνική
στάση. Ένώ λοιπόν θά περίμενε
κανείς ότι τό άλμα πρός τό μικρό
σχήμα θά τό 'κάνε ή ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΙΝΗ (λόγω κίτρινης διάθεσης) ή
έστω ή ΒΡΑΔΥΝΗ (λόγω κίτρινων
πολιτικών άπόψεων) βρισκόμαστε
σήμερα μπροστά στό άκριβώς άντίθετο φαινόμενο. “Ολες οί μή δεξιές
άπογευματινές έφημερίδες (έκτός

Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Απόλαυση τά περίπτερα τήν 17η
Ιανουάριου. Χαρμόσυνοι οί τίτλοι
τών έφημερίδων άναγγέλλουν τό τέ
λος τής μεθεόρτιας δημοσιογραφι
κής άμηχανίας καί ένδοιας. Μιάς
ένδοιας πού πρίν λίγο είχε όδηγήσει
άκόμα καί τήν «ύπεράνω ύποψίας»
Καθημερινή νά «παραιτήσει» τόν
Άβέρωφ πρίν τήν ώρα του...
Έπιτέλους άνασχηματισμός λοι
πόν! “Η μάλλον «ξαναμοίρασμα τής
τράπουλας» όπως έλεγε καί ή κ.
Θάτσερ μετά τή δεύτερη έκλογική
της νίκη. Νά καί οί τίτλοι τών έφη
μερίδων ταξινομημένοι κατά κατη
γορίες:
Λ ' Κατηγορία: Ποιός, πού;
ΛΛΖΛΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ( Ελευθε
ροτυπία) ή ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
Ο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (Έθνος). Δια
2

γό θά αλλάξουν τά πράγματα στις
σχέσεις έξουσίας γιατρών, ότι θ' άνοίξει έπιτέλους, ό δημοκρατικός
διάλογος γιά τήν έφαρμογή τού
Ε.Σ.Υ. Νωπή όμως είναι ακόμα ή
εικόνα τού κ. Γεννήματα ν' άγορεύει σάν υπουργός έσωτερικών υ
πέρ τού άρθρου 4, μέ βασικό έπιχείρημα ότι οί άπεργίες τών νοσοκ.
γιατρών άποφασίζονται άπό μιά οίκτρή μειοψηφία. Άρα, ή σημερινή
άναγνώριση τών άγώνων τής Ε1ΝΑΠ καί τών δίκαιων αιτημάτων
της στή Γ.Σ. όφείλεται άπλά στήν
αλλαγή υπουργικού θώκου; Ή μή
πως όφείλεται σέ άλλαγή πλεύσης
κάτω άπό τήν πίεση τής άπεργίας
καί τής συνέχισής της παρά τήν
ποινικοποίηση μέ τό άρθρο 4;
Γ.Π.

άπό τά ΝΕΑ, άλλά έτοιμάζονται τά
κυριακάτικα) βγαίνουν στό μικρό
σχήμα, ένώ οί δεξιές παραμένουν
θτό παραδοσιακό τους μέγεθος (έ
κτός άπό τή ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ πού
διάλεξε ένα ένδιάμεσο, πάντα όμως
πιό κοντά στό μεγάλο) καί δέ φαί
νονται διατεθειμένες νά τό άλλάξουν. Τό γεγονός δέν είναι άνεξήγη·
το. Στήν πραγματικότητα, αύτό
πού συμβαίνει δέν είναι παρά ή
έπικράτηση στόν άντιδεξιό χώρο ένός ειδικού μοντέλου έφημερίδας
πού δημιουργήθηκε μέ τό ΕΘΝΟΣ.
Τό ΕΘΝΟΣ μπορεί νά έχει δανει
στεί πολλά άπ' τά στοιχεία τών τα
μπλόιντ, παραμένει όμως σαφώς
μιά πολιτιχή έφημερίδα μέ ειδική
μορφή και ύφος. Ή κυκλοφοριακή
του έπιτυχία συνδέεται βέβαια μέ
πολλούς παράγοντες, μεταξύ τών
όποιων καί ή «ίδιάζουσα» πολιτική
ταυ τοποθέτηση ώς έχφραστή τον
«μπλόχ τής Αλλαγής». Ή δημο
σιογραφική του συνταγή παραμένει
λέξτε τό ταμπλόιντ τής άρεσκείας
σας...
Β " Κατηγορία: Τί κυβέρνηση;
Κυβέρνηση άπελπισίας (Βραδυνή), ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
( Ελεύθερος Τύπος) ή καί 'Αναδό
μηση γιά έκλογές (Μεσημβρινή)
Γ' Κατηγορία: Τί άλλαγές; ΒΑΣΙ
ΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (Νέα) ή ΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΙΑ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ( Ελεύθερη
Γνώμη)
Δ ' Κατηγορία: (Κομμουνιστική).
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Αύγή), έκτός άν προτιμάτε ΣΥΜ
ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (Ριζοσπά
στης)
Ε ' Κατηγορία (Βραβείο δημοσιο
γραφικής άπλότητος):
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΗ
ΜΑΤΙΣΜΟΣ (Καθημερινή).
Ποιός είπε ότι οί άνασχηματισμοί
είναι ύποκατάστατα τών πολιτικών
έξελίξεων;

όμως ένα άπό τά κύρια άτοΰ στά
χέρια του.
Δέν είναι λοιπόν παράξενο πού
τή δόξα του ζήλεψαν μιά σειρά άπό
άλλες έφημερίδες, μόνο πού τώρα
δέν έχουν τίποτα καινούριο νά προ
τείνουν. "Αν έξαιρέσουμε τό ΒΗ
ΜΑ, πού όμως είναι άμφίβολο άν
μπορεί νά διατηρήσει τήν πρόσφα
τη μορφή του όταν γίνει ήμερήσιο,
οί ύπόλοιπες «μικρές» (ΕΛΕΥΘΕ
ΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,
ΕΙΔΗΣΕΙΣ), δέν έχουν κατορθώσει
νά πείσουν γιά τή σκοπιμότητα τής
«σμίκρυνσης».
Τίποτα δέν έχει βέβαια κριθεί. Τό
μόνο πού μπορεί κανείς νά πει μέ
σιγουριά είναι ότι ή σημερινή φάση
τού έλληνικού Τύπου είναι μεταβα
τική. Ή περίφημη κρίση τον Τό
πον πού πριν ένα χρόνο άποτελούσε κοινή διαπίστωση έχει άπ' όλους
λησμονηθεί. Οί έπιχειρηματίες φαί
νεται ότι έχουν βρει τόν τρόπο τους
καί οί αιώνιες οικονομικές άπαιτή-

σεις τους έχουν άντιμετωπιστεί, εί
τε άπ' τήν κυβέρνηση, είτε άπό άλ
λους χρηματοδότες. Άλλά καί οί
δημοσιογράφοι, πού πρίν λίγο άντιμετώπιζαν τό φάσμα τής άνεργίας
φτάνουν σήμερα νά «διαλέγουν» έ
φημερίδα.
Ή ειδυλλιακή αύτή εικόνα δέν
μπορεί όμως νά κρύψει τό γεγονός
ότι καμιά άπ' τις βαθύτερες αιτίες
τής «κρίσης» δέν έχει έκλείψει. Ό
πολλαπλασιασμός τών έφημερίδων
δέ συμβαδίζει μέ τή διεύρυνση τού
άναγνωστικού κοινού. Ό άνταγωνισμός γίνεται έπομένως όξύτερος
καί προβλέπεται νά ένταθεί όσο
πλησιάζουμε στίς Εύρωεκλογές. Αύ
τή είναι άλλωστε ή περίοδος όπου
κρίνεται ή «παραγωγικότητα» τών
δημοσίων ή ιδιωτικών έπενδύσεων
στόν Τύπο καί συνεπώς ή σκοπιμό
τητα τής μετεκλογικής έπανάληψής
τους.
Δ.Ψ.

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ;
Άν έδειξαν κάτι οί συναντήσεις
πού είχε ό Γ.Γ. τού ΟΗΕ στήν
Καζαμπλάνκα μέ τόν Ραούφ Ντενκτάς καί τόν Έβρέν, είναι πώς τά
πλαίσια μέσα στά όποια μπορεί νά
κινηθεί ή πρωτοβουλία του είναι
έξαιρετικά περιορισμένα. Ή απόρ
ριψη τών προτάσεων Κυπριανού
άπό τόν Ντενκτάς καί ή δήλωση
τού Έβρέν ότι «τό ψήφισμα 541
είναι άπαράδεκτο γιά τήν Τουρκική
πλευρά» κλείνουν ξεκάθαρα τήν
πόρτα στά Ηνωμένα Έθνη. Δέν
άποτελεί έκπληξη λοιπόν πού στήν
'Αθήνα οί έθνικές έλπίδες στρέφο
νται άλλού: Στήν όμογένεια καί στις
έπερχόμενες άμερικανικές έκλογές.

Μπορεί όμως νά έπηρεαστεϊ καθο
ριστικά ή πολιτική μιας ύπερδύναμης (μέ ζωτικά συμφέροντα όχι μό
νο στή Μεσόγειο, άλλά καί στόν
Περσικό) άπό μιά προεκλογική συ
γκυρία, άπό τήν άγωνία ένός πα
λιού ήθοποιού ή άστροναύτη νά
διατηρήσει ή νά καταλάβει τόν προ
εδρικό θώκο; Δέν ύποτιμούσε τήν
άνερχόμενη ισχύ τού έλληνικού λόμπυ πού ένδεχομένως είναι πράγ
ματι σέ θέση νά διαμορφώνει τήν
άμερικανική πολιτική σέ ορισμένα
θέματα. Δέν ξεχνάμε, έξάλλου, τό
έμπάργκο πού ή επανάληψή του θά
προκαλούσε μεγάλα προβλήματα
στή σημερινή Τουρκία. Τό θέμα
όμως είναι άλλού.
Ακόμα καί άν ύποτεθεί ότι ή
όμογένεια έχει τή δύναμη πού
χρειάζεται γιά νά έπιβληθεί μιά «έθνικά άποδεκτή» λύση στό Κυπρια
κό πόσο σκόπιμη είναι ή τόσο ά-

προκάλυπτη ταύτιση τού «έθνικού
κέντρου » μαζί της; Πόσο σύμφωνο
μέ μιάν έθνικά άνεξάρτητη καί πε
ρήφανη πολιτική είναι νά άναμένεται ή έκπλήρωση τών έθνικών ονεί
ρων άπό μιά ομάδα πίεσης πού
(όσο κι άν τήν ένώνουν μέ τήν
Ελλάδα οί «άκατάλυτοι έθνικοί δε
σμοί») έντάσσεται στούς μηχανι
σμούς ένός ξένου κράτους, μιας
ύπερδύναμης;
Καί γιά νά τό θέσω πιό ώμά: Η
άνεπιφύλακτη άμερικανική υπο
στήριξη στό Ισραήλ οφείλει πολλά
στούς Εβραίους τής Αμερικής. Κι
όμως θά ταν άδιανόητη, άν ή ύ
παρξη καί ή πολιτική τού Ισραήλ
δέν ταυτιζόταν τόσο άπόλυτα μέ τά
συμφέροντα τών ΗΠΑ καί τις στρα
τηγικές έπιδιώξεις τους στήν περιο
χή·
Κ.Β.

ΑΝ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΑ ΣΩΘΕΙΣ
Συνέβη τό Δεκέμβριο: Από έ
κρηξη ύγραερίου, πού είχε διαρρεύσει άπό φιάλη, γκρεμίστηκε ένα
αύθαίρετο μέ άποτέλεσμα τό θάνα
το μιας γερόντισσας. Διαβάζουμε
στήν «Ελευθεροτυπία» τής επομέ
νης:
-Στόν τόπο τής έκρηξης έφτασε
καί ό δήμαρχος Χαίδαρίου... Ό δή
μαρχος τόνισε ότι άν τό σπίτι ήταν
φτιαγμένο κανονικά δέ θά ύπήρχε
τέτοια καταστροφή: «Παροτρύναμε
-είπε- όλους τούς κατοίκους νά
δηλώσουν τά αυθαίρετά τους γιά νά
μπορούν νά ελεγχθούν καί νά προστατευθούν».
Δηλαδή άν τό σπίτι είχε δηλωθεί
-άν είχε πληρώσει τις 10.000 εισφο
ρά ό ιδιοκτήτης- δέ θά γινόταν ή
έκρηξη. Τετράγωνη λογική. Ή μή
πως θά είχε κριθεΐ άκατάλληλο καί
θά είχε ξαναχτιστεί μέ πρόβλεψη
άντοχής σέ εκρήξεις ύγραερίου ή
καί πιθανού λέβητα;
Δ. Μ.

«ΣΥΜΦΩΝΩ
ΜΕ ΤΗΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ...»
Είναι σπάνια περίπτωση νά άποτελέσει σοβαρή τομή ένα κομματι
κό συνέδριο, καί τό Συνέδριο τού
ΠΑΣΟΚ, τόσο άναμενόμενο, καί τό
σο καθυστερημένο, δέν πρόκειται
ν' άποτελέσει έξαίρεση. Ακόμα καί
άν ή ήγεσία είχε τήν πρόθεση νά
προκαλέσει ένα πραγματικά άνοιχτό συνέδριο μέ δυνατότητα άντιπροτάσεων καί συγκρούσεων «έφ' όλης τής ύλης», είναι βέβαιο ότι
ή βάση τού κινήματος (πού έχει
διευρυνθεί ύπερβολικά μετά τήν έκλογική νίκη τού ΠΑΣΟΚ) δέν θά
είχε τή δυνατότητα, ούτε καί τήν
πρόθεση, νά τό πραγματοποιήσει.
Τόσο μάλλον πού, άπ' ö,Tt είμαστε

σέ θέση νά ξέρουμε, πραγματικά
προσυνεδριακά κείμενα δέν έχουν
κυκλοφορήσει άκόμη, ένώ οί μέχρι
στιγμής όργανωτικές ολομέλειες
(πού έμφανίστηκαν ώς προσυνε
δριακές) είχαν σάν θέμα τους τά
«προβλήματα τού χώρου».
Αναμένονται βέβαια κάποια
προσυνεδριακά κείμενα (μέχρι καί
«άποψή μας γιά τήν Ιστορία» μά
θαμε ότι ύποσχέθηκε ό κ. Γεννήμα
τος) άλλά μέ τούς ρυθμούς πού
μέχρι τώρα άκολούθησε τό Συνέ
δριο άμφιβάλλουμε άν θά κατέβουν
στίς οργανώσεις πρίν τή σύγκληση
τού τελικού σώματος.
Έτσι, μέ τά σημερινά δεδομένα,
εύχόμαστε άπλά στους συντρόφους
τού ΠΑΣΟΚ νά άποφύγουν, τουλά
χιστον, τήν ομοφωνία όταν θά ύπερψηφίζουν τήν εισήγηση. Έτσι
γιά τά μάτια τού κόσμου...
Κ.Β.

• Τελικά φαίνεται πώς ό έπιλεκτικός διορισμός τών ύπερτριακοσίων
μελών τής Οργανωτικής Επιτρο
πής γιοι τό Συνέδριο τού ΠΑΣΟΚ
μάλλον άπέβλεπε στήν κομματική
κάλυψη (ή καί εύσχημη ένταξη ό
πως ύπαινίχθηκε ό I Β. στήν Ελευ
θεροτυπία) κάποιων έξωκομματικών ύπουργών και παραγόντων
(π.χ. τής γραμματέως τού πρωθυ
πουργού) παρά στήν έξασφάλιση
τής δημοκρατικότητας τού συνε
δρίου καί τής έλευθερίας τού έσωκομματικού διαλόγου, όπως θά περίμενε κανείς άπό ένα δημοκρατικό
κόμμα. Πώς άλλιώς νά έξηγηθεί ότι
σέ τρακόσια τόσα μέλη δέν χώρεσαν όλοι οί (εκλεγμένοι, άν δέν
κάνουμε λάθος) γραμματείς τών
Νομαρχιακών Επιτροπών;

• Δικάσιμος όρίστηκε στίς 14/2
γιά τούς 11 πού είχαν συλληφθεί
στά Προπύλαια, στή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας γιά τις αύτοκτονίες.
Γιά όσους νομίζουν ότι ή έπ' άόριστον άναβολή τής πρώτης δίκης
σήμαινε ότι παραπέμπεται ή ύπόθεση στίς καλένδες ό σύντομος αύτός προσδιορισμός δείχνει καθαρά
ότι μετά τήν έπιτυχή έκτόνωση έ
νός πολιτικού κλίματος, θετικού γιά
τούς κατηγορούμενους, μέ συνεχείς
άναβολές, ή δικαιοσύνη ξαναβρί
σκεται σέ φάση έγρήγορσης.
• Άφίσσα πού τοιχοκολήθηκε στίς
17 'Ιανουάριου, έορτή τού Άγ. Α
ντωνίου, άπό άγνώστους: «Άντώνη
Δροσογιάννη Χρόνια Πολλά. Οί 32
φαντάροι πού αύτοκτόνησαν τό
1983».
•«'Ε άν μπορούσε ν άναστείλει ή
ήγεσία τής Πανεπιστημονικής τήν
κακοήθειά της όπως άνέστειλε ά
ρον - άρον τήν «έπαναστατικότητά» της καί όπως προσπάθησε ν' άναστείλει τήν άπεργία τών νοσοκο
μειακών γιατρών, τότε θ' άπέφευγε
τό βαρύ ολίσθημα τής άνακοίνωσης
αύτής». Ανακοίνωση τής ΑΣΓΙΙ
(ΚΚΕ έσωτ. καί άνένταχτοι) πού
άπαντά στήν Πανεπιστημονική
(ΚΚΕ) γιά τό έπεισόδιο τού προε
δρείου τού ΙΣΑ (παραίτηση άντιπροέδρου Μ. Μυλωνάκη).
• Απόσπασμα άπό ψήφισμα τής
Γενικής Συνέλευσης τού Συλλόγου
' Ελλήνων Φοιτητών Μονάχου γιά
τήν παρατεινόμενη προφυλάκιση
(22 μήνες) τού Μηνά Κόντου: « Ή
κυβέρνηση τον ΠΑΣΟΚ περιμένει
υποκριτικά τό τέλος τής προκατασκενασμένης όίκης-παρωόίας καί
τήν ένόεχόμενη απέλαση τον συ
μπατριώτη μας καί προσπαθεί να
σκεπάσει μέ τό πέπλο τής σιωπής
τή «νόμιμη» τρομοκρατία τού γερ
μανικόν κράτους... Ή συμπαι
γνία αυτή τον έλληνικού καί τον
γερμανικού κράτους πρέπει νά
σπάζει τή βιτρίνα τής ζωής όλων
μας».
• 60 χρόνια άπό τό θάνατο τού
Λένιν καί ούτε μιά μέρα πού νά μή
συκοφαντήθηκε σ' Ανατολή καί
Δύση ή θεωρία του γιά τό κράτος
στό πιό καίριο σημείο της. Μιλάμε
βέβαια γιά τή θεωρητική έννοια τής
δικτατορίας τού προλεταριάτου, γιά
τή μεταβατική δηλαδή μορφή πρός
τόν όλοκληρωτικό μαρασμό τού
κράτους, πού στή Δύση έρμηνεύτηκε άπλά σάν δικτατορία, ένώ στήν
Ανατολή άσκήθηκε παράδοξα σάν
δικτατορία έπί τού προλεταριάτου.

• Πρωτοχρονιάτικος μπουναμάς
στόν Σχολιαστή! Τό 'Υπουργείο
Π ροεδρείας μάς έπ ιχορηγεί μέ
30.000 δρχ. (τό άντίτιμον 300 τευ
χών μας) γιά τό 1983. ' Η περιέργειά
μας δέν κρατιέται νά μάθουμε
ποιοι είναι καί μέ τι ποσό έπιχορηγήθηκαν οί υπόλοιποι άποδέκτες.
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ό Μπαλταζάρ ήταν ασφυκτι
κά γεμάτο. Ό τύπος μέ τό
γερακίσιο βλέμμα, άνεβασμένος στό σκαμπό τού μπάρ,
παρακολουθούσε
νευρικά
τήν κίνηση μέσα άπό τούς μεγάλους καθρέπτες.
Μιά άόιόρατη φευγαλέα λάμψη φάνηκε στά μά
τια του όταν είδε στην είσοδο τόν νεαρό και
γοητευτικό έκδοτη τού «Σχολιαστή» μέ τή Μάνι
κα. Πήγε γρήγορα πρός τό μέρος τους. Συστήθηκε. «Άρατζαφέρης... Γιώργος Άρατζαφέρης».
Ναί αύτός ήταν! Ό γνωστός, ό πολύ γνωστός
δημοσιογράφος.
"Οταν κάθησαν, μέ δυσκολία ό Άρατζαφέρης,
προσπαθούσε νά άποσπάσει τό μαγνητικό βλέμ
μα του άπό τό έλαφρά κόκκινο πρόσωπο τής
Μάνικα μέ τά κοντά, άγορίστικα μαλλιά καί τό
ήδυπαθές βλέμα. Τόν έβγαλε όμως άπό τούς
περίεργους ·καί τολμηρούς του συνειρμούς ό
ξερός βήχας τού έκδοτη.
«Έχω νά σάς προτείνω μιά ιδέα... Τί θά λέγατε
γιά ένα Ραδιο-Σχολιαστής..» είπε έτσι ξαφνικά
καί χωρίς περιστροφές ό Άρατζαφέρης κοιτώ
ντας έντονα καί μέ νόημα τόν νεαρό συνομιλητή
του. «Βέβαια, ή ιδέα τής Ελεύθερης Ραδιοφω
νίας είναι κάτι πού μέ συγκινε'ι πολύ... άλλα
ξέρετε έμείς είμαστε περιοδικατζήδες...» είπε
εκείνος. «Μοΰ φαίνεται ότι δέν καταλάβατε...
έγώ μιλάω γιά μιά ένέργεια συμβολική ύπέρ τής
ιδέας γιά μιά έλεύθερη ραδιοφωνία... πού θά
έκτιμηθεϊ άπό όλους τούς πνευματικούς άνθρώπους... καί άπό τόν ελεύθερο τύπο βέβαια... καί
πιστεύω ότι δέν είναι κακό οί άγωνιστές νά
τιμώνται, καί γιατί δηλαδή όχι, γιά τούς άνιδιοτελε'ις τους άγώνες...» καί συνέχισε κάπως διατα
κτικά ό Άρατζαφέρης «μέ θετικές επιπτώσεις,
άκόμη καί...»
«Σάς παρακαλώ κύριε, τί είναι αύτά... Δέν σάς
έπιτρέπω!...» τόν διέκοψε οργισμένος ό νεαρός
έκδοτης. «Μέ παρεξηγήσατε... τό θέμα είναι καί
συμφωνώ μαζί σας... ή ιδέα γιά μιά έλεύθερη
ραδιοφωνία...» είπε ό Άρατζαφέρης γρήγορα.
«Άν τό βλέπετε καί σείς έτσι, τότε τό πράγμα
άλλάζει...» άπάντησε έκείνος.
"Οταν σηκώθηκε ό νεαρός έκδοτης ή Μάνικα
ψιθύρισε ντροπαλά: «Έγώ θά μείνω γιά λίγο
άκόμα...», ένώ τό πρόσωπό της κοκκίνησε άκόμα περισσότερο.

να έμπειρο μάτι θά καταλά
βαινε άμέσως τήν ύποβόσκουσα ένταση, πού υπήρχε
στά γραφεία τών διευθυ
ντών τού «Σχολιαστή». Τό
φώς στό γραφείο τού έκδοτη ήταν άναμμένο
άπό νωρίς... "Υπήρχε ταραχή. Τί νά σήμαινε
άραγε αυτή ή μακρινή σύσκεψη στίς δέκα; "Όταν
μπήκαν στό γραφείο του ή νευρικότητα του ήταν
φανερή καί έτσι καθοίς κοίταζε άπό τό παράθυ
ρο τήν έπιβλητική θέα τού Λυκαβητού τό πέταξε: «Πώς σάς φαίνεται ή ιδέα τής Ελεύθερης
Ραδιοφωνίας;» Κανείς δέν μίλησε... Μόνο κοιτά
χτηκαν. «Εμένα μέ συγκλονίζει... μέ συνεπαίρ
νει... μέ έμπνέει... μέ δυναμιτίζει!!..» «Είναι κατα
πληκτική!!!» συμφώνησαν όλοι οί διευθυντές.
Μόνο ό Κώστας ψέλισε: «Ξέρετε είναι παράνομο
καί...». «Τί πάει νά πει παράνομο;» ούρλιαζε ό
έκδοτης χωρίς κάν νά γυρίσει νά τούς κοιτάξει
καί συνέχισε οργίλος « Εμείς ατούς νόμους τών
μπάτσων καί τών εισαγγελέων λέμε όχι! όχι!! δέν
θά περάσουν!!!», «Καί πού θά τόν έγκαταστήσουμε;» τόλμησε νά ρωτήσει ό Δημήτρης. «Στά
γραφεία μας!!» «Μά τότε θά μάς πιάσουν!!....»
«Αύτό θέλουμε!! νά μάς πιάσουν... νά σπάσουν
τήν πόρτα... νά μάς κάνουνε μηνύσεις... νά πάμε
στά δικαστήρια... νά γράψουν οί έφημερίδες... νά
γίνουν διαδηλώσεις καί συγκρούσεις γιά τό Ρά
διο Σχολιαστής... Ναί στήν σύγκρουση έδώ καί

έπισημαίνουν: «Είναι άνίερη ή προσπάθεια ορι
σμένων περιοδικών νά μιμηθούν τόν ραδιοφωνι
κό σταθμό τής Χάλκης. Τά ραδιογωνιόμετρα
έχουν τό λόγο». Τέλος, στίς 16-12-83 ό "Υφυ
πουργός κ Κώστας Λαλιώτης προέβη στήν κά
τωθι δήλωση: «Στή χωρά μας δέν μπορεί νά
ύπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών».

τώρα!! Οί νόμοι τών μπάτσων δέν θά περά
σουν...» «Μήπως είναι άριστερίστικο λάθος;»
ψιθύρισε, είναι άλήθεια, άρκετά πτοημένος ό
Παναγιώτης. «Μά καί τό ΚΟΔΗΣΟ ύπέρ τής
"Ελεύθερης ραδιοφωνίας είναι...» είπε ό Δημή
τρης. Ό νεαρός έκδοτης γιά πρώτη φορά άπό
τότε πού άρχισε ή σύσκεψη γύρισε καί κοίταξε
τούς διευθυντές του. « Εσύ νά μού τό θυμάσαι»
είπε δείχνοντας τόν Παναγιώτη, «δέν θά γλυτώ
σεις τις μεταπτυχιακές σπουδές στήν Αμερι
κή...»
«Θά κάνουμε άφιερωσεις...» είπε γρήγορα ό
Κώστας γιά νά σπάσει τόν πάγο. «Τι είναι αύτά
πού λές... Νά έτοιμάσετε γρήγορα τις δηλώσεις
τού Κανελλόπουλου, τού Ήλιού, τού1 Τσάτσου
τού Σαββόπουλου καί τού Ξύδη... καί μία πρές
κόνφερανς γιά τούς δημοσιογράφους. Νά μάθει
όλος ό κόσμος τούς κινδύνους, τά όνειρα καί τό
μεράκι ένός ραδιοπειρατή! Τί πάει νά πει άγώνας
γιά μιά 'Ελεύθερη Ραδιοφωνία!! Καί γιά τις
άνάγκες τού άγώνα ό Σχολιαστής θά γίνει έβδο•Iν»A·/-»7/-»/->»
κείνο τό βράδυ στό Μπαλτα
ζάρ ή Μόνικα όταν έμεινε μό
νη μέ τόν Άρατζαφέρη ένιω
θε τό πρόσωπό της πολύ
κόκκινο. Στήν άρχή δέν ήξερε
τί νά πει... Ό Άρατζαφέρης, μέ τή σιγουριά τής
άκατανίκητης γοητείας του, τήν έβγαλε άπό τό
άδιέξοδο. Τής πρότεινε μιά βόλτα μέ τό αύτοκινητο. Ήταν μιά ώραία φεγγαρόλουστη βραδι ά
καί γρήγορα αίσθάνθηκε μιά έντονη εύεξία κα
θώς τό αυτοκίνητο τού γνωστού δημοσιογράφου
διέσχιζε μέ μεγάλη ταχύτητα τόν άδειο παραλια
κό δρόμο. Στό μαγνητόφωνο ή κασσέτα έπαιζε
άπαλά μπλούζ τής δεκαετίας τού "60. Μετά τή
Βουλιαγμένη έστριψε άριστερά. Τότε ήταν που
κατάλαβε γιά πρώτη φορά τό δεξι χέρι τού
Άρατζαφέρη κάτω άπό τή σκιστή φούστα της.
Βρισκόταν σέ μιά κατάσταση χαλαρής εύφορίας
μέ ύφέρπουσα σεξουαλικότητα.
«Θεέ μου, δέν πρέπει νά άφαιρεθώ... δέν
πρέπει νά ξεχάσω τήν άποστολή μου!!» σκέφτηκε καθώς άρχισε νά χάνει τήν αυτοσυγκράτησή
της. Μπροστά τους φάνηκε τό δασάκι τής Βου
λιαγμένης. Τό αύτοκίνητο έκοψε ταχύτητα καί
σταμάτησε στό στενό δρομάκι μέσα στά πεύκα.
Ήταν όλα τόσο ρομαντικά... Εκεί, στό πυκνό
σκοτάδι τού δάσους, δέν άργησε νά άποσπάσει
τό μυστικό τού> Άρατζαφέρη. Τό σχέδιο γιά τό
Ράδιο-Σχολιαστής ήταν τού Κωστόπουλου, τού
Σωτήρη Κωστόπουλου!! Και τότε μόνον τού
παραδόθηκε, όταν κατάλαβε ότι κάθε άντίσταση
θά ήταν μάταιη... ένώ στή φαντασία της βρισκό
ταν πάντα ό νεαρός έκδοτης της. Άραγε θά
μπορούσε ποτέ νά καταλάβει τή μεγάλη θυσία
της;... Τό τίμημα γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής
πού τής άνέθεσε;...
τις 13-12-83 έγκυροι κύκλοι
τού Υφυπουργείου Νέας Γε
νιάς έδήλωσαν: « Ή κυβέρνη
ση δέν θά έπιτρέψει σέ κανέναν νά παραβεί τούς νόμους
καί τό Σύνταγμα». Στίς 14-12-83 οί ίδιοι κύκλοι

δώ Ραδιοφωνικός Σταθμός
τού Σχολιαστή... σάς μιλά ό
έλεύθερος σταθμός τού Σχο
λιαστή... ό έλεύθερος σταθ
μός τού άγωνιζόμενου λαού...
Ή άνάγκη... ή άνάγκη τής έλεύθερης έκφρασης
μάς έκανε ραδιοπειρατές... Μετά τις δηλώσεις
τών πολιτικών άρχηγών θά άκούσετε...»
«Σύρμα!... έρχονται τά ραδιογωνιόμετρα!!» φώ
ναξε ό Τάκης. Ψύχραιμος ό έκδοτης τού Σχολια
στή διέταξε τή διακοπή τής έκπομπής και τήν
τοποθέτηση τού πομπού στήν άποθήκη. Πνεύμα
αύταπάρνησης καί ήρωισμού διαπότισε τήν υγρή
άπό αναμονή άτμόσφαιρα τής αίθουσας.. Ηρθε
ή ώρα τής σύγκρουσης μέ τό κράτος τής βίας!!
Οπου νά ναι θά σπάσουν τήν πόρτα... Στή
νεκρική σιγή πού έπικρατυύσε άκούοτηκε τό
κουδούνι τής έξωπορτας. Αργά άλλά σταθερά,
μέ τό πείσμα τού άγώνα και τής θυσίας ζωγραφι
σμένο στό χλωμό του πρόσωπο, ό νεαρός έκδο
της πήγε στήν πόρτα. Οταν άνοιξε φάνηκαν οί
πέντε άγριοι τύποι, κίτρινοι άπό κακία και μίσος,
έτοιμοι νά κατασπαράξουν κάθε φτωχό ραδιο
πειρατή... « Ολες οί ευθύνες είναι δικές μου.
Εμένα νά συλλάβετε!!» είπε μέ σθένος και
παρρησία έκείνος. « Εσάς!!» άναφώνηαε μέ έκ
πληξη και άπορία ό πρώτος, ένώ ψιθυριστά και
μέ διακοπτόμενη άπό άνάμικτα αισθήματα φωνή
είπε, «είμαι ξέρετε εισαγγελέας κύριε και τό
ψωμί μου βγάζω καθώς και τα παιδιά από δώ
πού είναι άστυνομικοί... Μπορούμε νά περάσου
με;... άν δέν ένοχλούμε βέβαια. », και συνέχισε
«Θά ήθελα κύριε νά σάς πώ ότι στή ζωή μου
ήμουν πάντα κακότυχος... έμένα βάζανε στις πιο
δύσκολες περιπτώσεις... έτσι ήρθαμε να ρίξουμε
μιά ματιά εις το ώραία σας γραφεία, γιατί τά
ραδιογωνιόμετρα, πού κάνουν βέβαια και λάθη,
έδειξαν ότι έχετε έναν μικρό πομπό πού ίσως
δέν ξέρετε ότι άπαγορευεται.. »
Οταν μπήκαν μέσα βρέθηκαν άντιμέτωποι
στό περιφρονητικό βλέμμα τών ραδιοπειρατών
Κοιτούσαν άριστερά και δεξιά οάν χαμένοι, καί
τί κακόγουστα ντυμένοι!!
«Τί κόλπο είναι αύτό...; γιατί δέν σπάσανε τήν
πόρτα, γιατί δέν μάς δέρνουν...;» ρώτησε ψιθυρι
στά ό έκδοτης τόν Δημήτρη και έκείνος σήκωσε
μέ άπορία τούς ώμους του... Σέ λίγο έφτασαν
έξω άπό τήν κλειδωμένη άποθήκη. «Μήπως θά
μπορούσαμε νά δούμε...» και πριν συμπληρώσει
ό εισαγγελέας .τή φράση του, άκούστηκε στήν
αίθουσα ένα μακρόσυρτο Ούου Ού Ου ... Εκεί
νη τή στιγμή ή Άντα άρχισε νά παίζει στό πιάνο
Χατζηδάκι καί νά τραγουδά ό Δημήτρης. Οί
άστυνομικοί πανικοβλήθηκαν. Πιό ιμυχραιμος ό
εισαγγελέας παρακάλεσε τόν νεαρό έκδοτη, άν
ήθελε, νά τόν άκολουθήσει γιά μιά τυπική κατά
θεση στό τμήμα...

τόν έβδομο όροφο τής οδού
Ζαλοκώστα ό Άρατζαφέρης
άνοιξε τή σαμπάνια... «Σωτή
ρη η ιδέα σου ήταν φοβερή!!»
είπε ό Μαρούδας. «Πώς τήν
πάτησε έτσι ό Λαλιώτης!!...» «Κύριε προϊστάμενε
μήν ξεχνάτε ότι ή εύθύνη άνήκει συλλογικά στήν
κυβέρνηση...» είπε πονηρά ό Σωτήρης ένώ ό
Μαρούδας έσκασε στά γέλια...

7 θ V Μάιο τού '8.1. οί οχεύεις τον 11ΛΣΟΚ με τι)
ΚΚΕ έφθαοαν ατό όριο τής ρήξης. μι αφορμή το
άρθρο 4 τού νόμου γιο τις κοινωνικοποιήσεις. Ιο
ΚΚΕ πρωτοστάτησε οι άντικνβερνητικές διαδη
λώσεις. αποχώρησε άπό τή Βουλή χιιί, μι δηλώοεις un'’ X Φλωράχη, ζήτηοε .πρόωρες εκλογές.
Π αρ'όλα αυτά, ή κρίση ατό έοω τιριχό τού
«μπλοκ τής Αλλαγής» ξεπεράστηκε μάλλον γρή
γορα καί οί οχέοεις τον ΚΚΕ μέ τό ΠΑΣΟΚ
άναθερμάνθηκαν. Μιά σειρά από πολιτικές πρω
τοβουλίες τον ΠΑΣΟΚ. όπως ή υπογραφή τής
συμφωνίας γιά τις βάσεις. δει· στάθηκαν ικανές
νά προκαλέοουν νέα κρίση. Πράγματι, παρά τις
διαμαρτυρίες τού ΚΚΕ για διάφορα ζητήματα
έοωτεριχής χαί έξωτεριχής πολιτικής, ό τόνος
διατηρήθηκε πάντοτε ήπιος, ή αντιπαράθεση πε
ριορίστηκε στα όρια ενός «μορατόριουμ» πού
μοιάζει νά πλανάται πάνω άπο τις όποιες όξύναεις στις οχέοεις τών δυο κομμάτων. Αέν αποτε
λεί υπερβολή νά υποστηρίζουμε ότι τό ΚΚΕ έχει
σταθεί από τόν 'Οκτώβριο τού 81 πολύ πιό ήπιο,
μεγαλόψυχο καί καλόπιστο, απέναντι στό ΠΑ
ΣΟΚ. σέ σύγκριση μέ τή στάση πού είχε υιοθετή
σει στή διάρκεια τής περιόδου 1974-81. Θέσεις
του ΠΑΣΟΚ πού γνώρισαν την οξεία κριτική τον
ΚΚΕ προεκλογικά, άτπιμετωπίζουν έποικοόομητιχά σχόλια, όταν υλοποιούνται άπο τήν κυβέρνη
ση. Ζητήματα πού γιά τό ΚΚΕ είχαν τό χαρακτή
ρα «ζητημάτων αρχής», όπως ,ΧΑΤΟ. ΕΟΚ. βά
σεις χλπ. δέν προξενούν παρά σχετικά άτονες
αντιδράσεις άπό μεριάς του. Τό παράδοξο τού
πράγματος γίνεται περισσότερο αισθητό μέ τήν
τελευταία απόφαση τής Κεντρικής Επιτροπής
τον ΚΚΕ
Η άπόφαση, έκτιμωντας αά θετική μία ολόκλη
ρη ένωτική πυρεία σέ μαζικούς χοίρους, όπως
στό φοιτητικό κίνημα, ατά κινήματα ειρήνης,
ΔΕΚ.
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στον αγροτικό συνδικαλισμό καί προπαντός στή
IΣΕΕ. προτείνει σαν έπιστέγασμα τή συνεργασία
τών προοδευτικών δυνάμεων γιά δημοκρατική
κυβέρνηση. Μεταξύ τών άλλων, ή άπόφαση τής
συνόδου ζητά ισότιμη συνεργασία γιά νά άιποκρουσθεί ή Δεξιά.
Δ ΥΟΜΙΣΙ σχεδόν χρόνια μετά τήν ανάληψη τής
έξυυσίας άπό τό ΠΑΣΟΚ πολύ λίγοι είναι έκείνυι
που έξακολυυθούν νά έλπίζυυν ότι ή κυβέρνηση
ανοίγει τό δρόμο γιά τό σοσιαλισμό καί άκόμη
λιγότεροι αυτοί πού μπορούν νά έχουν επιχειρή
ματα γιά νά στηρίξουν μιά τέτοια άποψη. Εν
πόση περιπτωσει, ή πρόσφατη απόφαση τής ΚΕ
τού ΚΚΕ δέν προσφέρει τέτοια επιχειρήματα καί
ή πρόθεση τον κόμματος αυτού νά σνμμετάσχει
στήν κυβέρνηση μένει μετέωρη. Αέν είναι τυχαίο
λοιπόν πού μία συνάντηση Παπανδρέου Φλωράκη ήταν αρκετή νά προκαλέσει ένα κύμα φημολο
γίας γιά μυστικές συμφωνίες ΓΙΑΣΟΚ-ΚΚΕ, πρω
τόκολλα κλπ. Τά σενάρια πού έπινοήθηκαν γιά
τήν περίπτωση ήλθαν νά κα/.ύφουν τό κενό τής
έπιχειρί]ματολογιας τής Αριστερός.
Εια τό ΚΚΕ. όμως, ή πρόσφατη άπόφαση τής
Κεντρικής τον Επιτροπής δέν αποτελεί τίποτα
τό καινούργιο. Η πρόθεσή τον νά σννεργααθεί
με τό ΠΑΣΟΚ έχει διατυπωθεί έπανε ιλημμένα
καί σέ κάθε σχεδόν ευκαιρία. Ακόμη καί στις
περιπτώσεις πού οί σχέσεις του μέ τό ΠΑΣΟΚ
όξύνονταν, φρόντιζε, διατυπώνοντας τό αίτημα
τής συμμετοχής, νά βοηθάει στήν εκτόνωση τής

κρίσης: γιά τό ΚΚΕ ή κυβέρνηση, άκόμη και στίς
χειρότερες ιπιγμές της, παρέμεινε <·κυβέρνηση
τής Αλλαγής··.
Ενα πρώτο, συνεπώς, χαρακτηριστικό τής πο
λιτικής τού ΚΚΕ απέναντι στό ΙΙΑΣΟΚ είναι ή
συνοχή της: είτε σξυνε τόν τόνο τής κριτικής τον,
είτε προχωρούσε σέ ανοιχτή υποστήριξη τής κυ
βέρνησης, τό ΚΚΕ διατήρησε κατά βάση τήν ίδια
στάση: έκκληση γιά ενότητα, γιά έλάχιστο κοινό
πρόγραμμα, γιά συμμετοχή στήν κυβέρνηση.
Δεύτερο στοιχείο πού χαρακτηρίζει τή στάση
τού ΚΚΕ είναι τό γεγονός ότι βρίσκεται σέ μία
διαδικασία συνεχών υποχωρήσεων απέναντι ατό
ΠΑΣΟΚ. Σέ κανένα ζήτημα τό ΚΚΕ δέν προσπά
θησε: τελικά νά ανατρέφει τήν πολιτική τής κυ
βέρνησης. Και αυτή ή πορεία φαίνεται ότι θά
συνεχιστεί, όσο τό ΚΚΕ καθορίζει σάν τελευταία
γραμμή άμυνάς του τήν αποτροπή τής έ.πανόόυν
τής Δεξιάς στήν έξουαία. Πρόκειται γιά μιά γραμ
μή άμυνας πού όχι μόνο δέν θίγει τήν πολιτική
τού ΠΑΣΟΚ, άλλά καί πού είναι πολύ εύκολο,
στό όνομά της, νά ύποσταλε ί ή όποια κριτική
πρός τήν κυβέρνηση, γιατί ή Δεξιά καραδοκεί...
Τέλος, τρίτο χαρακτηριστικό τής στάσης τού
ΚΚΕ είναι ότι τό εύρος τών πολιτικών πρωτοβου
λιών, πού μπορε ί νά άναλάβει, είναι ήδη έξαιρετικά περιορισμένο Η πολιτική πού υιοθετεί
απέναντι στήν κυβέρνηση φαίνεται νά είναι όλο
καί περισσότερο επιβεβλημένη στό κόμμα αυτό
έκ τών πραγμάτων. Δέν μπορεί δηλαδή τό ΚΚΕ
νά προχωρήσει σέ μία ανοιχτή ρήξη μέ τό ΠΑ-

ΚΚΕ - ΠΑΣΟΚ:

Πραξικόπημα Γιαρουζέλσκι στήν Πολωνία καί τό Π.Γ.
τοϋΚΚΕ αέ άνακοίνωαή του τονίζει πώς «... όρισμένες
δημοκρατικές όργανώσεις καί κινήσεις δέν δείχνουν τήν
άπαιτούμενη ευθύνη καί προωθούν πρωτοβουλίες σέ μαζι
κούς φορείς γιά έκδηλώσεις «διαμαρτυρίας» σχετικά μέ τά
Πολωνικά, πού ευνοούν τήν έπέκταση τής έκστρατείας
τών άντιδραστικών δυνάμεων, πού οί στόχοι της στρέφο
νται συνολικά ένάντια στίς δυνάμεις τής προόδου καί τής
ειρήνης...». Τό ΠΑΣΟΚ πάντως δέν κατονομάζεται άνοιχτά, μέ τή φόρμουλα τών «δημοκρατικών όργανώσεων
καί κινήσεων».
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Ό Α. Παπανδρέου τάσσεται έναντίον τής συμφωνίας
ΑΚΕΛ-Κυπριανοϋ γιά τίς Κυπριακές έκλογές. Ανακοί
νωση τοϋ Γρ. Τύπου τής Κ.Ε. τονίζει πώς: «...άποτελει
ώμή έπέμβαση στίς έσωτερικές ύποθέσεις ένός ανεξάρτη
του κράτους... καί πέρα άπ' όλα τά άλλα μιά έκδήλωση
άντικομμουνισμοϋ ».
Ή κυβέρνησή τοϋ ΠΑΣΟΚ έγκρίνει τήν αίτηση είαόόου τής Ισπανίας στό ΝΑΤΟ. Τό ΚΚΕ διά τοϋ Π.Γ.
ύποατηρίζει πώς: «...άποδέχεται μιά καθαρά ψυχροπολε
μική πράξη, πού διευκολύνει τά άμερικανικά έμπρηστικά
σχέδια σέ βάρος τής ύφεσης καί τής ειρήνης».
« Η κυβερνητική στάση μέ τήν άπροκάλυπτη παραβίαση
τής αυτοτέλειας τών συνδικαλιστικών όργανώσεων, τίς
έπιθέσεις ένάντια στίς δημοκρατικά έκλεγμένες διοικήσεις
τών Συλλόγων, τή χρήση τών κρατικών μέσων ένημέρωσης
σάν άπεργοσπαστικών μηχανισμών, τίς συκοφαντικές έπιθέσεις σέ βάρος τού ΚΚΕ καί τίς πρόσπάθειες διάσπασης
τών άγωνιοτών τής Αλλαγής, πού πάλεψαν άπό κοινού γιά
τήν ήττα τής Δεξιάς, άποτελούν έπικίνδυνες έκδηλώσεις
μιδς νοοτροπίας πού δέν συμβιβάζεται μέ τήν δημοκρατία
καί τήν άλλαγή».
(Γρ. Τύπου τής Κ.Ε. γιά τίς άπεργίες)
«...γιατί δέν έξασφαλίζεται ή συνεργασία καί ή κοινή
δράση πού είναι καί ή μεγαλύτερη εγγύηση γιά νά ξεπεραστούν οί δυσκολίες, άκόμα καί οί έπιβολές ντόπιων καί
ξένων;... κάθε θετικό μέτρο έτσι ή άλλιώς θά τό ύποστηρίζουμε. Κάθε μέτρο πού άντιτάσσεται στό δρόμο πρός τήν
άλλαγή θά τό πολεμάμε».
(άπό συνέντευξη Τύπου του X. Φλωράχη γιά τίς θέσεις
τοϋ 11ου Συνέδριου).

Έν όψει τών Δημοτικών έκλογών ό X. Φλωράκης
διευκρινίζει:
«....Θεωρώ χρέος νά σάς διαβεβαιώσω κατά τόν πιό
κατηγορηματικό τρόπο πώς τό ΚΚΕ δέν πρόβαλε ούτε
παράλογες ούτε ύπερβολικές άξιώσεις. Ή μόνη άξίωση
πού πρόβαλε τό ΚΚΕ ήταν νά ύποστριχτοϋν άπό κοινού οί
καταξιωμένοι δήμαρχοι άνεξάρτητα σέ ποιό κόμμα άνήκουν».
Ο Α. Παπανδρέου, αέ συνέντευξή του στα ΝΕΑ, κατη
γορεί τό ΚΚΕ ότι υπονομεύει τήν Αλλαγή καί τήν
πολιτική τής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Μιά βδομάδα άργότερα ό X. Φλωράκης σέ αυνένευξή του στό ΒΗΜΑ θά
απαντήσει αέ ήπιο τόνο:
«...άπέναντι σ' αύτη τή μεγάλη αντίθεση πού διαπερνά
όλες τις πτυχές τής έλληνικής κοινωνίας πρέπει νά ξεκαθα
ρίσει τή θέση του τό ΠΑΣΟΚ καί νά μάς πει μέ τό μέρος
τίνος είναι ή πολιτική πού έφαρμόζει ή κυβέρνησή του;...
Εμείς δέν έπιδιώξαμε, δέν θελήσαμε καί δέν θέλουμε
καμιά ένταση, καμιά όξυνση τών σχέσεων μέ τό ΠΑΣΟΚ.
Τό ίδιο δέν θελήσαμε καί δέν έπιδιώξαμε καμιά άντιπαράταξη στίς δημοτικές έκλογές...»
Καί σχεδόν ταυτόχρονα, αέ συνέντευξη Τύπου ατούς
ξένους ανταποκριτές: «Πάντως έμείς πιστεύουμε ότι
υπάρχουν καί πολλά σημεία καί κοινοί στόχοι τού ΚΚΕ καί
τού ΠΑΣΟΚ. Καί κάνουμε ό,τι μπορούμε άπό τήν πλευρά
μας, γιά νά άντιμετωπίσουμε άπό κοινού αύτά τά προβλή
ματα».
Πολιτική Απόφαση τοϋ 11ου Συνέδριου τού ΚΚΕ
«...Ή κυβέρνηση δέν θίγει τήν άσυδοσία καί τά προνό
μια τών μονοπωλίων, ρίχνει τά βάρη τής κρίσης μονόπλευ
ρα στους έργαζομένους... Ή πολιτική τής κυβέρνησης
χαρακτηρίζετε» άκόμα άπό τήν προσπάθειά της νά υποτά
ξει τό μαζικό κίνημα, νά τό περιορίσει ατά πλαίσια τών
έπιλογών της καί νά καλλιεργήσει τή ρεφορμιστική λογική
καί πρακτική τής συνεργασίας τών τάξεων. Χαρακτηρίζε
ται έπίσης άπό τήν ήγεμονιστική καί όρισμένες φορές
αυταρχική στάση της άπέναντι σέ ζωντανές λαϊκές δυνά
μεις... Άπό τήν μεθόδευση ρήξης άνάμεσα στή βάση τού
ΚΚΕ καί τού ΠΑΣΟΚ. Άπό τήν χιμαιρική έπιδίωξη τής
ήγεσίας τοϋ ΠΑΣΟΚ νά άπομονώσει τό ΚΚΕ καί νά
περιορίσει τό ρόλο του καί τήν έπιρροή τε»υ».

...
*

ΣΟΚ χωρίς νό άποσταθε ροπηιηθεϊ τό «ύνολο τών
πολιτικών τον στόχωι. «λλίί κετι ο τύπο,- ττ)ς
οργάνωσης που συγκροτεί
//«(ιό τις διάφορετικές Λε ωρητικι , «ς τ τι/οο ς
τον, οι αναλύσεις, τόυο τσυ ΚΚΕ όσο και τού
ίΙΑΣΟΚ κατατείνουν. ne κοινό σχμπεράσμ«r«
yi« τήν ελληνική κοινωνία: «στρεβλή. περιορισμένη χαι έξαρτημένη ανάπτυξη», «κυριαρχία μετα
πρατών» χλπ. Αλλα καί τά οράματα τον εκδημο
κρατισμού χαι τής ανάπτυξης μεοω τής «έξυγίανοης και βελτίωσης τής άποόοτικότητας τον δημό
σιον τομέα··, έμπνέονν τις πολιτικές επιλογές και
τών όνο κομμάτων Ή κριτική τών καπιταλιστι
κών σχέσεων έξονσίας και έκμετάλλί νσης απου
σιάζει σέ κάβε περίπτωση.
Ετσι είναι φυσικά ή κριτική τον ΚΚΕ νό
έξαντλεϊται σέ καταγγελίες γιά ασυνέπεια τον
ΠΑΣΟΚ ώς πρός τό πρόγραμμά τον - ακριβώς
γιατί οι εξαγγελίες τον ΙΙΑΣΟΚ είναι κατά βάση
ταυτόσημες μέ τά οράματα τον ΚΚΕ Στην περί
πτωση πού τό ΚΚΕ προχωρούσε σε μία ριζική
κριτική τής πολιτικής τον ΙΙΑΣΟΚ. τότε αυτόμα
τα 0ό άνοιγε μία διαδικασία αυτοκριτικής καί
άμφισβήτησης τών δικών τον δραμάτων, υφιστά
μενο μία σοβαρή κρίση. Αν λοιπόν ή Αλλαγή δέν
οδηγεί παρά στή στιιθεροποίηση τής αστικής
έξονσίας. αυτό είναι κάτι πού τό ΚΚΕ όχι μόνο
δέν μπορεί νά τό διαπιστώσει, άλλά ούτε κάν τον
επιτρέπεται νά τό διανοηάεί.
\ΛΑ καί ό τύπος τής οργάνωσης τον ΚΚΕ

τροποποιήθηκε σημαντικά μετά τον Οκτώβριο
τον ΊHI. II άναμόρφωση τον συνδικαλιστικού
κινήματος, ή αποπομπή τής Δεξιάς απο τη I ΣΙ I
και τήν ΙΙΛΣΕΙ ΕΣ. ή διεύρυνση τώι αρμοδιοτή
των τής τοπικής αυτοδιοίκησης - άπατε λέ'«ματ«
ύλιι τής σταθεροποίησης τού ΙΙΑΣΟΚ στη\ κ ι βερνηση- και ή συγκρότηση νέων γράφε ιακρατικών μηχανισμών «τους τόμε ίς «υτους, διόγκωσαν
θεαματικά τον αριθμό τώι στελεχών τού ΚΚΕ π οι
επανδρώνουν αυτούς τούς νέους μηχανισμούς
Αυτή ή μερίδα τών στελεχών τον ΚΚΕ αποκτά
ολοένα καί μεγαλύτερη βαρύτητα (αριθμητική
καί πολίτικε)) στον κομματικό μηχανισμέ) τού
ΚΚΕ. Ιΐροκειται γιά στελέχη πού έρχονται σε
κάποιες θέσεις όχι γιά νό συγκροτηθούν, άλλά
γιά νά ηυνδιαλλαγονν μέ την κι βερνηση. Είναι
στελέχη, όσο το πολιτικό πλαίσιο τής Αλλαγής
τους δίνει τή δυνατότητα νό βρίσκονται σε κά
ποιο πόστο τής συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
ή τής τοπικής αύτοδιοίκησης. Η άπειλη τή,
επάνοδον τής Δεξιάς είναι φυσικό λοιπόν να
σπείρει σέ αύτή τή μερίδα τον πανικό.
Σέ μια τέτοια κατάσταση, οι κλαδικές οργανώ
σεις του ΕΚΕ. που επι χρονιά είχαν συγκροτηθεί
στη βάση μιάς άντιπαλότητας πράε, το κράτος
τής Δεξιάς». έμειναν μετεωρες: ά\ δέν ύποχρεωθηκαν νό περιστειλουν τις διεκδικήσεις τους,
έμειναν οπωσδήποτε χωρίς πολίτικη κατεύθυνση.
Η διάλυσή τους και το πέρασμα τών μελών του.
στις συνοικίες άποτελεσε για το ΚΚΕ μια λύση.
Τά κινήματα ειρήνης μπορούν να προσφέρουν

Τό ειδύλλιο
ΙΑΝ.

83

MAP.

83

ΑΠΡ.

83

ΜΑΗΣ 83

«Είναι άνάγκη οί πρόσφατες θετικές αντιδράσεις τής
κυβέρνησης σέ μιά σειρά άμερικανικές προκλήσεις νά μή
περιοριστούν σέ διπλωματικούς έλιγμούς, άλλά νά προσα
νατολίσουν μέ σταθερότητα τή τακτική της στή κατεύθυν
ση τής άπομάκρυνσης τών βάσεων».
(άνακυίνωση του Ιρ. Τύπου γιά τις βάσεις).
«..Τί σημαίνει αυτό τό «μορατόριουμ;» Αν μ' αύτό τόν όρο
έννοούν τήν επιδίωξη τού Κόμματός μας γιά συνεργασία
άνάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις, τότε αύτό δέν είναι
κάτι καινούργιο. Είναι καί θά παραμείνει σταθερή θέση
τού ΚΚΕ, πού τήν επεξεργαστήκαμε ολοκληρωμένα στό
11ο Συνέδριό μας... Δέν έχουμε καμιά προκατάληψη νά
άναγνωρίσουμε μία θετική ένέργεια ή ένα θετικό μέτρο
τής κυβέρνησης... παίρνουμε πάντα ύπόψη τή συγκεκριμέ
νη πραγματικότητα καί πρώτα καί κύρια τή δράση τής
Δεξιάς καί τών ξένων...»
(συνέντευξη Φλωράκη ατό ΕΘ.\ΟΣ)
«... Η κυβέρνηση έχει χρέος άντί νά προχωρεί σέ νευρι
κές καί αυταρχικές άντιδράσεις πού οδηγούν σέ άδιέξοδα,
νά πάρει άμεσα έποικοδομητικά μέτρα βασισμένα στό
διάλογο μέ τούς έργαζόμενους καί στή κατανόηση τών
όξυμένων προβλημάτων τους».
(Γρ. Τύπον γιά τις άπεργίες
ΕΑΣ-ΗΛ ΠΑΠ-ΕΙΝΑ Π-ΟΙΕΛΕ)
Ή κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ, γιά τήν αντιμετώπιση τών
άπεργιών, έχει κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς
άπεργοσπαστικούς μηχανισμούς, μέ άποκορύφωμα τήν
έξαγορά μέλους τού Δ.Σ. τού ΕΑΣ, γιά τήν όνατροπή
τής πλειοψηφίας.
«Μέ πρόσχημα τήν κατάθεση νομοσχεδίου γιά τήν
προώθηση δήθεν τών κοινωνικοποιήσεων στό δημόσιο
τομέα, ή κυβέρνησή προχωρεί σέ μιά πρωτοφανή έπίθεση
κατά τών δικαιωμάτων καί συνδικαλιστικών έλευθεριών
τών έργαζομένων. Τέτοια άντεργατικά μέτρα... πλήττουν
εύρύτερα τούς έργαζομένους τής χώρας καί ύπηρετούν
μόνο τά μονοπώλια».
(Γρ. Τύπου τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ)
Ό X. Φλωράκης ζητά τήν παραίτηση τής κυβέρνησης
καί τήν άμεση προσφυγή σέ εκλογές, μέ αφορμή τό
άρθρο 4 καί τις κοινωνικοποιήσεις.
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λοιπον οννι,^ ιζί ται rt οταο), τη Γ ΚΚΕ
απέναντι στο ΙΙΑΣΟΚ ·>· νοχη, ι ποχωρητικοτητα.
στενά περιθιωρια επιλογών, αμβ/.ι νση τής αντιπα
λότητας του προ, τη ι κρατική εξαίσια Με μια
τέτοια στάσε, είναι γεγονός «τ. το ΚΚΕ καταρθώnt, π ana τ ις nn<nt ^ ennytont^nt ις. va bieTtjnt/itt t
κατα βιίση τις οργανωμένε ς δυνάμεις του ,1ε ν
κατόρθωσε όμως ν« αναδειχθε ι το άντιπαλο δέος
τού ΙΙΑΣΟΚ. να όποτελεσει πόλο συσπειρωση,
εΐ'ούτεοων κοίνωνικιστ μερίδωι πέρα απο τις
κατα παράδοση επιρροές του
Ή τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτρο
πή, τού ΚΚΕ δειχτεί οτι το κομμά «ι το δεν
προ τίθεται να άλλαξει θεαματικά τη στάση τοι
στήν πορεία προς τις ε ύ·ρωε κλογε ς Είναι λοιποί'
δύσκολο για το ΚΚΕ νά αποκόμισε t εκλογικά
οφέ/.η σαν αποτέλεσμα τής πολιτικής Τοι (ύ
ποοσεχε ίς εκλογές δεν πριίκε ιται νι: προσφ ε ρουι
στο ΚΚΕ την ευτυχία τού 17
Χρ. Βερναρδάκης
Ιαχής Μαστραντωνης

«Στό βωμό τών έπιδιωξεων τών μονοπωλίων γιά περισ
σότερα ληστρικά κέρδη, στήν έπιδίωξη ύποταγής τής
έργατικής τάξης, θυσιάζονται οί προεκλογικές επαγγελίες
καί οί κοινές θέσεις τών δημοκρατικών συνδικαλιστικών
δυνάμεων γιά τόν έκδημοκρατισμό τού έργατικού κινήμα
τος Η Ε.Ε. τής ΕΣΑΚ-Σ καλεί όλη τή διορισμένη διοίκηση
να μήν έπωμισθεί τό ρόλο έγκάθετης προσωρινής διοίκη
σης».
(ανακοίνωση τής ΕΣΑΚ-Σ γιά τό
διορισμό τής διοίκησης στή ΓΣΕΕ).
Η υπογραφή τής συμφωνίας γιά τις Βάσεις είναι το
γεγονός τού μήνα. Τό ΚΚΕ σέ ανακοίνωση του σέ πολύ
ήπιο τόνο, παρ' ό,τι οί βάσεις ήταν πάντα θέμα αιχμής
γι 'αύτό. θά τονίσει « H κυβέρνηση μονογραφοντας μιά
τέτοια συμφωνία δέν τηρεί τό συμβόλαιο πάνω στό όποιο
έχει δεσμευτεί άπεναντι «τόν ελληνικό λαό».
Ενώ ή Βουλή συζητά καί ψηφίζει τή συμφωνία τών
βάσεων (τό ΚΚΕ αποχωρεί άπό την ψηφοφορία), οί
οργανώσεις ειρήνης διοργανώνονν κοινή εκδήλωσή για
τά Πυρηνικά καί τόν άφοπλισμό.

Συμφωνία ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ στήν ΓΣΕΕ καί μοίρασμα τού
Προεδρείου της

Η άπόφαση τής ολομέλειας τής Κ.Ε τονίζει:
«Τό ΚΚΕ έχει ξακαθαριοει ότι παρά τήν άντίθεσή του
μέ τή γενική κατεύθυνση τής κυβερνητικής πολιτικής
μεγάλα θέματα τής άλλαγής και μέσα στήν άντιθεοη αύτή,
έπιδιώκει ισότιμες συνεργασίες μέ τό ΙΙΑΣΟΚ πάνω σέ
συγκεκριμένο ζητήματα...»

-iy o

ήταν κατά τις έκτιμήσεις
τής έκθεσης τού ΟΟΣΑ γιά τήν
Ελλάδα ή έξέλιξη τιjÇ μεταποιητι
κής δραστηριότητας τό 1983 σε
σχέση μέ τό 1982. Πράγμα πού
σημαίνει ότι οί προβλέψεις γιά βιο
μηχανική άνάκαμψη δέν έκπληρώθηκον. Ή έκτίμηση γιά τήν έξέλιξη
τών έπενδύαεων παγίου κεφαλαίου
είναι -0,5%: έπίσης δυσμενέστερη
άπό τήν κυβερνητική πρόβλεψη γιά
αύξηση κατά 0,5%.

70 %

ήταν ή υποτίμηση της
δραχμής έναντι τού δολαρίου άπό
τό 1970 ώς τά τέλη τού 1983. Εξί
σου σημαντική ήταν τά τελευταία
χρόνια καί ή υποτίμηση τής δραχ
μής έναντι τών ευρωπαϊκών νομι
σμάτων; άπό τό Μάρτιο τού 1979
ώς τά τέλη 1983, ή δραχμή έχασε τό
40% τής άξίας της σέ σχέση μέ τήν
Εύρωπα'ίκή νομισματική Μονάδα
(ECU).

35 , 7 % τού

'Ακαθάριστου
'Εγχώριου Προϊόντος καλύπτουν
τό 1983 ατήν Ελλάδα ή φορολογία
καί οί εισφορές κοινωνικής άσφάλισης. Τό ποσοστό αύτό είναι τό χα
μηλότερο τής ΕΟΚ όπου είναι
46,6% κατά μέσο όρο.

1, 7 %

ήταν στίς ' Ηνωμένες
Πολιτείες κατά τό πρώτο έννεάμηνο τού 1983 ή μέση όνομαστική
αύξηση τών αμοιβών στίς έπιχειρήσεις μέ πάνω άπό 1000 έργαζόμενους. "Ενα ποσοστό πολύ χαμηλό
τερο άπό τόν πληθωρισμό πού κυ
μαίνεται γύρω στό 5%. Καί μιά άπό
τίς έξηγήσεις τού δυναμισμού τής
άμερικανικής άνάκαμψης.

- 0 , 25 %

είναι ή άναθεωρημένη έκτίμηση τού ΟΟΣΑ γιά τήν
αύξηση τών Τουρκικών έξαγωγών
τό 1983. Όμολογουμένως ό Τουρ
κικός έξαγωγικός έπεκτατισμός δέν
τά πάει πολύ καλά.

31 %

τής άκαθάριστης προστιθεμένης άξίας άναμένεται νά φθάσει φέτος το μέσο έπίπεδο μικτών
κερδών στίς μεταποιητικές έπιχειρήσεις τών έξι μεγαλυτέρων βιομη
χανικών χωρών. Τό ποσοστό αύτό
είναι τό ύψηλότερο μετά τό 32%
τού έτους 1973.
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Οί αριστεροί διαχειριστές
τής εργατικής δύναμης.
(μέ αφορμή ενα άρθρο στην ΑΥΓΗ)

έ μία άπό τίς πιό συνεκτικές
καί άποδιοργάνωση τών έργατών,
συγκεντρώσεις δημοσιογρα
ούτε μέ διεκδικήσεις γιά τή διαφύ
φικών κοινοτοπιών καί μαρλαξη τής συνοχής τής έργατικής
ξιστοηχούντων φράσεων, ό Αιμίλιος
τάξης μπροστά στό διογκούμενο
Ζαχαρέας, μέλος τής Κ.Ε. τού ΚΚΕφαινόμενο τής άνεργίας.
εσ. καί Γενικός Διεθυντής τής ΕΌπως καί στίς άλλες άνάλογες
ΚΤΕΝΕΠΟΛ κατόρθωσε νά παρου
τοποθετήσεις ή άναφορά στόν «ύ
σιάσει (Αύγή 18.12.83) ύπό τόν τίτ
περτροφικό δημόσιο τομέα» γίνεται
λο «ή άνεργία καί ή άγορά τής
μέ μόνη συνεπή λογική τήν καθή
εργασίας», τήν πληρέστερη «άριλωση τών άμοιβών καί τή μείωση
στερή» πρόταση γιά τή διαχείριση
τού άριθμού τών «άντιπαραγωγιτής άγοράς τής έργασίας, έχοντας
κών» δημοσίων ύπαλλήλων, καί τήν
συγχρόνως τήν ειλικρίνεια νά μήν
αποδιοργάνωση τών «συντεχνιών»
άσχοληθεί καθόλου μέ τό ζήτημα
τους. ΓΓ αύτό καί ή περιφρόνηση
τής άνεργίας.
τής πραγματικότητας είναι άπαραίΓιά νά στηρίξει τή «μαρξιστική
τητο χαρακτηριστικό τής άνάλυσης:
προσέγγισή» του ό Ζαχαρέας ξεκι
ποιος δημόσιος τομέας όμως είναι
νάει άπό δύο θέσεις γιά τήν άγορά
ύπερτροφικός, ή ύγεία, ή παιδεία, ή
έργασίας στήν ' Ελλάδα πού ή κάθε
κοινωνική άσφάλιση ή οί δημόσιες
μία χωριστά ή καί οί δύο μαζί έχουν
συγκοινωνίες; Κι άν στίς τράπεζες
τύχει τής ευρύτερης διαταξικής καί
(πού περιλαμβάνονται συνήθως στό
διακομματικής άποδοχής, άπό τό
δημόσιο) θεωρούν οί χρονομέτρες
Σύνδεσμο Βιομηχάνων ώς τόν Πολί
μας ότι ύπάρχει άργός ρυθμός έρ
τη καί άπό τό ΠΑΣΟΚ ώς τόν
γασίας, τό ιδανικό τους είναι μήπως
Οίκονομιχό Ταχυδρόμο: 1) τό μυ
οί νέες μικρές (ξένες καί ελληνικές)
στικό τής αύξησης τής παραγωγικό
τράπεζες όπου δουλεύουν πυρετωτητας τής οικονομίας βρίσκεται
δώς καί όπου πραγματοποιείται μία
στόν περιορισμό «τού ύπερτροφιδιαρκής προσπάθεια άποδυνάμωκού δημόσιου τομέα καί τών διαφό
σης τών συνδικαλιστικών δομών;
ρων παρασιτικών έπαγγελμάτων»,
Αλλά, ό αριστερός οικονομολόγος
καί 2) ή βιομηχανία παραμένει κα
μας, χρειάζεται νά παρουσιάσει καί
θυστερημένη καί λίγο παραγωγική
μία φανταστική εικόνα τής ίδιας
λόγω τής έλλειψης ειδικευμένου έρτής άγοράς έργασίας: ή άποψη ότι
γατικοϋ προσωπικού. Καί βέβαια
ύπάρχει ένα πλεονάζον έργατικό
αυτός ό καλός κόσμος τά λέει όδυναμικό τό όποιο δέν άπορροφάλ' αύτά γιά τό καλό φυσικά τών
ται άπό τή βιομηχανία άλλά άπορχαμηλόμισθων έργατών, άλλά ή
ροφάται άπό τό δημόσιο τομέα, δέν
μαρξιστική όρθοδοξία του δέ φθά
έχει καμία σχέση ούτε μέ τήν τρέ
νει μέχρι τού σημείου νά άσχοληθεί,
χουσα πραγματικότητα ούτε καί μέ
ούτε μέ τό ποσοστό έκμετάλλευσης
τήν ιστορική έξέλιξη τού έλληνικού
τής έργατικής δύναμης, ούτε μέ τόν
καπιταλισμού μεταπολεμικά (τό
κατακερματισμό τής έργατικής τά
πλεονάζον έργατικό δυναμικό άξης σέ μικρές παραγωγικές μονάδες
πλώς μετανάστευσε). Τά πράγματα
πού μόνος λόγος ύπαρξής τους γιά
είναι λίγο διαφορετικά: ή ζήτηση
τόν καπιταλισμό είναι ή διάσπαση
άπασχόλησης κατευθύνεται πρός
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τό δημόσιο γιά τόν άπλό λόγο ότι
προσφέρεται σταθερή καί σχετικά
καλύτερα άμοιβόμενη έργασία,
πράγμα τό οποίο δέν οφείλεται στό
σκανδαλώδη χαρακτήρα αύτών τών
«προνομίων», άλλά στίς σκανδαλώ
δεις συνθήκες άπασχόλησης καί άμοιβής στή βιομηχανία καί τόν ιδιω
τικό τομέα. Κι άν δεκάδες χιλιάδες
νέοι συνωστίζονται ατούς διαγωνι
σμούς, γιά λίγες θέσεις στό δημό
σιο, αύτό δέ σημαίνει ότι δέ δου
λεύουν ή δέ θά δουλέψουν κάπου
άλλοΰ, ή ότι, στίς σημερινές ιδιαίτε
ρα συνθήκες, δέ θά προστεθούν
στόν άριθμό τών άνέργων πού ύπάρχουν χωρίς νά έμφανίζονται
στίς ούρές τών διαγωνισμών τού
δημοσίου.
Ό «έφεδρικός στρατός έργα
σίας» πού κατά τόν Ζαχαρέα θά
έπρεπε νά ύπάρχει, είναι φυσικά
μιά καθημερινή πραγματικότητα,
διαφορετικά θά ήταν πολύ σημαντι
κότερη ή πίεση γιά αύξήσεις τών
άμοιβών στή βιομηχανία. Αύτό πού
ύπάρχει καί πού μόνιμα διαπιστώ
νουν οί βιομήχανοι είναι μιά στενό
τητα στήν άγορά ειδικευμένης έρ
γατικής δύναμης. Ή μεταρρύθμιση
τού έκπαιδευτικοϋ συστήματος έπιδιώκει νά δημιουργήσει τήν ύποδομή γιά τήν άνάπτύξη τού στρώμα
τος τών ειδικευμένων έργατών καί
τεχνικών, άλλά οί κοινωνικές συν
θήκες γιά τήν έκπλήρωση αύτής
τής μεταβολής είναι ή ύποβάθμιση
τών συνθηκών έργασίας καί άπα
σχόλησης στούς «προνομιούχους»
κλάδους τού δημόσιου τομέα. Όλα
αύτά βέβαια δέ συμβαίνουν σέ κά
ποιο σοσιαλιστικό παράδεισο τών
έργαζομένων άλλά στίς συνθήκες
τής καπιταλιστικής κρίσης, δηλαδή
αύξανόμενης άνεργίας, πού άποτελεί έξάλλου καί τήν πραγματική οι
κονομική καί κοινωνική βάση στήν
όποια μπορούν νά στηριχθοϋν οί
νέες αύτές διαχειριστικές προτά
σεις.
ΓΓ αύτό καί στίς άναλύσεις τών
άριστερών διαχειριστών τής έργατι
κής δύναμης, τό ζήτημα τής άνερ
γίας είναι ένα άπό τά «προβλήμα
τα» πού θά λυθούν άν όλα πάνε
καλά, όπως τό ισοζύγιο, ή δραχμή,
οί έξαγωγές κλπ. ΓΓ αύτό καί τό
ζήτημα κάποιων άνεξάρτητων διεκ
δικήσεων τής έργατικής τάξης απέ
ναντι στό πρόβλημα τής άνεργίας
δέν περνάει κάν άπό τό μυαλό
τους, πού έχει πλέον άπορροφηθεί
πλήρως άπό τή νέα ύπευθυνότητά
του μπροστά στίς άνάγκες τού κα
πιταλισμού. Τό έπίδομα άνεργίας
γιά όλους λ.χ. θά οδηγούσε κατά
πάσα πιθανότητα σέ νέα «διόγκω
ση τών δημοσίων δαπανών!»
Σέ παλαιότερες παραλλαγές «άριστερής» διαχείρισης τής κρίσης, ύπήρχε ή λιτότητα γιά τήν έργατική
τάξη άλλά μαζί καί ή φροντίδα νά
βρεθεί ό τρόπος διατήρησης τής
συνοχής της μέ τή μείωση τού χρό
νου έργασίας καί τήν άνάπτύξη τών
όργανωτικών της δομών. "Ισως έπειδή αύτή ή έκδοχή άποδείχθηκε
μή ρεαλιστική, κάνει πλέον τήν έμφάνισή της μία άλλη, καθαρά λει
τουργική καπιταλιστική, πού οί άναφορές της στήν έργατική τάξη
είναι μόνο τελετουργικές.

ΕΟΚ: ποιος θυμάται τό μνημόνιο;
σο έπαληθεύεται cm ή έντα
ξη στήν ΕΟΚ έχει έπιταχύνει
τή διαδικασία έπιδείνωσης
τών προβλημάτων τής έλληνικής οι
κονομίας, τόσο η κυβέρνηση τού
ΠΑΣΟΚ πολλαπλασιάζει τις άποδείξεις μιας καλής κοινοτικής συμπερι
φοράς στόν οικονομικό τομέα.
Πρώτο, διότι άπό τις 10 κατηγορίες
προϊόντων γιά τά όποια έπεβλήθησαν τόν Φεβρουάριο τοΰ 1983 πε
ριοριστικά μέτρα στίς εισαγωγές,
μόνο οί τρεις θά προστατευθούν
καί τό 1984, αν γίνει δεκτή ή σχετι
κή αίτηση πού έχει υποβάλει ή
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κυβέρνηση στήν Κοινότητα. Δεύτε
ρο, διότι άπό τήν 1η Ιανουάριου
1984 δέ θά ισχύει πλέον γιά τούς
εισαγωγείς τό καθεστώς τών χρημα
τικών προκαταβολών καί ή υποχρε
ωτική πληρωμή τοίς μετρητοίς τών
προϊόντων πού είσάγονται άπό τήν
ΕΟΚ.
Μιά τόσο καλή κοινοτική διαγω
γή δέν είναι άπαραίτητη, καί μέ τά
δεδομένα τής ΕΟΚ άκόμα θά υπήρ
χαν τρόποι νά έπιβληθεί κάποια
προστασία σέ κλάδους όπου παρατηρείται πτώση τής παραγωγής καί
αύξηση τής άνεργίας. Επίσημα, μέ

νέπεια τής άντίληφ·ης γιά τήν «πα
ί κτιβερνητικοί υπεύθυνοι άραμορφωμένη καί στρεβλή άνάπτνρέσκονται νά λένε ότι ή έν
ξη», τού έλληνικού καπιταλισμού:
νοια τής «κοινωνικοποίησης»
μέχρι τώρα υπήρχε μία συνεχής
καλύπτει μιά σύνθετη πραγματικό
χρηματοδότηση καί μή βιώσιμων ά
τητα. Καί δέν έχουν φυσικά άδικο:
κόμα έπιχειρήσεων, καθώς καί μιά
άνάμεσα στήν ΓΙυρκάλ, όπου ή έέλλειψη πρωτοβουλιών (έπενδυτιντατικοποίηση τής δουλειάς θά κά
κών, έξαγωγικών, έμπορικών, συνε
νει τούς έργάτες νά νοσταλγήσουν
ταιριστικών) τών έπιχειρήσεων, καί
τίς κατακτήσεις τους τής έποχής
τό κράτος -μέ τήν άντίληψη τού
τού Μποδοσάκη, καί στή Φιξ, πού
κοινοί' συμφέροντος πού τό χαρα
θά κλείσει άφοϋ δοθούν πλήρεις
κτηρίζει- έπρεπε νά έπέμβει, καί νά
άποζημιώσεις (αυτό έλειπε) στούς
δραστηριοποιηθεί γιά νά άποκαταάπολυμένους έργαζόμενους, υπάρ
σταθούν ύγιείς συνθήκες άπόδοσης
χει προφανώς κάποια άπόσταση.
καί άνταγωνιστικότητος.
Υπάρχει όμως και ένα βασικό κοι
Τό πώς διάφορα έξυπνα καί άρινό χαρακτηριστικό: ή καθαρά καπι
στερά παιδιά στό υπουργείο ' Εθνι
ταλιστική λογική τής διαχείρισης,
κής Οικονομίας συγκινούνται μέ
πού δέν άφορά μόνο τούς ρυθμούς
τής δουλειάς καί τή διάσπαση τών
κάτι τέτοιες προοπτικές, είναι ένα
έργατών μέ ένα ιεραρχημένο σύστη
ιδιαίτερο ζήτημα. Γεγονός πάντως
μα επιδομάτων καί βαθμολογιών
είναι ότι τά άρμόδια έπιτελεία άσχολούνται σ' ό,τι άφορά τίς «κοινωνι
(ΓΙυρκάλ), άλλά καί τό ίδιο τό ζήτη
κοποιημένες» έπιχειρήσεις μέ τήν
μα τής άνεργίας. Καί τό κλείσιμο
αύξηση τής παραγωγικότητας, μέ
τής Φιξ είναι άναμφισβήτητα μιά
άποφασιστική καμπή.
τήν έπέκταση τής παραγωγής σέ
νέους τομείς, μέ τήν αύξηση τής
Οταν κατορθώνει κανείς νά κου
διεθνούς άνταγωνιστικότητος καί
βεντιάζει μέ κυβερνητικούς υπεύ
τών έξαγωνών.
θυνους πού έχουν τήν ικανότητα
νά μή μιλάνε συνέχεια «ΠΑΣΟΚ»
καί νά λένε τά πράγματα μέ τ' όνο
Καί όλα αύτά, γιά τήν κάθε έπιμά τους, είναι σαφές ότι ή πολιτική
χείρηση ξεχωριστά. Μ' άλλα λόγια
πού εφαρμόζεται είναι ή λογική συ
δέν ύπάρχουν συνολικά κριτήρια
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Γαλλία:
ή σοσιαλιστική λιτότητα
σέ δοκιμασία
υπόθεση τών μαζικών άπολύσεων στή γαλλική αυτοκι
νητοβιομηχανία Πεζώ-Τάλμποτ έχει έξελιχθεί σέ παραδειγμα
τική δοκιμασία τής κοινωνικής καί
βιομηχανικής πολιτικής. Παραδειγ
ματική, έπειδή ή σοσιαλιστική κυ
βέρνηση θεώρησε φυσικό νά έγκρίνει τίς άπολύσεις χωρίς κάν νά πε
ράσει άπό τόν περίφημο διάλογο μέ
τά συνδικάτα. Παραδειγματική, διό
τι ή κατάληψη τού έργοστασίου άντιμετωπίστηκε μέ τόν παλιό καλό
τρόπο τής έπίθεσης τών ειδικών
άστυνομικών δυνάμεων C.R.S. Πα
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ραδειγματική, τέλος, γιατί τό γαλλι
κό κομμουνιστικό κόμμα πού έχει
άναλάβει τό ύπουργείο Απασχόλη
σης, έδειξε μεγάλη κατανόηση, συμπαρασύροντας καί τή συνδικαλι
στική συνομοσπονδία C.G.T., πού
είχε τήν ευκαιρία νά άποκαλύψει
τήν ταχτική της στά λεπτά ζητήμα
τα τών έκσυγχρονιατικών άπολύσεων: ή άνταγωνιστικότητα τής γαλλι
κής βιομηχανίας είναι μιά ύπόθεση
ιερή καί οί έργάτες πρέπει νά δε
χθούν τήν άνεργία όταν τό άπαιτεί
τό συμφέρον τής έθνικής οικονο
μίας.

ειδικές αιτήσεις στήν κοινότητα,
καί άνεπισημα, μέ χιλιάδες γραφειο
κρατικά κόλπα όπως αύτά πού οί
Γάλλοι εφαρμόζουν γιά νά μειώ
σουν τίς εισαγωγές συσκευών βί
ντεο άπό τήν 'Ιαπωνία. Στό μεταξύ
όμως έπιταχύνονται μετά τήν έντα
ξη οί εισαγωγές γιά τήν κάλυψη τών
καταναλωτικών άναγκών, και άπό
τό 1980 ώς τό 1982, στήν κατηγο
ρία τών παραδοσιακών καταναλωτι
κών προϊόντων, οί εισαγωγές πήδηξαν άπό τό 9% στό 16% τής έγχώριας κατανάλωσης. Τό ζήτημα δέν
είναι βέβαια ποιά (εσωτερική ή έξωτερική) στρατηγική θά έπρεπε
νά εφαρμόσει ή κυβέρνηση γιά τόν
ελληνικό καπιταλισμό. Αλλά, ότι
άδυνατεϊ νά πάρει έστω καί μέ βρα
χυπρόθεσμα ή καθαρά κοινοινικά
κριτήρια κάποια προστατευτικά μέ

τρα. Καί ή άλήθεια πρέπει νά λέγε
ται: παρά τήν άντι-εοκική παράστα
ση πού άρέσκονται νά δίνουν κατά
καιρούς τα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ
πού ή δεξιά όνομάζει τριτοκοσμι
κούς, τό κυβερνών κόμμα πιστεύει
στήν έλευθερη οικονομία, και δέν
είναι έτοιμο νά αγνοήσει ότι μέρος
τού χοίρου «ιδιωτική πρωτοβουλία»
είναι καί ή συμπαθεστάτη τάξη τών
εισαγωγέων.
Μήπως αυτό σημαίνει και ότι όλη
ή φασαρία γιά τό μνημόνιο, έγινε
περίπου γιά τό τίποτα; Ο πάντοτε
όξυδερκής άναγνώστης τού Σχολια
στή τά μαντεύει αύτά τά πράγματα,
άλλά θά σχηματίσει μία πιό καθαρή
εικόνα άν συνδυάσει τή σκέφη αυ
τή μέ τό γεγονός οτι ό άναδομηθεις
κύριος Βάρφης είναι στήν πραγμα
τικότητα ο Μιατερ Μνημόνιο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τό μεταβατικό στάδιο πρός
τόν «καθαρό» καπιταλισμό
άκόμα καί γιά ζητήματα όπως ή
άπασχόληαη, πού είναι άπλώς ένα
άπό τά στοιχεία πού λαμβανονται
ύπόψη στίς έπιλογές τής κάθε επι
χείρησης.
Εξάλλου άν ψάξει κάνεις νά βρει
ένα ντοκουμέντο πού νά συνοικίζει
τήν κυβερνητική πρακτική στόν το
μέα τών «κοινωνικοποιημένων» έ
πιχειρήσεων, θά διαπιστώσει ότι
δέν υπάρχει.
Η άπάντηση πού δίνουν σχετικά
μ' αύτή τήν έλλειψη οί κυβερνητικοί
παράγοντες, είναι τά άναμενόμενα
κλαδικά προγράμματα βιομηχανι
κής άνάπτυξης: γιά κλάδους παρα
δοσιακούς καί γιά κλάδους νέους
σύμφωνα μέ τούς κυβερνητικούς
όραματισμούς. Τό κλείσιμο τής Φίξ
είναι εύγλωττη πολιτική έπιλογή
όσο κανένα πρόγραμμα. Αν αναζη
τήσει κανείς τις προοπτικές πού
Στήν πραγματικότητα, όμως, τά
έξίσου παραδειγματικά προβλήμα
τα πού άντιμετώπισε η «σοσιαλιστι
κή» C.F.D.T. είναι άκόμα πιό ένδιαφέροντα. Έχοντας προτείνει μιά
παραλλαγή «σοσιαλιστικής λιτότη
τας» πού πρεσβεύει τή μείωση τού
χρόνου έργασίας και ίσως τών άμοιβών, ύπό τόν όρο ότι θά διατηρηθεί
καί θά αύξηθεί ή άπασχόληση, βρέ
θηκε άντιμέτωπη μέ μία πολύ πιό
«κλασική» διαχείριση καί μέ τήν
άδιαφορία τής κυβέρνησης σχετικά
μέ τήν άποψη τών συνδικαλιστικών
όργανώσεων. Ολο τό οικοδόμημα
τής «λιτότητας ύπό τόν όρο ότι
συμμετέχουν στίς άποφάσεις οί έργαζόμενοι», κατέρρευσε βέβαια πα
ταγωδώς. Καί στό τέλος, τό κλίμα
«ειλικρίνειας» στό όποιο έξελίχθηκε όλη αύτή ή ύπόθεση άπό τήν
πλευρά τής κυβέρνησης καί τής
C.G.T. έπηρέασε καί τήν C.F.D.T.
μετά τή ριζοσπαστική θέση «καμία
άπόλυση», δέχτηκε τή μείωση τών
άπολύσεων άπό τίς 2.905 στίς

βλέπουν οί έμπειρογνωμονες για
σημαντικούς βιομηχανικούς κλά
δους, όπως η κλωστουφαντοι ργια.
οί έκφράαεις πού εμφανίζονται πο
λύ συχνά είναι «μείωση τού προσω
πικού» καί «μείωση τού παραγωγι
κού δυναμικού»: η κλαδική πολιτι
κή δέν άποτελεί (παρά μόνο γιά
ιδεολογική χρήση) μιά έγγύηση γιά
τή συνολική βελτίωση τών οικονομι
κών μεγεθών, και πόσο μάλλον γιά
την αύξηση η τη διατήρηση τού
έπιπέδου τής απασχόλησης.
Δέν είναι ή πρώτη φορά πού θα
διαπιστωθεί ότι ή προβολή τού κα
πιταλιστικού ορθολογισμού κατορ
θώνει νά περάσει για αριστερή σκέ
ψη και πολιτική. Φαίνεται όμως ότι
αρχίζει πλέον να συγκροτείται μιά
κυβερνητική πρακτική, μέ τήν άνάλογη θεώρηση, πού περνάει στήν
πράξη.
1 905.
Η υπόθεση τής Τάλμποτ θεωρή
θηκε καμπή άπό τούς περισσότε
ρους οικονομικούς σχολιαστές στή
Γαλλία. Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση
πού προέκυψε άπό τις έκλογές τού
1981 είχε κάνει άπεγνωσμένες προ
σπάθειες νά έμποδίσει τήν αύξηση
τής άνεργίας.
Συγχρόνως, άπό τήν πλευρά τής
έργοδοσίας είχε υιοθετηθεί στό ζή
τημα τών άπολύσεων μιά συγκρατη
μένη πολιτική. Κατά τή διάρκεια
όμως τών τελευταίων μηνών παρα
τηρήσαμε άπό τήν πλευρά τών γάλλων βιομηχάνων μιά στροφή πρός
περισσότερο «έλεύθερο» χειρισμό
τού θέματος, χωρίς νά σημειωθεί ή
παραμικρή κυβερνητική άντίδραση.
Η κυβερνητική στάση καί έπέμβαση στήν Τάλμποτ δείχνει ότι τό
σοσιαλιστικό καί τό κομμουνιστικό
κόμμα υποστηρίζουν πλέον ένεργά
αύτό τόν προσανατολισμό.
επιμέλεια
Νάνος Γεωργίοτι
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Η άρνηση στράτευσης
στην
Ελλάδα

To νά γράφεις σήμερα στην
Ελλάδα γιά «άντιρρηαίες συνεί
δησης», όπως συνηθίζουμε νά λέ
με, είναι, τό λιγότερο, επικίνδυνο.
Κινδυνεύεις αμέσως νά χαρακτη
ριστείς «άπατρις», «πράκτορας»,
ή πιό άνώδυνα « Ιεχωβάς».
Βέβαια ατή χώρα μας, ή ουσια
στική καί θά λέγαμε ακραία στά
ση είναι αυτή τών «μαρτύρων τού
Ιεχωβά». Παράλληλα υπάρχουν
άνυπότακτοι «έξωτερικοϋ», ανυ
πότακτοι ατήν Ελλάδα αέ μόνιμο
κλεφτοπόλεμο μέ τήν αστυνομία,
όπως καί οί λιποτάκτες.
Σοβαρή κατηγορία, έπίαης, αυ
τοί πού διαλέγουν άλλους δρό
μους, λόγους υγείας (ψυχικής κυ
ρίως). Πλειοψηφία όμως τών κρα
τουμένων μέ βαριές ποινές, καί οί
μόνοι έλληνες νέοι πού έπικαλοϋνται λό γο υς σ υ νείδη σ η ς (θρη
σκευτική πίστη) είναι οί πρώτοι.
Ή κα MACCIOCCHI, ευρωβου
λευτής τής σοσιαλιστικής ομάδας
έκλεγμένη όμως μέ τό Ιταλικό
ριζοσπαστικό κόμμα, είναι αύτή
πού άπό τό 80 άνέλαβε νά διερευνήαει τό καθεστώς, ατήν Εύρώπη,
τών άρνουμένω ν τή στράτευση
καί νά προτείνει τήν έκθεσή της
πού υπερψηφίστηκε τελικά στις
10.2.1983.
Ή κα MACCIOCCHI, ήρθε στην
'Ελλάδα ατά τέλη τού 1983, τό
έλληνικό Κοινοβούλιο όόιαφόρηαε πλήρως γιά τήν έπίακεψή της,
ό τύπος έπίαης.
Έ μοιαζε νά θέλει νά ξεχάσει τό
ψήφισμά της, γιά τήν άρνηση
στράτευσης, σύσσωμος ό πολιτι
κός κοσμος. Καί ένώ ή ευρωβου
λευτές έφευγε, ή υπουργός πολι
τισμού κα. Μερκούρη υπέγραφε
μέ άλλους 5.000 Έλληνες, καί 11
βουλευτές, 60 δημάρχους, δημο
σιογράφους κλπ. τήν έκκληση τής
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ( Ελλη
νικό Τμήμα) μέ αίτημα τήν άποφυλάκιαη τών κρατουμένων γιά
τίς ιδέες τους a ’ όλο τόν κόσμο.
Εδώ ατήν Ελλάδα υπάρχουν
340 φυλακισμένοι (άντιρρηαίες
συνείδησης).
Αύλώνα 148
Κασσάνδρα 145
Διαβατά 12
Φ. ’Α εροπορίας 2
Φ. Ναυτικού 2
διάφορα πειθαρχεία 28
Κορυδαλλός 1
Σ.Φ. Καβάλας 2
Στις 9.12.83, ατό διαρκές Στρα
τοδικείο, 28 νέοι στάλθηκαν στις
φυλακές μέ ποινές 4 1/2 χρόνων
καί μάλιστα, κατά τό δικαστήριο,
τίς μικρότερες δυνατές ποινές άφοϋ ό νόμος προβλέπει μέχρι ισό
βια κάθειρξη. Ή ταν όλοι «μάρτυ
ρες τού Ιεχωβά». Μάρτυρες κα
τηγορίας οι αξιωματικοί τους.

Ένα πλαίσιο,
ή νομική βάση
Τ ο ψήφισμα 337 (1967) τής Κοι
νοβουλευτικής Συνελεύσεως τού
Συμβουλίου τής Ευρώπης σχετικά
μέ τό δικαίωμα τής άρνήαεως στρά
τευσης γιά λόγους συνειόήσεως ορί
ζει ώς βασικές αρχές:
Α) Τά άτομα πού υποχρεώνονται
αέ στρατιωτική θητεία καί τά όποια
γιά λόγους συνειόήσεως ή ένεκα
μιας βαθιάς πεποιθήσεως θρησκευ
τικής, ήθικής, πνευματικής, άνθρωπιστικής, φιλοσοφικής ή άλλης τού
ίδιου χαρακτήρα άρνούνται νά υπη
ρετήσουν ένοπλη θητεία, πρέπει νά
έχουν προσωπικά τό δικαίωμα νά

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
1. υπενθυμίζει ότι τό δικαίωμα ατήν
έλευόερία ακέψεως, συνειόήσεως
καί θρησκευτικής συνειόήσεως, συ
γκαταλέγεται μεταξύ τών θεμελιω
δών δικαιωμάτων2. έπιαημαίνει ότι ή προστασία τής
έλευθερίας τής συνειόήσεως συνε
πάγεται τό δικαίωμα άρνήαεως τής
έκπληρώαεως τής ένοπλης στρατιω
τικής θητείας καί έκείνο τής έγκαταλείψεώς της γιά λόγους οννειόήαεως3. παρατηρεί ότι κανένα δικαστήριο
καί καμία έπιτροπή όέν μπορεί νά
έπέμβει στή συνείδηση ενός ατόμου
καί ότι μιά δήλωση μέ τούς προσω
πικούς λόγους πρέπει συνεπώς νά
αρκεί, ατή μεγαλύτερη πλειοψηφία
τών περιπτώσεων, γιά τήν αναγνώρι
ση τού καθεστώτος τού άρνούμενου
νά στρατευθεϊ γιά λόγους αυνειόήαεως4. έπιβεβαιώνει ότι ή εκπλήρωση
μιας αναπληρωματικής θητείας ό
πως προβλέπεται ατό ψήφισμα 337
(1967) τής Κοινοβουλευτικής Συνελεϋσεως του Συμβουλίου τής Ευρώ
πης δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς ποινή
καί οτι πρέπει νά διοργανώνεται ατά
πλαίσια τού σεβασμού τής άξιοπρέπειας τού ενδιαφερομένου προσώπου
καί προς όφελος τού συνόλου, πριν
άπό όλα στον κοινωνικό τομέα καί
στον τομέα τής βοήθειας καί τής
συνεργασίας γιά τήν ανάπτυξη·

5. κρίνει ότι ή διάρκεια αυτής τής
άναπληρωματικής θητείας έφ όσον
αύτή πραγματοποιείται ατά πλαίσια
μιας πολιτικής διοικητικής υπηρε
σίας, ή όργανώαεως bt θά πρέπει
νά υπερβαίνει τή διάρκεια τής κανονι
κής στρατιωτικής θητείας, συμπερι
λαμβανομένων τών στρατιωτικών α
σκήσεων πού άποτελοϋν συνέχεια
τής περιόδου βασικής στρατιωτικής
έκπαιδεύαεως6. έπιμένει ατήν ανάγκη προαεγγίαεως τών νομοθεσιών τών Κρατών
μελών τής Κοινότητας σχετικά μέ τό
δικαίωμα τής άρνήαεως στρατεύαεως γιά λόγους συνειόήσεως, μέ τό
νομικό καθεστώς του, μέ τίς διαδι
κασίες πού πρέπει να έφαρμοαθοϋν
ατό θέμα αυτό καί μέ τήν αναπλη
ρωματική θητεία7. έπιμένει ότι είναι ανάγκη νά γί
νουν τέτοιες οί διαδικασίες ώστε νά
μην άπαιτοϋν περισσότερο χρόνο
άναμονής καί δοικητικές δυσχέ
ρειες, όπως συμβαίνει τώρα συχνά8. καλεί τίς Κυβερνήσεις καί τά
Κοινοβούλια τών Κρατών μελών τής
Κοινότητας νά εξετάσουν τίς σχετι
κές μέ τόν τομέα αυτό νομοθεσίες
τους9. υποστηρίζει τίς προσπάθειες πού
αποβλέπουν ατή θέσπιση ενός δι
καιώματος τού ανθρώπου ατήν άρ
νηση στρατεύαεως γιά λόγους αυνειδήσεως ατά πλαίσια τής Συμβάαεως τών Δικαιωμάτων τού Ανθρώ
που-

άπαλλάσσονται άπ' τή θητεία αύτή.
Β) Στά δημοκρατικά κράτη, τά
όποια στηρίζονται στήν άρχή τής
υπεροχής τού δικαίου, τό δικαίωμα
αυτό θεωρείται ότι άπορρέει λογικά
άπό τά θεμελιώδη άτομικά δικαιώ
ματα, τά όποια έγγυάται τό άρθρο
9 τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως τών
Δικαιωμάτων τού Ανθρωποί’.
Στό Σύνταγμα τών ' Ελλήνων άναφέρονται τά έξης:
"Αρθρο 2 παρ. 1. Ό σεβασμός
καί ή προστασία τής αξίας τού αν
θρώπου άποτελούν υποχρέωση τής
πολιτείας.
"Αρθρο 13 παρ. 1. ’Απαραβία
στος θεωρείται ή έλευθερία τής
θρησκευτικής συνειόήσεως ή ή άπόλαυση τών άτομικών καί πολιτι
κών δικαιωμάτων έκ τών θρησκευ
τικών έκάστου πεποιθήσεων.
Αλλά έπίαης, άρθρο 13 παρ. 4.
Ούδείς δύναται ένεκα τών θρη
σκευτικών αυτού πεποιθήσεων νά
άπαλλαγεΐ τής έκπληρώσεως τών
πρός τό Κράτος υποχρεώσεων ή νά
άρνηθεί τήν συμμόρφωσίν του πρός
τούς νόμους.
Καί άκόμα:
"Αρθρο 4 παρ. 6. Πάς Έλλην
δυνάμενος νά φέρει όπλα ύποχρεούται νά συντελεί στήν άμυνα τής
πατρίδας κατά τούς ορισμούς τών
νόμων.
Επί αυτών τών «έλαφρά» άντιφατικών νομικών άρχών διεξάγεται
ούοιαστικά, άπ’ τό 1976, ή μάχη γιά
τή ρύθμιση στήν Ελλάδα.

διαφορών μεταξύ τών μελών τής
κοινότητας. Στις συνεδριάσεις τής
πολιτικής έπιτροπής ύπήρξε ρεκόρ
συμμετοχής. Ελληνική παρουσία:
Πλασκοβίτης, Εφραιμίδης, καί 22
έναντι 9, 2 αποχές, ή κα VAN DE
HEUVEN παραιτήθηκε απ' τά κα
θήκοντα τής είσηγήτριας.

V i

Στή Βουλή

A

ΠΟ τήν πλευρά τής δεξιάς δέν
υπήρχε θέμα στή Βουλή, γιά τό Ιο
(καινούριο) άρθρο τού 731/77, διαβεβαίωοαν πώς κανείς δέν κινδυ
νεύει, ούτε τό κράτος ούτε ή εκκλη
σία.
Τό Γ1ΑΣΟΚ μέ τόν κ. Απόστολο
Κακλαμάνη έκανε τήν έκπληξη, δη
λαδή κατόρθωσε νά φτιάξει κλίμα
αντιπολίτευσης λέγοντας τά ίδια
πράγματα μέ τήν κυβέρνηση άλλά
καί μέ τήν άπαρίθμηση τών θυμά
των. Ονόματα, ήλικίες, χρόνια ποι
νών, συνταγή δακρύβρεχτη. Δηλώ
νει πώς πρόκειται γιά άνθρωπισπκό θέμα, βγάζει τό νέο στοιχείο:
«Στή Βουλγαρία ύπάρχει ποινή 4
έτη». Αποκρύπτει ότι ό ίδιος , τό
ΠΑΣΟΚ καί ή Ν.Δ. θά ψηφίσουν
μιά ποινή πού έχει μίνιμουμ τά 4
1/2 χρόνια.

Διαβεβαιώνει καί καθησυχάζει
(άλήθεια ποιούς:) πώς δέ θά γίνει
καμιά κατάχρηση διότι ύπάρχουν
νόμοι ισχυροί ώστε νά τήν έγγυώνται καί, τέλος, εύχεται νά πάνε όλα
καλά καί τά παιδιά αύτά νά ύπηρετήσουν 4 χρόνια καί άοπλη στρα
τιωτική θητεία. Καί γιατί νομίζετε:
Διότι αύτά πού τούς κάνανε λίγο
πριν (φυλακές, βασανιστήρια, κλπ),
ορισμένοι (ύπονοεί ξένους, άνθέλληνες) τά έκμεταλλεύονται σέ βά
ρος τής χώρας μας. Τόν λόγο άμέσως μετά τόν κ. Κακλαμάνη. πήρε ό
ύφ. Έθν. "Αμυνας Δημ. Δαβάκης:
«Διατυπώ νω κ ύρ ιε Π ρόεδρε,
τήν απορία διατί επικρίνεται τό
νομοσχέδιο αυτό, όταν διορθώνει
τό καθεστώς πού ύπάρχει καί γί
νονται αύτά τά όποια ζητεί ό κύ
ριος Κακλαμάνης;»

Στό Ευρωκοινοβούλιο 1983
Κ α Ι ένώ σ τό έ σ ω τ ε ρ ικ ό
ο δ εύ ο υ μ ε π ρ ό ς έκ λο γές, στό
εύρωκοινοβούλιο ή Ελλάδα
σφυροκείται.
Πρόταση ψηφίσματος (1-803/79)
VAN MINUEN
(1-244/80) SIEGLERSCHMIDT
(1-796/80) VAN DE HEUVEL
και πολλές αναφορές πού κατά κα
νόνα καταγγέλλονται περιπτώσεις
Ελλήνων κρατουμένων γιά λόγους
θρησκ. συνείδησης, ζητούν μέτρα
αλλαγών στήν ' Ελλ. Νομοθεσία.
Στά τέλη τού 80 ή κ. Macciocchi.

έχοντας συλλέξει όλο τό ύλικό τού
τί συμβαίνει στήν Εύρώπη καί έχο
ντας πολύ «καλή άποψη» καί πλη
ροφορίες γιά τήν Ελλάδα αποφασί
ζει νά κινήσει τό κοινοβούλιο. Στις
21 ’Ιανουάριου 1981 ορίζεται είσηγήτρια τής Νομικής Επιτροπής καί
τόν Ιούλιο τού 1982 μέ 14 ύπέρ
καί 7 άποχές περνάει τήν πρόταση
ψηφίσματος, τή γνωστή της έκθεση
(1-546/82).
Η πολιτική έπιτροπή, πού άμέσως μετά τής ζητείται νά γνωμοδοτήσει, θεωρεί πρώιμο τό θέμα καί
μή συνετό, λόγω τών θεμελιωδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
ΘΗΤΕΙΑΣ

Ψηφοφορία
Α υτή έγινε στήν έπόμενη σύνο
δο τόν Φλεβάρη. Εδώ παρουσιάζε
ται καί τό πιό ένδιαφέρον μέρος
τού χρονικού, άφού διαβάζουμε τίς
πρόσφατες θέσεις τών κομμάτων.
’Επίσης διακρίνουμε τά προβλή
ματα στις σχέσεις τους μέ τά άδελφά τους κόμματα, καί τό τί συμβαί
νει στις Εύρωμάδες.
• ό Γερμανός Εύρωβουλευτής
SCHWENCKE, έκπρόοωπος τής
σοσιαλιστικής ομάδας διαχωρίζει έντυπωσιακά τίς θέσεις τών Εύρωπαίων σοσιαλιστών απ' τό ΠΑΣΟΚ:
«...Ή σοσιαλιστική ομάδα απο
κρούει τή σημερινή π ρα κτική
στήν Ελλάδα καί λυπάται γιά τή
στάση τών Ελλήνων, ιδίως τών
Ελλήνων τής δικής μας ομάδας:
Είναι ευτύχημα ότι π α ρ ό μ ο ιες
προτάσεις τροπολογιών άποκρούατηκαν άπ' τήν πλειοψηφία τον
σώματος» (Σ.Σ. έννοεϊ τήν έπιμονή
τού Πονηρίδη (ΠΑΣΟΚ) νά προτεί
νει άλλεπάλληλες τροποποιήσεις μέ
στόχο τήν καταστροφή τής ιδέας
τού ψηφίσματος).

ΦΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ.
ΘΗΤΕΙΑΣ
ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΟ

• καί ό κ. ΙΙλασχοβίτης (ΠΑ
ΣΟΚ)
« ...ζητήσαμε μέ τρ ο π ο λο γίες
μας νά άποφευχθοϋν ορισμένες
ύπερβολές...»
«Οί τροπολογίες δέν έγιναν δε
κτές, οί ελληνες Σοσιαλιστές τον
ΠΑΣΟΚ δέν είναι δυνατόν νά άγνοήαονν καί νά περιφρονήσουν
τούς ορισμούς τον έθνικοϋ δημο
κρατικού Συντάγματος τους».
Καί απαντώντας στόν SCHWEN
CKE:
«Θέλω νά πώ ότι ή Ελλάδα δέν
έπετέθη έναντίον ούδενός. Αντί
θετα καί στους δύο παγκοσμίους
πολέμους τής έπετέθηκαν καί γιά
τό λόγο αύτό έχει κάθε λόγο νά
προασπίσει τήν έθνική της άμυνα
μέ τόν τρόπο πού νομίζει ότι θά
προστατεύσει καί τά δικαιώματά
της σάν "Εθνος, άλλά έπιπλέον
καί τή δημοκρατία αέ όλο τόν
κόσμο»
• ό κ. Εύφραιμίδης (ΚΚΕ):
Δέ θά είχε αντίρρηση νά τό ψηφί
σει άλλά: «δέ θά πάρει μέρος στήν

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΝΗΣΗΣ
ΛΟΙ'Ρ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΡΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΗΡΩΤΩΝ

ΒΕΛΓΙΟ

10 μήνες

15 μήνες

ναί

ναί

42.000

1.317

3%

ΔΛΝΙΛ

9 μήνες

11 μήνες

ναί

ναί

73.799

2.255

3%

ΓΑΛΛΙΑ

12 μήνες

24 μήνες

ναί

ναί

ό.ύ

δ.δ.

περίπου 0,3%

Ο.Λ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

15 μήνες

16 μήνες

ναί

ναί

305.400

29.749

9,7%

ΕΛΛΑΔΑ

26 μήνες

48 μήνες

ναί

όχι

δ.ύ

ούδείς

δ.ύ

ΙΤΑΛΙΑ

12 μήνες

20 μήνες

ναί

ναί

535.314

628

0.1%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

14 μήνες

18 μήνες

ναί ·

ναί

122.324

3.091

2,5%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

18 μήνες

δ.δ.

δ.δ.

δ.δ.

δ.δ.

ΙΣΠΑΝΙΑ

15 μήνες

36 μήνες

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

δέν ύπάρχει
υποχρεωτική θητεία

δέν προβλέπεται
άναπλ. θητεία
ναί

ναί

δ.δ.

δ.δ.

δ.δ.

δ.ύ

δ.ύ

ό.ύ

δ.δ.

δ.δ.

δ.ύ= δέν υπάρχει
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ΓΥΡΩ στις 14 Ιανουάριου 1983
εγινε συζήτηση στό Εύρωκοινοβούλιο.
Από έλληνικής πλευράς ό βου
λευτής τής Ν.Δ. κύριος Γόντικας
διαφημίζοντας τόν 731/77 έθιξε τήν
έθνική μας ιδιαιτερότητα καί τέλος
είπε: (άπό μέρους τής ομάδας τών
Χριστιανοδημοκρατών) :
« Ή αντίρρηση συνειδήσεως όχι
μόνο δέν πρέπει νά αναγνωριστεί

α π 'τό Εύρωκοινοβούλιο άλλά α
ντίθετα, τά πρόσωπα πού άρνοϋνται νά εκπληρώσουν τή στρατιω
τική τους θητεία πρέπει νά θεω
ρούνται ώς πρόσωπα πού έχουν
μόνα τους τεθεί έκτος κοινωνίας,
έφόαον άρνήθηκαν νά συμμετάαχουν ατό πιό σημαντικό στήριγ
μα τής έπιβίωαης τής πατρίδας
τους».
.Μ' αύτή τήν τοποθέτηση ή Ν.Δ.
παίρνει μέν τή θέση της σάν αντι
πολίτευση πρός τό ΙΙΑΣΟΚ, άλλά
γυρίζει πιό πριν καί απ' τίς θέσεις
τού 76-77 γνωρίζοντας καλά πώς τό
καθεστώς στήν Ελλάδα τού 731/77
δέν κινδυνεύει άμεσα. Ετσι άρκείται νά καθησυχάσει τή δεξιά τού
κόμματος καί νά ψυχαγωγεί τό
Εύρωκοινοβούλιο.

δ.δ. = δέν διατίθεται

ΠΗΓΗ: Εκθεση τού Εύρωκοινοβούλι

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Κ. Αγγέλης. Σ Αλάτσης, Π. Ανευλαβής.
X. Ανασταοόπουλος, Δ. Αντωνίου, Κ. Αρ
σενίου, Μ, Αργυρόπουλος. Κ. Αλεξάκης,
Η. Αποστόλου, Γ. Αύγουστινάκης. Κ. Ασλανίδης, Β. Αποστολάκης, X. Αγριος, Δ.
Βαλάσης, Κ. Βάγγερ, Γ. Βιέννας, Γ. Βλάχος,
Κ. Βάσσος, X. Βλάσσης, I . Βίόης, X. Βάαος,
Γ. Βελώνης. X. Βενιζέλος. Γ. Βέσκος, Γ.
Βλαντής, Δ. Βερβέρας, Γ. Βουγάς. Κ. Βουγιούκας, Γ. Γεμενετζής, Γ, Γεωργιτζίκης, Τ.
Γιαννούλης, Η. Γ'ιατράκης, Θ. Γκόγκας, Κ.
Γοϋλος, Κ. Γωργιάδης, Δ. Γουργιώτης, Γ.
Γραβρέλης, Κ. Γαργάλας, Σ. Γαργάλας, Σ.
Γεωργακόπουλος, θ . [έω ργιάδης, Γ. Γεωρ
γίου, Γ. Γεωργόττουλος, Ν. Γιαννικος, Γ.
Γκάνιαρης, Ν. Γκενεράλης. Π. Γκόφας, Ζ.
Δήμου, Ν. Δελπίσης, Α. Δεροχανασιάν, θ .
Λούρος, Κ. Δ ριτσόποιλος, Δ. I εωργιόπουλος, Μ. Δαλγίτσης, Στέφ α νος Δελλής, Ν.
Δημητρουλάκης. Γ. Διαλεκτάκης. Π . Διαμαντόπουλος, Ν. Έ γκ αρχος Ε. 'Ελισσαιόπουλος, Γ. Εξαρχαϊος. Κ. Εύαγγελόπουλος, Γ.
Ζούμης, Γ. Ζαφειρόιτουλος, Α. Ζαγανίδης,
Γ. Ζέβλας, Ν. Ζερδές, Γ. Ζαφειριάδης, Α.
Ζαγορίτης, Λ. Ζαμπίογλου, I. θλιμμένος, Ζ.
θεο δώ ρ ο υ. Δ. θα νά σ κο ς, Μ Ιωαννίδης, Γ.
Κ ουζούπης, Π. Καγισύλης. Α. Καδόγλου, Β.
Κακάκης. Κ. Κακλαμάνος, Π. Καλυβιανάκης. θ . ΚαραΟανάσης, Γ. Κορέλης. Γ. Κορωναίος, Κ. Κοσκινάκης, Β. Κοντούλης, Γ.
Κουμαενάς, X. Καλατζής, Μ. Καραγιάννης,
Δ. Κορίλλης, Μ. Κρητικός, Ν. Κρητικός, Σ.
Κωνσταντόπουλος, Γ. Κιμπάρης, Κ. Καλογήρου, Σ. Καρακάσης, Α. Κασταμονίτης, Β.
Κοσμίδης. Π. Κ λαιθινός, Σ. Κοζάκος, θ .
Καρακάσης. Μ. Κοντογιάννης, Κ. Καίντατζής, Α, Κ ααετανάκης, Ν. Καφαλούκος, Γ.
Κοσμίδης. Ν. Κ αρδιοπούλης, θ . Κοσταμπάσης, Κ. ΚαραΟανάσης, Π, Κόκκινος, Φ.
Λυκουρϊνος. Μ. Λίβανός, Κ. Λαφαζανίδης.
Ζ. Λιάκας, Δ. Λιάλιαρης, Σ. Μακαρώνης, Π.
Μήτσου. Π. Μαράτος, Κ. Μακρής. Π. Μακρής, Σ. Μακρής, Τ. Μακρής, Α. Μπορλέτσικας, Ν. Μυλωνάς, Γ. Μυλωνάς, Μ. Μαμουζέλος, Γ. Μ παραδάκης, Β. Μαρίτσας, Ν.
Μαρίτσας, Β. Μ πίτιας, X. Μιχαλιός, Δ. Μα
ρίνος, Γ. Μ αλατέστας, Ν. Μαιιρομάγουλος,
Α. Μ πακάλης. Γ. Μ πάρδας, X. Μ ακρόπουλος, Τ. Μ ακρόπουλος, Δ. Μανουισάχης, Δ.
Μανώλτσης. Γ. Μπέλλος. Γ. Μεριανός, Κ.
Μπιντής, X. Μυστακίδης, θ . Μ πόγρης. Γ.
Μ όκας, Γ. Μοσχογιάννης, Κ. Μορφοβασίλης, θ . Μ ουστάκας. Σ. Μ πουρμπούλης. θ .
Λοι'ιρμπας, Π. Νασαιόπουλος, Η. Νικάκης,
Γ. Ντοιίμας, Δ. Νικολάου, Κ. Εηροκώστας,
Γ. Ουζσύνης, 1. Ορφανιδης. X. Ουργατζίδης, Δ. Παντέρας, Α. Π απαδόπουλος, Σ.
Π α π α λ έ ξ η ς, Α. Π α π α ρ γ υ ρ ίο υ , Γ. Παπάίισάννου, Δ. Παπαμιχαήλ, Β. Παύλου, Ν.
Πέτας Β. Π ετράκης, Δ. Πίντζος, θ Πίσπας,
Γ. ΓΙιτικάκης, I. Πολίτης, Κ. Πουλιμάς, Μ.
Παρτσινέβελος, Μ, Π απουτσής, I. Παντέ
ρας, θ . Πουλιόπουλος, Α. Παοσαράς, Ν.
ΓΙιταικοόδης, Ν. Π απαλόπουλος, Μ. Παπαχαραλάμπους, Π. Παυλίδης, θ . Παπαιωάννου, Γ. Π απαδηματος. Λ. Παί'λίδης. Μ.
Π α π α ευ θ υ μ ίο υ , Δ. Π α νόπουλος, Δ. Ραφ τούδης, Γ. Ρώρας, Π. Ρούπας, Β. Ρέττος,
Γ. Ρ ίππης, Θ. Σαββίδης, I. Σαββίδης. Γ.
Σπανός, X. Σκανάτας, Γ. Σώμος. Π. Σακελλαρίοΐ', Γ. ΣτοΤτσης, Ν. Σταμπουλίδης, Π.
Σερβάνης, Δ. Σκανάτας, Ν. Σπανδώνης, Α.
Σιούλας, Α. Συμιανάκης, Θ. Σακελαράκης,
Δ. Σεκέρογλου, Κ. Σ κευοφ ύκας, Π. Σουρής, Ν. Στεριόγλου, Θ. Στεριόπουλος, Δ,
Στούμπος, X. Σφ ακιανάκης, Δ. Σωτηρόπουλος, Γ. Τόσκας Θ. Τζέλος, Ν, Τσέτσεκας, X. Τσούινταλας Γ. Ταμβάκης, I. Τερλίδης, Δ. Τζάλιας, Γ. Τόμπρος, Β. Τρίμης, Γ.
Τσιάλας. Γ. Τσίμας, ΓΙ, Τσιφτσής. Δ. Ταοχαταρίδης, Α. Τσάνταλης, Α. Τζανέτος. Π.
Τριανταφύλλου, Γ. Τζίρίτας, Π. Τσικρικώνης, Γ. Τσοπάνογλου, Γ. Τερζάκης. Κ, Τομαράς, Σ. Φ ιλιππάτος, Σ. Φ ούρδας, Μ.
Φ ρύκης. Δ. Φ ύκιας, Α. Φίσκιλης, Β. Παπαγιάννης, A. Π απαμαυρός, Γ. Χρυσοστομιδης, Ι \ Χριστογιάννης, Γ. Χαρδαλής, Κ.
Χιώτης, Γ. Χ ριατοθανόπουλος, Γ. Χερου
βείμ, Θ. Χαλεπλής. Α. Χατζής, 1. Χαραλαμιπίδης, Μ. Χατζηνικολάκης, Δ. Χρονόπουλος, Γ. Χουντάλας, Τ. Χρυσέλης, Κ. Χλω
ρός, Σ, Χλωρός, Δ. Χόρτης, Δ. Χριστοδουλ ά τ ο ς , Δ. Χ ρ ι α τ ο θ α ν ό π ο υ λ ο ς , Η.
Χρονόπουλος, Γ. Χρυσέλης, Δ. Δελίογλου,
Σ. Μάλεσης, Α. Μαύρος, Κ. Τσαουσίδης, Α.
Κορτεσίδης, X. Σβάρνας, I Παυλίδης, Γ.
Ι κιλφέσης, Τ. Βουτσάς.

ψηφοφορία γιατί νομίζουμε ότι
ένα τέτοιο δέμα πού έχει σχέση
καί μέ ίόιαιτερότητες καί .παρα
δόσεις καί πραγματικά γεγονότα
αέ μιά χώρα πρέπει νά έπαφίεται
στην αρμοδιότητα των έδνικών
κοινοβουλίων»
Η αλήθεια είναι πώς ό ίδιος
βουλευτής έκανε μιά αναφορά καί
σ' αυτούς πού μέσα στό στρατό
ύφίστανται τού κόσμοι' τις ταλαι
πωρίες, όντας νομιμόφρονες κατά
τήν έκπλήρωση τών καθηκόντων
τους. Νομίζουμε όμως πώς αυτό
λειτουργεί επικίνδυνα καί εξηγού
με: Η τό γενικό πλαίσιο πού περι
βάλλει τό θέμα στράτευση είναι
προβληματικό, άρα τοποθετείται ένισχυτικά στήν έκθεση Macciocchi.
ή άντίθετα διεκδικεί γιά τούς νομι
μόφρονες αύτά πού πρέπει, αδια
φορώντας η θειυρωντας τους άλ
λους παρανόμους.
• Ο κ, Γ ε ρ ο κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ς
(Ν.Δ.):
Τό βρίσκει πρόωρο καί εξηγεί τό
συνταγματικό ζήτημα πού τίθεται
γιά τήν Ελλάδα καί κλείνει: «...οι
λεγόμενοι άντιρρησίες σννειδήαεως περιορίζονται, γιά τήν ώρα
τουλάχιστον ατούς οπαδούς τής
αίρέσεως πού αύτοαποκαλείται
«Μάρτυρες τον Ιεχωβά» καί ή
οποία άμφιαβητεί στήν πολιτεία
όχι μόνο τό δικαίωμα τής επιβο
λής στρατεύσεως άλλά και τη ρύθ
μιση καί άλλων βασικών δεμάτων.
Παρά τήν άντίόραση τής σνντρι-

ιττικής π/.ειοψηψίας τής κοινής
γνώμης...··
• Ο κ. Καλλίας ( \ V)
Θίγεται διότι στό γενικότερο
πνεύμα τής έκθεσης μπορεί νιί χαρακτηρισθεί ή Ελλάδα ως χώρα
παραβιάζουσα τά ανθρώπινα δι
καιώματα.
Και έντέλει τό δικαίωμα άρνησης
οδηγεί σέ απαράδεκτη ανισότητα.
Θ ΕΩ ΡΟ 1)'ΜΕ ενδιαφέρον νά πα
ραθέσουμε ονομαστικέ! τι ψήφισαν
οί "Ελληνες Ευρωβουλευτές.
• ΚΑΤΑ τού ψηφίσματος τής
MACCIOCCHI
Άλεξιάδης (Κόμμα Προοδευτικών)
Γόντικας (SA .)
• ΑΠΟΧΗ έπί τού ψηφ ίσματος
(παρόντες όμως)
Γεροκωστόποΐ'λος (Ν Δ.)
Καλλίας (Ν V)
Παπαευστρατιού (Ν.Δ.)
ΙΙλασκοβιτης (Ι1ΛΣΟΚ)
Νικολάου (Ι1ΑΣΟΚ)
• ΥΠΕΡ ψήφισε ό κύριος Καλογιάννης τής (Ν.Δ.)!! Προσπαθήσαμε
νά μάθουμε τούς άκριβείς λόγους
τής τοποθέτησής του άλλά στάθηκε
άδύνατο, ελπίζουμε ότι στό μέλλον
τό θέμα θά άποσαφηνισθεί. Εντύπωση προκαλεί ή αποι σια τών ι πολοίπων Ελλήνων Εύρωβοΐ'λευτών,
γιά παράδειγμα τού κ. Λ. Κύρκου,
βουλευτή μέ πολύ καλές σχέσεις
καί μέ τις δυό Διεθνείς οργανώσεις
στήν Ελλάδα πού έχουν βοηθήσει
στήν τεκμηρίωση καί τήν προπαγάνδιση μιας λύσης.

Καί σήμερα
Χ ω ΡΙΣ ή ύπόθεση τού Εύρωκοικο, παρα γιά τή συζήτηση γιά τον
νοβουλίου νά έχει πρός τό παρόν
πόλεμο, τήν Αμυνα, τήν ειρήνη
κάποιο νομικό, πρακτικό, άποτέλεκλπ.. άλλά μέ έναν τρόπο που τέι
σμα στή χώρα μας, ύπάρχει ή έξης
υποκείμενα (φαντάρος-νέος) απο
πολιτική γιά τούς άρνούμενους τή
κτούν λόγο καί που τό ίδιο το
στράτευση.
Σύνταγμα και νόμοι κρινονται κάθε
1. Εάν δέχεται κανείς τήν άοπλη
στιγμή.
θητεία, τότε μέσω κάποιων διατυ
Ο πρόεδρος τής Διεθνούς Ενω
πώσεων στό κέντρο κατάταξής
σης γιά τά Δικαιώματα τού ανθρώ
τους ή καί στή μονάδα του υπηρε
που· Καθηγητής Φαίδων Βεγλερής
τεί 4 περίπου χρόνια οάν βοηθητι
μάς είπε:
κός σέ έργασίες στρατοπέδου (δι
«..-Χωρίς τροποποίηση τού Συ
πλάσιο χρόνο).
ντάγματος τό καθεστώς τής αντίρ
2. Έάν όχι, τότε προφυλακίζο
ρησης, γιά λόγους πεποιθήσεων,
νται, δικάζονται, καταδικάζονται σέ
στή στράτευση δέν μπορεί να βελ
4 1/2 χρόνια, στό 6μηνο μεταφέροτιωθεί... »
νται σέ άγροτικές φυλακές (Κασ
Ενας άπ τους Αντιρρησίες Συ
σάνδρας) όπου εργάζονται καί έτσι
νείδησης πού καθησε άρκετά χρό
στά 2-3 χρόνια προβλέπεται νά άνια στη φυλακή μάς είπε:
πολύονται.
«Είμαστε ειρηνιστές, φυλακιζό
Εκείνο πού παρατηρεί κανείς εί
μαστε γιά τίς ιδέες μας, είμαστε
ναι ότι ό σημερινός αριθμός τών
κατά τής βίας, 340 νέοι βρίσκο
άρνουμένων τή στρέιτευση είναι ψη
νται στή φυλακή. ■>
λός καί μοιέιζει νά αύξάνει, Λέν
Η έκκλησία αποφάσισε να κηρύ
υπαινισσόμαστε ότι βρισκόμαστε
ξει τό έτος Η)84 ώς άντιαιρετικό.
μπροστά σέ καταστάσεις ούσιαστιΑνταλλάσσει ποικλα έντυπα έντο
κής καί έμπρακτης άμψισβήτησης
νου ύφους μέ τούς « Ιεχωβάδες».
τού στρατού από εύρέα στρώματα I Μοιάζει αυ τός ό «έχθρός» που χτυ
νέων. Δηλαδή άντιστοιχες στάσεις
πάει μέ όλες τίς δυ'νάμεις νά μήν
άρνησης έιπ τήν πλευρά «ειρηνι I είναι τόσο «έπικίνδυνος». άπλώς νά
στών». δέν άναμένονται Επανα j βοηθάει στή συντήρησή της.
λαμβάνουμε μιά παλαιότερη θέση
Η Ιερά Σύνοδος φτάνει νά δη
ότι όσο καί άν ή καθυ στέρηση και ή
λώνει πώς «ή άρνηση στρατεύσεως
κρίση στή θεωρία και στις παρεμ
βρίσκεται σέ πλήρη άντίθεση μέ τη
διδασκαλία τού Ευαγγελίου»
βάσεις τής άριστεράς ύφίσταται,
δέν έμποδίζεται ή ίδια η κοινωνία
Επιμέλεια-ρεπορτάζ
νά μπορεί νά αποδεχτεί τό διάλογο.
Δημήτρης Τρίμης
Δέν πρόκειται γιά κάτι διαφορετι-

ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ: Πατέρα Αντώνιε εί
στε ό διευθυντής τού γραφείου άντιμετωπίαεως αιρέσεων τής Ιερός
Συνόδου. Πέστε μας τήν έπίαημη
δέση τής Εκκλησίας, γιά τούς 350
περίπου, φυλακισμένους σήμερα
"Ελληνες «μάρτυρες τού Ιεχωβά».
Αντώνιος Γ. ' Αλεβιζόπουλος: Οί
άνθρωποι πού είναι φυλακισμένοι δέν
είναι γιά λόγους προσωπικής θρη
σκευτικής συνειδήσεως. Ενεργούν
κατόπιν έντολής τής πολυεθνικής με
τοχικής έταιρίας «ΣΚΟΠΙΑ» τής Νέας
Ύόρκης. Κατόπιν μιάς ειδικής διερ
γασίας πλύαεως έγκεφάλου τά δύστυ
χα αύιτά θύματα «έπείσθησαν» πώς
τό θέλημα τής έταιρίας «ΣΚΟΠΙΑ»
είναι θέλημα τού « Ιεχωβά» καί ή
άνταροία έναντίον τής «θεοκρατίας
τού Μπρούκλιν» λογίζεται ώς άνταρσία έναντίον τού) Θεού.
Διακηρύττει δέ, ή όργάνωση αυτή,
πώς οί οπαδοί της δέν είναι ειρηνι
στές καί δέν ένισχύει όποιαδήποτε
άπόφαση διεθνών όργανισμών γιά άψοπλισμό καί ειρήνη. Λέει ξεκάθαρα
στού'ς όπαδούς της νά άποφασίσουν
νά ένταχθούν στό στρατόπεδο τού
Ιεχωβά πού σημαίνει νά γίνουν τυ
φλά όργανα τής δικτατορίας τού
Μπρούκλιν, έάν δέν τό κάνουν, αυτο
μάτως, έντάσσονται στό στρατόπεδο
τού διαβόλου' καί τούς περιμένει σφα
γή μαζί μέ όλα τά άλλα όργανα τού
διαβόλου’ (στά όργανα αύτά ανήκετε
καί σείς οί δημοσιογράφοι).
Τό κράτος έχει τό δικαίωμα καί τό
καθήκον νά προστατεύ'σει τό λαό άπό
όποιονδήποτε απειλεί τίς προσωπικές
έλενθερίες καί τά άνθρώπινα δικαιώ
ματα τών πολιτών του.
Αύτό σημαίνει πώς όφείλει νά λάβει
όλα τά μέτρα γιά τήν ασφάλεια τής
χώρας καί συνεπώς όφείλει νά άνακηρύξει τή θεοκρατική κυ'βέρνηση τού
Μπρούκλιν κι όλες τίς βάσεις της
στήν Ελλάδα, ανεπιθύμητες, έπιζήμιες, έχθρικές.
Μ αύτόν τόν τρόπο θά προλάβει
δυσάρεστα γεγονότα γιά όλους μας.
Από τό άλλο μέρος τό κράτος πρέπει
νά προστατεύσει κι αύτά τά δύστυχα
θύματα καί τά στοιχειώδη άνθρώπινα
δικαιώματά τους, γιά προσωπική βού
ληση καί κρίση, τά όποια άδίστακτα
καταπατούνται άπ' τήν πολυεθνική
τού Μπρούκλιν, μέ αποτέλεσμα νά
μεταβάλλονται άνθρώπινα όντα σέ τη
λεκατευθυνόμενα ρομπότ, δηλαδή ά
βουλα όντα ξένων συμφερόντων.
Θέλω δηλαδή νά πώ, πώς ή μόνη
όρθή άντιμετώπιση τού ζητήματος θά
ήταν νά τεθεί έκτος νόμου ή πολυε
θνική τού Μπρούκλιν καί νά άναζητηθού>ν τρόποι προσφοράς αποτελεσμα
τικής βοήθειας στά δύστυχα θύματα
μέ σκοπό τήν έπαν«λειτοι·ργία τής
προσωπικής ακέψεως καί κρίσεώς
τους, γιά νά μπορούμε νά μιλάμε πλέ
ον γιά προσωπική θρησκευτική συνεί
δηση.

ολοκληρωτισμού άκόμα καί μέσα
στίς κοινοβουλευτικές κοινωνίες
καί ώς έκ τούτου νομιμοποιείται
σάν μιά κατ' έξοχήν άριστερή προ
βληματική: Πρόκειται, όπως ήδη άναφέραμε, γιά τις θέσεις έκείνες
πού ύποστηρίζουν πώς μέ τήν άνάπτυξη τής τεχνολογίας καί τών συγχρόνων μεθόδων κρατικής οργάνω
σης, έπεκτείνεται διαρκώς τό πεδίο
παρέμβασης τού κράτους, μέ άποτέλεσμα νά συρρικνώνονται διαρ
κώς τά όρια τού ιδιωτικού χώρου,
νά άσφυκτιά και νά συνθλίβεται ή
άνθρωπινη οντότητα καί οι πρακτι
κές πού καθορίζονται άμεσα ά
π" αυτήν, νά συνθλίβεται δηλαδή ή
«κοινωνία τών πολιτών», άπό τό
σφιχταγκάλιασμα τού «ΚράτουςΛεβιάθαν».
"Αν λοιπόν γιά τούς ίδεολόγους

Έ νας έπίκαφος μύθος
Η φετινή χρονιά προαφέρεται
γιά κάθε είδους άφιερώματα στό
«Χίλια έννιακόσια ογδόντα τέσσε
ρα» τοϋ Οργουελ. Ό χι μόνο γιατί
φέτος συμπίπτει νά διανύουμε τό
έτος 1984. Κυρίως, γιατί γιά πάρα
πολλούς, άριστερούς καί μή, τά πο
λιτικά μηνύματα τοϋ βιβλίου τοϋ
"Οργουελ μοιάζουν σήμερα έπίκαιρα.
Πρόθεσή μας έδώ δέν είναι νά
προσεγγίσουμε καί μείς άπό τή με
ριά μας τό βιβλίο τοϋ Οργουελ, τά
πολιτικά του μηνύματα ή τήν «προ
φητεία» του γιά τό μέλλον τής «κοι
νωνίας μας». Ο στόχος μας είναι
άπλά νά άακήσουμε κριτική σ' ένα
μύθο πού άναπαράγει όχι μόνο τό
βιβλίο τοϋ "Οργουελ, άλλά καί ή
δημόσια παρέμβαση κάποιων έπώνυμων άριστερών, πού μέ άφορμή
τό «1984» συζητούν γιά τόν ολο
κληρωτισμό πού «μάς άπειλεί». Τό
μύθο τής ιδιωτικής ζωής, τής ίδιωτικής «κοινωνίας τών πολιτών», πού
άπειλεϊται καί άσφυκτιά άπό τήν
παρουσία καί τήν παρέμβαση τού
κράτους.
Πρόκειται γιά έναν μύθο πού εί
ναι σήμερα ιδιαίτερα έπίκαιρος, για
τί άκριβώς συνδέεται καί προκύ
πτει άπό τήν ιδεολογία πού είναι
κυρίαρχη (καί) μέσα στήν "Αριστε
ρά.

Τά «όλοκληρωτικά
καθεστώτα»
Τό «1984», άλλά καί ή συζήτηση
γύρω άπ" αύτό, καταγγέλλει πρώτα
άπ" όλα τά όλοκληρωτικά καθεστώ
τα. Η δικτατορία καί ό φασισμός
καταργούν τήν κοινοβουλευτική τά
ξη, τις λαϊκές όργανώσεις καί έλευθερίες, τά άνθρώπινα δικαιώματα.
"Εγκαθιδρύουν ένα άστυνομικό έ
λεγχο πάνω στούς πολίτες, προσπα
θούν νά καταπνίξουν μέ τή βία
κάθε ιδέα καί αίτημα πού προωθεί
τά λαϊκά συμφέροντα. Είναι τά κα
τ' έξοχήν καθεστώτα τοϋ ολοκλη
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ρωτισμού. Η άστική πολιτική θεω
ρία, άλλά καί ορισμένες τάσεις τής
Αριστερός, χαρακτηρίζουν άκόμα
σάν όλοκληρωτικά τά καθεστώτα
τού ύπαρκτού «σοσιαλισμού» γιατί
καί έκεί έχει ύποσταλεϊ τό νομικό
καί θεσμικό πλαίσιο τής πολιτικής
δημοκρατίας καί τών «άνθρώπινων
δικαιωμάτων», πού χαρακτηρίζει
τις άστικές κοινοβουλευτικές δημο
κρατίες.
Η συζήτηση γιά τόν ολοκληρωτι
σμό άναφέρεται λοιπόν πρώτα ά
π' όλα στή μορφή τού πολιτεύματος
καί τού κράτους. Αντιπαραθέτει
τά δημοκρατικά (άστικά) πολιτεύ
ματα μέ τά όλοκληρωτικά πολιτεύ
ματα, έπιμένοντας ιδιαίτερο στήν
ύποστολή τών άτομικών δικαιωμάτων καί έλευθεριών στά δεύτερα.
Τό ζήτημα είναι πολύ παλιό καί
δέ θά μάς άπασχολήσει έδώ. "Αξίζει
νά ύπενθυμίσουμε μόνο πώς ή συ
ζήτηση αύτή γιά τόν ολοκληρωτι
σμό παραμένει άπόλυτα έγκλωβισμένη μέσα στά πλαίσια τής άστικής ιδεολογίας τού δικαίου, καθό
σον ένδιαφέρεται μόνο γιά τίς
νομικές καί θεσμικές μορφές καί
συγκαλύπτει έτσι τόν κοινωνικο-ταξικό χαρακτήρα τών κοινωνιών στίς
οποίες άναφέρεται. "Από τή μιά
συγκαλύπτει τήν κεφαλαιοκρατική
έκμετάλλευση καί κυριαρχία, πάνω
στήν όποια οίκοδομούνται τά «δη
μοκρατικά» καθεστώτα, ένώ άπό
τήν άλλη άφαιρεϊ κάθε δυνατότητα,
γιά μιά έπιστημονική άνάλυση τού
ταξικού χαρακτήρα καί αύτών άκό
μα τών άνατολικών καθεστώτων.
Δηλαδή, σέ τελευταία άνάλυση, δη
μιουργεί ένα εύνοίκό έδαφος καί
γιά τήν έπιχειρηματολογία τών θια
σωτών τού σοβιετικού μαρξισμού.

Κρατικός ολοκληρωτισμός
καί Ιδιωτική ζωή
( Ή «κοινωνία τών πολιτών»
αντιμέτωπη ατό κράτος,).
Παράλληλα μέ τή συζήτηση γιά
τά όλοκληρωτικά καθεστώτα, άναπτύσσεται καί μιά προβληματική
πού έπισημαίνει τόν κίνδυνο τοϋ

ή προβληματική αύτή συναντάει
τόν μονεταρισμό. Σέ μιά «έπαναστατική» έκδοχή θεωρεί κάθε μορ
φή άστικού κράτους σάν φασιστική
καί τήν κοινωνία διαρκώς «φααιατικοποιούμενη».
Άλλωστε, όπως μάς πληροφορεί
καί πάλι ό Δ. Ψυχογιός, οί πρακτι
κές πού άναπτύσσονται μέσα στήν
«κοινωνία τών πολιτών», μπορούν
άκριβώς νά έκθρέψουν τήν έξέγερση άπέναντι στό κράτος καί τόν
ολοκληρωτισμό του. Άναφερόμενος στόν Σμίθ, τόν ήρωα τού Όργουελ πού έξεγέρθηκε ένάντια στό
όλοκληρωτικά καθεστώς τοϋ Άγγσος, ό Ψυχογιός παρατηρεί πώς ή
έξέγερση αύτή τού Σμίθ σέ μεγάλο
βαθμό καθορίστηκε «άπό τό γεγο
νός, ότι, όντας 39 χρονών τό 1984,
έζησε τήν παιδική του ήλικία πριν

'Η «όργουελίτιδα» μαστίζει διανοούμενους

Ή ιδιωτική
καί τό
τής ά α τικ ή ς δ η μ ο κ ρ α τία ς, τό
«1984» είναι έπίκαιρο γιατί μοιάζει
νά παραπέμπει στόν ολοκληρωτι
σμό τού υπαρκτού «σοσιαλισμού»,
(άκόμα καί ή όνομασία τού ύποθετικοϋ ολοκληρωτικού καθεστώτος,
Αγγσος ύπαινίσσεται κάποιο καθε
στώς άγγλικού σοσιαλισμού), γιά
πολλούς άριστερούς ή έπικαιρότητά του βρίσκεται στό ότι προβλέπει
καί καταγγέλλει τόν αύξανόμενο
κρατικό ολοκληρωτισμό άπέναντι
στό άτομο, τήν ιδιαιτερότητα καί
προσωπικότητα του, καί τήν «κοι
νωνία τών πολιτών».
Γράφει γιά παράδειγμα ό Δ. Ψυ
χογιός στό « Αντί», 251 (6.1.84),
πού είναι άφιερωμένο στό «1984»:
«Τό Κόμμα-Κράτος διαθέτει τό
1984 όλα έκείνα τά μέσα πού μπο
ρούν νά ένσωματώσουν τόν όποιονδήποτε... Όμως τήν κοινωνία τών
πολιτών συνολικά δέν μπορεί νά
τήν ένσωματώαει. Γιατί τότε θά είχε
αύτοκαταργηθεϊ ώς Κόμμα-Κράτος,
θά είχε έξαλείψει τό "Άλλο πάνω
στό όποιο άσκεί τήν έξουσία».
Τό άτομο άντιμέτωπο στό κράτος
λοιπόν. Κράτος έξουσία άπ" τή μιά,
«κοινωνία τών πολιτών», άπ" τήν
άλλη. Αύτοί είναι οί δυό πόλοι τής
άντίθεσης. Τό ζητούμενο γιά «τήν
άπελευθέρωση τού άνθρώπου»,
δέν μπορεί νά είναι παρά ή άπελευ
θέρωση τής κοινωνίας τών πολιτών
άπό τό κράτος, ή έστω ή ένδυνάμωση τής αύτονομίας της άπέναντι
σ’ αύτό. Τό άμεσο αίτημα δέν μπο
ρεί νά είναι παρά «έπιτέλους λιγό
τερο κράτος». Σέ μιά δεξιά έκδοχή,

έπιβληθεί τό Αγγσος. Τότε... ύπήρχε άκόμη πυρηνική οικογένεια (πα
τέρας, μητέρα, παιδιά) ώς δομική
κοινωνική μονάδα, ύπήρχαν οί πρω
τογενείς σχέσεις πού τήν καθορί
ζουν, ύπήρχε οιδιπόδειο».
Άλλά καί ό Ν. Γιανναδάκης, πού
έχει «ξεφύ'γει άπό τά δίκτυα τής
πολιτικής άλήθεια πού έχει αύτοαναγορευτεί σέ άντικειμενική καί τε
λική», θά υιοθετήσει τό ίδιο βασικό
σχήμα γιά τό κράτος, τήν έξουσία
καί τόν άνθρωπο, γιά νά συνάγει
βέβαια, κατόπιν, κάποια ιδιαίτερα
δικά του συμπεράσματα. «Είναι, βέ
βαια, άλήθεια πώς ή έπιδίωξη τής
έξουσίας είναι... ή εξορία τής προ
σωπικής άλήθειας καί ή ύποκατάστασή της μέ κάποια «άντικειμενική» καί «τελική» άλήθεια... "Αν ή
τέτοιας λογής έπιδίωξη τής έξου
σίας δέν προσέκρουε στήν άντίοταση τής ένδειας ή άπορίας πού ένυπάρχει στό φυσικό τού άνθροίπου,
τότε δέ θά κουβεντιάζαμε γιά τήν
προφητεία τού "Οργουελ ώς προ
φητεία, άλλά γιά μιά πραγματικότη
τα τελειωμένη έδώ καί χιλιάδες χρό
νια (άν μπορούσαμε πιά νά κουβε
ντιάζουμε)» (« Αντί» 251).
"Υπάρχουν άκόμα κάποιοι άλλοι
πού θά ύποστηρίξουν, ή έστω θά
διερωτηθούν, άν ή «κοινωνία τών
πολιτών», άκόμα κι όταν δέν μπο
ρεί νά έκθρέψει τήν έξέγερση ένάντια στήν έξουσία, μπορεί τουλάχι
στον νά περισώσει κάτι άπ" τόν άν
θρωπο καί νά τόν προστατεύσει
άπό τόν ολοκληρωτισμό τής έξου
σίας. Ο Λ. Δουλούδης, καί πάλι
στό « Αντί», 251, άφοϋ διαπιστώσει

ότι στά 1984 «έληξε ή αμφισβήτη
ση, άποφανατίστηκαν οί έπαναστάσεις, καταγγέλθηκε ή άπατη κάθε
πρωτοπορίας», θά παραθέσει ενα
άπόσπασμα τοϋ Γ. Καλιόρη, οπού
διαβάζουμε: «Μέσα στη γενική πε
ριδίνηση... (καθένας)... είναι ώστόσο δυνατό... νά διαφυλάξει τήν ιε
ρότητα της δικής του ζωής μέσα
στή χόβολη θυλάκων, οί όποιοι άντιστέκονται στό ρεύμα, ατό βαόμό
που συνιστοϋν ακόμα απόλυτες
προσωπικές σχέσεις».
Είτε στήν αισιόδοξη, είτε στήν
άπαισιόδοξη έκδοχή της, ή προβλη
ματική γιά τόν κρατικό ολοκληρωτι
σμό πού παραθέσαμε, προκρίνει τή
διαφύλαξη καί τή διεύρυνση τοϋ
ιδιωτικού χώρου καί τής ιδιωτικής
«κοινωνίας τών πολιτών». Πριμοδο
τεί μήπως έτσι τήν ίδιώτευση; Όχι

τής άριστερας

ζω η

κράτος
άπαραίτητα. Δηλαδή δέν πριμοδο
τούν όλες οί παραλλαγές αύτής τής
προβληματικής τήν ίδιώτευση. Κι
νούνται όμως όλες μέσα στά πλαί
σια τής κυρίαρχης άστικής ιδεολο
γίας, υιοθετούν τό μοντέλο τής έξουσίας πού προβάλλει ή ίδια ή
κυρίαρχη ιδεολογία.

Κεφαλαιοκρατική έξουσία
καί ιδιωτικός χώρος
' Η διάκριση τού κράτους άπό
τήν «κοινωνία τών πολιτών», στηρί
ζεται στήν άστική νομική ιδεολογία
καί τήν άστική πολιτική θεωρία
πού θεωρούν ώς κράτος κυρίως τόν
κατασταλτικό κρατικό μηχανισμό
(κυβέρνηση, διοίκηση, δικαιοσύνη,
στρατός, άστυνομία κλπ), άλλά καί
κάποιους άλλους κρατικούς μηχανι
σμούς όπως τήν έκπαίδευση, τά
κρατικά μέσα ένημέρωσης κλπ. Εί
ναι αύτοί οί μηχανισμοί πού νομικά
έχουν δημόσιο χαρακτήρα, πού (Το
νιστούν τήν «πολιτεία». Αντίθετα,
όλοι έκεϊνοι οί μηχανισμοί πού έ
χουν νομικά ιδιωτικό χαρακτήρα, ή
άκόμα άναφέρονται σέ «ιδιαίτερα
συμφέροντα», (κι όχι στό «έθνος»
σάν σύνολο) -όπως π.χ. τά συνδικά
τα ή τά πολιτικά κόμματα- θεωρού
νται σάν χώροι έκτός κράτους..
'Ιδιαίτερα αύτή ή θεώρηση τονί
ζει τή διάκριση τού ιδιωτικού χώ
ρου άπό τήν έξουσία. Οί διαπροσω
πικές σχέσεις μπορεί νά έπηρεάζονται καί νά «άλλοτριώνονται» άπό
τήν έξουσία, όμως βρίσκονται πέρα
κι έξω άπό τίς σχέσεις έξουσίας,
συνιστούν (έστω δυνάμει) ένα θύ

λακα προσωπικής έλευθερίας.
Ό μαρξισμός έχει έρθει σέ ρήξη,
ήδη άπό τήν άρχή τής ύπαρξής του
σάν έπιστήμη τού κοινωνικού,
μ' αύτή τήν άστική φαντασίωση τής
ιδιωτικής έλευθερίας καί τής ιδιωτι
κής «κοινωνίας τών πολιτών». Ήδη
τό 1845, ό Μάρξ, θεμελιώνοντας τή
θέση ότι ή ταξική πάλη άποτελεϊ
τήν κινητήρια δύναμη τής ιστορίας,
άντέκρουσε τόσο τήν άστική άντίληψη γιά τήν ύπαρξη κάποιας «άνθρώπινης φύσης» άπό τήν όποια
θά καθοριζόταν ή ιστορική εξέλι
ξη1, όσο καί τή θέση ότι ή «κοινω
νία τών πολιτών» άποτελεϊ ενα διακριτό χώρο ώς πρός τίς κοινωνικές
σχέσεις έξουσίας. Καί ύποδείκνυε
ότι ή κατ' έξοχήν κοινωνική δομή
τής «κοινωνίας τών πολιτών», ή οι
κογένεια, άποτελεϊ έναν «άστικό
θεσμό», ένα μηχανισμό πού μέ τίς
λειτουργίες του άναπαράγει καί
σταθεροποιεί τήν καπιταλιστική έ
ξουσία. Σ' αύτή τή θεωρητική κα
τεύθυνση άλλωστε, ό Λ. 'Αλτουσέρ
ύπέδειξε ότι ή οικογένεια άποτελεϊ
μαζί μέ τό σχολείο τούς κυρίαρχους
ιδεολογικούς μηχανισμούς τού άστικού κράτους.
Έγραφε λοιπόν ό Μάρξ τό 1845
γιά τήν «ιδιωτική» οικογένεια καί
τήν «κοινωνία τών πολιτών»; «Γά
μος ιδιοκτησία καί οικογένεια πα
ραμένουν άπρόσβλητα στή θεωρία,
διότι άποτελούν τήν πρακτική βάση
πού πάνω της ή άστική τάξη έχει
οικοδομήσει τήν κυριαρχία της, καί
διότι ή άστική τους μορφή άποτε
λούν τούς όρους πού κάνουν τόν
άστό άστό, μέ τόν ίδιο άκριβώς
τρόπο πού ή συνεχής παραβίαση
τού Νόμου κάνει τόν θρήσκο Ε
βραίο ένα θρήσκο Εβραίο... Η
ύπαρξη τής οικογένειας έγινε άναγκαία άπό τή σύνδεσή της μέ τόν
τρόπο παραγωγής». (Γερμανική Ι
δεολογία) « ' Η άποψη τού παλιού
ύλισμού είναι ή «κοινωνία τών πολι
τών». Ή άποψη τού νέου ύλισμού
είναι ή άνθρώπινη κοινωνία ή ή
κοινωνικοποιημένη άνθρωπότητα»
(10η θέση γιά τόν Φόυερμπαχ).
Ή «κοινωνία τών πολιτών» δέν
άποτελεϊ λοιπόν τόν άντίπαλο πόλο
σέ σχέση μέ τήν έξουσία καί τό
κράτος. Αντίθετα άποτελεϊ μιά ι
διαίτερη περιοχή τών σχέσεων έ
ξουσίας, μέσα στήν όποια είναι πα
ρόν καί τό κράτος. Γιατί ή έξουσία
δέν άσκείται άπό τό «κράτος» πά
νω στήν «κοινωνία» ή πάνω στόν
«άνθρωπο». Ασκείται άπό τό κε
φάλαιο πάνω στήν έργασία. Τήν
έξουσία δέν τήν κατέχει τό κράτος.
Τήν κατέχει ή κεφαλαιοκρατική τά
ξη. Τό κράτος είναι τό κέντρο ά
σκησης τής πολιτικής έξουσίας τού
κεφαλαίου, ή ύλική συμπύκνωση
τής κεφαλαιοκρατικής έξουσίας.
Καί τό κράτος δέν είναι μόνο αύτό
πού ή άστική οργάνωση τής κοινω
νίας καί ή άστική νομική ιδεολογία
ορίζουν σάν «κράτος». Τό κράτος

έπεκτείνεται μέ τούς ιδεολογικούς
μηχανισμούς του καί μέσα στήν
«κοινωνία τών πολιτών». Κάποιοι
άπό τούς μηχανισμούς του, ενα μέ
ρος άπό τίς λειτουργίες του, άποκτούν ιδιωτικό χαρακτήρα, έμφανιζονται κάτω άπό ιδιωτικές νομικές
μορφές. Αύτό όμως δέν άναιρεϊ τό
χαρακτήρα τους σάν κρατικών λει
τουργιών: Λειτουργιών δηλαδή πού
κατατείνουν στή σταθεροποίηση
καί άναπαραγωγή τών κεφαλαιο
κρατικών σχέσεων κυριαρχίας καί
ύποταγής. ©ά συμφωνήσουμε λοι
πόν μέ τόν Αλτουσέρ πού έπέμενε
πώς «έφόσον ή διάκριση άνάμεσα
στήν πολιτική κοινωνία (κράτος)
καί τήν κοινωνία τών πολιτών, ορί
ζει τίς μορφές πού έπιβάλλει ή άστι
κή ιδεολογία καί πρακτική τής πο
λιτικής, τό έργατικό κίνημα πρέπει
νά ξεμπερδεύει μ' αύτή τήν πλάνη
καί νά σχηματίσει μιά άλλη άντίληψη γιά τήν πολιτική καί τό κράτος»
(Συζήτηση γιά τό κράτος, έκδ. Α
γώνας, 1980).

Ό ολοκληρωτισμός
ασκείται (καί) ιδιωτικά
Σέ μιά πρόσφατη μελέτη μας γιά
τήν οικογένεια1 καταλήξαμε στό συ
μπέρασμα ότι, στά πλαίσια τού άστικού κοινοβουλευτικού κράτους,
ό χώρος τού ιδιωτικού -καί πρώτα
άπ' όλα ή οικογένεια- δέ συναρ
θρώνεται άπλά μέ τίς καπιταλιστι
κές σχέσεις έξουσίας καί τό κράτος,
άλλά άποτελεϊ τόπο όπου κατ έξο
χήν -δηλαδή συνεχώς, καθημερινά
καί χωρίς διακοπές- έκδηλώνεται ό
ολοκληρωτισμός αυτός τής έξου
σίας, ό ολοκληρωτισμός τής κυρίαρ
χης ιδεολογίας.
Πέρα δηλαδή άπό ορισμένους
κλάδους τού κατασταλτικού μηχα
νισμού τού κράτους πού είναι άμε
σα έπιφορτισμένοι μέ τήν άσκηση
τής φυσικής βίας (άστυνομία, δι
καιοσύνη, στρατός), ό ολοκληρωτι
σμός τής καπιταλιστικής έξουσίας
-δηλαδή ό χωρίς όρους καί όρια
έλεγχος τής καθημερινής πρακτι
κής τών άτόμων καί ή ύποταγή
τους στις έπιταγές τής έξουσίαςλαμβάνει χώρα μέσα στό «ιδιωτι
κό», στά πλαίσια τής «κοινωνίας
τών πολιτών».
Μέσα στούς δημόσιους κρατι
κούς μηχανισμούς, ό έλεγχος τής
κρατικής έξουσίας πάνω στό «άτο
μο, όσο κι άν σήμερα έπεκτείνεται,
δέν μπορεί νά ξεπεράσει κάποια
όρια πού καθορίζονται άπό τά «συ
νταγματικά δικαιώματα τού πολί
τη». Επηρεάζονται άλλωστε άμεσα
αύτά τά όρια άπό τόν πολιτικό
συσχετισμό τών δυνάμεων στό έσωτερικό κάθε κοινωνίας. Αντίθετα,
στόν «ιδιωτικό χώρο», ή κυρίαρχη
ιδεολογία συγκροτεί μέ τέτοιο τρό
πο τά άτομα σέ ύποκείμενα, δια
μορφώνει έναν τέτοιο τύπο διαπρο

σωπικών σχέσεων, πού άποτέλεσμά
του είναι μιά «οίκειοθελώς», άλλά
χωρίς όρους καί όρια, δηλαδή ολο
κληρωτική, υπαγωγή τών άτόμων
στις πρακτικές πού προσιδιάζουν
καί καθορίζονται άπό τήν κεφα
λαιοκρατική έξουσία.
' Επειδή μάλιστα αύτή ή ύπαγωγή
στήν έξουσία διαμεσολαβείται άπό
τίς δι-υποκειμενικές, τίς διαπροσω
πικές σχέσεις, τό κοινωνικό περιε
χόμενό της καί τά κοινωνικά της
άποτελέσματα άποκρύπτονται ολο
κληρωτικά: Η ύπαγωγή βιώνεται
σάν μιά φυσική τάξη πραγμάτων,
άκόμα περισσότερο έκλαμβάνεται
σάν «έλευθερία». Μόνο μέσα στήν
«κοινωνία τών πολιτών», τά άτομα
αισθάνονται υποχρεωμένα νά άπολογούνται καθημερινά, μέχρι τήν
τελευταία λεπτομέρεια, όχι μόνο γιά
τό τί έκαναν, άλλά και γιά τό τι
σκέφτηκαν καί τί αίσθάνθηκαν και
τί δέ σκέφτηκαν καί γιατί δέν τό
έκαναν ή δέν τό αίσθάνθηκαν. Μό
νο έδώ ή ιδέα τής ιδιωτικής ιδιοκτη
σίας «έξυψώνεται» σέ άπαίτηση γιά
κατοχή τής προσωπικότητας τού
άλλου, γιά άπόλυτο καί άποκλειστικό σωματικό καί πνευματικό έλεγ
χο, πάνω στόν άλλο. Μόνο έδώ τό
κράτος λειτουργεί χωρίς νά γίνεται
«άμεσα άντιληπτό».
'Ε π ίλ ο γ ο ς
Η καπιταλιστική κοινωνία δέν
είναι ή κοινωνία τής «άτομικής έ
λευθερίας». Είναι ή κοινωνία τής
άτομικής υποταγής, τού άτομικού
έλέγχου τού χωρίς όρια ολοκληρωτι
σμού πάνω στό «άτομο». Η έξου
σία τού κεφαλαίου πάνω στήν έργασια άσκείται δηλαδή καί στό άτομικό έπιπεδο, μέσα άπό τή συγκρότη
ση τών φορέων τής παραγωγής σέ
άτομα πολίτες καί τόν άτομικό έ
λεγχό τους. Ο έλεγχος αυτός δέν
ασκείται μόνο άπό τούς δημόσιους
μηχανισμούς άλλά διαμεσολαβείται
καί μέσα άπό τίς ιδιωτικές σχέσεις.
Αύτές άκριβώς τίς σχέσεις έξουσίας
συγκαλύπτει σήμερα ή παρέμβαση
έκεινων τών άριστερών πού μέ άφορμή τό «1984» προβάλλουν τήν
«άντίθεση» τής «κοινωνίας τών πο
λιτών» μέ τό «κράτος». Προφητεύοντας εναν ολοκληρωτισμό πού
μάλλον δέ θά ύπάρξει ποτέ μέσα
στά πλαίσια τού άστικού κοινοβου
λευτισμού, άναγορεύουν τόν «ιδιω
τικό» ολοκληρωτισμό τής καπιταλι
στικής έξουσίας σέ έλευθερία.
Γιάννης Μηλιάς

1. « Η ανθρώπινη ούσία δέν είναι μιά
σχέση π ο ύ υπάρχει στό απομονωμένο άτο
μο. Στήν πραγματικότητά της είναι τό σύ
νολο τών κοινωνικών σχέσεων». Κ Μάρξ,
6η θέση γιά τόν Φ όυερμπαχ.
2. Γ. Μηλιού, Γ. Σ π ά θή «Μαρξισμός και
οικογένεια, (ό ολοκληρωτισμός τής κυρίαρ
χης ιδεολογίας)», θ έ σ ε ις τεύχος 6, Γενά
ρης· Μάρτης 1984.

Ό μαρξισμός έχει έρδει σέ ρήξη άη ' τήν άρχή τής ϋηαρξής τον μέ τήν άστική
φαντασίωση τής Ιδιωτικής έλενδερίας.

Ας τά πάρουμε απ’ την άρχή
Σ τ ις 2 Μαρτίου του 1949, τή
θλιβερή περίοδο τοϋ τέλους τού
έμφυλίου ό Γιώργος Όρφανίδης,
άρνούμενος τή στρατιωτική του κα
τάταξη. καταδικάζεται καί έκτελείται ατή Λάρισα, τό ίδιο στις 11
Φεβρουάριου τοϋ 1949 είχε συμβεί
μέ τόν I ιάννη Τσούκαρη στό Ναύ
πλιο.
Τό 1961 καί ένώ στην Ομοσπον
διακή Γερμανία, άπό τό 1949, ανα
γνωρίζεται τό δικαίωμα άρνησης,
στην Ελλάδα, μαζικές καταδίκες
μέ ποινές 15 καί 20 χρόνων προξε
νούν κατάπληξη.
Ό Χρηστός Κοζάνης άντιμετώπισε ποινή θανάτου (Αύγουστος 66)
ή συμπαράσταση ά π'τή ν κινητο-

ποίηση στην Ευρώπη θα τού με
τριάσει τήν ποινή.
Στή δικτατορία, οί ποινές σταθε
ροποιούνται σέ μέσο όρο Η-II) χρο
νιά, ένώ οί συνθήκες κράτησης καί
οί βασανισμοί είναι έξοντωτικοι.
Γιά τήν περίοδο αύτή υπάρχουν
πολλές καταγγελίες τής Λιεθνούς
Αμνηστίας και μαρτυρίες άγωνιστών τής 'Αριστερός που έζηοαν
άπό κοντά τά βασανιστήρια και σέ
βάρος τών «αιρετικών». Γί> 1971
στίς φυλακές τής Λάρισας δολοφο
νείται ό Βασίλης Καραφατάς. Τό
1970 καλοκαίρι, στίς φυλακές Iojναννίνων, καίγονται δεκάδες τσιγά
ρα στό σώμα τού Θανάση Κόγιου
(Μιλήσαμε μέ συγκρατυύμενούς
του).

Μέχρι τό 1977
Σ αύτή τήν περίοδο φυλακίστη
καν 415 νέοι άπό 8-13 χρόνια.
Όλοι άντιρρησίες συνείδησης.
Ό Χρίστος Άδάμος στή δεύτερη
καταδίκη του (σύνολο 7 1/2 χρόνια)
τρελάθηκε. Απ' ό ψυχιατρείο βγή
κε τά Χριστούγεννα τού 76. Ενας
νέος καταδικάστηκε 4 φορές, τρεις
άλλοι 3 φορές, δέκα άλλοι 2 φορές,
δύο άλλοι άποφυλακίσθηκαν μετά
τή δεύτερη κράτησή τους, άλλά
τούς καταζητούσε ή Στρατιωτική
'Αστυνομία. Τί συνέβαινε;
Μέχρι τό 77 ένας νέος στήν 'Ελ
λάδα πού άρνιόταν τή στράτευση
λόγω συνείδησης ή θρησκείας εκα
λείτο στό στράτευμα, έφ ' όσον δέν
υπήρχε κανένας νόμος πού να έπιτρέπει τήν άρνηση γιά λόγους συ
νείδησης. Τόν στρατολογούσαν, πα
ρά τή θέλησή του καί τόν έξωθούσαν έτσι, στή διάπραξη στρατιωτι
κού παρα πτώ μ α τος, μετά τόν
συνελάμβαναν καί διώκετο ποινικά.
Στό στρατοδικείο δικαζόταν καί κα
ταδικαζόταν σέ ποινές 2, 3, 3 1/2, 4
ή 4 1/2 χρόνια καί σπάνια περισσό
τερο. Μετά τήν έκτιση τής ποινής
του αποφυλακιζόταν μόνο γιά νά
κληθεί καί πάλι σέ στρατιωτική ύπηρεσία σέ λίγες μέρες. Κατόπιν, ή
τραγωδία άρχιζε καί πάλι γιά νά
έπαναληψθεί μέχρις ότου φτάσει σέ
μιά ήλικία γύρω στά 50 ή νά προ
σβληθεί άπό σοβαρή άσθένεια.
Αύτό τό νομικό καθεστώς τής
άλυσίδας τών δικών καί τής τιμω
ρίας χαρακτηρίστηκε άπάνθρωπο
άπό διεθνείς οργανώσεις. Τό ίδιο
καθεστώς είχε καταργηθεί στήν
Ολλανδία τό 1916 καί ό Φράνκο τό
είχε άλλάξει τό 1973.
Ο Ντέ Γκιόλ έθεσε τέρμα σ' αύ
τό τό σύστημα τό 1958 άποφυλακί-

ζοντας όσους ήσαν στη φυλακή πά
νω άπό 5 χρόνια.
Ο Γεώργιος Ράλλης, ύπουργός
Προεδρίας τής κυβερνήσεως Καρα
μανλή. έγραφε σέ επιστολή του στις
13 Μάΐου 1976:
«...ή κυβέρνηση ετοιμάζει αλλα
γές ατή στρατιωτική νομοθεσία
πάνω στό θέμα τής στράτευσης
στίς ένοπλες δυνάμεις γιά τούς
έχοντες αντίρρηση συνείδησης.
Θά υιοθετήσει ένα νόμο σάν τόν
'Ολλανδικό... »
Ο ίδιος ύπουργός στίς 4 Δεκεμ
βρίου 1976 τά πήρε πίσω δηλώνο
ντας:
«... ή νομοθεσία πού θά ευνοού
σε τούς άντιρρησίες συνειδήσεως, παρουσιάζει σοβαρές δυσκο
λίες λόγω τών ειδικών περιστάσε
ων στήν Ελλάδα. Ή Ελλάς περι
στοιχίζεται άπό χώρες μέ τις
όποιες δέ συνδέεται μέ καμιά
συμμαχία, καί αντιμετωπίζει μιά
επιθετική γείτονα, τήν Τουρκία.
// νομιμοποίηση τοϋ δικαιώμα
τος άρνήσεως γιά λόγους αυνειδήσεως θά έξασθένιζε τήν αμυντι
κή ικανότητα τής χώρας".
Αλλά καί ή τότε αξιωματική άντιπολίτευση δέ φαινόταν νά μπορεί
νά ξεχωρίζει τό 'Ανθρώπινο Δικαίω
μα άπό τήν Έθνικο-κινδυνολογία.
Ελεγε τό ΓΙΑΣΟΚ (ομιλία στελέ
χους 26 Νοέμβριοι· 1976) γιά τούς
φυλακισμένους άντιρρησίες, ότι ή
υποχρέωση τής στρ. θητείας είναι
μιά άπό τίς πιό ιερές καί άναπόφευκτες υποχρεώσεις. Πρότεινε
λοιπόν, οί άντιρρησίες νά έκτελούν
ριψοκίνδυνη πολιτική υπηρεσία
(όπιος υποθέτουμε, έργάτες ούρανοξυστών, ίσως κασκαντέρ) διάρ
κειας διπλάσιάς η τριπλάσιας τής
στρατιωτικής ύπηρεσίας.

Οί Εύρω-εΰθυγραμμίσεις τοΰ 1977
Η λ ΙΙ στις χώρες μέλη τής Κοινό
τητας οί νομοθεσίες, γιά τούς άντιρρησίες, διαμορφώνονται εξαιρετικά
φιλελεύθερες. Πολλές ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις έγκατέλειπαν τόν χα-

ρακτηρισμό τής στρατιωτικής θητείας ως Εθνικής υποχρέωσης καί
δέχτηκαν καί ιός ί ποχρεωτική θη
τεία το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
Μέ τήν έννοια κοινωνικό χρέος

τοποθετούσαν τό ζήτημα τής εναλ
λακτικής θητείας, οί περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκοντας έτσι
μιά λύση.
Εμενε ή Ελλάδα, ή ' Ελλάδα πού
αντιστέκεται, σύμφωνα μι τον Νιόνιο.
Στήν πράξη λοιπον, γιά τήν Ευ
ρώπη άρνηση στράτευσης οήμαινε:
μιά ιδιομορφία, μιά βαθιά πίστη,
μιά ευθυγράμμιση μέ τόν πιο «α
κραίο» ειρηνισμό, σημαινε ανθρω
πισμό.
Απ τή μιά, οί είρηνιστές-άντιπι ρηνικοί καί ο πολύς λόγος γιά τά
άνθρωπινα δικαιώματα, απ τήν άλ
λη ή άριθμητική έπάρκεια σε στρα
τούς (λίγες άντιστάαεις απ τη στρ.
ιεραρχία) έφεραν τήν Ευρώπη νά
αποδεχτεί την ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΚΟ ΘΗΤΕΙΑ.
Τί είναι αύτό;
Πρόκειται γιά μιά σοβαρή υποχώ
ρηση ή γιά ξεροκόμματο;
Πάντως μιά απλή δήλωση τού
άρνούμενου τόν Στρατό, μι πειστι
κό τρόπο και πρόταξη ικανών λό
γων. άκόμα και Φιλοσοφ ικού περιε
χομένου. άρκεί για νά άπαλλαγεί
τελείως η νά ύπηρετήσει 1ΣΘ ΧΡΟ
ΝΟ τήν κοινωνία (μιά κοινωνική
έργαοία δηλαδή).
11 φόρμουλα είχε επιτυχία, τά
ποσοστά δέν ήταν και παραμένουν
σέ λογικά πλαίσια.
(βλ. πίνακα)
Η Ελλάδα μένει μοναχή, βάλλε-

ται πανταχόθεν.
Η Λιεθνής Αμνηστία και η Λιεθνής ένωση γιά τά Αικαιιόματα τού
Ανθρωποι , βγαίνουν στήν επιφάνεια. Τά ελληνικά τους τμήματα
στέλνουν εκθέσεις, ή κοινή γνώμη
καί η ανανεωτική αριστερά σκύ
βουν στό πρόβλημα.
Τότε ο Αβέρωφ ετοιμάζει νομο
σχέδιο, ή ΕΘΚ τό ζητά επιτακτικά.
Λίγο πριν, στίς 28,4.77. ο ύπουργός
τότε Εθνικής Αμυνας Αβέρωφ
έγραφε:
«..Λεν πρέπει να μάς διαφεύγει
οτι κάδε παραχώρηση θά αύξήαει
τόν αριθμό σέ επίπεδα ανάλογα
μέ το μέγεθος τής παραχώρησης.
Είναι βέβαιο πώς πολλοί νέοι πού
θά ήθελαν νά άποφύγουν τή στρά
τευση θα εμφανίζονταν ως Ιεχωβάδε ς.
Καί τότε δέ θά μιλούσαμε γιά
δεκά δες άλλά γιά εκατοντάδες
καί χιλιάδες ίσως τότε τό πρόβλη
μα θά γινόταν όξύτερο .
Υπονοεί τό εξής τρομερό Η
λίγοι γιά πολλά χρόνια στη φυλακή,
ή πολλοί γιά λίγο χρόνο. Διακρίνει
άποσταθεροποιητικά φ αινόμενα
στήν πειθαρχία καί το άξιόμαχο τού
στρατεύματος. Ομολογούμε οτι
έδώ ο κος Αβέρωφ ε κάνε σφάλμα,
αφού το Ι1ΑΣΟΚ και άντιπολιτευση
άοκούσε καί ο νόμος, όπως θά
δούμε σέ λίγο, πέρασε όπως τόν
περιέγραφε ο έκπρόοωπος τοί ΠΛΣΟΚ.

Νόμος 731/77
Κ λ Ι ένώ τί) φθινόπωρο τού
1977. οδεύει πρός τη Κουλή τί)
νομοσχέδιο πού θά αλλάξει τό «με
σαιωνικό··. ιίπως χαρακτηριζόταν α
π τό ΓΙΑΣΟΚ καθεστώς, οι έπι μέ
ρους μερίδες τών μηχανισμών τού
Κράτους η. καλύτερα, οι ίδιοι οί
μηχανισμοί του επεμβαίνουν με τις
προτάσεις τους. Τό γνωστό παιχνί
δι:
Τα βραχυπρόθεσμα και μακρο
πρόθεσμα συμφέροντα του μπλοκ
τής έξουσίας.
Ό Στρατός φάνηκε ψύχραιμος
καί ίιφησε άπερισπαοτο τον κ. Άβέρωφ, πολιτικό του προϊστάμενο,
νά πράξει έν λεικώ. Γνώριζε καλά
πως έτσι κι άλλιώς συμφωνούν, οί
μεταξύ τους επιρροές ήταν ισοδύ
ναμες και ο Καραμανλής ήγεμόνευε.
Η έκκλησία έπρεπε νά τεθεί α
κραία έναντι τών «αιρέσεων», νά
μήν επιτρέψει καμιά άμψ ισβήτηση
τής ηγεμονίας της και τού κρατικού
της ρόλοι . Λυσπιστούσε στον νεω
τερισμό, ήθελε νά κρατήσει τη συ
νέχεια στόν εκσυγχρονισμό.
Εσπευσε μέ ανακοίνωσή της
(21.10.77). όταν άκριβώς συζητιό
ταν δηλαδή ό νόμος 731. νά επιτε
θεί στόν χιλιασμό:
«...δέν είναι πραγματικοί είρηνισταί, είναι νε αταξικοί, εκφ ρά
ζουν τό σύνθημα κάτω ό παλαιός
κύαμος, ζήτω ό νέος κύαμος...«
Και έμάς αύτό τό σκέλος δέ μάς
άφορά. άν καί έχει ενδιαφέρον ή
έπιλογή τών πιό «κακών» έτικετών

τής έποχής.
Πλέον ένδιαφέρουσα θεωρούμε
την πρόβλεψ η τής ε κκλησίας, οτι: οί
χιλιοστές, η θά άρνηθούν και το
μέτρο τής διπλάσιας βοηθητικής (ά
οπλης ) θητείας άρα πάνε φυλακή η
θά το άποδεχτούν και «δα υπο
σκάψουν τόν εθνικό μας στρατό ·
οπότε το κράτος θά τούς ξαναχωσει μέσα.
Προειδοποιεί τόν 'Αβέρωφ καί
ωθεί εμμεσα τοί , χιλιοστέ, νά άρ
νηθούν τό νέο ιιετρο. νά πάνε δηλα
δή απ ευθείας φυλακή.
Πιό κάτω όμως πιάνει τήν οι σία.
«Προσέχτε». λέει, αύτός ό νόμος,
«ανοίγει τήν πόρτα στόν καθένα νά
προβάλει ψευτοθρησκευτικούς λό
γους. να άρνηθει νά ανμμετάαχει
σέ όποιαδήποτε βιοία σύγκρου
ση».
Επιστροφή στά ίδια κινδυνολο
γία τού πρόσφατοι παρελθόντος
τού Ράλλη και τού Αβέρωφ δηλα
δή.
Το άρθρο I τού 731/77 (ισχύει
και σήμερα) στήν παρ. 5 γράφει:
«Κατ' έξαίρεαιν οί ένεκεν θρη
σκευτικών πεποιθήσεων άρνούμενοι νά φέρουν όπλα, νποχρεοννται ε ις έκπλήρωσιν άοπλου υπο
χρέωσε ως θητείας ή έκγυμνάσεως
έπί χρόνον διπλάσιαν τής υπο τών
ε νόπλων έκπληρονμένης. 7/ υπα
γωγή τούτων εις τάς διατάξεις τής
παρούαης παραγράφου ενεργείται κατά τα δι ' άποφάαεως τοϋ
Υπουργού Κδνικής Αμυνας κα
θοριζόμενα·
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01 ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ KINA
Καλά πάνε οί δημόσιες καί μαζι
κές έκτελέσεις. Αύτό τουλάχιστον
δηλώνει τό πρακτορείο Νέα Κίνα
χρησιμοποιώντας τά λόγια τοϋ υ
πουργού δημόσιας άσφάλειας: ή έγκληματικότητα έπεσε κατά 42,5%
σέ τρεις μήνες, μετά τήν έκστρατεία
πού κηρύχθηκε τόν περασμένο Αύ
γουστο
' Η Libération ρώτησε σχετικά τόν
Φάνγκ Γινί, παλιό δικαστή τού Πε
κίνου πού ζεί σήμερα στό Χόνγκ
Κόνγκ. (...)
ΛΙΜΠΕΡΑΣΙΟΝ: Πόσοι βρίσκο
νται σήμερα στις κινεζικές φυλα
κές;
ΦΑΝΓΚ: Κανείς δέν ξέρει. Είναι
κρατικό μυστικό. Τό μόνο πού ξέ
ρουμε είναι ότι τό 1982 π.χ. ή άστυνομία άνακοίνωσε 180.000 συλλή
ψεις καί 240.000 υποθέσεις έφθασαν στά δικαστήρια. Κάθε ύπόθεση
άφορά περισσότερους άπό έναν κα
τηγορούμενους. Εξάλλου είναι άπολύτως άδύνατο νά μάθουμε πό
σα άτομα υποβάλλονται στό «λάο
ζιάο», τήν «άναμόρφωση» δηλαδή
μέσω τής έργασίας, διότι αύτή έξαρτάται κατευθείαν άπ' τις ύπηρεσίες
άσφαλείας. 'Υπάρχει κατόπιν καί
ένας άριθμός άλλων συστημάτων
καταστολής, ιδιαίτερα γιά τήν έγκληματικότητα τών νέων. Τό μόνο
πού ξέρω είναι ότι καί μόνο στήν
πόλη τού Πεκίνου υπάρχουν πολ
λές χιλιάδες κρατούμενοι. Καί στήν
Κίνα ή τιμωρία δέν σταματά στή
φυλακή. Κάθε καταδίκη έπεκτείνεται καί μετά τήν έκτιση τής ποινής.

Αυτοί πού κλείνονται στις φυλακές
ή στά στρατόπεδα έργασίας δέν
παίρνουν κατά τήν άποφυλάκισή
τους τό πιστοποιητικό κατοικίας
πού θά τούς έπέτρεπε νά έπιστρέψουν σπίτι τους. Είναι συνεπώς κα
ταδικασμένοι νά παραμείνουν όλη
τους τή ζωή στήν περιοχή όπου
έξέτισαν τήν ποινή τους - δηλαδή
στό στρατόπεδο ή τή φυλακή άπ' ό
που άπελευθερώθηκαν. 'Ολόκλη
ρες έπαρχίες - όπως τό Κινγκάι ή
τό Ξινγκγιάνγκ κατοικούνται σέ με
γάλο τμήμα τους άπό παλιούς κα
ταδίκους.
(άπό τή γαλλική έφημερίόα Libera
tion, 11 Ιανουάριου 1984)

21 Δεκεμβρίου συνελήφθη καί κρα
τήθηκε μέχρι τίς 26 τού μηνός ό
Τζέρυ Σμώλ (παλιός κατάδικος πού
έχει κάνει 8 χρόνια φυλακή γιά
«συνωμοσία πρός πρόκλησιν έκρήξεων»). Σύμφωνα μέ τούς φίλους
του ό Σμώλ κακοποιήθηκε άπό
τούς άστυνομικούς πριν άπελαθεί
στή Δημοκρατία τής ' Ιρλανδίας. Ό 
ταν ζήτησε νά προσφύγει ένάνπα
στήν άπέλασή του οί άστυνομικοί
τού άπάντησαν πώς θά τόν στείλουν στίς φυλακές Στρεϊντζγουέίς
όπου «κάτι δεσμοφύλακες τού Ε 
θνικού Μετώπου θά τόν περιποιηθούν κατάλληλα».
Μετά τήν ψήφιση τού Άντιτρομοκρατικού Νόμου τό Νοέμβριο
τού 1974 έχουν συλληφθεί περίπου
5.500 ύποπτοι, άλλά μόνο τό 8%
άπό αύτούς έχουν ποτέ προσαχθεί
σέ δίκη. Κάτι πού δικαιολογεί τήν
άποψη τών άντιπάλων τού νόμου,
ότι άποσκοπεΐ κυρίως στή συλλογή
πληροφοριών καί στήν άποθάρρυνση τής νόμιμης πολιτικής δράσης
στή Β. Ιρλανδία.
(άπό τό NEW STATESMAN 6 Ια 
νουάριου 1984).

ΑΓΓΛΙΑ: ΜΕΤΑ
ΤΟ ΧΑΡΡΟΝΤΣ
'Εκατό άγανακτισμένοι άκροατές
τηλεφώνησαν στό BBC τήν επομένη
τής έκρηξης στό Χάρροντς διαμαρτυρόμενοι γιά τή μετάδοση... ιρλαν
δέζικης μουσικής! Ή άντίδραση
δέν έμεινε χωρίς άποτέλεσμα. Τό
τέταρτο κανάλι τής άγγλικής τηλεό
ρασης λογόκρινε τρεις έκπομπές τις
ήμέρες τών Χριστουγέννων κόβο
ντας μεταξύ άλλων μιά σκηνή κω
μωδίας όπου ό Νόρμαν Ούΐσντομ
τραγουδούσε «όταν τά ιρλανδέζικα
μάτια γελούν»...
Τό σοβαρό είναι πώς άρκετοί
άπό τούς συλληφθέντες μετά τίς
έκρήξεις κατάγγειλαν ότι ή σύλλη
ψη καί ή άνάκρισή τους δέν είχε
καμία σχέση μέ βόμβες άλλά μέ τή
νόμιμη πολιτική τους δράση. Στις

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ:
ΑΝΤΙΘΕΣΗ
ΣΤΟΥΣ SS-20
Ή άπόφαση νά έγκατασταθούν
σοβιετικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς στήν Τσεχοσλοβακία προκαλεϊ ένα εύρύ κίνημα διαμαρτυρίας
στή χώρα αύτή πού ξεπερνά τά
πλαίσια τής μέχρι στιγμής άντιπολίτευσης πού περιοριζόταν κύρια
στούς διανοούμενους τής Χάρτας
77. Σύμφωνα μέ τό άρθρο τού Γιάν
Κάβαν στό άγγλικό περιοδικό New

Statesman, έχουν άρχίσει νά συλλέγονται μαζικά ύπογραφές διαμαρ
τυρίας γιά τήν έγκατάσταση τών
SS-20. 'Ε π ί παραδείγματι, στό
Μπρνό, ένα γράμμα διαμαρτυρίας
συγκέντρωσε περίπου 1000 ύπο
γραφές άπό μαθητές καί νέους πού
δέν είχαν καμιά διασύνδεση μέ τή
Χάρτα 77. Παράλληλα, συγκεντρώ
νονται ύπογραφές προσωπικοτή
των, ένώ ή παράνομη «προπαρα
σκευαστική 'Επιτροπή γιά 'Ελεύ
θερα Συνδικάτα στήν Τσεχοσλοβα
κ ία » , έχει ήδη καλέσ ει το ύ ς
συνδικαλιστές νά άντισταθούν στήν
έγκατάσταση τών πυραύλων.
Τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον πα
ρουσιάζει ώστόσο ή διάθεση τής
νέας γενιάς σ' ένα αυτόνομο κίνημα
ειρήνης στά πρότυπα τής Δυτικής
Εύρώπης. "Ηδη τόν Ιούνιο ή άπαγόρευση μιας συναυλίας ρόκ όδήγησε σέ συγκρούσεις άστυνομίας καί
νέων πού φώναζαν συνθήματα γιά
ειρήνη καί έλευθερία. Αρκετοί άπό
τούς τότε συλληφθέντες καταδικά
στηκαν μέχρι καί σέ 20 μήνες φυλα
κή.
Οί άρχές, άπό τήν πλευρά τους,
έχουν έντείνει τήν καταπίεση φτά
νοντας σέ έπίπεδα πού θυμίζουν
τήν πριν άπό τήν «όμαλοποίηση»
περίοδο. Μέλη τής Χάρτας 77 πού
είχαν έπαφές μέ τά Δυτικά κινήμα
τα ειρήνης προειδοποιήθηκαν άπό
τήν 'Ασφάλεια τόν περασμένο Νο
έμβριο ότι όποιαδήποτε διαμαρτυ
ρία γιά τήν άνάπτυξη σοβιετικών
πυραύλων θά άντιμετωπιστεί μέ τή
βαρύτατη κατηγορία τής «ύπονόμευσης τής άμυντικής ικανότητας
τής χώρας». 'Εκπρόσωποι τής Χάρ
τας 77 άντέδρασαν μέ άνοικτό
γράμμα καταγγελίας πρός τά Δυτι
κοευρωπαϊκά κινήματα ειρήνης, ό
που ξαναδιατυπώνουν τή θέση
τους ότι ό άγώνας γιά ειρήνη είναι
άναπόσπαστο κομμάτι τής προσπά
θειας γιά τήν άποκατάσταση τών
άνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Νά λοιπόν πού τό παλιό όνειρο
γιά κοινό άγώνα ένάντια στίς δυό
ύπερδυνάμεις άπό τούς λαούς 'Α
νατολής καί Δύσης κερδίζει καινού
ριους όπαδούς. Είθε ή νεολαία τής
Τσεχοσλοβακίας νά γίνει ή κινητή
ρια δύναμη μιας πραγματικής "Α
νοιξης στήν Πράγα...
Κ.Β.
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ηλεγγύη οπή Νικαράγουα
500 πολιτικές προσωπικότητες,
κοινοβουλευτικοί, συνδικαλιστές,
πανεπιστημιακοί, διανοούμενοι, έκπρόσωποι έπιτροπών καί κινημά
των αλληλεγγύης, πού κάλυπταν
ένα πλατύ φάσμα πολιτικών απόψε
ων, συγκεντρώθηκαν στό Παρίσι
στις 17 καί 18 Δεκέμβρη γιά νά
έκφράσουν τήν άλληλεγγύη τους
στή Νικαράγουα καί τούς λαούς
τής Κεντρικής Αμερικής καί γιά νά
συντονίσουν τις ένέργειές τους
πρός αυτή τήν κατεύθυνση.
Η κοινή βάση πού ένωσε όλους
όσους συμμετείχαν στή συνδιάσκε
ψη είναι ή οικουμενική αρχή τού
δικαιώματος τών λαών γιά αύτοδιάθεση.
Ή συνδιάσκεψη αυτή ήταν ή συ
νέχεια στήν ευρωπαϊκή ήπειρο τής
άντίστοιχης λατινοαμερικανικής
συνδιάσκεψης άλληλεγγύης πού έγι
νε στήν Μπογκοτά τής Κολομβίας
τόν περασμένο Ιούλη.
"Ολοι οί ομιλητές, στις παρεμβά
σεις τους κατάγγειλαν τήν πολιτική
τής κυβέρνησης Ρήγκαν, πού μέ
κάθε μέσο προσπαθεί νά άποσταθεροποιήσει καί νά άνατρέψει τή
νόμιμη κυβέρνηση τής Νικαρά
γουας. Τόνισαν τις σημαντικές προ
όδους πού έχουν έπιτευχθεϊ σ' ό
λους τούς τομείς, παρά τόν άποκλεισμό, τό οικονομικό σαμποτάζ,
τίς δολιοφθορές καί τις συνεχείς
στρατιωτικές έπιθέσεις, τών όποιων
θύμα είναι ή Νικαράγουα.
Στήν καρδιά τών συζητήσεων τής
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συνδιάσκεψης ήταν τό πρόβλημα
τής νομιμότητας τής σαντινιστικής
κυβέρνησης κι επομένως τού δι
καιώματος της νά διαπραγματεύε
ται στή βάση τού σεβασμού τών
κυριαρχικών της δικαιωμάτων, νο
μιμότητα τήν όποια μόνιμα άμφισβητεί ό άμερικάνικος ιμπεριαλι
σμός άπό τήν άνατροπή τού δικτά
τορα Σομόζα. Μετά τή νίκη τής
έπανάστασης, τόν Ιούλη τού 1979,
ό τότε πρόεδρος τών ΕΠΑ, Κάρτερ,
έστελνε τό πρώτο μήνυμά του στήν
ήγεσία τού Σαντινιστικού Μετώ
που. Τό περιεχόμενό του: «Εϊααστε
άντίπαλοί μας. Ανατρέψατε ένα
καθεστώς φιλικό πρός τίς ΕΠΑ. "Αν
ατούς τρεις μήνες πού έρχονται,
όργανώσετε γενικές καί έλεύθερες
έκλογές, οί ΕΠΑ θά ξαναρχίσουν
μαζί σας κανονικές σχέσεις». Ό
Τόμας Μπόρχε, άπαντώντας έκ μέ
ρους τής ήγεσίας τού Σαντινιστικού
Μετώπου, έγραψε στόν Κάρτερ:
« Ό λαός μας έχει κιόλας ψηφίσει μέ τό αίμα του».
"Οπως ύπογραμμίσθηκε στήν ίδια
τή συνδιάσκεψη, τί μεγαλύτερη άποδειξη τής ύποστήριξης πού έχει ή
σαντινιστική κυβέρνηση άπό όλο τό
νικαραγουανό λαό άπό τό γεγονός
ότι τήν άμυνα τής χώρας τήν έξασφαλίζουν λαϊκές πολιτοφυλακές,
ότι έργατικές έπιτροπές «έπαναστατικής έπαγρύπνησης» φρου
ρούν τά κέντρα παραγωγής, ότι ή
άγροτική μεταρρύθμιση δέν σήμαινε μονάχα πώς οί άγρότες άπέκτη-

σαν γή άλλά καί όπλα γιά νά τήν
ύπερασπισθούν.
Ο Λισάντρο Σαβέθ 'Αλάφρο, έπίσημος έκπρόσωπος τής νικαραγουανής κυβέρνησης, είπε, μεταξύ
άλλων, στήν ομιλία του: «Κάτω άπό
τήν πιό μεγάλη πίεση, ό νικαραγουανός λαός ένώνει τήν εύθυμία
μέ τό κουράγιο, τήν άπόφασή του
νά παλέψει μέ τή ζέση καί τή χαρά.
Έτσι μόνο μπορούμε νά καταλά
βουμε γιατί άνδρες καί γυναίκες
κάθε ήλικίας άλλάζουν τά ρούχα
τής δουλειάς μέ τή στολή τού πολι
τοφύλακα ώστε νά συνεχίσουν τήν
προετοιμασία τους στά κέντρα
στρατιωτικής έκπαίδευσης πού έ
χουν άνοίξει σ' όλη τή χώρα. Οί
οικογένειες, ‘όργανωμένες στις έπι
τροπές σαντινιστικής άμυνας, πραγ
ματοποιούν έκ περιτροπής περιπο
λίες έπαναστατικής έπαγρύπνησης
σέ κάθε δρόμο, σέ κάθε συνοικία,
σέ κάθε τόπο δουλειάς, κατα
σκευάζουν καταφύγια καί χαρακώ
ματα. Χιλιάδες καί χιλιάδες φοιτη
τές, ένσωματωμένοι σάν ταξιαρχίες
παραγωγής, φεύγουν μέ ένθουσιασμό άπό τίς πόλεις στήν ύπαιθρο
γιά τή συγκομιδή τού καφέ καί τού
βαμβακιού, ζωτικών προϊόντων γιά
τήν οικονομία μας. Στηριζόμενος
στήν πλατειά ένεργητικότητα μετα
σχηματισμού πού άποδέσμευσε ή
έπανάσταση, ό λαός άντιμετωπίζει
ένα δυσανάλογο έχθρό, ό όποιος
προσπαθεί νά τόν έκμηδενίσει γιατί
θέλησε νά είναι ό έαυτός του».

Η συνδιάσκεψη, διαπιστώνοντας
τήν κλιμάκωση τών έπιθέσεων τού
άμερικάνικου ιμπεριαλισμού, πού
προσπαθεί μέ όλα τά μέσα νά άπομονώσει τή Νικαράγουα καί νά
προετοιμάσει τούς όρους μιάς άμε
σης εισβολής, πήρε μιά σειρά άποφάσεις πού στοχεύουν νά διευρύ
νουν μ' όλες τίς μορφές τήν άλλη
λεγγύη μέ τή Νικαράγουα. Θεωρώ
ντας πώς ή πραγματική ειρήνη
μπορεί νά έξασφαλισθεί μονάχα
στή βάση τού δικαιώματος τών λα
ών γιά αύτοδιάθεση, στή βάση τού
σεβασμού τών κυριαρχικών διακιωμάτων τής νόμιμης κυβέρνησης τής
Νικαράγουας, έπαναβεβαίωσε τίς
άρχές τής τελικής άπόφασης τής
συνδιάσκεψης τής Μπογκοτά:
«Μπροστά στήν έπιόείνωοη τής
σημερινής κατάστασης, οί ένέργειες τής όμάόας τής Κοντατόρα
που άποτελείται άπό τίς κυβερνή
σεις τής Κολομβίας, τής Βενε
ζουέλας, τού Παναμά καί τού Με
ξικού, άποκτοϋν ιδιαίτερη σημα
σία γιά τό φρενάρισμα τής αυξα
νόμενης μονομερούς πολιτικής,
οικονομικής καί στρατιωτικής έπέμβααης τών 'Ενωμένων Πολι
τειών. Κάθε άλλη πρωτοβουλία δί
καιης ειρήνης θάάξιζε τήν υπο
στήριξή μας. Κάθε διαπραγμάτευ
ση πρέπει νά περιλαμβάνει στίς
έαωτερικές συγκρούσεις ατό Σαλ
β α δό ρ, τή ν ά να γνώ ρ ια η τού
F M L N - F D R (Α π ελευ θερ ω τικ ο ύ
Μετώπου Φαραμπούντο Μαρτί -

Επαναστατικού Δημοκρατικού
Μετώπου) σαν έμπόλεμης δύνα
μης καί, ατήν περίπτωση τής Νι
καράγουας, τήν άναμφισβήτητη
νομιμότητα τής κυβέρνησής της.
Οί προτάσεις πού διατυπώνει ή
κυβέρνηση τής Νικαράγουας έπιτρέπουν τό προχώρημα αέ μιά ει
ρηνική λύση, δεωρούμε αέ ισχύ τό
σχέδιο τής νικαραγουανής κυβέρ
νησης καί άπαιτοϋμε διμερείς λύ
σεις. Ή συνδιάσκεψη αυτή είναι
σύμφωνη μέ τήν πρόταση νά μπει
τέλος αέ κάδε έμπόλεμη λύση μέ
σα άπό τήν άμεση ύπογραφή μιάς
συμφωνίας μή έπίδεαης άνάμεαα
στή Νικαράγουα, τήν Ονδούρα
καί τις ΕΠΑ. Σήμερα, άπέναντι
ατήν έπικείμενη έπέχταση τού πο
λέμου, έπαναβεβαιώνουμε τήν άναγκαιότητα τής ειρήνης».
Ή συνδιάσκεψη άποφάσισε όμό·

«Εύρωπαϊκη
Συνδιάσκεψη
'Αλληλεγγύης
στη Νικαράγουα,
τους λαούς της
Κεντρικής 'Αμερικής,
καί γιά τήν εΙρήνη»
φωνα:
-Νά στείλει μιά έπιστολή στόν
γραμματέα τού ΟΗΕ Περέζ ντέ
Γκουεγιάρ καί τόν πρόεδρο τού
άμερικάνικου Κονγκρέσσου Μ.Τ.
θ ' Νέιλ, ζητώντας τους νά δεχθούν
μιά άντιπροσωπεία τής συνδιάσκε
ψης. Ή έπιστολή αύτή περιλαμβά
νει τίς διαπιστώσεις καί τίς άρχές
πού υιοθέτησε ή συνδιάσκεψη καί
ένσωματώνει τήν έκκληση διακόσιων εύρωπαίων βουλευτών στόν
πρόεδρο τού άμερικάνικου Κονγκρέσου, στήν όποια άπαιτούν νά
σταματήσει ή χρήση στρατιωτικής
βίας καί άπειλών ένάντια στή Νικα
ράγουα, νά άποχωρήσουν οί άμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις άπό
τήν Κεντρική Αμερική, νά σταμα
τήσει ή ύποστήριξη καί χρηματόδηση τών δυνάμεων πού έπιτίθενται
στή Νικαράγουα καί νά πάψει ή
πολιτική διακρίσεων σέ βάρος τής
Νικαράγουας στούς διεθνείς όργανισμούς.
-Μιά έκκληση, γιά νά ύπογραφτεί μαζικά σέ διεθνή κλίμακα, ύποστήριξης τών συμπερασμάτων
τής συνδιάσκεψης καί τής άντιπροσωπείας τους πού θά συναντήσει
τόν γ. γραμματέα τού ΟΗΕ καί τόν
πρόεδρο τού άμερικάνικου Κονγκρέσου.
-Εκτιμά πώς ή άποστολή ταξιαρ
χιών δουλειάς, τεχνικών, γιατρών
κλπ. αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο
πρακτικής άλληλεγγύης μέ τή Νικα
ράγουα. Καλεί νά όργανωθεί μιά

παρουσία προσωπικοτήτων άπό
άλο τόν κόσμο στή Νικαράγουα,
ώστε «Οί ΕΠΑ νά ξέρουν πώς σέ
περίπτωση πολέμου θά πυροβολή
σουν ένάντια σέ άμερικανούς, όλλανδούς, γερμανούς κλπ πολίτες».
-Μιά άπόφαση πού άπαιτεϊ τήν
άμεση άποχώρηση τών δυνάμεων
κατοχής άπό τή Γκρενάδα.
-Μιά άπόφαση γιά τό Σαλβαντόρ
πού άπαιτεϊ τό σταμάτημα κάθε
έπέμβασης τής 'Ονδούρας καί τών
ΕΠΑ στό Σαλβαντόρ καί τάσσεται
υπέρ μιας πολιτικής λύσης τής σύ
γκρουσης.
-Μιά άπόφαση υποστήριξης τών
δραστηριοτήτων τής έπιτροπής έκτάκτου άνάγκης τής Νικαράγουας
γιά τήν άποστολή ύλικού, τεχνικής
βοήθειας κλπ.
-Μιά έκκληση στά συνδικάτα λι
μενεργατών καί ναυτεργατών σ' όλο
τόν κόσμο νά μποϋκοτάρουν τά
πλοία πού μεταφέρουν άμερικάνικα έμπορεύματα σέ περίπτωση ει
σβολής στή Νικαράγουα.
- Αποφάσισε νά έρθει σέ έπαφή
μέ όλες τις προοδευτικές όργανώσεις, έπιτροπές καί προσωπικότη
τες τών ΕΠΑ καί νά τούς ένημερώσει γιά τά άποτελέσματα τής εύρωπαϊκής συνδιάσκεψης.
Ή έπιτυχία τής συνδιάσκεψης, ή
πρώτη αύτού τού τύπου σέ ήπειρωτική κλίμακα, έπέτρεψε νά καθορισθούν φιλόδοξοι στόχοι.
«Γιά μάς όλους έδώ, αύτή ή ευ
ρωπαϊκή συνδιάσκεψη δέν είναι μιά
κατάληξη άλλά άντίστροφα ένα ση
μείο έκκίνησης. Καί πιστεύω πώς
τό προσεχές καθήκον μας είναι ή
σύνδεση μέ τά προοδευτικά κινή
ματα πού στις Ίδιες τίς ΕΠΑ άντιτίθενται στήν πολιτική τού Ρόναλντ
Ρέηγκαν στήν Κεντρική Αμερική.
Ξέρουμε τό ρόλο πού έπαιξε ό άμερικανικός λαός στό σταμάτημα τού
πολέμου στό Βιετνάμ. Σ' αύτόν τεί
νουμε τό χέρι. Πρέπει τώρα νά
οικοδομήσουμε έναν άξονα άλληλεγγύης Παρίσι-Μπογκοτά-Ούάσινγκτον», έξήγησε ό καθηγητής Μισέλ Μπρουέ, ένας άπό τούς οργα
νωτές τής συνδιάσκεψης.
Τίς έργασίες τής συνδιάσκεψης
έκλεισε ό πρεσβευτής τής Νικαρά
γουας στή Γαλλία, 'Αλεσάντρο Σεράνο Καλντέρα, λέγοντας: «Ή δια
κήρυξη πού υιοθετήσατε, οί έκδηλώσεις άλληλεγγύης πού έκφράσατε
ένισχύουν βαθιά τό άδάμαστο έπαναστατικό πνεύμα τού Σαντινιστικού Μετώπου καί τού λαού τής
Νικαράγουας. Μαζί κάνουμε τήν
έπανάσταση καί τήν ύπεράσπιση
τής έπανάστασης, δηλαδή τήν υπε
ράσπιση τής γής τής Νικαράγουας,
τού δικαιώματος τών λαών γιά αύτοδιάθεση, γιά αύτοκυβέρνηση, γιά
τήν άνοικοδόμηση τής χώρας, γιά
νά ζούν μέ ειρήνη, άξιοπρέπεια καί
έλευθερία (...). Καί γι' αύτό, χάρη
σ’ αύτή τή διακήρυξη, χάρη σ' αύτή
τήν άλληλεγγύη, μπορούμε νά πού
με σήμερα, όπως χθές καί όπως
αύριο: δέν θά περάσουν, θά νική
σουμε».
Ελένη Αστεριού

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Νικόλαος Πέτας, μέλος τού προεδρείου τής Π.Ε.Τ. τού Ο.Τ.Ε
Άνέστος Κώστας, μέλος τού προεδρείου τής Π.Ε.Τ τού Ο.Τ.Ε.
Σπόρος Κατωπόδης, μέλος τής έκτελεστικής έπιτροπής τής
Ε.Δ.Α.
Λεωνίδας Κύρκος, ευρωβουλευτής τού ΚΚΕ (έσωτερικού)
'Αλέξης ' Αρτζιμάνογλου, άνταποκριτής τού Σχολιαστή
Ρούλα Παπαγιαννοπούλου. "Ενωση Γυναικών Ελλάδας
'Ελένη 'Αστεριού, Ελληνική έπιτροπή άλληλεγγύης στή
Νικαράγουα
Φαίδων Μεταλλινός, έκπρόσωπος τού ΠΑΣΟΚ
Νικόλας Μαλαγαρδής, έκπρόσωπος τού ΠΑΣΟΚ

ΣΥΝΤΟ ΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χουάν Μαρία Μπαντρές Μολέ, αριστερός βάσκος βουλευτής
(Ισπανία)
Μωρίς Βάρθ, υπεύθυνος έπ. Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου
(Γαλλία)
Μπένγιαμιν Μπαστίντα, οικονομολόγος (Ισπανία)
Κλώντ Μπουρντέ, δημοσιογράφος (Γαλλία)
Μισέλ Μπρουέ, μαθηματικός (Γαλλία)
Ύβ Μπυανίχ, πρόεδρος ένωσης Γαλλίας-Λατινικής Αμερικής
(Γαλλία)
Χούλιο Κορτασάρ. συγγραφέας (Αργεντινή)
Βόλφ Μίχαελ Κάτενχουζεν, βουλευτής τής S.P.D. (Ο.Δ.
Γερμανίας)
Τζέρεμυ Κόρμπιν, βουλευτής έργατικών
(Μ. Βρετανία)
Στάνλεύ Κλίντον Ντέιβις, πρώην ύπουργός έργατικών (Μ.
Βρετανία)
Λουί Φαβρ, δημοσιογράφος (Γαλλία)
Φρανσουά Φόργκ, δημοσιογράφος (Γαλλία)
Πιέρ Φουγκερόλας, κοινωνιολόγος (Γαλλία)
Σούζαν Τζώρτζ, συγγραφέας (ΗΠΑ)
Έβελιν Χέρφκενς, σοσιαλίστρια βουλευτής ( Ολλανδία)
Γκύτντερ Χόπφενμύλερ, μέλος τής ήγεσίας τών Πράσινων
(Ο.Δ. Γερμανίας)
Μιλάν Χόρατσεκ, βουλευτής τών Πράσινων (Ο.Δ. Γερμανίας)
Λέο Ματαράοο, δικηγόρος (Γαλλία)
Ζάν Πιέρ Μετράλ, γ.γ. τού σοσιαλιστικού κόμματος (‘Ελβετία)
Ζάν Ζίγκλερ, μέλος τού γραφείου τής σοσιαλιστικής Διεθνούς
('Ελβετία)
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«(...) είναι γνωατό öu τό ΠΑΣΟΚ
έχει διακηρύξει αέ κάθε κατεύθυνση
ΰτι υτην Ελλάδα τον μέλλοντος
πρέπει νά υπάρχει ατέγη, τροφή,
περίθαλψη χαι τρυφερότητα, γιά όλα
άνεξαίρετα τά Ελληνόπουλα,
ανεξάρτητα άπό τά χέφια τού
όοχέον χαί τής μήτρας που τά
φέρνουν οτόν κόσμο... "Αν ή
όιαχήρνξη αυτή δέν είναι άρχετή
γιά να δώσει τό μέτρο τής ούνεαης
στις «αυτόνομες γυναίκες», όταν
όίνουν συνεντεύξεις τι νά πούμε
έμείς; ,4ς καταλάβουν πάντως χαλά,
ότι τά αιτήματα τους τα προβάλλουν
αέ λάθος έποχή και σέ λάθος
κυβέρνηση ».
« Αποστολή τού σοσιαλιστικού
κράτους είναι άκριβώς νά
άντιστρατεύεται τέτοιες «αυτονομίες»
τής «ίόιωτιχής πρωτοβουλίας »,
οικονομικής, ήθικής. πολιτιστικής,
οικογενειακής. // σοσιαλιστική
Ελλάδα, τέλος, όέν είναι
διατεθειμένη νά μεταβληθεί αέ χωρά
γερόντων, όπου ό όείκτης
γεννητικότητος μένει άπελπιστικά
στάσιμος, ένώ υί έπίβουλοι γείτονες
αυξάνονται, πληθυνυνται,
έποφθαλμιοϋν καί άσχημονοϋν,
όιατηρώντας μάλιστα άκόμη καί
μέσα ατό δικό μας έδαφος μιά όική
τους μειονότητα (αυτή τής
Δ. Θράκης) πού ακολουθεί άκριβώς
τά δικά τους μαθήματα ατό
όημογραφικό ζήτημα (...)»
ό κείμενο αύτό είναι ένα έπίλεκτο
άπόσπαομα άπό τό έκτενές άρθρο τοϋ
κ. Δημ. Κ. Σέργιου (δικηγόρου) πού
δημοσιεύτηκε στις 11 Ίανουαρίου στή
στήλη « Ελεύθερο Βήμα» τής
Ελευθεροτυπίας μέ τίτλο «Οί άμβλώσεις
καί οί αύτόνομες γυναίκες». Πέρα άπό
μνημείο λόγου, τό κείμενο τοϋ κ. Σέργιου
(δικηγόρου) αντιπροσωπεύει μία ολόκληρη
άποψη πού πιστεύουμε δτι
«αύτολογοκρίθηκε» τόν τελευταίο καιρό,
όταν μέ αφορμή τήν έκατρατεία τής
Αυτόνομης Κίνησης Γυναικών, ό τύπος
άαχολήθηκε καί πάλι έκτεταμένα μέ τό
πρόβλημα τών έκτρώσεων.
Ό κ. Σέργιου (δικηγόρος) άνατρέχει σέ
μιά πλούσια έθνικο-σοαιαλιστική
έπιχειρηματολογία γιά νά τεκμηριώσει ότι:
• Οί έργαζόμενες γυναίκες δέ χρωστάνε
τίποτα γιά νά πληρώνουν μέ τόν τίμιο
ίδρωτα τους τις έκτρώσεις πού θέλουν νά
κάνουν οί άνήλικες, άνύπαντρες και
άνεργες όμόφυλές τους. Ένώ, ώς γνωστόν,
τό σοσιαλιστικό κράτος ζητά τήν
άπομόνωση κάθε κοινωνικού παράσιτου.
• "Αν νομιμοποιούνταν οί έκτρώσεις,
«θά πολλαπλασιάζονταν μέ γεωμετρική
πρόοδο, πράγμα φυσικά πού θά αύξανε
τά έξοδα τών ταμείων, έπομένως καί τις
εισφορές τών γυναικών!» Ενώ, ώς γνωστόν,
σ' ένα σοσιαλιστικό κράτος οί πολίτες δέν
έχουν λεφτά γιά πέταμα, πολύ δέ
περισσότερο τά ταμεία.
• Αν νομιμοποιούνταν οί έκτρώσεις, τά
άσφαλιστικά ταμεία δέ θά μπορούσαν νά
έχουν δύο μέτρα καί δύο σταθμά: Θά
έπρεπε νά άναλάβουν τά έξοδα καί γιά
τό λίφτιγκ, τό πήλιγκ, τις κοϋρες Άσλάν
καί τό άδυνάτιομα τών άσφαλισμένων τους.
Ένώ, ώς γνωστόν, τό σοσιαλιστικό κράτος
δέ δίνει καμιά σημασία ούτε στήν έξωτερική
έμφάνιση ούτε στις ιδιωτικές προθέσεις
τών πολιτών του.
• Πρέπει νά καταργηθεί ή αντισύλληψη,
όπως κάποτε καταργήθηκε ή θαλιδομίδη.
Γιατί ή σχετική έρευνα δέν έχει προοδεύσει
καί πολύ καί ό κίνδυνος γιά μιά νέα γενιά
τεράτων είναι άκόμη πρό τών πυλών.
Ταυτόχρονα πρέπει νά μή συσταθούν τά
προτεινόμενα Κέντρα Πληροφόρησης,
έφ" δσον κατά τεκμήριο τουλάχιστον

Τ

300.000 Ελληνιδες τό χρόνο είναι πλήρως
ένημερωμένες σχετικά μέ τό πρόβλημα τών
έκτρώσεων. Καί ώς γνωστόν, τό
σοσιαλιστικό κράτος έχει τόν έλεγχο καί
τό μονοπώλιο τής πληροφόρησης.
• Δέν είναι δυνατό νά λαμβάνονται σοβαρά
ύπόψη οί προθέσεις τής κάθε έγκύου, γιά
τό έμβρυό της, έφ’ όσον καί οί πιό
έγκυρες σχετικές έπιστημονικές άπόψεις δέν
έχουν καταλήξει σέ «κατασταλαγμένα
συμπεράσματα, διδακτά σέ φοιτητικά καί
μαθητικά σπουδαστήρια». Τό μόνο πού
μπορεί νά ειπωθεί μέ βεβαιότητα είναι
ότι «ή προσωπικότητα τής νέας ύπαρξης
αρχίζει άπό τή σύλληψη». Καί στό σημείο
αύτό οί έπιοτήμονες είναι κατηγορηματικοί:
Η διαμόρφωση τής προσωπικότητας όλων
τών πολιτών είναι έξασφαλισμένη, άρκεί νά
γεννούν καί νά γεννιώνται άκώλυτα.
Δέν είναι, όμως, μόνον αύτά πού
ύποστηρίζει ό κ. Σέργιου (δικηγόρος).
Είναι καί αλλα πολλά, πού προκύπτουν
έξίσου άβίαστα άπό τό κείμενό του: Τό
σοσιαλιστικό κράτος οφείλει νά διαθέτει
κατά τό δοκούν τά σώματα τών πολιτών
του, νά καταστέλλει κάθε «ιδιωτική
πρωτοβουλία» καί -κυρίως!- νά καταργεί
διά ροπάλου τή γενοκτονία τών έμβρύων,
πρακτική πού συνοδοιπορεϊ μέ τούς
έπίβουλους γειτόνους πού άποτελούν
ύπόδειγμα ύπανθρώπων, άλλα καί
παράδειγμα πρός -γενετήσια- μίμηση. Ή
«κατεστημένη ήθική» τών 300.000
έκτρώσεων τό χρόνο δέν άντιστρατεύεται
τό σοσιαλιστικό κράτος καί τά όσια του.
Τό άντίθετο δηλαδή άπό αύτό πού κάνουν
κάποιες «αύτόνομες γυναίκες» καί οί
«έπαναστατικές ιδέες τους»...
Μαριάννα Κονδύλη
Άγγέλικα Ψαρρά
Υ.Γ. Τόν τελευταίο καιρό παρατηρήθηκαν
ιδιαίτερες αιχμές κατά τών Τούρκων καί
τών γυναικών στήν Ελευθεροτυπία. Μιά
άθώα έρμηνεία τού φαινομένου θά ήταν
ότι βρισκόμαστε μπροστά σέ κάποιες
πυρετώδεις προσπάθειες μετατροπής τής
έφημερίδας σέ 100% ταμπλόιντ.

συγγραφέας πραγματεύεται τό θέμα: «Τό
ΚΚΕ καί οί άνένταχτοι». Προτάσσω τόν
έπίλογο τοϋ άρθρου όπου ό Δ.Δ. άναπολεί:
« "Εχω διαβάσει κάπου πώς όταν ή
Σοβιετική Ένωση δέχτηκε τή ναζιστική
έπίθεση, όλοι σχεδόν οί παλιοί
κομμουνιστές πού ήταν έξω άπό τό
ΚΚΣΕ ζήτησαν νά σταλούν στήν πρώτη
γραμμή νά πολεμήσουν καί άν σκοτωθούν,
τό Κόμμα νά τούς κάνει τήν τιμή έστω
καί νεκρούς νά γίνουν μέλη του,
μεταθανάτια». Πράγματι, πρόκειται γιά τήν

ιδανική λύση στό πρόβλημα: οί άνένταχτοι
νά μπούν στό Κόμμα (γιά νά μήν ύπάρχουν
διαρροές) καί νά μπουν στόν τάφο τους
(γιά νά μήν ύπάρχουν διαφωνίες).
Καί μόνο τό άπόσπαομα πού
άναδημοσιεϋουμε θά ήταν άρκετό γιά νά
κατατάξουμε τόν Δ.Δ. στήν πρώτη δεκάδα
συγγραφέων μαύρου χιούμορ. Αλλά, όχι.
Πρώτον, διότι ό συγγραφέας δέν
άστειεύεται, ούτε στό έλάχιστο, καί δεύτερο,
γιατί ή κατάσταση περιπλέκεται, καθώς
ό Δ.Δ. δηλώνει ότι καί αύτός ό ίδιος είναι
ένας άνένταχτος: «Είμαστε έμείς οί
λεγόμενοι άνένταχτοι», τολμά σέ κάποια
αποστροφή του. Πρόκειται γιά μία ομολογία
(είμαστε άνένταχτοι) σέ τόνο μεταμέλειας
(είμαστε λεγόμενοι): τό ΚΚΕ είναι
(«όργανωμένη καταστατικά κομματική
δύναμη») οί ύπόλοιποι δέν είναι- λέγονται.
Καί όπως πάντα, ή όμολογία καί ή
μεταμέλεια οδηγούν στή συντριβή: «Τά
μέλη καί τά στελέχη τοϋ ΚΚΕ είναι
σήμερα ή μαχόμενη πρωτοπορία, στήν
καθημερινή δράση... ένώ έμείς οί άπέξω
(sic) πού δέ ζοΰμε ένεργά τή ζωή τοϋ
Κόμματος, δαη ώριμη πολιτική σκέψη,
καί πείρα καί άν έχουμε, όέν μπορούμε
αάν άτομα νά συν εκτιμήσουμε καί νά
καθορίσουμε αντικειμενικά θέσεις, γιά
όποιοόήποτε πρόβλημα».
Δέ μένει παρά ή έκκληση γιά έπιείκια
στόν καταλογισμό εύθυνών γιά τήν
άποχώρηση άπό τό Κόμμα: «μπορεί νά
ήμασταν πικραμένοι, όυσαρεατημένοι,
παραπλανημένοι, μπορεί νά δειλιάσαμε,
μπορεί νά αδικηθήκαμε, μπορεί νά
κάναμε άθελά μας λάθη καί ζημιά», μέ
δυό λόγια: ήμαρτον καί δέν τό ξανακάνω.
Μήν όμοις νομίσετε ότι ό Δ.Δ.
προσχώρησε στό ΚΚΕ. Δηλώνει καθαρά ότι
άνήκει σ' έκείνους πού «τώρα όέν έχουμε
τήν τιμή καί τό προνόμιο νά είμαστε
ένεργά κομματικά μέλη τοϋ τψημένου
ΚΚΕ» (άν ή Μεγάλη Σοβιετική
Εγκυκλοπαίδεια διαλάμβανε τό λήμμα
«άνένταχτος» ή προσφορά τού Δ.Δ. θά
ήταν άνεκτίμητη).
Τό ΚΚΕ, μπαίνει άραγε στή «μάχη τών
άνένταχτων;» Οί έκλογές γιά τό
εύρωκοινοβούλιο δέν είναι μακριά. Καί
πού νά σφίξουν τά πράγματα...
Τ. Μαοτραντώνης

ιά άνταπάντηση τοϋ Α.
'Ελεφάντη στόν Κ. Φιλίνη
πού δημοσιεύτηκε στόν Πολίτη
τ. 63-64 μέ έβαλε σέ κάποιες σκέψεις, 6χι
τόσο για την ούσία τής διαφωνίας, δσο γιά
τήν εισαγωγή τού σημειώματος: Γράφει ό Α.
'Ελεφάντης:
«"Αν τουλάχιστον όέ μέ άπατά ή μνήμη,
ατά έτττά χρόνια που κυκλοφορεί ό
Πολίτης, τά έντυπα τού ΚΚΕ έσωτ.
έλάχιστα άσχολήθηκαν μαζί του: μιά
χλευαστική πολεμική τού Σταύρου Καρρά,
πού ξεμπέρδευε τό δέμα σέ 3-4 άράόες, κι
άλλη μιά, πάλι χλευαστική, πολεμική τοϋ
Νίκου Άλεβιζάτου στήν Αυγή. Αυτά ή
σχεόόν αύτά. (...) τό ΚΚΕ έσωτ. έπέλεξε
τουλάχιστον πρός τή μεριά τοϋ «Πολίτη»,
τήν πολιτική τής σιωπής, τήν άποαιώπηαη
τής ύπαρξής του, παρόλο πού όέ
σταμάτησε ποτέ νά μιλά γιά διάλογο,
άντιπαράβεση τών άπόφεων κλπ.
Τώρα ό Κώστας Φιλίνης σπάει τήν άρχή
τής σιωπής. Καί είλικρινά χαιρετίζουμε τό
μικρό του άπαντητικό άρδρο στήν
« 'Αριστερά Σήμερα» όχι γιατί έπιτέλους
μάς «πρόσεξε» άλλά γιατί έμπρακτα,
υλοποιεί κάτι πού διακηρύσσεται μέν άπό
τό κόμμα του, σπάνια όμως έξνπηρετείται:
τό διάλογο καί τήν άντιπαράδεση».
Ώ ς πρός τό τελευταίο, δτι δηλ, τό ΚΚΕεσ.
σπάνια έξυπηρετεί τό διάλογο και τήν
άντιπαράθεση δέν μπορούμε νά
διαφωνήσουμε μέ τόν Α, 'Ελεφάντη. Η
Ιστορία είναι παλιά, χιλιοειπωμένη, καί ή
πείρα τού καθενός πλούσια. Φοβόμαστε
δμως δτι, σ' δ,τι άφορά τό πρώτο σκέλος, ή
μνήμη του δυστυχώς τόν άπατά. Σ' όλη τήν
τελευταία περίοδο πριν τις έκλογές τού 81 ή
στάση τών έντύπων τοϋ ΚΚΕεσωτ. ήταν κάτι
παραπάνω άπό άνοιχτή πρός τή συντακτική
όμάδα τού Πολίτη. Ή Αύγή, μάλιστα,
καθιέρωσε καί ειδική σελίδα (μέ τίτλο: Ή
σιωπή δέν είναι χρυσός γιά τήν Αριστερά)
πού γραφόταν μέ άποκλειστική εύθύνη τών
συντακτών τοϋ Πολίτη. Αλλά καί στό
Φεστιβάλ Αύγής Θούριου, στις έκδηλώσεις
τού ΚΚΕεσωτ. κλπ., ή παρουσία τού Πολίτη
ήταν σταθερή καί άδιάκοπη.
Ξέρουμε βέβαια ότι τήν έπαύριο τών
έκλογών ή στενή αύτή σχέση δέν όδήγησε
παρά σέ άδιέξοδα. Δέν είναι όμως δυνατόν
νά σβήστε! όλη έκείνη ή περίοδος καί νά
μείνουν μόνο οί 3-4 άράδες τού Σταύρου
Καρρά. Πολύ περισσότερο πού οί καιροί
είναι πονηροί, καί ήδη κάποιοι έτοιμάζονται
γιά νέες έκλογικές δοκιμασίες. Φαίνεται ότι
μερικές φορές «ή σιωπή είναι χρυσός καί γιά
τήν άριστερά».
Δ.Ψ.

ήν πρώτη μέρα τήν έθαψαν
πανηγυρικά τρεις άπογευματινές
έφημερίδες. Τή δεύτερη
άναγκάστηκαν όλες νά όμολογήσουν ότι είναι
άκόμη ζωντανή, όλες έκτός άπό τήν
«'Ελεύθερη Γνώμη» πού τή θρήνησε όπως
τής άξιζε. Τήν τρίτη -καί τελευταία μέρα,
έκτεθειμένη πιά ή «'Ελεύθερη Γνώμη»
έπιχείρησε μιά κάποια έπανόρθωση τής
γκάφας:
« Η Ζωζώ Ντολμάς ζεί! Μέ άνακούφιση
όιαψευστήκαμε κι έμείς, όπως καί μιά
σειρά ημερησίων έφημερίόων τής Αθήνας.
Είναι φανερό δτι πέσαμε θύματα κακής, έν
τέλει, πληροφόρησης άλλά καί τής
δημοσιογραφικής έγρήγοραης. Ή γνωστή
καλλιτέχνιόα πού έχει όιαβεί τόν
Ρουβίκωνα τών 80 χρόνων, γνωρίζαμε δτι
είχε κάποια προβλήματα μέ τήν ύγεία της
τόν τελευταίο καιρό, καί, δημοσιογραφική
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άδεια, ήμασταν μέ τή γραφίδα στό χέρι».
ΓΕλεύθερη Γνώμη 13 Ίανουρίον).
«Δημοσιογραφική άδεια», λοιπόν. Μ
χοντρή γκάφα ποι εί νά ύφ ίαταται, έφ όσον
ύπήρξε άποτέλεσμα ύπερβάλλοντος ζήλου
άνθρώπων πού περιμένουν μέ τή .γραφίδα
στό χέρι. Άκομψη διατύπωση, μιά και
παραπέμπει σέ γνωστή έξίσου άκομψη
έκφραση. Καί ψεύτικη, γιατί κανείς και μέ
τίποτα στο χέρι δέν περίμενε τό θάνατο τής
ξεχασμένης άπό χρόνια χορεύτριας. Αλλά καί
άληθινή, γιατί οί δημοσιογράφοι έκτιμούν
πολύ τά πτώματα καί κάθε άνθρωπος ιδιαίτερα κάθε υπερήλικος άνθρωπος- είναι
ένα δυνάμει πτώμα. Αφορμή, δηλαδή, γιά
άποκαλύψεις, γιά θέαμα, γιά δράμα. Καί στις
καλές περιπτώσεις γιά μιά κηδεία μέ δημόσια
δαπάνη. Μόνο που ή κακομοίρα ή Ζωζω δέν
είχε καί τόσο ψωμί. Δυό γυμνές φωτογραφίες
τού 20 γιά νά σκανδαλιστούν οί άναγνώστες
τού έτους Οργουελ και μικρή ποσότητα
φαντασιώσεων σπονδή στις άτέλειωτες νύχτες
της μέ τόν Κεμάλ.
Ωστόσο ή Ζωζώ υπήρξε σέ κάτι τυχερή
Διαπίστωσε, ότι, όταν πεθάνει. κανένα κόμμα
δέν πρόκειται νά βγάλει σχετική
άνακοίνωση...
Σοφία Καραγιάννη

ύσκολο νά άντιληψθεϊ κάνεις τί συνέβη
άκριβώς στόν «ΚΡ1ΤΟΒΟΥΑΟ»
τού Οικονομικού Ταχυδρόμου μέ τό
νέο έτος (5.1.84). Ενα περίπου χρόνο φύλαγε
τις άπόψεις του έπί τών δηλώσεων τού
υφυπουργού Εθνικής Αμυνας (ΝΕΑ, 0.2.83)
γιά τό Ασυλο τών Α.Ε.Ι. καί τίς έπιτροπε,
φαντάρων.
Ανησυχεί λοιπόν και γράφει:
«...τό στρεβλό και απερίσκεπτο
περιεχόμενο πού Δόθηκε στήν έννοια τοϋ
ασύλου τών ΑΕΙ παρέχει στέγη και
ασφαλείς συνθήκες γιά δραστηριότητες πού
στοιχειοθετούν τό έγκλημα τής έσχατης
προδοσίας, όπως αναμφισβήτητα είναι κάθε
πράξη πού απεργάζεται τή διάλι ση τού
στρατού. Κι έμείς μένουμε άναυδοι άπό τη
διαπίστωση πού δέ συνοδεύεται άπό άμεση
άντίδραση, οί δέ Τούρκοι τρίβουν
περιχαρείς τά χέρια τους... ·
Δύο πράγματα έκτιμούμε. ή ή έπιρροή τών
έπιτροπών άνέρχεται έπικίνδυνα αρα
άναλαμβάνει δράση, ή πρόκειται απλώς γιά
«γλύψ'ίμο» στόν άναβαπτισθέντα στρατηγό
Δροσογιάννη. Καί μάλιστα «γλύψιμο» νέου
τύπου, «έτεροχρονισμένο» καί «κριτικό»,
άφού ό ΚΡΙΤΟΒΟΥΑΟΣ άσπαζόμενος τις
άπόψεις τού άναβαπτισθέντα οτυλοβάτη τών
Έν. Δυνάμεων διακρίνει καθυστερήσεις στήν
κατασταλτική του πλευρά. Αυτά γραμμένα
κάτω άπ τόν εύψυή υπότιτλο «Χαρά οί
Τούρκοι...» Δοκιμασμένο νά δηλώνεις κυρίως
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ.
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έ άλλο κείμενο αϊτού τού
τεύχους άναλύεται τό φαινόμενο
τής «όργουελίτιδας» πού
κυριάρχησε συντριπτικά τόν πρώτο μήνα τού
χρόνου στις άναλνσεις τών διανοουμένων τής
άριστεράς καί όχι βέβαια μόνον αυτών.
« Ενάντια στό ρεύμα» καί τήν παράδοση που
θέλει τό «1984» άντισοβιετική άλληγορια, ό
Βασίλης Ραφαηλίδης (ΕΘΝΟΣ 1 1.84) έπιμένει
ότι πρόθεση τού συγγραφέα δέν ήταν
καθόλου ή καταγγελία τού σοσιαλισμού άλλα
τού καπιταλισμού Αυτό που μάς κίνησε το
ένδιαψέρον δέν ήταν όμως τόσο ή ούαια τής
θέσης πού υποστηρίζει, όσο τά έπιχειρήματα
πού- έπιστρετεύει γιά νά τήν τεκμηριώσει.
«Είπαν μερικοί πως ό Ό ργουελ εύχόταν
τήν ήττα τού Στάλιν "Αν τό 1949 συνέχιζε
νά εύχεται τήν ήττα τού Στάλιν, τό «1984»
θά ήταν ένα μυθιστόρημα πού θά
προϋπόθετε ήττημένο τόν Στάλιν καί
συνεπώς νικητή τόν καπιταλισμό Ά ρα, τό
φανταστικό καθεστώς πού περιγράφεται
στό «1984» θά ήταν αυτό τοϋ νικητή
καπιταλισμού ».
Ό συλλογισμός πράγματι τετράγωνος.
Άλλά ύπάρχει και συνέχεια:
«...ό "Οργουελ παρέμεινε μέχρι τέλους
τής ζωής του σοσιαλιστής κι ακόμα δέν
έκρυβε τή συμπάθεια τον γιά τόν Τρότακι.
Αυτό σημαίνει πώς άν στή θέση τού Στάλιν
βρισκόταν ό Τρότακι, ό Ό ργουελ όέ θά
είχε άντίρρηση γιά μιά παγκόσμια
κυριαρχία τού τροτσκισμού·».
Ή έπιατημονική φαντασία, είναι, φαίνεται,
άοθένεια μεταδοτική. Εκεί όμως ποι ό Β.Ρ
ξεπερνά τόν έαντό τοι είναι στή συγκριτική
άναλυση δικτατοριών:
«Καί βέβαια ό ναζισμός είναι
καπιταλισμός Είναι ή άκραία κατάσταση
τού καπιταλισμού καί ή «κορυφαία » τον
στιγμή. Άλλωστε ό ναζισμός κι άν ήταν
«ολοκληρωτικός ολοκληρωτισμός!» Η
«σταλινική παρεκτροπή » μπροστά του
φαντάζει έντελώς άσήμαντη»
«Στό σοβιετικό κράτος τά πιθανά «άλλα»
κόμματα βρίσκονται απλώς «υπό
άπαγόρευσιν » έξαιτιας τής δικτατορίας τοϋ
προλεταριάτου πού δέν ντρέπεται νά
δηλωθεί ώς δικτατορία συγκεκριμένης
μορφής καί μέ συγκεκριμένη άποατολή.
Στό φανταστικό όργουελικό κράτος έχουμε
μιά δικτατορία πού δέν είναι άκριβώς
πολιτική άλλά τεχνοκρατική,
«έπιατημονική»».
Ολες οί συνηγορίες γιά τά κράτη
σοβιετικού τύπου θεμελιώνονται στή λογική
τού μή χειρονος. Μπροστά στό ναζισμό τι να
πεις γιά τόν σταλινισμό; Πού στό κάτω κάτω
τής γραφής «δέν ντρέπεται» να τό
παραδεχτεί ότι είναι δικτατορία.
Τήν πιό ένδιαψέρουσα διαπίστωση τή φυλά
όμως ό Β.Ρ. για τό τέλος τού άρθρου του:
«Αυτό πού όέ συζητιέται κάν άπό
σοβαρούς καί μυαλωμένους άνθρωπους
είναι πως τό «1984» είναι τό μοντέλο τοϋ
«ολοκληρωτικού κομμουνιστικού κράτους»».
Αλλά άν τό θέμα πού> τόν άπασχόλησε
σ όλο τό κείμενο δέ συζητιέται κάν άπό
«σοβαρούς καί μυαλωμένους» γεννιέται
άβίαστα τό έρώτημα: σέ ποιούς άπευθύνεται
ό κ. Ραφαηλίδης:
Δ . Ψ.

σιεύουμε άσχολίαστες, σημειώνο
ντας μόνο ότι όπως καί πιό κάτω
φαίνεται έκδόθηκαν άπό τόν άντίστοιχο ύπουργό τού '77 μετά άπό
παρόμοιο έρώτημα.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΥΠΕΠΘ - φ. 200.
21/16/139240/26.11.77
Πρός: Εποπτικό Προσωπικό Δ Ε.
χαί Μ Ε.
1. Έξ αφορμής ερωτημάτων πού
τέθηκαν στο 'Υπουργείο Παιδείας
άπό Εκκλησιαστικές Αρχές, γονείς
μαθητών καί Δ/ντές Σχολείων καί
άπό τό γεγονός ότι ατό παρελθόν τό
Υπουργείο Παιδείας είχε έχδώαει
έγκύχλιες δ/γές, σχετικές μέ τόν
εκκλησιασμό τών μαθητών - οί ό
ποιες ίσως έχουν ξεχασθεί καί άπό
πολλούς όέν εφαρμόζονται - ύποχρεούμεθα νά ασχοληθούμε μέ τό
θέμα αύχό χαί να υπενθυμίσουμε
ότι ό προγραμματισμός τού εκκλη
σιασμού τών μαθητών, μιά φορά τήν
έβδομάδα ή τουλάχιστον άνά δεκα
πενθήμερο, αποτελεί βασικό καθή
κον τών Δ/ντών τών Σχολείων χαί
τού διδακτικού προσωπικού.
2. Μέ βάση τήν άρχή ότι τό σχολείο
δέν έχει σκοπό νά δώσει ατούς μαθη
τές του μόνο στοιχεία γνώσεων διαφό
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Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ
Τό υπουργείο Παιδείας καθησυ
χάζει όλους όοους ανησύχησαν μή
πως καταργηθεί ό έκκλησιασμός
στά σχολεία: Έν έτει 1984 άνακινεί
τό θέμα, ξεθάβει εγκυκλίους καί
διαταγές τού 1977, πιστό στην ονο
μασία του: « Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας καί Θρησκευμάτων».
Παραθέτουμε τό έρώτημα τής Ε
νωσης Θεολόγων και τήν άπάντηση
τού υφυπουργού:
ΙΙρός
τόν χ. Απόστολο Καχλαμάνη
Υπουργό Εθνικής Παιδείας χαί
Θρησκευμάτων
Ενταύθα
Κύριε Υπουργέ,
Έχουμε τήν τιμή νά σάς αναφέ
ρουμε όχι, όπως μάς πληροφορούν
θεολόγοι έχπαιδευτιχοί λειτυυργοίμέλη μας, οέ μεριχά σχολεία ό έχχληαιααμός τών μαθητών συναντά
όυαχολίες.
Επειδή ό οχολιχός έχχλησιααμός
άποτελεϊ χάποια πραχχιχή έφαρμυγή χής θρησκευτικής όιόαοχαλίας,
έπειόή ή παράδοση τού Έθνους χαί
οί σχέσεις Εκκλησίας χαί ΙΙολιχείας έπιβάλλουν αυτή τή συνεργα
σία σχολείου χαί Έχχληοίας χαί
έπειδή οί χαχά χαιρούς έχδοόείσες
διαχαγές τού Υπουργείου Παιδείας
24

περί έχχληαιααμοϋ τών μαθητών
δέν έπαυσαν νά ισχύουν, σάς παραχαλοϋμε άν είναι δυνατόν χαί σείς
νά συμβάλετε στήν άπρόαχυπτη συ
νέχιση τού ωραίου άύτού σχολικού
εθίμου, ώστε νά παυσουν ώρισμένοι
αχό χώρο τού σχολείου νά προβάλ
λουν έμπόόια χαί νά δημιουργούν
προβλήμαχα αέ μιά τόσο σπουδαία
μορφωτική συνήθεια.
Διατελούμε μέ εξαιρετική τιμή
Γιά τό Διοιχηχιχό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κων/τίνος Αωρ. Μουρατίδης
καθηγητής
τού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 7-11-1983
Αρ. Πρωτ. 11082
ΠΡΟΣ: Τήν Πανελλήνια Ενωση Θεο
λόγων
Κύριε Πρόεδρε,
Απαντώντας αχό μέ άρ. 100/1410-83 έγγραφό σας, πού άναφέρεται
στον έχχλησιαομό τών μαθητών,
σάς πληροφορούμε τά ακόλουθα:
Τό Υπουργείο όιαχηρεί αέ ισχύ
χίς σχετικές έγχνκλίους πού έχουν
έκδοθεί καί κάθε παρέκκλιση ή πα
ρερμηνεία αυτών τών έγκυκλίων, δταν
διαπιστωθεί, έλέγχεται.
Ο
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ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ
Γιά νά μή μείνει δέ καμιά άμφιβολία ώς πρός τό περιεχόμενο τών
έγκυκλίων στις όποιες άναφέρεται
ό κ. Υπουργός, διαβάστε μερικά
έκλεκτά άποσπάσματα: Τις δημο
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ρων έπιστημών, άλλ αποβλέπει καί
στό νά αναπτύξει τό θρησκευτικό καί
έθνικό τους φρόνημα καί νά τό κατα
στήσει σύμφωνο μέ τίς άρχές τού
Δημοκρατικού Πολιτεύματος τής χώ
ρας, συνάγεται ότι τόσο ό έθνικός
φρυνηματισμός, όσο καί ό θρησκευ
τικός είναι απαραίτητος χαί γ ι’αυ
τό ρητά τονίζεται τούτο άπό χίς δια
τάξεις τού X. 309/76 άρθρ. 26. (...)
καί παρακάτω
Μ. Π.

Η
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ
Οπως άναμενόταν. τό νομοσχέ
διο πού νομιμοποιεί τίς έκτρώσεις
έτοιμάστηκε. Κι ένώ πρός τό παρόν
βρίσκεται καλά φυλαγμένο στό συρ
τάρι τού υπουργού Δικαιοσύνης, εί
μαστε αναγκασμένες νά άρκεστούμε στά όσο σχετικά δημοσιεύτηκαν
στόν ήμερήσιο τύπο.
Γιατί αύτή ή κατά δόσεις παρου
σίαση ένώ, έκτος τών γνωστών έξαιρέσεων, δέν ύπήρχε πιθανότητα νά
άντιμετωπιστεί έχθρικά τό νομο
σχέδιο; Μήπως γιά νά γίνει μιά πρώ
τη σφυγμομέτρηση τής «κοινής
γνώμης» καί νά έπακολουθήσουν οί
κατάλληλες «προσαρμογές» μέχρι
νά παρουσιαστεί τό νομοσχέδιο στή
Βουλή; Τό μόνο σίγουρο είναι ότι
καθόλου τυχαία κατά τήν έξαγγελία
υπερτονίστηκαν τά δύο πλέον «καθησυχαστικά» σημεία τού σχεδίου:
ότι οί έκτρώσεις νομιμοποιούνται
μέχρι τόν τρίτο μήνα τής κύησης
καί ότι γιά τήν έκτρωση τών πα
ντρεμένων γυναικών άπαιτείται ή
συγκατάθεση τού συζύγου.
"Ας άφήσουμε όμως τό πρώτο
σημείο, ύπέρ τού όποιου άλλωστε

μπορούν νά έπιστρατευθούν έπιχειρήματα παντός είδους. Αλλά τί άκριβώς νομιμοποιεί ή γραπτή συναί
νεση τού συζύγου; Κατευνάζει άπλώς τά πνεύματα ή προστατεύει
καί τήν οικογένεια; Αύτή ή νομοθε
τική «λεπτομέρεια» καταστρατηγεί
τήν όποιαδήποτε προσπάθεια νά
«καταργηθεί τό ψέμα» καί οί «διά
φοροι έκβιασμοί», άναιρεί τίς έξαγγελίες περί έλεύθερης έπιλογής καί
αυτοδιάθεσης τών γυναικών. Γιατί
τί μένει άπ τίς έπαγγελίες, όταν ό
σύζυγος πρέπει νά δώσει τήν άδειά
του γιά τήν αυτοδιάθεση τού σώμα
τος τής γυναίκας του, νά συναινέσει
στήν έλεύθερη έπιλογή της; Πόσοι
γνωστοί καί μή έξαιρετέοι ένδοοικογενειακοί έκβιασμοί θά συνεχίσουν νά καλλιεργούνται -καί μάλι
στα νόμιμα- χάρη στήν ανώδυνη
φράση πού σημειωτέον λείπει ά
π' όλες τίς άντίστοιχες ευρωπαϊκές
νομοθεσίες; Φοβόμαστε ότι θά πρέ
πει νά άναμένουμε κι άλλες παρό
μοιες ρυθμίσεις πού θά άποποινικοποιούν τήν έκτρωση θέτοντάς
την κάτω άπό τήν αύστηρή έπίβλεψη τών «άρμοδίων»: συζύγων, ια
τρών καί άλλων.
Μ.Κ. - Α.Ψ.

0 X 01ίΐκ
Ο ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ
Μετά τό Λάσκαρη, πού κατάργη
σε τήν πάλη τών τάξεων, ό Τρίτσης
μέ τό νόμο του κατάργησε τήν αυ
θαίρετη δόμηση.
Ο σύλλογος άρχιτεκτόνων, πού
έπί χούντας είχε συμπαρασταθεί
στούς αυθαίρετους οικιστές τού
Περάματος στόν άγώνα κατά τής
μπουλντόζας, άποφάσισε συμπλέοντας μέ τό ΥΧΟΠ ότι «είναι άπαραίτητη ή λήψη όλων τών ανα
γκαίων μέτρων πού θά σταματή
σουν τήν παραγωγή τής αυθαίρετης
δόμησης» (27.7.83). Γιατί;
Ο σύλλογος Πολιτικών Μηχανι
κών (1 4 .1 1 .8 3 ) κ α ί τό ΤΕΕ
(21.11.83) σέ έπιστολές τους πρός
τό ΥΧΟΠ διαμαρτύρονται ότι ό έ
λεγχος τών αυθαιρέτων μέ τόν τρό
πο πού έχει θεσπιστεί δέ διασφαλί
ζει τούς κατόχους τών νομιμοποιουμένων αυθαιρέτων άπό δυσά
ρεσ τα α π ρ ό ο π τ α γ ε γ ο ν ό τα ,
παρ' όλα αύτά έμπρακτα συνεχί
ζουν νά μετέχουν στις διαδικασίες
νομιμοποίησης. Γιατί;
Γιατί πανέξυπνος ό νομοθέτης
έκτός άπό τό χαράτσωμα τών «αυ
θαιρέτων» ύπέρ τού υπουργείου
καί τής άναθέρμανσης τής έθνικής
οικονομίας προέβλεψε καί ένα μοίρασμα ψιχίων πρός τούς μηχανι
κούς. Καί οί έπιτήδειοι θησαυρί
ζουν μέ τά κατά τόπους «Γραφεία
Νομιμοποίησης Αυθαιρέτων». Στά
χαρτιά μπορεί νά λέμε ότι μ' αύτόν
τόν τρόπο «δέν έξααφαλίζονται τά
μακροπρόθεσμα συμφέροντα τών
πολιτών» έλα όμως πού διασφαλίζο
νται τά κοντοπρόθεσμα συμφέρο
ντα τών μηχανικών καί τού ΥΧΟΠ.
Δ. Μαλασπίνας

ΔΥΟ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΑ ΚΑΤΕΕ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Άπό τις 12/1/84 ή ΑΣΤΕΜ καί άπό
τις 17/1/84 καί ή ΑΣΣΕ, οί δυό
σχολές τών ΚΑΤΕΕ στην Χαλκίδα
βρίσκονται σέ κατάληψη μετά άπό
άπόφαση τών Γενικών Συνελεύσε
ων τών σπουδαστών τους.
Ή κατάληψη, καί στις δυό σχο
λές, πέρασε μέ συντριπτική πλειοψηφία έκφράζοντας τίς αγωνιστικές
διαθέσεις όχι μόνο τών άνένταχτων
άριστερών σπουδαστών άλλά καί
τών ένταγμένων. Οί πλειοψηφίες
τής ΠΣΚ καί τής ΠΑΣΠ, διαχωριζό
μενες άπό τήν έπίσημη γραμμή υ
ποστήριξαν καί αυτές τήν κατάλη
ψη. Σύμφωνα μέ τίς άποφάσεις τών
Γ.Σ. «ό νόμος αύτός έντάσσεται στά
όρια καί τή λογική τού άστικοϋ
έκσυγχρονισμού πού ή κυβέρνηση
τού ΠΑΣΟΚ μέ τήν πολιτική της
συνεχίζει». Η κατανόηση τών νέων
μορφών μέ τίς όποιες προωθείται ή
άστική πολιτική στήν άνώτερη έκπαίδευση, ή συνειδητοποίηση τών

ση παρόλο πού οί συνθήκες στήν
'Ελλάδα γιά τέτοιου είδους έντυπα
είναι δύσκολες. Μετά τά δυό πρώτα
τεύχη δικάστηκα δυό φορές μέ τό
νόμο γιά τά άσεμνα παρ' όλες τίς
έξαγγελίες τής κυβέρνησης γιά κα
τάργηση τής λογοκρισίας. Οί λόγοι
πού μέ οδήγησαν στό δικαστήριο
είναι ότι δέν μπορούν νά δεχτούν
τήν κριτική πού γίνεται άπό μένα
μέσα άπ' τό περιοδικό. Δέν έπιτρέπεται σέ μιά πόρνη καί μάλιστα
έναν άντρα πόρνη νά προσπαθεί νά
άρθρώσει ένα λόγο πολιτικό κάνο
ντας κριτική σ' όλες τίς καθιερωμέ
νες άξιες. Στό ΚΡΑΞΙΜΟ έχουν έκφραστεί κι άλλες περιθωριακές όμάδες όπως τοξικομανείς, φυλακι
σμένοι, ψυχιατριζόμενοι. Τόν λόγο
αύτών τών άτόμων δέν άνέχεται ή
έξουσία γιατί άποκαλύπτεται ή
σκληρότητά της καί ή γύμνια της.
Κι αύτή είναι ή πραγματική αιτία
τής ποινικής δίωξης τού ΚΡΑΞΙΜΟ.
Στό 3ο τεύχος δικάστηκα γιά ένα
σκίτσο τού Κοκτώ καί ενα ποίημα
πού θεωρήθηκαν άπ' τόν εισαγγε
λέα άσεμνα. Άλλά μέ τή συμπαρά
σταση ορισμένων περιοδικών τής
άριστεράς καί μέ μάρτυρες υπερά
σπισης στό Δικαστήριο τούς Κώστα

προσαγωγή στό Τμήμα μόνο καί
μόνο γιατί είμαι ομοφυλόφιλος.
Συμπαραστέκονται ξένες όργανώσεις καί περιοδικά. ' Η Διεθνής
Άμνηστεία άν καταδικαστώ θά με
χαρακτηρίσει κρατούμενο συνείδη
σης.
Γ1AΟΛΑ
Σ.Σ. Τό μόνο πού έχουμε νά προ
σδέσουμε είναι ή όημοαίευαη τού
«έπίμαχου σκίτσου».

ΦΘΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ
(Σκηνές άπό μιά δίκη)
Πρόεδρος Στρατοδικείου
-Κατηγορείσαι ότι στρατιωτικός
τυγχάνων καί υπηρετών ώς στρα
τιώτης εις ΤΒΟ-ΥΒ/ΚΕΒΟΠ, τήν
15-2-1983, έν καιρώ γενικής έπιστρατεύσεως έκ προθέσεως κατέ
στησες έαυτόν μόνος έν μέρει καί
προσκαίρως άνίκανον πρός έκπλήρωσιν τής νομίμου στρατιωτικής ύποχρεώσεως, ήτοι περί ώραν 00.15
τής άνωτέρω ήμερομηνίας σκοπός
τυγχάνων εις τήν Ανατολικήν Πύ
λην τής 4351 Μονάδος ΚΥΠ έτοποθέτησες έν φυσίγγιον εις τό τυφέ-

Νομίζω ότι πρόκειται περί άποπείρας αυτοκτονίας μέ σκοπό νά
έκβιάσει τούς γονείς του, χωρίς ό
μως νά θέλει νά θέσει τέρμα στή
ζωή του. Σκοπός δέ τού έκβιασμού
τών γονέων του ήταν νά δώσουν
τήν συγκατάθεσή τους νά παντρευτή κάποια Δ., άγνώστων λοιπών
στοιχείων.
Αναγνωστέα έγγραφα
Κατάστασις άπωλειών: 15/2/1983
- άπώλεια μία (I)
Έξιτήριον 401 ΓΣΝΑ: 1) Διαμπε
ρές τραύμα άρ. πλαγίας κοιλιακής
χώρας έκ πυροβόλου όπλου. Χειρ/κος καθαρισμός. Συρραφή. Τάση.
2) Ανώμαλες ψυχικές έκδηλώσεις
(αύτοτραυματισμός) έπί ψυχονευ
ρωτικού άτόμου.
Ποινικόν Μητρώον: Λευκόν
Αναφορά... Αναφορά... Εκθε-

’Απολογία
Ημουν σέ πολύ άσχημη ψυχολογι
κή κατάσταση. Τρέξιμο όλη μέρα,
άγχος. Όχι, δέν είχα ιδιαίτερα προ
βλήματα πριν. Ολοκληρωτική ίσοπέδωση τής προσωπικότητάς μας.

..... ο χ ο ί ΐ ι α ..... ο χ ο ί ΐ ι α ......ο χ ο ι Ί κ ι ......ο χ ο ί Ί ι ο ......ο χ ο ι ί ι ο ......ο χ ο ί ΐ ι α ο τ π ς
κινδύνων νά ένσωματωθεί καί νά
κρατικοποιηθεί τό σπουδαστικό κί
νημα μέσα άπό τήν συνδιοίκηση καί
ή μορφή πάλης πού προτείνουν οί
σπουδαστές τών δυό σχολών πιθα
νώς νά πυροδοτήσουν μιά νέα άγωνιστική κατεύθυνση γιά τό σπουδα
στικό κίνημα, πού νά ξεφεύγει άπό
τόν σημερινό έκφυλισμό του.
Χωρίς νά ύπάρχει καμιά αύταπάτη ή προσπάθεια συγκεντρώνεται
στό νά μήν περιοριστεί ή κινητο
ποίηση σέ τοπικό έπίπεδο άλλά νά
λειτουργήσει καταλυτικά μέσα σ’ ο
λόκληρο τό σ.κ. καί νά προωθήσει
τόν συνολικό συντονισμό του. Ή
άπήχηση τών καταλήψεων δέν έμει
νε μόνο στό σπουδαστικό χώρο άλ
λά είχε ένδιαφέροντα άποτελέσματα καί έξω άπό αυτόν. Στίς μαζικό
τατες συζητήσεις πού έγιναν καί
όπου συμμετείχαν πολλοί μαθητές
καί έργάτες τής περιοχής, ή συζήτη
ση γενικεύτηκε γρήγορα καί περιέ
λαβε συνολικά κοινωνικά καί πολι
τικά προβλήματα.
Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι
τό ζωντανό πολιτικό κλίμα πού δημιουργήθηκε ξέφυγε εντελώς άπό
τά όρια ένός στείρου κομματικού
λόγου.

Ταχτσή, Κατερίνα Γώγου καί Λεω
νίδα Χρηστάκη καί διάφορους έκ
δοτες τελικά άθωώθηκα μέ άμφιβολίες.
Στό 4ο τεύχος, πού μεταξύ άλλων
περιείχε μιά συνέντευξη μέ τό Γάλ
λο άντιψυχίατρο Φ. Γκουατταρί, μιά
άνάλυση πάνω στήν οικογένεια καί
ένα ποίημα τής Κατερίνας Γώγου,
μέ δικάσανε πάλι μέ τόν ίδιο νόμο
γιά τά άσεμνα γιά ένα πρωτοσέλιδο
σκίτσο δυό άγοριών πού φιλιούνται.
Στή δίκη πού έγινε δέν παρουσίασα
μάρτυρες γιατί δέν ήθελα νά πέσω
στήν παγίδα, ότι δικάζομαι γιά τό
άσεμνο περιοδικό. Υποστήριξα ότι
δικάζομαι γιατί είμαι ομοφυλόφιλος
καί τολμώ νά βγάζω μιά έφημερίδα
μέ ομοφυλόφιλες, άντιεξουσιαστικές άπόψεις. Έτσι καταδικάστηκα
σέ 4 μήνες φυλάκιση καί 30.000
δραχμές πρόστιμο πρωτόδικα.
Άσκησα έφεση καί άφέθηκα έλεύθερος περιμένοντας τήν έπόμενη δίκη, στήν όποια κινδυνεύω νά
καταδικαστώ σέ 9 μήνες φυλάκιση
λόγω αναστολής γιά προηγούμενη
καταδίκη πού άφορούσε άντίσταση
κατά τής άρχής, όταν άρνήθηκα

κιόν σου τό όποιον φυσίγγιον έπήρες άπό τελαμώνα πού είχες μαζί
σου ώς σκοπός καί τήν όποιων
παρεβίασες πρός τούτο, καί αύτοεπυροβολήθης εις τήν κοιλιακήν χώ
ραν, μέ άποτέλεσμα νά ύποστής
διαμπερές τραύμα πλαγίας κοιλια
κής χώρας καί νά μεταφερθής αυ
θημερόν εις τό 401 Γ.Σ.Ν.Α., όπου
παρέμεινες νοσηλευόμενος μέχρι
τήν 23-2-1983 καί οϋτω άπέφυγες
τάς ώς στρατιώτης υποχρεώσεις
σου άπό 15-2-83 έως 23-2-83, κατά
τό όποιον χρονικόν διάστημα, ή
στρατιωτική ύπηρεσία έστερήθη
τών ύπηρεσιών σου.
Μάρτυρες
« Ακόυσα πυροβολισμό καί ένα δυ
νατό άχ».
«Έτρεξα πρός τόν χώρο τού άτυ
χή ματος. Εκεί διαπίστωσα ότι ό
στρατιώτης Κ.Σ. ήταν πεσμένος στό
έδαφος σφαδάζοντας άπό τούς πό
νους».
« Ένας δέ στρ/της τής ΟΑΣ, φέ
ροντας πολιτική περιβολή, τόν ρω
τούσε έπιμόνως: «ΓΙΑΤΙ τό έκανες
αυτό;»
Μάρτυρας ( Αξιωματικός)

Καψόνια. Όχι, δέν είχα προβλήμα
τα μέ τήν κοπέλλα μου. Ήθελα
ν' αύτοκτονήσω.
Επίτροπος
Αθώος ελλείψει δόλου.
Υπεράσπιση
«Κατά τόν ήμέτερον ποινικόν κώ
δικα, ό έπιβάλλων έαυτώ χείρα έπί
σκοπώ αύτοκτονιας δέν τιμωρείται,
καθ' όσον δικαιούται έκαστος νά
διαθέση τήν ιδίαν αυτού ζωήν κατά
τό δοκούν, δύ ό καί ή αυτοκτονία
δέν άναγράφεται ύπό τών νεωτέρων νομοθεσιών μεταξύ τών τιμωρητέων πράξεων (έρμηνεία Σ.Γ1.Κ.
Ε. Άνανιάδου σελ. 93).
Κατά τήν ύπ' άριθμόν 82/1976
ά π ό φ α σ ιν τού Σ τρ α το δ ικ είο υ
Τωαννίνων, δέν ύφίσταται άδίκημα
παραβάσεως στρατιωτικής έντολής
όταν στρατιώτης σκοπός προβαίνη
εις τήν γέμισιν τού όπλου του, παρά
τήν ύφισταμένην άπαγόρευσιν, διά
νά αύτοκτονήση, διότι έλλείπει ό
δόλος.
’Απόφαση
Αθώος έλλείψει δόλου.
20-1-84
Γ.Κ. - Μ.Τ.

Γ. Μαύρης

ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΑΞΙΜΟ
Αγαπητέ Σχολιαστή,
Εκδίδω τό «ΚΡΑΞΙΜΟ» πού έκφράζει ομοφυλόφιλες άντιεξουσιαστικές άπόψεις. Μέσ' άπ' τό περιο
δικό έχουν έκφραστεΐ κι άλλες πε
ριθωριακές όμάδες.
Μέχρι τώρα έχουν έκδοθεί τέσσε
ρα τεύχη πού είχαν μεγάλη άπήχη25

Μικροί
γραφίστες
έτοιμοι;
Πολλά είπε καί περισσότερα άκουαε ό ΣΧΟ
ΛΙΑΣΤΗΣ τή χρονιά πού πέρασε. Τά έξώφυλλά
του πάντως άποτέλεσαν άντικείμενο τών πιό
πικρόχολων σχολίων. Σκεφτήκαμε ότι τό σοκ.
τό μειδίαμα, ό σκεπτικισμός ή ό χλευασμός
πού κάποιο έξώφυλλο προκάλεσε, θά μπορού
σαν νά άποτελέσουν έρεθίαματα γιά δημιουρ
γική έμπνευση.
Τό παιχνίδι αυτού τού μήνα σάς προσφέρει
τή δυνατότητα νά δώσετε τή δική σας άποψη,
έπεμβαίνοντας μ' όποιοόήποτε τρόπο σ' όποιο
ά π 'τά έξώφυλ/.α διαλέξετε. Στείλτε μας τό
άποτέλεαμα αυτούσιο ή αέ φωτοαντίγραφο. Η
πιό έμπνευσμένη έπέμβααη κερδίζει όλα τά
τεύχη τού 83 δεμένα ο ’ έναν καλαίσθητο τόμο
καθώς καί μιά συνδρομή γιά τό 84. Όλες οί
συμμετοχές θά λάβουν το άντίστοιχο τεύχος
γιά τό έξώφυλλο πού θά καταστρέψουν.
Τό δείγμα έπέμβααης πού δημοσιεύουμε
φιλοτεχνήθηκε ά π ’τό συνεργάτη τού περιοδι
κού Ά κ η Αηόόνη ό όποιος καί σάς εύχεται
καλή έμπνευση.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Πάνε δυό μήνες τώρα καί ό σταθμάρχης τού
παιχνιδιού τού Δεκεμβρίου περιμένει ακόμα τή
σωστή άπάντηση πού είναι ή παρακάτω:
"Εστω A τό βαγόνι τής Λάρισας καί Β τής
Χαλκίδας. Ή μηχανή μέσω τής περιστροφικής
έξέδρας συνδέεται μέ τό Β καί τό φέρνει στή
θέση X άκολουθώντας τή διαδρομή ΜΤΥΡ καί
ΡΥΤΧ. Επιστρέφει στό A (ΧΤΥΡΖΝ) καί σπρώ
χνοντας το (NRX) τό ένώνει μέ τό Β. Τά τραβάει
καί τά δυό, άφήνει τό Β στή ζυγαριά (XRNZP),
ένώ έπιστρέφει καί άφήνει τό A στή θέση X

Η ΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗ:

(PZNRX). Πηγαίνει πάλι στή ζυγαριά (XRNZP)
καί μετακινεί τό Β στό πλυντήριο (ΥΡΖΝ). Ξαναγυρίζει στή θέση X (ΝΖΡΥΤΧ) καί μετακινεί τό
A στή ζυγαριά (ΧΤΥΡ). Τέλος, ή μηχανή έπιστρέφει στή θέση της (ΡΥΤΜ).
Κανείς δέν έδωσε πλήρη λύση. Πολλοί πλησία
σαν στήν έπιτυχία, οί άπαντήσεις τους δμως δέν
είναι πλήρεις, γιατί δέ δίνουν τή δυνατότητα στή
μηχανή νά έπιστρέφει στή θέση της. "Ετσι, άντί
τής σφυρίχτρας μέ στραγάλι, πού ήταν τό έπα
θλο, μπορούν νά περάσουν άπ' τό περιοδικό νά
παραλάβουν τά στραγάλια τους.
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Pictures o f an
exhibition
(Βασισμένο σέ μιά
άφηγησί] τού Ζ.Ζ.)

Η αδηφάγος γεννήτρια πού είναι
μιά μεταλλική έκατόγχειρας περ
πατά μέ τά μικρά της έλάαματα
ατό κ α φ έτί δωμάτιο. Ιδρώ τας
άπό γάλα έχει γεμίαει τις παλάμες
μου καί τό τζάμι τό σκεπάζει μιά
πάχνη άπό τσίπα γιαούρτης. Μιά
αράχνη ατό ταβάνι μαζεύει παπα
ρούνες καί ροκανίζει μέ άπέραντη λαιμαργία τούς κίτρινους στή
μονες τους.
Πρέπει νά κινούμαι, νά περπα
τάω άαταμάτητα καί νά βγάζω γά
λα άπό τις παλάμες. Ή γεννήτρια
όιιράει. Βγάζει τις προβοσκίδες
καί άρχιζει νά πίνει καί θέλει κι
άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Νιώθω τό
γάλα μου νά φεύγει σιγά-σιγά καί
νά χωρίζομαι αέ μικρά κομμάτια.
Ο μετατροπέας τής ύλης μπαίνει
ατήν πρίζα καί άρχίζει νά κατα
βροχθίζει μία-μία τίς λουρίδες τού
κεφαλιού μου καί τού χεριού μου
μετατρέποντάς τις αέ ύγρό, άχνιστό γάλα. Χ αρούμενη πλέον ή
γεννήτρια γεμίζει τίς ωοθήκες της
μέ ένέργεια καί χοροπηδάει άπό
τή μία άκρη στήν άλλη.
Όλα άρχισαν στό Παρίσι. Στό
μυαλό μου έρχεται ή σκηνή στό
δωμάτιο τής Vasco de Gama. Η
άφιξή μου είχε συνοδευτεί άπό τό
φοβερό πάθος τής γεννήτριας. Εί
χα όμως κάνει τό λάθος νά ξεχά-

αω τίς κατασκευαστικές της άτέλειες καί τίς έπικίνδυνες παρενέργειές τους. Έ τσι οί προβοσκίδες έδρασαν, ρούφηξαν,
άπομύζησαν καί κάνανε τά μόρια
τού σώματός μου ρόγες σταφυ
λιού πού ό ήλιος τούς πήρε όλο τό
χυμό καί μείνανε σταφίδες.
Ξαφνικά, ήρθαν τά γενέθλια
πού είχα σχεδόν ξεχάαει. Ένα
θηλυκό κοταύφι πού τό λέγανε
φωτόνιο ξεκίνησε άπό τή μαρμά
ρινη φωλιά του στις παρυφές τού
Παρθενώνα, ήρθε στό δωμάτιό
μου, μοϋ έφερε ένα λαγουδάκι
άγορααμένο άπό κεντρικό κατά
στημα τών Αθηνών καί μοϋ θύμι
σε πώς σάν σήμερα γεννήθηκα.
Τά φτερά του ήταν πλουμιστά μέ
άνταύγειες μελαίνιου χρώματος.
Τά μάτια του ήταν δύο χάντρες
άπό χαλαζία καί τά νύχια του
θύμιζαν κλαδάκια έπιατρωμένα
άπό πάλλευκο ορεσίβιο χιόνι. Ή
παρουσία της όέ γινόταν αισθητή
μόνο άπό τά μάτια μου άλλά καί
άπό όλα τά μόρια τοϋ σώματός
μου.
Τό άγγιγμά της μέ έρέθιοε καί
μοϋ έπέστρεψε όλη τή δάνειο όοτηθεϊαα ένέργειά μου. Τέτοια έντυπωαιακή άλλαγή τήν είχα δια
γράφει άπό τίς προσδοκίες μου.
Εκεί πού νόμιζα πώς θά μένα
πριονισμένος προσγειώθηκε άναπάντεχα τό φωτόνιο άπ ' τό π ιό
τρεμουλιαστό άστέρι. Τό π α νέ
μορφο αύτό πλάσμα μέ τά άναγεννηαιακά του τιτιβίαματα έκανε τά

τύμπανα τοϋ έσω ώτός μου νά
δονοϋνται καί νά μεταδίδουν ήχητικ ο ύς πα λμ ο ύς στήν π έτρ ινη
καρδιά μου πού άρχισε νά ύγραίνεται καί νά μεταμορφώνεται σέ
έλκυατικότατη ζουμερή ντοματού
λα πού αού ρχεται νά τή μυρίσεις
καί νά τήν καταβροχθίσεις. Ό 
πως ξέρετε, ατά πουλιά άρέσουν
πολύ οί λαχανοκαρποί. Τό ύπέροχο όμως αύ τό είδος ήξερα πώς όέ
θά μπορούσα ποτέ νά προσφέρω
στον π ο υ λ έ ν ιο ε ύ ε ρ γ έ τ η μου.
Γι 'αυτό τό έκρυφα καλά άφήνοντας μόνο διόδους γιά τή μυρω
διά του. Έξ άλλον σημασία είχε
ότι όχι μόνο είχα άνασυγκροτηθεί
άλλά μπορούσα πλέον καί νά δώ
σω.
Τό σώμα μου ξανάγινε σφριγη
λό. Αρχισα νά άγγίζω τά μέλη μου
καί ξαφνικά άνακάλυψα πώς τό
κεφάλι μου είχε πάρει ξανά σχή
μα καί μορφή ατά χρώματα τής
ζέβρας. Είχα γίνει ένα ζώο ταχύ
τατο καί άκμαιότατο πού τού ή
ταν άόύνατο νά περιοριστεί ο έ
να δωμάτιο μιας Vasco de Gama

άπ 'όπου όέν μπορούσες νά δεις
τίς γύφτιααες πού περνούσαν έξω
άπό τά γιαουρτοεπιστρωμένα τζά
μια καί ήταν έπικίνδυνο νά περ
πατήσεις άπό τό φόβο τής αιχμα
λωσίας ατούς ιστούς τής σαρκο
βόρας άράχνης. Οί παπαρούνες
μπορούσαν τώρα νά μυρίζονται
άπό τά ρουθούνια μου χωρίς τον
κίνδυνο νά χάσουν τούς στήμονές
τους.
Όμως φίλοι μου τό ξυπνητήρι
χτύπησε καί ή νύχτα μέ τά όνειρα
τέλειωσε. Ή μητέρα μου μοϋ έ
φτιαξε περίλυπη ενα καφέ, ό πατέ
ρας μου μέ συνόδεψε στό κέντρο
έπιλογής νεοσυλλέκτων όπου, βάζο
ντας δυό κουτάλια στήν κωλότσεπη
καί τρία φακελάκια Sol καφέ στήν
τσέπη τοϋ πέτου, όπως μέ είχαν
συμβουλέψει οί βετεράνοι, ετοιμά
στηκα νά καταταγώ. Τήν ένέργεια
πού ούτως ή άλλως είχα ξανααποκτήσει μόλις ξύπνησα, θα μοϋ τήν
πάρει ή πατρίς.
Γειά σας
Ν.Π., Α.Σ., Ζ.Ζ.
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'Οταν τό ΚΚΕ άσχολεΐται
με τό κίνημα των στρατιωτών

Στηρίζοντας
την ιεραρχία
E j χουν μέ έπάρκεια αναλυθεί τά
προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν
ερμηνεία τού στρατιωτικού καθε
στώτος πού θεσπίζει ό Σ.Κ. 20-1,
μέ τόν πολιτικό, κοινωνικό καί ιδε
ολογικό του ρόλο στή σύγχρονη έλληνική καπιταλιστική κοινωνία, μέ
τήν τακτική τού λαϊκού έργατικού
κινήματος καί τού κινήματος τών
στρατιωτών απέναντι στις "Ενοπλες
Δυνάμεις, τουλάχιστον στις γενικές
τους γραμμές, ώστε μιά καινούρια
άναφορά θά άποτελούσε πλεονα
σμό, τουλάχιστον σ' ο,τι άφορά
τούς γενικότερους άξονες αναφο
ράς τού θέματος (π.χ. ένδεικτικά:
«Τά συνδικάτα στρατιωτών, φορείς
τής αλλαγής στις Ένοπλες Δυνά
μεις», Η ΑΥΓΗ, 10 και 13.1.1982, ή
«Οί "Ενοπλες Δυνάμεις στήν κομ
μουνιστική προβληματική», Η ΑΥ
ΓΗ, 23.4.1982).
Τό γεγονός όμως ότι είδε τό φώς
τής δημοσιότητας ένα τόσο προκλη
τικό κείμενο όπως τό άρθρο τής Α.
Σωτήρη μέ τίτλο: « Επιτροπές γιά
τό στρατό, ένα έμπόδιο ατό δρόμο
τού δημοκρατικού κινήματος γιά
τόν έκδημοκρατισμό τών ' Ενόπλων
Δυνάμεων» (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ Ε
ΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, τεύχος 12, Δεκέμ
βρης 1983), μάς έπιβάλλει καί μάς
δίνει ταυτόχρονα τήν ευκαιρία νά
έπανέλθουμε σ' αύτό τό θέμα.
• Μάς προσάπτεται ότι τρέφου
με «τήν ψευδαίσθηση ότι, έπειδή
ό στρατός αποτελεί τό βασικότερο
στήριγμα τής άρχουαας τάξης, μέ
τις μορφές πάλης πού χρησιμο
ποιούν έρχονται καί αέ «κατευ
θεία ν» ρήξη μέ τό ϊόιο τό καπιτα
λιστικό σύστημα»: "Ομως πώς μπο
ρεί νά άναπτυχθεί διαφορετικά ό
άγώνας τού λαϊκού έργατικού κινή
ματος παρά μέ τήν άποδυνάμωση
καί άνατροπή τών δομών καί λει
τουργιών τής καπιταλιστικής κοινω
νίας, καί στό έργοστάσιο, καί στους
έκπαιδευτικούς μηχανισμούς, καί
στις "Ενοπλες Δυνάμεις κλπ.; Όταν

ό βιομηχανικός συνδικαλισμός άναπτύσσει πρακτικές πού τείνουν
στήν άποδυνάμωση τού μηχανισμού
τού κέρδους ή στήν άπόσπαση έξουσιών άπό τή σφαίρα τού διευθυ
ντικού δικαιώματος τού κεφα
λαίου, δέ στοχεύει στήν ίδια τήν
καρδιά τών καπιταλιστικών παρα
γωγικών σχέσεων; Μέ τήν ίδια λογι
κή, ή πάλη τών στρατευμένων έμπερικλείει τή δυνατότητα νά καταστή
σει άνενεργή τήν κατασταλτική .λει
τουργία τού στρατού και άρα νά
άνατρέψει τήν ίδια τήν καπιταλιστι
κή λειτουργία ένός βασικού μηχανι
σμού ταξικής κυριαρχίας τού άστικού κράτους.
• Μάς γίνεται κριτική ότι «άπολυτοποιώντας μιά γενική θέση ότι ό
στρατός στον καπιταλισμό έπιδιώκεται νά είναι όργανο στά χέρια τών
έκμετ αλλευτριών τάξεων γιά τήν κα
ταστολή τών λαϊκών κινητοποιήσε
ων», συγκλίνουμε «στήν άποψη ότι
μοναδική άντιμετώπιαη τού αστι
κού στρατού πρέπει νά είναι πα
ντού καί πάντα νά χτυπηθεί σάν
προπύργιο τού εκμεταλλευτικού
καί καταπιεστικού συστήματος».
Η ίδια ή ιστορική έμπειρία καταδείχνει ότι ό μεταπολεμικός στρα
τιωτικός σχηματισμός διαμορφώθη
κε άποκλειστικά άπό τίς δυνάμεις
τού άστισμοΰ γιά τή δυναμική κα
ταστολή τού άπελευθερωτικού κοι
νωνικού κινήματος, καί σάν τέτοιος
έδρασε καί στήν περίοδο τού έμφύλιου πόλεμου (1946-49), καί στήν
περίοδο τού άντιδραστικοΰ κρά
τους τής δεξιάς (1952-63), καί στήν
περίοδο τής αντισυνταγματικής έ
κτροπης καί τής στρατιωτικής δι
κτατορίας (1965-74) κατά τρόπο
άμεσο ή έμμεσο. Ή ταξική αύτή
άποστολή ύπερπροσδιόρισε τή δη
μιουργία, διάρθρωση καί λειτουργία
τού μεταπολεμικού ελληνικού στρα
τεύματος, κι αύτή τόν έπιπροσδιορίζει σήμερα σάν τόν σέ έσχατη
περίπτωση δυναμικό εγγυητή τού
κοινωνικού καθεστώτος. Πώς λοι
πόν νά άντιμετωπίζεται κατ' άρχήν
διαφορετικά άπ' ό,τι είναι άντικειμενικά ό ίδιος του ό κυρίαρχος
χαρακτήρας σάν όργανο κοινωνικής
έπιβολής;
• Υποστηρίζεται ÖTt «ή πειθαρ
χία είναι άναπόσπαατο στοιχείο
τού στρατεύματος καί πρέπει νά
είναι όχι ή τυφλή καί χωρίς κανέ

να περιορισμό ύποταγή, πού δια
μορφώνει «ρομπότ», αλλά συνει
δητή. τέτοια πού νά συμβάλλει
στό νά φτιαχτούν υπεύθυνοι κι
ικανοί μαχητές». Τό κύριο πρό
βλημα βέβαια δέν είναι νά έκλείψουν οί «αύθαιρεσίες», οί «κατα
χρήσεις έξουσίας» καί οί «άντιδημοκρατικές νοοτροπίες» (πού άλλω
στε είναι περιθωριακά φαινόμενα),
άλλά. αύτή ή ίδια ή σχέση τής ίεραρχικής ύποταγής πού έδράζεται στόν
πειθαρχικό καταναγκασμό. Κι αύτό
δέν μπορεί σέ καμιά περίπτωση νά
είναι μιά «συνειδητή» διαδικασία,
γιατί αύτό προϋποθέτει τή συναίνε
ση τών στρατευμένων καί στήν άπεμπόληση τής κοινωνικής τους προ
σωπικότητας καί στή μετατροπή
τους σέ όργανα ένοπλης έπιβολής.
Αντίθετα, ή έναντίωση στήν πει
θαρχική έπιβολή είναι ή άπαραίτητη προϋπόθεση τής άποδυνάμωσης
τής στρατιωτικής λειτουργίας σάν
μηχανισμού κοινωνικής καταστο
λής.
• Άναφέρεται ότι «ξεκινώντας
άπό τήν ύπαρξη τών καψονιών
τής α ύτα ρχική ς σ υμ π ερ ιφ ο ρ ά ς
καί καταπάτησης τής προσωπικό
τητας», πέφτουμε, «ατό τραγικό
λάθος νά βάζουν στό ίδιο τσουβά
λι όλα τά μόνιμα στελέχη ταυτίζο
ντας τα μέ τό άντιδραστικό κατε
στημένο τών Ενόπλων Δυνάμεων,
κι έπιμένοντας ότι ή πάλη πρέπει
νά στραφεί έναντίον τους κι ένάντια στήν ιεραρχία». Όμως φορέ
ας τής πολιτικής καί κοινωνικής
καταπίεσης τών στρατιωτών είναι
άκριβώς ό ίεραρχικός έπαγγελματικός μηχανισμός τού στρατού; ή έξουσιαστική του κυριαρχία πάνω
ατούς στρατευμένους είναι πολιτι
κής κι όχι τεχνικής φύσης. Πρόκει
ται γιά τόν στελεχικό έκείνο μηχανι
σμό πού όντας ειδικά έκπαιδευμένος, καί κατέχοντας τή διοικητική
έξουσία, διασφαλίζει τή δυνατότητα
τής χρησιμοποίησης τού στρατού
σάν κατασταλτικού μηχανισμού, έφόσον πραγματώνει τήν άναγκαία
γι' αύτό λειτουργία του, τήν προοι
μιακή καταστολή τών ίδιων τών
στρατευμένων έφεδρων. Πώς είναι
δυνατόν νά μήν έπιζητείται ή όργανωμένη καί ένεργητική άποδυνάμω
ση καί άνατροπή τού ίεραρχικού
αυτού έξουσιασμού πού άποτελεί
τή σπονδυλική στήλη τής ταξικής

Φορέας τής πολιτικής καί κοινωνικής καταπίεσης τών στρατιωτών είναι ό
ίεραρχικός έπαγγελματικός μηχανισμός του στρατού.
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φύσης τών Ενόπλων Δυνάμεων;
• Τέλος διαπιστώνεται; «Είναι
γεγονός ότι τό αίτημα τών στρα
τευμένων νά συμμετέχουν ουσια
στικά στά ζητήματα πού τούς άφοροϋν, όπως π.χ. γιά τό συσσί
τιο, τή μόρφωση καί τήν ψυχαγω
γία, τίς συνθήκες διαβίωσης, τά
μέτρα άαφάλειας κλπ. είναι άρκετά ώριμο καί πρέπει να κατοχυ
ρωθεί μέ μιά μορφή συνδικαλι
σμού. "Ομως αύτό δέν μπορεί νά
είναι αύτοσκοπός, ούτε πολύ π ε
ρισσότερο μέθοδος «ρήξης» μέ τή
«στρατοκρατία», όπως θέλουν οί
άριατεριατές». Αλλά, οί μορφές
συνδικαλιστικής συγκρότησης τών
στρατευμένων δέν μπορούν νά δια
μορφώνονται βέβαια σέ μιά βάση
συντεχνιακή καί περιθωριακή. Ο
ρόλος τους δέν μπορεί παρά νά
είναι κοινωνικός καί πολιτικός, έτσι
ώστε, σέ σύνδεση μέ τό έργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα, νά ανα
πτύσσουν δυναμικές πρακτικές
πού νά άποδυναμώνουν τούς καπι
ταλιστικούς χαρακτήρες τού στρα
τού (κοινωνική άπομόνωση - ίεραρχική διάρθρωση - πειθαρχικό καθε
στώς - πολιτική καταπίεση - άνδροκρατικός χαρακτήρας νεολαιίστικη σύνθεση κατασταλτικός ρόλος - αυτόνομη
λειτουργία), πράγμα πού καί τήν
κοινωνική προσω πικότη τα τών
στρατευμένων μπορεί νά προασπί
σει, καί τήν έξουδετέρωση τής κα
τασταλτικής άποστολής τού στρα
τού νά έπιτύχει. Αλίμονο άν ό ορί
ζοντας τών άγωνιζόμενων στρατιω
τών περιορίζονταν στό περιεχόμενο
τού συσσιτίου, στό είδος τής άθλη
σης καί στίς συνθήκες στρατωνι
σμού...
Μέ μιά τέτοια άντιμετώπιαη τών
' Ενόπλων Δυνάμεων άπό τήν παρα
δοσιακή κομμουνιστική άριστερά,
δέν μπορούμε παρά νά οδηγηθούμε
στό νά άναζητήσουμε τήν πολιτική
εύθύνη τού φαινομένου τών πυκνό
τατων αυτοκτονιών σ' αύτήν άκρι
βώς τήν ιδεολογία τής άριστερής
«έθνικοφροσύνης». Γιατί, τό νά έγκλωβίζονται οί στρατευμένοι στό
καταπιεστικό καθεστώς τού στρα
τιωτικού κανονισμού είναι μιά πολύ
«λογική» κατάσταση σέ μιά καπιτα
λιστική κοινωνία πού έχει άνάγκη,
γιά νά διατηρηθεί, νά είναι έξοπλισμένη μέ έναν ταξικό στρατό, καί
δέ θά μπορούσε άλλωστε νά είναι
διαφορετικά. Τό νά μή διαμορφώνε
ται όμως ή προοπτική μιας δυναμι
κής άντίστασης γιά τήν άνατροπή
τών καπιταλιστικών στρατιωτικών
δομών, άτομικής καί κοινωνικής
καταπίεσης, άπό τό ίδιο τό άριστερό κίνημα, καί άντίθετα νά δρά
αύτό τό τελευταίο γιά τήν καταστο
λή τής άντίστασης τών στρατευμέ
νων ένάντια στήν καταστολή πού οί
ίδιοι ύφίστανται άπό τή στρατιωτι
κή ιεραρχία, αύτό άκριβώς είναι
«παραλογισμός» πού δέν είναι μα
κριά άπ' τήν ώθηση στήν ήθική
(πράγμα, πού είναι καί ή συνηθέστερη, άλλά άνομολόγητη, περίπτω
ση), ή στή βιολογική αύτοκτονία.
Ανέστης Ταρπάγκος

Τ η ν τελευταία δεκαετία πολλά
έχουν ειπωθεί καί έχουν γραφτεί
γύρω άπό τήν κρίση πού περνάει ή
Μέση έκπαίδευση στή χώρα μας.
Σίγουρα έχουν γίνει πολύ λιγότερα.
Σήμερα, πού τό ΠΑΣΟΚ τείνει νά
ολοκληρώσει τήν έκπαιδευτική με
ταρρύθμιση τής Δεξιάς, ή Ανανεω
τική 'Αριστερά φαίνεται άνίκανη νά
,άρθρώσει κάποιο λόγο, ικανό νά
άνατρέψει τή δοσμένη πορεία.
Ή ολοένα καί βαθύτερη άποπολιτικοποίηση τών μαθητών, ή έπι-

άλλά άπλά έμπαιναν σάν μαϊντανός
μέσα στά οικονομικά τους αιτήμα
τα. ' Αδυνατώντας νά δουν τόν ιδεο
λογικό καί ταξικό χαρακτήρα τού
σχολείου, άγνοούσαν πάντα τόν άστικό χαρακτήρα τών μεταρρυθμί
σεων καί φρόντιζαν νά τίς βελτιώ
σουν καί νά τίς έξωράΐσουν. ' Η
αιτία είναι φανερή. Τά κόμματα τής
'Αριστερός πού λειτουργούν ατούς
χώρους αύτούς ούτε τέτοιες θεωρη
τικές έπιλογές έχουν, ούτε έπιόιώκουν τή σύγκρουση μιέ τό σύστημα,
άλλά καί ούτε είναι δυνατό νά
βρουν στά πλαίσια τών εύκαιρια-

άνήκουν στόν εύρύτερο άνανεωτικό χώρο τής 'Αριστερός. Οί παρα
τάξεις πού ήδη λειτουργούν σήμερα
σάν Ανανεωτικές Κινήσεις στά διά
φορα συνδικάτα, μπορούν ν' άποτελέσουν τήν πρώτη βάση γι' αύτές
τίς συσπειρώσεις. Οί Αύτόνομες Κι
νήσεις μπορούν νά συγκροτηθούν
στήν άρχή κατά ειδικότητα μιός καί
σ' αύτούς τούς χοίρους ύπάρχει μιά
σχετική όμογενοποίηση τών άντιλήψεων γύρω άπό αύτή καθαυτή τήν
έκπαιδευτική διαδικασία. Στή συνέ
χεια πρέπει νά συνδεθοΰν μεταξύ
τους, νά καθορίσουν τούς κοινούς

Αυτόνομες κινήσεις
εκπαιδευτικών
Γιά μιά άριστερή πολιτική στη μέση εκπαίδευση
βολή τής έντατικοποίησης τών
σπουδών πού διαπερνάει τίς καθη
μερινές τους σχέσεις, καί ή άκρατη
καλλιέργεια τού οράματος τής έπιτυχίας, σ' ένα κράτος «δικαίου»
πού διαφημίζει τό σύστημα, οδηγεί
καθημερινά τό τμήμα αύτό τής νεο
λαίας στήν άκριτη ένταξη στό αστι
κό σύστημα άξιών ή στήν πιό άκρι
τη περιθωριοποίηση. Ή Ανανεωτι
κή Αριστερά δέν έχει λόγους νά
παραμένει άπαθής μπροστά σ' αύ
τή τήν κατάσταση. Ή κρίση πού τή
διαπερνάει, δέν μπορεί νά καθορί
ζει έπ' άπειρον τήν πολιτική της
άπραξία, σ' ένα χώρο πού σέ τελευ
ταία άνάλυση συνδέεται άμεσα μιέ
τό βιολογικό καί πολιτικό της μέλ
λον. Οί έπιστημονικές άναλύσεις
καί ό φτωχός συνήθως διάλογος
πού έπιχειρούνται στά διάφορα συ
νέδρια, χωρίς νά μηδενίζουμε τήν
άξια τους, δέν άρκούν γιά νά άναστείλουν τίς αστικές έπιλογές καί
νά μορφώσουν ένα κίνημα ένάντια
σ’ αύτές.
'Όταν μάλιστα τά συνέδρια αύτά,
(πρόσφατο τριήμερο τού ΚΚΕεσ.,
συνέδρια τού περιοδικού «Σύγχρο
νη έκπαίδευση») γίνονται με πλήρη
άπουσία τού μαθητικού στοιχείου
(ήθελημένα άραγες;) άναρωτιέσαι τί
στόχο, άλλά καί τί αφετηρία έχουν
οί άναλύσεις, καί τί έπιδιώκουν οί
διοργανωτές τους.
Τά παραδοσιακά συνδικάτα καί
οί έπιστημονικές ένώσεις πού σχετί
ζονται μέ τήν έκπαίδευση έχουν μιά
πλούσια ιστορία άγώνων γύρω άπό
συντεχνιακά αιτήματα κύρια οικο
νομικού ή διοικητικού χαρακτήρα,
(ένιαίο μισθολόγιο, δημοσιοποίηση
Ιδιωτικών, συμβάσεις έργασίας
κλπ). Δέν έχουν όμως νά έπιδείξουν
άγώνες γι' αύτήν τήν ίδια τήν έκ
παίδευση. Οί έπεξεργασίες τους,
φτωχές καί οίκονομίστικες (μέ έξαίρεση τήν ΟΙΕΛΕ), δέν άποτέλεσαν
ποτέ άξονα διεκδικητικών άγώνων,

τους στόχους καί νά τείνουν, άν τό
έπιλέξουν, στή δημιουργία ενός εύρύτερου φορέα τής δράσης τους.
Ή λειτουργία τους θά συνίσταται
στή μελέτη τών προβλημάτων, στήν
άξιοποίηση τής άτομικής πείρας
τού καθένα, καί στήν άναζήτηση
τού άντικείμενου τής πολιτικής πα
ρέμβασης.
Ή δράση τους σίγουρα θά πρέ
πει νά είναι έξω άπό συγκεντρωτι
κά μοντέλα, νά μήν ύποκαθιστά τήν
άτομική έκφραση καί νά μή σκο
πεύει στήν προβολή άτόμων ή κομ

διατύπωση καί έφαρμογή νέων σχέ
σεων μέσα στό σχολείο.
Οί δύο αύτές κυρίαρχες κατευ
θύνσεις πού προτείνουμε μπορούν
καί πρέπει νά όργανωθούν μέ τήν
ούσιαστική συμμετοχή μαθητών.
Ήδη ύπάρχουν σχολεία πού έχουν
άναπτύξει κάποιο σχετικό προβλη
ματισμό. Κύρια όμως ύπάρχει ή διά
θεση καί ή έπιδεκτικότητα τού μα
θητικού κόσμου γύρω άπό αύτά τά
ζητήματα. Ή προσέγγιση τών μα
θητών δέν άποσκοπεί στή χρησιμο
ποίησή τους γιά τήν έγγυρότερη
καταγραφή τών αυτόνομων κινήσε
ων. Πηγάζει άπό τήν άνάγκη γιά
ούσιαστικές άναλύσεις καί τή δυνα
τότητα έφαρμογής τους στό ίδιο
σχολείο. Δέν κλείνουμε μάτια στό
γεγονός ότι ό καθηγητής (οποιοσ
δήποτε ιδεολογίας) είναι φορέας
τής κυρίαρχης άστικής πολιτικής.
' Ωστόσο θέλουμε νά πιστεύουμε
ότι ή Ανανεωτική Αριστερά έχει
διάθεση νά άντισταθεί στό ρόλο
αύτό καί νά τόν άμφισβητήσει πολι
τικά, μπροστά στό μαθητή, μέσα
στήν τάξη.
Η πορεία τών έπεξεργασιών θά
δίνει τήν εύκαιρία στις Αύτόνομες
Κινήσεις νά διαμορφώσουν μιά έκστρατεία γύρω άπό τίς πολιτικές
τους προτάσεις. Νά άναπτύξουν
συλλογικό συγγραφικό έργο, νά
διοργανώσουν συζητήσεις καί σεμι
νάρια, καί κύρια νά εισάγουν οργα
νωμένα τά πορίσματά τους στό σχο
λείο. Ό καθημερινός πειραματι
σμός μέσα στή λειτουργία τού σχο
λείου ή μαθητική κριτική, ή
σύγκρουση μέ τό κατεστημένο θά
έξοπλίζουν τά μέλη τους, άλλά καί
θά μαζικοποιούν τήν προσπάθεια.
Παράλληλα θά τείνουν καθημερινά
νά άνατρέφουν στήν πράξη τήν «ή-

Οί έπιστημονικές αναλύσεις όέν άρκούν γιά νά άναστείλονν τίς άστικές
έπιλογές.
κών πλειοψηφιών ή τής ομοφωνίας,
τόν τρόπο νά παράγουν κάτι.
Ακόμα, τά κόμματα αύτά, καί
κατά συνέπεια τά συνδικάτα, είδαν
καί βλέπουν τή νεολαία σάν τή
μάζα πού θά έπιβάλουν τήν ιδεολο
γία τους καί θά τήν έντάξουν στούς
μηχανισμούς τους.
' Η πολιτική παράδοση τών χώ
ρων αύτών, ή χωρίς άλλο καθημερι
νή όξυνση τών συντεχνιακών τους
προβλημάτων, άλλά καί ή φύση τού
μεγαλύτερου τμήματος τών έκπαιδευτικών (φύση συντηρητική), άπαγορεύει θά λέγαμε στις άνανεωτικές
δυνάμεις νά άποπειραθούν τήν κα
τάληψη τών οργάνων καί τήν άσκη
ση μέσω αύτών τής πολιτικής της.
' Η φύση τών ταξικών συγκρούσε
ων, σήμερα, δέν έπιτρέπει στούς
χώρους αύτούς νά χουν πολιτική
ρευστότητα, άλλά παράλληλα καί ή
πολιτική έμβέλεια τής ' Ανανεωτι
κής Αριστερός, σήμερα, είναι πε
ριορισμένη.
Πιστεύουμε ότι ή διέξοδος είναι
στις Αύτόνομες Κινήσεις έκπαιδευτικών. Σ' αύτές μπορούν νά συσπει
ρωθούν όλοι οί έκπαιδευτικοί πού

ματικών επιλογών.
Αμεσος σκοπός τών Αύτόνομων
Κινήσεων μπορεί νά είναι μιά βαθιά
ιστορική, πολιτική καί έπιστημονική άνάλυση τού περιεχομένου τής
γνώσης σέ κάθε τομέα, τών άναλυτικών προγραμμάτων, τών βιβλίων
καί τού τρόπου διδασκαλίας. Μέσα
άπ' αύτή τή μελέτη θά προχωρήσει
ή κριτική, θά φανούν οί διέξοδοι
γιά τή δημιουργία τών έναλλακτικών μοντέλων έκπαιδευσης καί θά
δοθεί ή εύκαιρία γιά μιά πλήρη
άλλά καί άνακλητή διατύπωσή
τους.
Παράλληλα οί κινήσεις, άπό κοι
νού θά άναζητήσουν τούς όρους
οργάνωσης τής σχολικής ζωής, θά
μελετήσουν τήν ίδιάζουσα κουλτού
ρα τών νέων μαθητών, τίς οικογε
νειακές τους σχέσεις, άλλά καί τόν
δικό τους ρόλο σάν έκπαιδευτικών
μέσα στό σχολείο. Έτσι θά φανούν
τά κανάλια μέσα άπό τά όποια
έμπεδώνεται ή κυρίαρχη ιδεολογία
σέ μαθητή καί καθηγητή, οί δυνα
τότητες άφομοίωσης τού συστήμα
τος, καί θά δοθεί ή εύκαιρία γιά τή

συχια» καί τήν «άταξικότητα» τού
σχολείου, θά άποκαλύπτουν τόν
χαρακτήρα τής γνώσης, καί θά συ
γκροτούν κίνημα έγκαθιδρυσης νέ
ου τύπου σχέσεων μέσα καί κάτω
άπό τό σχολείο.
Η πρόταση cri'τη λαβαίνει ύπ' ό
ψη της τή γενικότερη άνησυχία πού
ύπάρχει σήμερα στόν άνανεωτικό
εκπαιδευτικό χώρο, γιά τό μέλλον
τού σχολείου. Τά συνέδρια καί τά
άρθρα γύρω άπ' τό ζήτημα έχουν
άφετηρία τήν άνάγκη παρέμβασης.
Η Α.Κ.Ι. Φυσικών προσπαθεί αύτόνομα νά προωθήσει κάποιες ομά
δες μελέτης τής Φυσικής στή Μέση
' Εκπαίδευση σέ συνδυασμό καί μέ
τούς γενικότερους όρους πού τήν
καθορίζουν. Οί φοιτητικές συσπει
ρώσεις σέ σχέση καί μέ ομάδες
μαθητών συζητούν τίς έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε νά πι
στεύουμε ότι ή πορεία τών πραγμά
των θά είναι έλπιδοφόρα γιά τήν
άνάπτυξη ένός πραγματικά άριστερού καί άνατρεπτικοΰ κινήματος
στή Μέση έκπαίδευση.
Λ. Καστάνας

Ό πρόεδρος τής Λέσχης Μοτοσυκλετιστών μάς γράφει
Φίλοι (κι έχόροί!)
τής σύνταξης τον ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ.
διάβασα κι έγώ τό άρθρο τού Τζών
νυ Αρμινάου (Μοτοσυκλέτα καί
πολιτική) στό φύλλο σας No 9.
Λυπήθηκα γιά τήν κατάντια όχι τής
μοτοσυκλέτας, άλλά τής πολιτικής,
ή αυτού πού έννοεί σάν πολιτική ό
συντάκτης σας.
Ό όποιος -μεταξύ μας- είναι καταρχήν ξένος μέ τά γεγονότα Καί
πώς νά μήν ξαστοχεί ή «θεωρητική
πρακτική» του όταν γιά «πρώτη
ύλη» χρησιμοποιεί τά άρθρα τών
έφημερίόων, τών περιοδικών καί άφηγήσεις τρίτων (γιά τήν Β ' Πανελ
λήνια Συγκέντρωση Μοτ/ατών - α
φού δέν μπορώ νά πιστέψω ότι
διαστρεβλώνει άπό μόνος του τόσο
τά όσα ειπώθηκαν εκεί).
Αμα φίλε Τζώννυ «πληροφορήθηκες άπό τίς έφημερίδες» καί τό
«Ελλ. MOTORRAD» νά 'σαι σίγου
ρος ότι ήδη έγκλωβίστηκες στή δική
τους έκδοχή τής κατάστασης. Αλ
λά πάλι καλά, γιατί άν τά έντυπα
αύτά (πού φαίνεται ότι γιά σένα δέν
είναι ιδεολογικοί μηχανισμοί τού
κράτους) δέ γράφαν τίποτε, έσύ
θά σουν άκόμη «μακριά νυχτωμέ
νος» γιά τή μοτοσυκλέτα. Τώρα ό
μως διάβασες τό τί θά θελαν μερι
κοί νά γίνει καί μέ τήν άφέλεια τού
άσχετου μέ τό θέμα πίστεψες ότι
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αύτό καί θά γίνει. Καί πρώτα-πρώ
τα:
Ιίοιός σού είπε ότι προεξέχον
θέμα τής περί τήν μοτό «άναμπουμπούλας» ήταν οί άγώνες; Καί
ποιος παρατηρητής τού χώρου τής
μοτοσι κλέτας δέ συσχέτισε τήν έ
νταση τών διαδικασιών αφομοίωσης
τού προβλήματος «μοτό» άπό τό
' Υφυπουργείο Νέας Γενιάς μέ τή
μεγάλη πορεία 10.000 μοτοσνκλετιατών μέσα στήν Αθήνα; Ποιος τέ
λος μοτοσυκλετιστής δέν ξέρει ότι
κανένα ύπουργείο δέ σκέφτηκε
«πρωτοβουλιακά» τή μοτοσυκλέτα
άλλά ότι ή μοτοσυκλέτα τού «έπιβλήθηκε» σάν πρόβλημα μέ συνεχή
υπομνήματα καί «παραστάσεις»
(τών περιοδικών πρώτα καί τών
λεσχών έπειτα): Τό υφυπουργείο
δέν «κάλεσε» τά περιοδικά καί τίς
λέσχες παρά μόνο γιά σένα πού
διαβάζεις τίς έφημερίδες καί δομείς
άρθρα πάνω στά όσα γράφονται
-κατόπιν έορτής μάλιστα συνήθως!
Καί καλά νά είσαι απληροφόρη
τος γιά τό ποιός καί πώς ξεκίνησε
τήν όλη διαδικασία, γιά τό άν καί
πώς θέλαν καί θέλουν οί λέσχες μιά
κυβερνητική παρέμβαση στό χώρο
τής μοτοσυκλέτας (προσοχή: «κυ
βερνητική» όχι κρατική, ή όποια
υπάρχει καί... «μεγαλουργεί»!) Νά
υποστηρίζεις όμως ότι ή «κυρίαρχη

ιδεολογία τής μοτοσυκλέτας» «παράγεται ή έστω προάγεται» άπό τίς
λέσχες καί τά περιοδικά είναι., κου
φό! Βρέ Τζώννυ, τό Δεκέμβρη τού
82 είχαν άριθμό Υπουργείου
146.141 μοτοσυκλέτες. Καί μέχρι
τόν Αύγουστο τού 83 είχαν πάρει
άριθμό άλλες 14.382 μοτοσυκλέτες.
(Νά μήν υπολογίσω τά πενηντάρια
πού ό φορομπήχτης Κουλουριάνος
είχε ύπολογίσει σέ 800.000 τεμά
χια). Καί μέ 1.000.000 (κοντά) δίκυκλα, αύτοί πού διαβάζουν (κάθε
ένάμιση μήνα) κάποιο περιοδικό
δέν είναι πάνω άπό 35.000 άτομα
(ζήτα κυκλοφορίες περιοδικών καί
άλλα στοιχεία γιά νά μέ πιστέψεις).
Όσο γιά τίς έκδηλώσεις τών Λε
σχών, δέν τίς παρακολουθούν πάνω
άπό 3.000 άτομα σέ όλη τήν Ελλά
δα. Τζώννυ έπιτέλους σύνελθε: ή
κυρίαρχη «ιδεολογία» τής μοτοσυ
κλέτας χαλκεύεται άπό τήν τηλεό
ραση, τή διαφήμιση, τά ξένα περιο
δικά, τό έμπόριο καί τά συνεργεία
(μέ τό καθημερινό μπλά-μπλά). Καί
τό πιό συντηρητικό ελληνικό μοτοσυκλετιστικό έντυπο «εύρείας» κυ
κλοφορίας είναι πολιτικό, μαχητικό
κι άνατρεπτικό άν συγκριόεϊ μέ
τόν γκρίζο καταναλωτισμό καί τόν
μονόπλευρο τεχνοκρατισμό τών ξέ
νων φυλλάδων. Δέ λέω ότι περιοδι
κά καί λέσχες δέν έχουν τίς ποικί

λες ιδέες τους καί δέ μάχονται
γι' αυτές αλίμονο. "Οχι όμως ότι
αυτές είναι οί κυρίαρχες ιδέες στό
χώρο τής μοτοσυκλέτας! Γιά νά πείς
πώς «παράγεται» ή κυρίαρχη ιδεο
λογία στή μοτοσυκλέτα πρέπει νά
έρευνήσεις καί νά απέχεις γιά λίγο
άπό άφορισμούς καί τσιτατολογίες.
Η ιδεολογία φίλε δέν έφευρέθηκε
άπό τόν Άλτουσέρ σου κι ούτε
ξεκινάει κανείς άπό τόν Αλτουσέρ
γιά νά έξετάσει ένα προσδιορισμένο
σύνολο ιδεών καί πρακτικών. Αντί
θετα, αρχίζεις νά δοκιμάζεις τά θε
ωρητικά σου έργαλεία βλέποντας
άν λειτουργούν μέσα στό χώρο τής
μοτοσυκλέτας. Καί φυσικά τά δικά
σου ιδεολογήματα καταρχήν καμιά
σχέση δέν έχουν μέ τή ζωή τών
μοτοσυκλετιστών γι' αύτό καί δέ
λειτουργούν. "Οπως καί δέ λειτούρ
γησαν καί κατέληξαν στό τίποτε οί
προσπάθειες νά έδραιωθούν μοτοσυκλετιστικές πρακτικές εμπνευ
σμένες άπό τήν ίδεολογικοποίηση
τής πολιτικής καί τής ζωής μέ μοτο
συκλέτα. Βάζεις στόν έαυτό σου
(καί στούς άναγνώστες σου) έρωτήματα πού ή ζωή τών μοτοσυκλετιστών ΔΕΝ βάζει -καί θά μείνεις μέ
τό μαράζι μοΰ φαίνεται (γιατί ύποθέτω ότι είσαι κι έσύ μοτοσυκλετιστής).
Καταρχήν ό «πλουραλισμός πρα-

κτικών» δέν Εμφανίζεται «στή συζή
τηση» (όπως λές) άλλά πάνω στήν
οδήγηση. Δέν υπήρξαν ποτέ συζη
τήσεις «χωματερών» μέ «στρητάδες» αν Εννοείς μιά προσπάθεια
έξουσιασμοϋ τών μέν άπό τούς δέ ή
έστω άπλά παρεμβάσεις στόν τρό
πο τών άλλων νά ζοϋν τή μηχανή!
Κι άντίθετα άπ' όσα λές, οί μοτοσυκλετιστές δέν είναι καθόλου «άπογυμνωμένοι άπό τά υπόλοιπα χαρα
κτηριστικά τής ιδεολογίας τους» κι
ούτε «έμφανίζονται ένωμένοι κάτω
άπό τίς έπιταγές τής μοτοσυκλέτας». Οί μοτοσυκλετιστές έχουν καί
πολιτικές πεποιθήσεις καί γούστο
προσωπικό. Ρίξε δά καί καμιά μα
τιά σέ συγκεντρώσεις, διαλέξεις,
διαδηλώσεις, άπεργίες, συνελεύσεις
κλπ, νά δεις τά παρκαρισμένα μη
χανάκια. Κι όσοι δέν παρευρίσκονται στούς χώρους τής πολιτικής
δέν τό κάνουν Τζώννυ έπειδή προ
τίμησαν δήθεν τή μοτοσυκλέτα! "Ι
σως άπλά δέν τούς άρέσουν οί πολι
τικές πού προσφέρει ή πιάτσα! 'Ί
σως ρέ Τζώννυ οί πολιτικές αύτές
νά ναι ξώφαλτσες καί ίσως αύτές
«άπογυμνώνουν» τούς μοτοσυκλετιστές άπό τήν προσωπικότητά
τους. Δέ θά μπορούσε νά 'ναι κι
αύτή μιά άξιοπρόσεκτη ύπόθεση;
"Οσο γιά τό προσωπικό γούστο,
μόνος σου άναγνωρίζεις τόν «πλου
ραλισμό» τών πρακτικών. Καί είναι
αυτό τό «προσωπικό» στοιχείο πού
κάνει τούς μοτοσυκλετιστές νά
ΜΗΝ έμφανίζονται ένωμένοι παρά
μέ τήν παρέα τους (κι έκεϊ όχι
πάντα) άντίθετα άπ' όσα ίσως θά
ήθελες (καί θά 'θελα κι έγώ). Ή
συζήτηση γιά έπιδόσεις (καί «άνδραγαθήματα» θά πρόσθετα) δέν
είναι έλλειψη έπικοινωνίας είναι αύ
τή καθαυτή ή έπικοινωνία! Εδώ
Τζώννυ πιάνεσαι άνίκανος νά κατα
λάβεις ότι πάλι καλά πού ύπάρχουν
τά κυκλώματα κι οί παρέες γιά νά
μπορεί κάποιος νά πει μιά κουβέ
ντα μέ άλλο κόσμο, νά σπάσει τή
μοναξιά του, έστω μιλώντας κύρια
γιά τό κοινό «πάθος».
Δέν ύπάρχει ΕΛΛΕΙΨΗ Επικοινω
νίας, άλλά κάποιος ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Επικοινωνίας πού τήν
κριτική του δέν κατάφερες νά κά
νεις. Είμαστε δέ πολύ μακριά άπό
τό νά ύπάρχει «ή πεποίθηση ότι
άνήκεις σ' ένα σύνολο». Γιατί τότε
κάπου θά πρεπε έμπρακτα καί μα

ζικά νά Εκδηλωνόταν αύτή ή πεποί
θηση. Όχι τώρα καί νά μάς βγάλεις
ότι οί μοτοσυκλετιστές είναι Ενωμέ
νοι, μέ κοινή πεποίθηση καί άποψη
γιά τήν ειδική τους θέση! Μήπως
άλήθεια νομίζεις ότι πρέπει νά ύπάρξει καί κάποια πολιτική μορφή
αύτής τής συνάντησης; Ένα ΜΟΚΟ
(μοτοσυκλετιστικό κόμμα) άς πού
με;
Φαίνεται ότι τελικά έχεις μπλέξει
σέ πολύ πονηρές παρέες μοτοσυκλετιστών. Οί όποιοι, άφοΰ σέ τρε
λαίνουν μέ τό προοίμιο γιά «γκά
ζια», «κρατήματα» κλπ., σέ άποστρέφουν κι όταν φεύγεις πηγαί
νουν γιά καφέ, ούζα ή ο,τι άλλο
χωρίς έσένα. Έγώ πάντως ούτε μία
παρέα μοτοσυκλετιστών δέ γνώρισα
(12 χρόνια τώρα) πού νά μή δομεί
τή συνοχή της στά κοινά γούστα
της έκτος μοτοσυκλέτας. Είτε είναι
σινεμά, είτε κοπάνα, είτε έκδρομή,
είτε ντίσκο, είτε πολιτική κουβέντα,
είτε καφετέρια, είτε νυχτέρι σέ σπί
τι, είτε μπουρδελότσαρκα, καμιά
παρέα δέν έχω δεί νά στηρίζει τή
συνοχή της στή μοτοσυκλέτα. Τώ
ρα, τό άν μιά παρέα έντουράδες
μπητλικοί (ύπάρχουν καί τέτοιοι)
συναντήσουν μιά παρέα στρητάδων
ντισκόβιων σέ μιά έκδρομή είναι
πολύ πιθανόν (καί συνήθως αυτό
γίνεται!) νά μήν τά βρουν στήν άπό
κοινού διασκέδαση. Αλλά δέν μπο
ρείς νά πεις άκριβώς τί «φταίει»
γΓ αύτό. Ό καθένας έξασκεϊ τή
μηχανή μέ βάση τήν ιδεολογία του
καί θά 'ταν περίεργο νά μπορεί ή
(άνύπαρκτη) ιδέα τής μοτοσυκλέ
τας νά γεφυρώσει χάσματα πού γεν
νούν οί υπαρκτές -πριν κι έξω- άπό
τή μοτοσυκλέτα (νά πώ «ταξικές;»)
διακρίσεις (πού άκριβώς άναπαράγονται στούς κόλπους της ώστε νά
μπορείς σωστά νά μιλάς γιά «πλου
ραλισμό πρακτικών»),
"Οσο γιά τό τί κι άπό ποιούς
ειπώθηκε στά πλαίσια τής Β Πα
νελλήνιας Συγκέντρωσης Μοτ/τών
(πού οργάνωσε όχι ή ΛΕΜΟΤ μόνο
άλλά καί ό ΜΟΘ) άπορώ γιατί τσιτάρεις τήν προσωπική άποψη τού
Άντώνη Πανούτσου σάν άντιπροσωπευτική τού τί έγινε καί τού τί
άποψη είχαν οί παρευρισκόμενοι.
Καί γιατί δέν τσιτάρεις τό πολιτικότατο άρθρο τού Άντ. Λιάρου στή
«ΒΡΑΔΥΝΗ» τής έπόμενης μέρας
γιά τό ίδιο θέμα; Ή δέν τσιτάρεις

Αγάπητέ Λάκη,
Κολακεύτηκα ιδιαίτερα που
έσύ, μέ 12 χρόνια μοτοσυκλετιστική πείρα, απάντησες στό άρθρο
μου. Μέχρι σήμερα συνομιλούσα
μόνο μέ άγουρους μηχανόβιους
πού όέν είναι φυσικά δυνατόν νά
έχουν σοβαρή άποφη γιά τό κρά
τος καί τήν πολιτική. Όπως Επι
σημαίνεις καί σύ στό γράμμα σου
ή πολιτική άπαιτεϊ τεράστια όόηγική έμπειρία. Πρέπει όμως νά
ομολογήσω ότι ό όριαμός πού τής
έδωσες, «πολιτική σημαίνει συ
στηματοποίηση τών πιό προχωρη
μένων σκέψεων τών μοτοαυκλετιστών», μέ ξένισε. Φταίει ίσως ή

μικρή μου Εξοικείωση μέ τίς μοτό.
Θά ήθελα πάντως νά σοϋ κάνω
ένα-δυό παρατηρήσεις.
Σχετικά μέ τήν έφεύρεαη τής
ιδεολογίας άπό τόν Αλτουσέρ:
Δέν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, αντίθε
τα πιστεύω ότι ή ιδεολογία όέν
Εφευρέθηκε ποτέ άπό κανένα. Πι
στεύω ότι παράγεται άπό τούς
ιδεολογικούς μηχανισμούς τού
κράτους, μιά θεωρία πού ένόεχόμενα έσύ άρνεϊοαι χωρίς όμως νά
μάς λές καί γιατί. 'Όσο γιά τά
θεωρητικά μου έργαλεϊα, ομολογώ
ότι όέν άνήκουν στό ατάνταρ Εξο
πλισμό τής μοτοσυκλέτας μου.
Προσπάθησα άπλώς νά Εφαρμό

τό ρεπορτάζ τού «ΕΝΑ» ή κάτι
άλλο; Μήπως τό Έλλ. MOTORRAD
(έκδ. Σαμούχος) άνήκει πολιτικά σέ
κάποιον «πιό προοδευτικό» χώρο
άπό τή ΒΡΑΔΥΝΗ (πού τελικά ό
που καί ν' άνήκουν μετράει ότι αυ
τοί τουλάχιστον κάλυψαν καί δέν
άποσιώπησαν τό γεγονός); Στό για
τί δέν έπαναλήφθηκε ή πορεία
(πού φαίνεται νά ναι καί δικό σου
αίτημα) ύπάρχει μακροσκελέστατη
άπάντηση (ή τουλάχιστον έξήγηση
τής θέσης τής ΛΕΜΟΤ) στό περιο
δικό MOTOSPORT σάν γράμμα-άπάντηση σέ ίδιο έρώτημα άναγνώστη. Εδώ άπλά σού ύπογραμμίζω
ότι άν νομίζεις ότι ή ΛΕΜΟΤ είναι
άπρόθυμη νά δώσει ύπέρ τής μοτο
συκλέτας πρέπει νά Εξηγήσεις γιατί
έκανε καταρχήν αύτήν έστω τήν
πορεία (μή μού πεις ότι έτσι κι
άλλιώς θά γινόταν άπό μόνη της).
Έπειτα γιατί διοργανώνει τήν πο
ρεία στίς 19 Δεκέμβρη καί τέλος
πώς είναι δυνατόν νά δικάζομαι σάν
πρόεδρός της στό Αυτόφωρο (Κό
ρινθου) (έχοντας διανυκτερεύσει
στό τμήμα τού Κιάτου) σάν ήθικός
αυτουργός γιά «παράνομους» άγώνες όταν τά χουμε κάνει πλακάκια
μέ τήν Κυβέρνηση. Πές μας ρέ
Τζώννυ τί μάς κόφτει κι έχουμε
άρνηθεί τήν «πίστα» ζητώντας πολ
λές μικρές πίστες σ' όλη τήν Ελλά
δα νά μπαίνουν νά οδηγούν καί νά
βελτιώνονται όλοι κι όχι μιά χούφτα
«στάρ» κι έπαγγελματίες τού εί
δους. Πές μας γιατί σκεφτήκαμε
καί υλοποιούμε κάθε χρόνο τήν
Πανελλήνια Συγκέντρωση κι άν
μπορείς συνειδητοποίησε ότι πριν
τήν Α' Πανελλήνια Συγκέντρωση
κανείς τότε δέν είχε ποτέ δεί 200
μηχανές (και μοτοσυκλετιστές) συ
γκεντρωμένους μαζί καί σέ.. άναβρασμό (έστω καί χαβαλέ). Δέν
μπορείς νά καταλάβεις ότι τά πράγ
ματα δέ γίνονται τυχαία. Κι ότι άν
έσύ κάθεσαι στό γραφείο σου καί
σχολιάζεις -έξω άπό τό χώρο τής
μοτοσυκλέτας, κάποιοι άλλοι μάχο
νται έκεί στά ΣΥΝΟΡΑ τής συνείδη
σης πού έχουμε γιά τήν κατάστασή
μας (τή μοτοσυκλετιστική τουλάχι
στον πλευρά). Πολιτική φίλε Τζών
νυ σημαίνει συστηματοποίηση τών
πιό προχωρημένων σκέψεων όχι
τού Αλτουσέρ (ούτε τού Ραναιέρ!)
άλλά τών μοτοσυκλετιστών. Δέν έ
χει νόημα νά μιλάμε γιά τήν πολιτι

κή -νομίζοντας ότι έτσι έξασκούμε
πολιτική. "Αν νομίζεις ότι ΣΗΜΕ
ΡΑ, ή έννοια τής Ελευθερίας, έν
νοια κλειδί σέ κάθε κίνηση τής
Λέσχης τουλάχιστον όπου έγώ άνήκω, είναι άπολιτική λυπάμαι γιά
σένα. "Αν νομίζεις ότι μπορούμε
Επίπλαστα νά «κάνουμε πολιτική»
πέρα κι έξω άπό τίς διαθέσεις τών
μοτοσυκλετιστών είσαι γελασμένος.
ΓΙοιός νοιάστηκε γιά τή Βουλή καί
τούς Εκπροσώπους του στήν πο
ρεία; Καί ποιος δέ νοιάστηκε περισ
σότερο γιά τό ξεπλάκωμα πού ένιω
σε βλέποντας ότι μπορεί νά σταμα
τήσει κάποια στιγμή μέ τή μηχανή
του τήν κίνηση τής πρωτεύουσας
καί νά τήν έχει τού χεριού του; "Η
ποιος δέ διασκέδασε έκείνο τό άπόγευμα χωρίς νά αισθανθεί τύψεις
πού ψήφισε τούς όποιους Εκπρο
σώπους;
Η πολιτική τής μοτοσυκλέτας
δέν μπορεί νά είναι παρά άβίαστη,
χαρούμενη, Εκρηκτική κι άπελευθερωτική. Οί λέσχες τής μοτοσυκλέ
τας δέν προσφέρονται γιά «μάντρωμα άνθρώπων πρός πολιτική Εκμε
τάλλευση». Καί οί «πολιτικές Επιλο
γές» πού θά άντικαταστήσουν τίς
«προσωπικές λύσεις» άργούν φαί
νεται άκόμη. Καί δίκαια.
Αφού κι έσύ (πού μάς πρήζεις
γιά τήν άπολιτικότητά μας) τή μόνη
«πολιτική έπιλογή» πού έχεις ν' άναφέρεις είναι τό παρακάλι στό ύφυπουργείο νά μήν πορθούν κι άλ
λα κατασταλτικά μέτρα άπέναντι
στή μοτοσυκλέτα! (στήν τελευταία
παράγραφο τού άρθρου σου). Έκεί
λοιπόν ξεφούσκωσε τό άρθρο σου
κι ή «πολιτική» σου «έπιλογή».
Χωρίς νά έχεις νά προτείνεις τί
ποτα, χωρίς νά έχεις καταλάβει τί
ποτα άπό τήν «πρακτική» πρακτι
κή τών μοτοσυκλετιστών, ζήσε φίλε
σ' ένα κόσμο «χωρίς ιστορία» καί
ξεφύλλιζε έφησυχασμένος τά κιτά
πια σου πού λένε πώς θά πρεπε
νά ναι τά πράγματα -άν δέν ήταν
άλλιώς! Αν μάλιστα ποτέ βαρεθείς
τή «θεωρητική πρακτική» σου (και
καβαλάς δικυκλο) πέρνα άπό τή
ΛΕΜΟΤ. Μέ τά «πλακάκια» άπό τό
Υφυπουργείο έχουμε φτιάξει μέχρι
καί βιβλιοθήκη. Πολύ θά τή βρεις!
Λάκης Τρίτας
-άναγνώοτης σας
(καί μέχρι τήν 4.1.84
πρόεδρος τής ΛΕΜΟΤ)

Καί ή άπάντηση του συνεργάτη μας
σω κάποια μέθοδο σκέψης πού
έχω διαμορφώσει, διαβάζοντας
καί Αλτουσέρ, όέν τό άρνοϋμαι,
σέ ένα συγκεκριμένο κοινωνικό
φαινόμενο, τή μοτοσυκλέτα Δέν
είχα όμολογουμένως ποτέ φαντα
στεί ότι τό πρόβλημα θεωρίας καί
πράξης μπορούσε νά Επιλυθεί τό
σο άπλά, μόνο μέ τήν έμπειρία
πού προσφέρουν τά πολλά χιλιό
μετρα. "Αν τό ήξερα, θά είχα ξεκι
νήσει γιά τό γύρο τού κόσμου, γιά
νά βελτιώσω τή θεωρητική μου
κατάρτιση.
Γιά τό ζήτημα τής έπικοινωνίας
τών μοτοσυκλετιστών δέν κατόρ
θωσα νά καταλάβω ποιά είναι ή

άποψή σου. Σέ ένα σημείο λές:
« Ή συζήτηση γιά έπιδόσεις (καί
άνδραγαθήματα θά πρόσθετα)
όέν είναι έλλειψη έπικοινωνίας
είναι αύτή καθαυτή ή Επικοινω
νία/»... Καί λίγες γραμμές μετά:
« Έγώ πάντως ούτε μιά παρέα
μοτοσυκλετιστών δέ γνώρισα (12
χρόνια τώρα) πού νά μή δομεί τή
συνοχή της, τά κοινά γούστα της
έκτος μοτοσυκλέτας. Είτε είναι
σινεμά, είτε κοπάνα... καμιά πα
ρέα όέν έχω δεί νά στηρίζει τή
συνοχή της στή μοτοσυκλέτα».
Πώς Επιτέλους Επικοινωνούν οί
μηχανόβιοι ρέ Λάκη; Γιατί δέν
άμφιβάλλω ότι ή Ενασχόληση μέ
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τή μοτοσυχλέτα έπιβάλλει κά
ποιον είόιχό χώόιχα έπιχοινωνιας. Λέν είναι όμως υπερβολικό
νά λέμε ότι όλη ή έπιχοινωνία
συντελεϊται μ ’ αυτό τόν τρόπο χαί
μέ τόαο περιορισμένη θεματολο
γία;
Γιά τό ζήτημα τής σχέσης κυ
βέρνησης χαί κράτους βρήχα τήν
άποψή σου ένόιαφέρονοα. Είναι
λοιπόν έν άγνοια τής χυβέρνηάης
οί διώξεις τών μοτοσνχλετιστών
χαί μέ πρωτοβουλία του κράτους
(ή του π α ρ α κ ρ ά το υ ς); Μήπως
γι'αυτό τό μπλόχα γίνονται κυ
ρίως τά βράδυ πού ή χυβέρνηση
κοιμάται γιά νά μήν τά παίρνει
είδηση; Καί τούς νόμους πού άνα φ έρ ο ντα ι στη μοτοσυχλέτα
ποιός τούς ύπογράφει; Χαίρομαι
πάντως πού τά συνεχή ύπομνήματά σας έχίνησαν τό ενδιαφέρον
τής κυβέρνησης. Λυπάμαι Ομως
πού τό ένόιαφέρον αυτά διοχετεύ
τηκε σέ τέτοιους νόμους.
Ίσως φταίει τό κράτος. Εσείς
πάντως συνεχίστε χαί ένημερώστε
την χαί γιά τά μπλόχα. Νομίζω δτι

είναι πιά άρχετά ώριμη γιά νά
μάθει.
Τέλος θά ήθελα νά παρατηρήσω
δτι τό άρθρο μου ή δέν τό διάβα
σες ή δέν τό κατάλαβες διότι:
Έγώ δέ λέω ΰτι οί μοτοσυχλετιστές είναι «άπογυμνωμένοι άπό
τά ύπόλοιπα χαρακτηριστικά τής
ιδεολογίας τους» χαί ότι «έμφανίζονται ένωμένοι κάτω άπό τις έπιταγές τής μοτοσυχλέτας». 'Αντί
θετα, πιστεύω ότι αύτή είναι ή
κυρίαρχη άποψη τών έλληνιχών
περίοόιχών μοτοσυχλέτας μέ τήν
όποια άχριβώς διαφωνώ.
Στήν τελευταία παράγραφο τού
άρθρου μου, πού τή χαρακτηρί
ζεις σάν τή μόνη πολιτική έπιλογή
μου, δέν παρακαλώ τό υπουργείο
νά μήν πάρει άλλα χατασταλτικά
μέτρα. Αντίθετα, είχα μείνει μέ
τήν έντύπωαη, όταν έγραφα, ότι
τό ειρωνευόμουν. Ξαναδιάβασα
τό άρθρο μου γιατί μέ γέμισες
άμφιβολίες, άλλά ή άποψή μου
δέν άλλαξε.
Θά ήθελα όμως νά σοϋ άπαντήσω καί έπί τής ούαίας. Στόχος τού
άρθρου μου δέν ήταν ή ΛΕΜΟΤ.

Αναγνωρίζω, άντίθετα, ότι όσες
προσπάθειες έγιναν γιά κάποια
άντίστααη στά κυβερνητικά μέτρα
έγιναν άπό τή ΛΕΜΟΤ, καί ότι ή
δική σου συμβολή ύπήρξε σημα
ντική. Ή γενική όμως εικόνα τών
Λεσχών καί τών περιοδικών μοτο
συχλέτας δέν ήταν ιδιαίτερα άγωνιστιχή.
"Οταν έγραψα αυτά τά άρθρο
είχε γίνει μόνο μιά πορεία μοτοσυχλετιστών γιά τή φορολογία χαί
ή όποια μάλιστα, παρά τήν έπιτυχία της, δέν είχε συνέχεια. Τήν
πορεία αύτή τήν όργάνωσε ή ΛΕ
ΜΟΤ χαί αυτά είναι πρός τιμήν
της. Έχείνο πού έγώ προσπάθη
σα νά θίξω είναι ότι τό 'Υφυπουρ
γείο Νέας Γενιάς προσπαθεί νά
ήγεμονεύσει σ'ένα τμήμα τής νε
ολαίας πού οδηγεί μοτοσυχλέτα
καί νά έμπλέξει τίς λέσχες σέ μιά
άτέλειωτη συζήτηση πού δέν πρό
κειται βέβαια νά όόηγήαει πουθε
νά. Τέτοιες ψευδαισθήσεις γιά τίς
δυνατότητες πού έχουν τά ύπομνήματα φαίνεται ότι έχει χαί ή
ΛΕΜΟΤ καί έαύ συγκεκριμένα

(άλλωστε τό λές καθαρά ατό γράμ
μα σου).
Δέν προτείνω ότι στόχος τής
ΛΕΜΟΤ είναι νά άνατρέψει τήν
κυβέρνηση, ή νά καταλάβει τήν
έξουαία, ούτε νά γίνει κόμμα ό
πως μέ κατηγόρησες. Τό νά κατα
λαβαίνει όμως ποιά είναι ή χυβερνητιχή πολιτική χαί τί σημαίνουν
οί όποιοι έλιγμοί τοϋ 'Υφυπουρ
γείου Νέας Γενιάς είναι ζήτημα
ιδιαίτερα σημαντικό γιά τήν άποτελεσματιχότητα τών άγώνων της.
Δέν ξέρω άν ή πολιτική τής μοτο
συχλέτας γίνεται άβίαστη, χαρού
μενη καί έκρηκτική μ ' αυτά που
προτείνω, νομίζω όμως ότι είναι
άπαραίτητα άν θέλει νά είναι καί
άποτελεσματική.
Λυπάμαι είλικρινά άν σέ έθιξα
μ' αύτά πού έγραψα. Δέν ήταν μές
τίς προθέσεις μου. Θέλησα μόνο
νά έχφράαω κάποιες άπόψεις
μου πού παρά τήν πενιχρή «μοτοαυχλετιατιχή τεχνιχή» πού άποπνέουν, έγώ τίς θεωρώ σημαντι
κές.
Τζώ ννυ Ά ρ μ ιν ά ο υ

Με άφορμή την πρόσφατη πορεία τών μοτοσυκλετιστών

Α π ’ τό περιθώριο στήν
πολιτική σκηνή
U κόμπος είχε φτάσει πιά στό
χτένι. Ό τελευταίος νόμος γιά τή
μοτοσυχλέτα όίνει τό δικαίωμα σέ
δύο άστυφύλακες νά παραβιάζουν
λουκέτα, νά σπάνε κλειδαριές καί
νά μεταφέρουν στήν τροχαία τίς
μοτοσυκλέτες πού τούς φαίνονται
ότι δέ λειτουργούν σωστά. Κάτι έ
πρεπε νά γίνει.
Έτσι οργανώθηκε ή δεύτερη πο
ρεία μοτοσυκλετιστών στήν Αθήνα
στίς 19 Δεκέμβρη.
Όμως ή ιστορία άρχίζει άπό πο
λύ πιό πίσω...
Τόν Νοέμβρη τού 82 τό «ΒΗΜΑ»
δημοσιεύει άρθρο μέ τίτλο «πίστα
γιά τούς καμικάζι» πού περιέχει τίς
δηλώσεις τού Λαλιώτη γιά τίς μοτό,
μέ τίς υποσχέσεις γιά καλύτερη α
ντιμετώπιση τών μοτοσυκλετιστών
καί τή δημιουργία πίστας.
Στίς 5 Γενάρη 83 άρχίζει ένας
διάλογος στό Υφυπουργείο Νέας
Γενιάς καί Αθλητισμού μέ τόν ειδι
κό Τύπο καί τίς λέσχες. Πήραν
μέρος όλα σχεδόν τά περιοδικά: 4
τροχοί, MOTOSPORT, ΜΟΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ καί άπό τίς
λέσχες ή ΕΛΜΟΠ καί ή ΛΕΜΟΤ.
Από τή μεριά τού ύφυπουργείου οί
σύμβουλοι Δήμος Μανίκας καί Πέ
τρος Εύθυμίου. Τό πολιτικό πλαί
σιο τής συζήτησης πού μπήκε άπό
τήν άρχή γιά νά ξεκαθαρίζονται τά
πράγματα καθορίστηκε άπό τή δή
λωση τών συμβούλων ότι βρίσκο
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νται στό «στάδιο συλλογής στοι
χείων γιά τή διαμόρφωση μιας πρό
τασης συνεκτικής κυβερνητικής
πολιτικής». Παράλληλα δήλωσαν
ότι ή κυβερνητική φορολόγηση τής
μοτοσυχλέτας ήταν γΓ αύτούς δε
δομένη ούτως ή άλλως.
Μέσα σέ μία διαδικασία πού τρά
βηξε μέχρι τίς αρχές τού Μάρτη καί
μέ βάση τίς προτάσεις περιοδικών
καί λεσχών διαμορφώνεται ένα σχέ
διο νόμου, τό ονομαζόμενο «σχέδιο
Μανίκα».
Τό σχέδιο νόμου φυσικά δέν υ
πάρχει περίπτωση νά ψηφιστεί μιά
καί τό ύφυπουρείο δέν έχει, όπως
δηλώνει, καμιά άποφασιστική δυνα
τότητα. Δόθηκε όμως ύπόσχεση
ότι σέ κάποια άπό τίς διυπουργικές
τού καλοκαιριού, όπου ή άποφασιστική πρόσβαση Λαλιώτη ήταν δο
σμένη, τό σχέδιο νόμου θα φοριό
ταν καπέλο, θά 'λεγε κανείς, στό
ύπουργείο. Επίσης, άναμένοντας
τήν ψήφιση τού Αθλητικού νόμου,
έκείνη τήν έποχή, πού θά άναγνώριζε τή μοτοσυχλέτα σάν άθλημα
θά λυνόταν καί τό πρόβλημα τής
άγωνιστικής μοτοσυχλέτας.
Τί μένει άπό όλα αυτά; "Ενας
άθλητικός νόμος πού δέν προωθεί
ται άκόμα γιά ψήφιση έπειδή άντιδροΰν ποδοσφαιρικές κλίκες, μιά
διυπουργική πού δέ γίνεται ποτέ,
καί τό «σχέδιο Μανίκα» στά συρτά-

Itm
ρια τοϋ υπουργείου. Ο ίδιος ό
Μάνικάς όδηγείται στην παραίτηση.
Στή θέση τών οραμάτων τών μι
κρών μάγων τοϋ υφυπουργείου
προβάλλει ή σκληρή πραγματικότη
τα τής άπόφασης Φ.Ε.Κ. 600. ' Η
ΛΕΜΟΤ καλεϊ σέ πορεία στις 19
Δεκέμβρη.
Τί υπάρχει όμως πίσω άπό τόν
μπερντέ; Ή μοτοσυκλέτα γνώρισε
μιά τεράστια άνθηση στην ' Ελλάδα.
Ή άνοδος τοϋ βιοτικού έπιπέδου,
ή πρόοδος τής τεχνολογίας, τό κυκλοφοριακό πρόβλημα τής 'Αθή
νας, ή φύση τής καθημερινότητας
στή σημερινή κοινωνία, έσπρωξε
όλο καί περισσότερους στή χρήση
μοτοσυκλέτας. Ό μεγαλύτερος άριθμός άπό τούς μοτοσυκλετιστές
είναι νέοι πού συχνά χρησιμοποιούν
τή μοτοσυκλέτα κατά τρόπο «άντικοινωνικό» καί έδώ έμφανίζεται ή
παρέμβαση τού κράτους.
"Ετσι, άπό τή μία ή μοτοσυκλέτα
άντιμετωπίζεται σάν ένα καταναλω
τικό άγαθό πού μπορεί νά συμβάλει
στήν άναπαραγωγή τοϋ κεφαλαίου
καί τήν πραγματοποίηση κέρδους
μέσα άπό τήν έμπορία, τή φορολό-

γηση, τή δημιουργία βιοτεχνιών άνταλλακτικών ή καί μοτοσυκλετών
(όπως π.χ. ή MEGO στά Τρίκαλα).
Ά πό τήν άλλη όμως, οί χρήστες
της, πού βγαίνουν άπό τά όρια πού
χαράζει γι’ αυτούς ό καπιταλιστικός
τρόπος παραγωγής θά πρέπει ή νά
συμμορφωθούν (ένσωματωθοΰν) ή
νά συντριβούν. "Ετσι λοιπόν έξηγοϋνται τά όλως περίεργα καί αντι
φατικά γύρω άπό τή μοτοσυκλέτα
μέχρι σήμερα.
' Η φορολογία αυξάνει σέ μεγαλύ
τερη άναλογία άπό ό,τι στά αυτοκί
νητα, αφού τό χρήμα πού μπορεί νά
συσσωρευτεί δέν είναι πιά άμελητέο. Οί έμποροι καί εισαγωγείς μο
τοσυκλέτας άφήνονται νά πραγμα
τοποιούν τά υπερκέρδη τους, οί
άσφάλειες νά ζητούν ύπέρογκα άσφάλιστρα. Σημειώνουμε ότι ό κλά
δος τής μοτοσυκλέτας, σέ άντίθεση
μέ τό αυτοκίνητο, είναι γιά τις άσφαλιστικές εταιρείες κερδοφόρος.
Αλλά καί τά άξεσουάρ, όπως π.χ.
τά κράνη, άνήκουν στήν κατηγορία
πολυτελείας γιά νά φορολογηθούν
καί αύτά δεόντως. ' Ο καταναλωτής
πληρώνει.
Τό σχέδιο Μανίκα δέν άναφέρεται σέ θέματα αρμοδιότητας τών
οικονομικών ύπουργείων, μέ εξαί
ρεση τήν πρόταση πού περιλαμβά

νει νά μειωθούν τά τέλη κυκλοφο
ρίας. "Ετσι, τό κύκλωμα έμπορίας
μοτοσυκλετών καί άνταλλακτικών,
όπως καί ή άσφάλιση δέ θίγονται.
Τό οικονομικό μέρος λοιπόν έχει
ήδη ρυθμιστεί καί μάλιστα σέ άλ
λους χώρους άπό τό Υφυπουργείο.
Μένει όμως νά ρυθμιστεί τό κοινω
νικό πρόβλημα. Εκεί υπάρχουν
δύο πόλοι κρατικής παρέμβασης: ή
ένσωμάτωση καί ή καταστολή. Τό
κομμάτι τής ένσωμάτωσης γίνεται ή
αρμοδιότητα τού υφυπουργείου νέ
ας γενιάς.
’Ανοίγεται λοιπόν διάλογος, μέ
ό,τι μπορεί νά θεωρηθεί «έκπρόσωπος τών μοτοσυκλετιστών» (λέσχες,
ειδικά έντυπα κλπ) πού σκοπό έχει
τήν ιδεολογική χειραγώγηση καί έ
λεγχο τών μοτοσυκλετιστών. Τέλος
-καί άνεξάρτητα άπό προθέσεις καθώς έγκλωβίζεται σέ ένα διάλογο
ό,τι όργανωμένο υπάρχει, άφαιρείται ή δυνατότητα οποιοσδήποτε άντίστασης καί προετοιμάζεται τό έ
δαφος γιά τήν καταστολή. Χρίζο
ντας δηλαδή τούς μοτοσυκλετιστές
σέ νόμιμους -ένσωματώσιμους- καί
καμικάζι άνοίγει τό κράτος διάλο
γο μέ τούς πρώτους γιά νά τσακίσει
τούς δεύτερους πού έχουν απομο
νωθεί. Εκείνους πού σάν ή πιό
άκραία μορφή περιθώριου, ένός περιθώριου πού δέν έλέγχεται άπό
παραδοσιακά κόμματα, καί γι' αύτό
είναι «έπικίνδυνο», δέν μπορεί τό
κράτος ούτε νά τό νομιμοποιήσει,
ούτε νά τό ένσωματώσει. "Ετσι λοι
πόν, καί ένώ στά ρόζ σύννεφα τού
Υφυπουργείου κομψευόμενοι δια
νοούμενοι συντάσσουν προγράμμα
τα, τό Υπουργείο Συγκοινωνιών
καί τό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
συντάσσουν νόμους γιά νά χτυπή
σου τούς καμικάζι. Πέρα, λοιπόν,
άπό προθέσεις, έσωτερικές άντιθέ-

σε«;, ή ό,τι άλλο, ξανατονίζουμε, τό
μόνο πού κάνει τό υφυπουργείο
νές γενιάς είναι νά χειρίζεται τόν
πόλο τού ιδεολογικού ελέγχου καί
ένσωμάτωσης, νά χειρίζεται δηλαδή
μία λειτουργία πού παραμένει δευτερεύουσα. Γιατί, κυρίαρχη στή λο
γική τής κυβέρνησης είναι ή κατα
στολή.
Θέλουμε νά παρατηρήσουμε έδώ
οτι τό ζήτημα του κυρίαρχου πόλου
είναι ζήτημα συγκυρίας. Πράγμα
πού σημαίνει ότι δέν άποκλείεται
π.χ. νά υλοποιηθεί τελικά τό σχέδιο
τής πίστας σέ μιά προσπάθεια μαντρώματος τών καμικάζι, ή νά συ

γκροτηθεί μιά όμοσπονδία μοτοσυ
κλέτας άμεσα υπαγόμενη στή
Γ.Γ.Α. Σέ τί όμως θά τροποποιού
σαν όλα αύτά τό ρόλο τοϋ υφυ
πουργείου;
Όσον άφορά τούς κύριους συνο
μιλητές τού υφυπουργείου, θά θέ
λαμε νά σταθούμε στις λέσχες μιά
πού αυτές έκπροσώπησαν τό όργα
νωμένο κομμάτι τών μοτοσυκλετιστών. Χωρίς νά παραγνωρίζουμε τις
διόλου άσήμαντες διαφορές άνάμεσά τους, χωρίς νά υποτιμάμε τίς
προσπάθειές τους να προωθήσουν
αιτήματα τού χώρου θά θέλαμε νά
σταθούμε στό κοινό χαρακτηριστι
κό πού διαπερνάει τή λογική τους.
’Η προώθηση αιτημάτων, όπως
δικαιότερη φορολογία, φτηνότερος
άριθμός καί σέ δόσεις, έλεγχος στό
κύκλωμα άνταλλακτικών καί έμπο
ρίας, σύγκρουση μέ τήν ΕΛΠΑ,
«παράνομοι» άγώνες, προσπάθειες
δημιουργίας ομοσπονδίας γιά τή μο
τοσυκλέτα κλπ. προωθούν ούσιαστικά τήν κατεύθυνση άποδοχής
τής μοτοσυκλέτας καί έξορθολογισμοΰ τών κυκλωμάτων της. Λει
τουργώντας έν μέρει μέ συντεχνια
κή λογική χαράζουν τά όριά τους.
Όσο τό κράτος αδυνατεί νά ένσωματώσει καί έπιλέγει τή ρήξη μέ τό
περιθώριο τής μοτοσυκλέτας καί
κατ’ έπέκταση μέ όλους τούς μοτοσυκλετιστές, ένέργειες σάν τίς πα
ραπάνω παίρνουν ένα χαρακτήρα
ρήξης μέ τό ίδιο τό κράτος πού
πολλές φορές είναι έξω καί άπό τή
λογική τών λεσχών (π.χ. ή πρόσφα
τη δίκη τοϋ Τρίτα σάν υπεύθυνου
γιά παράνομο άγώνα έντούρο).
Όταν όμως μέσα άπό μιά διαδι
κασία ένσωμάτωσης τά αιτήματα
γίνουν πραγματικότητα, όταν ό φό
βος αύτοϋ πού άντιπροσωπεύει ό
καμικάζι μετριαστεί -γιατί οί καμι
κάζι θά έχουν χειραγωγηθεί είτε θά
έχουν κατασταλεί- όταν ή άλλοτριωμένη διαδικασία γίνει τό κύριο
καί ή άστυνόμευση τό δευτερεύον
στοιχείο τής κρατικής πολιτικής,
τότε καί οί ίδιες οί λέσχες θά χά
σουν τό σημερινό τους περιεχόμε
νο, θά έκφυλιστοϋν σέ συντεχνίες
διοργάνωσης άγώνων καί έκδρομών, ή θά κλείαουν. Τά όριά τους
βρίσκονται κάθε στιγμή μπροστά
τους: όσο οί στόχοι τους προωθού
νται, τόσο θά πλησιάζει τό τέλος
τους.
Σ. Κοντογιάννης
Μ. Σπάθής

Στό δρόμο
πού χάραξε
ή ’Ιαπωνία...
«Ο/ πράκτορες τής ανοησίας χαί
της άαχετοσύνης βοηδάνε μέ όλη
τους τή δύναμη νά διατηρηδεί τό
χαδεστώς τής «γχολάρας» χα ί
τοϋ καφενείου, τής χουβεντολογίας χαί τής άχατάσχετης δεωρητιχολογίας...χαί ή χώρα παραμέ
νει δεμένη χειροπόδαρα στόν Με
σαίωνα! Έχπληχτιχό!» ( Ιανουά
ριος 1984).
Γράφει ό Κώστας Καβαθάς, πού
άπό τίς στήλες τού έπιτυχημένου
όσο καί έγκυρου (στον τομέα του)
περιοδικού «4 τροχοί» δέν άρκειται
στήν παρουσίαση τών καθημερινών
τεχνολογικών προόδων τής σύγχρο
νης αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά
προσπαθεί νά διερευνήσει τό συνο
λικότερο χώρο, στό έσωτερικό τού
όποιου κρίνονται τά προβλήματα
τής τεχνολογίας: τήν πολιτική.
Δέ διστάζει λοιπόν νά ειρωνευτεί
τήν άτολμία καί τόν «άκατάσχετο
βερμπαλισμό» πού χαρακτηρίζουν
τήν Εύρώπη σέ άντίθεση μέ τή
ζωτικότητα καί τό νεανικό σφρίγος
τής Ιαπωνίας, νά καταγγείλει τήν
ύποκρισία τών ιθυνόντων πού
«κρατούν τό λαό στήν άμάθεια», νά
προτείνει άκόμα έναλλακτικές λύ
σεις γιά τό ένεργειακό άλλά καί
σχετικά μέ τό ακολουθητέο μοντέ
λο οικονομικής άνάπτυξης τής ’Ελ
λάδας. ’Εδώ άποδεικνύεται κατά τι
διορατικότερος τοϋ Καραμανλή
πού οραματίστηκε τήν ένταξή μας
στήν Ευρωπαϊκή Οικογένεια καί άντιπροτείνει «άν μάς ζιμούσαν νά
διαλέξουμε, δά επιλέγομε τό Ια 
πωνικό παράδειγμα».
Βέβαια θά ήταν υπερβολικό νά
ζητήσουμε άπό ένα περιοδικό, πού,
άνεξάρτητα άπό προθέσεις, λει
τουργεί συμπληρωματικά πρός τή
διαφήμιση, νά δει τήν παρουσίαση
νέων τεχνολογικά προηγμένων μο
ντέλων σάν κάτι διαφορετικό άπό
τήν άθώα «δημιουργία νέων χαί
τολμηρών έρευνητώ ν πού π ι
στεύουν στή χώρα τους χαί ατό
μέλλον της».
Δέν μπορούμε όμως νά μήν έκφράσουμε κάποιο αίσθημα φρίκης
δταν διάβαζουμε ότι, ούτε λίγο ούτε
πολύ, γιά τή «μεσαιωνική καθυστέ
ρηση τής χώρας εύθύνονται, ό τε
ράστιος άριθμός βλακών, καί οί νέ
οι μαθητές καί φοιτητές πού άλόγιστα καί άνεύθυνα υποθηκεύουν τό
μέλλον τους στίς πλατείες, κάτω
άπό τά μπαλκόνια, στίς γιά άσχε
τους λόγους πορείες, τήν κοπάνα
καί τό άτελείωτο μπλά-μπλά».
Τό διάβασμα τών μονόλογων τοϋ
Κ.Κ. μάς άφήνει μιά περίεργη γεύ
ση, στό μεταίχμιο μεταξύ σοβαρού
καί αστείου. Ή ευχή διατυπώνεται
αίιθόρμητα: Ο Θεός νά μάς φυλάει
άπό τή μεγαλομανία όρισμένων τε
χνοκρατών πού έν έτει 1984 κανο
ναρχούν τήν έγγυημένη διέξοδο τής
χώρας άπό τό μεσαίωνα.
X. Θεοχαράς
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ΟΙ ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ
ΕΙΝΑΙ
ΑΔΙΣΤΑΧΤΟΙ
Ό Μυράτ ώς γερμανός πλαιημπόυ, ίεροκάπηλος, φονιάς καί ύπηρέτης τού χρήματος· ή άσπλαχνη
άνέκφραστη καί σκληρή καλλονή,
πιστό άνδρείκελο τού Μυράτ· οί
ληστές, πού άπ’ τή μιά κλέβουν καί
σκοτώνουν, κι άπό τήν άλλη περι
μένουν νά πέσει κεραυνός νά κάψει
τό όλο σώμα τους· καί τέλος, οί
δημοσιογράφοι, εισαγγελείς, ανα
κριτές, άστυφύλακες, άπλοι άνθρω
ποι τοϋ λαού, παιδιά καί γυναίκες
πού άγωνιοΰν καθημερινά γιά τήν
έθνική μας κληρονομιά σέ σημείο
παροξυσμού, έχουν καταφέρει νά
έμφυσήσουν στόν νεοέλληνα ένα
πρόσθετο άγχος. Τό φοβερό άγχος
τού άγιογδυτισμοϋ! Κατά τά άλλα
αύτό τό άπαράδεκτο, φασιστικό
σήριαλ, άθλιότερο άπό τήν πιό άποτυχημένη προσπάθεια τού Φώσκολου διεκδικεϊ έπάξια αύτή τή στιγ
μή τόν τίτλο τής χειρότερης τηλεο
πτικής σειράς, ικανής νά ζωντα
νεύει κάθε άπωθημένη επιθυμία
Οχι γιά λογοκρισία άλλά γιά πέταμα.
Α.Θ.

Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ
ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
«Τό αγγλικής παραγωγής εξάωρο
ντοκυμαντέρ σέβεται τό θέμα του.
Τό μελετάει άπό τήν άπόσταση τοϋ
μισού αιώνα. Μέ ντοκουμέντα...,
διεισδύει στά γεγονότα χωρίς νά
προτείνει λύση, χωρίς νά ύποδεικνύει τό καλό (καί τούς καλούς) τό κακό (καί τούς κακούς). Γιατί ή
ιστορία δέν είναι γουέστερν. Ούτε
φυσικά καί σαπουνόπερα» Πα. Μ.
«Δεκαπενθήμερος Πολίτης» τεύχος
6.
Τό ντοκυμαντέρ, κανένα ντοκυ
μαντέρ, δέν κάνει ιστορία. Ή ίδια ή
ταινία δέν είναι ντοκουμέντο. Χρη
σιμοποιεί ντοκουμέντα γιά νά άναπλάσει μιά κατάσταση σέ μιά έποχή. "Αν στήν ιστορική έπιστήμη ή
«άντικειμενικότητα» έξασφαλίζεται
άπ' τήν ίδια τή μέθοδο καί τά έργαλεία, στό φιλμ καί στήν τέχνη ή
σκοπιά τού δημιουργού είναι άναπόφευκτα καθοριστική. Ή άγωνιώδης προσπάθεια νά μείνεις άμέτοχος στήν τέχνη, μέ ίσες άποστάσεις
άπό «καλούς καί κακούς», νά ταμπουρωθείς στή σιγουριά τής «άπόστασης τού μισού αιώνα» έχει άπό
καιρό πάψει νά διατηρεί όποιαδήποτε σχέση μέ τήν άριστερά.
Φαίνεται δτι ή φιλελευθερίστικη
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σκοπιά ενός φλεγματικού ’Εγγλέ
ζου σκηνοθέτη-παραγωγού μπο
ρούν νά πείθουν άκόμα καί μεσο
γειακούς άρθρογράφους περιοδι
κών πού θέλουν νά λέγονται όργα
να πάλης. Τόσο ή άτυχής άποψη
όσο καί ό «χαριτωμένος» άρνητικός
ορισμός τής ιστορίας άπό τόν Πα.
Μ. φανερώνουν γιά πολλοστή φορά
τή δυσκολία πού άντιμετωπίζει ό
ποιος γράφει, παρουσιάζει ή έξιστορεί ντοκουμέντα ιστορικά, άνεξάρτητα άπό τό κύρος τής έπιστημονικής γνώσης πού διαθέτει. Καί μιά
καί τό θέμα τού ντοκυμαντέρ είναι
ό ’Ισπανικός Εμφύλιος άντιγράφω
μερικά άποσπάσματα τού Χ.Μ. Έντσενσμπέργκερ άπό ένα σχόλιο
περί ιστορίας στό βιβλίο του «Τό
σύντομο καλοκαίρι τής άναρχίας».
«...Έτσι μεταφέρθηχε άπό τά πολύ
παλιά χρόνια ή ιστορία: αάν μύθος,
αάν έπος, αάν συλλογικό μυθιστό
ρημα... Γιά τούς λαούς ή ιστορία
είναι καίμένει ένα μάτσο ιστορίες...
καί ή μετάδοση αυτή όέν φοβάται
ούτε μύθους, ούτε κοινοτυπίες, ού
τε λάθη...
... Τό άπλούστερο θά ταν νά χάνεις
τό χαζό χαί νά δηλώσεις πώς κάθε
γραμμή αύτού τού βιβλίου είναι χαί
ένα ντοκουμέντο. Αλλά αύτό είναι
κούφια λέξη. Μόλις χαί κοιτάξουμε
λίγο καλύτερα, χάνεται μέσα άπ ' τά
χέρια μας ή αύθεντία πού φαίνεται
νά προσφέρει τό «ντοκουμέντο».
Ποιός μιλά, γιά ποιό σκοπό, γιά
ποιου τό συμφέρον, τί θέλει νά κρύ
ψει; Σέ τί θέλει νά μάς πείσει; Καί τί
ξέρει έπιτέλους;...
Η ιστορία είναι μιά έπινόηαη ό
που ή πραγματικότητα προσκομίζει
τά υλικά... Τό ένδιαφέρον πού προχαλεί στηρίζεται στά συμφέροντα

αύτών πού τή διηγούνται... Στήν έπιστημονιχή έρευνα πού θεωρείται
άφιλοχερδής χρωστάμε πολλά. Ό
μως παραμένει ψεύτικη φιγούρα.
Μόνο τό πραγματικό ύποκείμενο
τής ιστορίας ρίχνει μιά σκιά. Τή
ρίχνει μπροστά, στήν συλλογική δη
μιουργία».
Ιδιαίτερα γιά ενα τέτοιο ζήτημα
όπως ό ’Ισπανικός 'Εμφύλιος, ή
ξεκάθαρη, δηλαδή ένοπλη καί βίαιη
έκφραση τής ταξικής πάλης, δέν
έπιτρέπει ιστορικές παρερμηνείες
καί άποστάσεις. Ή άποψη τού ντο
κυμαντέρ, ή θέση του άπέναντι στά
ιστορικά ντοκουμέντα χάριν τής ση
μερινής κοινοβουλευτικής ένότητας
καί τάξης παρακάμπτει, διαστρε
βλώνει καί ένοποιεί τίς άντιθέσεις
σέ σημείο πού νά μπορεί νά πείθει
διαφορετικές ιδεολογικές τοποθε
τήσεις μέ τόν ίδιο άκριβώς τρόπο
καί ίσως μέ τά ίδια συμπεράσματα.
Τό πράγμα δέ, γίνεται ιδιαίτερα έπικίνδυνο όταν έτσι εύκολα ό άρθρογράφος-θεατής τού όργάνου πάλης
άφομοιώνει τόσο εύκολα μιά τόσο
άντιδραστική σκοπιά γιά τόν Ισπα
νικό Εμφύλιο λές καί είναι σαπου
νόπερα.

Ε.Μ.Υ.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΣ
ΦΙΛΗ
Μιά άπ' τίς πιό συγκινητικές
στιγμές στήν καθημερινή τηλεοπτι
κή μας ρουτίνα είναι ή ώρα πού ό
κύριος Μελανίτης, καί ό κύριος Άντρέας Λαζάνης καί όλοι οί υπόλοι
ποι παρουσιαστές-μετεωρολόγοι
μάς ένημερώνουν γιά τόν καιρό.
Είναι συναρπαστικό τό πόσο προ
σωπικά παίρνουν οί άνθρωποι αυ
τοί τίς άλλαγές τοϋ καιρού καί χαί
ρονται σάν μικρά παιδιά όταν έπαληθεύονται οί προβλέψεις τους ένώ
είναι φανερά καταβεβλημένοι όταν
διαψεύδονται. Μετά τά στεγνά πρό
σωπα τών δελτίων ειδήσεων είναι
πολύ άνακουφιστικό γιά μάς νά
άντικρύζουμε τά γελαστά ή λυπημέ
να προσωπάκια τών έκπροσώπων
τής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας.

...οχοΑιο...οχοίΐια...οχοΠια...οχοΠια...οχοΠιο...οχοΑιαοτπ
Η ΕΚΘΕΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΙΕΙΡΛΙΛ

ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΝΤΕΦΙ
Υπέρ τής αξιοκρατίας καί τής...
έλευθέρας οικονομίας ξεσπάθωσε
τό Ντέφι 9 έπιτιθέμενο στον Χρι
στόδουλο Χάλαρη.
« Αν ό Β. κερδίζει λεφτά στα
πανηγύρια, αύτό συμβαίνει φυσιο
λογικά καί αξιοκρατικά, Χάλαρη,...
"Αν δέν υπήρχανε οί σύλλογοι καί
τό κράτος, καί τό πράγμα πήγαινε
αξιοκρατικά, έσύ καί πολλοί άπό
τούς όμοιους σου θά ψάχνανε γιά
δουλειά».
Οτι ή «έλευθέρα οικονομία» ο
δηγεί στήν αύξηση τής άνεργίας
ήταν βέβαια γνωστό άπό τή θεωρία.
Όμως ή ταύτιση τού Ντεφιού μέ τό
νεοφιλελευθερισμό τύπου Θάτσερ
ή Άνδριανόπουλου προκαλεϊ, όμολογουμένως, έκπληξη...
Κ.Β.

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
Στενόκαρδος καί βουβός ό λόγος
σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ό Τσιτσάνης ό Άνθρωπος πέθανε σ’ ενα
νοσοκομείο τού Λονδίνου... Ό Τσιτσάνης δημιουργία θά υπάρχει... Τό
σημείωμα έτούτο δέν φιλοδοξεί νά
είναι τίποτα, μιάς καί ή λύπη στήν
κατ' ιδίαν βίωσή της έκφράζεται
άπό μόνιμη σιωπή.
Τέλος πάντων, οί κοινωνικές δε
σμεύσεις ισχύουν. Ό Τσιτσάνης πέ
θανε καί μαζί μ αύτόν ξεψύχησε,
γιά μιά άκόμα φορά ή έμπρακτη
άναγνώριση τής Εθνικής μας Κουλ
τούρας. Εύτυχώς-δυστυχώς ή Γαλλι
κή Μουσικολογία ένδιαφέρθηκε γιά
τή μουσική του κι έκανε μιά ήχογράφηση, μέρος τής όποιας άκούσαμε στό δίσκο τό «Χάραμα». I ιά
τά ελληνικά δεδομένα ή «άναγνώρι
ση» τού μεγάλου μας δημιουργού
εξαντλήθηκε σέ δεξιώσεις, φιλίες
καί άλλα τριχοειδή. Αύτή ήταν κι ή
άναγνώριση τής έθνικής μας κουλ
τούρας. Η συνεισφορά τού Τσιτσάνη, ή προσωπική του παρέμβαση
στήν 'Εθνική μας μουσική είναι ενα
θέμα πού ξεφεύγει άπ’ τά όρια ένός άπλού σημειώματος. Αύτοί πού
κ α τα ρ τίζο υ ν τά πρ ο γρ άμ μ ατα
σπουδών σέ ώδεία, πανεπιστήμια,
κλπ, τό ξέρουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ... 'Ό
πως τό ξερε κι ή φωτισμένη μας
προοδευτική διανόηση (Μ. Αύγέρης, Β. Ρώτας, Μ. Μ. Παπαιωάννου, Θρ. Σταύρου) όταν τόν συμπε

ριέλαβε στήν 5τομη « Ανθολογία
τής ποίησης».
Ευτυχώς πού γιά μιά μελλοντική
πιθανή διείσδυση στόν μουσικό κό
σμο τού Τσιταάνη έμειναν οί συνερ
γάτες του, ή Ε. Μαργαρώνη μέ τό
πιάνο της, ό κιθαρίστας Δέδες, ό
μπουζουξής Άνέατος Αθανασίου
ή γύφτος, πού έχουν πολλά νά πουν
γιά τόν μουσικό Β. Τσιτσάνη. Ε
χουν πολλά νά διδάξουν γιά τό με
γάλο αύτό κεφάλαιο τής μουσικής
μας (άν ένδιαφερθεί κανείς νά τούς
ρωτήσει!)
Α. Ζούκας

Μιά άκόμη έκθεση βιβλίου -ή
τρίτη τού τελευταίου έξαμήνου πού
γίνεται στήν Αθήνα- έγινε στις έγκαταστάσεις τού Ο.Λ.Π. στόν Πει
ραιά. Εκ πρώτης όψεως τό γεγονός
τών πολλών καί συνεχών εκθέσεων
θά μπορούσε νά θεωρηθεί θετικό,
άν λάβει κανείς ύπόψη του τήν
έλλιπή ένημέρωση τής βιβλιαγοράς
καί τά χαμηλά οικονομικά τών έκδοτών.
Ομως, ό ύπερβολικός άριθμός
τών έκθέσεων, καί μάλιστα στόν
ίδιο χώρο, ό τρόπος πού διαμορφώ
νονται, οί άντιθέσεις πού δήμιοι'ργούν μεταξύ τών έκδοτών. μάς άναγκάζουν νά δούμε ξανά τό θέμα
αϊτό.
Καί πρίν προχωρήσω, λέγω ότι
θεωρώ, στή σημερινή σχέση τού
βιβλίου’ μέ τόν κόσμο, τίς πολλές
έκθέσεις θετικό γεγονός, μέ τήν
προϋπόθεση νά διοργανώνονται
σωστά καί νά κατανέμονται γεω
γραφικά σ όλη τή χωρά.
Ετσι, τρεις έκθέσεις σέ έξι μήνες
στήν Αθήνα -μιά πόλη που δεν
πάσχει καθόλου άπό ένημέρωση

και δυνατότητα νά βρει κανείς τό |
όποιοδήποτε βιβλίο, όποια στιγμή j
θέλει- νομίζω ότι δέ χρειάζονται. I
Χρειάζονται όμως σέ άλλες έπαρ- 1
χιακές πόλεις, πού τό βιβλίο άγγιζει ;
ένα μικρό αριθμό άναγνωστών πού !
ένδιαφέρεται άμεσα γι αύτό. Αύτό
τό γνωρίζουν πολύ καλά οί έκδοτες
και τά συνδικαλιστικά τους όργανα.
Έτσι, τί έξυπηρετεί ή έκθεση
στόν Πειραιά; Ή ένημέρωση είναι
ασήμαντη, άψού πριν δυό μήνες
τελείωσε ή έκθεση τού Πεδίου τού
Αρεως, -η σημαντικότερη έκθεση
πού έγινε ποτέ στήν ιστορία τού
έλληνικού βιβλίου
Πόσα καινούρια βιβλία βγήκαν
τού ς δυό τελεί ταίους μήνες, ώστε
να ύ·πάρχει ή ανάγκη παρουσίασής
τους; Οί διοργανωτές τής έκθεσης
αύτής γνωρίζουν ότι είναι έλάχιστος
ό άριθμός αϊτός. Παράλληλα, στήν
εκθεση αύτή δε γίνονται πωλήοεις
-μόνο τις τρεις τελευταίες ήμέρεςγιά νά μπορέσει κανείς να δικαιολο
γήσει τη διοργάνωσή της μέ τό επι
χείρημα ότι κάποια χρήματα θύι είσέπρατταν οί έκδοτες Λεν άναφέρομαι καθόλου στή συμμετοχή
-μεγάλος άριθμός έκδοτών έλειπεούτε στήν όργάνωση τού χώρου
-όταν έβρεχε έσταζε άπό τό ταβάνι.
Ο μόνος λόγος πού1 δικαιολογεί
αύ τή τήν έκθεση, είναι ή συνήθεια
-γινόταν έπι δέκα χρόνια στο Ζάππειο- και ή άνάγκη τής όργανώτριας Ομοσπονδίας Εκδοτών Βι
βλιοπωλών γιά μιά συνδικαλιστική Iί
παρουσια-ένέργεια. που συνόδευε- |
ται άπό οικονομικό όφελος. Ολες j
οι έκθέσεις που γίνονται ένιοχύο- j
νται οικονομικέ! άπό τό Υπουργείο
Πολιτισμού
Πέρυσι, τό Υπουργείο Ιίολιτι- !
σμού έδωσε 1(ί έκατομμύ>ρια για τήν ι
όργάνωση τών έκθέσεων Οποιος !
λοιπόν συνδικαλιστικός φορέας έκ
δοτών η βιβλιοπωλών, κάνει έκθε
ση, παίρνει μερίδιο άπ αϊ τό το ποαόν. Ετσι έχουμε τρεις συνδικαλι
στικούς φορείς, πού κανουν άπό
μιά έκθεση ό καθένας καί συγχρό
νως παίρνουν τό άνάλογο ποσό.
Από τά χρήματα αυτά, ένα μέρος
πηγαίνει γιά έξοδα τής έκθεσης και
τά υπόλοιπα μένουν ατούς συλλό
γους.
Η άποψή μου είναι ή εξής Μιά
έκθεση στήν Αθήνα φτάνει Κι αύ
τή θά μπορούσε νά είναι στό Πεδίο
τού Αρεως. Αλλες έκθέσεις θά
έπρεπε νά όργανώνονται στήν ε
παρχία, όπου υπάρχει πραγματική
έλλειψη ενημέρωσης, όπως στήν
Πάτρα, ή στήν Τρίπολη, στή Λάρισα
ή τό Βόλο, στό Ηράκλειο κεει στό
Αγρίνιο.
Τούτο, όσο κι άν φαίνεται δύσκο
λο καί πολυέξοδο, είναι έφικτό. Πα
ράδειγμα. ή έκθεση τής Θεσσαλονί
κης. Αρκεί ή ένίσχυση πού δίνεται
άπό τό Υπουργείο καί τούς άλλους
δημόσιους όργανισμούς, νά προσα
νατολίζονται πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση και νά γίνονται οί έκθέσεις
άπό έναν καί μόνο φορέα.
Γιάννης Αουβιτσας
/Ε κδόσεις .Νεφέλη/
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Στόν εικαστικό χώρο, πέρα άπ' τις «φίρμες», πού ρίχνουν στην
άγορά οί γκαλερί τών 'Αθηνών, καί
πού τ' όνομά τους γίνεται σχεδόν
καθημερινά άντικείμενο σχολίων,
τόσο άπ' τούς «ειδικούς τεχνοκρί
τες» όσο καί άπ' τίς κοσμικές στή
λες τών έφημερίδων καί περιοδικών
εύρείας κατανάλωσης, υπάρχει καί
μία άλλη πραγματικότητα. Είναι ή
προσπάθεια πού κάνουν όριομένοι
καλλιτέχνες νά παρουσιάσουν τή
δουλειά τους, άλλά καί τό γενικότε
ρο προβληματισμό τους γιά τίς ει
καστικές τέχνες, έξω άπ' τό έμπορικό κύκλωμα.
Ο Σχολιαστής, θεωρώντας πολύ
σημαντικές τέτοιες προσπάθειες,
ζήτησε άπ' τά μέλη τής ΟΜΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΗΣ 4+, πού έδώ καί 10 χρό
νια δραστηριοποιούνται άποκλειστικά έξω άπ' τό έμπορικό κύκλω
μα, νά μιλήσουν γιά τήν έμπειρία,
τούς στόχους τους καί τίς προοπτι
κές πού έχει στήν ’Ελλάδα μιά καλ
λιτεχνική λειτουργία σάν αυτή.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ 4+ δημιουργήθηκε άπ' τούς ζωγράφους
Βαγγέλη Δημητρέα, Μαρία Κόκκι
νου, Βάσω Κυριάκη, "Ασπα Στασινοπούλου. Σπούδασαν στήν ΑΣΚΤ
τής 'Αθήνας (άποφοίτησαν τό
J964), στό Παρίσι καί τό Λονδίνο.
Οί., τρεις ήταν Ιδρυτικά μέλη τού
Κέντρου Εικαστικών Τεχνών (197476) καί ό ένας μέλος τής 'Ομάδας
Τέχνης A (πρώτη άποκεντρωτική
προσπάθεια στήν Τέχνη, 1960-67).
' Η συνεργασία τους συνεχίζεται καί
μετά τή διάλυση τού ΚΕΤ μέ έκθέσεις καί παράλληλες δραστηριότη
τες σέ χώρους δπου ή έπικοινωνία
μέ τό ευρύτερο κοινό είναι δυνατή.
Τό 1983 έγιναν μέλη τής όμάδας ό
φιλόλογος Κώστας Παπαδόπουλος
καί ή ζωγράφος Renata Menis.
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Σ η .ΜΕΡΛ ό άριθμός τών καλλιτε
χνών άλλά καί πολλών άλλων πού
όιαπιστωνει τήν αριστοκρατική
λειτουργία τής τέχνης καί συνει
δητοποιεί τήν ανάγκη γιά μιά εύρύτερη έπικοινωνία μ ένα κοινό
που όέν είναι μυημένο ούτε από
λυτα προσδιορισμένο, συνεχώς
μεγαλώνει. Έτσι γίνονται πολλές
κα ί δ ια φ ο ρ ετικ ές π ρ ο σ π ά θ ειες
σ 'α υτή τήν κατεύθυνση.
Ι'ιά μάς τό πρόβλημα πού μπαί
νει είναι κατά πόσο μπορούν αυ
τές οί προσπά θειες νά άποδωσουν όταν οί καλλιτέχνες πού ε
ντάσσονται σ 'αυτές παραμένουν
μέσα στό έμπορικό σύστημα μέ
όλες τίς φανερές καί μή δεσμεύ
σεις του. Εμείς έπιλέξαμε νά
δουλέψουμε έξω άπ ' αυτό τό κύ
κλωμα άπό το 1974, σάν μέλη τού
ΚΕΤ τότε, σάν άτυπη ομάδα άργότερα, καί σάν Ομάδα Τέχνης 4+
άπό τό 1979.
Επιαημαίνοντας τούς λόγους
γιά τούς οποίους κάναμε αυτή
τήν επιλογή αέ μιά έκθεσή μας
ατό Δήμο Ζωγράφον τό 1978, γρά
φαμε:
« Οταν λέμε έμπορομεαολαβητικό κύκλωμα τής τέχνης έννοούμε τίς γκαλερί, τά μουσεία, ένα
αριθμό τεχνοκριτικών, τούς «ειδι
κούς» ή δήθεν ειδικούς δημοσιο
γράφους, καθώς καί τούς διάφο
ρους μεσολαβητές ή μεταπράτες.
Ή τέχνη έχει έμπλακεί σ 'αυτό
τό κύκλωμα καί όέν μπορεί νά
λειτουργήσει κοινωνικά. Τό μεγα
λύτερο μέρος τής σύγχρονης καλ
λιτεχνικής παραγωγής αγοράζεται
άπό μιά μειοψηφία πλουσίων. Α
κόμα καί «προοδευτικά» ή «επα
ναστατικά» έργα, χάνουν τή δυ
νατότητα νά λειτουργήσουν μέ τό
δυναμισμό ή τήν κριτική διάθεση
πού περικλείουν, όταν αντί νά
κυκλοφορούν μέσα ατό μεγάλο
κοινό, κλείνονται στις ιδιωτικές
αίθουσες τών συλλεκτών, πού κά
νουν τίς έπενόϋσεις τους στήν
τέχνη.

Οί τεχνοκριτικοί καί οί άλλοι
«ε ιδ ικ ο ί» δη μοσ ιογρά φ οι στήν
πλειοψηφία τους, όέν επιχειρούν
μιά έρμηνεία, πού θά διευκόλυνε
τήν προσέγγιση, τών έργων τής
τέχνης, άλλά άρκοϋνται σ ' ένα δή
θεν ποιητικό πάνω στήν τέχνη λό
γο, αέ διθυραμβικές έξάρσεις, κά
ποτε σέ άφυριαμούς ή καί στήν
έμμεση διαφήμιση. Δημιουργούν
έτσι βεντέτες πού απαιτούν τήν
άκριτη αποδοχή. Μέ τόν τρόπο
πού παρουσιάζουν τήν τέχνη συμ
βάλλουν στήν έμπέδωαη καί διά
δοση τής κυρίαρχης ιδεολογίας.
Είναι πολλοί οί τρόποι μέ τούς
όποιους θά μπορούσε νά έπιόιωχθεί ή κοινωνικότερη λειτουργία
τής τέχνης:
• Συμβολή πα ιδείας (προσχολική, σχολική, έξωαχολική αισθητι
κή αγωγή).
• Συστηματική αποκέντρωση. Συ
γκρότηση έρμηνευτικοϋ μηχανι
σμού γιά νά μήν παρουσιάζεται ή
καλλιτεχνική παραγωγή έξω άπό
τά ιστορικά κοινωνικά καί πολιτι
στικά συμφραζόμενα καί νά διευ
κολύνεται ή προσέγγιση καί ή
«έρμηνεία» της.
• Διαφορετικός τρόπος διακίνη
σης τών έργων τής τέχνης.
• Σ υνεργασία μέ τούς καλλιτέ
χνες τών άλλων τεχνών καί μέ
ειδικούς έπίατήμονες (ιστορικούς
τής τέχνης, Κοινωνιολόγους, Ψυ
χολόγους, Σημειολόγους κλπ) γιά
τήν τεκμηριωμένη άρνηση τής χα
ρισματικής αντίληψης γιά τήν τέ
χνη, καί γιά τήν προσπέλαση ορι
σμένων τουλάχιστον δυσκολιών
πού παρουσιάζει ιδιαίτερα ή σύγ
χρονη καλλιτεχνική παραγωγή.
• Φυσικά ουσιαστικές αλλαγές έπιβάλλονται καί θά έπιτευχθοϋν
ίσως σταδιακά- ατό έπίπεόο τής
καλλιτεχνικής παραγωγής. (Μνη
μειακά έργα, έργα γιά δημόσιους
χώρους, έργα εφήμερα, έργα μέ
τή συμμετοχή τού «κοινού»). Α
πώ τερος στόχος είναι ό αύτοπροσόιορισμός τών πολιτών καί

στό πολιτισμικό πεδίο καί όχι ή
έπιβολή τών άπόψεων τών «ειδι
κών»».
Θεωρούμε ότι κάνουμε ενα πεί
ραμα μ ' όλες τίς άλλαγές, τίς αντι
φάσεις καί δυσκολίες πού αυτό
συνεπάγεται. Δυσκολίες αντικει
μενικές άλλά καί υποκειμενικές.
Δυσκολίες οικονομικού χαρακτή
ρα πού μάς έμποόίζουν νά άναπτύξουμε όσο χρειάζεται ένα παι
δευτικό μηχανισμό έπαρκώς έξοπλισμένο μέ όπτικοακουστικά μέ
σα, απαραίτητα σ'αυτό το στάδιο
τής έπικοινωνίας πού έπιζητοϋμε.
Δ υσκ ο λίες πο ύ π ρο έρχο ντα ι
άπό τό είδος τής τέχνης πού κά
νουμε καί τήν έλλειψη καλλιτεχνι
κής αγωγής τού κοινού. Αυτού
τού κοινού πού όέν είναι βέβαια
«παρθένο», ούτε ομοιογενές, συ
χνά οπλισμένο μέ στερεότυπα τού
είδους «ποιο είναι τό μήνυμα», ή
«αυτά ό λαός όέν τά καταλαβαί
νει». Στερεότυπα πού προτάσσο
νται έχθρικά καί έμποόίζουν τήν
έπικοινω νία. Μιά έπικοινω νία
πού άπό τήν πλευρά μας όέ σκο
πεύει στήν παραδοχή τών έργων
πού προτείνουμε, άλλά πού μπο
ρεί νά βοηθήσει έστω καί σάν
άπλή πληροφόρηση ή γνώση.
Ως ενα βαθμό βέβαια αυτά τά
στερεότυπα έκφράζουν τήν ανά
γκη μιας άλλης κουλτούρας καί
τήν αντίθεσή τους μέ τήν κυρίαρ
χη ιδεολογία, απ 'τήν όποια όλοι
είμ α σ τε α ν α π ό φ ευκ τα έπηρεα αμένοι. Ωστόσο αυτή ή άλλη τέ
χνη -μορφή καί λειτουργία- όέ θά
φτιαχτεί μέ τήν έπιβολή ένός μόνο
προσανατολισμού, άλλά μέ άνοικτό καί έλεύθερο προβληματισμό.
Πέρα α π 'τίς πρακτικές καί ιδε
ολογικές δυσκολίες πού αντιμετω
πίζουμε (λίγες ά π ’τίς οποίες καί
μόνο ένδεικτικά άναφέραμε έδώ),
οπωσδήποτε γιά μάς είναι προτι
μότερη αυτή ή «ανοικτή» έπαφή
άπό μιά κλειστή καί τελματωμένη
κατάσταση.
Ο.Τ.4+ Ιανουάριος 1984

Renata Menis, Λάδι καί μολύβι οέ χαρτί.
1982.
Μαρία Κοκκίνου, Σχέδιο-μολύβι, 1983.

Βαγγέλης Δημητρέας, Σχέδιο-μελάνι, 1981

Aon« Στασινοπούλου. Από τή οειρά «ΜεγενΟυμένη Πραγματικότητα». Φωτογραφία
Χυπωμ£νη a j ξν',λο, 1982.
Βάσω Κυριακή. Κ ατασκευή (Μικτά υλικά),
1981

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1976
• "Εκθεση στην Πάντειο μέ τούς Ψυχοπαίδη-Κωστοπούλου-Παραλή.
• Τυπώνουν κάρτες μαζί μέ άλλους
καλλιτέχνες καί τίς κυκλοφορούν μό
νοι τους ατούς όρόμους.

1978
• Δεύτερη σειρά άπό κάρτες.
• Εκθέσεις στην Ιατρική Σχολή καί
στό «'Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Υμητ-

ΤΗΣ Ο.Τ.4 +
στό « Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Υμητ
τού» μέ θέμα «Ή γυναίκα στήν τέχνη».
• Ατομική έκθεση τής Βάαως Κυ
ριάκη. Εισήγηση άπ’ τόν Παύλο Χριστοδουλίδη μέ θέμα: «Γλώσσα καί
Τέχνη». Συζήτηση με τό κοινό.
• Ατομική έκθεση τού Βαγγέλη Δη
μητρέα. Εισήγηση άπό τήν Γ. Άποστολοπούλου μέ θέμα «Τέχνη και Ου
τοπία».
• Ατομική έκθεση Ασπας Στααινοπούλου.

1979

1983

• Εκθεση στό Πνευματικό Κέντρο
Ζωγράφου. Συμμετέχει καί ό Γιάννης
Χάϊνης. Στή διάρκεια τής έκθεσης
γίνονται οί εισηγήσεις « ' Η φυσική
τών χρωμάτων», άπ' τόν Εύτ. Μπιτσάκη καί «Φιλοσοφία καί Τέχνη» άπ' τόν Γ. Παπαγούνο. Συζήτηση μέ τό
κοινό.

• Έκθεση φωτογραφίας Μαρίας
Δάρρα. Εισήγηση άπ' τόν Δ. Ξανθάκη
μέ θέμα « ' Ιστορία τής ' Ελληνικής φω
τογραφίας». Συζήτηση.
• Έκθεση φωτογραφίας τού Γάλλου
φωτογράφου (άπ' τή Σαιγκόν) Chri
stian Luu.
• Έκθεση ζωγραφικής τής Renata
Menis.
• Έκθεση ομαδική τής Ομάδας + 6
Καλλιτεχνών.
• Εκθεση Μαρίας Κοκκίνου. Πα
ράλληλα εισήγηση τής Γ. Άποστολοπούλου μέ θέμα «Εικαστικές τέχνες
σάν πρόβλημα στήν αισθητική τού
Adorno». Εισήγηση τής Λ. Μαραγκού
μέ θέμα «Κυκλαδική Μαρμαρογλυπτι
κή τού 3.000 π.Χ.» καί συζήτηση.
Εισήγηση Ν. Παπαγούνου μέ θέμα
«Γνωστικές προϋποθέσεις τής Τέ
χνης»·
• "Εκθεση φωτογραφίας τού Μόνοι
Στεφανιδη άπ' τή Θεσσαλονίκη.
• Εκθεση τής ομάδας GRAPUS
στό Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου
Αθηναίων.
• Έκθεση τών GRAPUS στό Σωμα
τείο Ελλήνων Γραφιστών.
• Εκθεση φωτογραφίας Στέλιου Εύ·
σταθόπουλου. Παράλληλα εισήγηση
Ν. Παναγιωτόπουλου μέ θέμα «Φω
τογραφία καί πραγματικότητα». Συ
ζήτηση.
• Εκθεση Μπάμπη Κατοατσίδη (ζω
γραφική). Παράλληλα εισήγηση τής
Ρεγγ. Αργυράκη μέ θέμα «Προσέγγι
ση τής αισθητικής φαντασίας». Και
εισήγηση Παύλου Χριστοδουλιδη μέ
θέμα « Η άναπαράοταοη στόν Gomrich». Συζήτηση
• Έκθεση τής όμάδας τέχνης 4+ στό
Κέντρο Πολιτισμού «Λημήτρης Γληνός». Παράλληλα προβολές ταινιών
γιά τήν τέχνη και συζήτηση μέ τόν
κόσμο.
• Επίσης έχουν συμμετάσχει σέ όμαδικές έκθέσεις ατό έξωτερικό καί στις
έκδηλώσεις: Γιορτές "Ανοιξης Δήμοι·
Ηλιουπόλεως, Πνευματικό Κέντρο
Μακρυγιάννη, Πολιτιστικό Δεκαήμε
ρο Χίου, Φεστιβάλ ΚΝΕ καί Αύγής,
Γαλλικό Ινστιτούτο (16 προτάσεις 16 βιβλία) «Δημήτρια».

1980
• Εκθεση στό Πνευματικό Κέντρο
τού Δήμου Αθηναίων. Στή διάρκειά
της γίνονται, ατά πλαίσια τού « ' Ελεύ
θερου άνοικτού Πανεπιστημίου» τού
Δήμου, δύο μαθήματα-συζητήσεις μέ
θέμα « Η καλλιτεχνική Παιδεία».
Συμμετέχει ό Δ. Κοκκινίδης.
• Τό Νοέμβριο ή Ομάδα άποκτά
δικό της χώρο στήν όδό ' Αγίου Μελε
τίου 60. "Εκθεση τής ομάδας.

1981
• 36 προβολές ταινιών γιά τήν τέχνη
καί συζητήσεις.
• Στόν ίδιο χώρο, ή θεατρική ομάδα
«Πάροδος», παρουσιάζει ενα μονό
πρακτο.
• Εκθεση τής ομάδας GRAPUS (4
Γάλλοι γραφίστες).
• Ατομικές έκθέσεις τών Κυριάκη,
Κοκκίνου καί Δημητρέα στό βιβλιο
πωλείο «GAZETTE».
• Συζήτηση γιά «τά προβλήματα τής
τέχνης» μέ τούς καλλιτέχνες πού έκθέτουν στήν Εικαστική Παρουσία Μαρκόπουλο-Μάης 81
• Δυό μαθήματα συζητήσεις στό « ' Ε
λεύθερο Πανεπιστήμιο Ιεράπετρας»,
μέ θέμα «ή γλώσσα τής ζωγραφικής».
• Ομαδική έκθεση ζωγραφικής, γλυ
πτικής, κατασκευών χώρου 9 καλλιτε
χνών. Στή διάρκεια τής έκθεσης συζή
τηση μέ άλλους καλλιτέχνες καί τόν
κόσμο μέ θέμα: «Πολιτικές προϋπο
θέσεις γιά μιά Πολιτισμική άνάπτυξη». Προβολή τού φιλμ τού Δ. Λεβεντάκου « Εμφύλιος λόγος ». Συζήτηση
μέ τόν σκηνοθέτη τού έργου.

1982
• Συζήτηση μέ γυναίκες καλλιτέχνες

Ακόμα και «προοδευτικά» ή «έπαναστατικά» έργα χάνουν τή δυνατότητα νά
λειτουργήσουν σάν τέτοια όταν κλείνονται στις ιδιωτικές α'ίδουαες τών συλλε
κτών.
Επιμέλεια Σπνρος Ιΐαντελάκης
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θηκε μιά ολόκληρη λογική τού σέξ. πού οργάνω
σε τήν έπιοτήμη τού θέματος.
Φανταζόμαστε πρόθυμα ότι άνήκουμε σέ ένα
«βικτωριανό» καθεστώς. Μού φαίνεται ότι τό
βασίλειό μας είναι μάλλον αύτό πού φαντάστηκε
ό Diderot στό Bijoux indiscrets: ένας κάποιος
μηχανισμός, μόλις ορατός, κάνει τό σέξ νά μιλάει
μέ μιά σχεδόν ακατάσχετη φλυαρία. Βρισκόμα
στε σέ μιά κοινωνία τού σέξ πού μιλάει.

του Μισελ Φουκώ
Κάποιος Αγγλος, πού δέν άφησε άνομα, έγρα
ψε πρός τό τέλος τού δέκατοι’ ένατοι· αιώνα ένα
τεράστιο έργο πού τυπώθηκε σέ μιά δεκαριά
άντίτυπα' δέν κυκλοφόρησε ποτέ στήν άγορά
καί κατέληξε στά χέρια μερικών συλλεκτών ή οέ
σπάνιες βιβλιοθήκες. Ενα άπό τά πιό άγνωστα
βιβλία- ό τίτλος τον είναι Μy Secret Life. Ο
οΐ’γγραφέας άφηγείται μέ σχολαστικότητα μια
ζωή πού είχε κυρίως αφιερώσει στή σεξουαλική
ήόονή.
Νύχτα μέ τή νύχτα, μέρα μέ τή μέρα διηγείται
καί τίς παραμικρότερες «κόμη εμπειρίες του,
χωρίς πολυτέλεια, χωρίς ρητορεία, μέ μόνη έ
γνοια νά πει αυτό πού συνέβη, πώς, μέ ποιά
ένταση καί μέ ποιά ποιότητα αίσθησης.
Μ αυτήν τήν έγνοια μόνο; Ισως. I ιατί, γύ αϊ 
τό τό χρέος vet γράφει τήν καθημερινή του
ήδονή, μιλάει συχνά σάν γιά ένα άπλό καθήκον.
Σάν νά έπρόκειτο γιά μιά ψυχρή υποχρέωση,
λίγο αινιγματική, στήν οποία δέ θά μπορούσε νά
άρνηθεί νά ύποταχθεί: πρέπει νά πούμε τά
πάντα. Καί όμως ύπάρχει κάτι άλλο- αύτύν τόν
πεισματάρη Αγγλο σ' αύτό τό «παιχνίδι-έργασία» τόν ενδιαφέρει νά συνδυάσει μέ τή μεγαλύ
τερη άκρίβεια τήν ήδονή, τόν άληθινό λόγο γιά
τήν ήδονή καί τήν ήδονή πού ταιριάζει στήν
έκφραση αύτής τής αλήθειας. Τόν ένδιαφέρει νά
χρησιμοποιήσει αύτό τό ήμερολόγιο - είτε ξαναδιαβάζοντάς το δυνατά, είτε ένώ τό γράφει στήν πραγματοποίηση νέων σεξουαλικών έμπειριών, σύμφωνα μέ τούς κανόνες κάποιων άλλόκοτων άπολαύσεων, όπου «άνάγνωση καί γρα
φή» θά έχουν έναν ίδιάζοντα ρόλο.
Ο Stephen Marcus' άφιέρωσε σ’ αύτόν τόν
αφανή σύγχρονο τής βασίλισσας Βικτωρίας μερι
κές άξιοσημειωτες σελίδες. Οσο γιά μένα, δέ θά
ένιωθα μεγάλο πειρασμό νά δώ σ’ αύτόν ένα
σκοτεινό πρόσωπο, τοποθετημένο «στήν άλλη
πλευρά» σέ μιά εποχή σεμνοτυφίας. Είναι μήπως
μιά σιωπηλή καί σαρκαστική εκδίκηση γιά τήν
ύποκρισία τής έποχής; Μού φαίνεται κυρίως
τοποθετημένος ατό σημείο όπου συγκλίνουν
τρεις γραμμές έξέλιξης, έλάχιστα κρυφές στήν
κοινωνία μας. Η πιό πρόσφατη είναι αύτή πού
κατηύθυνε τήν ιατρική καί τήν ψυχιατρική τής
έποχής πρός ένα ένδιαφέρον σχεδόν έντομολογικό γιά τίς σεξουαλικές πρακτικές, τίς παραλλα
γές τους καί όλη τους τήν ανομοιογένεια: ό Kraft
Ebing2 δέν είναι μακριά. Η δεύτερη, παλαιότερη, είναι αύτή πού, άπό τήν έποχή τού Rétif καί
τοΰ Sade, έσπρωξε τήν έρωτική φιλολογία πρός
τήν αναζήτηση τών τεχνασμάτων της όχι μόνο
στή ζωηρότητα ή τή οπανιότητα τών σκηνών πού
φανταζόταν άλλά στή μανιώδη αναζήτηση μιας
κάποιας αλήθειας τής ήδονής: μιά έρωτική τής
άλήθειας, μιά σχέση τού άληθινού μέ τό έντονο
χαρακτηρίζουν αύτήν τήν καινούρια «έλευθεριότητα» πού πρωτοεμφανίστηκε στό τέλος τού
δέκατου όγδοου αιώνα. II τρίτη γραμμή είναι ή
παλαιότερη- διαπέρασε άπό τό Μεσαίωνα καί
μετά όλη τή χριστιανική Δύση: είναι ή αύστηρή
υποχρέωση γιά τόν καθένα νά άναζητήσει στό
βάθος τής καρδιάς του, μέ τή μεταμέλεια καί τόν
έλεγχο τής συνειδήσεως, καί τά πιό ανεπαίσθητα
άκόμη ίχνη τής φιληδονίας. 11 σχεδόν παρανο44

μία τού Μγ Secret Life δέν πρέπει νά δημιουργή
σει ψευδαισθήσεις- ή σχέση τού άληθινού λόγου
μέ τήν ηδονή υπήρξε μιά άπό τίς σταθερότερες
έγνοιες τών δυτικών κοινωνιών. Κι αύτό. έδώ καί
αιώνες.

Καί τί δέν έχουν πει γι' αύτήν τήν αστική
κοινωνία, ύποκρίτρια, σεμνότυφη, πού τσιγκουνεύεται τις άπολαύσεις της. πού άρνείται μέ
πείσμα νά τίς άναγνωρίσει η νά τις ονομάσει; Καί
τί δέν έχουν πει γιά τή βαρύτερη κληρονομιά
πού τάχα έλαβε άπό τό Χριστιανισμό - τό
σέξ-αμάρτημα: Καί γιά τόν τρόπο πού ό δέκατος
ένατος αιώνας χρησιμοποίησε αύτήν τήν κληρο
νομιά γιά οικονομικούς σκοπούς: έργασία μάλ
λον παρά απόλαυση, άναπαραγωγή δυνάμεων
παρά σκέτη σπατάλη ένέργειας;
Κι άν δέ βρισκόταν έκεί τό ουσιώδες: Αν στό
κέντρο τής «πολιτικής τού σέξ» υπήρχαν πολύ
διαφορετικοί μηχανισμοί: Οχι άπόρριψης ούτε
απόκρυφης άλλά παρότρυνσης; Αν ή έξουσία
δέν είχε γιά ούσιιύδη λειτουργία νά λέει όχι, νά
άπαγορεύει καί νά λογοκρίνει άλλά νά συνδέει
σύμφωνα μέ μιά ατελεύτητη έλικοειδή γραμμή
τόν καταναγκασμό, τήν ήδονή καί τήν άλήθεια;

Τό χρέος τής ομολογίας
Ας άναλογισθούμε μόνο τό ζήλο μέ τόν όποιο
οί κοινωνίες μας πολλαπλασίασαν, έδώ καί πολ
λούς αιώνες τώρα, όλους τούς θεσμούς πού είναι
προορισμένοι νά άποσιωπούν τήν άλήθεια τού
σέξ καί πού μ αύτόν μάλιστα τόν τρόπο παρά
γουν μιάν ίδιάζουσα ηδονή. Ας άναλογισθούμε
τό βαρύ χρέος τής ομολογίας καί όλες τίς διφο
ρούμενες άπολαύσεις πού τήν ταράσσουν καί
συγχρόνως τήν καθιστούν έπιθυμητή: έξομολόγηση, έκπαίδευση, σχέσεις ανάμεσα σέ παιδιά
καί γονείς, γιατρούς και άσθενεϊς, ψυχιάτρους
καί υστερικούς, ψυχαναλυτές καί ασθενείς.
Αένε καμιά φορά ότι ή Δύση δέ στάθηκε ποτέ
ικανή νά έφεύρει έστιο καί μια καινούρια ήδονή.
Δέν ύπολογίζουν καθόλου τήν ήδονή νά ψαχουλεύσεις, νά στριμώχνεις, νά ερμηνεύσεις, τήν
«ήδονή τής άνάλυσης». τέλος, μέ τήν πλατειά
έννοια τού όρου;
Θά έβλεπα τήν κοινωνία μας άφοσιωμένη λιγό
τερο στήν καταστολή τού σέξ καί περισσότερο
στήν «έκφρασή» του. Ας μού συγχωρεθεί ή λέξη
αύτή πού έχει χάσει τή σημασία της. Θά έβλεπα
τή Δύση νά προσπαθεί μέ λύσσα νά άποσπάσει
τήν άλήθεια τού σέξ. Οί σιωπές, οί φραγμοί, οί
ύπεκφυγές δέν πρέπει νά ύποτιμούνταυ δέν
μπόρεσαν όμως νά διαμορφωθούν καί νά παρα
γάγουν τά φοβερά τους έιποτελέσματα παρά
επάνω οέ μιά βάση θέλησης γιά γνώση πού
διαπερνάει όλη τή σχέση μας μέ τό σέξ. Θέληση
γιά γνώση τόσο έπιτακτική καί πού τόσο τυλιγ
μένοι είμαστε μέσα της, ώστε φθάσαμε όχι μόνο
νά άναζητούμε τήν άλήθεια τού σέξ αλλά νά
απαιτούμε άπ' αυτό τήν ίδια μας τήν άλήθεια.
Δική του δουλειά είναι νά μάς πει τί συμβαίνει μέ
μάς. Από τόν Gerson μέχρι τόν Freud οίκοδομή-

Επίσης πρέπει ίσως νά έξετάσουμε μιά κοινω
νία σχετικά μέ τόν τρόπο μέ τόν όποιο όργανιόνονται σ’ αύτήν οί σχέσεις τής έξουσίας, τής
άλήθειας καί τής ήδονής. Μού φαίνεται ότι
μπορεί κανείς νά διακρίνει δύο κύρια συστήμα
τα. Τό ένα είναι ή ερωτική τέχνη. X’ αύτό ή
άλήθεια τραβιέται μέσα άπό τήν ίδια τήν ήδονή,
πού έχει περισυλλέγει ώς εμπειρία, έχει άναλυθεί
κατά τήν ποιότητά της, έχει παρακολουθηθεί
σ' όλο τό μήκος τοιν άνακλάσεών της μέσα στό
σώμα καί τήν ψυχή κι αύτή ή έκλεπτυσμένη
γνώση μεταδίδεται, μέ τή σφραγίδα τού απόρρη
του, μέ έπίοημη μύηση σ’ αύτούς πού φάνηκαν
άξιοι γι' αύτήν καί πού θά σταθούν ικανοί νά τή
χρησιμοποιήσουν στό ίδιο τό πεδίο τής δικής
τους ήδονής γιά νά τήν Εντείνουν, νά τήν κάνουν
όξύτερη καί τελειότερη.
Ο δυτικός πολιτισμός πάντως, έδοό καί αιώ
νες. δέ γνιόρισε καμία έρωτική τέχνη- έμπλεξε τίς
σχέσεις τής έξουσίας, τής ήδονής καί τής αλή
θειας πάνω σέ έναν τελείως άλλο τόνο: τήν
«επιστήμη τού σέξ». Τύπος γνώσης όπου αύτό
πού αναλύεται είναι λιγότερο η ήδονή παρά ό
πόθος- όπου ό δάσκαλος δέν έχει ιός λειτουργία
νά μυήσει άλλά νά εξετάσει, νά άκούσει, νά
άποκρυπτογραφήσευ όπου αύτή ή μακρά διαδι
κασία δέν άποβλέπει στήν υπερτίμηση τής ήδο
νής άλλά σέ μιά μεταβολή τού ύποκειμένου (πού
έτσι συγχωρεϊται ή συμφιλιώνεται, γιατρεύεται,
λυτρώνεται).

Ό εντοπισμός τών στρατηγικών
Οί σχέσεις ανάμεσα σ’ αύτήν τήν τέχνη καί
σ’ αύτήν τήν Επιστήμη είναι πάρα πολλές γιά νά
μπορέσει νά διακρίνει κανείς δύο τύπους κοινω
νιών. Είτε πρόκειται γιά τήν καθοδήγηση τής
συνείδησης είτε γιά τήν ψυχαναλυτική θεραπεία,
ή γνώση τού σέξ φέρνει μαζί της τίς έπιταγές τού
απόρρητου. μ’’α κάποια σχέση μέ τό δάσκαλο κι
ένα ολόκληρο παιχνίδι υποσχέσεων πού τή συ
σχετίζουν πάλι μέ τήν έρωτική τέχνη. ΙΙιοτεύει
κανείς ότι χωρίς αύτές τίς θολές σχέσεις, θά
άγόραζαν κάποιοι τόσο άκριβά δύο φορές τήν
Εβδομάδα τό δικαίωμα νά διατυπώσουν φιλόπο
να τήν άλήθεια τού πόθου τους καί νά περιμέ
νουν ύπομονετικότατα τό κέρδος τής Ερμηνείας:
Τό σχέδιό μου είναι νά φτιάξω τή γενεαλογία
αύτής τής «Επιστήμης τού σέξ». Δέν καινοτομώ
κάν, τό ξέρω' πολλοί καταγίνονται σήμερα μ’ αύ
τό τό θέμα, δείχνοντας πόσες αρνήσεις, άποκρύφ·εις. φόβοι, συστηματικές παραγνωρίσεις κρά
τησαν σέ Εξάρτηση γιά πολύ καιρό μιά Ενδεχόμε
νη γνώση τού σέξ. Θά ήθελα όμως νά Επιχειρήσω
αύτή τή γενεαλογία μέ θετικούς όρους, μέ άφετηρία τίς παροτρύνσεις, τίς έστίες, τίς τεχνικές
καί διαδικασίες πού έπέτρεψαν τή διαμόρφωση
αύτής τής γνώσης- θά ήθελα νά παρακολουθήσω
ξεκινώντας άπό τό χριστιανικό πρόβλημα τής
σάρκας, όλους τούς μηχανισμούς πού είσήγαγαν
γιά τό σέξ ένα λόγο άλήθειας καί πού οργάνωσαν
γύρω άπό αύτό ένα καθεστώς άνάμικτο άπό
ήδονή καί έξουσία. Καθώς είναι άδύνατο νά
παρακολουθήσω σφαιρικά αύτή τή γένεση, θά
προσπαθήσω, σέ ξεχωριστές μελέτες, νά έντοπίσω μερικές άπ’ αύτές τίς πιό σπουδαίες στρατη
γικές- σχετικά μέ τά παιδιά, σχετικά μέ τίς
γυναίκες, σχετικά μέ τίς διαστροφές και σχετικά
μέ τή ρύθμιση τών γεννήσεων.
II έρώτηση πού θέτουν κατά παράδοση είναι

αυτή: γιατί άραγε ή Δύση ενοχοποίησε γιά τόσο
πολύ καιρό τό σεξ καί πώς μέ ύπόβαθρο αύτήν
τήν άρνηση ή αύτόν τό φόβο έφΟαααν νά τού
θέσουν μέ πολλούς δισταγμούς, τήν ερώτηση τής
αλήθειας; Γιατί καί πώς άπό τό τέλος τού δέκα
του ένατου αιώνα επιχείρησαν νά άρουν ένα
μέρος από τό μεγάλο άπόρρητο κι αυτό μέ μιά
δύσκολία πού μάρτυς της είναι άκόμη τό θάρρος
τού Freud;

Μιά καινούρια ένοχή
Θά ήθελα νά θέσω μιά τελείως διαφορετική
ερώτηση: γιατί ή Δύση άναρωτήθηκε έτσι άδιάλειπτα γιά τήν άλήθεια τού σέξ καί απαίτησε νά
τή διατυπώσει ό καθένας γιά τόν εαυτό του;
Γιατί θέλησε μέ τόση έπιμονή νά περάσει άπ' αύ
τήν τήν άλήθεια ή σχέση μας μέ τόν εαυτό μας;
Πρέπει λοιπόν νά έκπλαγοΰμε πού κατά τήν
άρχή τού εικοστού αιώνα καταληφθήκαμε άπό
μιά μεγάλη καί καινούρια ένοχή, πού άρχίσαμε
νά δοκιμάζουμε ένα είδος ιστορικής τύψης πού
μάς έκανε νά πιστέψουμε άτι άπό αιώνες τιάρα
σφάλλαμε άπέναντι ατό σέξ.
Μού φαίνεται άτι σ' αυτήν τήν καινούρια ενο
χοποίηση, πού μοιάζουμε τόσο νά γευόμαστε

έκείνο πού συστηματικά παραγνωρίστηκε είναι
άκριβώς αύτή ή μεγάλη μόρφωση γνώσης πού ή
Δύση δέ σταμάτησε νά οργανώνει γύρω άπό τό
σέξ μέσα άπό τίς θρησκευτικές, ιατρικές ή κοι
νωνικές τεχνικές.
Υποθέτω δτι σ' αύτό τό σημείο δέ διαφωνεί
κανείς μαζί μου. Αμέσως όμως θά μού πούν:
«αυτός ό μεγάλος πάταγος γύρω άπό τό σέξ,
αύτή ή σταθερή έγνοια, δέν είχε έντούτοις,
τουλάχιστον μέχρι τόν δέκατο ένατο αιώνα, πα
ρά έναν άντικειμενικό σκοπό, τήν άπαγόρευση
τής έλεύθερης χρήσης τού σέξ». Βέβαια, ό ρόλος
τών άπαγορεύσεων ύπήρξε σπουδαίος. Υπήρξε
όμως τό σέξ πρωταρχικά άπαγορευμένο; Η
μήπως οί άπαγορεύσεις δέν είναι παρά παγίδες
στό έσωτερικό μιάς πολύπλοκης καί θετικής
στρατηγικής;
'Εδώ θίγουμε ένα γενικότερο πρόβλημα πού
θά χρειαστεί βέβαια νά μάς άπασχολήσει παράλ
ληλα μέ τήν ιστορία τής σεξουαλικότητας, τό
πρόβλημα τής έξουσίας. Αρκετά αύθόρμητα.
όταν μιλάει κανείς γιά τήν έξουσία, τήν άντιλαμβάνεται σάν νόμο, σάν άρνηση, σάν άπαγόρευση
καί καταστολή. Καί σχεδόν άφοπλίζεται. άταν
χρειάζεται νά τήν παρακολουθήσει στις θετικές
της ενέργειες καί μηχανισμούς. Ενα κάποιο

νομικό πρότυπο ρίχνει τό βάρος του πάνω στις
άναλύαεις τής έξουσίας, δίνοντας απόλυτό προ
νόμιο στή μορφή τού νόμοι'. Θά έπρεπε νά
γράψουμε μιά ιστορία τής σεξουαλικότητας πού
δέ θά ήταν προγραμματισμένη σύμφωνα μέ τήν
ιδέα μιάς έξουσιας-καταστολής. μιάς έξουσίαςλογοκρισίας άλλά σύμφωνα μέ τήν ιδέα μιάς
έξουσίας-παρότρυνσης, μιάς έξουσίας-γνώσηςθά έπρεπε νά προσπαθήσουμε νά ελευθερώσου
με τό καθεστώς τού καταναγκασμού, τής ήδονής
καί τού λόγοι· πού δέν είναι καθόλου απαγορευ
τικό αλλά συστατικό αυτής τής σύνθετης περιο
χής πού είναι ή σεξουαλικότητα.
Θά έπιθυμούσα αύτή ή άποσπασματική ιστο
ρία τής «έπιστήμης τού σέξ» να μπορέσει νά
ίσχύσει έξίσου σάν προσχέδιο γιά μιά αναλυτική
τής έξουσίας.
{Le Monde — 5.11.1976)

1. Ιστορικός, συγγραφ έας τού The Other Victorians
(Οι άλλοι Βικτωριανοί), έργο γύρω ά π ό τήν κρυφή όφ η τής
πουριτανικής βρετανικής κοινωνίας.
2. Γερμανός σεξολόγος, συγγραφ έας τού Psychopathia Sexualis (IS8(>).
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X A εκατομμύρια, πού σάν κρατι
κή ένίσχυση θά διατεθούν φέτος
γιά τόν κινηματογράφο, αύξάνονται. Αύτό, όμως, πού φαίνεται πα
ράλληλα νά μειώνεται είναι ή άποτελεσματικότητά τους.
Ή ιστορία θυμίζει κάτι άπό τή
σύγχρονη Αυτόματη Τιμαριθμική
'Αναπροσαρμογή, άλλά καί άπό τό
ένδοξο έθνικό παρελθόν μας. *
Μετά πού ό Μ. Κατράκης δήλω
σε τήν έπιθυμία του ν' ανήκει στή
γενιά τού 1821 (όπως άλλοι κάνουν
μέ κείνη τού 114, έπίσης μ.Χ.) ό
Κολοκοτρώνης δήλωσε, γιά λογα
ριασμό τού έλληνικού κινηματογρά-

Πέθαναν οί έκπρόσωποι τής πα
λιάς γενιάς, άποσύρθηκαν κάποιοι
άλλοι, συνεχίζουν έλάχιστοι. Καί
πληρώνουν φέτος τό τίμημα τής
«άρπαχτης» τών τεσσάρων τελευ
ταίων χρόνων, κλείνοντας τ' αύτιά
τους στις προειδοποιήσεις γιά τόν
κίνδυνο τής όριστικής άπομάκρυνσης τού κοινού άπ' τήν προχειρότη
τα καί τήν αισθητική τού χυδαίου
κάθε «Δράκου» ή «Θύρας 7».
Ή μπακαλική δεν έχει πέραση, ή
διανομή βοηθάει στήν καταστροφή
καί οί άριθμοί έπιτρέπουν μόνο σέ
μιά ταινία νά κάνει τουλάχιστο
200.000 εισιτήρια («Καμικάζι άγαπη μου»),
• Τό Ελληνικό Κέντρο Κινημα-

έκπομπή πανομοιότυπων εικόνων
πού άδρανοποιούν, όταν δέν ένοχλούν, έστω, έν εϊδει πανηγυρικών
«σώου».
• Είναι καί οί κριτικοί, πού σύμ
φωνα μέ τόν δημιουργό τού «θιά
σου», δέ βοηθάνε πιά τό έλληνικό
σινεμά. Αύτό πού καταλογίζουν σή
μερα ορισμένοι δέν είναι παρά τό
ίδιο μ' έκείνο πού ήθελαν , χθές, νά
εξουδετερώσουν κάποιοι άλλοι.
Όσοι άρνούμαστε τό ρόλο τού
πνευματικού τρομοκράτη, πρέπει
άπαραίτητα νά έξυπηρετήσουμε
κάτι διαφορετικό. Κι έκείνοι πού
έκτοξεύουν συνθήματα «περί άπόψεων» στις έκλογές τής Ένωσης
Κριτικών, άπουσιάζουν διακριτικά

σα στούς όρους τής έξίσωσης καί
τήν έπιστροφή τού φόρου δημο
σίων θεαμάτων στίς ίδιες τίς ταινίες,
ένα ποσοστό στόν αίθουσάρχη ή τό
σύνολο σχεδόν στήν πολιτεία, ώστε
νά συνεχίζει τό... θεραπευτικό της
ρόλο. Μέ τό σημερινό κόστος λει
τουργίας, πάντως, δέν είναι άφύσικο πού όσοι έπιμένουν νά μήν κλείσουν (άπό τούς αίθουσάρχες πού
δέν είναι καί ιδιοκτήτες), φροντί
ζουν πρώτα νά «βάλουν στήν άκρη»
τά πρώτα άπαραίτητα 200-300 εισι
τήρια κάθε βράδυ καί μετά νά δη
λώσουν έπίσημα τά ύπόλοιπα (80150). Κι έδώ, κρίση...
• Νά, λοιπόν πού ή κρίση έχει
πολλά όνόματα. Κάθε φορά, συ-

στίς συζητήσεις γιά τά άρθρα τού
νομοσχεδίου.
• Ακόμα κι άν έφερε τήν εύθύνη τό ίδιο τό κοινό, πού δέν άκολουθεϊ τή «φωτισμένη πρωτοπο
ρία», τί θά πρεπε άραγε, ν' άλλάξουμε κοινό;
Τό έλληνικό σινεμά ένηλικιώθηκε
καί πρέπει μόνο του ν' άπαιτεί νά
τό άντιμετωπίζουν ανάλογα πιά. Τό
ντάντεμα τών τελευταίων δεκαπέ
ντε χρόνων φαίνεται πώς τού κάνε
κακό, τόσο πού νά νοσταλγεί τήν
κούνια του (ή τήν έπανάληψη τής
συγκυρίας τού 70).
’
• Από ταινίες άλλο τίποτα καί
τά προγράμματα τών δύο καναλιών.
Χωρίς άμφιβολία, πρόκειται συχνά
καί γιά τίς καλύτερες στιγμές. Ό 
πως τίς όφείλουμε όμως στούς πιό
δημόσιους (ΕΡΤ-2) ή τούς πιό ύπάλληλους (ΕΡΤ-1), τό ίδιο κι αύτοί
οφείλουν νά διευκρινίσουν τό βαθ
μό συμμετοχής τους στά πλήγματα
κατά τού κινηματογράφου ή νά πάψουν νά ύποκρίνονται τούς συμπάσχοντες φίλους τών βραδινών συ
γκεντρώσεων.
• Ή αύξηση τής τιμής τού εισι
τηρίου, έπίσης, έπαναφέρει άνάμε-

μπτωματικά ή έπιλεκτικά, άκούγεται κάποιο περισσότερο, σέ βάρος
τών ύπολοίπων πού παραμονεύουν,
έτοιμάζοντες τό καινούριο προσω
πείο. Καμιά συνολική πρόταση δέ
φαίνεται άπό πουθενά, έτοιμη νά
ξορκίσει τή βαθιά κρίση.
Γιατί, κι αυτή δέν ορίζεται μόνο
άπό τά προηγούμενα. ' Η κρίση τού
έλληνικού κινηματογράφου περι
λαμβάνει καί τά πάνω άπό 100.000
εισιτήρια τής «Γλυκιάς συμμορίας»
ή τού «Ρεμπέτικου». Σίγουρα καί
τήν τύχη τής «Τιμής τής άγάπης»,
τής «Ρεβάνς» (πού αυτές τίς μέρες
συναντούν τό κοινό) καί τού «Ξαφ
νικού έρωτα» πού θ' ακολουθήσει.
' Η κρίση όμως, τών ίδιων εικόνων,
περνάει καί άπό τήν Ομόνοια, ό
που τό πορνό εύδοκιμεί πάντα, καί
άπό τίς 60.000 συσκευές βίντεο,
καί άπό τίς χαμένες μυθοπλασίες
τής ζωής καί άπό τούς τρόπους
πού σκηνοθετούμε καθημερινά
τούς έαυτούς μας.
Ελπίζουμε, πάντα, πώς θά περ
νάει, έστω καί λιγότερο, καί άπό τή
μοναξιά τού άμετανόητου λάτρη
τής σκοτεινής μαγείας.
Άνδρέας Τΰρος

« Ξ α φ νικός έρω τα ς» π ο ύ σβ ή νει σ τή ν α
ρένα: Μ π έτυ Λ ιβ ά νο υ, Ά ν τώ ν η ς Θεοόωρ α χ ό π ο υ λ ο ς , τό ζευγάρ ι τώ ν πρω τα γω νι
στών, το υ έρω τα χ α ί το ύ πρώ το υ έληνιχ ο ΰ φιλμ μ έ α χ η νές... π ρ α γ μ α τιχ ή ς τα υ
ρ ο μ α χία ς.

φου, πώς καλύτερα νά σ' άκούν
παρά νά σέ βλέπουν. Τό σκηνικό
έτσι άποκτά τή δέουσα ύστερία, άν
καί τό σύνδρομο τού άνταρτοπόλεμου δύσκολα έπιχορηγεϊται στίς μέρες μας.
Πολύ περισσότερο, όταν τίς ται
νίες πρέπει νά τίς δεις. ’Αλλά πάλι,
ό,τι κι άν προβληθεί, γιά κρίση
μιλάμε, οί αίθουσάρχες στενάζουν,
ό κόσμος κρυώνει, θυμούνται μερι
κοί τόν συνεργάτη χωρίς όνομα,
κάποιοι τό νόμο περί άνωνύμων
έταιριών καί συμπέρασμα κανένα
σέ μία χώρα μέ πολίτες πού βλέ
πουν- τέσσερα φίλμ τό χρόνο.
"Οπως μ' όλες τίς κρίσεις, στόν
έλληνικό κινηματογράφο τά όνόμα
τα ύπάρχουν, αλλά δέν προφέρονται στήν ώρα τους.
• Τό πιό πρόσφατο είναι καί τό
πιό βαρύγδουπο: Νομοσχέδιο μέ τό
πρώτο συνθετικό νά έγκυμονεϊ
πολλές άνησυχίες καί τό δεύτερο νά
φιλοδοξεί τή μακροημέρευση τών
όραματισμών του. Σίγουρα δέν άποτελεί πανάκεια, κι ή πείρα άπ' τήν
έφαρμογή άνάλογων πρωτοβουλιών
σ' εύρωπαϊκές χώρες δέν έπιτρέπει
αισιοδοξία.
• Ένα παλιότερο, πού πήγε νά
έξαφανιστεί άπό τό λεξικό, γιά νά
έπιστρέψει ξαφνικά, είναι οί παρα
γωγοί.

τογράφου είναι ό κύριος συμπαραγωγός τών ταινιών τής «άλλης ό
χθης»: αύτής, δηλαδή, πού ποθεί
τήν ποιότητα, έξασφαλίζει τήν τε
χνική άρτιότητα, χρηματοδοτεί τή
συγγραφή σεναρίων, μοιράζει βρα
βεία καί έπιδοτήσεις, προσπαθεί
ν' αγκαλιάσει τό πλατύ κοινό, άλλά
τελικά κι αύτής τά νερά δέν παρα
σύρουν τίποτε στό διάβα τους.
• Τό ίδιο τό κοινό είναι ό μεγά
λος άγνωστος κάθε έπιχειρούμενης
έξίσωσης. "Ολοι άναφέρονται σ' αύ
τό (άφού άλλωστε είναι καί ό άρχικός δότης, ώς τήν ώρα πού θά
συμπεριφερθεί σάν ό τελευταίος αι
μοδότης) καί ταυτόχρονα κανείς
δέν έρμηνεύει σωστά (ή έγκαιρα) τή
δυσπιστία καί τή θεαματική μετα
βλητότητα τών διαθέσεών του.
• Τό όνομα «Δυναστεία» εύκολα
προσφέρει μιάν άπάντηση στήν
προηγούμενη παράγραφο. "Ομως,
άν τό άναφέρω είναι γιατί έρχεται
άπό κάτι πιό συγκεκριμένο: Ή Τη
λεόραση χρηματοδοτεί (λίγο) έλάχιστες ταινίες (γιά νά τίς προβάλει
μετά), άλλά άπαγορεύει τή διαφήμι
σή τους, γιά νά ολοκληρώσει τόν
υποκριτικό ρόλο της μέ τή συνεχή

Τό έλληνικό κοινό ένηλικιώδηκε καί πρέπει μόνο
άντιμετωπίζουν ανάλογα πιά..

του

ν ’

απαιτεί νά τό
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Η ΜΑΓΕΙΑ
ΤΟΥ ΧΤΕΣ
(όπως σαρκάζεται καί διακωμωδεί
ται απ'τόν Ούίλιαμ Μπάροουζ ατό
βιβλίο του «Λιόόοτρωτοι Κήποι»,
πού μετάφρασε ό Νίκος Μπαλλής
καί κυκλοφόρησε ή ΑΠΟΠΕΙΡΑ).

Μιά τεχνητή νοσταλγία είναι τό φό
ντο, ή πρόφαση, ή ζάχαρη στό χάπι.
Ενα ειδυλλιακό τοπίο μέ ξύλινους
φράχτες, πού στολίζονται άπό άνθη,
καμπανούλες καί τριαντάφυλλα. Μιά
χριστουγεννιάτικη παράσταση στό γυ
μνάσιο μέ άγόρια ξανθά καί γαλανά.
Τό βαγόνι ένός γαλλικού τρένου μέ

έπιβάτες εύυπόληπτους. Τί τά κάνει ό
Μπάροουζ όλ' αύτά; Τά ξετινάζει, τά
μολύνει, τά άνατρέπει. Στό ειδυλλιακό
τοπίο πρόσφέρει ένα «άξιοθέατο καί
άξιομύριστο» δώρο: ένα ποτάμι πού
είναι ένας τεράστιος ανοιχτός όχετός,
πού φιλοξενεί δ,τι ξεχύνεται άπό τούς
ύπονόμους καί μερικούς άγριους αλι
γάτορες έπιπλέον. Στή Χριστουγεν
νιάτικη παράσταση προτιμά τά ξανθά
καί γαλανά άγόρια νά είναι καθυστε
ρημένα, νά βγούν έπί σκηνής μέ κου
νήματα καί νά γυαλίζουν τά όλόγυμνα
κορμιά τους μέ φωτεινά σημεία. Στό
βαγόνι είναι λιγότερο έπιεικής: ει
σβάλλει τό «Φάντασμα Ένός Ψύλλου
τού Μπλέηκ» πού κρατάει στοργικά
άπ' τό λουρί έναν «τεράστιο κρομμυδοφάγο». Αύτός ό τελευταίος (πού θά
έπρεπε νά καταχωρηθεί στό «Βιβλίο
τών Φανταστικών "Οντων» τού
Μπόρχες) άφοϋ έφορμήσει στούς πανικοβλημένους έπιβάτες, τρυπώνο

ντας στις σωματικές τους όπές, θά
μετατραπεί αργότερα σέ νεαρό πορτορικανό τυπωμένο σέ άφίσα τής
στρατολογίας, πού «χαιρετάει τή ση
μαία καί τραβάει μαλαχία μέ τ' άλλο
του χέρι».
Τό ένα Αποτρόπαιο γκάγκ διαδέχε
ται μέ ταχύτητα τό άλλο. Γνώριμες
φιγούρες, άπό άλλα βιβλία τού Μπά
ροουζ, έμφανίζονται άπροσδόκητα
γιά νά έξαφανιστούν αιφνιδιαστικά.
Παραφθορές τετριμμένων φραστικών
σχημάτων καί άχαρες κοινοτυπίες, πού
έδώ έμβολιάζονται μέ τό δηλητήριο
τού κυνισμού καί τού μαύρου χιού
μορ. Μεταμφιεσμένες προειδοποιή
σεις γιά τόν έφιάλτη, πού περιμένει
χαιρέκακα τήν Ανθρωπότητα, καί τά
μάτια νά λάμπουν, πάντα σάν φώτα
άπό φλιπεράκια. Οί κήποι είναι λιθό
στρωτοι καί θά πρέπει νά είναι άπό
τά πιό Αγαπημένα βιβλία τού συγγρα
φέα.

Οϋίλιαμ Μπάροουζ
Μικρή εισαγωγή στό έργο του 70χρονου συγγραφέα
Α υτές τίς μέρες, ένας άπό τούς
πιό σημαντικούς καί ιδιότυπους
συγγραφείς τού αιώνα μας, ό Ούίλιαμ Μπάροουζ συμπληρώνει έβδομήντα χρόνια παρουσίας στό ταλαι
πωρημένο κέλυφος τού πλανήτη
μας. Τό τελευταίο του βιβλίο, τό
«Cities of the Red Night», πού διαβεβαιώνει τό κοινό του πώς διατηρεί
σέ μεγάλη φόρμα τή δημιουργική
του φαντασία καί τά γενέθλιά του,
είναι νομίζω ένας πειστικός λόγος
γιά νά πούμε λίγα λόγια γιά τή ζωή
καί τό έργο του. Γεννήθηκε στό
Σαίν Λιούις τού Μισούρι καί σπού
δασε Αγγλική Λογοτεχνία στό Χάρβαρντ καί 'Ιατρική στή Βιέννη. ' Ε
ξάσκησε μιά σειρά άπό έπαγγέλματα: μπάρμαν, δημοσιογράφος, έξολοθρευτής έντόμων, ιδιω τικός
ντετέκτιβ καί ιδιοκτήτης γραφείου
ταξιδίων γιά τόν "Αρη ή τή Σελήνη
μέ 1285 δολάρια τό άντίτιμον τού
εισιτηρίου. Δέ θά πάψει νά περιο
δεύει στά πιό άπόμακρα μέρη, συλλέγοντας, άκουραστα, υλικό γιά τίς
έρευνες καί τά βιβλία του. Γύρω
στά 1944, θά άρχίσει ό έθισμός του
στήν ηρωίνη, πού κράτησε δεκαπέ
ντε ολόκληρα χρόνια. Άποτοξινώνεται μέ τή μέθοδο τής άπομορφίνης πού καταγράφεται στά βιβλία
του καί άποτελεϊ θέμα διαφόρων
διαλέξεών του σχετικά μέ τούς τρό
πους άποθεραπείας. ' Εν τώ μεταξύ
θά σχετισθεϊ μέ τόν Γκίνσπεργκ,
τόν Κέρουακ, τόν Κόρσο, τόν Σάντερς, τόν Όρλόφσκι καί θά σχη
ματίσουν τόν πρωτογενή πυρήνα
αυτού τού λογοτεχνικού ξεφαντώματος πού θά γίνει γνωστό σάν ή
«γενιά τών μπήτινκς». Ό Μπάρο
ουζ θά είναι ό άδιαφιλονίκητος
σύμβουλος, ό άδιάφθορος έγκέφα-

λος τής έπανάστασης πού προκάλεσε ή Μπήτ γενιά.
Ή όμοφυλοφιλία, ή άπεριόριστη
μελέτη καί ή διεύρυνση τής συνεί
δησης, μέσω τών διαφόρων τοξικών
ουσιών μέ τίς όποιες πειραματίστη
κε, θά είναι ό κεντρικός άξονας τών
θεμάτων του. Οί καινοτομίες τών
ντανταϊστών καί τού Τζόυς, ό ζοφε
ρός κόσμος τού Κάφκα καί ή σκλη
ρή γραφή τού Ντάσιελ Χάμμετ, καί
τών άλλων άδιάλλακτων τού άστυνομικοϋ μυθιστορήματος, θά τού
έμπνεύσουν τά πρότυπα τού ύφους
του. Θά τό έπεξεργάζεται άδιάλειπτα, έμπλουτίζοντάς το μέ δικές
του έπινοήσεις (τά περίφημα cut-up
καί fold in: κολάζ λέξεων πού προ
ήλθαν άπό τυχαία ψαλιδίσματα έπιλεγμένων γραπτών καί συνονθυλεύ
ματα φράσεων λεηλατημένων άπό
ζωντανούς ή έκλιπόντες συγγρα
φείς).
Τό 1953 κυκλοφορεί τό πρώτο
του βιβλίο τό «Junkie». Τό 1959 θά
ταράξει τούς λογοτεχνικούς κύ
κλους μέ τό «Naked Lunch». Θά
δεχθεί τήν έπίθεση τής λογοκρισίας
καί θά δικαστεί μέ τήν κατηγορία
τού πορνογράφου.
Α κολουθεί τό πεζογράφημα
«The soft machine». Συνεχίζει μέ τά
«The Ticket that Exploded» (1962),
«Dead Finger Talk* (1963), «Nova
Express» (1964), «The Wild Boys: A
Book of the Dead» (1971), «Extermi
nator!» (1973), «The Last Words of
Dutch Schultz» (1975), «The third
Mind» (1978), «Ah Pook is Here*
(1980) καί «The Cities of the Red
Night» (1981). 'Ενδιάμεσα, έκδίδει

ποιητικές συλλογές («The Extermi
nator», «Minutes to go», «Time») καί
βιβλία οπού καταγράφονται συνομι
λίες, άνελέητες κριτικές τής μετα
βιομηχανικής έποχής μας καί άπόψεις γιά τίς ναρκωτικές ουσίες.
Τό έργο του έχει μιά έξαιρετικά
αισθητή άπήχηση στούς πρωτοπο
ριακούς κύκλους καί τά περιθωρια
κά κυκλώματα, τόσο τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών όσο καί τής Ευρώ
πης. Εκτός άπό τή ρήξη μέ τίς
παραδοσιακές μορφές, τό διακρίνει
καί μιά βαθύτατη ήθική. Ηθική
τού άνθρώπου πού έπισκέπτεται
τακτικά τήν Κόλαση, πού έπιμένει
νά τή σαμποτάρει περιγράφοντας
τούς μηχανισμούς της και τό όραμα
τής καταστροφής της ταυτόχρονα.
Σε κάθε σκοτεινό έφιάλτη τού
Μπάροουζ υπάρχει κι ένας χώρος
έναλλακτικής δραστηριότητας. Μάς
προτείνει συνεχώς νά τόν ένεργοποιήσουμε καί νά άνατρέψουμε όλα
τά συστήματα έλέγχου τής ζωής
μας. Χαρτογραφεί μιά περιοχή πού
ήταν ταμπού γιά τούς έπιφυλακτικούς συγγραφείς, οί όποιοι ειδι
κεύονται στήν κολακεία τών μικρομεσαίων, τών ήθικολόγων καί τών
ύποστηρικτών τού σοσιαλιστικού
ρεαλισμού. Περιφρονεί έκείνη τήν
παλιά γλυκανάλατη συνταγή «γρά
φουμε γιά νά μάς Αγαπάνε», γιά νά
δικαιώσει τή συγκλονιστική φράση
κάποιου Έλληνα ποιητή:
«γράφουμε
γιά νά εκδικούμαστε
τά πράγματα»

Ο ΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΑΡΟΟΥΖ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τά βιβλία τού Ούίλιαμ Μπάροουζ
πού έχουν κυκλοφορήσει στή χώρα
μας είναι:
«Junkie», (Μετάφραση Ν. Πραταίνης Ν. Σωτήρα) ΑΠΟΠΕΙΡΑ
« Άπολυμαντής» (Μετάφραση Νί
κος Μπαλλής) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥ
ΠΟΣ
«'Ηλεκτρονική Επανάσταση» (Με
τάφραση Γ. Ι ούτας) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ
«Βίβλος τών Αααναπνοών» (Μετά
φραση Γ. Γούτας) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ
«Λιθόστρωτοι κήποι» (Ν. Μπαλ
λής) ΑΠΟΠΕΙΡΑ
« Ό Α. Πούκ είναι έδώ» (Γ. Γούτας)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Blade Runners» (Γ. Γούτας) ΑΠΟ
ΠΕΙΡΑ
Κείμενα τού Μπάροουζ βρίσκο
νται έπίσης στήν « Ανθολογία
Μπήτ Λογοτεχνίας» καί στά «'Εξι
Αβάν γκάρντ μανιφέστα» (ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ). "Αρθρα, διηγήμα
τα καί κείμενα τού Μπάροουζ έ
χουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στά
περιοδικά Κούρος, Διαγώνιος, Ίδεοδρόμιο, Ή χος καί Όμως. Στό
τελευταίο τεύχος τού περιοδικού
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ δημοσιεύτηκε μιά έκτενής συνέντευξη τού Μπάροουζ.

Γιώργος-"Ικαρος Μπαμπασάκης

« Οταν ό κόσμος da χει καταντήσει σκοτεινό δάσος παραλία da σέ βρώ
λεπτούργημα άληγών άνέμων». (ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΙ ΚΗΠΟΙ).
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ΕΤΑ τήν προσέγγιση τού «ίσχύοντος» σημερινού μοντέλου τη
λεοπτικής μόρφωσης πού έπιχειρήθηκε στό προηγούμενο άρθρο
(Σχολιαστής No 10), ας αναζητή
σουμε τώρα τόν χαρακτήρα μιας
μορφωτικής τηλεοπτικής έκπομπής
σύμφωνης μέ τήν άποψη πώς ή
μόρφωση δέν είναι συσσώρευση έτερόκλητων πληροφοριών άλλα ενα
νοητικό έργαλεϊο· ενα έργαλείο πού
ή τηλεόραση παραδίδει ατά χέρια
τών τηλεθεατών γιά νά τό χρησιμο
ποιήσουν κατά τήν κρίση τους.
Μιά πραγματικά μορφωτική έκπομπή πρέπει νά περιορίζει όσο
γίνεται τήν πληροφορία. Αύτή θά
τήν άναζητήσει ό δέκτης σέ κάποιο
έντυπο ή βιβλίο. Η τηλεοπτική έκπομπή πρέπει νά προσκαλεί σέ έναλλακτικούς τρόπους κοιτάγματος, πού άργότερα θά μπορούν νά
έφαρμοστούν καί σέ άλλες εύκαιρίες ΕΞΩ καί ΠΕΡΑ άπό τή συγκε
κριμένη τηλεοπτική έμπειρία.
Νέοι τρόποι κοιτάγματος στά
φθαρμένα θέματα! Τούτο θά 'πρεπε νά είναι τό μέλημα κάθε μορφω
τικού προγράμματος πού φιλοδοξεί
νά δώσει στόν πολιτιστικά μή προ
νομιούχο θεατή, ό,τι μέχρι σήμερα
τού στέρησε ή άντιόραστική εκπαί
δευση. "Απειρα τά παραδείγματα
ακοταδιστικών καί διαστρεβλωμέ
νων άπόψεων πού συστηματικά
καλλιεργήθηκαν μέσα στις σχολικές
αίθουσες γιά νά σφυρηλατήσουν
τόν άπληροφόρητο καί άνιστόρητο
Νεοέλληνα. Φτάνουν πιά τά ’Ιστορικο-τουριστικά ντοκυμανταίρ πού
ό ιστορικός τους προβληματισμός
άρχίζει καί τελειώνει στις πληροφο
ρίες τών τουριστικών οδηγών. Φτά
νουν οί λαογραφικές κορώνες πού
μέ τό πρόσχημα τής καταγραφής
έχουν στραγγίζει καί τήν παραμι
κρή σταγόνα δροσιάς πού τυχόν
άπόμεινε στόν λαϊκό μας πολιτισμό.
Κανείς δέν τά παρακολουθεί. Όλοι
τά βαριούνται καί τελικά ό κόσμος
άποπροσαν στολίζεται.
Ό πολιτικός μας πλούτος παρα
μένει κλεισμένος στίς βιτρίνες τού
άκαδημαϊσμού καί τής φανφάρας.
Έτσι άπωθημένος, έχασε τήν άγάπη τού άπλού άνθρώπου. Ποιός θά
βρεθεί νά μάς κατεβάσει όλα αύτά
τά πολύτιμα παιχνίδια άπ' τά ράφια
τους καί νά τούς δώσει τις σωστές
τους διαστάσεις ώστε νά τά άντικρύσουμε μέ καινούριο μάτι;
*

Αλλά καί ή δομή τών μορφωτι
κών έκπομπών πρέπει νά άλλάξει
ριζικά. Πολύ σωστά ό κόσμος βαρέ
θηκε τούς μεγαλόσχημους ειδικούς
πού ό κάθε ρουτινιέρης παραγωγίσκος «έπιμορφωτικών σειρών» συνωθεί, μέ τή βοήθεια ένός δημοσιογράφου-κομπέρ, σέ μισή ώρα νά
λένε τά άκαδημαϊκά τους. Τό ίδιο
βαρετό καί τό άντίστοιχο σχήμα
όπου ό δημοσιογράφος «παρουσιά
ζει τήν πολιτιστική κίνηση τής έπαρχίας». Παρουσίαση συγκαταβα
τική μέ κριτήρια χιλιοφορεμένα άπό
την κρατούσα ιδεολογία (ό «παρα
γκωνισμένος», ό «άθόρυβος», ό «έ50

κτός κυκλώματος» κλπ.).
Ας άναλάβουν οί διάφοροι έπαρχιακοί σύλλογοι νέων νά παρουσιά
σουν σέ μισή ώρα τά κατά τήν
κρίση τους πιό σημαντικά θέματα
τού πολιτιστικού τους χώρου. Καί
μέ τά τηλεοπτικά συνεργεία στή
διάθεσή τους· όχι κάτω άπό τήν
έπιπόλαιη καθοδήγηση κάποιου φι
λόδοξου ημιμαθή δημοσιογράφου
πού ένδιαφέρεται μονάχα γιά τήν
αύτοπροβολή του.
Καί ό σύλλογος πού μέ τήν πρω
τότυπη παρουσίασή του πέτυχε τή
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ καί ΣΥΖΗΤΗΣΗ στίς έφημερίδες νά βραβεύεται μέ κάποιο σο
βαρό έπαθλο.
Μόνο μέ τέτοιους τρόπους τό
πολιτιστικό κέρδος θά γίνει ούσιαστικό, γιατί δέ θά προέρχεται άπό
τήν ίδια τήν παρακολούθηση τής
έκπομπής, άλλά άπό τίς διαδικα
σίες πού θά ξεκινούν ή θά καταλή
γουν σ' αύτή. Δηλαδή, άπό τήν προετοιμασία-προβληματισμό τού κάθε
συλλόγου, τό ένδιαφέρον πού θά
προκαλέσει ό συναγωνισμός κλπ.
Αυτό θά' ταν ή ΕΝΕΡΓΗ τηλεοπτι
κή παρακολούθηση πού επιδιώκου
με, καί έτσι θά γινόταν πραγματικό

τητα ή θεμελιακή μορφωτική έπιδίωξη: «όχι γνώση-συσσώρευση
πληροφοριών άλλά γνώση νέων με
θόδων καί τρόπων κοιτάγματος».
Δέ χρειάζεται έκπομπή βιβλίου
πού νά παρουσιάζει τήν κίνηση τών
βιβλίων καί τίς άπόψεις τών συγ
γραφέων σέ δαιδαλώδεις μονολό
γους.
Χρειάζεται έκπομπή πού νά βοη
θάει τόν άδιάφορο θεατή νά άποτολμήσει τά πρώτα του βήματα στό
διάβασμα. "Ας φτιάξουμε πρώτα βι
βλιόφιλο κοινό σέ λαϊκή κλίμακα,
καί μετά τό ένημερώνουμε καί γιά
τήν κίνηση τού βιβλίου.
Καί βιβλιόφιλο κοινό δέ σημαίνει
βέβαια κοινό πού έμαθε άπ' τήν
τηλεόραση τό περιεχόμενο τού βι
βλίου, άλλά σημαίνει κοινό πού
ΔΙΑΒΑΣΕ τό βιβλίο έξαιτίας τής

τηλεόρασης. "Ετσι, πέρα άπ' την
πρώτη γνωριμία μέ τό βιβλίο πού
μιά έκπομπή βιβλίου μπορεί νά
προωθεί, χρειάζονται καί πολλές
άλλες συμπληρωματικές δραστηριό
τητες, όπως κινητοποίηση τών τη
λεθεατών π.χ. γιά τά βιβλία πού
παρουσιάζονται, νά προκηρύσσεται
κάθε τόσο διαγωνισμός γραπτής ε
ρασιτεχνικής βιβλιοκριτικής-βιβλιοπαρουσίασης, τηλεοπτικές συζητή
σεις τηλεθεατών (πού διάβασαν τό
βιβλίο) μέ τόν συγγραφέα τού βι
βλίου ή μέ άλλους πνευματικούς
άνθρώπους γύρω άπ' τό ίδιο τραπέ
ζι κλπ.
Φυσικά, τά βιβλία θά διαλέγονται
μέ γνώμονα καί μέ άπόλυτο σεβα
σμό στις δυνατότητες τού πολιτιστι
κά «μή προνομιούχου» τηλεθεατή,
αύτού δηλαδή πού ΔΕΝ διαβάζει.
Γι' αύτόν θά γίνονται οι έκπομπές
καί σ' αύτόν θά πρέπει νά πουλη
θούν τά άντίτυπα τού βιβλίου πού
ύποτίθεται ότι ή τηλεόραση προω
θεί.
•

όσο τό δυνατόν ΕΞΩ-τηλεοπτικές
δραστηριότητες καί ΕΞΩ-τηλεοπτικές μορφωτικές διαδικασίες. ' Η θε
ατρική παιδεία, γιά παράδειγμα,
δέν μπορεί νά άντικατασταθεϊ άπό
έκπομπές σάν τό «Θέατρο τής Δευ
τέρας» δηλ. τηλεοπτικές θεατρικές
παραστάσεις. Τό θέατρο άπ' τήν
τηλεόραση δέν είναι θέατρο· είναι
τηλεόραση. Ή θεατρική έμπειρία
άπαρτίζεται καί άπό πληθώρα αι
σθητικών έρεθισμάτων πέρα άπό
τό θεατρικό έργο καί τήν παρουσία
ήθοποιών. 'Ερεθισμάτων όπως ή
παρακολούθηση ζωντανού παιξίμα
τος άπό τήν ίδια πάντα άπόσταση

Αύτοδιοίκηση νά ένθαρρύνει όργανωτικά καί οικονομικά έρασιτεχνικά ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ παρουσιάσεων
πού έφόσον ξεπεράσουν κάποιο έπίπεδο νά μεταδίδονται κιόλας. Έ
τσι οι διάφοροι έρασιτεχνικοί θία
σοι θά συγκρίνουν τή δουλειά τους
καί φυσικά τό κέρδος (όπως καί σέ
όσα παραδείγματα δώσαμε προη
γούμενα) θά προέρχεται άπό τίς
ΕΞΩ - τηλεοπτικές διαδικασίες πού
πυροδοτήθηκαν ά π'τή ν τηλεόρα
ση.
.
Σέ τούτο τό κείμενο γιά τήν τηλε
οπτική μόρφωση θά ταν παράλειψη
άν δέν έπισημαίναμε καί έναν χαρα

(πού άναπόφευκτα δίνει ξεχωριστή
έμφαση στή ροή τού λόγου, ένώ
στήν τηλεοπτική παρακολούθηση
ύπερισχύει ή ροή τής εικόνας), ή
συμπαρακολούθηση μέ κάποιο κοι
νό πού συν-άντιδρά κλπ.
ΓΓ αύτό, στόχος τής τηλεοπτικής
θεατρικής παιδείας δέν πρέπει νά'ναι ή παροχή ύποκατάστατων άλλά ή παρακίνηση - ένθάρρυνση τού
τηλεθεατή νά παρακολουθήσει θέ
ατρο. Αύτό σημαίνει πώς ή τηλεό
ραση θά πρέπει νά είναι πληροφορημένη γιά τά προγράμματα τών
θιάσων (τί παίζουν, πότε καί πού
περιοδεύουν κλπ) ώστε νά συντονί
ζει τά κατάλληλα τηλεοπτικά θεα
τρικά έρεθίσματα μέ τις εύκαιρίες
θεατρικής παρακολούθησης. Τέ
τοια έρεθίσματα μπορεί νά είναι
άποσπάσματα άπό παραστάσεις
τών ίδιων έργων, ντοκυμανταίρ καί
συζητήσεις γιά τήν έποχή ή τις συν
θήκες πού έκτυλίσσεται τό έργο, ή
τέλος όποιαδήποτε πληροφορία
πού θά βοηθήσει τόν πολιτιστικά
«μή προνομιούχο» τηλεθεατή νά
νιώσει καί νά άπολαύσει καλύτερα
μιά συγκεκριμένη ζωντανή θεατρι
κή παράσταση.
Ακόμα, ή τηλεόραση θά μπορού
σε σέ συνεργασία μέ τήν Τοπική

κτηριστικό κίνδυνο έπιπόλαιης τη
λεοπτικής πολιτικής πού τά δυό
τελευταία χρόνια διογκώθηκε άπαράδεκτα. Παλιά, οι έκπομπές μέ
«έπιμορφωτικούς» στόχους ήταν έλάχιστες. Τώρα, είναι άφόρητα πολ
λές. 'Όσο άντιδραστική είναι ή άπο
ψη πού σφράγισε τήν τηλεοπτική
μορφωτική πολιτική (ότι δηλαδή ή
μόρφωση είναι κάτι δύσκολο καί
πληκτικό), άλλο τόσο αντιδραστική
είναι καί ή έντεχνα διαστρεβλωμένη
άντίθετη άποψη: Ότι, δηλαδή, «τά
πάντα είναι καί Μόρφωση». «Ή
μόρφωση είναι εύκολα προσεγγίσιμη. Αρκεί νά πιάσεις ένα καυτό,
έπίκαιρο θέμα, νά προσθέσεις καί
δυό συνεντεύξεις μέ άρμόδιους καί
έχεις μορφωτική έκπομπή»...
Έτσι, μετά τήν ξηρασία τού πα
ρελθόντος, τώρα έχουμε τήν πλημ
μυρίδα τής μετριότητας καί τού εύ
κολου μορφωτικού προγράμματος.
Δεκάδες θέματα εύνουχίζονται μό
νο καί μόνο γιά νά μή θεωρηθεί ότι
άγνοήθηκαν, τελικά όμως δέν άφήνουν πίσω τους παρά ένα πνιγηρό
νέφος ήμιμάθειας, θολούρας καί έλ
λειψης νοητικής ύποδομής. Αύτός ό
όγκος γνώσεων (πού συνήθως άλληλοαναιρούνται) καί ό έπακόλουθος «κορεσμός» είναι σημαντική αι

Δέ χρειάζεται ένημέρωση γά τήν
άμφίβολης λειτουργικότητας πολιτι
στική κίνηση (Γκαλερί, Πρεμιέρες,
Φεστιβάλ κλπ). Όσοι ένδιαφέρο-

νται γΓ αύτά άς τά άναζητήσουν
στίς έφημερίδες.
Χρειάζεται πρώτα νά έξηγήσουμε
στόν κόσμο τό Αλφα-Βήτα τού Πο
λιτισμού. Νά τόν συμφιλιώσουμε μέ
τήν ιδέα ότι καθένας μπορεί ν' άγαπάει μιά ζωγραφιά τού Θεόφιλου
χωρίς νά είναι άπαραίτητο νά φορά
ει φουλάρι καί άκριβά δαχτυλίδια...
Δέ χρειάζεται καμιά έκπομπή
πού άπευθύνεται σέ κάποιους μέ
πολύ ειδικά ένδιαφέροντα. Αύτοί
πού έχουν τέτοια, έχουν τήν έπιλογή νά άνατρέξουν κι άλλού.
Εμάς μάς άπασχολεϊ τί θά γίνει
μ' αύτούς πού ΔΕΝ έχουν ένδιαφέ
ροντα. Όταν θά τούς ένεργοποιήσουμε, θά ξανασκεφτούμε πώς νά
τούς ικανοποιήσουμε τις καινού
ριες τους άνάγκες.
Γενικά, ή τηλεόραση πρέπει νά
κατευθύνει τούς τηλεθεατές της σέ

τία πού άποκαρδιώνει καί διώχνει
τόν πολύ κόσμο άπό τά θέματα
πολιτισμού καί μόρφωσης.
Ο σωστός δρόμος στό θέμα μας
θά ταν ό προγραμματισμός καί ή
ύπεύθυνη προετοιμασία μορφωτι
κού ύλικού πού νά παρουσιάζεται
μέσα άπό έκπομπές καθόλου σοβα
ροφανείς καί έπισημοφορεμένες.
Έ κπομπές πού νά ψυχαγωγούν·
άλλά πού έτοιμάστηκαν όχι άπό
χαζοχαρούμενους κονφερασιέ καί
δημοσιογράφους, άλλά άπό γνώ
στες τής μορφωτικής διαδικασίας,
πού θά κοπιάσουν νά ξεπεράσουν
τή μέχρι σήμερα συσσωρευμένη ιδε
ολογική διαστρέβλωση.
Τέλος, οί μορφωτικές έπιδιώξεις
τής τηλεόρασης θά πρέπει νά καταστρώνονται μέ πλάνα στόχων γιά
συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.
«Φέτος θά έπιδιώξουμε ό μέσος
τηλεθεατής νά διαβάσει 5-10 βιβλία,
νά παρακολουθήσει τρεις θεατρι
κές παραστάσεις καί νά έπισκεφτεί
πέντε καλλιτεχνικές έκδηλώσεις»
(γιά παράδειγμα). Οί έκπομπές λοι
πόν τούτης τής χρονιάς θά ένορχηστρωθούν πάνω σ' αύτούς τούς
στόχους καί θά παροτρύνουν τόν
τηλεθεατή πρός τά κεί. Ακόμη θά
τού δώσουν τήν άπαραίτητη ύποδομή ώστε νά άπολαύσει τίς παραπά
νω έκδηλώσεις. Στή συνέχεια, θά
τού δώσουν τήν εύκαιρία νά πει τίς
έντυπώσεις του μέσα άπό τηλεοπτι
κές συζητήσεις ή νά συγκρίνει τίς
έντυπώσεις αύτές μέ τίς έντυπώσεις
άλλων τηλεθεατών.
Συμπερασματικά λοιπόν, σέ μια
προοδευτική τηλεόραση ή κάθε
μορφωτική έκπομπή θά πρέπει νά
είναι μιά ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ μέ
συγκεκριμένη σκοπιμότητα καί
στόχους καί θά πρέπει νά προγραμ
ματίζεται σάν τέτοια. Έτσι, θά άντισ ταθούμ ε άνυποχώ ρητα στό
«όσο περισσότερα μορφωτικά έρε
θίσματα τόσο καλύτερα», πού προ
ωθεί τόν εύνουχισμό τής μόρφωσης
καί τήν άδιαφορια. Αντίθετα, άφού έκπονήσουμε «πλάνα στόχων»
γιά κάθε περίοδο, θά άναλώσουμε
τό δυναμικό μας στήν ύλοποίηση
αύτών τών «πλάνων». Μόνον τότε
θά μπορούμε νά μιλάμε γιά συνει
δητή προσπάθεια έξύ’ψωσης τού
πολιτιστικού έπίπεδου τού λαού
καί νά άναλάβουμε τίς εύθύνες μας
γιά τίς έπιλογές μας καί γιά τά μέσα
πού χρησιμοποιήσαμε.
Πραγματικά, μόνο μιά τέτοια λο
γική μάς άφήνει άνοιχτούς στήν
κριτική τού λαού πού φυσικά θά
θελήσει νά συγκρίνει στό τέλος κά
θε περιόδου τά άποτελέσματα μέ
τίς έξαγγελίες κι άκόμα ίσως -γιατί
όχι- θά θελήσει νά συμβάλει μέ
προτάσεις καί ύποδείξεις στήν κα
τάστρωση τού «πλάνου» τής έπόμενης περιόδου. Γιά μιά πραγματική
συμμετοχή τού λαού στά κέντρα
λήψης άποφάσεων καί άσκησης τής
έξουσίας!
Μένης Θεοδωρίδης

Ό πολιτιστικός μας πλούτος παραμένει κλεισμένος στίς βιτρίνες τού ακαδη
μαϊσμού καί τής φανφάρας.
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T a άποαπάαματα πού ακολου
θούν, όπως καί οί φωτογραφίες,
περιλαμβάνονται ατό βιβλίο
« “Εγκλημα - κοινωνία - άστυνομία» τού 'Αστυνόμου A Σ. Παξινοϋ, πού έκδόθηκε τό 1940.
Τήν έκόοαη προλογίζει καί έ
παινε ί ό περιβόητος μεταξικός
υπουργός Κ. Μανιαόάκης.
'

Ε ι ς τό «πόκερ» οί χαρτοκλέπται χρησιμοποιούν τάς έξης μεθό
δους:
1) Μ έθο δο ς « μ π α νίσ μ α το ς» .
' Επί τής όπισθίας όψεως τού παι
γνιόχαρτου καί έπί τίνος έκ τών
είκονιζομένων σχημάτων (σταυρών
κ.α.), κάμνει ό χαρτοκλέπτης εν
έλαφρόν σημείον (π.χ· έντείνει μίαν
έκ τών ύπαρχουσών γραμμών ή ε
νώνει τάς γραμμάς δύο σταυρών
κτλ), διά χημικής μελάνης τού ίδιου
πρός τό παιγνιόχαρτον χρώματος, ή
διά διαφόρων χημικών υγρών ή ειδι
κών μολυβιών, κατά τρόπον ώστε
νά μήν άντιλαμβάνεται τούτο τό
άνύποπτον θύμα.
Τά παιγνιόχαρτα σημειούνται έπίσης και δι' έλαφρών ξεσμάτων ή διά
μικρών χαραγών τάς όποιας σχημα
τίζουν οί χαρτοκλέπται διά τών ονύ
χων (νυχιές) εις τά μεγάλα φύλλα
(άσσον, ρήγαν, ντάμαν, βαλέ κλπ).
Διά τού τρόπου τούτου κατορθώνει
ό χαρτοκλέπτης, όταν μοιράζη αύτός χαρτιά νά γνωρίζη ποια φύλλα
δίδει εις τούς συμπαίκτας του.
Αλλοτε πάλιν χρησιμοποιεί ό

«Μπάνιαμα» τον βαλέ σ π α θ ί διά τον άντιχειρος τής αριστερός χειρός. ( Η θέση τής
νυχιός αημειούται διά τόξου.

Ενας άστυνομικός σας εξηγεί μεθόδους χαρτοκλεπτών

Γιατί
χάσατε ατά χαρτιά

τούς άλλους τά βλέπει κατοπτριζόμενα καί τοιουτοτρόπως γνωρίζει τί
χαρτιά έχει έκαστος άπό τούς συ
μπαίκτας του.
Ετέρα μέθοδος διά νά ίδη ο
μοιράζων χαρτοκλέπτης τό τελευταίον φύλλον τής τράπουλας διά νά
τό πάρη έάν τό χρειαστεί είναι τό
καμπύλωμα αυτού.
3) «Καμπούρα». Διά τής μεθό
δου ταύτης ό χαρτοκλέπτης έχει
πάντοτε πρός τά άριστερά του τόν
συνεργόν του καί όταν ούτος μοιρά
ζει χαρτιά ό χαρτοκλέπτης πηγαίνει
«πάσαο», καθ' ον χρόνον οί λοιποί
τρεις παίζουν, αύτός λαμβάνει εις
τά χέρια του τά ύπολειφθέντα χαρ
τιά, τά φτιάχνει ταχέως καί κατά
τοιούτον τρόπον ώστε όταν μοιράση ταύτα νά τύχουν εις τόν συμπαίζοντα σύντροφόν του ή εις αύτόν
τρία άνώτερα χαρτιά διά νά κερδί
ση. Τά χαρτιά ταύτα τά «καμπου
ριάζει» ολίγον πρός τά άνω, πιέζων
ταύτα κατά τό μέσον καί άπό τά
πλάγια, ώστε νά σχηματίζουν τήν
λεγομένην «καμπούραν» καί έπειτα
τοποθετεί έπ' αυτών τά υπόλοιπα,
τά όποια καί άναμιγνύει μέ τά πρώ
τα. Κατόπιν κόβει ό πρός τά άρι
στερά ευρισκόμενος σύντροφός του
εις τό σχηματιζόμενον σημείον τής
καμπούρας, τήν όποιαν κατεσκεύασεν ό μοιραστής διά νά δοθούν τά
χαρτιά ώς ανωτέρω εϊπομεν.
Πρέπει νά σημειώσωμεν ότι τήν
μέθοδον τούτην σπανίως έφαρμόζουν οί χαρτοκλέπται.
4) «Διπλό σκάρτο». Διά τής με
θόδου ταύτης ό χαρτοκλέπτης δρά
μόνος του. Έάν εις τά πέντε χαρτιά

χαρτοκλέπτης ένα μικρό καθρεπτάκι στρογγύλον, σχήματος διλέπτου,
τό όποιον προσαρμόζει εις τό έσωτερικόν τής παλάμης του καί τό
χρησιμοποιεί κατά τήν αύτήν μέθο
δον μέ προσοχήν, κατά τρόπον νά
μή γίνεται άντιληπτός άπό τούς άλ
λους χαρτοπαίκτας. Ή όπισθία
πλευρά τού καθρέπτου ή όποια
έφάπτεται τής παλάμης, προσκολλάται έπ' αυτής μέ μίαν κολλητικήν
ούσίαν (τσιρίσι κλπ).
2) Μ έθο δο ς « τα μ π α κ ιέ ρ α ς» .
Διά τής μεθόδου τούτης ό χαρτο
κλέπτης χρησιμοποιεί μίαν ταμπακιέραν γεμάτην σιγαρέττα ή άλλο τι
άντικείμενο τού όποιου ή έπιφάνεια είναι λίαν στιλπνή καί νά δύναται νά δικαιολογηθή ή έπί τής χαρτοπαικτικής λέσχης ύπαρξίς του, ώς
π.χ. τασάκι πρός έναπόθεσιν τής
στάχτης τού σιγαρέττου.
Τό στιλπνόν τούτο άντικείμενον
τοποθετεί ό χαρτοκλέπτης αριστε
ρά του έπί τής τραπέζης καί κα
θ' δν χρόνον μοιράζει τά χαρτιά εις
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Χ αρτοκλέπτης έφ αρμόζω ν τήν μ έθοδον
«Καλλιόπη» εις τό πόκερ.

ίνα δύναται ό χαρτοκλέπτης νά άποκρύπτη έντός τής παλάμης δύο
χαρτιά υπέρ τά κεκανονισμένα, άτινα άφού άνακατώση μέ τά λοιπά
ίδικά του καί τακτοποιήση τό φύλ
λον του δύναται νά τά πετάξη χά
μω. Η Καλλιόπη έφαρμόζεται κυ
ρίως εις τό πόκερ, χρησιμοποιείται
όμως καί εις τό σεμέν ντε φέρ ώς
καί εις τόν μπακαράν. Παρεμφερής
είναι ή μέθοδος «ματσέτο».
Αλλη μέθοδος κλοπής είναι ή διά
τής ύπό τού διευθυντού τού κέ
ντρου ή τού οικοδεσπότου τοποθετήσεως έπί τού τοίχου καί όπισθεν
ακριβώς τής θέσεως εις ήν θά καθήση τό θύμα, καθρέπτου μέ έλαφράν κλίσιν πρός τά έμπρός.
Έάν πάλιν τό θύμα φορεϊ όμματούάλια τοποθετούν άριστερά αυ
τού ισχυρόν λαμπτήρα, ότε τά έπί
τών χειρών αυτού παιγνιόχαρτα άντικατοπτρίζονται έπί τών ύάλων.

κτας άποκαλούμενον «κάψιμο».
Έάν δέ κατά τό τράβηγμα τών
χαρτιών παρουσιασθή καί άλλη φι
γούρα τότε κρατεί καί ταύτην μέ
τήν μέθοδον «σφόλι».
Χαρτοκλοπή διά νοημάτων. Ο
χαρτοκλέπτης όταν παίζη οίονδήποτε παίγνιον, συνεννοείται μέ τόν
σύντροφόν του ό όποιος κάθηται
παραπλεύρως τού θύματος (δεξιά ή
άριστερά ή καί όπισθεν) εις μικράν
άπόστασιν, προσποιούμενος ότι άναγινώσκει έφημερίδα, ή ότι παρα
κολουθεί μετ' ένδιαφέροντος. Μό
λις τό θύμα λάβη εις τά χέρια του
τά χαρτιά, άμέσως ό σύντροφος τού
χαρτοκλέπτου διά νοημάτων τά άνακοινεϊ εις αύτόν.
Ο χαρτοκλέπτης μέ τόν συνερ
γόν του εύρίσκονται ό εις άπέναντι
τού άλλου, τά δέ χαρτιά άνακοινούνται π.χ. ώς έξής: "Ασσος = τό
δάκτυλο ατό στόμα, 2 = τό δάκτυλο
στή μύτη κτλ.
Εις τό «31» οί χαρτοκλέπται έΕις τά «πλακάκια» ή «πόστες».
φαρμόζουν τάς άκολούθους μεθό
Ό χαρτοκλέπτης παίρνει τά φύλλα
δους χαρτοκλοπής:
άπό τού άσσου μέχρι τό έννέα καί
τά ψαλιδίζει έλαφρώς κατά τόν αύ
1) «Σφόλι». Εις τήν μέθοδον τού
τόν τρόπον εις τήν κορυφήν καί εις
την ό χαρτοκλέπτης δρά μόνος καί
τάς δύο κατευθύνσεις, ήτοι τά με
έφαρμόζει τό λεγόμενον «νύχιαγάλα χαρτιά (φιγούρες καί δεκάρια)
σμα» διά τού όποιου σημειώνει κα
καί τά μικρά (άπό τού άσσου μέχρι
τά τήν διάρκειαν τού παιγνίου 16
τού έννέα). Ο χαρτοκλέπτης όταν
παιγνιόχαρτα· 12 φιγούρες καί 4
κόψη τά χαρτιά άπό τά πλάγια οί
δεκάρια. Τούτο γίνεται όταν ό χαρ
«πόστες» θά παρουσιάσουν μεγάλα
τοκλέπτης μοιράζη χαρτιά, ότε έάν · χαρτιά, ένώ έάν κόψη άπό τήν κο
άντιληφθή διά τής άφής ότι τό χαρ
ρυφήν (γωνίας) τότε βγαίνουν μι
τί πού θά τραβήξη διά νά δώση εις
κρά χαρτιά. Διά τούτο κόβει άπό
τούς συμπαίκτας του είναι φιγούρα
τήν κορυφήν πολλές «πόστες» καί
μέ τήν όποιαν θά κερδίσουν, τότε
μίαν άπό τά πλάγια. Ή τελευταία
δέν τό τραβά, άλλά ταχυδακτυλουρπόστα θά παρουσιάση τότε κατ' άγικώς τραβά τό άκόλουθον φύλλον
νάγκην φιγούραν ή δέκα. Τότε έέφαρμόζων τήν λεγομένην μέθοδον
πεμβαίνει ό εις άπό τούς άβανταδό«σφόλι».
Πρέπει νά σημειωθή ότι ό χαρτο
κλέπτης έχει πρόχειρον μίαν φιγού
ραν, τήν οποίαν τοποθετεί εις τήν
άρχήν τής τράπουλας, προκειμένου
νά τήν χρησιμοποιήση όταν παραστή άνάγκη διά νά «κάψη» τόν
παίκτην, ήτοι όταν άντιληφθή ότι ό
παίκτης έχει εις τά χαρτιά του άνω
τών 22 έν συνόλω πόντων, όπότε
προστιθεμένων καί τών 10 τής φι
γούρας υπερβαίνει τούς 31 καί έπέρχεται τό κατά τούς χαρτοπαίΟ χαρτοκλέπτης βλέπει τά χαρτιά του
θύμ α τος έ π ί τού όμματούαλίων αυτού.

τά όποια λαμβάνει εις τό πόκερ
συναντήση έν ζεύγος, τότε άλλάζει
τά τρία, τά όποια άντικαθιστά μέ
άστραπιαίαν ταχύτητα, ώστε νά εύ
ρη τό χαρτί του καί νά κερδίση.
' Η μέθοδος αΰτη έφαρμόζεται
όταν δίδουν χαρτιά εις τόν χαρτο
κλέπτην καί όχι όταν αύτός μοιράζη·
5) «Ή Καλλιόπη». Ή έφαρμογή
τού είδους τούτου τής κλοπής άπαιτεϊ μακράς και πλατείας χείρας

Αντανάκλασις τών χαρτιών του θύματος
έ π ί τού όπισ θεν αύτοΰ καθρέπτου.

ρους (οί όποιοι πρέπει άπαραιτήτως νά είναι 1-2 κατά τήν διεξαγω
γήν τού παιγνίου) καί χαρίζει εις
τόν χαρτοκλέπτην τήν έν λόγω πό
στα τών χαρτιών, άφού τά θύματα
έχουν ποντάρει εις τάς υπολοίπους
πόστας, αί όποίαι θά άποκαλύψουν
χωρίς άμφιβολίαν μικρά χαρτιά καί
θά εύρεθούν τά θύματα χαμένα.
Όταν κοπούν τά χαρτιά άπό τά
πλάγια τής δεσμίδος άναμφιβόλως
θά παρουσιάσουν μεγάλα χαρτιά.
Τότε χαρίζουν εις τόν κόφτην μίαν

πόστα τήν όποιαν κόπτει ό ε'ις έκ
τών άβανταδόρων άπό τήν κορυ
φήν τού παιγνιόχαρτου (κρέμασμα)
καί ή όποια θά παρουσίαση τό
μικρότερον έξ όλων τών χαρτιών
καί τοιουτοτρόπως πάλιν τά θύμα
τα χάνουν.
Ή «Χιλιάρα» παίζεται μέ 52 χαρ
τιά καί λαμβάνει έκαστος τών δύο
παικτών άνά 26. Ό χαρτοκλέπτης
τοποθετεί ένα δεκάρι εις τήν κορυ
φήν τής τράπουλας καί έτερον εις
τό τέλος καί κατόπιν άναμιγνύει τά
φύλλα. "Οταν μοιρασθοΰν τά χαρ
τιά τό δεκάρι τό όποιον εύρίσκεται
εις τήν βάσιν τής δεσμίδος ώς φά
τσα, μέ τό γύρισμα τών χαρτιών έν
πρός έν, θά λάβη τήν σειρά τού
26ου χαρτιού εις τό μέσον τής δε
σμίδος, τό δέ έτερον δεκάρι τό
όποιον έχει τοποθετηθεί εις τήν
κορυφήν, έρχεται εις τήν φάτσαν.
Πρώτον παίζει τό θύμα καί άκολούθως ό θύτης, τά δέ παιγνιόχαρ
τα πρέπει νά έννοηθή ότι δέν άναμιγνύονται ένώ τά πλέκει κατά τό
μέσον, άλλά έμπρός όπίσω, ώστε
πάντοτε ή σειρά τών δεκαριών νά
παραμένη άμετάβλητος.
Αλλη μέθοδος κλοπής εις τό παίγνιον «χιλιάρα» είναι ή έξης. Ό
χαρτοκλέπτης όταν φθάση εις τό
26ρν φύλλον ένθυμείται ποιον χαρτί
έχει έπισημάνει εις τόν νοϋν του
καί όταν άναμίξη τά παιγνιόχαρτα
έπιτυγχάνει ώστε εις τήν φάτσαν νά
παρουσιάζεται πάλιν τό ίδιον παιγνιόχαρτον καί τοιουτοτρόπως διά
τής άνωτέρω μεθόδου άναμίξεως
τών χαρτιών κερδίζει καί πάλιν. Τήν
μέθοδον τούτην έφαρμόζει ό χαρ
τοκλέπτης διά νά μήν έξαναγκάζεται συνεχώς νά γυρίζη τά χαρτιά έν
πρός ένα. Όταν τό θύμα μοιράζη
τά χαρτιά, τότε ό χαρτοκλέπτης
παίζει εις τήν τύχην. "Αρα ή κλοπή
γίνεται όταν αύτός μοιράζη, οπότε
τά δύο είκοσιεξάρια πρέπει νά παρουσιάζουν τήν αυτήν φάτσαν.
«Στραβή». Εις τήν «στραβήν» κο
ντσίναν, πάλιν παίζει ό καθείς μέ 26
χαρτιά. Η κλοπή εις τό παίγνιον
αύτό διαπράττεται ώς έξης: Ό χαρ
τοκλέπτης κατά τήν διεξαγωγήν
του παιγνίου κλέπτει μέ έν οίονδή-

Τό «νύχιασμα».

ποτέ λιμόχαρτον, ώς λ.χ. μίαν φι
γούραν, τόν ρήγαν, καί κατόπιν ό
ταν έμφανισθή ό άλλος ρήγας, κλέπτει καί αύτόν μέ άλλο λιμόχαρτον,
όπότε πλέον δέν είναι δυνατόν νά
άποδειχθή εις τό τέλος τού παιγνι
διού ή διαπραττομένη χαρτοκλοπή.
Όταν έλθη ή σειρά τού χαρτο
κλέπτου νά μοιράση τά χαρτιά,
προσποιείται ότι μετρά ταύτα πριν
τά δώση εις τόν συμπαίκτην του νά
τά κόψη, έν τούτοις όμως τακτο
ποιεί κατά τήν έξης σειράν: 1,2,3,

καί 4. Ταύτα μέ τρόπον άποκρύπτει εις τήν παλάμην τής άριστεράς
χειρός του, κόπτει μέ τήν δεξιάν
του χείρα, τραβά τά χαρτιά πρός
τήν άριστεράν του καί θέτει άμέσως
φάτσα κάτω άπό τά κομμένα χαρ
τιά τήν τακτοποιηθείσαν σειράν
τών 4 χαρτιών, ήτοι 1,2,3 καί 4 καί
τοιουτοτρόπως άχρηστεύει τόν άντίπαλόν του κατά τέσσαρα χαρτιά,
διότι δέν πιάνει ούδέν άπ' αύτά έφ' όσον παίζονται κατά κατιοϋσαν
κλίμακα ήτοι, 4,3,2 καί 1.
Εις τά διάφορα παίγνια τών χαρ
τιών διαπράττονται ποικίλοι κλοπαί
έξ ών περιγράψαμεν τάς συνηθεστέρας έκ τούτων, πρέπει όμως νά
σημειωθή, ότι ή χαρτοκλοπή περιο
ρίζεται κατά πολύ διά τής τοποθετήσεως τής τράπουλας κατά τήν
διανομήν έπί τής τραπέζης καί ούχί
έπί τών χειρών τού έκάστοτε μοιράζοντος.
Η κυβεία, (μπαρμπούτι) -διεξά
γεται διά κύβων (ζάρια) τοποθετουμένων έντός ποτηριού, δερμάτινου
συνήθως, ή άλλου μικρού δοχείου
καί ριπτομένων έπί τής τραπέζης.
Τό παίγνιον τούτο θεωρείται ώς ή
άληθής μάστιξ τών έργατικών τάξε
ων, διό καί άπαγορεύεται άπολύτως
εις όλας τάς κατηγορίας τών λε
σχών.
Κατά τό παρελθόν όμως έλειτούργουν παρανόμως ύπό μορφήν
καφενείων διάφοροι κυβοπαικτικαί
λέσχαι, εύρισκόμεναι ώς έπί τό
πλείστον εις τά κυριώτερα σημεία
τής πρωτευούσης. Εις τάς λέσχας
ταύτας έσύχναζον άτομα κατωτάτης ύποστάθμης, γνωστοί σεσημα
σμένοι κακοποιοί, άεργοι ώς έπί τό
πολύ, συστηματικοί έγκληματίαι έχοντες τήν συνείδησιν καί τήν διά
νοιαν πεπορωμένην. Ως έκ τούτου
τά κέντρα ταύτα θεωρούνται άνέκαθεν ώς φωλεαί κακοποιών, άποτελούντα κίνδυνον διά τήν δημο
σίαν τάξιν καί άσφάλειαν. Έλειτούργουν δέ ταύτα κατά σύστημα
άξιοθαύμαστον καί παρέσυρον συ
νήθως εις αύτά άφελείς έπαρχιώτας
έρχομένους εις Αθήνας διά διαφό
ρους ύποθέσεις των, τούς όποιους
ένέπλεκον εις τάς παγίδας των καί
τούς κατέστρεφον οίκονομικώς.
Χρησιμοποιούν δέ οί κακοποιοί ούτοι, όσάκις πρόκειται νά έξαπατήσουν τά θύματά των, καί ειδικά
ζάρια μερικαί όπαί τών όποιων έ
χουν καλυφθή κατά τρόπον άφανή
δι’ υδραργύρου ούτως, ώστε ο παί
κτης νά φέρη κατά τήν διεξαγωγήν
τού παιγνίου πάντοτε τόν αύτόν
κερδίζοντα άριθμόν.
Διά νά άποφεύγουν τόν έλεγχον
τής άστυνομίας καί διά νά έξουδετερώνουν καί άντιμετωπίζουν τελεσφόρως τάς έκάστοτε έρεύνας αυ
τής, οί έντός τών λεσχών τούτων
ένδιαιτώμενοι μονίμως παϊκται, άπαρτίζουν συμμορία καί μεταχειρί
ζονται διαφόρους μεθόδους καί τε
χνάσματα.
1) Τό κύριον τέχνασμα τών διευθυνόντων κυβοπαικτικάς λέσχας εί
ναι ή τοποθέτησις έξωθι τών λε
σχών άνθρώπων έμπιστων των (πα
ρατηρητών), οί οποίοι είναι γνωστοί
ύπό τό όνομα «τσιλιαδόροι». Απο
κλειστικόν έργον αύτών είναι νά
ειδοποιούν τούς παίκτας περί τών

έκάστοτε έφόδων τής άστυνομίας.
Σημειωτέον ότι οί παϊκται μή φειδόμενοι χρημάτων, τοποθετούν ένίοτε
δύο ή καί τρεις «τσιλιαδόρους» κα
τ' άναλόγους άποστάσεις εις ώρισμένα περίβλεπτα μέρη, χρησιμο
ποιούμενα ώς παρατηρητήρια, έκ
τών όποιων καί ή παραμικροτέρα
κίνησις τών άστυνομικών καθίστα
ται άντιληπτή. Ένεκεν τούτου πλείσται άστυνομικαί αιφνιδιαστικοί έ
φοδοι άποβαίνουν άκαρποι.
2.
' Η κυβοπαιξία καί παράνομος
χαρτοπαιξία διενεργείται πάντοτε
εις ιδιαιτέραν αίθουσαν κειμένην
εις τό βάθος τής λέσχης, εις άρκετήν άπόστασιν άπό τής κυρίας εισό
δου. Τούτο δέ διά νά καθίσταται
δύσκολος ή έπ' αύτοφώρω βεβαίωσις τής συντελουμένης παραβάσεως, έφ’ όσον τά άστυνομικά όργανα
έχουν νά διανύσουν άρκετήν άπόστασιν. Τοιουτοτρόπως ή παράβασις συγκαλύπτεται.
3)
Χρησιμοποιούν κύβους μικρού
μεγέθους (τοιούτους παρασκευά
ζουν οί κατάδικοι τών φυλακών
Αίγίνης) ή έκ κηρού, τούς όποιους

όσάκις έμφανίζεται ή άστυνομία,
καταπίνουν διά νά μή συλληφθοΰν.
Πρός τόν σκοπόν τούτον εις έκα
στον κυβοπαικτικόν κέντρον προσ
λαμβάνεται μέ χρηματικήν άμοιβήν
άτομον τής άπολύτου έμπιστοσύνης των, τό όποιον άποκλειστικώς
φροντίζει διά τήν έξαφάνισιν τών
κύβων, οί όποιοι είναι τό σπουδαιότερον πειστήριον τού άδικήματος.
Τό μισθωτόν τούτο άτομον ή άπορρίπτει τούς κύβους έκ τών παραθύ
ρων εις τάς στέγας τών παρακειμέ
νων οικιών, ή έντός ρωγμών έπίτηδες κατασκευασμένων, ή τά άποκρύπτει έντός τών ώτων του μέ
τεμάχιον βάμβακος, ή κάτωθεν τής
γλώσσης του, ή εις άλλον μέρος τού
σώματός του, ή καί τούς καταπίνει.
Μετά τόν διά Νόμου περιορισμόν
τών τυχηρών παιγνίων, οί χαρτοπαϊκται έφεύρον μηχανικά μέσα έπί
σκοπώ χαρτοπαιξίας, τά όποια ό
μως τελικώς έχαρακτηρίσθηααν ώς
τνχηρά. Τοιαύτα μηχανήματα άπόκεινται εις τό Έγκληματολογικόν
Μουσείον τής Γενικής Ασφαλείας
Αθηνών.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:
Τί επιτρέπεται
καί τί απαγορεύεται στό στρατό
(άπό έμπιατευτική διαταγή)

’Επιτρεπόμενα
Παίγνια
1.
2.
3.
4.

Μπριτζ
Γουίστ
Πρέφα
Πικέτο
5 . Μπεζίκι
6. Σκαμπίλι
7. Τριόμφο
8. Κοντσίνα
9. Ξερή
ΙΟ. Πάστρα
11. Κιάμο
12. Σάλιο
13. Τριταέτι
14. Πινάκλ
15. Κούπες
16. Τσιγκονινέτο
(ή Ντόμινο ή Είκοαάρι)
17. 'Εξήκοντα εξ
18. Κιντίλιο
19. Αντίς Αμπέμπα ( Αβυοοινία)
20. Πινάκλ (Μέ μίαν όεαμίόα
παιγνιοχάρτων)
21. Ντόμινο
22. Τάβλι
23. Μπίλιον
(Τάβλι παιζόμενον όι ' 60 πεσσών
καί όιά μετάλλινων σφαιρών)
24. Ζατρίκιον (Σκάκι)
25. Ντάμα
26. Σφαιριστήρια λειτουργούντα όιά
χειροκινήτου στέκας ανεξαρτήτως
άρώμοϋ μπίλιων.
27. Πρίκι
28. Δυναμόμετρα
29. Σκοποβολή έπί άκινήτου στόχου
30. Μαγιόγκ
31. Αυτόματος πιστολιομός
32. Κυλινόροακόπηαις
33. Μπιλιαρόάκι
34. Εύρώπη

Απηγορευμένα
Παίγνια
1. Μπακαράς μέ ένα ή όύο ταμπλώ
2. Σεμίν ντέ Φέρ
3. Φαραώ
4. Λασχάνες
5. Τράντε ε χαράντ
6. Φράμπουλα ή Φραμπονάζ
7. Είκοσι ένα
8. Τριάντα ένα
9. Κιλιτζί
10. Χιλιάρα ή Καλχούτα
11. Είκοσι έξ
12. Ντούμ Ντούμ
13. Παααέτα
14. Παππάς
15. Ρουλέτα
16. Περιστρεφόμενος
ήριβμημένος δίσκος
17. Περιστρεφόμενος όίσκος
(Μαύρο ή Κόχχινο)
18. Αλογάκια
19. Σβουράχι
20. Λοταρία
21. Μπαλάκια ή Κλήροι
22. Ζάρια

23. Στριφτό ή ψιλό
24. Μονά ζυγά
25. Δακτυλήβρες
26. Καρυδάκια
27. Αίνιγμα ιπποδρομίου
28. Τόμπολα
29. Πόκερ
30. Πόκα
31. Χαρακίρι
32. Κοϋμ κάν
33. Τουμπουκτού
34. Μάους
35. Εκαρτέ
36. Ράμι
37. Πινάκλ μέ δυό δεσμίδες
38. Ρώμα
39. Μπαταίκα
καί Μπαταίκα Αμερικάνικη

53

γράμματα πού λάβαμε________Jg^zS
Σάν τόν Παναγιώτη...

ΚΚΕ έσ καί φαντάροι

Σχολιαστή,
όλα τά ξέρεις, έντάξει! Κινείσαι καί
κατανοείς. Αναλύεις μαρξιστικά καί
όχι μόνο, προσεγγίζεις, αρχειοθετείς,
ένημερώνεις τή φιλμογραφία σου, χαι
ρετίζεις τήν τελευταία έκδοση τού
« Εξάντα» υποκρίνεσαι στον γνωστό
τής άγνωστης κάτω άπ' τή βροχή, πα
ρατηρείς έξουσιαστικά, εξουσίας
ποιας σοί δοθείσης;
Άκούς Dylan, μά φοράς καί πολύ
χρωμη μόδα, έξασκεϊσαι στόν καθρέπτη γιά έκφράσεις πρωτότυπες, ικα
νές γιά τό βήμα έκείνο πού θά τούς
ζαλίσει όλους, συγκρουόμενες ιδεολο
γικές άντιστήξεις, πρόσωπα λατρευτά,
άντιεξουσιαστική καλλιέργεια μέσα ά
π' τά massa media, έκπόρνευση, ξόδεμα μπούμεραγκ.
Βολεύτηκες, σάν τόν Παναγιώτη,
πού κατάλαβε τούς όρους, λατρεύει
τούς οίκολόγους καί τίς φεμινίστριες,
ποζάρει καθημερινά σέ ρόλους αύτοσχέδιους, μά έφικτούς. Απείθεια
κρύβεται μέ θράσος καί λευκή συνεί
δηση σέ άτέλειωτα Café καί donuts
centers. Καί ή στιγμή τού έρωτα! Κενόλευκό χαρτί - έρωτας - στιγμή του Στιγμή έρωτα - Στιγμιαία - έρωτική.
Πάλι - έπαναληπτικά - μόνος, εύαίσθητη ύποτροπή, τί νά βρεις σέ στί
χους καί έξώφυλλα; Καί έξομολόγησηξόδεμα, τό άντίθετο τού καπιταλι
σμού = συσσώρευση.
Καί βλέπεις τίς έργατικές διαδηλώ
σεις καί όχι μόνο, γίνονται άκόμα
άκόμα καί τώρα, τώρα;;
Σταμάτης Καταπόδης

Αγαπητέ Σχολιαστή,
Αφού δέν ύπήρχε καμιά άπάντηση
στό τεύχος No 10, άποφάσισα νά
συμβάλω στή δια-λεύκανση τών «ΜΕ
ΛΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ» τού Κ.Β. (σελ.
21 τεύχος 9).
Πράγματι, μιά άπαράδεκτη ταχτική,
ταυτισμένη μέ τίς πιό μαύρες παραδό
σεις τού σταλινισμού, άναβίωσε στήν
πορεία τού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (83),
όταν διάφορες γκρούπες έπώνυμες
(άλλωστε είχαν και πανώ υπογραμμέ
να, πού φαίνεται πώς ό Κ.Β. άπόφυγε
νά τά δεί γιατί δέν βόλευαν τό σχόλιό
του), προσπάθησαν, τραμπουκίζοντας σέ βάρος μελών καί στελεχών
τού ΚΚΕέσωτερικού καί τής ΕΚΟΝ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ νά διασπάσουν τό
μπλόκ τού ΚΚΕέσωτερικού. Οί δι
καιολογίες πού προβλήθηκαν άπό
τούς έπιτιθέμενους, ήταν πώς έπρεπε
νά μπούν οί φαντάροι πού συμμετεί
χαν στήν πορεία γιά νά μή συλληφθούν, βέβαια αυτή ή δικαιολογία
κατέρρευσε όταν μέλος τής Κ.Ε. τού
ΚΚΕέσωτερικού, πρότεινε νά μπούν
οί φαντάροι στόν χώρο τού ΚΚΕέσωτ., σάν αυτόνομο μπλόκ, (άλλά μό
νο οί φαντάροι όχι καί οί δήθεν προ
στάτες τους), καί τότε οί αυτόκλητοι
προστάτες τών φαντάρων άντί νά άποδεχτούν τήν πρόταση έπέμεναν
στήν προσπάθειά τους νά διασπάσουν τό μπλόκ τού ΚΚΕέσωτερικού,
χωρίς έπιτυχία βέβαια παρά τίς κλω
τσιές πού δέχτηκαν, στά κρυφά, μέλη
τής περιφρούρησης άπό τούς όψιμους
ύπερασπιστές τών δικαιωμάτων τών
φαντάρων.
"Ισως κ. ή σ. Κ.Β. θά πρέπει νά
άποφεύγονται οί συναισθηματικές
φορτίσεις, ένάντια στόν όργανωμένο
φορέα τής άνανέωσης «έλαφρά τή
καρδία», σέ τέτοιο βαθμό πού νά
άλλοιώνεται ή πραγματικότητα άν θέ
λουμε νά λεγόμαστε άριστεροί καί
μάλιστα τής άνανέωσης. "Αν όμως τό
σχόλιό σου αύτό δέν είναι άποτέλεσμα συναισθηματικής φόρτισης, τότε
συνιστά προβοκάτσια ένάντια στό
ΚΚΕέσωτερικού.
Φιλικά
Αντωνη Σάρδης
ΠΑΝΤΕΙΟΣ Α.Σ.Π.Ε. 28.12.83

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ τεύχος 50 Δε
κέμβρης '83
ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΥΛΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΡΩ τεύχος 11 Δεκέμβρης
83
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
τεύχος 6 13/1/84
ΔΙΑΒΑΖΩ τεύχος 85 11/1/84
ΔΙΑΛΟΓΟΣ τεύχος 7 5/1/84
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
τεύχος 270 17/12/83
Η ΛΕΞΗ τεύχος 29-30 Νοέμβρης-Δεκέμβρης '83
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΓΑ τεύχος 9:
11/1/83
ΟΘΟΝΗ τεύχος 14, Ιανουάριος-Μάρτιος 84
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
τεύχος 2 (1549) 12/1/84
Ο ΣΤΡΕΦΗΣ τεύχος 7 Νοέμβρης '83
ΠΟΛΙΤΗΣ τεύχος 04-65 ΝοέμβρηςΔεκέμβρης '83
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τεύχος 7-8 ΝοέμβρηςΔεκέμβρης '83
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ τεύχος 5
Νοέμβρης-Δεκέμβρης '83
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ τεύχος 19 Δε
κέμβρης '83
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τεύχος
14 Νοεμ.-Δεκέμβρης '83
ΤΑ ΧΑΝΙΑ τεύχος 15 26/12/83
ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΙΟΥ τεύχος 4 Νο
έμβρης-Δεκέμβρης '83

Γιά τούς άντιρρησίες
συνείδησης
Φίλε Σχολιαστή,
Λυπάμαι πού άφορμή γιά τήν πρώτη
έπικοινωνία μου μαζί σου άποτελεί
ένα έξαιρετικά κακογραμμένο κείμε
νο τού συνεργάτη σου «Σ.» μέ τίτλο
«Οί άντιρρησίες συνείδησης» πού δη
μοσιεύεται στήν στήλη «..σχόλια...
σχόλια... σχολιαστής» τού τεύχους 10.
Θέλω νά πώ δηλαδή ότι ή γνώμη πού
έχω γιά τόν «Σχολιαστή» καί γιά τούς
συνεργάτες του είναι γενικά πολύ κα

λύτερη άπ' αυτήν πού έχω γιά τό
σχόλιο αύτό καί γιά τόν κύριο «Σ »
Βέβαια δέν είναι (καί τόσο) κακό τό
νά άγνοείς ορισμένα πράγματα. Κακό
όμως είναι νά περιφέρεις τήν άγνοιά
σου αύτή ύπερφίαλα καί νά τήν άναγορεύεις σέ κριτήριο μέ τό όποιο
κρίνεις τίς ένέργειες άλλων, -πού ένίοτε άποδεικνύονται πιό «γνωστικά»
άπό σένα, (περίπτωση «Σ.»).
Ό κύριος λοιπόν «Σ.» γράφει στό
κείμενο πού βρίθει άπό ανακρίβειες
ότι: «τό θέμα τών άντιρρησιών συνεί
δησης -γιά θρησκευτικούς τουλάχι
στον λόγους- είχε ύποτίθεται ρυθμι
στεί μέ νόμο μετά τήν μεταπολίτευση
(έπί ύπουργίας Άβέρωφ)». Και παρα
κάτω άναρωτιέται: «γιατί μένει ό νό
μος άνεφάρμοστος». Ωστε κύριε
«Σ.» τό θέμα έχει μερικά ρυθμιστεί!!
Τά όσα προβλέπει ό νόμος 231/77
είναι ρύθμιση; Η χωρίς όπλα στρα
τιωτική θητεία μέσα στό στρατιωτικό
σύστημα καί γιά διπλάσιο χρόνο άπό
τήν κανονική άποτελεί γιά σάς ρύθμι
ση; Καί μείς πού νομίζαμε ότι ή μονα
δική άποδεκτή ρύθμιση θά ήταν ή
πολιτική θητεία (γιά κάποιο εύλογο
χρονικό διάστημα) σέ νοσοκομεία,
δημ. έργα κλπ. Καί ποιος «νόμος πού
ρυθμίζει τό θέμα παραμένει άνεφάρ
μοστος»; Οί άντιρρήσιες συνείδησης
πού είναι φυλακισμένοι στήν Ελλάδα
καταδικάστηκαν άπλούστατα γιατί
άρνήθηκαν τήν άοπλη στρατιωτική
θητεία όπως άκριβώς καί τήν ένοπλη.
Ό νόμος έφαρμόζεται κανονικότατα
καί «σωστά». Επιτρέψτε μου νά ύποθέσω κύριε «Σ.» ότι γιά νά άποκαλείτε τόν νόμο 731 «ρύθμιση» καί «άνεφάρμοστο» μάλλον δέν πρέπει νά έχε
τε ΙΔΕΑ άπό τό περιεχόμενο τού νό
μου.
Σάν νά μήν έφταναν όμως αυτά, ό
κ. «Σ.» λίγο παραπάνω μέμφεται τήν
Ελληνική Επιτροπή τής Διεθνούς
Αμνηστίας γιά τό ότι δέν τήν «Προ
βλημάτισαν» οί 28 πρόσφατες καταδί
κες άντιρρησιών συνείδησης. Πληρο
φορώ λοιπόν τόν «Σ.» ότι τά έθνικά
τμήματα τής Δ.Α. δέν άσχολούνται μέ
υποθέσεις πού άφορούν τήν ίδια τους
τήν χώρα. Μάλλον θά τό άγνοούσε
καί αύτό ό κύριος «Σ.». Καί ποιό
νόημα έχει νά άπομονωνεται ή όποια
πρακτική τού ελληνικού τμήματος
άπό τή συνολική πρακτική της Δ.Α.
παγκόσμια μιά πού ή Δ.Α. πριν καί
πάνω άπ' όλα είναι ένας Διεθνής ορ
γανισμός μέ ένιαία πρακτική;
Γιά τό συγκεκριμένο θέμα, ή Διε
θνής Αμνηστία παντού καί στήν Ελ
λάδα υιοθετεί σάν κρατούμενους συ
νείδησης -μεταξύ πολλών άλλων- καί
τούς άντιρρησίες συνείδησης. Τόν Α
πρίλη τού 81 ή Δ.Α. έργαζόταν γιά τήν
άποφυλάκιση 75 άντ. συν. στήν Ελ
λάδα στά τέλη τού 81 γιά λογαριασμό
51 καί στά τέλη του 82 γιά 16 (στοι
χεία άπό τίς «άναφορές» της τών
χρόνων 81. 82, 83 άντίστοιχα). Σχετι
κά γράμματα 3 γαλλικών ομάδων τής
Δ.Α. έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς
στή στήλη άλληλογραφίας τού περιο
δικού «Ταχυδρόμος». Επίσης στίς 24
Νοέμβρη τού 1981 ή Δ.Α. έγραψε

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑ
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

γράμμα στόν νεοεκλεγμένο πρωθυ
πουργό Ανδρέα Παπανδρέου όπου
τού έπεσήμανε ότι: «ή χωρίς όπλα
θητεία μέσα στό στρατιωτικό σύστη
μα δέν άποτελεί ικανοποιητική εναλ
λαγή στήν στρατιωτική θητεία». Σχε
τικά μέ τό ότι όλοι οί Κρατούμενοι
συνείδησης ήταν (καί είναι καί μέχρι
σήμερα νομίζω) μάρτυρες τού Ιεχω
βά έλεγε ότι παρ' όλ' αύτά: «Πι
στεύουμε ότι όλοι οί άνθρωποι στήν
Ελλάδα πού είναι έπιδεκτοί στρατιω
τικής θητείας θά πρέπει νά έχουν τό
δικαίωμα νά άρνηθούν νά διεξαγά
γουν τέτοια θητεία γιά λόγους συνεί
δησης».
Οί «άντιρρησίες συνείδησης» λοι
πόν έχουν «προβληματίσει» τήν Δ.Α.
(κατά πώς γράφει καί ό «Σ.») πολύ
πριν άσχοληθεί μ' αυτούς ή όποια έναλλακτική ή άνανεωτική άριστερά
καί τό όποιο κίνημα ένστολων πολι
τών καί ό κύριος «Σ.».
Επειδή διαβλέπω τόν υπαρκτό κίν
δυνο μ' όλ' αυτά νά νομίσουν κάποιοι
έπιεικώς άσχετοι τήν Δ.Α. Ιεχωβάδι
κη ή σιωνιστική όργάνωση, τούς συ
στήνω νά διαβάσουν όποιαδήποτε «άναφορά» της Δ.Α. άπό τό 1961 καί
μετά στίς χώρες « Ισραήλ καί κατεχόμενα έδάφη» καί «Νότια Αφρική»
-κατ' έξοχή φιλοσιωνιστικό κράτοςκαί τό ξανασυζητάμε. Θά θυμίσω άκόμη ότι ή Εφημερίδα «Χριστιανική»
τής Χριστιανικής Δημοκρατίας, -ό,τι
πιό άντισιωνιστικό καί άντιιεχωβάδικο ύπάρχει στήν Ελλάδα- έχει στό
παρελθόν δημοσιεύσει δελτίο τύπου
τής Αμνηστίας γιά τό Μαρόκο. Καί
βέβαια ή Δ.Α. άσχολείται μέ πολλά
άλλα πράγματα έκτος άπό τούς θρη
σκευτικούς ή πολιτικούς (σέ άλλες
χώρες) άντιρρησίες συνείδησης.
Συμφωνώ μέ τόν κύριο «Σ.» ότι
«χρειάζεται τό συντομότερο δυνατόν
μιά έρευνα πού νά καταδειχνει πραγ
ματικά τί γίνεται στήν Ελλάδα, πόσοι
κρατούμενοι υπάρχουν κλπ.» καί έλπίζω ότι έτσι θά μπορέσει νά πληροφορηθεϊ καί ό ίδιος τίς πραγματικές
διαστάσεις τού θέματος. Τού προτεί
νω μάλιστα νά άπευθυνθεί γιά πληρο
φορίες στήν Διεθνή Γραμματεία της
Δ.Α. στό Λονδίνο καί τόν προετοιμά
ζω ότι «θά πάθει πλάκα» άπό τόν
όγκο, τήν πληρότητα και τήν άκριβεια
τών πληροφοριών πού θά πάρει - στό
βαθμό βέβαια πού αυτές δέν είναι
έμπιατευτικές.
Καί μιά πού μιλάμε γιά άνθρώπινα
δικαιώματα, συγχαρητήρια στόν X.
Δημάκη γιά τά όσα έγραψε (άπ έξωάπ' έξω) γιά τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί
τήν οικιστική πολιτική σέ Ροδόπη καί
Ξάνθη. Δέν κάνει καί κανένα ταξιδάκι
κατά κεί; Τού υπόσχομαι ότι θά βρει
πολύ πράγμα, αρκεί βέβαια νά έχετε
τό θάρρος νά γράψετε γιά τήν κατα
πίεση τής Τουρκικής μειονότητας
στήν Δυτική Θράκη. Βέβαια κάτι είχε
ψελίαει καί ό άνεκδιήγητος έκείνος
πρόεδρος τών ΗΠΑ, ό ΚΑΡΤΕΡ. στήν
έκθεση γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα
πού ύπέβαλε στό Κογκρέσσο τό 1978
άλλά αυτόν τόν άποστομώσαμε άμέσως: Ήταν Αμερικανός καί Ιμπερια
λιστής. Τέλος, δέν ξέρω πώς θά δημο
σιευτεί αυτό τό γράμμα, πάντως ήταν
γραμμένο σέ μονοτονικό.
Μέ έκτίμηση,
Κ.Γ.
5!

γράμματα πού λάβαμε
Ή γάτα καί τό ποντίκι
Ρέ σείς,
Αφού εϊσαστε υπόλογοι απέναντι
στό ΠΟΝΤΙΚΙ, πάτε νά βγείτε και
λάδι άπό πάνω; Τί ανόητες ευαισθη
σίες, αλλά καί τί άστήρικτες δικαιολο
γίες μάς τσαμπουνάει ό Γ.Π. (Γιώργος
Πιτουρόπουλος;) στό τ. 10 γιά νά...
άποφύγει, τάχατες, τό διάλογο, «αυ
τού τού τύπου;» Καί ποιός μιλάει
μωρέ γιά δεοντολογίας; Εσείς; Φωνά
ζει ό κλέφτης γιά νά φοβηθεί ό νοικο
κύρης; Ν' άνοίξω λοιπόν έγώ διάλογο
μέ τόν Γ.Π., άφού θέλει νά τόν άποφύγει μέ «όποιοδήποτε έντυπο», σάν
κοινός αναγνώστης καί τών δύο έντυ
πων. Γράφεις Γ.Π. δτι «στό 7ο τεύχος
τού Σ. δημοσιεύσατε μιά πληροφορία
ότι τό ΠΟΝΤΙΚΙ έξααφάλισε δάνειο
13 έκ. δρχ. καί ότι ζητούσατε κάποιες
διευκρινίσεις άπ αύτό».
Γράφεις άκόμα Γ.Π. ότι ένα τέτοιο
έρώτημα «μπορεί νά πάρει είτε κατα
φατική, είτε άρνητική άπάντηση (έφ' όσον υπήρχε), άλλά σίγουρα άπά
ντηση συγκεκριμένη καί πολιτική
(Σ.Σ. τί θά πεϊ στην περίπτωση αύτή
«πολιτική άπάντηση», θά σού ήμουνα
ύπόχρεος αν μού έξηγούσες) καί ότι
«δέ θά είχατε κανένα πρόβλημα νά
δεχθείτε τή διάψευση τής πληροφο
ρίας σας, αν υπήρχε άπάντηση σαφής
καί συγκεκριμένη».
Γράφεις τέλος Γ.Π. ότι «άντί αυτού
τό ΠΟΝΤΙΚΙ διάλεξε τό άόριστο καί
άνώνυμο ύβρεολόγιο («κάπου γρά
φτηκε» «κάποια τσογλάνια», «νά πε
ράσουν νά πάρουν τά τρία), ...φτάνο
ντας στήν κορωνίδα νά ταυτίσει αύτούς τούς άνώνυμους κάποιους μέ
τήν έπώνυμη « Ελεύθερη Ωρα».

Βρέ τό κακό τό ΠΟΝΤΙΚΙ! Πού όέν
άπάντησε μέ σαφήνεια, συγκεκριμένα
καί άρνητικά! Σού γράφω λοιπόν έγώ
Γ.Π. τί έγραψε τό ΠΟΝΤΙΚΙ, αμέσως
μετά τή δημοσίευσή σου, στό τ. 7 (βλ.
Φ. 228- 7.10.83 σ.2):
«Κάπου μάς είπαν ότι γράφτηκε
μιά ψευδέστατη καί (ειδικά γιά μάς)
συ-κο-φα-ντι-κή πληροφορία; ότι δή
θεν πήραμε... δάνειο(!) 13.000.000
δρχ!!!
Πρόταση γι’ αύτούς πού τό γραψαν:
δέν έρχεστε παιδιά νά πάρετε τά...
τρία;»
(Σ.Σ. δική μου: χρήσιμες λέξεις; «ψευ
δέστατη», «συκοφαντική πληροφο
ρία», «δήθεν πήραμε»).
Καί σέ ρωτάω ρέ Γ.Π.: αύτή δέν
είναι άπάντηση άρνητική. σαφής καί
συγκεκριμένη, Γιατί δέν τή δέχτηκες;
Γιατί σύμφωνα «μέ τήν όποια δεοντο
λογία (πού χαρακτηρίζει τόν Τύπο»
-όπως γράφεις στό τ. 10- δέ διέψευσες στό ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ (τ.8)
τού ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ, τήν πληροφορία
σου (πού' στό τ. 10 γίνεται άπό έγκυ
ρη πηγή προερχόμενη, ένώ στό τ. 7
ήταν άπλώς φήμη) καθώς τό ΠΟΝΤΙ
ΚΙ σού λέει, ότι ειδικά γι’ αύτ® είναι
συκοφαντική; Καί άν σέ πείραξαν τό
«κάπου γράφτηκε» καί τό «έλάτε νά
πάρετε τά... τρία», γιατί δέ βγήκες
ΤΟΤΕ νά πεϊς, κι έρχεσαι μέ τόση
καθυστέρηση στό τ. 10 νά μάς κάνεις
τόν εύαίσθητο;
Καί ειδικά γι' αύτό τό θέμα, άν
θέλεις μιά άποψη, τό ΠΟΝΤΙΚΙ έγρα
ψε κάτι στό στύλ τού μήκους κύματος
πού έκπέμπει: ένα καλαμπουράκι,
πού είχε καί τήν πλάκα του. Έσύ,
κοτζάμ συντάκτης τού ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ
-πού κάνει κι αύτός τίς πλάκες τουάμέσως έχασες τό χιούμορ σου; Τρί
χες μάς λές Γ.Π.! Δέν έκανες άμέσως

Παλιά τεύχη τού «Σχολιαστή» μπορείτε νά βρείτε:
ΑΘΗΝΑ
-Βιβλιοπωλείο «ΕΣΤΙΑ» Σόλωνος 60
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τίς διαψεύσεις πού έπρεπε καί τώρα
ψάχνεις ψύλλους στ' άχυρα, μήπως
καί βρεις κανένα πάτημα ν' άκουμπήσεις! Όσο γιά τό «κάπου γράφτηκε»
(άντί γράφτηκε στό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ)
πού χρησιμοποίησε τό ΠΟΝΤΙΚΙ, έ ρέ
Γ.Π. άκόμα «κάπου» εϊσαστε. Τί φα
ντάστηκες; Οτι έχετε καταξιωθεί μέ
10 τεύχη μέχρι τώρα; Κούνια πού σέ
κούναγε... Οί μισοί καί παραπάνω σάς
άγοράζουν γιά τόν Αρκά καί τόν
Ίωάννου καί μόνο. Κι άν πιστέψουμε
καί τά στοιχεία τού Πρακτορείου πού
δημοσίεψε τό ΑΝΤΙ (τ. 246, σ. 26)
ούτε 10.000 τεύχη δέν πουλάτε. Α
ντίθετα τό Ποντίκι έχει φτάσει μετά
άπό 240 φύλλα νά άγοράζεται άπό
70.000 άτομα καί νά θεωρείται άπό
τά πιό έγκυρα φύλλα (άν όχι τό πιό
έγκυρο) στή γύρα! Καί ξέρεις γιατί,
Γ.Π.; Γιατί δέ δημοσιεύει πληροφο
ρίες τού ποδαριού όπως έκανες έσύ',
άλλά ψάχνει όχι άπλώς νά τίς διασταυ
ρώσει, άλλά νά έξασφαλίσει άποδείξεις πρώτα. Γι’ αύτό καί δέν έχει χά
σει ούτε μιά δίκη μέχρι τώρα!
.Αλλά γιά νά πάμε καί παρακάτω:
πάει λοιπόν τό τ. 8 χωρίς διάψευση,
πάει καί τό τ. 9 κι έσύ' πού έχεις ρίξει
τή λάσπη σου -άς πούμε άθελα, άς
πούμε άπό έρασιτεχνική άφέλεια- πέ
ρα άρμενίζεις. Βγαίνει τότε ή ΕΛΕΥ
ΘΕΡΗ ΩΡΑ καί γράφει κι αύτή τά
ίδια γιά τό ΠΟΝΤΙΚΙ.
Καί ξαναβγαίνει τό ΠΟΝΤΙΚΙ (φ.
237 - 9.12.83 - σ. 13) καί κάτω άπό τόν
τίτλο ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ γράφει:
« Η άρχή έγινε μέ κάτι τσογλάνια
(σ.σ. έσάς) πού έγραψαν ότι τό «Π»
πήρε δάνειο 13 έκ. Τούς είπαμε νά
περάσουν άπ τό γραφείο νά πάρουν
τά τρία, άλλά... άκόμα τούς περιμέ
νουμε. Τώρα άκολουθεί ή... Έλ Ώρα
(!) καί σίγουρα θά χουν κι άλλοι σει
ρά...»
Καί γιά νά μή μακρυγορούμε, παρα
κάτω γράφει ότι ή ΜΟΝΗ εφημερίδα
πού δέν έχει πάρει ούτε δάνειο, ούτε
κρατική διαφήμιση είναι τό «Π», κι
ότι ή θέση του είναι, πώς ή κυβέρνη
ση πρέπει νά άνακοινώνει μέ λεπτο
μέρειες τά δάνεια τών έφημερίδων.
Γιά πές μας τώρα ρέ Γ.Π.: Επί δύο
συνεχή τεύχη (8 καί 9) έχεις καταπιεί
τή διάψευση που τούς χρώσταγες,
γιατί «περί άλλων έτύρβαζες». Βλέ
πεις τό «τσογλάνια» νά μήν κολλάει;
Εγώ τό βλέπω νά ρχεται ρούχο πα
ραγγελία, καί σέ καλό ράφτη μάλιστα.
Σέ πειράζει άκόμα πού δέ σάς γρά
φει μέ τ όνομά σας, πράγμα πού δέ
διστάζει νά κάνει μέ τήν ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΩΡΑ; Σάς προφυλάοοει έτσι άγαπητέ μου καί δέ φτάνει στή διαπόμπευ

σή σας, πού κάλιστα θά μπορούσε νά
προχωρήσει καί σ'αυτήν! Γιατί είναι
μαθηματικά άποδεδειγμένο ότι του
λάχιστον 60.000 άναγνώστες τού ΠΟ
ΝΤΙΚΙΟΥ, πού δέ διαβάζουν καί τό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ (τόσο κάνει 70.000 αύτοί, μείον 10.000 έσείς), χαμπάρι δέ
θά πάρουν ποιοι εϊσαστε! "Αρα δέ σάς
βάζει νά βράσετε στό ίδιο καζάνι μέ
τήν ΕΛ. ΩΡΑ, καλέ μου Γ.Π., πού
πονηρούτσικα γράφεις ότι σάς ταύτι
σε μ' αύτήν τό «Π» γιά νά μάς κάνεις
πάλι τόν προσβεβλημένο, άντί νά πεις
«ήμαρτον».
Αύτά, κι άν τύχει καί μού άπαντήσεις κι άντί νά ζητήσεις πάλι συγγνώ
μη άπ' τό ΠΟΝΤΙΚΙ μέ ταυτίσεις μέ
αύτό, σάν έπίσης ύβριστή, τιμή μου
καί καμάρι μου! Στό κάτω-κάτω δέ θά
μ' έχεις πει ούτε Θέκλα, ούτε Χλέμπουρα...
Θεσσαλονίκη
Κ.Σ.

—

_______

Αγαπητέ φίλε
Δημοσιεύουμε αυτούσια τήν τόσο
μακροσκελή έπιστολή σου καί μάλι
στα μέ άπάντηση, γεγονός πού απο
τελεί εξαίρεση. Φαίνεται όμως ότι ό
τόσο άτυχος «όιάλογός» μας μέ τό
ΠΟΝΤΙΚΙ είναι καταδικασμένος νά
γίνεται μέσω... Θεσσαλονίκης.
Θά έπιμείνω ατά όσα έγραφα στό
σχόλιό μου στό τεύχος 10. Καμιά
«καταξίωση » 70.000 φύλλων όέν δι
καιολογεί τό ύφος καί τό ήθος τών
σημειωμάτων στό ΠΟΝΤΙΚΙ πού ή
ταν ανάξια άκόμα καί γιά νά διαβα
στούν, όχι νά πορθούν ύπόφη. "Ο
ταν κάποιος έχει τή δηλωμένη διά
θεση νά κρίνει πρέπει νά έχει τήν
άρετή νά δέχεται μέ ψυχραιμία δη
μοσιεύσεις πού τόν άφοροϋν, άκό
μα καί άνακριβείς καί νά τίς άντιμετωπίζει άνάλογα. Εκεί κρίνεται ή
«καταξίωση» καί όχι ατό άν έχει
κάποιος κερδίσει όλες του τίς δίκες
μέχρι σήμερα ή όχι. Ως γνωστόν
άλλωστε πολύ λίγες έφημερίδες έ
χουν σέ βάρος τους καταόικαστικές
άποφάαεις χωρίς αύτό νά σημαίνει
ότι υστερούν σέ κιτρίνισμά.
Όσο γιά τή δημοσιογραφία τού
«ρέ», πού τόσο πολύ σέ συναρπά
ζει, σού υπενθυμίζουμε άπλά ότι
όέν είναι τό ΠΟΝΤΙΚΙ τό πρώτο πού
είσήγαγε τό «ρέ» στό δημόσιο βίο
μας. Κάποιος "Αλλος, ό κατά τεκμήριον πλέον «καταξιωμένος» έχει, ώς
γνωστόν, τό σχετικό κοπυράιτ.
Γ.Π.
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