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ριν Ενα χρόνο άκριβώς, τήν
περσινή Πρωταπριλιά, Ενας
συνεσταλμένος τυπάκος μέ ριγέ,
τσαλακωμένο κοστούμι μουρμούριζε
άπό τούτη έδώ τή στήλη: «... κι
όμως έγώ νιώθω σοβαρός». Ή
έπιτυχία του ήταν τέτοια πού ή
στήλη έξαφανίστηκε γιά 6 τεύχη
δίνοντας τή θέση της στό
. άστυνομικό διήγημα τού Πάν Πάν.
Ώσπου μιά μέρα ή στήλη έπέστρεψε άναβαπτισμένη, χωρίς
μασκότ αύτή τή φορά.

Π

Κι όμως, οί λίγες έκεΐνες πρώτες άράδες τού πρώτου
τεύχους, πρίν Ενα χρόνο άκριβώς, περιέγραφαν τό
χαρακτήρα τού περιοδικού μέ κάποια άκρίβεια: «Κρίνω γιά
νά γίνω άντικείμενο κριτικής», είχε πεί τό μουδιασμένο
άνθρωπάκι. Καί πράγματι ό Σχολιαστής Εκρινε... άδιάκριτα.
Πολλούς στενοχώρησε καί λυπήθηκε γι' αύτό. Άλλους
Εξόργισε, κι Εγινε γι’ αύτούς κάτι παραπάνω άπό·
«άντικείμενο κριτικής».

Στά πρώτα του γεννέθλία ό Σχολιαστής είναι ήδη
σκάνδαλο. Ό χ ι γιατί «θηρεύει» σκάνδαλα όπως
Ισχυρίζονται μερικοί. ’Αλλά γιατί στήν όρμή τής
νεανικότητάς του διέπραξε κάμποσες σκανταλιές. Δέν είναι
περήφανος γιά όλες. Κι όμως, άν ξαναγεννιόταν, πάλι θά
τίς ξανάκανε. ’Απόδειξη ή έντελώς άνήθικη πρόταση πού
άπευθύνει στ’ άλλα περιοδικά άπό τό σαλόνι αύτοΰ τού
τεύχους, κλέβοντας γιά άλλη μιά φορά τό χώρο τής
Χθεσινής πού πάντως θά Επιστρέφει.

Τέλος πάντων. Ενα περιοδικό Ενός χρόνου άπέχει άκόμα
πολύ άπό τή γεροντική ήλικία. Μολοντούτο ό Σχολιαστής
άποφάσισε νά άνανεωθεϊ ριζικά. Ποτέ Εξάλλου δέν Επαφε,
στή διάρκεια αυτού τού χρόνου, νά άλλάζει. Λίγο πιό
ώριμος, άνέτοιμος πάντα ν’ άποχωριστεί τή νεανικότητά
του, περνάει στό δεύτερο χρόνο τής ζωής του... Ετσι άπλά.
Σ.

Εκλογές
καί Προεδρία
Ή σύμπνοια Προέδρου καί Πρω
θυπουργού, άλλά κατ’ έξοχήν τό έγκώμιο τού τελευταίου γιά τόν πρώτο
σχολιάστηκαν πολλαπλά.
Τό πολιτικό συμπέρασμα όμως τών
περισσοτέρων έφημερίδων (πλήν τής
Καθημερινής) ήταν κοινό: «οί έκλογές έπίκεινται». Ό χ ι βέβαια τόν
’Ιούνιο, πιθανότατα όμως φέτος τό
φθινόπωρο. Κανείς δέν διανοείται νά
άμφισβητήσει τό δικαίωμα τών δημο
σιογράφων νά πιθανολογούν τόν
χρόνο διεξαγωγής τών έκλογών σέ
μιά χώρα μέ παράδοση στούς έκλογικούς αιφνιδιασμούς. Τά προβαλλόμε
να έπιχειρήματα όμως είναι κάπως
άναιμικά. Γιατί νά θέλει ό Κ. Καρα
μανλής νά επανεκλεγεί άπό «φρέ
σκια» Βουλή;
Ή πολιτική λογική θά έλεγε τό
άντίθετο. Μιά έκλογή Προέδρου πο
τέ δέν είναι έξασφαλισμένη έκ τών
προτέρων, δεδομένου ότι άπαιτοΰνται
τουλάχιστον 180 ψήφοι κι αύτό στήν
τρίτη ψηφοφορία.
"Αν λοιπόν δέν βρεθούν oi 180 (άν
π.χ. τό ΠΑΣΟΚ άποφύγει νά έχει
έπίσημη κομματική γραμμή στήν ψη
φοφορία) τότε οί έκλογές είναι άπό
τό Σύνταγμα έπιβεβλημένες. Καί
παίρνουν μάλιστα χαρακτήρα de fac
to προεδρικό.
Τό σενάριο αύτό έχει τό έξής πολύ
άπλό άποτέλεσμα:'Υποχρεώνει τόν
Ά . Παπανδρέου νά ψηφίσει τόν Κ.
Καραμανλή γιατί άλλιώς κινδυνεύει
νά τόν έχει άντίπαλο (καί μάλιστα
χωρίς ό τελευταίος νά χρειαστεί νά
ξανανέβει στό «μπαλκόνι») στις έπόμενες έκλογές. Καί δέν μπορούμε νά
φανταστούμε κανένα λόγο γιά τόν
όποιο ό Κ. Καραμανλής θά παραιτιόταν άπό αύτό τό ατού έπισπεύδοντας
τίς έκλογές. Ή μακρά του πολιτική
Ιστορία άποτελεΐ έγγύηση γιά τό ά
ντίθετο.
Κ.Β.

Φωτογραφικές
τροπολογίες
Στόν κ. Κουτσόγιωργα θά ’πρεπε
νά άπονεμηθεΐ βραβείο γιά τίς πιό
όμορφες, γιά τίς πιό τρυφερές τροπο
λογίες, καί αύτό άνεξαρτήτως κυβερ
νητικού πόστου. Δέν ξεχνάμε βέβαια
τήν τροπολογία, όταν άκόμη ήταν
υπουργός προεδρίας, μέ άφορμή τό
δημοσίευμα τής Βραδυνής ότι «κυκλοφοράει μέ BMW».
Ή καινούργια όμως, στό νομοσχέ
διο γιά τήν ψήφο τών μεταναστών
(!!!), μέ τήν όποια αύξάνεται άπό
150.000 σέ 1.000.000 τό παράβολο γιά
τή συμμετοχή συνδυασμού ύποψηφίων στίς εύρωεκλογές μάς έκπλήσσει μέ τήν Ιδιοφυή πολιτική της
σύλληψη. Δέν φτάνει πού τά μικρά

— καί πρόσφατα νεοδημιουργημένα
κόμματα — άδυνατούν νά τήν πλη
ρώσουν, άλλά «στά κόμματα πού θά
συγκεντρώσουν τήν έλάχιστη έκλογική βάση (3%) θά έπιστραφεϊ τό
ποσόν τού παράβολου». Νά άποκλείσουμε τούς «διασπαστές», νά μήν
ξοδευτούμε όμως, έ; Μιά τέτοια ένέργεια άποτελεΐ τό λιγότερο άγνωμοσύνη γιά τή συνεισφορά τών μικρών
κομμάτων στήν προώθηση τής έσωκομματικής δημοκρατίας στό ΠΑ
ΣΟΚ. Γιατί δέν πιστεύουμε βέβαια
ότι ή δημοσιοποίηση τής κριτικής
τών βουλευτών στήν Κοινοβουλευτι
κή ’Ομάδα είναι άσχετη μέ τό φόβο
νά βγούν μερικά παραπάνω κόμματα
άπό τό συνέδριο.
Map. Κ.

νείς πώς μεταξύ τών τριακοσίων συ
γκαταλέγονται έξωκομματικοί καί έξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί πού
κάποιοι «δυσαρεστημένοι» άπό τούς
νΰν συντρόφους τους είχαν χαρακτη
ρίσει (άν δέν κάνω λάθος) άλεξιπτωτιστές.
Βέβαια, οί υπουργοί δέν έχουν και
ρό γιά χάσιμο καί ή δημοκρατική
διαδικασία πρέπει νά συνοδεύεται,
όπως όλοι ξέρουν, άπό τήν άποτελεσματικότητα. Κι όμως, θά άξιζε νά
σπαταληθεΐ λίγος χρόνος, ώστε νά
έκλεγοΰν σύνεδροι οί άλεξιπτωτιστές
ύπουργοί... "Ας ήταν καί μόνο γιά νά
αίσθανθεΐ ή κομματική βάση ότι έχει
καί άλλη χρησιμότητα πέρα άπό τήν
άπεργοσπαστική.
Κ.Β.

EX OFFICIO

Οί άνένταχτοι
τής Λάρισας

Σέ 500 υπολογίζονται ol ex officio
σύνεδροι τού A Συνεδρίου τού Πα
νελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήμα
τος. Ό «άριστίνδην» διορισμός τών
τριακοσίων τής όργανωτικής έπιτροπής βρήκε έτσι τή λογική του άπόδοση: Καί οί τρακόσιοι — ex officio
αύτή τή φορά, πάλι όμως άνευ έκλογής — στό Συνέδριο! Ή είδηση
άποκτά ένδιαφέρον, άν θυμηθεί κα

Τό Σάββατο 17 Μαρτίου έγινε μέ
πρωτοβουλία τών άνένταχτων άριστερών τής Λάρισας πού έκδίδουν τό
περιοδικό «Αύτό», σύσκεψη, στήν
όποία πήραν μέρος άνένταχτοι άπό
όλη τή Θεσσαλία.
Τό θέμα τής σύσκεψης ήταν «πολι
τικές έξελίξεις καί τρόποι παρέμβα
σης σ’ αυτές», όμως μετά τίς είσηγήσεις τών όργανωτών ή τετράωρη συ-
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ζήτηση περιστράφηκε περισσότερο
γύρω άπό τό πρόβλημα των άνένταχτων. Άποφασίστηκε οΐ συγκεντρώ
σεις τών Λαρισαίων νά γίνονται πιό
τακτικά (κάθε μήνα) μέ συγκεκριμένα
κάθε φορά κοινωνικά, πολιτιστικά
καί πολιτικά θέματα τοπικού χαρα
κτήρα. ’Ακούστηκαν άκόμα προτά
σεις γιά έξεύρεση χώρου καθημερι
νών έπαφών (στέκι), ίδρυση ραδιο
φωνικού σταθμού κλπ.
Γιά τό θέμα τής συνεργασίας σέ
πανελλήνιο έπίπεδο προτάθηκε ή όριζόντια έπικοινωνία μέ όμάδες, κι
νήσεις, περιοδικά κλπ.
Τό θέμα τών εύρωεκλογών θά ξανασυζητηθεϊ στά μέσα ’Απρίλη, μιά
καί ή συζήτηση πού έγινε θεωρήθηκε
άνεπαρκής.
Β. Πατζάκης

Εντυπωσιασμός
καί έντυπώσεις

Αμήχανα
όράματα
Ή έκκληση τού Άνδρέα Παπανδρέου μετά τήν αποτυχία τής συνά
ντησης τών Βρυξελλών, γιά τήν «Ευ
ρώπη τών λαών», καί τή δημιουργία
μιας νέας στάσης γιά τήν Ευρωπαϊκή
ένότητα, κινδυνεύει νά έχει μέλλον:
μετά τήν άδυναμία τής κυβέρνησης
τού ΠΑΣΟΚ νά παρουσιάσει τήν
παραμικρή επιτυχία τής εύρωπαικής
της πολιτικής, μία έκστρατεία γιά τίς
εύρωεκλογές μέ κεντρικό θέμα τό νέο
αύτό «όραμα», είναι περίπου ή μόνη
δυνατότητα.
Τό άστείο βέβαια είναι ότι τήν ίδια
στιγμή πού δικαιώνονται καί οί πιό
έξτρεμιστικές εκτιμήσεις πού είχε
κάνει παλαιότερα ό Άνδρέας σέ σχέ
ση μέ τίς πλούσιες χώρες τής ΕΟΚ
καί τόν τρόπο πού χρησιμοποιούν
τήν Κοινότητα, ή ιδιόμορφη συνέπειά του τόν οδηγεί νά έχει καί
«εύρωπαϊκά όράματα».
Είναι προφανές ότι στήν πράξη
κάτι τέτοιο σημαίνει πλήρη άποδοχή

Τείνει νά καθιερωθεί ώς κανόνας ή
άπώλεια τής μάχης τών έντυπώσεων
άπό τήν κυβέρνηση. Πρόσθετη —
καί άρκετά σοβαρή — έπαλήθευση
τό έπεισόδιο τής Σαμοθράκης. Ένώ
είναι δεδομένη ή άπρόκλητη ένέργεια πολεμικού χαρακτήρα άπό τήν
Τουρκική πλευρά, οί κυβερνητικοί
χειρισμοί δέν έπεισαν τήν έλληνική
κοινή γνώμη καί άφησαν πολλά πε
ριθώρια γιά κακόπιστη κριτική. Ή
μεθόδευα η γιά τήν «άνάκληση» καί
τήν «άνάκληση τής άνάκλησης» δί
νει περισσότερο βάση γιά άνεκδοτολογία παρά έρεθίσματα γιά άνάλυση.
Στό έξωτερικό, ή κατάσταση έμφανίζεται άκόμα χειρότερη: τή στιγμή
πού ή Έλληνική κυβέρνηση δέχεται
καί προβάλλει σάν «γονατιστή συγ
γνώμη» τίς έξηγήσεις τού Τούρκου
'Υφυπουργού ’Εξωτερικών, ό Τύπος
διεθνώς έστιάζει τήν προσοχή του
στίς δηλώσεις Όζάλ γιά «τό μωρό»
τήν ‘Ελλάδα καί τόν «ήθοποιό» Παπανδρέου.
Ή εύθύνη γιά 'αύτή τήν κρίση
άξιοπιστίας βαρύνει έξ όλοκλήρου
τήν Κυβέρνηση: ή συστηματική προ
σπάθεια νά έντυπωσιάζει μέ τά φαι
δρά, τήν έχει φέρει σέ αδυναμία νά
πείσει μέ τά σοβαρά.
Μαρ.Κ.
• «Πρός τήν Έλληνική Δημοκρατι
κή Κοινή Γνώμη» έπιγράφεται προ
κήρυξη πού έξέδωσαν Τούρκοι άριστεροί
φυγάδες στήν Αθήνα. Αντι
[Σ
γράφουμε: «ένώ ή φασιστική χούντα
( V τού Έβρέν άναπτύσσει τήν έχθρότητα ένάντια στήν Ελλάδα, τό Ελλη
I νικό κράτος καί ή έλληνική κυβέρ
νηση κάνουν τό ίδιο πράγμα σέ μιά
άντιτουρκική βάση... "Οσοι υποστη
ρίζουν αύτή τήν πολιτική τών κυβερνώντων στήν Ελλάδα καί στήν
(MJ
Τουρκία, κάτω άπό τίτλους όπως
«σοσιαλιστής», «δημοκράτης» κλπ.
(AJ ή όσοι δέν άγωνίζονται ένάντια
σ’ αυτές τίς σωβινιστικές καμπάνιες,
πατούν τή σκανδάλη τού όπλου, τού
στραμμένου ένάντια στούς λαούς τής
ÎA] Ελλάδας καί τής Τουρκίας... «Τήν
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προκήρυξη ύπογράφουν οί όργανώσεις: Επαναστατική έξέγερση, ’Επα
ναστατική απελευθέρωση, Επανα
στατική Αριστερά, Επαναστατικός
Δρόμος, Λαϊκή Απελευθέρωση καί
Κάουα.
ο ο ο ο ο ο ο ο ο
• «Ίσως καθάριζαν τά πυροβόλα
άπό τά βλήματα πού είχαν άπομείνει», άναφέρει άνάμεσα σέ άλλα ένδεχόμενα άνακοίνωση τής ’Ομάδας
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στά θέ
ματα έξωτερικής πολιτικής τής Ν.Δ.
Επιστρατεύονται γυάρδες, τεχνικά
χαρακτηριστικά, άνεμοδεϊκτες, πολ
λαπλασιάζοντας τίς άπορίες μας ώ
σπου διαβάζουμε ότι στήν παραπάνω
όμάδα προΐσταται ό Κ. Μητσοτάκης...

καί μάλιστα άκινησία σέ σχέση μέ
τήν ένταξη στήν ΕΟΚ. Ακόμα καί ή
συμμαχία τών σοσιαλιστικών κομμά
των τής Νότιας Εύρώπης, δέν μπορεί
νά σερβιριστεί στά Πασοκικά ιδεο
λογικά γεύματα ούτε κάν σάν «όρα
μα».
Εξάλλου, ένώ συνέβαιναν όλ’ αυ
τά, ό JAMES PETRAS, έπικεφαλής
«Κακόγουστη», «άνθελληνική»,
τού οικογενειακού ΓΙασοκικού ιδρύ
«βρώμικη». Κοσμητικά έπίθετα μέ τά
ματος πού άκούει στό παλαιομοδίτι
όποια έφημερίδες, άλλά καί ό ίδιος ό
κο όνομα «Κέντρο Μεσογειακών Με
πρωθυπουργός στόλισαν τή συνέ
ντευξη στό κανάλι ΙΤΝ τής Βρετανι
λετών», πέρναγε «γενεές δεκατέσσεκής Τηλεόρασης καί τούς δημοσιο
ρεις» άπό τίς φιλόξενες σελίδες τών
«ΝΕΩΝ», όλους ανεξαιρέτως τούς ! γράφους πού τήν προετοίμασαν.
Γιά «Βρετανική χυδαιότητα» μίλη
νοτιο-σοσιαλιστές ηγέτες. Αυτούς
σαν τά «ΝΕΑ» έπιβεβαιώνοντας, <3ν
πού πρό λίγων ετών είχαν προσφέρει
μή τί άλλο, τά περί ξενοφοβίας πού
μερικές σπάνιες διεθνιστικές συγκι
έλέχθησαν στή συνέντευξη.
νήσεις στούς οπαδούς τού ΠΑΣΟΚ.
Κατασκοπικό σενάριο έστησε ή
καί ένα άπό τά πολιτικά παλίσια πού
«’Ελεύθερη Γνώμη» μέ «Σύσκε,σ
έπέτρεψαν τήν άνώδυνη άποδοχή τής
στή Μουφτεία τής Ξάνθης πριν τή
παραμονής στήν ΕΟΚ μαζί μέ τούς
συνέντευξη».
τόσο συμπαθητικούς «συντρόφους».
’Εμείς θά περιοριστούμε νά έπισηΠάνος Γεωργίου
μάνουμε ότι ό φιλελληνισμός δέν
είναι γενετικό χαρακτηριστικό. Σέ
ό,τι αφορά τούς ανταποκριτές ξένου
τύπου, οί σημερινοί κυβερνώντες δεί
χνουν νά μήν καταλαβαίνουν τό έξής: Οί Έλληνες πολιτικοί συντά
κτες, στήν άδυναμία πρόσβασης γιά
ένημέρωση — π.χ. στό υπουργείο
έξωτερικών — σιωπούν καί εικάζουν.
ΟΙ ξένοι, όμως, έπειδή είναι υποχρε
ωμένοι νά γράφουν γιά τήν περιοχή
πολύ περισσότερα άπό τίς Μαρουόικές δηλώσεις, περνούν στήν άντίπερα όχθη τού Αιγαίου, όπου βρίσκουν
τόν κατά Μωάμεθ παράδεισο έπί γής:
Πιλάφια, ούρί... ένημέρωση, διευκο
λύνσεις. "Αν προστεθεί τό αυξημένο
ένδιαφέρον τής Δύσης — άρα καί
τών δυτικών έφημερίδων — γιά τήν
Τουρκία, καί τό συστηματικό βρίσι
μο τών ξένων δημοσιογράφων άπό
μερίδα του Ελληνικού — καί τού
φιλοκυβερνητικοΰ — Τύπου έξηγείται πολύ άπλά γιατί ό «άνθελληνισμός» πράγματι έξαπλώνεται στούς
ξένους άνταποκριτές.
Μέ τούς σημερινούς δέ ρυθμούς,
σέ λίγο καιρό δέ θά φτάνει «ή κάσα
τής ’Αγγλίας» γιά τίς πληρωμένες
καταχωρήσεις στόν ξένο τύπο, οί
όποιες φυσικά έχουν μηδαμινή λει
τουργικότητα.
Map. Κ.

Προμελετημένη

(καρφωτή καί
φυλαγμένη)

Ή πρόσφατη όμιλία του στήν Ένω
ση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
σχολιάστηκε άπό γνωστό πολιτικό
συντάκτη σαν «δυό ώρες προσπάθεια
νά μήν θίγουν Αμερικάνοι καί Δυτικογερμανοί».
Ή πρόκληση - πρόσκληση στή
διάρκεια τής ίδιας συνέντευξης πρός
τόν Α. Παπανδρέου γιά «άνοικτή
συζήτηση στήν Τηλεόραση μέ θέμα
τά γεγονότα τού 64-65» χαρακτηρί
στηκε σάν προσπάθεια «λεύκανσης»
τού παρελθόντος’.
Καί ναί μέν τό παρελθόν ίσως
είναι δυνατόν νά καθαριστεί — έχου
με άρκετά παραδείγματα στήν πρό
σφατη Ιστορία.
Μέ τό παρόν όμως τί γίνεται;
ο ο ο ο ο ο ο ο ο

• Δέν ήταν μόνο λόγοι συναδελφικής άβρότητας πού ή συλλογή άρ
θρων «Σέ μαύρο φόντο» τού Γιώργου
Βότση σχολιάστηκε έπαινετικά άπ’ τό σύνολο τών έφημερίδων Μόνη
έξαίρεση ό Ριζοσπάστης πού άντιπαρήλθε κατά τή συνήθειά του τό θέμα.
Αύτό όμως δέν είναι τό χειρότερο:
Τό κομματικό βιβλιοπωλείο τού ΚΚΕ
Σύγχρονη Εποχή άρνεΐται να πουλή
σει τό βιβλίο. Λέτε νά ένοχλεϊ τό
περιεχόμενο τών κειμένων πού άναφέρεται στήν έννομη βια, τή λειτουρ
γία τής καταστολής, τίς ευθύνες καί
τά όρια τής παραδοσιακής άριστεράς; Ή , μήπως, πάνω άπ’ όλα ό ίδιος
ό άρθρογράφος καί τό παρελθόν του.
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‘H προσφυγή στην εθνικοφροσυνη δεν μπορεί νά κρύψει την εθνική άμηχανία

Μειονότητες
Ή άλλη μισή άλήθεια
Τ ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ τής μειονότητας στή Δ. Θρά

κη ήρθε ξαφνικά στην έπικαιρότητα τόν τελευ
ταίο καιρό. Οί δηλώσεις τού Πρωθυπουργού
στά Γιάννενα καί ή άπάντησή του σέ έρώτηση
τού Τόνγκ στήν περιβόητη συνέντευξη τής
άγγλικής T.V. δημοσιοποίησαν μέ έμμεσο τρό
πο τό υπαρκτό αύτό πρόβλημα. Καί λέμε δημο
σιοποίησαν γιατί μέχρι σήμερα τό ζήτημα των
μειονοτήτων στήν έλληνική έπικράτεια άποτελούσε ταμπού γιά τόν τύπο καί τόν έλληνικό
λαό. Καί λέμε μέ έμμεσο τρόπο γιατί καί στίς
δύο περιπτώσεις τά πρωθυπουργικά χείλη μίλη
σαν τή μισή άλήθεια καί άφησαν άναπάντητα
τά ερωτήματα πού εύγλωττα μπήκαν μετά τήν
πρώτη αυτή δημόσια άναφορά στό θέμα. Γιατί ή
άπάντηση στόν άγγλο δημοσιογράφο μπορεί νά
άναθέρμανε τήν έθνική μας συνείδηση, άφησε
όμως άκάλυπτη τήν ούσία τής ίδιας τής έρώτησης. Τί γίνεται μέ τή μειονότητα τής Δ. Θρά
κης;

Ή κύρια πλευρά τής δξυνσης
Όμως ή πρωτοβουλία νά τεθεί τό πρόβλημα
δέν άνήκει στήν Έλληνική Κυβέρνηση. Ή
άνακίνηση τού ζητήματος έγινε άπό φορείς τής
ίδιας τής μειονότητας. 'Υποστηρίχτηκε καί
προωθήθηκε άπό τή χούντα τού Έβρέν καί άπό
οργανώσεις φίλων τής μουσουλμανικής μειονό
τητας τής Δ. Θράκης, στήν Τουρκία καί στήν
Τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Ή άνακίνηση τού
θέματος αποτελεί μέρος των τούρκικων προκλή
σεων καί εντάσσεται στά σχέδια τών άμερικάνων νά θέσουν ζητήματα μειονοτήτων στά Βαλ
κάνια γιά τήν άποσταθεροποίησή τους.
Ή Έλληνική Κυβέρνηση σύρθηκε ν’ άπαντήσει στήν πρόκληση αύτή κάτω άπό τούς
όρους πού τής έπιβλήθηκαν. Έ τσι δέχτηκε
άντικειμενικά τή διεθνοποίηση ένός έσωτερικού προβλήματος άποκαλύπτοντας σάν κύρια
καί μοναδική του πλευρά τά σχέδια τών άμερικάνων καί τή δράση τών τούρκων πρακτόρων.
Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες οί πολιτικές
πλευρές τού ζητήματος έξαντλούνται σέ δηλώ
σεις γιά τούς κακούς Τούρκους πού δέν προσφέ
ρουν τίποτα στή λύση τών προβλημάτων. ‘Αντί
θετα, συσκοτίζουν τό γενικότερο πολιτικό ζη
τούμενο τού λαού μας: τί μάς ένώνει μέ τόν
τούρκικο λαό, τί μάς χωρίζει μέ τή χούντα τού
Έβρέν.
Ή δξυνση αύτή συμπίπτει μέ μιά περίοδο
πού αναβιώνει άπό πολλές πλευρές καί κύρια
άπό τίς πιό άντιδραστικές δυνάμεις ένας έντο
νος σωβινισμός καί έθνικισμός. Καί ή κυβέρνη
ση, χωρίς τή στήριξη ένός γνήσιου λαϊκού
κινήματος, κάνει υποχωρήσεις στήν προσπάθειά της νά κρατήσει έναν ήγετικό έθνικό ρόλο.
Προσπαθεί έτσι ν’ άφομοιώσει αύτές τίς Αντι
δραστικές προκλήσεις θέτοντας τό βορειοηπειρωτικό.
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Βαθύ γαλάζιο - βαθύ κίτρινο
Ό τύπος, σάν ένας άπό τούς πιό ευαίσθητους
δέκτες τέτοιων άνακατατάξεων παρουσιάζει κά
ποιες άνησυχητικές άλλαγές στόν τρόπο πού
χειρίζεται τά έθνικά ζητήματα.
Παρατηρείται τελευταία τό φαινόμενο όχι
μόνο τής έμμεσης άποδοχής άλλά καί τής
θερμής προβολής θέσεων καί άπόψεων άκρατου
έθνικισμού. Θέσεων καί άπόψεων πού μέχρι
πρόσφατα ό ίδιος τύπος χαρακτήριζε σάν άντιδραστικές.
Καί όταν μπαίνεις σ’ αύτό τό παιχνίδι, τά
όρια τής όποιας προοδευτικής στάσης κρίνονται σύντομα άνεπαρκή. Είσαι έτσι άναγκασμένος νά έπιστρατεύσεις έπιχειρήματα καί ν’ άποδεχτεϊς μεθόδους πού μόνο ό κίτρινος τύπος
συνήθιζε νά χρησιμοποιεί.
Τά παραδείγματα διαφωτίζουν καλύτερα τά
πράγματα. Πώς άντιμετωπίστηκε τό θέμα τών
μειονοτήτων τής Δ. Θράκης άπό τόν τύπο; Τό
Ποντίκι στίς 2/3 καί τά ΝΕΑ στίς 12/3 καί 13/3
παρουσίασαν ρεπορτάζ πού άναφέρονται σέ
ορισμένες δραστηριότητες τής μουσουλμανικής
μειονότητας. 'Ανάμεσα στά γεγονότα όμως, πού
κανείς δέν τ’ άμφισβητεί, καί στήν έρμηνεία
πού προτείνεται ύπάρχει ένα μεγάλο κενό. Γιά
νά καλυφθεί αύτό τό κενό, έπιστρατεύεται ή
λογική πού βλέπει κινητήρια δύναμη τής ιστο
ρίας τήν προπαγάνδα, πού πίσω άπό κάθε κοι
νωνική άντίθεση βλέπει καί έναν τουλάχιστον
πράκτορα. Είναι άκριβώς ή ίδια λογική πού είδε
τό Πολυτεχνείο σάν έργο μερικών προβοκατό
ρων.

Δέν ύπάρχει καπνός χωρίς φωτιά
Δέν σκοπεύουμε ν’ άμφισβητήσουμε τόν ι
διαίτερο ρόλο τών μυστικών υπηρεσιών καί τών
πρακτόρων τους πού αποκαλύπτουν τά δύο ρε
πορτάζ. Απλά ή συγκεκριμένη αντιμετώπιση
τού ζητήματος έχει καί μιά άλλη πλευρά: Δέν
έρχεται νά κάνει μόνο άποκαλύψεις γιά άμερικανοτουρκικές συνωμοσίες στήν περιοχή, άλλά
νά καλύψει ταυτόχρονα καί μιά πραγματικότη
τα. Μιά πραγματικότητα πού έχει νά κάνει μέ
τήν ιδιαίτερη μεταχείριση τών μειονοτήτων τής
Θράκης άπό τό Έλληνικό κράτος. Ούσιαστικά
δέν ασχολήθηκαν μέ τήν κοινωνική πραγματι
κότητα σ’ αύτή τήν εύαίσθητη παραμεθόριο
περιοχή. Ένδιαφέρθηκαν μόνο νά τονώσουν
τήν έθνική συνείδηση τών άναγνωστών τους —
συνείδηση πού πιθανόν κλονίστηκε άπό τίς
πρόσφατες πρωθυπουργικές δηλώσεις γιά Βό
ρειο Ή πειρο — χαράζοντας τό «σωστό» δρόμο:
’Ανάμεσα στούς Άλβανοφάγους καί τούς Τουρ
κοφάγους ό προοδευτικός τύπος τάσσεται μέ
τούς δεύτερους.
Ή μέθοδος όμως τής μισής άλήθειας στήν

υπηρεσία τών Εθνικών στόχων είναι έπικίνδυνος πολιτικός άκροβατισμός. Μερικές φορές
μάλιστα μπορεί νά όδηγήσει σέ άκρότητες πού
άγγίζουν τά όρια τής γελοιότητας όπως συνέβη
στό ίδιο τεύχος τού Ποντικιού. Σέ έπόμενη
σελίδα παρουσιάζει ειρωνικά τό γλείψιμο τού
Ντενκτάς πρός τήν ’Αγγλία νά γίνεται άπό τήν
μπροστινή πλευρά ένός γραμματόσημου πού
έξέδωσε σάν τουρκοκυπριακό κράτος. Είναι ένα
γραμματόσημο πού δείχνει τούς βασιλικούς
γάμους τού Καρόλου καί τής Νταϊάνας. Επειδή
τό Ποντίκι σίγουβιΓ έχει μεγαλύτερη άλληλογραφία μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία παρά μέ
τό ψευδοκράτος τού Ντενκτάς θά έχει λάβει
γράμμα μέ τό ίδιο γραμματόσημο πού έχει
έκδώσει ή Κυπριακή Δημοκρατία, πιστή άντιγραφή τού όποιου έξέδωσε καί ό Ντενκτάς...
Ή άλήθεια είναι ότι τέτοιου τύπου έθνικιστικές έξάρσεις πού όλο καί πληθαίνουν στόν
προοδευτικό τύπο καί στά έντυπα έχουν διαμορ
φώσει συνολικά ένα κλίμα πού δυσκολεύει τόν
νηφάλιο πολιτικό διάλογο. Ό ταν μάλιστα ό
διάλογος αύτός άφορά λεπτά ζητήματα πού
άποτελοΰν ταμπού, μέχρι σήμερα. Παρ’ όλα
αύτά θά έπιχειρήσουμε νά θίξουμε, σήμερα
τουλάχιστον, μερικές πλευρές τού χειρισμού
τού ζητήματος τής Δ. Θράκης άπό τό έλληνικό
κράτος.

Ή άλλη πλευρά: Τά άποτελέσματα
τής ιδιαίτερης άπουσίας τοΰ κράτους
Τό ζήτημα τών έθνικών μειονοτήτων τής
Θράκης (Πομάκοι, Τούρκοι, Γύφτοι) πού είναι
καί Μουσουλμάνοι, δέν άντιμετωπίστηκε ποτέ
σάν ιδιαίτερο έσωτερικό ζήτημα τής χώρας.
Ή ταν πάντα εξαρτημένο άπό τίς έξελίξεις τών
σχέσεων τής χώρας μας μέ τούς γείτονές μας.
ΓΓ αύτό, τήν άποκλειστική εύθύνη γιά τό χειρι
σμό του τήν έχει τό υπουργείο έξωτερικών καί
ή ΚΥΠ.
Ή πάγια κρατική πολιτική είχε σάν άποτέλεσμα τήν αναπαραγωγή τής μειονότητας τών
μουσουλμάνων σάν ένα κοινωνικό γκέτο.
Έ να γκέτο μέσα στήν Έλληνική κοινωνία
πού βρίσκεται όμως σέ ρήξη μαζί της. Ή
όξύτητα αύτής τής άντίθεσης διατηρείται στό
περιθώριο τής ταξικής πάλης.
Στό έπίπεδο τών παραγωγικών σχέσεων αύτή
ή άναπαραγωγή στηρίζεται στή διατήρησή τους
σάν ύποεργατικό δυναμικό. Σάν έποχιακοί καί
περιπλανώμενοι έργάτες γής — όπως καί οί
γύφτοι — πουλάνε πολύ φτηνότερα τήν έργατική τους δύναμη άπό τά κατώτερα όρια πού
άποτελοΰν κατακτήσεις τών λαϊκών στρωμάτων
στόν τόπο μας. Έ τσι δέν μπόρεσαν καί δέν
μπορούν νά άρθρώσουν ταξικές συμμαχίες μέ
άλλα λαϊκά στρώματα. Καί είναι άστείο, άν όχι
καί γελοίο, τό έπιχείρημα τοΰ ρεπορτάζ τών
ΝΕΩΝ ότι ρίχνουν τήν τιμή τής έργατικής τους

gyofiKitmrc-

πολίτικη

δύναμης σκόπιμα (κατευθυνόμενοι από τήν "Α
γκυρα) γιά νά καλλιεργούν καί νά αυξάνουν τήν
άνεργία στό Χριστιανικό στοιχείο τής περιο
χής·

’Αλλά καί όσοι έχουν μεταναστεύσει στήν
’Αθήνα καί δουλεύουν σάν βιομηχανικοί έργάτες, στά ορυχεία του Λαύριου, στά τσιμέντα τής
Δραπετσώνας καί άλλου, κάνουν τίς πιό βαριές
καί άνθυγιεινές έργασίες.
Στό επίπεδο τής γεωργίας καί τών συναλλα
γών βρίσκονται σέ μεγάλο βαθμό έγκλωβισμένοι στά όρια τής κλειστής άγροτικής κοινω
νίας. Δέν έχουν έτσι άκολουθήσει τούς ρυθμούς
άνάπτυξης τών άντίστοιχων κοινωνικών στρω
μάτων τής 'Ελληνικής κοινωνίας. Ή άποδοτικότητα τής γής είναι μειωμένη, ή μηχανοποίη
ση καί οί έντατικές καλλιέργειες σημαντικά
περιορισμένες, τά μαγαζιά λειτουργούν σάν μι
κρές οικογενειακές επιχειρήσεις, διατηρούνται
παραδοσιακά έπαγγέλματα πού τείνουν νά έκλείψουν στόν τόπο μας, όπως τού σιδερά, τού
μπαλωματή τού τσαγκάρη κ.λ.π.
Καί είναι άδύνατο νά βελτιώσουν τή θέση
τους στήν παραγωγική διαδικασία. Γιατί κάτι
τέτοιο απαιτεί ειδίκευση, καί ή ειδίκευση είναι
υπόθεση τού εκπαιδευτικού συστήματος, τών
κρατικών ιδεολογικών μηχανισμών. Όμως τό
κράτος είναι παρόν μόνο μέ μηχανισμούς κατα
στολής. 'Υπάρχει σήμερα μουσουλμάνος σέ
ελληνικό πανεπιστήμιο; Υπάρχει κανένα κίνη
τρο πρός αυτή τήν κατεύθυνση; Αύτή ή άπουσία
τού έλληνικού κράτους δημιουργεί ένα τερά
στιο πρόβλημα.
Γιατί τήν άπουσία αύτή έρχεται καί τήν
καλύπτει ή Τουρκία παρέχοντας δωρεάν σπου
δές, ιδιαίτερες διευκολύνσεις κ.λ.π. στούς σπου
δαστές μουσουλμάνους άπό τή Δυτική Θράκη.
Δημιουργεί έτσι τούς όργανικούς διανοούμε
νους τής μειονότητας, μεγαλώνοντας παραπέρα
τούς δεσμούς της μέ τήν Τουρκία.
'Η άπομόνωσή τους άπό τήν Ελληνική κοι
νωνία έγινε άκόμα πιό άποτελεσματική γιατί
βασίστηκε στό φυλετικό μίσος πού άναπτύχθηκε άπό τό 'Ελληνικό στοιχείο τής περιοχής πού
στή μεγάλη του πλειοψηφία είναι πρόσφυγες
άπό τήν ’Ανατολική Θράκη, τόν Πόντο καί τή
Μ. Άσία. Πρόσφυγες, πού είχαν περάσει τά
πάνδεινα άπό τό τουρκικό κράτος μέχρι πού
ξεκληρίστηκαν άπό κεί.

Ή περίεργη... ευθυγράμμιση
Ή πολιτική τού 'Ελληνικού κράτους δέν
έρχεται σέ άντίθεση άλλά συμπληρώνεται άπό
τήν Τουρκία πού επιδιώκει τήν άναπαραγωγή
τής μειονότητας τών μουσουλμάνων σάν εθνική
μειονότητα πού άποτελεί γκέτο καί έξαρτάται
άπ’ αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω άπό
τήν καθοδήγηση τού προξενείου τής Κομοτινής
οί μουσουλμάνοι δέν διεκδικούν κανένα δικαίω
μά τους σάν 'Έλληνες πολίτες. Έτσι εύκολα
μπορεί νά διαμαρτύρονται στή Δ. Γερμανία,
δύσκολα όμως προσφεύγουν στήν 'Ελληνική
δικαιοσύνη.
Οί οργανικοί δεσμοί τής μειονότητας μέ τήν
Τουρκία δέν περιορίζεται μόνο στό ιδεολογικό
έπίπεδο. Έχουν δημιουργηθεί καί σημαντικές
οικονομικές σχέσεις. Λόγω κυρίως τού ιδιοκτη
σιακού καθεστώτος, οί μουσουλμάνοι δέν μπο
ρούν νά έπενδύσουν στόν τόπο τους. Εξάγουν
έτσι τίς οικονομίες τους καί είτε τίς καταθέτουν
σέ τράπεζες τής Κωνσταντινούπολης, είτε άγοράζουν άκίνητα έκεί, ένώ έδώ μένουν σέ παράγκες. Τήν πιό όξυμένη μορφή αύτών τών προ
βλημάτων άντιμετωπίζουν οί μετανάστες στή Δ.
Εύρώπη. Αύτοί, πού έχουν βέβαια καί τά λιγό
τερο περιουσιακά στοιχεία (γι’ αύτό άλλωστε
μετανάστευσαν), βρίσκονται σέ τραγικό άδιέξο-

δο. ί · :η μια πλευρά δέν μπορούν νά έπενόύ- j μουσοι /.μανούς τής Δ Θράκης ί πάρχουν οί
σοι ν τις οικονομίες τους στήν πατρίδα τους,
Πομακοι και οί Γύφτοι που δεν έχουν καμία
τήν Ελλάδα, άπό τήν άλλη δέν είναι εύπρόσδεέθνική συγγένεια μέ τούς Τούρκους. Η κοινή
κτοι στήν Τουρκία.
αύτή άντιμετώπιση είναι έπικινόυνη γιατί
Γιατί άκριβώς τήν Τουρκία τήν ένδιαφέρει ή
σπρώχνει τό σύνολο τών μειονοτήτων στήν
ύπαρξη καί ή διατήρηση τής μειονότητας στή
άγκαλιά τής τούρκικης προπαγάνδας πού βρί
Δ. Θράκη καί άπό τήν άλλη τή βολεύει ή
σκει έδαφος στηριγμένη μόνο στό στοιχείο τής
εισαγωγή συναλλάγματος πού γίνεται μέ τή
κοινής θρησκευτικής πίστης
μορφή καταθέσεων ή άγορών έκεί. Βέβαια, μέσα
Έτσι τίς περισσότερες φορές οί Πομάκοι καί
στή μειονότητα υπάρχουν καί οϊ προύχοντες
οί Γύφτοι αισθάνονται άλληλέγγυοι μέ τήν
πού ελέγχουν βασικούς τομείς τού εμπορίου
τούρκικη μειονότητα παρά τίς έντονες διαφορές
στή Θράκη (ξυλεία, ρουχισμό, ήλεκτρικά είδη
τους.
κ.λ.π.) πού στήν πλειοψηφία τους συνεργαζύμεΉ πολιτική μή ένσωμάτωσης στήν έλληνική
νοι μέ τό προξενείο καταπιέζουν πολιτικά καί
κοινωνία άλλά άντίθετα ή άνάόειξή τους σέ
ιδεολογικά τό σύνολο τής μειονότητας. Ό ταν
κοινωνική δύναμη πού βρίσκεται σέ ρήξη με τό
όμως μιλάμε γιά μειονότητα έννοούμε τό 90έλληνικό κράτος είναι διπλά επικίνδυνη "Οχι
95% καί όχι τό 5-10% τών μεγαλεμπόρων, τών
μόνο γιατί δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις
πρακτόρων καί τών εκκλησιαστικών παραγό
στήν περιοχή, άλλά και γιατί στηρίζει και
ντων πού καλλιεργούν τόν εθνικισμό, τόν σωβι
δικαιολογεί έξωτερικές επεμβάσεις στά εσωτε
νισμό καί τό θρησκευτικό μίσος άπό τή δική
ρικά προβλήματα τής χώρας. Ενσωμάτωση
τους πλευρά.
βέβαια δέν σημαίνει τό σβήσιμο τών έθνικών
καί θρησκευτικών χαρακτηριστικών, άλλά τήν
’Αντί έπιλόγου...
άναγνώριση τού παραγωγικού ρόλου τους και
τήν τοποθέτησή τους στις βασικές ταξικές αντι
θέσεις
πού χαρακτηρίζουν τήν έλληνική κοινω
Ή κρατική πολιτική έχει καί ένα άλλο
νία. Σημαίνει δηλαδή άναγνώριση τής ιδιότη
σημαντικό άποτέλεσμα.
τας τού "Ελληνα Πολίτη.
Ή ένιαία άντιμετώπιση όλων τών μουσουλ
μάνων άποκρύβει τίς σημαντικότατες έθνικές
διαφορές τους. ’Ακόμα καί τό ρεπορτάζ τών
Νέων δέν μπόρεσε νά διακρίνει πώς μέσα στούς

Γιώργος Καλατζόπουλος
Γιώργος Πιτουρόπουλος

Τό ζήτημα τών έθνικών μειονοτήτων τής Θράκης δέν
άντιμετωπίστηκε ποτέ σάν Ιδιαίτερο έσωτερικό ζήτημα τής
χώρας.
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ταν άσκοΰμε κριτική τών μέτρων τής οι
κονομικής πολιτικής ή τών ίδιων τών οι
κονομικών έξελίξεων, άπό τήν άποψη
τής «πορείας τής οικονομίας» ή καί άπό τήν
άποψη τών μεγεθών καί ποσοστών (μισθοί,
άνεργία...) πού άφοροϋν τήν έργατική τάξη,
μήπως μπορούμε νά πούμε δτι άσκοΰμε κριτική
τού καπιταλισμού; Ό χ ι βέβαια: ή κριτική αυτή
δέν είναι συνάρτηση τών κακών έπιδόσεων μιας
καπιταλιστικής οικονομίας, άλλά τής ύπαρξης
τών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής πού
τίς άπορρίπτουμε, είτε ό καπιταλισμός βρίσκε
ται σέ αύξηση, είτε άποτυχαίνουν τό ένα μετά
τό άλλο τά «άναπτυξιακά» προγράμματα.
Τό έρώτημα αύτό δέν έχει μάλιστα μόνο
άναλυτικό ένδιαφέρον: έχει πολύ μεγάλη σχέση
μέ τή δυνατότητα κατανόησης τού τί σημαίνουν
γιά τίς κοινωνικές σχέσεις τά οίκονομικά μεγέ
θη. Τό δτι κατά κανόνα δσοι έχουν μιά σαφή
άντι-καπιταλιστική τοποθέτηση συγχρόνως
«δέν καταλαβαίνουν τά οίκονομικά», είναι κάτι
τό άπόλυτα φυσικό: δέν χρειάζεται νά ξέρει
κανείς σέ ποιό βαθμό καί γιατί δέν «αύξάνονται
οί παραγωγικές έπενδύσεις», γιά νά είναι κατά
τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης καί τής δια
χείρισης τής έργατικής δύναμης στή βιομηχα
νία. Επιπλέον ή «γνώση τών οικονομικών»
άκολουθεΐ τόν άντίστροφο δρόμο άπό αύτόν
πού συνήθως νομίζουμε: ή μελέτη τής συσχέτισης τών οίκονομικών μεγεθών δέν φωτίζει τίς
κοινωνικές σχέσεις, άλλά άντίθετα ή γνώση τών
κοινωνικών (ταξικών στήν ούσία) σχέσεων έπιτρέπει τήν κατανόηση τής σημασίας τών μεγε
θών. Έ να άπό τά πιό άπλά παραδείγματα είναι
ή είσοδηματική πολιτική καί τό ποσοστό αύξη
σης τών άμοιβών: μέ βάση τή λογική τών
μεγεθών ένας οικονομολόγος μπορεί νά προτεί
νει άπειρους περιορισμούς «τής αύξησης τού
κόστους έργασίας», άλλά τό ποσοστό πού τελι
κά έκλέγεται είναι συνάρτηση ένός πολιτικού
συσχετισμού δυνάμεων, καί πολλαπλών παρεμ
βάσεων. ' Η γνώση δμως τών κοινωνικών σχέσε
ων σάν πρακτική γνώση πού διαμορφώνει μιά
κοινωνική πραγματικότητα, δέν είναι δυνατή
παρά μέ τήν κινητοποίηση καί όργάνωση πού
άμφισβητούν τήν άτομικοποίηση, τήν άπομόνωση καί τό χάσμα άνάμεσα στήν έκ τών
πραγμάτων κοινωνική πρακτική καί τήν «άπο
ψη» γιά τήν κοινωνία. Τήν πρακτική αυτή
γνώση πού έχει έξορισμού καί σχεδόν άποκλειστικά τό κράτος: ρόλος του είναι ή διατήρηση
τής ταξικής κυριαρχίας, καί έπομένως ή διαχεί
ριση τών κοινωνικών συσχετισμών πού τήν
στηρίζουν. Γ ι' αύτό καί τό κράτος «ξέρει
οίκονομικά»: έχει τή συνολική άντίληψη τών
ταξικών σχέσεων πού δίνει δλο τους τό νόημα
ατά οίκονομικά μεγέθη.
'Υπάρχουν βέβαια όρισμένα ποσοστά καί
όρισμένοι άριθμοί πού έχουν σημασία άπό
μόνοι τους, ή πού εύκολα χάνουν τόν άόριστο
«μακρο-οικονομικό» τους χαρακτήρα. Κάποιο
ποσοστό άνεργίας σημαίνει δτι όρισμένες έκα-

τοντάδες χιλιάδες άτομα ψάχνουν γιά δουλειά
καί ζοΰν κάτω άπό συνθήκες άφόρητης οίκονομικής πίεσης καί άνασφάλειας, πού είναι άπό
τίς πιό άγριες μορφές βίας στόν καπιταλισμό.
Ένας χαμηλός μισθός μπορεί νά περιορίσει
άσφυκτικά τίς δυνατές προσωπικές έπιλογές,
καί τίς δυνατότητες εύρύτερης έπαφής μέ τόν
γύρω κόσμο, γιά έκατομμύρια άτομα.
Οί χαμηλές κοινωνικές δαπάνες μεταφράζο
νται σέ ταλαιπωρίες καί λιγότερες δυνατότητες
περίθαλψης ή καί πιθανότητες ζωής γιά τήν
πλειοψηφία τού πληθυσμού.
Γιά νά έκτιμηθεϊ δμως σέ ποιό βαθμό τά
άποτελέσματα τής οίκονομίας συνδέονται μέ τά
ζητήματα τών κοινωνικών σχέσεων πρέπει νά
διαπιστωθεί δτι βαραίνει πάνω μας μιά διάχυτη
«άναπτυξιακή» Ιδεολογία σύμφωνα μέ τήν ό
ποια ή βελτίωση τών μικροοικονομικών μεγε
θών είναι καλό πράγμα καί ή έπιδείνωσή τους
κακό. Αιτία τής έπιρροής αύτής τής άντίληψης
είναι ή πολύχρονη κυριαρχία τής κεύνσιανής
σκέψης καί στήν ίδια τήν άριστερά, σέ συνδυα
σμό βέβαια μέ τό γεγονός δτι στίς δυτικές
χώρες γιά πολλά χρόνια ή οίκονομική άνάπτυξη, δηλαδή ή συνεχώς μεγέθυνση τής παραγω
γής, συνοδεύτηκε άπό τή συνεχή βελτίωση τών
λαϊκών εισοδημάτων καί τών κοινωνικών υπη
ρεσιών. Έ τσι άκόμα καί γιά τούς άριστερούς
οικονομολόγους ή καπιταλιστική άνάπτυξη εί
ναι κάτι κατ' άρχάς καλό, καί στήν πραγματι
κότητα δέν ύπάρχει άλλη προσέγγιση τών ζητη
μάτων τής παραγωγής καί τών οίκονομικών
μεγεθών άπό τήν άστική θεώρηση πού έγκαινίασε ό Κέυνς καί πού έπιδίωξε (καί πέτυχε) μιά
«συμμαχία» στά πλαίσια τού καπιταλισμού άνά
μεσα στήν άστική καί τήν έργατική τάξη.
Σήμερα δμως αύτή ή συνύπαρξη τής «οικονο
μικής έπιστήμης» μέ μιά ρεφορμιστική κριτική
τού καπιταλισμού δέν είναι πλέον δυνατή. Σέ
δλο τό δυτικό κόσμο ή νέα έκδοχή τής «άνάπτυξης »« y δηλαδή ή έπιβίωση τών καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής συνοδεύεται άπό δραματι
κή έπιδείνωσή διαφόρων οίκονομικών μεγεθών
καί Ιδιαίτερα αύτών μέ άμεσες κοινωνικές έπιπτώσεις. "Οσοι είναι έγκλωβισμένοι στήν κεϋνσιανή θεώρηση, δέν μπορούν παρά νά συνεχίσουν τή λατρεία τού Θεού τής «άνάπτυξης»,
παρουσιάζοντας κάποιες δυσμενείς κοινωνικές
έπιπτώσεις σάν προσωρινές καί άναγκαιες θυ
σίες, ή άποκρύπτοντας μέ τή βοήθεια Ιδεολογι
κών καί κατασταλτικών μέσων (βλ. τήν κυβερ
νητική πρακτική) τήν κοινωνική διάσταση τού
«οικονομικού» προβλήματος.
Σ' αύτές βέβαια τίς συνθήκες ή κατανόηση
τών «οίκονομικών» είναι άκόμα πιό δύσκολη,
διότι τά οίκονομικά μεγέθη δέν έχουν τή σχετι
κή διαφάνεια μιάς έπιτυχημένης ρεφορμιστικής
πρακτικής. Παλαιότερα γιά παράδειγμα, στόχος
τών οίκονομικών πολιτικών στίς δυτικές χώρες
ήταν ή πλήρης άπασχόληση, δηλαδή ένα πολύ
χαμηλό ποσοστό άνέργων: καί αύτή ήταν καί ή
πραγματικότητα. Σήμερα δλες οί κυβερνήσεις,
καί μαζί τους ή έλληνική, παίρνουν δραστικά
μέτρα γιά τή μείωση τής άνεργίας, άλλά ή
άνεργία συνεχώς αύξάνεται καί τά μέτρα αύτά
δέν είναι άπό τήν άρχή τής σύλληψής τους
παρά μέτρα άναδιάρθρωσης τής άγοράς έργα
σίας.
Δέν υπάρχει πλέον «οίκονομικός» ή «άναπτυξιακός» λόγος πού νά έχει κάποιες σχέσεις μέ
τήν Ικανοποίηση λαϊκών καί έργατικών προσ
δοκιών: περισσότερο παρά ποτέ ή οίκονομία
είναι ή έπιστήμη τής κρατικής έξουσίας. Πράγ
μα πού σημαίνει έπίσης δτι ή βελτίωση τών
μεγεθών αύτών τά όποία συνδέονται μέ τίς
συνθήκες καί τήν ποιότητα ζωής είναι άποκλειστικά πλέον συνάρτηση έξελίξεων πού άφοροΰν
τίς ίδιες τίς σχέσεις έξουσίας καί ταξικής
κυριαρχίας.
J
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έν είναι ή πρώτη φορά πού ή κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ διαπίστωσε τή διαφω
νία της μέ τό Διεθνές Νομισματικό Τα
μείο (Δ.Ν.Τ.)· Ειδικά μέ τίς προτάσεις πού κάνει
ό διεθνής όργανισμός γιά κατάργηση του συ
στήματος τής αυτόματης τιμαριθμικής άναπροσαρμογής καί γιά σκληρότερη άντι-πληθωριστική πολιτική μέσω του περιορισμού τής έσωτερικής ζήτησης. Καί έπειδή, δικαιολογημένα,
τό Δ.Ν.Τ. έχει πολύ κακή δεξιά φήμη, δόθηκε
μιά ευκαιρία γιά ένα άριστερό ξεσκονισματάκι.
Εξάλλου, ό Άνδρέας Παπανδρέου έπισημαίνει
όποτε μπορεί ότι τό ΠΑΣΟΚ είναι τό τελευταίο
σοσιαλιστικό κόμμα στήν Ευρώπη πού έφαρμόζει άκόμα μία πολιτική τιμαριθμικής άναπροσαρμογής καί πού δέν έπιδιώκει μαζικές «άνα-

Σώστε
τίς προβληματικές!

Η

ταχύτητα μέ τήν όποια ή κυβέρνηση υιο
θετεί στά «οικονομικά ζητήματα» τίς θέ
σεις των «επιχειρηματικών τάξεων» καί
ιδιαίτερα τών βιομηχάνων, έχει κάτι τό εντυπω
σιακό. Μετά τόν προϋπολογισμό λιτότητας γιά
τό 1984, μετά τίς άναπροσαρμογές τών έπιτοκίων πρός όφελος τών έπιχειρηματιών καί σέ
βάρος τού κρατικού δανεισμού (Σχολιαστής No
12), νά πού τώρα άναγγέλλεται άπό τόν Ά ρσένη μία πλήρης άλλαγή πολιτικής στό χώρο τής
δανειοδότησης τού ιδιωτικού τομέα: ό πρωθυ
πουργός, ό ύπουργός ' Εθνικής Οικονομίας καί
μία στρατιά Θεωρητικών τής 'Αλλαγής είχαν
έξηγήσει ότι ή βιομηχανία καί ό ιδιωτικός
τομέας «χρηματοδοτούνται έπαρκώς» καί ότι τό
πρόβλημα δέν είναι ή ποσότητα άλλά ή ποιότη
τα τών πιστώσεων καί τής χρησιμοποίησής
τους. Τώρα μέ έκπληξη μαθαίνουμε ότι ή βιομη
χανία καί τό έμπόριο, καθώς καί οί «προβλημα
τικές» έπιχειρήσεις, «ύποχρηματοδοτούνται»

Π

ολύ φασαρία γίνεται άπό τήν κυβέρνηση
γιά τήν άνάγκη αύξησης τής παραγωγι
κότητας. Μία ματιά στήν (έμπιστευτική)
έκθεση τού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γιά
τήν 'Ελλάδα, μάς δείχνει ότι άπ' αύτή τήν
άποψη ή έλληνική οικονομία δέν πήγε καί τόσο
άσχημα τό 1983. ' Η εξέλιξη τής παραγωγικότη
τας — τής παραγωγής άνά ώρα έργασίας —
είναι τά τελευταία χρόνια ή Εξής: 1980, +1% —
1981, +0,5% — 1982, -3,0% — 1983, +2,6%.
Πρέπει νά ύπογραμμισθεί τό γεγονός ότι πρό
κειται γιά τό σωστό υπολογισμό μέ τήν παρα
γωγή άνά ώρα έργασίας, καί όχι άνά άπασχο-

διαρθρωτικές» άπολύσεις.
Παραδόξως όμως αύτή ή άριστερή «άδιαλλαξία», συνοδεύεται άπό μία σταθερή προσαρμογή
τής οικονομικής πολιτικής πρός τίς έπιθυμίες
τών έργοδοτών. Τό παράδοξο όμως είναι μόνο
φαινομενικό: πρώτο, διότι άν ή κυβέρνηση
έφάρμοζε τίς συνταγές τού Δ.Ν.Τ. μπορεί ή
ΓΣΕΕ νά έβγαζε μία άνακοινωσούλα μέ τήν
«άντίθεση τής έργατικής τάξης», ό Παπαλεξόπουλος όμως θά πήγαινε στό Καστρί καί θά
γινότανε χαμός. Ποιός είπε ότι τό δεξιό Δ.Ν.Τ.
συμφωνεί μέ τήν έλληνική εργοδοσία; Δεύτερο,
οί επιπτώσεις τής προτεινόμενης «φιλελεύθε
ρης» πολιτικής δέν θά γινόταν μόνο αισθητές
στό έπίπεδο τής μείωσης τών άπασχολουμένων
μισθωτών, άλλά θά προκαλούσαν σοβαρές κοιένώ «80 δισεκατομμύρια δραχμές λιμνάζουν
στίς Τράπεζες».
Πρόκειται γιά μία στροφή, ή καλύτερα υπο
χώρηση, πολύ σημαντική: μέχρι τώρα τά αιτή
ματα τών βιομηχάνων γιά περισσότερη χρημα
τοδότηση άντιμετωπίζονταν άπό τήν κυβέρνη
ση μέ τή θέση ότι οί πιστώσεις έπαρκούν, άρκεϊ
νά μή φεύγουν στήν 'Ελβετία καί νά γίνονται
παραγωγικές έπενδύσεις. Ή θέση αύτή ήταν
ένταγμένη σέ ένα γενικότερο σχήμα πού έπεφύλασσε στίς Τράπεζες καί στόν «κοινωνικό έλεγ
χο» ένα καθοριστικό ρόλο γιά τόν προσανατο
λισμό τών έπενδύσεων πρός τίς έπιθυμητές
παραγωγικές κατευθύνσεις. Έ τσι ή υποχώρηση
πού κάνει σήμερα ή κυβέρνηση, μέσω τού
Άρσένη πού χάνει έτσι τήν άξιοπιστία του καί
ίσως άργότερα τή Θέση του, δέν άφορά μόνο
τόν όγκο τής χρηματοδότησης άλλά καί τή
διαχείρησή της: ή αναγνώριση τού γεγονότος
ότι ή βιομηχανία καί τό έμπόριο «ύποχρηματοδοτοΰνται», πάει μαζί μέ τήν Αναγνώριση τού
καθοριστικού ρόλου πού έχει ή διαχείριση τών
πιστώσεων όπως γίνεται άπό τόν ιδιωτικό τομέα
καί τούς βιομήχανους ειδικότερα.
Τέτοια είναι καί ή σημασία τής στροφής
αύτής γιά τίς υπερχρεωμένες έπιχειρήσεις: κατά
τόν Άρσένη «ή βιομηχανική πολιτική πρέπει
νά προχωρήσει, τά παλαιά χρέη νά διακανονι-

νωνικές καί πολιτικές άναταραχές λόγω τής
μαζικής χρεοκοπίας μικρών έπιχειρήσεων πού
ώς γνωστόν είναι ή «ραχοκοκαλιά» τής οικονο
μίας καί τής άνάπτυξης. Ή άντίθεση τής κυβέρ
νησης στίς Απόψεις τού Δ.Ν.Τ. είναι όντως
ταξική, άλλά έκφράζει τήν άντίθεση τής άστικής τάξης: τό γεγονός ότι ή στάση αύτή βο
λεύει έν μέρει τήν έργατική τάξη είναι άποτέλεσμα καί όχι αιτία τής κυβερνητικής τοποθέτη
σης.
στούν καί νά πληρωθούν... μέ κάποια έπιδότηση
άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό». Ό κακός
βιομήχανος πού μάς τήν έσκασε κι έκανε βίλλες
καί πήγε τά λεφτά του στήν 'Ελβετία καί νά δει
τώρα τί θά πάθει, χάνεται άπό τό προσκήνιο,
γιά ν' άντικατασταθεϊ άπό κάποιο κύριο πού
πρέπει τέλος πάντων νά τόν «έξυπηρετήσουμε»
καί νά τού πληρώσουμε κι ένα μέρος άπό τά
χρέη
Μήπως αυτό σημαίνει ότι προβλέπεται καί
αισθητή χαλάρωση τού κρατικού έλέγχου στόν
τομέα τών προβληματικών; 'Υπήρχε ένα άρχικό
σχέδιο γιά τίς προβληματικές (πού είναι υπερ
χρεωμένες άλλά «βιώσιμες»), τό όποιο ό Βαΐτσος είχε διατυπώσει γιά πρώτη φορά, άν δέν
κάνουμε λάθος, καί πού έλεγε ότι θά μπορούσε
νά χρησιμοποιηθεί ή μετοχοποίηση τών χρεών
γιά τή δημιουργία μιας δημόσιας έταιρίας πού
θά έπαιζε υπολογίσιμο ρόλο στήν άσκηση τής
βιομηχανικής πολιτικής. Στό υπουργείο 'Εθνι
κής Οικονομίας άρέσκονται νά λένε ότι ή
υπόθεση σκάλωσε στή στελέχωση, άλλά τό
πρόβλημα είναι ότι ένα τέτοιο βήμα θά προκαλοϋσε τή φυγή τών ίδιων τών βιομηχάνων καί
όχι μόνο τών κεφαλαίων τους. Μέ τό πέρασμα
όμως άπό τή μετοχοποίηση τών χρεών στήν
κρατική έπιδότηση τής έξυπηρέτησής τους, τά
πράγματα βαίνουν όμαλώς.

λούμενο, όπως μπακάλικα άλλά όχι άθώα συνε
χίζει νά κάνει τούς υπολογισμούς του τό ΙΟΒΕ:
μέ τό δεύτερο αύτό τρόπο ή αύξηση τής παρα
γωγικότητας θά ήταν μόνο 1% περίπου.
Σύμφωνα πάντα μέ τήν έκθεση τού Δ.Ν.Τ. οί
ώριαΐες άμοιβές αυξήθηκαν κατά 18,5% τό 1983,
καί τό κόστος άνά μονάδα προϊόντος κατά
15,5%.
Τό 1983 δέν ήταν μία κακή χρονιά γιά τούς
έπιχειρηματίες καί ήταν μάλιστα ή καλύτερη
μετά άπό καιρό. Έ να έπιμέρους συμπέρασμα
είναι ότι ή αύξηση τής παραγωγικότητας δέν
οφείλεται τόσο στήν αύξηση τής παραγωγής

(0,5% κατά τό Δ.Ν.Τ ), άλλά στή μείωση τών
άπασχολουμένων (-0,5%) καί κυρίως στή μείω
ση τών ώρών έργασίας άνά άπασχολούμενο
(-1,5%). Καί έπομένως ότι ή μείωση τής άπασχόλησης άκολούθησε κυρίως τήν όδό τών
περιορισμένων ώρών έργασίας.

1,2%

-5,8%ήταν τό 1983, τό πραγματικό έπιτό-

μειώθηκε τό 1983 ή άπασχόληση
μισθωτών στή Βιομηχανία-Βιοτεχνία. Τό 1981
καί 1982 είχαν σημειωθεί αυξήσεις κατά 1,1%
καί 0,1% Αντίστοιχα.

14,2%

αΰξήθηκε μόνο τόν περασμένο χρό
νο ό δείκτης άξίας δαπανών στέγασης ένώ ό
δείκτης καταναλωτή γνώρισε μία άνοδο κατά
20,5%. Οί Ιδιοκτήτες κατοικιών είναι μία τάξη
πού παρακμάζει: πάει ή έποχή (1981) πού οί
δαπάνες στέγασης Ανέβαιναν κατά 27,1 %...

40%περίπου μειώθηκε ή πραγματική Ισοτι
Έπιμέλεια: Πόνος Γεωργίου

Τό « Ό χι» στό Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο

μία τής δραχμής σέ σχέση μέ ένα σταθμισμένο
«καλάθι» διεθνών νομισμάτων, άπό τό 1979 <δς
τό 1983. Σέ σχέση μέ τό δολάριο, ή Αντίστοιχη
μείωση ήταν γύρω στό 56%, σύμφωνα μέ τούς
υπολογισμούς τού Δ.Ν.Τ.

Ζήτω
ή παραγωγικότητα

κιο γιά τίς καταθέσεις ταμιευτηρίου καί -4,1%
γιά τίς καταθέσεις γιά 12 μήνες. Τά έπιτόκια
τών χορηγήσεων στή βιομηχανία (μακροπρόθε
σμα δάνεια) ήταν -2,1%, στή βιοτεχνία -5,8%,
στή γεωργία -6,2% (βραχυπρόθεσμα δάνεια) καί
7,9% (μακροπρόθεσμα), καί στίς κατασκευές
κατοικιών -2,9%.

19,5%μειώθηκαν τό 1983 σέ σχέση μέ τό

1982, οί έπενδύσεις σέ μηχανολογικό έξοπλισμό τού Ιδιωτικού τομέα. Μαζί μέ τό δημόσιο
τομέα ή μείωση είναι 15,6%.

9)5%

δισεκατομμύρια δολάρια έφθασε πέρ
σι τό ελληνικό έξωτερικό χρέος κατά τίς έκτιμήσεις τού Δ.Ν.Τ., πού Αντιστοιχεί σέ 27,3%
τού ΑΕΠ.
9
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Ε ν α μ ις η ΧΡΟΝΟ πριν έξαντληθεί ή κοινο
βουλευτική τετραετία του ΠΑΣΟΚ καί δυόμισι
μήνες πριν τίς Ευρωεκλογές τό πολιτικό σκηνι
κό μοιάζει Αναλλοίωτο: Τό ΠΑΣΟΚ έξακολουθεΐ νά έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ή
Νέα Δημοκρατία τά προβλήματα της, τό ΚΚΕ
τίς φιλοδοξίες του, ή οικονομία τίς καχεξίες
της, τό Κυπριακό τά αδιέξοδά του. "Ισως όμως
τά πράγματα νά μήν είναι έτσι Ακριβώς. Ή
Ακινησία πού έπικρατει στό προσκήνιο των
πολιτικών μας πραγμάτων ίσως συγκαλύπτει
κάποιους βαθύτερους μετασχηματισμούς πού
συντελοΰνται στό παρασκήνιο τών έξελίξεων ή
στό κοινωνικό υπέδαφος καί γι' αύτό είναι λιγό
τερο προφανείς, άλλά όχι λιγότερο σημαντικοί.
Ή πρόσφατη έπιτυχία τής ΝΔ στόν Δικηγορι
κό Σύλλογο καί ή Αναμενόμενη άνοδος τής
παράταξής της στίς φοιτητικές έκλογές είναι
σημάδια τέτοιων άκριβώς μετασχηματισμών.
"Ας γίνουμε λοιπόν, πιό συγκεκριμένοι...
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’Από τη σκοπιά του συντηρητικού ψηφοφόρον

Π Α .Σ Ο .Κ .

84

Στόν άστερισμό
της άβεβαιότητας
είναι άντιστρεπτή2.

Ή έκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ

Έχει τό ΠΑΣΟΚ αντίπαλο;

Ή πλειοψηφία πού άπέσπασε τό ΠΑΣΟΚ τό
1981, ήταν όντως έντυπωσιακή! Πολλοί ώστόσο
βιάζονται νά προεξωφλήσουν τά πλεονεκτήμα
τα υπεροχής πού δίνει αύτό τό 48%, παραβλέποντας τό γεγονός ότι ή «λαϊκή έντολή» τοΰ '81
ήταν έξαιρετικά έτερογενής, καί γι' αύτό ή
Ανανέωσή της δέν είναι καθόλου εύκολη υπόθε
ση. Δέν πρόκειται γιά κάποιους «όριακούς»
ψηφοφόρους πού ύπάρχουν πάντα στίς παρυφές
τών μεγάλων κομμάτων. Πρόκειται γιά ένα
φαινόμενο πολύ σοβαρότερο κι έντελώς ιδιό
μορφο. Κατ’ άρχήν ένας στούς τέσσερεις πού
ψήφισαν ΠΑΣΟΚ τό '81, δηλαδή τό 12%
περίπου τοΰ έκλογικοΰ σώματος, προέρχονται
απευθείας άπό τή Δεξιά1. Ταυτόχρονα, ένα ίδιο
περίπου ποσοστό ψηφοφόρων έχει Κεντρώα
προέλευση. Σχεδόν ή μισή έκλογική βάση τοΰ
ΠΑΣΟΚ προέρχεται άπό τό Κέντρο καί τή
Δεξιά. Κι άπό καθαρά έκλογική άποψη αύτό
είναι μακροπρόθεσμα τό πιό άδύνατο σημείο
του. Γι' αύτό κι άξίζει νά τό προσέξουμε περισ
σότερο.
Τό μεγάλο αύτό τμήμα τών συντηρητικής
προέλευσης ψηφοφόρων —κι ιδιαίτερα, όσοι
προέρχονται άπευθείας άπό τή Δεξιά— στράφη
καν τό 1981 πρός τό ΠΑΣΟΚ, όχι βέβαια διότι
άσπάσθηκαν έξαφνα τά σοσιαλιστικά του όράματα. Τό άντίθετο άκριβώς: Παραβλέποντας τά
σοσιαλιστικά συνθήματα τοΰ ΠΑΣΟΚ, καί θεω
ρώντας ότι ή παρουσία τοΰ Κ. Καραμανλή στήν
Προεδρία άποτελεί έπαρκή έγγύηση τών έξωτερικών προσανατολισμών τής χώρας καί τής
πολιτικής σταθερότητας, στράφηκαν πρός τόν
άφθαρτο καί ισχυρό, χαρισματικό 'Ηγέτη, πού
ύποστηριζόμενος άπό ένα δυναμικό καί πειθαρχημένο Κόμμα θά δάμαζε τά έσωτερικά προβλή
ματα τής χώρας —-χωρίς νά θίξει τά θεμέλια τοΰ
καθεστώτος— καί θά υπεράσπιζε πιό Αποφασι
στικά τά έθνικά ζητήματα —χωρίς νά Αμφισβη
τεί τή διεθνή θέση τής 'Ελλάδας. Στή στροφή
αύτή τών συντηρητικών ψηφοφόρων πρός τό
ΠΑΣΟΚ, τρεις παράγοντες παίζουν Αποφασι
στικό ρόλο — τρεις παράγοντες ώστόσο πού
συχνά λησμονοΰνται: Ή παρουσία του Κ. Κα
ραμανλή στήν Προεδρία, ή ύποτονικότητα τοΰ
κ. Γ. Ράλλη —τότε Αρχηγού τής Ν.Δ.— καί ή
είκόνα τής πλήρους άποδιοργάνωσης πού πα
ρουσίαζε τό Κόμμα τής Δεξιάς.
Ή μεγάλη αύτή στροφή συντηρητικών ψη
φοφόρων πρός τό ΠΑΣΟΚ, δέν υπήρξε συγκυ
ριακό φαινόμενο — όπως διακηρύσσει ή έπίσημη προπαγάνδα τής Ν.Δ. Ταυτόχρονα όμως —
καί Αντίθετα Απ' ΰ,τι συχνά υποστηρίζει τό
ΠΑΣΟΚ μέ περίσσια έπαρση — ή στροφή αύτή

Πόσο πιθανή είναι μιά τέτοια Αντιστροφή;
Πολλοί είναι έκείνοι πού βιάζονται νά άπορρίψουν ένα τέτοιο ένδεχόμενο, μέ τόν ισχυρισμό
ότι —παρά τήν οικονομική δυσπραγία καί τή
σοβαρή έπιδείνωση τοΰ Κυπριακοΰ— ή κρίση
τής Ν.Δ. Αποκλείει όποιαδήποτε παλιννόστηση
συντηρητικών ψηφοφόρων. Τά πράγματα ώστό
σο, δέν είναι τόσο Απλά...
Ή κατάσταση στήν Ν.Δ. είναι Αναμφισβήτη
τα πολύ άσχημη, άλλά καί πολύ διαφορετική
Απ’ ό,τι ήταν τό Νοέμβρη τοΰ 1981 (ή —πολύ
περισσότερο— τό Μάη τοΰ 1980). Οί «Ανανεω
τικοί», οί όποιοι πρίν δύο χρόνια ήσαν μεμονω
μένες φωνές, σήμερα Αποτελούν Ισχυρότατη
συσπείρωση πού θά διαδραματίσει ίσως Αποφα
σιστικό ρόλο στή διαδοχή τοΰ κ. "Αβέρωφ. Ή
κοινοβουλευτική όμάδα πού θά 'χει καί τόν
τελικό λόγο στή διαμόρφωση τής έκλογικής
τακτικής τοΰ Κόμματος έχει συνειδητοποιήσει
πλήρως ότι ή μάχη θά δοθεί στό χώρο του
Κέντρου. ’Ακόμα καί ό κ. Άβέρωφ, πού τόσες
τρικλοποδιές έβαλε στά κεντρώα Ανοίγματα του
κ. Ράλλη τήν περίοδο '81- '82, έμφανίζεται κι
αυτός —κάπως άργά, είναι άλήθεια— ώς κεντροδεξιός!
'Υπάρχει βέβαια Ακόμα μπόλικος άντικομμουνισμός στή Ν.Δ. Σήμερα όμως φορέας αύτοΰ
του Ακραίου άντικομμουνισμοΰ δέν είναι τά
υπολείμματα τής χούντας ή οί υπερήλικες όπαδοί τοΰ «τέως» — αύτοί, έτσι κι άλλιώς σέρνο
νται μεταξύ ΕΠΕΝ, Μαρκεζίνη κλπ.— Αλλά μιά
δυναμική τάση μέσα στή Νεολαία του Κόμμα
τος. Κι έδώ πρέπει νά πούμε τά πράγματα μέ τό
όνομά τους. Ή ΟΝΝΕΔ καί ιδεολογικά συμπα
γής είναι σήμερα — όλότελα διαφορετική άπό
τήν Αναιμική ΟΝΝΕΔ τών πρώτων μεταδικτατορικών χρόνων — καί Αξιόλογη μαζική παρου
σία διαθέτει καί καλά όργανωμένη είναι. Κι
όσοι άπό μάς έχουνε πείρα όργανωμένης πολιτι
κής δράσης γνωρίζουν πολύ καλά τήν τεράστια
προσφορά μιας μαζικής, καλά όργανωμένης καί
Ιδεολογικά φορτισμένης Νεολαίας στήν προε
κλογική δουλειά ένός Κόμματος. Έ λοιπόν,
αύτή τή Νεολαία ή Ν.Δ. δέν τήν είχε τό 1981,
άλλά τή διαθέτει σήμερα!
Τέλος, υπάρχει βέβαια τό πρόβλημα τής 'Αρ
χηγίας. Αύτό τό πρόβλημα ταλαιπωρεί τή Ν.Δ.
άπό τότε πού Αποχώρησε ό 'Ιδρυτής της. Παλαιότερα όμως ήταν ενα Από τά προβλήματά της
κι ίσως όχι τό σημαντικότερο· τό ζήτημα τής
φυσιογνωμίας της, τής σχέσης της μέ τήν άκρα
δεξιά, τούς χουντικούς, τούς βασιλικούς κλπ.
ήταν μάλλον τά πιό καθοριστικά γιά τήν έσωτερική της φαγωμάρα καί τήν πολιτική της συρρί

κνωση. Σήμερα, πού τά περισσότερα Απ' αύτά
τά προβλήματα τείνουν νά ξεπεραστοΰν, τό
ζήτημα τής ’Αρχηγίας μοιάζει περισσότερο μέ
τελική έκκρεμότητα: Ή όριστική ρύθμιση αύ
τοΰ τοΰ προβλήματος είναι πολύ πιθανό νά
σημαίνει μιά νέα φάση σταθεροποίησης κι
Ανασυγκρότησης τοΰ Κόμματος3.
Φυσικά δέν ύπάρχει καμιά Αμφιβολία, ότι άν
γίνονταν σήμερα βουλευτικές έκλογές, ή Ν.Δ.
θά έχανε πολλά Απ’ τή μειωμένη Απήχηση τοΰ
κ. Άβέρωφ, τοΰ όποιου, άλλωστε, ή Αρχηγία
Αμφισβητείται μέσα στό ίδιο τό Κόμμα του άπό
τούς πάντες. Ή κατάσταση, ώστόσο, μπορεί νά
είναι'έντελώς διαφορετική τόν Όκτώβρη τοΰ
1985 — άν, στό μεταξύ, τό πρόβλημα τής
ήγεσίας έχει λυθεί έγκαιρα καί όμαλά. Κι έπί
τέλους είναι Ανοησία νά ποντάρει κανείς όλα τά
χαρτιά του στό πείσμα τοΰ κ. Άβέρωφ νά
παραμείνει Αρχηγός...

Ό ... Θεός σώζοι τό ΠΑΣΟΚ!
Έ χει λόγους τό ΠΑΣΟΚ νά φοβάται τήν
παλιννόστηση συντηρητικών ψηφοφόρων στή
Ν. Δ., έφ’ όσον λυθεί όμαλά τό πρόβλημα τής
ήγεσίας της; Έ χει καί παραέχει! Διότι, μέχρι
στιγμής τουλάχιστον, διέψευσε όλες τίς προσ
δοκίες τους: Στά έσωτερικά ζητήματα, τό τμήμα
αύτό τοΰ έκλογικοΰ σώματος, <5έν περίμενε βέ
βαια σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Προσδοκοΰσε ώστόσο «νοικοκύρεμα» καί έκσυγχρονισμό τοΰ Δημόσιου Τομέα, Ανάκαμψη τής οικο
νομίας, ποιοτική βελτίωση τής ’Υγείας, τής
Παιδείας, τοΰ Περιβάλλοντος. Πόσο δικαίωσε
αυτές τίς προσδοκίες τό ΠΑΣΟΚ; Στό Δημόσιο
Τομέα πολιτεύθηκε μέ έντονα κομματικό πνεύ
μα καί αυταρχική διάθεση, χωρίς νά άποφύγει
τούς πομπώδεις έρασιτεχνισμούς, χωρίς νά άντισταθεί στόν πειρασμό τής ρουσφετολογίας
καί χωρίς νά περιορίσει τή διασπάθιση τοΰ
Δημόσιου Χρήματος. Στά οίκονομικά, ή προο
πτική τής Ανάκαμψης Αναβάλλεται άπό χρόνο
σέ χρόνο, ή Ανταγωνιστικότητα τής οίκονομίας
έπιδεινώνεται, τό νόμισμα διολισθαίνει κι ή
Ανεργία διογκώνεται άργά άλλά σταθερά. Τέ
λος, πολλά άπό τά θεσμικά του μέτρα — όπως
γιά παράδειγμα τό Ε.Σ.Υ. ή ό Νόμος—Πλαίσιο
γιά τά Πανεπιστήμια — συχνά δημιουργοΰν
περισσότερα προβλήματα άπό όσα φιλοδοξούν
νά λύσουν.
Στά έξωτερικά ζητήματα, τά πράγματα είναι
Ακόμα χειρότερα! Οί συντηρητικοί ψηφοφόροι
τοΰ ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν τήν «ύπερήφανη κι
Ανεξάρτητη πολιτική» του, όχι βέβαια γιατί
έφλέγοντο άπό άντι-ιμπεριαλιστικά αίσθήματα,
ούτε διότι άγωνιοΰσαν γιά τήν τύχη τοΰ Παλαι
στινιακού λαού. Απλά, προσδοκούσαν ότι μιά
πιό αυτόνομη διεθνής παρουσία τής 'Ελλάδας,
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τους πειθαρχία. Μέχρι τόν Όκτώβρη τού 1985,
δηλαδή, υπάρχει ό κίνδυνος νά χάσει τό ΠΑ
ΣΟΚ τό μόνο ουσιαστικό πλεονέκτημα πού Εχει
σήμερα: τήν Ελλειψη άξιόπιστου άντίπαλου!
Ά πό τήν άλλη μεριά ώστόσο τό ΠΑΣΟΚ
φοβάται νά προχωρήσει άμεσα σέ Εκλογές.
Σήμερα, δέν φοβάται τό ρεύμα υπέρ τής Ν.Δ.
Φοβάται άκόμα τό Ενδεχόμενο νά βγει πρώτο
Κόμμα χωρίς άπόλυτη πλειοψηφία. Γι'αυτό
προσπαθεί νά κερδίσει χρόνο καί προεξωφλεί
ότι θά Εξαντλήσει τήν τετραετία του. Έτσι
όμως κινδυνεύει νά βρεθεί σέ άκόμα χειρότερη
θέση...

Χωρίς στρατηγική έξουσίας

θά μπορούσε ίσως νά Εξασφαλίσει προνομιακές
οίκονομικές σχέσεις μέ τούς "Αραβες, ευνοϊκό
τερους όρους ένταξης στην Ε.Ο.Κ. καί περισσό
τερη διπλωματική υποστήριξη στά 'Ελληνο
τουρκικά, άπό τόν Τρίτο Κόσμο καί τίς ’Ανατο
λικές Χώρες. Οί προσδοκίες αυτές διαψεύσθησαν έ π ίσ η ς. Οί π ε ρ ιβ ό η τ ε ς 'Α ρ α β ικ έ ς
'Επενδύσεις δέν φτάσαν ποτέ. Τό «μνημόνιο»
πού άπηύθυνε ή κυβέρνηση στήν Ε.Ο.Κ. παραπέμφθηκε στίς καλένδες, ύστερα άπό τήν πολύ
σοβαρή κρίση πού ξέσπασε στήν Κοινότητα.
Οί χειρονομίες «καλής θέλησης» τής Κυβέρνη
σης άπέναντι στή Σοβιετική Ένωση (βέτο γιά
τά Πολωνικά, βέτο γιά τό Κορεατικό άεροπλάνο κλπ.) δημιούργησαν προστριβές μέ τούς
Δυτικούς ένώ δέν έξασφάλισαν κανένα ουσιώ
δες άντάλλαγμα σοβιετικής διπλωματικής ύποστήριξης στό Κυπριακό, ή σ’ όποιοδήποτε άλ
λο ζήτημα μάς άφορά άμεσα. Ό σον άφορά δέ
τίς 'Αραβικές Χώρες, αυτές τελικά συνέσφιξαν
τίς σχέσεις τους μέ τό καθεστώς τού Έβρέν καί
δέν παρέλειψαν πρόσφατα, στήν Ίσλαμική Διά
σκεψη τής Καζαμπλάνκα, νά έναγκαλισθοΰν
—κυριολεκτικά άν καί άνεπίσημα— τόν Ρ.
Ντενκτάς!
"Αν δέν θέλει τό ΠΑΣΟΚ νά πέσει θύμα τής
"ίδιας τής ρητορίας του όφείλει νά συνειδητο
ποιήσει ότι οί προσδοκίες τών συντηρητικών
ψηφοφόρων του Εχουν μέχρι στιγμής πανηγυρι
κά διαψευσθεΐ. Ή διαπίστωση αύτή γίνεται
άκόμα πιό άνησυχητική, καθόσον τό Μάη τού
1985 τελειώνει ή Προεδρική θητεία τού Κ.
Καραμανλή, καί τίποτε δέν είναι άκόμα σίγου
ρο, γιά τό τί θά έπακολουθήσει.
Ή άπογοήτευση τών συντηρητικών ψηφοφό
ρων τού ΠΑΣΟΚ δέν σημαίνει άναγκαστικά —
ή τουλάχιστον δέν σημαίνει άκόμα — μαζική
(έπι)στροφή τους στή Ν.Δ.. Σημαίνει ώστόσο,
ότι Ενα μεγάλο τμήμα τού Εκλογικού σώματος
ταλαντεύεται σήμερα χωρίς σαφή πολιτική προ
τίμηση, έναλλακτική θέση καί διέξοδο. Ή
ρευστότητα αύτή, μαζί μέ τήν Επικίνδυνη δξυνση τών 'Ελληνοτουρκικών, καθιστά τόν Εγγυη
τικό ρόλο τού Κ. Καραμανλή άκόμα πιό καθορι
στικό. Τό 1981, ή παρουσία τού Κ. Καραμανλή
στήν Προεδρία «διευκόλυνε» τή στροφή συντη
ρητικών ψηφοφόρων τού Κέντρου καί τής Δε
ξιάς στό ΠΑΣΟΚ. Στό διάστημα πού μεσολάβη
σε, τό ΠΑΣΟΚ δέν κατάφερε νά κερδίσει τήν
Εμπιστοσύνη τους. Γι'αυτό καί σήμερα, ή πα
ραμονή τού Καραμανλή στήν Προεδρία τού
είναι άκόμα περισσότερο άπαραίτητη.

Τά έκλογικά διλήμματα τοΰ ΠΑΣΟΚ
Ό κ. Παπανδρέου Εχει σοβαρούς λόγους νά
Εξαντλήσει τήν τετραετία του. Νά κάνει δηλαδή
τίς Εκλογές τόν Όκτώβρη τού '85, μετά τήν

Επανεκλογή τού σημερινόν Προέδρου άπό τή
σημερινή Βουλή. Στό μεταξύ αυτό, Ελπίζει σέ μιά
βελτίωση τής οίκονομίας καί σέ ύφεση τών
Ελληνοτουρκικών. Φιλοδοξεί δηλαδή, νά Εξα
ντλήσει τίς χρονικές διορίες γιά νά παρουσιά
σει ένα πιό ευπρόσωπο Εργο.
Τά περιθώρια όμως είναι στήν πραγματικότη
τα Ελάχιστα.
—Πρώτον, διότι ή οικονομία δέν φαίνεται νά
βελτιώνεται, ίσως μάλιστα Επιδεινωθεί στά Επό
μενα δύο χρόνια. Ή σημερινή άνάκαμψη τής
'Αμερικάνικης Οίκονομίας — στήν όποια τό
σοι Εχουν στηρίξει τίς Ελπίδες τους — είναι
ιδιόμορφη καί ώς πρός τούτο: δέν άνασύρει τίς
Εύρωπαϊκές οικονομίες άπό τήν ύφεση, όπως
συνέβαινε παλαιότερα — άντίθετα τούς άπομυζά
κεφάλαια (μέσω τών υψηλών Επιτοκίων) καί
αύξάνει τό κόστος τών είσαγομένων πρώτων
υλών — Ενέργειας (λόγω τού ισχυρού δολα
ρίου). Τελικά Επιβραδύνει μάλλον παρά υποβο
ηθά τήν άνάκαμψη στήν Ευρώπη. Άκόμα όμως
κι άν περιμέναμε νά ωφεληθούμε ουσιαστικά
άπό μιά παγκόσμια άνάκαμψη, τούτο θά συνέβαινε μόνο μέ σημαντική χρονική υστέρηση,
καί μόνο στό βαθμό πού ή Ελλάδα θά βελτίωνε
τήν «άνταγωνιστικότητα» τής οίκονομίας της
— πράγμα πού βέβαια, δέν συμβαίνει.
—Δεύτερον, διότι μέ τήν σχετικά «άνετη»
εισοδηματική πολιτική πού άκολουθεϊται φέτος
— ΑΤΑ χωρίς Ετεροχρονισμό κλπ. — είναι
Εξαιρετικά πιθανό νά ένταθούν οί πιέσεις στό
ισοζύγιο πληρωμών, Εξαναγκάζοντας τήν Κυ
βέρνηση νά Ετεροχρονήσει ξανά τήν ΑΤΑ γιά
τό 1985 — όμοια όπως ή «γενναιόδωρη πολιτι
κή παροχών» τού '82, όδήγησε στή λιτότητα
τού '83. Τώρα μάλιστα τά πράγματα είναι
άκόμα πιό άσχημα, διότι, άπ' δ,τι λέγεται, τά
πετρελαϊκά άποθέματα Εχουν σχεδόν Εξαντλη
θεί καί ή χώρα ήταν υποχρεωμένη νά Επιβαρυν
θεί μέ συναλλαγματοβόρες εισαγωγές, γεγονός
πού καθιστά πιθανή τήν Επιστροφή στή λιτότη
τα άμέσως μετά τίς Εύρωεκλογές τού Ίούνη.
Μ’ άλλα λόγια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος νά
πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές Εκλογές τό
'85 μέσα σέ συνθήκες λιτότητας καί συναλλαγ
ματικών δυσκολιών πράγμα πού άποτελεί Ελάχι
στα εύτυχές σενάριο γιά τό ΠΑΣΟΚ4.
—Τρίτον, διότι στούς δεκαοκτώ μήνες πού
υπολείπονται μέχρι νά Εξαντληθεί ή κοινοβου
λευτική τετραετία, ή Ν.Δ. Εχει όλη τή χρονική
άνεση νά ζεπεράσει τήν κρίση της καί νά διεκδικήσει τή λαϊκή ψήφο μέ νέο άρχηγό, σαφή
φυσιογνωμία καί Εμπεδωμένη τήν Εσωτερική

Τό ΠΑΣΟΚ πολιτεύθηκε ώς Κυβέρνηση, χω
ρίς Ιεραρχήσεις, χωρίς προτεραιότητες, χωρίς
σαφείς στόχους καί μακροχρόνια πολιτική συμμαχιών. Κατασπατάλησε τίς προθεσμίες του καί
τά άποθέματα Εμπιστοσύνης μέ μάχες Εντυπώσε
ων, Επιδείξεις δύναμης, φανφαρισμούς καί άσκήσεις «Επί χάρτου». Προσπάθησε νά άντιμετωπίσει τά προβλήματα μέ καθημερινούς Ελιγ
μούς, συνθηματολογίες, παλινωδίες καί τακτικίστικους μαιάνδρους. Πυξίδα τής κυβερνητικής
του τακτικής τό «βλέποντας καί κάνοντας».
Δικαιολογητική άρχή τής πολιτείας του καί
άξονας συμψηφισμού τών Εσωτερικών του άντιθέσεων ή διατήρησή του στήν Εξουσία. Kt
αύτός άκριβώς ό τακτικίστικος Εμπειρισμός
φαίνεται νά Εξαντλεί τά όριά του καί μαζί τά
όρια Ελιγμών τής Κυβέρνησης. Τό 1981 τό
ΠΑΣΟΚ τά είχε όλα: 'Ικανό Άρχηγό, συμπαγή
'Οργάνωση, άνετη πλειοψηφία. Δέν είχε όμως
στρατηγική έξουσίας. Κι αυτό άκριβώς πληρώ
νει σήμερα!
Χρύσανθος Λαζαρίδης

' Υποσημειώσεις
1. Τό 1977, τά Κόμματα τής Δεξιάς πήραν στό σύνολό τους
49,15% (Ν.Δ 41,85 — Ε.Π 6.82. -Νεοφιλελεύθεροι- του
Μητσοτάκη: 1,08). Τό 1981 ή Δεξιά, πάλι στό σύνολό της.
πήρε 37,55% (Ν.Δ.: 35.86 — -Προοδευτικοί- τού Μαρκεζίνη
1,69). Δηλαδή ένα ποσοστό 12.2% του έκλογικού σώματος
μετακινήθηκε άπό τή Δεξιά κατευθείαν στό ΠΑΣΟΚ
2. Στό -ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ- No 2, σέ κείμενό μου μέ τίτλο -Στόν
Αστερισμό του ΠΑΣΟΚ- άναφέρθηκα μέ συντομία στήν
Ιστορική διάσταση καί τά μονιμότερα αίτια τής κρίσης αυτού
πού όνομάζουμε Δεξιά τή χρεωκυπία τού πρότυπου άνάπτι>ξης πού άκολουθήθηκε μεταπολεμικά, τήν άποσύνθεση τών
κοινωνικών συμμαχιών πού στήριξε κι άναπάραγε, τίς έσωτερικές άντιφάσεις τού άστικού έκσυγχρονισμού 'Εδώ στέκο
μαι περισσότερο στούς πολιτικούς όρους πού μετέτρεφαν τήν
κρίση τής Ιστορικής Δεξιάς σέ ρεύμα υπέρ τού ΠΑΣΟΚ
3. Γιά τό ίδιο θέμα, παραπέμπω στό κείμενο τού Π Παναγιώτου, ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ No 9. -Καταρρέει ή Δεξιά,* Πρόκειται
γιά ένα άπό τά έλάχιστα κείμενα πού άντιμετωπίξει τίς
έξελίξεις στήν Ν.Δ σωστά Σάν μιά έπιπονη διαδικασία
άνανέωσης και έκσυγχρονισμού τών Ιδεών, τών δομών καί
τών προσώπων τής άστικής πολιτικής έκπροσώπησης — κι
όχι σάν κλωτσοπατινάδα ίδιοτελών και ξοφλημένων κομμα
ταρχών!
4 Όπως έγραφε ή - Εφημερίδα τής Γουώλ Στρήτ- τήν Τρίτη
14 Φεβρουάριου άπό τό Λονδίνο: -Η Κεντρική Τράπεξα τής
'Ελλάδας πρόκειται σύντομα νά ζητήσει δάνειο 500 έκατομμυρίων δολαρίων Στά περισσότερα δάνεια τέτοιου μεγέθους
πού συμφωνήθηκαν πρόσφατα, τό κόστος δανεισμού ήταν
μειωμένο. 'Αλλά ή 'Ελλάδα — που καί πέρυσι δανείστηκε
500 έκατομμύρια δολάρια — κατά πάσα πιθανότητα όέν θά
πετύχει ευνοϊκούς όρους δανεισμού λόγω τής χειροτέρευσης
τής οίκονομίας της Αντίθετα μπορεί νά τής έπιβληθούν
ύφηλότερα έπιτόκια άπό πέρυσι-

Τό Π Α ΣΟ Κ έχει σήμερα σοβαρούς λόγους νά φοβάται τήν
παλιννόστηση συντηρητικών ψηφοφόρων στή Νέα
Δημοκρατία.
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Γύρω στά 79-80, Εκλεισε σχήν Εύρώπη μιά
δεκαετία Εντονης Ιδεολογικής πάλης γύρω άπό
τά ζητήματα τού Κράτους, τής Δημοκρατίας καί
τού Σοσιαλισμού, μέ τήν Επικράτηση τής άστικής Ιδεολογίας. Οί λαϊκές μάζες πείσθηκαν δτι
ό Μαρξισμός όδηγεί στά στρατόπεδα συγκέ
ντρωσης καί ταύτισαν τόν Σοσιαλισμό μέ τή
Σοβιετική "Ενωση. Οί σοσιαλιστές κατάφεραν
νά διαχωρίσουν τή θέση τους άπό τούς κομμου
νιστές, πού είχαν — καί έχουν πάντα — Ενα
σχέδιο μετασχηματισμού τής κοινωνίας άπό τό
Κράτος, καί σέ κάποιο βαθμό ένσωμάτωσαν τίς
άντι-κρατίστικες άντιλήψεις στίς όποιες συνέκλιναν άριστεροί καί δεξιοί νεοφιλελεύθεροι,
άναρχικοί, διανοούμενοι όπως ό Φουκώ, οί
«νέοι φιλόσοφοι» καί άλλοι. Ά πό τίς άρχές τής
δεκαετίας, καί μετά τό άδιέξοδο τής παραδοσια
κής άνάλυσης τής ’Αριστερός γιά τό Κράτος
άναδεικνύεται σέ κυρίαρχη κρατική Ιδεολογία,
ή Ιδεολογία τής οίκονομικής πολιτικής. Σέ άντίθεση λοιπόν μέ τή δεκαετία τού ’70 όπου οί
διαμάχες καί οι συζητήσεις στράφηκαν γύρω
άπό τά ζητήματα τού κράτους, στή δεκαετία τού
80 ή ταξική σύγκρουση φέρνει στό προσκήνιο
τά ζητήματα τής οικονομίας. Αύτή ή μεταστρο
φή τής ιδεολογικής συγκυρίας είναι σύμπτωμα
μιάς υλικής πραγματικότητας.

λαιο γιά νά άνορθώσει τό ποσοστό τού κέρδους,
τήν άποδοτικότητά του, είχε πάντα στή διάθεσή
του τρεις λύσεις: τήν Επιμήκυνση τής έργάσιμης μέρας, τήν αύξηση τής έντατικότητας τής
έργασίας καί τήν αύξηση τής παραγωγικότητας
τής έργασίας. "Ομως ό καιρός πού ή άστική
τάξη μπορούσε νά Επιμηκύνει τήν Εργάσιμη
μέρα Εχει περάσει όριστικά, καί ή Εντατικο
ποίηση τής έργασίας δέν είναι πλέον δυνατή
καθώς Εχει ήδη φτάσει σέ ψηλά έπίπεδα καί
συναντάει αυξανόμενες Εργατικές άντιστάσεις.
Ή μόνη λύση γιά τήν Εξοδο άπό τήν οικονομι
κή κρίση είναι ή αύξηση τής παραγωγικότητας
τής έργασίας.

2. Μισθοί
καί παραγωγικότητα τής Εργασίας

3. Ή κρατική Ιδεολογία
τής οίκονομικής πολιτικής

Ή μεταπολεμική καπιταλιστική άνάπτυξη
στίς βιομηχανικές χώρες χαρακτηριζόταν άπό
μία ταυτόχρονη αύξηση τής παραγωγικότητας
τής έργασίας καί των μισθών. Ά πό τίς άρχές
τής κρίσης παρατηρείται μιά άνατροπή τής
παραπάνω ισορροπίας: οί αύξήσεις τής παραγω
γικότητας τής έργασίας παρουσιάζουν σημαντι
κή Επιβράδυνση καί σέ όρισμένες περιπτώσεις
οί μισθοί τής έργατικής τάξης καί γενικότερα
τών παραγωγικών έργαζόμενων, αύξάνονται
γρηγορότερα άπό τήν παραγωγικότητα τής έρ
γασίας. Σ’ αυτές τίς περιπτώσεις τό φαινόμενο
Εμφανίζεται καί σάν διαρκής αύξηση τού ποσο
στού τών μισθών στήν προστιθέμενη άξια. (Ά ν
πιστέψουμε τόν Τ. Γιαννίτση1 αύτό συμβαίνει
καί στήν 'Ελλάδα). Έχουμε νά κάνουμε δηλα
δή μέ ιδιοποίηση, άπό τή μεριά τής έργατικής
τάξης, ένός όλο καί μεγαλύτερου μέρους τής
καινούργιας άξίας πού παράγει ή κοινωνία. Γιά
νά πούμε τά πράγματα μέ τό όνομα πού τούς
Εδωσε ό Μάρξ, μειώνεται τό ποσοστό Εκμετάλ
λευσης τής έργατικής τάξης καί ή παραγωγή
σχετικής υπεραξίας μπαίνει σέ κρίση. Τό κεφά

Ή άστική τάξη, σέ όλες τίς χώρες τής
Ευρώπης, άπαλλαγμένη άπό τά προβλήματα πού
τής Εβαζε παλιότερα ή κομμουνιστική ιδεολο
γία γιά τό Κράτος, τή Δημοκρατία καί τό
Σοσιαλισμό, μπόρεσε νά στρέψει τίς Ιδεολογι
κές της δυνάμεις πρός τό βασικότερο πρόβλημα
τής κρίσης, τή σχέση μισθοί-παραγωγικότητα
τής έργασίας. Μέσα σέ λίγα χρόνια ό κρατικός
λόγος γίνεται οικονομικός καί κεντρική Εννοιά
του γίνεται ή παραγωγικότητα. Καί γιά τούς
λόγους πού είδαμε, άποκτάει στρατηγική σημα
σία. Ταυτόχρονα, ή κρατική οικονομική ιδεο
λογία Εντάσσει Επιτυχημένα τήν Εννοια τής
παραγωγικότητας μέσα στόν Εθνικισμό, μέ τήν
Εκμετάλλευση τής σχέσης πού υπάρχει άνάμεσα
στήν άνταγωνιστικότητα τών έθνικών προϊό
ντων στή διεθνή άγορά άπό τή μιά μεριά καί
στήν παραγωγικότητα τής έργασίας άπό τήν
άλλη2. Ό κίνδυνος γιά τά έθνικά προϊόντα πού
χάνουν Εδαφος στίς ξένες άγορές έπισείεται
συνεχώς γιά νά αύξηθεϊ ή παραγωγικότητα. Ή
παραγωγικότητα δέν αύξάνεται όμως μέ τήν
καλή θέληση, άλλά πρώτα άπ’ όλα μέ Επενδύ

σεις σέ νέες τεχνολογίες. ’Επενδύσεις στίς
όποιες δέν προχωράει, άκόμη, τό κρατικό ή τό
Ιδιωτικό κεφάλαιο. "Ολη ή κρατική φιλολογία
περί παραγωγικότητας τού ιδιωτικού τομέα εί
ναι λοιπόν μιά προσπάθεια προετοιμασίας τής
«κοινής γνώμης», μιά Ιδεολογική μάχη καί όχι
μιά οικονομική προσπάθεια. Τό ζήτημα δηλαδή
δέν είναι νά αύξηθεϊ τώρα ή παραγωγικότητα
τής έργασίας, άλλά νά πεισθοΰν οί λαϊκές μάζες
γιά τήν άπόλυτη άναγκαιότητα τής αύξησής της.
Σ’ αύτή τήν ιδεολογική έπίθεση, λοιπόν, ή
Εννοια πού κυβερνάει τίς άλλες είναι ή παραγω
γικότητα, καί ή Εννοια-αίχμή είναι τό συμφέρον
τής έθνικής οικονομίας. Μετά τίς άποτυχίες
τόσων καί τόσων σχεδίων οίκονομικής πολιτι
κής μέσα σέ 3 χρόνια μπορούμε νά είμαστε
σίγουροι: ή οικονομική πολιτική είναι περισ
σότερο μιά ιδεολογία πού προσπαθεί νά πείσει
γιά τήν άπόλυτη άναγκαιότητα τής αύξησης τής
παραγωγικότητας πού θά Ερθει όταν γίνουν
έπενδύσεις καί λιγότερο μιά προσπάθεια έξόδου
άπό τήν κρίση.

4. Ή καπιταλιστική Εξοδος
άπό τήν κρίση
Ή αύξηση τής παραγωγικότητας τής έργα
σίας θά πραγματοποιηθεί Ετσι καί άλλιώς — μέ
ή χωρίς καπιταλισμό — μέ τή γενίκευση τής
αυτοματοποίησης τής παραγωγής (καί γενικότε
ρα μέ τήν Εφαρμογή νέων έπιστημονικών γνώ
σεων στήν παραγωγή) καθώς καί μέ τή συσσώ
ρευση άντίστοιχης πείρας άπό τήν έργατική
τάξη.
Αύτή ή άναδιάρθρωση τής παραγωγής παρου
σιάζει γιά τό κεφάλαιο τρεϊς βασικές δυσκο
λίες:
α) τήν άντίσταση τής έργατικής τάξης στίς
άπολύσεις καί τό έπιθετικό σύνθημά της γιά
δραστική μείωση τού χρόνου δουλειάς χωρίς
άνάλογη μείωση τού μισθού.

β) Τήν έργατική παρέμβαση μέσα στό έργοστάσιο πάνω στή διαίρεση τής δουλειάς σέ
χειρωνακτική-διανοητική, δουλειά έκτέλεσης
— δουλειά διεύθυνσης, πάνω στην είδίκευση,
στις γνώσεις πού κατέχουν οΐ φορείς τής παρα
γωγής κλπΑ
γ) Τά ίσχνά περιθώρια χρηματοδότησης των
έπενδύσεων.
Ή καπιταλιστική έξοδος άπό τήν κρίση
συνίσταται βασικά4 σέ έφαρμογή τών νέων
έπιστημονικών γνώσεων στην παραγωγή, μέ
χρηματοδότηση άπό τό εισόδημα τής έργατικής
τάξης, μέ αύξηση τής άνεργίας (καθώς οί και
νούργιες τεχνικές άντικαθιστοΰν τήν άνθρώπινη
έργασία μέ λειτουργίες τών μηχανών) καί μέ
έλαχιστοποίηση τής έργατικής παρέμβασης πά
νω στίς σχέσεις παραγωγής μέσα στό έργοστάσιο μέ άνάπτυξη τής έργατικής συμμετοχής,
(όπου ή καπιταλιστική έξουσία περνάει άπό τόν
καταναγκασμό στή συναίνεση). Ή καπιταλιστι
κή έξοδος άπό τήν κρίση περιλαμβάνει τήν
ταξική συνεργασία στό χώρο τής παραγωγής μέ
τή μορφή τής έργατικής συμμετοχής5.

5.
Άπό τό σύνθημα
τής παραγωγικότητας
στήν αποδοχή τής άνεργίας
Είναι πολύ σημαντικό γιά τήν άστική τάξη
νά πείσει καταρχήν τίς λαϊκές μάζες γιά τήν
άπόλυτη άναγκαιότητα τής αύξησης τής παρα
γωγικότητας τής έργασίας, έπειδή στή συνέ
χεια, καί μέ όπλο τήν κοινή λογική (δηλαδή
τήν κυρίαρχη ιδεολογία), είναι πολύ εύκολο νά
νομιμοποιηθεί στή λαϊκή συνείδηση τό κέρδος.
Έ χει ένδιαφέρον νά δούμε τό πώς μπορεί νά
γίνει δυνατή αύτή ή ιδεολογική στροφή, όταν
όλος ό κόσμος θά έχει πεισθεΐ πιά ότι ή αύξηση
τής παραγωγικότητας είναι άπόλυτη άνάγκη γιά
νά σωθεί ή έθνική οικονομία καί γιά νά διατη
ρήσει τό "Εθνος «τή θέση του στόν κόσμο».
Γιά ν’ αύξηθεΐ ή παραγωγικότητα χρειάζο
νται έπενδύσεις σέ νέες τεχνολογίες, καί όπως
μπορεί κανείς νά διαπιστώσει εύκολα, τά κέρδη
τών έπιχειρήσεων δέν άρκοΰν γιά νά γίνουν
έπενδύσεις (άπό τή μιά γιατί ή οικονομική
κρίση έχει μειώσει τά περιθώρια κέρδους, καί
άπό τήν άλλη έπειδή οί μισθοί περιορίζουν όλο
καί πιό πολύ τά κέρδη τών έπιχειρήσεων). Ή
χρηματοδότηση λοιπόν τών νέων έπενδύσεων
πρέπει άναγκαστικά, λέει ή κοινή λογική, νά
γίνει μέ περιορισμό τού έργατικοΰ εισοδήματος.
’Επιπλέον, ή παραγωγικότητα γιά νά αύξηθεΐ
— καί όλος ό κόσμος τό καταλαβαίνει πιά
καλά, πώς αυτό πρέπει νά γίνει — θά χρειαστεί
νά γίνουν άπολύσεις: ’Επειδή άντικαθιστοΰν
τήν άνθρώπινη έργασία μέ μηχανικές λειτουρ
γίες, οί καινούργιες μηχανές «φέρνουν άνεργία».
Μέσα σ' αυτό τό «λογικό» σχήμα τής κοινής
λογικής ή παραγωγικότητα τής έργασίας καί ή
άνταγωνιστικότητα τών έθνικών προϊόντων άπαιτούν αύξηση τής άνεργίας, μείωση τών μι
σθών, κλπ.
Ή φιλολογία γιά τήν παραγωγικότητα προε
τοιμάζει τό έδαφος γιά τήν άποδοχή αυτού τού
«λογικού» σχήματος. Χωρίς τήν πλήρη άποδο
χή τής άπόλυτης άναγκαιότητας τής αύξησης τής
παραγωγικότητας, ή νομιμοποίηση τών άπολύσεων καί τής μείωσης τών μισθών είναι άδύνατη. Μέσα στά πλαίσια τής κοινής λογικής, άπό
τήν αύξηση τής παραγωγικότητας μέχρι τή
νομιμοποίηση στή λαϊκή συνείδηση τών άπολύσεων καί τής μείωσης τού έργατικού είσοδήματος, ή άπόσταση είναι ένα μόνο βήμα. Ό ταν
πιά ή άστική τάξη κερδίσει κι αύτή τήν Ιδεολο

γική μάχη, ή άντιπαράθεσή της μέ τήν έργατική
τάξη γίνεται Απευθείας Αντιπαράθεση μέσα στήν
παραγωγή. Αύτά πού παίζονται είναι ή άνεργία,
ό χρόνος δουλειάς, ό μισθός, οί όροι έφαρμογή ς
τών νέων γνώσεων καί τεχνικών στήν παραγω
γή. Υποτίθεται δτι τέτοιου είδους θέσεις τίς
υποστηρίζει μιά δεξιά κυβέρνηση ένώ μιά σο
σιαλιστική κυβέρνηση έξορισμοΰ άγωνίζεται
ένάντια στήν άνεργία (ή τουλάχιστον σταθερο
ποιεί τό ποσοστό τών άνεργων) καί ευνοεί τήν
αύξηση τού έργατικού είσοδήματος.
Ή Ιστορία όμως έχει ήδη διαψεύσει τέτοιου
είδους αυταπάτες: "Ας πάρουμε σάν παράδειγμα
τή γαλλική κυβέρνηση: «Κανένας πλέον μέσα
στή γαλλική κυβέρνηση έκτος άπό τούς κομ
μουνιστές δέν άπωθεί τήν άρχή τών άπολύσεων
γιά τίς περιπτώσεις όπου υπάρχει περίσσεια
προσωπικού... Αύτό τό τίμημα τής άνόρθωσης
θά προστεθεί στίς θυσίες πού ήδη ζητήθηκαν
σχετικά μέ τούς μισθούς, τούς φόρους καί τίς
κοινωνικές είσφορές. Βαρύς λογαριασμός πού,
αύτή τή φορά, προφυλάσσει όλοκληρωτικά τίς
έπιχειρήσεις, καί πού θά τόν πληρώσουν μόνο
τά νοικοκυριά» (Le Monde 25.1.84). ’Απέναντι
σ’ αύτή τή φιλολογία τής παραγωγικότητας τά
κόμματα τής παραδοσιακής άριστεράς δέν έ
χουν νά προτείνουν τίποτα πέρα άπό τίς γνω
στές γενικότητες:
«...Απαλλαγή Από τά τεχνολογικά καί οίκονομικά
δεσμό τής ΕΟΚ καί, γενικότερα τής Ιμπεριαλιστι
κής έξάρτησης... Ανάδειξη του δημόσιου τομέα σέ
στήριγμα μιας άντ/μονοπωλιακής Ανάπτυξης, σέ
στήριγμα του έκσυγχρονισμοΰ καί τής Αναδιάρθρω
σης τού παραγωγικού δυναμικού... τελικά, ένεργοποίηση τής έργατικής τάξης καί όλου τού λαού
μέσα άπό θεσμούς ουσιαστικής συμμετοχής, έργατικοϋ έλέγχου στά μονοπώ/.ια καί δημοκρατικού
προγραμματισμού...» (Γ. Φαράκος σέ άρθρο του
γιά τήν παραγωγικότητα στό Βήμα 5.2.84).
Ά πό τή μεριά τής έλληνικής κυβέρνησης
δέν θίγεται πιά τόσο πολύ τό ζήτημα τής
άνεργίας, ούτε τής χρηματοδότησης τών νέων
έπενδύσεων*. Ή άνεργία μάλιστα έγινε «διαρ
θρωτικό χαρακτηριστικό τής καπιταλιστικής
κοινωνίας σήμερα καί θά γίνει πιό έντονο μέ
τήν πάροδο τού χρόνου»7. Τά ζητήματα αύτά
φαίνεται ότι μένουν γιά τήν κυβέρνηση Ανοιχτά.
« Ή κυβερνητική έπιφύλ.αξη στό αίτημα τής
ΓΣΕΕ γιά νομοθετική κατοχύρωση τής ΑΤΑ μπορεί
νά άναζητηθεί Ακόμα καί στήν έπιθυμία τών Αρμο
δίων νά άποφύγουν μακροχρόνια δέσμευση σχετικά
μέ τήν Ισχύ τής ΑΤΑ καί νά έχουν στό προσεχές
μέλλον εύχέρεια χειρισμών στήν είσοδηματική πο
λιτική πού καλούνται νά έψαρμόαουν έργαξόμενοι
καί έργοδότες μέ «έλεύθερες» διμερείς διαπραγμα
τεύσεις» (τό Βήμα 5.2.84).
Έπείγει νά άναπτυχθεί ή κριτική στή φιλο
λογία περί παραγωγικότητας γενικά, σάν νά
ήταν μιά έννοια τεχνική. Ή άνεργία δέν είναι
φυσικό άποτέλεσμα τής αύξησης τής παραγωγι
κότητας τής έργασίας, δέν είναι άποτέλεσμα
κάποιας τεχνικής έξέλιξης. Ή άνεργία είναι
άποτέλεσμα τών κοινωνικών σχέσεων παραγω
γής κάτω άπό τίς όποιες έφαρμόζονται στήν
παραγωγή οί νέες έπιστημονικές καί τεχνικές
γνώσεις.
Ό σ ο γιά τή χρηματοδότηση τών καινούρ
γιων έπενδύσεων: ή πολυάριθμη παλιά μικροα
στική τάξη (μικρομεσαΐοι έμποροι, έλεύθερα
έπαγγέλματα), κοινωνική κατηγορία πού άντιτί-

θεται σέ κάθε πρόοδο έπειδή δέν έχει μέλλον
ούτε στόν καπιταλισμό ούτε στό σοσιαλισμό,
άπομυζά στήν 'Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος άπό
τό κοινωνικό προϊόν.

6. Ποια έναλλακτική λύση;
Τό καπιταλιστικό σχέδιο έξόδου άπό τήν
οικονομική κρίση είναι σαφές καί όλοκληρωμένο. Τό έργατικό κίνημα, άντίθετα, έχει νά
προτείνει μόνο τά πρώτα στοιχεία ένός τέτοιου
σχεδίου. Τά κυριότερα νομίζω είναι: οί 35 ώρες
δουλειάς, χωρίς άνάλογη μείωση τού μισθού,
είναι μιά διεκδίκηση πού άρχίζει νά έμφανίζεται άπό τό ένα άκρο τής Εύρώπης μέχρι τό
άλλο. 35 ώρες δουλειάς σημαίνει δουλειά γιά
όλους καί ένίσχυση τής δύναμης τής έργατικής
τάξης άπέναντι στό κεφάλαιο. Ή πειθαρχία
στή δουλειά έπιτυγχάνεται σήμερα κύρια μέ τήν
άβεβαιότητα τής άπασχόλησης. Τό ίδιο ίσχύει
καί γιά τό έπίπεδο τών μισθών. ’Επίσης τό
σπάσιμο τής πειθαρχίας στήν καπιταλιστική
έξουσία καί ή άνάπτυξη τού έργατικού έλέγχου
κατά τίς μεταβατικές περιόδους έφαρμογής νέ
ων γνώσεων στήν παραγωγή έχει πολύ μεγαλύ
τερη σημασία άπ’ ό,τι στίς περιόδους σταθερο
ποιημένης όργάνωσης τής έργασίας. Ή δραστι
κή μείωση τού χρόνου όουλ.ειάς χωρίς άνάλογη
μείωση τού μισθού, σημαίνει ότι ή έργατική
τάξη διεκδικεΐ γιά τόν έαυτό της ένα μέρος ή
όλόκληρο τό προϊόν πού προκύπτει άπό τήν
αύξηση τής παραγωγικότητας τής έργασίας μέ
τήν έφαρμογή τών νέων γνώσεων στήν παραγω
γή·
Μιά τέτοια διεκδίκηση δρά πρός τήν κατεύ
θυνση σταθεροποίησης τού ποσοστού έκμετάλλευσης τής έργατικής τάξης καί τού ποσοστού
τού κέρδους, δηλαδή πρός τήν κατεύθυνση
ματαίωσης τής καπιταλιστικής έξόδου άπό τήν
κρίση. Τά ίδια ισχύουν καί γιά τήν πρόωρη
συνταξιοδότηση καί τίς 5 βδομάδες διακοπών
χωρίς άνάλογη μείωση τού συνολικού έργατικοΰ είσοδήματος. Ή άλλη μεγάλη διεκδίκηση
είναι ό έργατικός έλεγχος, δηλαδή ή «έπαναστατική διαδικασία μέ τήν όποια οί έργαζόμενοι
έπεμβαίνουν συγκεκριμένα πάνω στή δομή τής
έπιχείρησης καί στήν εύρύτερη όργάνωση τής
οικονομίας, άναδεικνύουν καί έπιβάλλουν κάτω
άπό τήν καθημερινή πάλη νέες δομές, νέες
μορφές οικονομικής όργάνωσης, ραγίζοντας
καί καταργώντας στοιχειακά τίς καπιταλιστικές
σχέσεις παραγωγής»8.
Ή λίας Ίωακείμογλου
1. Τ. Γιαννίτση. - Ή Ελληνική Βιομηχανία- Gutenberg
2. Γ. Μηλιάς. « Ό Ιμπεριαλισμός καί οί θεωρίες μητρόπολης
περιφέρειας- θέσεις άρ. 5.
3 Η Ίωακείμογλου «Αυτοματοποίηση τής παραγωγής καί
συλλογικός έργάτης» θέσεις άρ 4
4 Τό ίδιο σχέδιο έξόδου άπό τήν κρίση περιλαμβάνει έπίσης
έφαρμογή νέων γνώσεων στίς έργασίες γραφείου, μέ στόχο
τήν αύξηση τής ταχύτητας περιστροφής τού κεφαλαίου καί
τής άποδοτικότητας τού κεφαλαίου, καθώς και άναδιοργάνονση τού τρόπου άνα παραγωγής τής έργατικής δύναμης
5. Α. Ταρπάγκος «Τό άριστερό κίνημα άπέναντι στήν έργατι
κή συμμετοχή- θέσεις Νο5 Βλέπε έπίσης International
Business Week 13.2.84 «The revival of productivity6 Βλέπε χαρακτηριστικό άρθρο Άρσένη στό Βήμα 5.2.84.
7. 'Ομιλία Παπανδρέου στήν ΟΕΙ, - Εξόρμηση* 11.2 84
8 ΟΒΕΣ, «Έργατική Αυτοδιαχείριση- τεύχος 8.

Χωρίς τήν άποδοχή τής αύξησης τής παραγωγικότητας, ή
νομιμοποίηση τών άπολύσεων καί τής μείωσης τών μισθών
είναι άδύνατη.
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Ώ ς πότε;
Στή δεκαπενθήμερη χανιώτικη έφημερίδα «Τά Χανιά» δημοσιεύτηκε
ή παρακάτω συγκλονιστική καταγγε
λία μιας όμάδας ναυτών πού υπηρε
τούν έκεΐ:
«Τό πρώτο 20ήμερο τού Γενάρη
άλλοι 3 συνάδελφοι προτίμησαν νά
τελειώσουν τή ζωή τους παρά νά
συνεχίσουν τή στρατιωτική τους θη
τεία. Συγκεκριμένα ό Ν. Μανούσακας (Λυκόπολη Κοζάνης), ό Γ. Νέστορας (Ρόδος) καί πρόσφατα στίς 21
Γενάρη ό 20χρονος ναύτης Νίκος
Μανιουδάκης άπό τό Νεροκούρου
πού προτίμησε ν' αύτοκτονήσει. Εχο
ντας ήδη 20 μήνες στό Π.Ν. Οί
προηγούμενες άποτυχημένες άπόπειρές του.δέν φάνηκαν άρκετές στούς
στρατοκράτες νά δοΰν τό πρόβλημά
του, πιπιλίζοντας σταθερά τό παρα
μύθι τού «προβληματικού νέου» καί
τής «έρωτικής άπόγοήτευσης»... προ
σπαθώντας νά πείσουν ότι τό πρό
βλημα ήταν άτομικό καί όχι άποτέλεσμα ένός άπάνθρωπου στρατιωτι
κού μηχανισμού ρομποτοποίησης,
τού άτομικού χαφιεδισμού, τής δουλοπρέπειας, τής άπομόνωσης, τής υ
ποταγής στήν κάθε λογής αύθαιρεσία
τής στρατιωτικής Ιεραρχίας καί τής
καταπίεσης τής προσωπικότητας...·.
Τό πρόβλημα είναι γνωστό. Τρεις
αύτοκτονίες σέ λιγότερο άπό Ενα
μήνα είναι πάρα πολλές. Δέν ξέρω άν
περισσεύει ό πόνος ή ή όργή, αύτή ή
Ιστορία πάντως πρέπει κάποτε νά
σταματήσει.
Κ.Β.

Τοπική
λογοκρισία
"Αλλα τά «ήθη τής 'Αθήνας καί
άλλα τής Επαρχίας!
Φαίνεται ότι τό πρόβλημα τής «ήθικής» είναι περιοχικό. Τό «σεμνό»,
τό «μή προκλητικό», τό «έρωτικό»
στήν... 'Αθήνα δέν φαίνεται νά Ι
σχύει καί στήν έπαρχία. ’Εκεί μπο
ρεί νά άποτελεί «άσεμνο», «προκλη
τικό», «πορνό»! Κάτι τέτοιο φαίνεται
νά συμβαίνει μέ τό γνωστό άριστούργημα τού Ναγκίσα Όσιμα «Αύτοκρατορία τών αίσθήσεων» πού Επα
νειλημμένα Εχει προβληθεί στίς κι
νηματογραφικές αίθουσες.
"Ετσι στή Βέροια τό ίδιο φιλμ κρίθηκε άπαγορεύσιμο γιατί προσέβαλε
τά τοπικά ήθη, καί γι’ αύτό τό λόγο
ματαιώθηκε ή προβολή του.
'Αλλά *ή Ιστορία Εχει καί συνέ
χεια. Ό είσαγγελέας τής πόλης ά
σκησε ποινική δίωξη γιά «περιύβρι
ση άρχής» στόν υπεύθυνο τής τοπι
κής Εφημερίδας ΔΙΑΛΟΓΟΣ γιά τό
άρθρο στό φύλλο 8 (19/1/84) μέ
τίτλο «Ή Λύτοκρατορία τής Λογο
κρισίας» πού Επιχειρούσε νά διαμαρ-

τυρηθεί γιά τή διατήρηση τής Λογο
κρισίας καί τόν περιορισμό τής Ελευ
θερίας Εκφρασης.
Ή δίκη Εχει όρισθεί γιά τίς 3
’Απρίλη μετά άπό αύτεπάγγελτη δίω
ξη τού είσαγγελέα κ. Ναπολέοντα
Μπλέτσα.
Το πρόβλημα όπως πάντα είναι
πολιτικό. ’Ιδιαίτερα γιατί άποτελεί
προσπάθεια κτυπήματος μιας πολύ
άξιόλογης, προοδευτικής Εφημερί
δας.
Ό ΔΙΑΛΟΓΟΣ είναι δεκαπενθήμε
ρη πολιτική Εφημερίδα πού, γιά τό
πολιτικό στίγμα της, άποτελεί Εξαί
ρεση καί παράδειγμα στίς άνάλογες
Επαρχιακές Εκδοτικές πρωτοβουλίες.
Όπως αύτοπροσδιορίζεται ή ίδια ή
σύνταξη στό πρώτο τεύχος (5/10/83).
•Είμαστε μιά σύνθεση άτόμων πού
προέρχονται άπό διαφορετικούς πολιτι
κούς καί κομματικούς χώρους, έχοντας
όμως σταθερή τήν άπόφαση νά σταθού
με πάνω σέ προοδευτική κατεύθυνση.
Είμαστε αύτοί πού θά δηλώσουμε καί
θά προσπαθήσουμε νά δείξουμε τόν
τρόπο σκέψης πού θά οδηγήσει στό νά
βρεθούν λύσεις, πού θά καταδείξουν τό
τοπικό πρόβλημα όχι μόνο σάν τέτοιο,
ούτε σάν ένα πρόβλημα πού συνδέεται
γενικά καί άόριστα μέ τό γενικότερο
κοινωνικοπολιτικό, άλλά βλέποντας τό

ίδιο σάν κοινωνικοπολιτικό πού ξεπηδάει άπ ' τις γενικότερες κοινωνικές καί
πολιτικές διεργασίες καί άνακατατάξεις*.

Γιάννης Μαυρής

Ή ήμερα
τής γυναίκας...
Περίεργο τρόπο διάλεξαν γιά νά
Εορτάσουν τήν «Παγκόσμια 'Ημέρα
τής Γυναίκας» οί άθηναϊκές Εφημερί
δες. Σχεδόν όλες πρόβαλαν πρωτοσέ
λιδα τό «παρά λίγο λιντσάρισμα τής
ξανθιάς» ή τή «διαβολική Ερωμένη»
ή τήν «ξανθιά τίγρη». Διαπόμπευαν
δηλαδή μιά γυναίκα πού καταδικά
στηκε σέ Ισόβια δεσμό Επειδή Δ
έραστής της (κατά τήν κοινή γνώμη),
ή κάποιος πού νόμιζε άτι ήταν έραστής της (σύμφωνα μέ τήν άπολογία
τής ίδιας) δολοφόνησε μέ άποτρόπαιο τρόπο τόν άντρα της. Κι αύτό
τήν πρώτη μέρα τής δίκης, πριν δη
λαδή βγεί καταδικαστική άπόφαση.
Πολύ καιρό πρίν, λίγο μετά τή

σύλληψη τών «έραστών», ή Λένα
Δουκίδου είχε αφιερώσει μιά σελίδα
στό Κυριακάτικο Βήμα έκθέτοντας
τήν άποψη τής συζύγου, πού, δπως
καί νά ’χει τό πράγμα, δέν σκότωσε
κανέναν. Δυστυχώς, όμως, γιά τις
γυναίκες καί τήν ήμέρα τους, ή «κρα
τούσα ήθική» άπέδειξε γιά μιά άκόμα
φορά δτι κρατάει καλά! Γιά νά μήν
πούμε δτι γυρίζει πρός τά πίσω...
Κ.Β.

Ό Στρατιωτικός
Κανονισμός
στη Βουλή!
Γιά υπογραφή στόν Πρόεδρο τής
Δημοκρατίας προωθείται σύμφωνα μέ
δημοσιογραφικές πληροφορίες ό νέ
ος στρατιωτικός κανονισμός. "Ομως,
ό μέχρι στιγμής 20-1 δέν είναι ένας
άπλός έσωτερικός κανονισμός. Πε
ριέχει διατάξεις πού έρχονται σέ Α
ντίθεση μέ τούς νόμους καί τό Σύ
νταγμα. Άναφέρομαι συγκεκριμένα
στό δικαίωμα πού δίνει αχούς διοικη
τές τών μονάδων νά έπιμηκύνουν κα
τά βούλησιν τή θητεία τών κληρω
τών μέ τή μέθοδο τής ύπηρετήσιμης
πειθαρχικής φυλακής.
Είναι γνωστά τά έπιχειρήματα δσων υποστηρίζουν αύτού τού είδους
τίς ποινές καί δέν θά τά σχολιάσω.
Τονίζω μόνο πώς προεδρικά διατάγ
ματα δέν άνατρέπουν νόμο καί άρα οί
ένδιαφερόμενοι έχουν καί θά έχουν
δικαίωμα νά προσβάλλουν τήν έπιμήκυνση τής θητείας τους ώς παρά
νομη. Μά, πέρ’ άπ’ αυτό, Απορώ πώς
ό έκτός ΚΚΕ έσωτερικοΰ δημοκρατι
κός κόσμος, τά κόμματα, οί νεολαίες,
οί προοδευτικοί βουλευτές, πώς δλοι
αύτοί δέν έχουν άκόμα, δέκα χρόνια
μετά τή μεταπολίτευση, πώς δέν έ
χουν άκόμα ξεσηκωθεί γιά ν' άπαιτήσουν, δπως τό μπορούν, νά συζητη
θεί ό Στρατιωτικός Κανονισμός στή
Βουλή. 'Επί τέλους τό αίτημα νά
πέσουν τά στεγανά γύρω άπότό στρα
τό έπιφέρει καί κάποιες ύποχρεώσεις
πέρα άπό τήν έπανάληψή του...
Κ3 .

Χούλιγκανς
«Καί νά σκεφτείτε δτι είμαι φίλα
θλος τής ΑΕΚ», είπε στούς δημοσιο
γράφους ό άτυχος Ιδιοκτήτης τής
καφετέριας τού Αίγάλεω πού έσπα
σαν ΑΕΚτζήδες χούλιγκανς. Ισως
νά είναι αυτή ακριβώς ή διατύπωση
πού Αποδείχνει πώς ό χουλιγκανι
σμός δέν γεννιέται στά γήπεδα. Ε κ 
φράζεται Απλά έκεΐ μιά κοινωνική
βία, τά άδιέξοδα μιας νεολαίας κατά

βάσιν έργατικής πού συμπιέζεται δχι
μόνο άπό τήν Ανεργία, άλλά καί άπό
τήν κρίση τής μόνης πολιτικής δύνα
μης πού θά μπορούσε ποτέ νά τήν
έκφράσει. Μή σάς φανεί παράξενο, ή
κρίση τής 'Αριστερός, ή Αδυναμία
τών Αριστερών κομμάτων νά έμπνεύσουν αυτή τή μισοεργατική, μισοπεριθωριακή νεολαία πού ζεί καί Αγχώ
νεται γύρω Από τό κέντρο τής 'Αθή
νας, είναι μιά βασική αιτία τού κοι
νωνικού φαινομένου πού λέγεται
χουλιγκανισμός. Τό δυστύχημα είναι
δτι τά σπασμένα θά τά πληρώσουν
καί πάλι, καί μάλιστα μέ βαρύτατες
ποινές, τά ίδια τά θύματα τών κοινω
νικών άδιεξόδων:Οί χούλιγκανς.
Κ.Β.

Ή δίκη
τών Ίω α ννίνω ν
Έκδικάστηκε στίς 22/3 ή έφεση τών
6 φοιτητών, μεταξύ τών όποιων καί ό
σκιτσογράφος τού Σχολιαστή, φιλό
λογος Γιάννης Χατζάκος, πού είχαν
καταδικαστεί πρωτοδίκως σέ ποινές
άπό 8 μήνες μέχρι 2 χρόνια (!!) καί
είχαν όδηγηθεί στή φυλακή. Ή κα
τηγορία ήταν φθορά ξένης ιδιοκτη
σίας καί κλοπή 10 κιλών κιμά (!),
κατά τή διάρκεια ένός φοιτητικού
πάρτυ πού είχε γίνει παλιότερα.
Ή δίκη ξεκίνησε μέσα σέ κλίμα
τρομοκρατίας πού δημιούργησε ή
παρουσία μεγάλης δύναμης τής Χω
ροφυλακής, πού προχώρησε μάλιστα
καί σέ βιαιότητες έ'νάντια στούς φοι
τητές πού είχαν συγκεντρωθεί γιά
συμπαράσταση. Ό πρόεδρος Ανα
γκάστηκε νά αναβάλει τή δίκη γιά
τήν έπομένη όπου έπαναλήφθηκε Α
κριβώς ό σκηνικό τής προηγούμενης
δίκης: Ό πρύτανης καί οί καθηγητές
πού παρευρίσκονταν στό πάρτυ, ό
πως καί ό νυχτοφύλακας, υποστήρι
ξαν πώς δέν είδαν κανέναν άπό τούς
κατηγερούμενους νά προξενεί ζη
μιές. Παρ’ όλα αυτά ό εισαγγελέας
ζήτησε καί πάλι τήν καταδίκη τών
κατηγορουμένων σέ βαριές ποινές

στηριζόμενος στήν κατάθεση ένός
άπό τούς κατηγορούμενους κατά τήν
Ανάκριση. “Ας σημειωθεί ότι ό ίδιος
κατηγορούμενος Αναίρεσε κατά τήν
διάρκεια τής δίκης τήν πρώτη αύτή
κατάθεση καταγγέλοντας ότι υπήρξε
προϊόν πιέσεων. Τελικά τό έφετείο
καταδίκασε: τόν Β Άραμπατζόγλου
σέ 15 μήνες φυλακή, τούς Γ. Χατζ,άκο καί Στ. Θεοδοσίου ai 1 χρόνο και
τόν Σ. Γεωργίου σέ 7 μήνες, ένώ
Αθώωσε τούς Μυλωνά καί Κωσταντό.
Οί δυό πρώτοι (Άραμπατζόγλου —
Χατζάκος) έξαγόρασαν τήν ποινή
τους πρός 200 δρχ τήν ήμέρα ένώ
στούς Θεοδοσίου καί Γεωργίου δό
θηκε πενταετής Αναστολή
Παρ’ όλο πού τελικά όλοι σήμερα
είναι έλεύθεροι δέν μπορούμε νά μήν
έπισημάνουμε πώς οί κατηγορούμε
νοι καταδικάστηκαν χωρίς νά υπάρ
χει συγκεκριμένη άπόδειξη τής ενο
χής τους καί πώς γι’ άλλη μιά φορά
ποινικοποιήθηκαν υποθέσεις πού Α
φορούν τό Πανεπιστήμιο δημιουργώ
ντας ενα έπικίνδυνο προηγούμενο.

Σκέψεις
άπό μιά άφίσα
«Κατ' άνακοίνωσιν τής Πανσπουδα
στικής Σ.Κ., άπό σήμερα καί μέχρι
τίς έκλογές, έπιτρέπονται:
1. Τό μαντήλι στό λαιμό, πού δένει
πίσω.
2. Τά φαρδιά χωρίς μανίκι πουλοβεράκια χρώματος θαλασσί.
3. Τό ύψωμα τής γροθιΟς χαλαρά, μέ
όνειροπαρμένο βλέμμα.
4. Τά συνθήματα χωρίς νόημα, άρκεί
νά κάνουν έντύπωση»
Καί είς Ανώτερα, παιδιά.
ΚΛ.

Τό σκίτσο πού δημοσιεύουμε είναι τού
Γιάννη Χατζάκου άπό τή φυλακή.

Γ .Π

Πρός νέα
μεταγλώττιση...
Πρίν Από ένα χρόνο περίπου, στίς
8 ‘Απριλίου 1983, έγινε στή Βουλή
μιά Αρκετά ένδιαφέρουσα συζήτηση
Τέσσερεις άπόστρατοι στρατηγοί
τού ΙΔΕΑ, μαζί μέ τόν κ. Μητσοτάκη, διαμαρτύρονταν μέ έπερώτησή
τους γιά τό «κλίμα Απειθαρχίας» πού
έπικρατεΐ στό Στρατό. 'Απαντώντας
Ô κ. Δροσογιάννης, Αφού κατακεραύ
νωσε τήν έλάχιστη μειοψηφία τών
Αναρχικών πού δημιουργούν προβλή
ματα στό στρατό καί διαβεβαίωσε ότι
τούς παρακολουθεί στενά, δήλωσε
περήφανα ότι «τίποτε δέν έχει αλλά
ξει στό Στρατό».
Στούς καιρούς μας, όπου όλοι μι
λούν γιά Αλλαγή, τομές, ειρηνικές
έπαναστάσεις κλπ. τό νά βγει ένας
υπουργός καί νά Ανακοινώσει περή
φανα δτι στόν τομέα του δέν έχει
Αλλάξει τίποτε, άποτέλεσε όπωσδήποτε Αξιοπρόσεκτο φαινόμενο.
Έτσι, όταν ή Καθημερινή στίς
2-3-1984 Ανάγγειλε ότι ό Νέος στρα
τιωτικό Κανονισμός είναι έτοιμος
καί μάλιστα δημοσίευσε έκτεταμένα
Αποσπάσματα άπό τό προσχέδιό του,
ξαφνιαστήκαμε. Ή έκπληξή μας ό
μως δέν κράτησε πολύ. Άρκεσε μιά
πρώτη Ανάγνωση τού κειμένου πού
δημοσίευσε ή Καθημερινή γιά νά
διαπιστώσουμε δτι ό «νέος» Κανονι
σμός δέν είναι παρά ή δεύτερη μετα
γλώττιση στή δημοτική (ή πρώτη
είχε γίνει έπί Δεξιάς, τό 1980) τού
Αντίστοιχου κανονισμού πού συντά
χθηκε τό 1970 καί φέρει τίς υπογρα
φές τού Παπαδόπουλου καί τού Άγγελή.
Βέβαια δέν λείπει άπό τόν «νέο»
κανονισμό ή προσπάθεια νά καλλωπισθεί πολιτικά τό παλιό κείμενο
(έξάλλου ή «χοντρή» δουλειά είχε
γίνει ήδη τό 1980 άπό τόν κ. Άβέρωφ). Έτσι, ή προστασία τού «νομίμ'ως υφισταμένου κοινωνικού καθε
στώτος» ή ή Αντιμετώπιση τού «έσωτερικού έχθρού» δέν περιλαμβάνο
νται πιά στόν όρισμό τής Αποστολής
τού Στρατού. 'Επίσης, οί διατάξεις
πού Απαγορεύουν τήν πολιτική καί
συνδικαλιστική δραστηριότητα τών
στρατιωτικών έχουν διατυπωθεί μέ
πιό «κομψό» τρόπο. ‘Ομως κατά τά
Αλλα, ό στρατιωτικός κανονισμός,
καί μέ τή νέα του έκδοση, παραμένει
ένα έντελώς Ασυνήθιστο καί ξεχωρι
στό νομοθετικό κείμενο. Ένα κείμε
νο Ανοιχτά Ιδεολογικό, πού συμπυ
κνώνει μέ εύγλωττο πράγματι τρόπο
δλη τήν Αντιδραστική Ιδεολογία τής
πειθαρχίας καί τής Ιεραρχίας, ένα
κείμενο πού Αποτελεί περισσότερο
έγχειρίδιο διοίκησης παρά κανονι
σμό δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων,
πού οί κανονιστικές του διατάξεις
είναι διατυπωμένες μέ τέτοιο τρόπο
ώστε τό μόνο πού κατοχυρώνουν εί
ναι ή Απόλυτη έξουσία τής στρατιω
τικής Ιεραρχίας πάνω στούς φαντά
ρους.
Μ.Τ.
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3κ α
'Ό σ α δεν γράφτηκαν στον ημερήσιο τύπο
γιά τίς κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών

X ρονικό
Τό κείμενο πού Ακολουθεί είναι ένα χρονικό τών
γεγονότων πρίν Από τήν τελευταία Απεργία τών
νοσοκομειακών γιατρών, στή διάρκεια της καί μετά
άπ ' αύτήν. Είναι Απόδοση μιάς συζήτησης πού έγινε
Ανάμεσα στό «Σχολιαστή» καί τόν Γιάννη Προκόβα γενικό γραμματέα τού προηγούμενου Δ.Σ. τής
Ε.Ι.Ν.Α.Π.

μιας προαναγγελθείσης

απεργίας

Πρίν τήν απεργία
Στή γενική Συνέλευση τής Ε.Ι.Ν.Α.Π. στό
Σπόρτινγκ στίς 23 Ίανουαρίου, αυτήν όπου
παρεβρέθηκε καί ό νέος 'Υπουργός 'Υγείας καί
Πρόνοιας, είχε άποφασιστεϊ νέα γενική συνέ
λευση στίς 28 Φεβρουάριου. Θέμα τής νέας
αυτής συνέλευσης ήταν άν θά συνεχιστεί ή θά
άρθεΐ ή αναστολή τής άπεργίας πού είχε άποφασιστεί στό Σπόρτινγκ (έκκρεμούσε κι ή άπόφαση τού δικαστηρίου σχετικά μέ τό άρθρο 4),
ένώ πρόταση γιά άρση τής άποστολής ψηφίζε
ται άπό τήν Α.Σ.Π.Ι. τήν ΔΗΠΑΚ, τήν Δ.Η,Κ.Ν.Ι. καί τήν Σ.Π.Ε.. Ή Π.Α.Σ.Κ. ψήφισε
κατά. Τό άποτέλεσμα αυτής τής ψηφοφορίας
ήταν 641 ψήφοι υπέρ τής άπεργίας σέ 747
ψηφίσαντες. 'Α π ’ όσους τάχθηκαν υπέρ τής
άπεργίας, ή πρόταση τής ΑΣΠΙ γιά άπεργία άπό
τίς 7 Μαρτίου καί γενική συνέλευση τήν ίδια
μέρα έπεκράτησε μέ 230 ψήφους, ένώ ή πρότα
ση τής Δ.Π.Κ. γιά διήμερη άπεργία 182 ψή
φους.
Στήν Ιδια συνέλευση, μέ ψήφους 628 υπέρ, 33
κατά, 6 λευκά, καί τήν Π.Α.Σ.Κ. νά απέχει,
ψηφίστηκε ή διαγραφή τών προέδρων τών Δ.Σ.
τών νοσοκομείων πού έστειλαν άγωγές στήν
προηγούμενη άπεργία. ΟΙ γιατροί αύτοί είναι
οί:
1) Φραγκάκης
'Αγλαΐα Κυριάκού
2)
'Ανευλαβής Λοιμωδών
Μεταζά
3) Σουμάκης
4) Βασιλόπουλος
'Αγία "Ολγα
Λαϊκό
5) Σερέτης
6) Βάλμαχος
Σωτηρία
7) Παπαντώνης
Κρατικό Νίκαιας
Ένώ ή δίκη είχε γίνει στίς 18 Γενάρη, ή
άπόφαση δέν είχε βγει άκόμη, βγαίνει όμως δύο
μέρες μετά τή συνέλευση όπου έγιναν οί δια
γραφές. Τό περιεχόμενο δέν είναι γνωστό. Είναι
πάντως βέβαιο ότι χαρακτηρίζει τήν άπεργία
παράνομη βάσει τού άρθρου 4 καί τού 1293,
άποφεύγοντας νά πάρει όμως θέση γιά τό άν ή
συνέχιση τής άπεργίας είναι παράνομη ή όχι.
Αύτό σημαίνει γιά τούς γιατρούς κατάργηση
στήν πράξη τού άρθρου 4.
Στό διάστημα αύτό γίνονται έπανειλημμένες
έπαφές τής Ε.Ι.Ν.Α.Π. μέ τόν κ. Γεννηματά. Τά
αίτήματα τής Ε.Ι.Ν.Α.Π. είναι:
1) Σωστή καί σύντομη έφαρμογή τού Ε θ ν ι
κού Συστήματος 'Υγείας, όργανισμοί νοσοκο
μείων.
2) "Αμεση βελτίωση τών άποδοχών τών νο
σοκομειακών γιατρών πού κυμαίνονται άπό
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17090 έως 19210 δρχ. σάν βασικός μισθός μέ
τελικές άποδοχές άπό 32645 έως 39300 δρχ. καί
ώρομίσθιο ύπερωριών 98 ως 143 δρχ. γιά τούς
ειδικευόμενους καί ειδικευμένους έπιμελητές.
3) Ρύθμιση έκπαιδευτικών ζητημάτων τών ει
δικευόμενων γιατρών πού άντιμετωπίζουν όξύ
πρόβλημα μελλοντικής όργανικής ένταξης στό
Ε.Σ.Υ.
Σχετικά μέ τούς οργανισμούς τών νοσοκο
μείων, ό κ. Γεννήματος είχε άποδεχθεΐ τό πλαί
σιο άρχών τής Ε.Ι.Ν.Α.Π., προφορικά. Ά πό τό
πλαίσιο αύτό προκύπτει ή άνάγκη αύξημένης
στελέχωσης τής ιατρικής υπηρεσίας τών νοσο
κομείων τών μεγάλων κέντρων, γιά τό μεταβατι
κό διάστημα έφαρμογής τού Ε.Σ.Υ. μέχρι νά
γίνει δυνατή ή άποκέντρωση. Δηλαδή τουλάχι
στον νά μήν άποστελεχωθοΰν τά μεγάλα νοσο

κομεία άπ' όσους γιατρούς εργάζονται σήμερα
σ ’ αύτά, καί πάντως ό άριθμός νά είναι μεγαλύ
τερος άπό τόν νέο άριθμό πού λίγες μέρες πρίν,
ή έκτελεστική έπιτροπή τού Κεντρικού Συμβου
λίου ' Υγείας έφερε στή δημοσιότητα.
Ό άριθμός τών είδικευμένων γιατρών τής
Αθήνας καί τού Πειραιά είναι σήμερα περίπου
3.200 μαζί μέ τούς μόνιμους γιατρούς τού Ι.Κ.Α.
πού είναι 235, καί μέ τήν πρόταση τού ΚΕ.Σ.Υ.
περιορίζονταν στούς 2.600.

Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας:
Όργανο λαϊκής συμμετοχής καί παρέμβα
σης, συμβουλευτικό καί γνωμοδοτικό τού Ύ -

KoiNqNiA
πουργείου, πού βάσει ειδικού νόμου άποτελεΐται
άπό 23-34 άτομα, άπό τά όποια όρισμένα είναι
έκπρόσωποι τού "Υπουργείου καί τά άλλα έκπρόσω ποι τριτοβάθμ ιω ν λαϊκώ ν φορέων
(Γ.Σ.Ε.Ε., "Ελληνική όδοντιατρική όμοσπονδία, Πανελλήνιος φαρμακευτικός σύλλογος,
Τ.Ε.Ε., Κεντρική "Ενωση Δήμων καί Κοινοτή
των, σύλλογος έπαγγελματοβιοτεχνών, Ο.Λ.Μ.Ε. κ.λ.π.).
Σάν εκπρόσωποι τού ιατρικού κόσμου πανελληνίως μετέχουν τρία μέλη τού Πανελλήνιου
’Ιατρικού Συλλόγου.
'Υπάρχει μιά άσάφεια ώς πρός τή σύνθεση
τού ΚΕ.Σ.Υ. Κατά πληροφορίες, τό 23μελές
αύτό όργανο άποτελεΐται άπό κομματικά στελέ
χη τού ΠΑΣΟΚ πλήν ένός πού ανήκει στό
ΚΚΕ. ’Εκτός άπό τήν πενταμελή έκτελεστική
έπιτροπή, οί υπόλοιποι έχουν μάλλον διακοσμητικό ρόλο. Τά τέσσερα γνωστά όνόματα
είναι:
Παπαβασιλείου Καθηγητής Μικροβιολογίας
Φιλαλήθης γιατρός έμπειρογνώμων οέ θέματα
όργάνωσης υγείας
Σφάγγος Μέλος Ε.Δ.Π. έκπρόσωπος του Π.Ι.Σ..
Πανοπούλου Δικηγόρος
Έ ν τώ μεταξύ, συνεχίζονται οί έπαφές τής
Ε.Ι.Ν.Α.Π. μέ τόν κ. Γεννήματα καί οί συσκέ
ψεις μεταξύ φορέων τών νοσοκομειακών γιαI τρών καί τών Ιατρικών συλλόγων τής χώρας μέ
στόχο τήν έπεξεργασία πρότασης πού ό Π.Ι.Σ.
θά προωθούσε στό ΚΕ.Σ.Υ. πρίν τίς 7 Μαρτίου
(μέρα έναρξης τής άπεργίας καί ταυτόχρονα
τελευταία προθεσμία δημοσίευσης θέσεων Ια
τρικής υπηρεσίας πού όρίζει ό νόμος).
Σέ συνεδρίαση τού ΚΕ.Σ.Υ. στίς 2 Μαρτίου, ό
κ. Γεννήματος άμφισβητε! συνολικά τή σοβα
ρότητα καί τό περιεχόμενο τής είσήγησής του
γιά τούς όργανισμούς (πού ή Ε.Ι.Ν.Α.Π. είχε
κατηγορήσει γιά προχειρολογία καί άριθμολογία) κι έρχεται έτσι σέ άνοιχτή άντίθεση μέ τό
! ΚΕ.Σ.Υ.
Στή συνάντηση τής 6 Μαρτίου υπουργού καί
Ε.Ι.Ν.Α.Π., Π.Ι.Σ., κλπ., ό ύπουργός διαβεβαιώνει ότι θά τηρηθεί ή 7 Μαρτίου μέ λευκό
Φ.Ε.Κ. (sic) καί θά συνεχιστεί έπί ένα μήνα ό
διάλογος ώστε ή τελική πρόταση τού ΚΕ.Σ.Υ.
νά συμφωνεί μέ τό σχέδιο άρχών τής Ε.Ι.Ν.Α.Π.
Δίνεται διαβεβαίωση γιά μελλοντική ρύθμιση
τών έκπαιδευτικών έκκρεμοτήτων. Ώ ς πρός τό
οίκονομικό αίτημα, ή συνάντηση καταλήγει μέ
ύπόσχεση ότι τό ίδιο βράδι θά δοθεί τό πλαφόν
τής οικονομικής αύξησης. Τό βράδι, ό υπουρ
γός δίνει μιά αύξηση 6.000 δρχ. καί μένει
άνοιχτό τό θέμα τών υπερωριών.

Ή απεργία
Στίς 7 Μαρτίου, γίνεται έκτακτο Δ.Σ. τής
Ε.Ι.Ν.Α.Π., πρίν τή συνέλευση.
Ή τελική άπόφαση είναι γιά συνέχιση τής
άπεργιακής κινητοποίησης (πρόταση τής
Α.Σ.Π.Ι. στήν όποια προσαρμόστηκε ή Δ.Η,ΠΑ.Κ. πού άρχικά πρότεινε διήμερη άπεργία).
Συμφωνεί καί ή δεξιά. Στίς 10 π.μ. ό ύπουργός
ζητά συνάντηση τήν ώρα πού άρχίζει ή Γ.Σ.
Στή συνάντηση μετέχουν άπό τά 5 μέλη τού
προεδρείου τά 4 (Έλευθεριάδης, Μανιός, Προκόβας, Σφήκας). Ό είδικός γραμματέας Β. Γκόγκογλου, πηγαίνει στην Γ.Σ. νά τήν ένημερώσει
γιά τήν καθυστέρηση.
Στή συνάντηση ό ύπουργός προσθέτει ένα
νέο στοιχείο. Γνωστοποιεί τήν τελική του είσήγηση στό ΚΕ.Σ.Υ. πού προβλέπει αύξηση θέσε
ων σέ 3006 γιατρούς στήν ’Αθήνα (2871 στά
νοσοκομεία καί 235 στό Ι.Κ.Α.).
’Αρχίζει ή συνέλευση μέ καθυστέρηση 2 '/2
ώρών, άφού προηγήθηκε έκτακτο Δ.Σ. πού άπο-

φασίζει, μέ μειοψηφία τής δεξιάς, άναστολή τής
άπεργίας.
Κατά τή διάρκεια τής Γ.Σ. μέλη τής Α.Σ.Π.Ι.
(Προκόβας, Μαρκομιχελάκης κ.ά.) προτείνουν
συνέχιση τής άπεργίας καί άνατρέπουν τό ρεύ
μα διαρροής τής Γ.Σ. μιά πού ήδη οί γιατροί
άρχισαν ν ’ άποχωροΰν άπογοητευμένοι.
Στήν ψηφοφορία 923 τάσσονται ύπέρ τής
άπεργίας καί 843 ύπέρ τής άναστολής της
(πρόταση Δ.Σ ).
Στή συνέχεια άπ’ όσους ψήφισαν ύπέρ τής
άπεργίας ή πρόταση Προκόβα ύπερισχύει μέ
472 ψήφους, ένώ ή δεξιά παίρνει 403 καί ή
Σ.Π.Ε. 37.
Ό πρόεδρος τού Δ.Σ. Έλευθεριάδης (Δ.Η.
ΠΑ.Κ.), προσανατολίζεται σέ ένσταση στήν
ψηφοφορία, θεωρώντας διαδικαστικό λάθος τό
νά συμπεριληφθοΰν στήν πρόταση γιά συνέχι
ση, τό σκεπτικό τής δεξιάς μέ αύτό τών δημο
κρατικών δυνάμεων. ’Επιχειρεί άκόμη νά άναστείλει τή δημοσίευση τού άποτελέσματος πού
άνακοινώνεται τελικά.
Τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας έδειξε:
1) Τήν καχυποψία τών γιατρών ώς πρός τίς
κυβερνητικές ύποσχέσεις.
2) Τήν άρνηση τών συσκέψεων κορυφής πού
φθάνουν σέ όριακές θέσεις κυβερνητικής πα
ρέμβασης στό συνδικαλισμό.
Ή Π.Α.Σ.Κ. μετά τήν άπόφαση γιά άπεργία
μιλάει γιά τή δεξιά καί τίς παραφυάδες της καί
ύφίσταται κριτική άκόμη καί άπό συμπολιτευόμενες έφημερίδες (ΕΙδήσεις, ’Ελεύθερη Γνώμη).
Ή Πανεπιστημονική μετά βίας σέβεται τήν
άπόφαση τής συνέλευσης, δηλώνει όμως ότι
άντιτίθεται στήν άπεργία ή ότι ή άπεργία ρίχνει
νερό στό μύλο τής δεξιάς.
Ή «Αύγή» σωπαίνει μέχρι τή μέρα τών
έκλογών. Τήν Κυριακή γράφει γιά τίς έκλογές
σ ’ ένα μονόστηλο στή 2η σελίδα, τήν ίδια
στιγμή πού άκόμη καί τό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ καί τό
κόμμα Νεοφιλελευθέρων ύπερασπίζονται τήν
άπεργία.

Μέ ανοιχτά χαρτιά
Στίς 8 Μαρτίου όργανώνεται στήν Ε.Ρ.Τ.
συζήτηση Γεννήματα καί δημοσιογράφων. Οί
Ιδιοι οί δημοσιογράφοι πού συμμετείχαν στή
συζήτηση διατύπωσαν τήν άπορία τους γιά τή
μή συμμετοχή τών γιατρών. Ή άπάντηση πού
δόθηκε ήταν ότι έν όψει έκλογών, ή παρουσία
τών γιατρών θά λειτουργούσε σάν προεκλογική
προβολή συνδικαλιστών. Ό συντονιστής τής
συζήτησης δημοσιογράφος Μ. Γιομπαζολιάς σέ
συνεργασία όπως είπε μέ τόν κ. Πεπονή ζητά
άπό τίς 4 παρατάξεις πού έκπροσωπούνται στό
Δ.Σ. ένα φιλμάκι διάρκειας 1 1/2 λεπτού γιά
κάθε παράταξη πού θά χρησιμοποιούνταν κατά

τό δοκούν στή διάρκεια τής συζήτησης. Τό Δ.Σ.
άρνεΐται τήν πρόταση αύτή καί εξηγεί τούς
λόγους σέ έκτακτο δελτίο τύπου.

Οί έκλογές
Οί κατάλογοι τής Ε.Ι.Ν.Α.Π., άσχημα οργα
νωμένοι, δέν μπόρεσαν ν ’ άντέξουν τήν πίεση
τής οργανωμένης καθόδου τής δεξιάς. Είναι
σίγουρο ότι ή δεξιά κινητοποίησε καί γιατρούς
τού Ι.Κ.Α. γιά τίς έκλογές. Παρά τήν τεράστια
κινητοποίηση όμως, ή έδρα πού κέρδισε είναι
αύτή πού πέρσι έχασε γιά 10 μόνο ψήφους άπό
τήν Α.Σ.Π.Ι.

Ή άναστολή τής άπεργίας
Στή Γενική Συνέλευση στίς 13 Μαρτίου ή
πρόταση τού Δ.Σ. γιά άναστολή τής άπεργίας
ύπερψηφίζεται μέ 905 ψήφους. Στήν εισήγησή
του ό γεν. γραμματέας Γιάννης Προκόβας λέει
ότι:
1) Ή άναστολή τής άπεργίας πρίν τίς έκλογές
θά σήμαινε τόν άποκεφαλισμό τής Ε.Ι.Ν.Α.Π.
ένώ ταυτόχρονα θά έδινε ένα δώρο δυσαρέ
σκειας στή δεξιά.
2) Ό συντριπτικός πολιτικός συσχετισμός (κα
μία κομματική κάλυψη άπό πουθενά) δέν έπιτρέπει τή συνέχιση τής άπεργίας.

Καί τώρα;
Ό ύπουργός ύπόσχεται ότι μέσα στό Μάρτη
θά άρχίσει ή διαδικασία έκλογής Δ.Σ. τών
νοσοκομείων, πού άποτελούσε άπαίτηση τής
Ε.Ι.Ν.Α.Π. ’Επειδή όμως ό νόμος προβλέπει
διορισμένα Δ.Σ. γιά τό πρώτο δεκάμηνο έφαρμογής τού Ε.Σ.Υ., άφού έκλεγοΰν, θά έπενδυθοΰν μέ διορισμό (sic) ώστε νά είναι σύμφωνα
καί μέ τό νόμο.
Ώ ς πρός τό κριτήριο κοινωνικής προσφοράς
καί δράσης γιά τήν ένταξη στό Ε.Σ.Υ., γιά τό
όποιο ή Ε.Ι.Ν.Α.Π. είχε έκδηλώσει όξύτατη
άντίθεση, ό ύπουργός δέν πήρε θέση άλλά είπε
ότι οί κρίσεις θά είναι άξιοκρατικές, διάφανες
καί όχι κομματικές.
Τέλος, τό νέο Δ.Σ. τής Ε.Ι.Ν.Α.Π. έχει έπιφορτισθεΐ μέ τήν έπεξεργασία τών οίκονομικών
αιτημάτων. 'Υπάρχει μιά κοινή αίσθηση ότι
άπαντώντας κατ ’ άρχήν θετικά ό ύπουργός στά
οίκονομικά αιτήματα τών γιατρών, τούς άπομάκρυνε άπό τό κύριο αίτημα πού ήταν καί είναι
θεσμικές άλλαγές στήν "Υγεία. ’Εδώ όμως
άρχίζει Ισως μιά άλλη ιστορία. ■
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Επεσε
Πώς προτάθηκαν οί υποψήφιοι
πρόεδροι;
• Ό κ. Μαχαίρας υποστηρίχτηκε άπό ΠΑΣΟΚ
καί ΚΚΕ παρά τήν άντίθετη γνώμη καί δυσφο
ρία, γιά διαφορετικούς βέβαια λόγους, των
άντίστοιχων κλαδικών όργανώσεων. Ε πιβλή
θηκε άπό τίς κομματικές ήγεσίες στό πλαίσιο
του γενικότερου μορατόριουμ καί άποτέλεσε
σημείο συμβιβασμού. (Αυτόνομος... καί ακηδε
μόνευτος συνδικαλισμός!...)
Λεπτομέρεια·. Ό κ. Μαχαίρας είναι πρόεδρος
τής 'Επιτροπής γιά τήν 'Απλή άναλογική. Ό 
μως ή 'Απλή άναλογική δέν είναι τό έκλογικό
σύστημα τού ΔΣΑ, πού υπήρξε πρόεδρός του
γιά τρία χρόνια. Έτσι τό ψηφοδέλτιο τού κ.
Ζαφειρόπουλου παρ' ό,τι πήρε περίπου 5% πε-

Ή στάση
τής αριστερός
• Τό ΚΚΕ, συμμετέχοντας στήν «κυβερνητική
εύθύνη» έφάρμοσε δημιουργικά στούς δικηγό
ρους τή γραμμή «’Αλλαγή δέν γίνεται χωρίς τό
ΚΚΕ»!! Πρίν άπό τίς έκλογές, στηρίζοντας μαζί
μέ τό ΠΑΣΟΚ τήν τριετή θητεία τού κ. Μαχαίρα καί στίς έκλογές προτείνοντάς τον σάν κοινό
υποψήφιο τού ένιαίου ψηφοδέλτιου ΚΚΕ-ΠΑΣΟΚ.
Ή άρνητική στάση τών όργανώσεων δικηγό
ρων καί τών δύο κομμάτων στήν υποψηφιότητα
Μαχαίρα έκφραζε έμπειρικά τή δικηγορική δυ
σαρέσκεια —πού είχαν άντιληφθεί— καί προ
σπάθησαν νά άποφύγουν τήν έκλογική της
έκφραση μέ τήν άλλαγή τού υποψήφιου πρόε
δρου (καί όχι βέβαια τής πολιτικής τους...). ι
• Τό ΚΚΕ έσωτ., μή έχοντας άμεσες γενικότε
ρες φιλοδοξίες, «πιάνοντας» τό κλίμα, προσαρμόσθηκε γρήγορα στή νέα κατάσταση, κατεβαί
νοντας μόνο στίς έκλογές —χωρίς στήν ούσία
νά έχει καμιά άλλη άποψη γιά τά δικηγορικά
προβλήματα— κατάφερε νά είσπράξει τήν άριστερή δυσαρέσκεια άνεβάζοντας σημαντικά τίς
δυνάμεις του. Παραμένει βέβαια ζητούμενο άν

*Η εκλογική μεταστροφή των δικηγόρων

το «οχυρό
της δημοκρατίας»!
ρισσόιερους ψήφους, τελικά παίρνει τίς ίδιες
Εδρες μέ τό ψηφοδέλτιο τού κ. Μαχαίρα...
( ’Αγωνιστική... συνέπεια!!).
• Ό κ. Ζαφειρόπουλος, ό νικητής τών έκλογών
καί υποψήφιος τής Ν.Δ. καί αύτός Επιβλήθηκε
άπό τήν κομματική ήγεσία (τό άντίθετο θά
ήταν... σκάνδαλο...), μιά καί ή όργάνωση δικη
γόρων τού κόμματός του είχε υποδείξει άλλη
ύποψηφιότητα (Πολύδωρος).
• 'Αντίθετα ή ΣΠΕΔΑ (συνδικαλιστική παρά
ταξη πού ύποστηρίξεται άπό τό ΚΚΕ έσωτ.)
ύπέδειξε μέ άψογες (δσο μπορεί νά είναι...)
δημοκρατικές διαδικασίες τήν άτυχή (τουλάχι
στον) άπό άποψη προσώπου ύποψηφιότητα τού
κ. Κορκόβελου...
• Οί άλλες Εξι υποψηφιότητες γιά τό άξίωμα
τοδ προέδρου φανταζόμαστε δτι δέν υπήρχε
λόγος νά μήν Εχουν προκόψει φυσιολογικά...

αύτή ή Εξυπνη έκλογική τακτική τής αύτόνομης
καθόδου στίς Εκλογές μέ μέτωπο πρός ΠΑΣΟΚ
καί ΚΚΕ (πού έκφράστηκς μέ τόν καλύτερο
τρόπο στίς άρχαιρεσίες τού Δικηγορικού Συλ
λόγου στόν Πειραιά — ποσοστό 25%) θά μπο
ρέσει νά μετατραπεί σέ μιά νέα άριστερή δυνα
μική στό συνδικαλιστικό κίνημα, πού θά θεμε
λιώσει μιά καινούργια πολιτική καί συνδικαλι
στική πρακτική ή θά Εκφυλιστεί τήν έπόμενη
τών έκλογών...
• Τέλος, ή Άριστερή Κίνηση Δικηγόρων, πού
ύποστηρίχτηκε άπό τήν Εξωκοινοβουλευτική
άριστερά καί άνένταχτους άριστερούς, άκολουθώντας τή βασική συνθηματολογία τού συνόλου
τών δικηγορικών παρατάξεων, χωρίς νά υπο
στηρίζει τίποτα τό «άριστερίστικο* ή τό «έξτρεμιστικό» (μάλλον τό άντίθετο) δέν κατάφερε
νά ξεφύγει άπό τόν άπομονωτισμό τού πολιτι
κού της στίγματος καί νά δημιουργήσει τούς
όρους γιά μιά ριζοσπαστική παρέμβαση στό
χώρο Ιδίως τών νέων δικηγόρων παρά τίς πρό
σφορες συνθήκες. Μιά τέτοια Εξέλιξη θά άπαιτοΰσε μιά καινούργια πολιτική καί συνδικαλι
στική όπτική στά δικηγορικά προβλήματα —
μακριά άπό τήν κυρίαρχη συντεχνιακή καί
οίκονομίστικη άποψη πού τελικά άποδείχθηκε
ότι δέν ΰπήρχε...

Π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ό άπό είκοσι χρόνια, χρόνια
πολιτικής καί κυβερνητικής κυριαρχίας τής
δεξιάς, ό μεγαλύτερος δικηγορικός σύλλογος
τής χώρας ό Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
(ΔΣΑ), τροφοδοτούσε τή διοίκησή του σταθερά
μέ δημοκρατική πλειοψηφία. «'Οχυρό τής δη
μοκρατίας», «Φρούριο δημοκρατικό» κλπ. είναι
μερικοί άπό τούς πιό μετριοπαθείς χαρακτηρσμούς. Έτσι ή Εκπληξη πού προκάλεσε ή
Εντυπωσιακή όμολογουμένως κυριαρχία τής δε
ξιάς στόν ΔΣΑ, καί όχι μόνο σ ’ αύτόν, μεσούσης τής ’Αλλαγής Εθεσε τό Ερώτημα: Πού
όφείλεται ή έκλογική μεταστροφή τών δικηγόρων;
Ποιά είναι τά κοινωνικά καί πολιτικά χαρακτηρι
στικά της;

OC μύθοι
Γιά τήν αΐτιολόγηση τού Εκλογικού άποτελέσματος, μέσα σ ’ Ενα κλίμα Εντονης Εσωκομματι
κής, προσωπικής καί πολιτικής διαπάλης στίς
όργανώσεις τού ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ καί σέ
μία κατάσταση έπινίκειας ευφορίας γιά τή ΝΔ
Εχουν κατασκευασθεΐ μιά σειρά έπιχειρήματαμύθοι, υποταγμένα σέ τρέχουσες μικροκομματικές ίντριγκες καί σκοπιμότητες, όπως:
• Η προσωπική άνεπάρκεια τού υποψήφιου πρόε
δρου κ. Μαχαίρα, πού Εστω καί άν δέν είναι
χαρισματική προσωπικότητα (αύτό Ισχύει πε
ρισσότερο γιά τόν κ. Ζαφειρόπουλο, τόν νικητή
τών έκλογών). Εχει τεράστια συνδικαλιστική
Εμπειρία καί Ικανότητες γνωστές στούς δικηγό
ρους. ’Εξάλλου στίς προηγούμενες έκλογές ΰποστηριζόμενος μόνο άπό τό ΚΚΕ πλειοψήφη
σε. Ή ψήφος λοιπόν τών δικηγόρων δέν ήταν
ψήφος προσωπικής άποδοκιμασίας, άλλά τής
πολιτικής πού άκολούθησε καί Εκφρασε τά τρία
χρόνια τής προεδρίας του καί πού ήταν κατά
βάση ό μέσος όρος τής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ
— ΚΚΕ — ΚΚΕ έσ.
• Ή συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ άπώθησε τούς
κεντρώους ψηφοφόρους. Άποψη — μέ προφανή
στόχευση — Εντελώς άνυπόστατη μιά καί στίς
προηγούμενες έκλογές ό κ. Μαχαίρας μέ μόνη
τήν ύποστήριξη τού ΚΚΕ πλειοψήφησε, παίρ
νοντας όλους αύτούς τούς λεγάμενους «κεντρώ
ους ψήφους».

Καί ή πραγματικότητα
Χωρίς νά παραβλέπουμε τά άλλα προβλήματα
καί κυρίως Εκείνα πού Εχουν σχέση μέ τήν
Εξοντωτική άσκηση τού δικηγορικού Επαγγέλ
ματος (διασπορά δικαστηρίων, Ελλειψη λει
τουργικών κτιριακών έγκαταστάσεων, δικα
στών, δικαστικών υπαλλήλων, άργοπορία στήν
Εκδοση τών άποφάσεων κλπ.) τό κεντρικό πρό
βλημα πάνω στό όποιο πλέκεται δλη ή δικηγορική
κρίση είναι ό ύπερ-πληθωρισμός τών δικηγόρων.
Φαινόμενο πού προσιδιάζει στήν κρίση τού
Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος. Τό άποτέλεσμα είναι σήμερα στήν Αθήνα τών Εντεκα
χιλιάδων (11.000) δικηγόρων (όσους Εχει δλη ή
Γαλλία) νά ύπάρχει μία Εντονη, «μή φυσιολογι
κή* είσοδηματική διαστρωμάτωση, (μεγάλοι δι
κηγόροι, μεσαίοι, μικροί. Εξαθλιωμένοι), πού
δημιουργεί συγκρουόμενα καί άγεφύρωτα συμ
φέροντα καί άνελαστική στρωματοποίηση —

λόγω άποπνικτικού κορεσμού —στίς διάφορες
εισοδηματικές όμάδες δικηγόρων.
"Οσο στήν κυβέρνηση ήταν ή δεξιά, οί «δη
μοκρατικές δυνάμεις» (κεντρώοι - άριστεροί)
συγκροτούνταν στή βάση τής άντίθεσης μέ τή
δεξιά α) υίοθετώντας τό σύνολο τών συνδικαλι
στικών αίτημάτων (άλληλοσυγκρουόμενων πολ
λές φορές) σάν συλλέκτης τής άντιφατικής
δυσφορίας καί β) άνακηρύσσοντας τόν ΔΣΑ
«Επαλξη» τής δημοκρατίας στήν πάλη κατά τής
κυριαρχίας τής δεξιάς. Έτσι γιά είκοσι πέντε
χρόνια κυβερνητικής κυριαρχίας τής δεξιάς ό
ΔΣΑ ήταν τό «όχυρό τής Δημοκρατίας».
Ή άνοδος τού ΠΑΣΟΚ στήν κυβέρνηση
άλλάζει συνολικά τό σκηνικό. Συνέπεσε δέ καί
μέ τή φάση δξυνσης τού δικηγορικού προβλή
ματος πού Εχει σχέση μέ τή γενικότερη οίκονομική ύφεση καί τόν ύπερδιπλασιασμό τών δικη
γόρων άπό τήν Εποχή τής δικτατορίας μέχρι τό
1982.
Ή διορθωτική έπέμβαση τής κυβέρνησης τού
ΠΑΣΟΚ στό χώρο τών δικηγόρων δέν Ερχεται
σάν τό άποτέλασμα τής «υπόσχεσης τής Α λ λ α 
γής», άλλά κύρια γιατί σάν διαχειριστής τής
κρατικής Εξουσίας δέχεται τήν πίεση τής όρθολογικής διάρθρωσης τού κοινωνικού σχηματι
σμού στό πλαίσιο τού Εκσυγχρονισμού τού
άστικού κράτους (καί όχι βέβαια στό πλαίσιο
τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού!!! έκτός
άν ό σοσιαλισμός άρχίσει άπό τούς δικηγό
ρους...).
Ή πολιτική τού ΠΑΣΟΚ, πού δέν είναι μόνο
δική του άλλά όλων σχεδόν τών πολιτικών
δυνάμεων, καί αύτό φαίνεται άπό τήν κοινή
αίτηματολογία όλων τών συνδικαλιστικών πα
ρατάξεων, Εχει δύο βασικούς άξονες: 1) τήν
άναδιανομή τού δικηγορικού είσοδήματος μέσω
τής άναδιανομής τής δικηγορικής ύλης καί 2)
τό σταδιακό κλείσιμο τού Επαγγέλματος γιά τήν
άποσυμφόρησή του.
Έτσι π.χ. ή κατάργηση τής πολυθεσίας στόν
δημόσιο καί τόν Ιδιωτικό τομέα άποβλέπει στήν
άναδιανομή, ή δέ Εκκαθάριση τών μητρώων καί
οί άλλαγές καί οί περιορισμοί στίς νομικές
σπουδές στό σταδιακό κλείσιμο τού έπαγγέλματος.
Τά μέτρα πρός τήν κατεύθυνση αύτή πού
πήρε ή κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ δέν άπέδωσαν
μέ τόν τρόπο πού Εγιναν, τροφοδοτώντας τελικά
τήν άντιφατική δυσφορία καί τών θιγομένων
(τελικά άθικτων) μεγαλοδικηγόρων καί τών εύνοούμενων (καί τελικά δχι) μικρομεσαίων δικη
γόρων καί βέβαια δέν είχαν καμιά ευεργετική
έπίδραση στό χώρο τών έξαθλιωμένων.
Φαίνεται, γιά μιά άκόμη φορά, δτι ό χωρίς
φανερό πολιτικό κόστος «μηχανισμός τής Ελεύ
θερης άγοράς» είναι Εκείνος πού τελικά θά
Εκκαθαρίσει τήν κατάσταση.
Ή ΝΔ καί ό κ. Ζαφειρόπουλος είσέπραξαν
τή δυσφορία τού άδιεξόδου καί τήν Αποσυνθετι
κή Επίπτωση πού Εφερε ή Ανάληψη τής κυβερ
νητικής εύθύνης άπό τό ΠΑΣΟΚ στίς «Δημο
κρατικές δυνάμεις».
Ίδιος είναι καί ό χαρακτήρας τών ψήφων πού
συνολικά είσέπραξαν καί οί άλλες παρατάξεις
— πλήν χουντικών — συγκεντρώνοντας Ενα
«δημοκρατικό» 25%.
Ά ς τό πούμε λοιπόν καθαρά. Τά συνδικαλι
στικά αίτήματα δλων τών παρατάξεων, Δεξιών,
Κεντρώων καί Αριστερών ήταν σχεδόν κοινά.
Ή ψήφος τών δικηγόρων ήταν ψήφος άποδοκιμασίας τής κυβερνητικής πολιτικής τοΰ ΠΑΣΟΚ στό
χώρο τών δικηγόρων. Καί ήταν ή ψήφος τους καί
συντεχνιακή καί πολιτική, όπως συντεχνιακή καί
πολιτική ήταν όταν στήν κυβέρνηση ήταν ή δεξιά
καί οί δικηγόροι ψήφιζαν τίς «δημοκρατικές Δυνά
μεις·.
Παν. Παναγιώτου
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Μετά τις εκλογές, τί;
’Από τή «διακήρυξη των 77»
... ή μάταιη έπίκληση τών «παλιών καιρών» τού
φοιτητικού κινήματος καί ό συνεχής όραματισμός
τής έπανάλ,ηψής τους («τό '79 όέν είναι μακριά»)
οδηγεί μέ σιγουριά ατήν πολιτική Αγκύλωση άπό
τήν μιά καί σέ επικίνδυνη πολιτική αγωνία καί
Απογοήτευση άπό τήν Αλλη. Τίποτε πιά στό Πανεπι
στήμιο δέν θυμίζει τήν ταυτότητα τής «γενιάς τού
Πολυτεχνείου» καί τούς μεταπολιτευτικούς μαζι
κούς Αγώνες. Σήμερα οί νέοι φοιτητές δέν τρέχουν
πιά στις διαδηλώσεις, όέν στρατεύονται, Αδιαφο
ρούν γιά τήν πολιτική, δέν Αγωνιοΰν καί πολύ γιά
τήν έπανάσταση. Κι Αν έμφανιστοΰν κοινωνικές
κινήσεις πού νά θέλουν νά παρέμβουν στήν Ακινη
σία πού έπιβάλ.λει ή σταθερότητα τού τεχνοκρατισμού τής άπολιτικότητας καί τού συντεχνιασμοΰ,
είναι Ακριβώς ό κοινωνικός κατακερματισμός τού
φοιτητικού χώρου καί ή συνείδηση τού κρατικού
συνδικαλισμού πού Απομονώνει αύτές τις κινήσεις,
τις συνθλίβει καί τις Αφομοιώνει. ΤΑ πρόσφατα
παραδείγματα άπό τά εξάμηνα καί τόν νόμο πλαίσιο είναι χαρακτηριστικά.
Ή κρίση πού σοβεί στό έσωτερικό τών Συσπει
ρώσεων σήμερα σχετίζεται μέ όσα άναφέραμε προ
ηγούμενα: οί Συσπειρώσεις συγκροτήθηκαν σάν
έσωτερική Αντιπολίτευση στούς κόλπους τού «πα
λιού» φοιτητικού κινήματος, όρίστηκαν στό έδαφος
τής Αντιπαλότητας τών κυρίαρχων παρατάξεων καί
Αντλησαν τήν δική τους πολιτικότητα άπό τις
έμπειρίες τών μεταδικτατορικών γενιών τού ύπεράναπτυγμένου φοιτητικού κινήματος. Είναι φυσικό
λοιπόν οί συνταγές τής προηγούμενης συγκυρίας νά
έχουν χάσει παντελώς τήν άποτελεσματικότητά
τους καί οί - συνειδητές ή Ασυνείδητες - ορμές γιά
«νέες καταλήψεις», «νέα μάχη ένάντια στό Ν-Π»
νά φαντάζουν πεισματικά Απολιθώματα, κατάλληλα
γιά συγκυριακές έξάρσεις Αλλά Αδύναμα νά μετα
σχηματιστούν σέ πολιτική πρόταση στή σημερινή
συγκυρία τών Πανεπιστημίων.
'Αλλά καί οί κυρίαρχες παρατάξεις βλέπουν νά
φεύγει σιγά-σιγά τό έδαφος κάτω άπό τά πόδια
τους. Ή διάλυση τών παραδοσιακών όργάνων τού
φοιτητικού κινήματος, κύρια τών Γενικών Συνελεύ
σεων, ή υποκατάστασή τους Από τά συνδιοικητικά
όργανα ή Αδιαφορία τών φοιτητών νά στρατευτούν
καί νά Αγωνιστούν μέσα στις παρατάξεις τής
ηγετικής Αριστερός, προβάλλουν μέ διάφανο τρό
πο ένα πελώριο κενό ηγεμονίας ατά Πανεπιστήμια
Ιδιαίτερα μετά τήν Αλλαγή, ή κατάργηση τού
διαχωρισμού κυβερνητικών - Αντικυβερνητικών
«τίναξε στόν Αέρα» τήν κομματική λειτουργία τών
φοιτητικών παρατάξεων, κατέδειξε ότι πίσω άπό
αύτή τήν κομματικοποίηση δέν υπήρχε καμιά πολι
τική ικανή νά μεταξελιχθεί στις νέες συνθήκες.
IL -^
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ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ άραγε, ένα κείμενο 37 με
λών καί στελεχών τής ΚΝΕ άπό τήν Σπουδάζουσα τής ’Αθήνας καί μιά διακήρυξη 77 φοιτητών
τής ’Αθήνας, νά γίνει δείκτης διεργασιών καί
ζυμώσεων στόν φοιτητικό χώρο;
Φαίνεται πώς μπορεί νά γίνει. Γιατί άν κάτι
σήμερα φαίνεται άναγκαίο, είναι ή άποσπασματικότητα καί ό κατακερματισμός τών πολιτικών
διεργασιών πού διεξάγονται κατά Σχολές, νά
μπορέσουν νά έκφρασθοΰν στά μίνιμουμ πολιτι
κά ζητήματα πού άναδεικνύονται.
Μέ λίγα λόγια: ή κρίση τού φοιτητικού κινήμα
τος καί ή κρίση τής ‘Αριστερός νά Αναδειχθοΰν καί
πάλι σάν ό πολιτικός όρος σύγκλισης δυνάμεων
διαφορετικών στήν ιδεολογική καί πολιτική προέ
λευση.

Ζυμώσεις καί κινητικότητα.
Οί ζυμώσεις, οί συγκλίσεις καί οί άποκλίσεις
έχον λοιπόν ένταθεΐ τόν τελευταίο καιρό. Τόσο
έξω άπό τά κόμματα καί τίς παρατάξεις τής
παραδοσιακής ’Αριστερός, όσο καί μέσα σ' αύτά. Δυνάμεις πού κατανοούν τό κενό ηγεμονίας
στά Πανεπιστήμια, υπάρχουν μέ πολιτικούς
όρους καί μέσα στόν Δ.Α. τού Κ,ΚΕ.εσ. καί μέσα
στήν ΠΑΣΠ τού ΠΑΣΟΚ, άκόμα θά λέγαμε καί
μέσα στήν Πσκ. τού ΚΚΕ. Καί δυνάμεις πού
είναι διατεθειμένες νά πάρουν συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες σύγκλισης, έμφανίζονται όλο καί
πιό δυναμικά είτε προέρχονται καί άνήκουν
στίς Συσπειρώσεις καί στίς άνένταχτες όμάδες
φοιτητών, είτε προέρχονται άπό τίς πιό πρό
σφατες άποδεσμεύσεις άπό τό χώρο τού ΚΚΕ,
είτε προέρχονται άπό τόν χώρο τού ΠΑΣΟΚ
καί συγκροτούνται γύρω άπό τήν Α.Σ.Κ. (σχήμα
φοιτητικό πού πρόσκειται στό ΦΥΛΛΑΔΙΟ).

Τό φοιτητικό κίνημα χθες καί σήμερα
Γιατί όμως σήμερα αύτή ή κινητικότητα;
Γιά νά τήν έξηγήσουμε θά πρέπει νά γυρίσου
με λίγο πίσω, στήν ιστορία τού φοιτητικού
κινήματος μετά τή μεταπολίτευση. Θά δούμε
λοιπόν, πώς ή άνάπτυξή του μετά τό '74
άποτέλεσε ένα γεγονός άνεπανάληπτο καί πρω
τότυπο Ιστορικά. Οί παρεμβάσεις του στήν
πολιτική ζωή ήταν πάντα «πολιτικοποιημένες»,
οί έμβέλειές του τεράστιες, ή δυναμική άποτε
λεσματικότητά του μεγάλη. Στελέχωσε τά κόμ
ματα τής 'Αριστερός, καθρέφτισε τήν ’Αριστε
ρά στό υπόλοιπο λαϊκό κίνημα, έδωσε άκόμα
καί τούς ύλικούς όρους γιά τήν άνάπτυξή τής
άμφισβήτησής της. Μετά μάλιστα τό 1978 ή

τεράστια πολιτική καί κοινωνική κινητικότητα
τού φοιτητικού χώρου τόν κάνει προνομιακό
χώρο καταγραφής τής κρίσης τής ’Αριστερός.
Μέ τήν κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ τό σκηνικό
άναδιατάσσεται πλήρως. Τό κράτος έκφέρει
τώρα τόν λόγο τού φοιτητικού κινήματος, οί
κοινωνικές διεργασίες βαλτώνουν, ή κρίση τής
’Αριστερός έπανέρχεται στό έσωτερικό τών
κομμάτων μέ ρυθμούς βραδείς καί υπόγειους, τά
διλήμματα τών κινημάτων εύκολα μετατίθενται
σ' ένα κεντρικό πολιτικό πεδίο όπου ή ρητορι
κή τής « ’Αλλαγής» έκβιάζει άποτελεσματικά, ό
πολιτικός χώρος πού δημιουργήθηκε άπό τις
μαζικές άποδεσμεύσεις τής προηγούμενης πε
ριόδου ούσιαστικά διαλύεται. Τό φοιτητικό κί
νημα, όπως τό γνωρίσαμε στή μετάπολίτευση,
άνήκει στό παρελθόν. Ή ύπέρμετρη πολιτικο
ποίησή του, ή κοινωνική ριζοσπαστικοποίησή
του, ή σαφής άντιδεξιά τοποθέτησή του, δέν
είναι σήμερα τά στοιχεία πού τό καθορίζουν. Ό
συντεχνιασμός, ή κοινωνική άνοδος καί κατα
ξίωση, ό τεχνοκρατισμός, είναι οϊ ιδεολογίες
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πού κυριαρχούν. Σ' αύτό τό κοινωνικό ιδεολογι
κό πεδίο, μπορούμε νά πούμε πώς ή άστική
πολιτική γραμμή τού κράτους, πού βαπτίσθηκε
έκσυγχρονισμός, κυριαρχεί. Είναι ή ήγεμονική
πολιτική γραμμή στά Πανεπιστήμια.
Είναι όμως ή όπισθοχώρηση τού φοιτητικού
κινήματος, οί άπανωτές του ήττες, ό κρατικός
συνδικαλισμός των συνδιοικητικών όργάνων, ή
άπώλεια τών χαρακτηριστικών του σάν κίνημα,
ή έλλειψη πολιτικής γραμμής μετά τό τέλος τής
διάκρισης κυβερνητικών άντικυβερνητικών, εί
ναι ή όλοένα καί μεγαλύτερη άνοδος τής δεξιάς
ΔΑΠ καί ή άνευ όρων έπιστροφή τών φοιτητών
στά θρανία — έπιστροφή κάτω άπό τήν πλήρη
κυριαρχία τής άστικής Ιδεολογίας — πού ξαναθέτουν στήν ήμερήσια διάταξη τήν κριτική
όλης τής 'Αριστερός καί τών παρατάξεών της
στό Πανεπιστήμιο. ΟΙ τελευταίες δονήσεις τών
«έξαμήνων», ξαναφέρνουν στίς Γενικές Συνε
λεύσεις τήν κριτική τής 'Αριστερός, έπιφέρουν
ρήγματα στό μπλοκ τής ΚΝΕ καί τής ΠΑΣΠ
γιά πρώτη φορά μετά τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ
στήν κυβέρνηση ξανανοίγουν τό διάλογο καί
τίς άνησυχίες γιά τήν κρίση τού φοιτητικού
κινήματος.
Κι άν ή μάχη τών έξαμήνων χάθηκε, κι άν ή
ήττα αύτή όδήγησε στή διάσπαση πρωτοετών
καί υπολοίπων φοιτητών μέ τά έξάμηνα στους
μέν καί τίς έλεύθερες μεταφορές στούς δέ, αύτό
πού φαίνεται πώς κερδίζεται στό φοιτητικό
χώρο μετά τή χρονιά αύτή, είναι ή έπανεμφάνιση τού χώρου πού θά ξανανοίξει τά «κλειστά»
καί ξεχασμένα ζητήματα τού φοιτητικού κινή
ματος, θά ψηλαφίσει μιά νέα πορεία του.

Καί πάλι ή κρίση τής ’Αριστερός
Κάτω άπ’ αύτούς τούς όρους, ή σημερινή
πολιτική κινητικότητα στά Πανεπιστήμια είναι
έρμηνεύσιμη. Ή ’Αριστερά άδυνατεί νά διαχω
ριστεί άπό τίς δυνάμεις τού καθεστώτος, άπό τό
Κράτος. Μιά άριστερή κυβέρνηση, υλοποιεί τά
όράματά της πολλές φορές μέ πιό προωθημένο
τρόπο. Τό κράτος είναι αύτό πού συγκροτεί καί

’Από τό κείμενο των «37»
πού αποχώρησαν άπό την ΚΝΕ

όχι τό κόμμα τό μαζικό κίνημα.

Ποιοι είμαστε έμείς καί τί θέλουμε
"Ολοι Εμείς, άποδεσμευμένοι άπό τον κυρίαρχο
φορέα τής παραδοσιακής Αριστερός μέσα άπό τή
Ή κρίση του φοιτητικού κινήματος
δράση μας καί τήν τόνωση μιας αυτοκριτικής
Ποιος μπορεί νά πείσει ότι δέν υπάρχει κρίση πορείας βάζουμε ένα λιθαράκι στό διάλογο γιά τήν
στό φοιτητικό κίνημα; "Όταν τό φοιτητικό κίνημα κρίση τής Αριστερός πού αντανακλάται καί στό
Ενσωματώνεται στόν κρατικό λόγο, δταν σύρεται φοιτητικό κίνημα “Αν όμως μάς διαφοροποιεί κάτι
στά κομματικά παζάρια τής «συμμετοχής» χρεού- άπό ΰπάρχουσες αύτόνομες κινήσεις στό φοιτητικό
μενο Ετσι αύτό τά αδιέξοδα τού ν-π.
χώρο είναι ή Επιθυμία μας ή κοινή Ιδεολογική
~Οταν παραλύουν οΐ διαδικασίες καί τά όργανά συνειόητοποίηση τής κρίσης νά όδηγήσει σέ μιά
τον καί «Εν λευκώ· διαχειρίζονται τις υποθέσεις πολιτική πρόταση καί πρακτική γιά μιά άλλη
του οΐ κομματικές κορυφές μέ βάση ξένα πρός τό πορεία τού φοιτητικού κινήματος.
φοιτητικό κίνημα συμφέροντα άν αύτό δέν είναι
Μέσα άπό πλατύ διάλογο μέ όλους τούς φοιτητές
κρίση, τί είναι;
φιλοδοξούμε σέ κάθε σχολή νά αναπτυχθεί μιά
Ή κρίση τού φοιτητικού κινήματος Αντανακλά ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ μέ Αρι
τήν κρίση της παραδοσιακής Αριστερός στην κρατι στερή Εναλλακτική πρόταση, όπως πιό πάνω περική πολιτική, τήν άνικανότητά της νά Επεξεργαστεί γράφεται, Ετσι ώστε όλες οΐ άνένταχτες Αριστερές
μιά Αριστερή Εναλλακτική πρόταση στή σημερινή καί προοδευτικές δυνάμεις μέσα άπό διαδικασίες
συγκυρία Γι'αύτό χειραγωγεί τό μαζικό κίνημα βάσης νά παρέμβουν Ενωμένες στις Εξελίξεις.
καταστρατηγεί τίς διαδικασίες του καί υλοποιεί τό
Σέ μιά τέτοια προσπάθεια όλοι οΐ προοδευτικοί
δόγμα: τό μαζικό κίνημα νά υπηρετεί τό κόμμα καί φοιτητές Εχουν θέση.
έκφέρει τόν άριστερό λόγο.
Ή κρίση τής στρατηγικής, γίνεται ή κύρια
πλευρά τής κρίσης τής 'Αριστερός, ή πλευρά
πού ύπερ-προσδιορίζει τήν κρίση θεωρίας, τήν
κρίση όραμάτων, τήν πολιτική κρίση,τήν όργανωτική στασιμότητα τών κομματικών νεολαιών
καί τίς αύξανόμενες διαρροές τους. "Αν οί
διαρροές καί οί άποδεσμεύσεις άπό τά κόμματα
τής παραδοσιακής 'Αριστερός τό '79, ήταν
άποδεσμεύσεις σέ μιά συγκυρία άνάπτυξης μα
ζικών άγώνων στό Πανεπιστήμιο, σήμερα είναι
άποδεσμεύσεις ολικής διαφωνίας, είναι άποδεσμεύσεις πού σάν κινητήρια δύναμη έχουν τήν
συνειδητοποίηση τών άδιεξόδων τού σημερινού
«κρατικού σοσιαλισμού». Γι’ αύτό άν καί λαμ
βάνουν χώρα σέ μιά εποχή υποστολής τών
μαζικών κινημάτων, έν τούτοις σέ καμιά περί
πτωση δέν πρέπει νά ύποτιμιέται ή πολιτική
τους σημασία.
Γιά τό φοιτητικό χώρο, ένα χώρο «νεκρό» τά
δυό τελευταία χρόνια, οί άποδεσμεύσεις πού
συντελούνται άλλά καί πού θά συντελεστούν

προσλαμβάνουν μιά Ιδιαίτερη σημασία καθώς
πυροδοτούν ξανά πολιτικές συζητήσεις κατά
Σχολή, προτάσεις συνεργασίας, ζυμώσεις καί
διαδικασίες βάσης.
Δέν είναι όμως αύτές οί άποδεσμεύσεις, πού
πολλές φορές μάλιστα παραμένουν άπλά «διαρ
ροές», πού σηματοδοτούν τήν κρίση τής 'Αρι
στερός. Τό στοιχείο πού άποκαλύπτει συνολικά
αύτήν τήν κρίση καί τήν άναποτελεσματικότητα τών άριστερών νεολαιίστικων όργανώσεων
είναι ή άδυναμία τους νά έμπνεύσουν καί νά
στρατεύσουν τή νεολαία.
Τώρα πού οί νέοι φοιτητές δέν έρχονται στό
πανεπιστήμιο πολιτικοποιημένοι καί άριστεροί,
τώρα πού θά πρέπει νά κερδηθούν μέ σκληρή
ιδεολογική πάλη κατά τών σύγχρονων μορφών
τής άστικής ιδεολογίας, τώρα είναι πού ή
άριστερά παραδοσιακή Ιδεολογία χρεωκοπεί.
Κάθε άλλο σήμερα, κρίση τής 'Αριστερός ση
μαίνει άπλά όργανωτική κρίση.

Καί όμως, κινείται!
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Κάτι λοιπόν κινείται στό πανεπιστήμιο όπως
κινείται άποσπασματικά καί άργά σ’ όλους τούς
κοινωνικούς χώρους. Καί θά κινείται γρηγορό
τερα όσο θά φθίνει τό όραμα τής ’Αλλαγής, όσο
ή άναγκαιότητα τής πειστικής άριστερής πολι
τικής πρότασης θά τίθεται τόσο φανερά όσο
ποτέ άλλοτε γιά τίς άριστερές δυνάμεις στόν
τόπο μας.
Οί φοιτητές πού όρίζουν τόν έαυτό τους στήν
’Αριστερά, πού είτε έχουν άποδεσμευτεί στό
παρελθόν, είτε άποδεσμεύονται τώρα, είτε άκόμα κι άν παραμένουν «σκεπτόμενοι έντός τών
τειχών» έχουν μπροστά τους μιά έπιλογή, ιδιαί
τερα σήμερα καί γιά όσο διάστημα οί άντιθέσεις τού πανεπιστήμιου δέν άναδεικνύουν τή
συγκρότηση μαζικού φοιτητικού κινήματος:
τήν έμφάνιση έκείνου τού πολιτικού χώρου πού
θά θέτει μέ συγκεκριμένους όρους τή σύγκλιση
τών δυνάμεων πού άποδεσμεύονται άπό τήν
κρίση τής 'Αριστερός άφήνοντας άνοικτά στό
διάλογο καί τήν άντιπαράθεση τά σημαντικά
πολιτικά καί θεωρητικά ζητήματα.
Ή υποστήριξη τού πολιτικού χώρου πού μέ
τήν παρουσία του σηματοδοτεί αύτήν τήν προο
πτική είναι άναγκαία. Ό χώρος αύτός έμφανίζεται σήμερα μέ πολυμορφία καί Ιδιαιτερότητες
τόσο μέσα άπό τίς Συσπειρώσεις, όσο καί μέσα
άπό άνεξάρτητες καί άνένταχτες άριστερές πρω
τοβουλίες.
Χριστόφορος Βερναρδακης
Γιάννης Μαύρης
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Γιά την ιδεολογική χρήση της παράδοσης
« Ή γενιά τού 1-1-4 θά ξαναχτυπήσει». προλέγει
κάποιος. « Ή άπάντησή μας είναι τό κρυφό σχό
λιό», άπειλεί άλλος. «Είμαστε παραγνωρισμένοι καί
Αγνοημένοι», διαμαρτύρεται τρίτος. Έδώ καί δυό
χρόνια άκοΰμε καί βλέπουμε, σχεδόν καθημερινά,
τήν πολύτροπη προσπάθεια όρισμένων στελεχών
μιας ηλικίας νά κατακτήσουν καί νά ένσωματωθοΰν
στους μηχανισμούς τού δημόσιου βίου.
Ή «κίνηση» αύτή άρχισε μετά τις έκλογές τού
'81 μέ συνεντεύξεις, προχώρησε μέ συνεστιάσεις
καί τηλεοπτικές έμφανίσεις καί κορυφώνεται τίς
μέρες αύτές μέ κάποια πανελλήνια «συνδιάσκεψη
τής γενιάς τού 1-1-4-» στήν 'Αθήνα (30 Μαρτίου 1 Απριλίου). Στήν »κίνηση» μετέχουν στελέχη τής
γενιάς - γιά τήν άκρίβεια τής έλίτ - πού Αναδείχτηκε στούς δημοκρατικούς άγώνες τής περιόδου
1956-1967. Ή πρωτοβουλία Ανήκει κυρίως σέ
«κεντρογενούς» προέλευσης άτομα, δπως ό πρόε
δρος της προδικτατορικής ΕΦΕΕ Γιάννης Τζανετά-

κος, ό συνδικαλιστής τής ΟΤΟΕ Δημήτρης Παιρίλης, ό συνδικαλιστής τής Νομικής Άλέκος Μπέτσης (πού πρόσφατα κατέθεσε στον *Άρειο Πάγο
δήλωση γιά νέο κόμμα «Δημοκρατική 'Ελλάδα 114»), ό Κώστας Τριαρίδης Απ'τήν παλιά ΦΕΑΠθ. κ.ά.
Σέ επόμενο τεύχος θά μάς δοθεί ή δυνατότητα νά
Ασχοληθούμε μέ τά Αποτελέσματα τής «πανελλή
νιας συνδιάσκεψης». Σήμερα, δημοσιεύουμε τό
κείμενο τού Γ.Α. Χατζόπουλου, διευθυντή τών
έκδόσεων ΚΑΛΒΟΣ καί στελέχους τού προδικτατορικοΰ Αριστερού φοιτητικού κινήματος καί τής
«Πανσπουδαστικής». Στό άρθρο του έπιχειρεϊ νά
άποκαλύψει τήν ψυχοπνευματική ρίζα μιάς στάσης
ή όποια συμπυκνώνει κατά κάποιο τρόπο τήν
πνευματική συνεισφορά ορισμένης κατηγορίας δια
νοουμένων πού Ανήκουν, σχεδόν Αποκλειστικά,
στήν ίδια γενιά

Νεορθόδοξοι
καί γλωσσοσώστες
1 . Περίοπτη — καί δυσανάλογη πρός τήν
ϊκταση τού πραγματικού προβλήματος — θέση
έχουν καταλάβει στό χώρο τής έντυπης δημο
σιότητας, τούτα τά τελευταία χρόνια, δυό «πα
λαιό» θέματα: τό θέμα τής πίστης κι έκεΐνο τής
γλώσσας. Οί τρόποι καί τά είδη τών στάσεων
πού άναπτύσσονται γύρω άπό τά θέματα αύτά
είναι χρήσιμα δεδομένα γιά νά έκτιμήσουμε τό
περιεχόμενο τών συνειδήσεων σέ όρισμένο τό
πο κι έποχή. Γίνεται, δηλαδή, φανερό δτι οί
διαδικασίες πού παρατηρούνται στούς παραπά
νω τομείς δηλώνουν τίς άλλαγές πού έχουν
συντελεστεΐ τόν καιρό τούτο στήν ψυχοδιανοητική κατάσταση ορισμένης κατηγορίας διανοου
μένων.

2.

Ή σχετική φιλολογία γιά τήν έπιστροφή
στήν ελληνορθόδοξη πίστη καί γιά τήν άμυνα τής
'Ελληνικής γλώσσας προέρχεται άπό διαφορετι
κούς «κύκλους» διανοουμένων, δηλαδή οί ειση
γητές τών νέων ιδεών γιά τά δυό θέματα δέν
είναι κατ’ άνάγκη τά ίδια πρόσωπα. Οί «κύ
κλοι» στούς όποιους άνήκουν έφάπτονται, άλλά
δέν ταυτίζονται όλοκληρωτικά. Τά δυό θέματα
μπήκανε στό προσκήνιο άπό διαφορετικά ση
μεία καί όχι ταυτόχρονα. 'Ισχύει, έπίσης, ή
παρατήρηση δτι ένίοτε έκδηλώνονται σιγανές
έριδες άνάμεσα σέ όρισμένους νεοφώτιστους
άποστόλους καί σωτήρες. Αύτά άποτελοΰν τήν
έξωτερική όψη τού φαινομένου.

.

3 Γιά τό σκοπό αύτών τών γραμμών — πού δέν
είναι ή περιγραφή καί ή άνασκευή άπόψεων,
παρά ή κατανόηση τής ούσίας — δέν είναι
άναγκαία ή παράθεση τών έπιχειρημάτων καί
τών ποικίλων άναγωγών, τά όποια άλλωστε
δημοσιεύτηκαν κατ' έπανάληψη καί είναι πλα
τιά γνωστά. Ή ούσία βρίσκεται στή νέα σχέση
πού μάταια άποπειράται νά δημιουργήσει μέ τό
κοινωνικό «σώμα» μιά συγκεκριμένη κατηγορία
διανοουμένων, ύστερα άπό τήν Ιστορική άπόδειξη τών όρίων τής μαρξιστικής θεωρίας καί
τών άδιεξόδων τής «κομμουνιστικής» πρακτι
κής. Δηλαδή, τρομαγμένοι καί ξεκρέμαστοι, οί
22

διανοούμενοι τούτοι, μπροστά στό φαινόμενο
πού ή ιστορία όνομάζει «έτερογονία τών σκο
πών» καί, μή έχοντας άλλο εύκολο καταφύγιο
σέ μιά κοινωνία μέ έντονη ταξική ρευστότητα,
μέ πνευματική άμβλύτητα καί μέ ήθική «ούδετερότητα», καταφεύγουν στήν «παράδοση». Ή
στροφή στήν παράδοση είναι ή κοινή ψυχο
πνευματική ρίζα τών νέων άποστόλων τής πί
στης καί τών σωτήριον τής γλώσσας. Όμως
στήν περίπτωση αύτή, έχουμε δχι άπλώς ψυχο
λογική άλλά κυρίως Ιδεολογική χρήση τής πα
ράδοσης.

4.

Ή μαρξιστική ιδεολογία είχε τή μοίρα
δλων τών μεγάλων ιδεολογιών πού λειτούργη
σαν στήν ιστορία. 'Αφού, στήν αύγή της,
στέγασε τά δνειρα τών καταπιεσμένων κι έγινε
δργανο γιά τήν κατάλυση τού παλιού κόσμου,
ύστερα μετατράπηκε σέ άποτελεσματικό έργαλεΐο γιά τήν έμπέδωση καινούργιων έκμεταλλευτικών σχέσεων, νέων Ιεραρχιών, ίδιοτύπων
προνομίων καί άνθρώπινης δυστυχίας. Ή έσχατολογία είναι συστατικό στοιχείο τής μαρξιστι
κής ιδεολογίας πού προσφέρεται Ιδιαίτερα τόσο
γιά τήν οικοδόμηση τής αυτοπεποίθησης τού
«πιστού», δσο καί γιά τή ματαίωση τών προσ
δοκιών τών λαϊκών μαζών άπό τήν «πρωτοπο
ρία» τους, μέ τήν πασίγνωστη θεωρία τών
σταδίων. Στή χώρα μας, έδώ καί άρκετά χρόνια,
ό μαρξισμός, στίς πολυπληθείς έκδοχές του,
είναι χρήσιμος γιά πολλούς καί διάφορους
σκοπούς, άπό διαφορετικές καί άντιτιθέμενες
δυνάμεις.

5. Μιά άπό τίς πολλές χρησιμότητες τής
μαρξιστικής Ιδεολογίας είναι καί τό δτι βοηθά
άκόμη στή διαμόρφωση καί στή διατήρηση τής
συνοχής μικρών όμάδων διανοουμένων πού έ
χουν κοινά καί Ιδιαίτερα ψυχολογικά ή άλλου
είδους συμφέροντα. "Ομως, οί άκαδημαΐζουσες,
γραφειοκρατικές ή λοΰμπεν μαρξιστικές αύτές
έλίτ, άδυνατοΰν νά καταστρώσουν στό νέο σκη
νικό τής Ιστορίας, τό σημερινό πρόβλημα γιά
τήν άπελευθέρωση. “Αλλωστε δέν μπορεί Από

koinqinia
μόνη της ή θεωρητική σκέψη — όταν μάλιστα
είναι δανεική, άναφομοίωτη καί έξαιρετικά ίδεολογοποιημένη — νά έπιτύχει τήν υπέρβαση
τών ιστορικών καθορισμών. ’Εδώ ύπάρχει
πραγματικό καί όχι νομιζόμενο άδιέξοδο τής
«θεωρίας» καί του «θεωρητικού». Τό άδιέξοδο
είναι Ιδιαίτερα όξύ γιά τόν άριστερό άστό
διανοούμενο πού τράφηκε ιδεολογικά άπό τήν
πρώτη νεότητά του μέ τούς «νόμους τής διαλε
κτικής» καί στυλώθηκε ήθικά άπό τό δραμα τής
κομμουνιστικής κοινωνίας. Καθώς, τούτος, εί
ναι χωρίς προσωπικά βιώματα άπό τή ζωή τών
καταπιεσμένων, καθώς τήν ψυχική του ευστά
θεια καί τήν Ιδεατή του εΙκόνα τή στηρίζει μόνο
(ή σχεδόν μόνο) στίς ιδέες του, καί στή γνώμη
τών άλλων, πέφτει σέ ριζική κρίση δταν βιώσει
τό ιδεολογικό του άδιέξοδο.

.

6 Οϊ διανοούμενοι πού γοητεύονται — κάπως
άκαιρα είναι άλήθεια — άπό τήν «παράδοση»:
α) άνήκουν στίς μέσες ήλικίες, διάγουν τήν
κρίσιμη δεκαετία τής ζωής τους, είναι τής
«γενιάς τού 1-1-4»· β) είναι κληρονόμοι —
τέκνα ή γαμπροί — τής άστικής τάξης· γ)
μίσησαν στό παρελθόν, στήν έφηβεία τους,
τούς καταπιεστές· δ) δέν άνάπτυξαν ποτέ δμοιοπαθητική μέ τούς καταπιεζόμενους· ε) δέν τρο
ποποίησε καθόλου τούς ούσιαστικούς όρους
τής άτομικής ζωής τους ή όποιαδήποτε συμμε
τοχή τους στό «κίνημα». Έ τσι, γιά τά πρόσωπα
αύτά, τό άντικειμενικό γεγονός, ή κρίση τής
ιδεολογίας σέ συνδυασμό μέ τήν ύφεση της
κοινωνικής σύγκρουσης, παίρνει καταλυτικές
μορφές: στίς ψυχές τους κυριαρχεί ή σύγχυση,
δ πανικός, ή άμφιβολία, ή κρυφή μεταμέλεια
γιά τήν ως τά τώρα πορεία, ή άναζήτηση τής
άνακούφισης σέ κάποια ούτοπία τού παρελθό
ντος. Ή ψυχολογική ιδιομορφία τής όμάδας
τών διανοουμένων μέ τά παραπάνω γνωρίσματα
τούς μετέτρεψε: είτε α) σέ τραγικά πρόσωπα πού
αύτοκαταλύουν τήν βιολογική καί τήν πνευμα
τική τους ύπαρξη — οϊ πιό εύαίσθητοι καί
«άποκομμένοι»· είτε β) σέ ύπηρέτες ταπεινωτι
κών σκοπιμοτήτων ή άκαδημαϊκούς πού περιδε
είς όχυρώνονται πίσω άπό τά τσιτάτα τού μαρ
ξιστικού εύχολογίου· είτε γ) σέ παραλογισμένο
άσκέρι πού έναγώνια ζητά τή λύτρωση στήν
«παράδοση».
7. Ή «παράδοση» είναι έννοια άσαφής — καί,
άρα, πρόσφορη γιά λογής-λογής «χρήσεις».
Στήν κυριολεξία ό,τιδήποτε ύπήρξε στό παρελ
θόν είναι μέρος τής «παράδοσης» — καί, άρα, ή
στάση άπέναντί του έξαρτάται άπό τά συμφέρο
ντα καί τίς άξιες πού υπηρετεί κανείς στό
παρόν. Ή θολή ούδετερότητα τής έννοιας «πα
ράδοση» άποδυναμώνει τή λειτουργία τής συλ
λογικής ιστορικής μνήμης, πού είναι ή άστείρευτη δεξαμενή γιά τή συνείδηση τής κάθε
έποχής. Ή ουσία τής παράδοσης (δηλαδή οί
θετικές άξιες του παρελθόντος) λειτουργεί στό
παρόν μέσω τών μορφών πού ένσωματώθηκαν
αύθόρμητα στή συλλογική ζωή τών λαϊκών τάξε
ων. Οί διάφορες μόδες γιά τήν «παράδοση» —
άκόμη καί γιά τήν «έπαναστατική παράδοση»
— είναι συντηρητικές υπεκφυγές ή ψευδεπίγρα
φες δολιότητες. ’Επειδή ή τροπή αύτή τού
πνεύματος: α) έστιάζει τήν προσοχή στήν έξωτερική όψη τών χτεσινών προβλήματων καί
μάλιστα μέ τρόπο αύθαίρετο, β) φτωχαίνει καί
άπλουστεύει, μέ τίς άναπόδραστες σχηματο
ποιήσεις καί μονομέρειες, τόν πολυσύνθετο χυ
μό τής ζωής τού χτές, γ) μετατρέπει τήν Ιστορία
σέ βολικό χουζούρι καί σέ άλλοθι γιά τά
κατεστημένα, μεγάλα, σημερινά συμφέροντα, δ)
θολώνει ήδονικά τά μάτια ώστε νά μήν βλέπουν
καθαρά τό σήμερα. Ή «παράδοση» φέρει μεγά
λη συγκινησιακή φόρτιση. Κάθε-τι τό «παραδο
σιακό» ένεργοποιεί συνειρμικά τό πνεύμα, προ

σφέρει πρόχειρη καί σίγουρη συγκίνηση.
Γι' αύτό ποντάρουν στήν «παράδοση» πολύχρω
μα καί έτερόκλητα «καταστήματα». Μέ τόν
τρόπο αύτό άναστέλλονται ή ματαιώνονται άλ
λες δυνατότητες τού νοΰ καί έκτονώνεται χρή
σιμη ένεργητικότητα.
8 . Ή ιστορική διάσταση άνάμεσα στήν πολιτι
κή άριστερά καί στήν κοινωνική άριστερά —
τό πασίδηλο καί άνομολόγητο τούτο γεγονός —
είχε ώς συνέπεια τήν πλήρη αυτονόμηση τού
πολιτικού λόγου καί τήν άπώλεια κάθε μπούσουλα στίς Ιδεολογικές συνδέσεις. Τό άποτέλεσμα ήταν ότι ό μέν πολιτικός λόγος έγινε άκόμα
πιό ξερός, άφηρημένος καί άσυνάρτητος, οί δέ
«θεωρητικοί μαρξιστές» κατάντησαν καθαροί
ιδεαλιστές. Σά νά βρέθηκε τό όλο συγκρότημα
στό κενό, σέ συνθήκες όπου έλειψε ή διαμορφωτική δύναμη τής βαρύτητας, όπου χάθηκαν
μέτρα καί σταθμά. Μέ τήν άποκοπή της άπό τό
ριζοσπαστικό κοινωνικό σώμα ή «άριστερά»
πήρε εύσημα καί δημόσιες άνέσεις, άλλά στέρε

ψε άπό ιδέες καί δέν διαθέτει πιά κοινωνική
εύαισθησία. Άρκεϊται στά «άρθρα πίστης» ή
δανείζεται άπ’ έξω βραχύβιες ιδεολογικές κατα
σκευές γιά νά σπάει τήν πλήξη της. Ή αύτοκρατορία τούτη τής παχυλής πνευματικής ρου
τίνας στούς χώρους τών άποκομμάτων τής πα
ραδοσιακής άριστεράς, μέ τόν τρόπο της, συντέλεσε ώστε όρισμένα στελέχη της νά
έξελιχθοΰν σέ κολόμβους τής παράδοσης καί
τής όρθοδοξίας καί σέ όψιμους γλωσσοσώστες.

9.

Τά τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, ή νεολαία ή
δυσπιστεϊ ή έχει άποστρέψει τό πρόσωπό της
άπό τίς «προοδευτικές» ιδεολογίες. Οί νέοι
είναι πάντα οί κύριοι καταναλωτές ιδεών, έπειδή: α) είναι ζωτικό γι’ αύτούς νά ένταχθοΰν
συνειδητά μέσα στό φυσικό καί στό κοινωνικό
σύμπαν στό όποιο βρέθηκαν — καί τό έργαλεϊο
γιά τό σκοπό αύτό είναι οί Ιδέες καί τά συστή
ματα ιδεών, καί β) άντλοΰν ζωηρές συγκινήσεις
καί ένεργοποιοΰν τόν έξαίρετο δυναμισμό τους
άπό τά Ιδανικά καί τό δραμα τής Ιδεολογίας. Ή
συμπεριφορά τους άποτελεί αύθεντική πρώτη
ύλη γιά νά καταλάβουμε τό Ιδεολογικό καί
ήθικό Corpus τής έποχής μας. ’Εδώ καί χρόνια,
πολλοί νέοι άνθρωποι άναζητοΰν συγκινήσεις
καί παυσίπονα στά ναρκωτικά, στόν άνατολίτικο μυστικισμό, στό άχαλίνωτο σέξ, στήν UFoφιλολογία, στά μηχανάκια κλπ. Τό έμπόρευμα
«διαλεκτική» καί οί «τεχνικοί τής ιδεολογίας»
χάσανε τήν παραδοσιακή άγορά καί πελατεία
τους. Ή έξέλιξη αύτή υπονόμευσε, άπό άλλη
μεριά, τό γόητρο καί τήν ψυχολογία τής κατη
γορίας τών άριστερών διανοουμένων γιά τήν
όποια ό λόγος έδώ, άποτέλεσε τόν περιβαλλοντι
κό παράγοντα γιά τήν κρίση καί τήν άποδημία
τους στήν «παράδοση».
1 0 . Ή Ιδεολογική συγκομιδή άπό τή στροφή
πρός τήν «παράδοση» τών άριστερών (νύν ή
τέως) άστών διανοουμένων είναι φτωχή καί
άνάξια λόγου. Στό θέμα πίστη — όρθοδοξία
είσηγοΰνται κάποιο είδος έκλεκτικοΰ μυστικισμού μέ κύριο μεταδότη τήν συνειρμική έκστα
ση. Γίνονται έπίσης κάπου-κάπου καί άναφορές
— Ιδιαίτερα άπό θεσσαλονικιούς φωστήρες —
σέ κάποιον άόριστο περσοναλισμό, πού μυρίζει

έντονα Βασίλη Φράγκο. Κάποιος, τολμηρός,
άξίωσε τό κλείσιμο τών δημοσίων σχολείων —
τί χρειάζονται, άλήθεια, άφοΰ έχουμε τά «κατη
χητικά»; Στό θέμα γλώσσα είσηγοΰνται τή νομι
μοποίηση τής νοθείας είς βάρος τού ήθους καί
τού ρυθμού τής δημοτικής, γιά χάρη τών άπαιτήσεων μιας κάστας, γραφειοκρατών καί τεχνο
κρατών. Μάχονται έπίσης μέ άποστολικό ζήλο
τό μονοτονικό, κάθε άπλοποίηση τής «παραδο
σιακής» γραφής, κάθε άποκαστάσταση τών δι
καιωμάτων τής ζωντανής γλώσσας στό γραφτό
λόγο, καί άλλα πολλά. Γενικά, φαίνεται πώς δέ
διστάζουν νά έπαναλάβουν ιδέες καί «αιτήματα»
πού κάποτε ήσαν τό ψωμοτύρι σεσημασμένων,
στενοκέφαλων σκοταδιστών.

.

1 1 Ή στροφή πρός τήν «παράδοση» καί ή
προσέγγιση στήν «όρθοδοξία» δέν σήμανε —
όπως ήταν φυσικό άλλωστε — καμιάν άναζήτη
ση τής «χαμένης» άγωνιστικότητας σέ άλλη,
πιό πρωτόγονη ίσως, ιδεολογία. "Ολες οί ιδεο
λογίες, σέ διαφορετικό βαθμό βέβαια, είναι
«ψευδείς συνειδήσεις». Τά κράματα αυτά από
ποικίλα στοιχεία (Ιδέες — θεωρίες — έπιστήμη
— έπιθυμίες — ιδανικά — όράματα κλπ.) άποδείχτηκαν άποτελεσματικά έργαλεϊα τής ιστο
ρίας, χάρη στήν ψυχοκινητική δύναμή τους. Ή
όρθόδοξη χριστιανική ιδεολογία δέν έδωσε μό
νο υποκριτές ρασοφόρους καί καλόγερους, μά
καί κοινωνικούς άγωνιστές. 'Αλλά οί «νεορθόδοξοι» μαρξιστές μας δέν ένδιαφέρονται γιά τήν
άγωνιστική πλευρά τής όρθοδοξίας. Έλκονται
άπό τόν καλογερισμό, τά μοναστήρια καί μάλι
στα έκείνα τού όρους "Αθως, πού είναι θερμο
κήπια τής άνώτερης έκκλησιαστικής ιεραρχίας.
Ούτε τούς πέρασε, φυσικά, άπό τό νοΰ νά
συνδιαλεχτοΰν μέ τούς άγωνιστές χριστιανούς, μέ
όσους χριστιανούς — Ιερωμένους ή λαϊκούς —
μάχονται στήν πράξη τήν κοινωνική άδικία ή
τόν πολιτικό έξανδραποδισμό. Γιά τούς άριστεροκομμουνιστές μας όνόματα όπως τού παπαΠυρουνάκη, τού Ν. Ψαρουδάκη, τού Ειρηναίου
δέν σημαίνουν τίποτα, γιά τήν «άγαπητική»
νεορθοδοξία τους.

.

1 2 Τό φαινόμενο μπορεί νά έχει διάφορες
«προοπτικές». Είναι δυνατό, υπό όρισμένους
—άνύπαρκτους σήμερα— όρους, όρισμένοι τέ
ως ή νύν Ινστρούχτορες νά έξελιχθοΰν σέ
«άγιατολάχ». Θεωρητικά δέν μπορεί νά άποκλειστεί τό ένδεχόμενο ιδεολογικής υποστρο
φής τών μαζών, κατά τά περσικά πρότυπα...
Είναι πιθανό, ή βαφτισμένη στήν «παράδοση»
άριστερή διανόηση νά γίνει ιδεολογικός μέτο
χος γιά τήν πολιτική έκμετάλλευση τής «όρθο
δοξίας» άπό γνωστή ύπερδύναμη... Δέν άποκλείεται τρυφεροί μαρξιστικοί βλαστοί νά άνανεώσουν τούς μηχανισμούς τού έκκλησιαστικοΰ
ίερατείου... Μπορεί τό κόκκινο ράσο τών άγαπητικών μαρξιστών-μας ή ό «προοδευτικός»
έλιτισμός άλλων γλωσσοσωστών νά φέρουν
πίσω, άπό τό παράθυρο, μασκαρεμένο, δ,τι ή
συλλογική συνείδηση άπέβαλε ώς κίβδηλο καί
σκοταδιστικό... Δέν μπορεί νά προβλεφτεϊ τό
πιθανό λαμπρό μέλλον, πού ίσως χαρίσουν οί
ένδεχόμενες κοινωνικές κλπ. συγκυρίες, στά
πρωτοπαλίκαρα τού νέου ρεύματος. Γιά τήν
ώρα, τά δημόσια καμώματά τους «βγάζουν πολύ
γέλιο»...
Γιώργος Χατζόπουλος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στίς 7-11-1983 τό περιοδικό «Α
ΝΤΙ» ύποσχέθηκε νά δημοσιέψει τό κείμενο τούτο.
Στίς 28-2-1984 δέν ήταν σέ θέση νά όρίσει μέ
θετικότητα καί άκρίβεια τό χρόνο γιά τή δημοσίευ
σή του! Σκέφτηκα νά άπ αλλάξω τό κείμενο άπό τήν
άναγκαστική ύπνωσή του στή σκοτεινή θαλπωρή
τών συρταριών τού έντυπου.
23

Π α ν. - Παν.

Ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ άπό
πολλές απόψεις θά μπορούσε νά χα
ρακτηριστεί σάν ό Τζέημς Μπόντ
τής 'Ελληνικής Άριστεράς: είναι
γόης, ξύπνιος, μπλέκεται στις πιό
περίεργες υποθέσεις τίς όποιες καί
διαλευκαίνει μέ μιά μοναδική άνεση.
Όπως διαβάζουμε «πολλοί λένε, δτι
τρεις είναι οί πιό καλά πληροφορημίνοι
άνθρωποι στην 'Ελλάδα. Ό αρχηγός
τής ΚΥΠ. ό Μαρούδας καί ό Άρατζα
φέρης». Μιά τέτοια άποψη όμως άντιμετωπίζει τόν Άρατζαφέρη σάν μιά
μαριονέτα χωρίς πνοή καί, τό κυρτό
τερο, βρίσκει τίς έρωτικές περιπέτειές του άνώφελες γιά τήν πλοκή
τής ιστορίας, έφευρέσεις τού συγγρα
φέα γιά λόγους καθαρά έμπορικούς.
Έδώ θά υποστηρίξουμε μία άντίθετη άποψη. Οί περιπέτειες τού Ά 
ρατζαφέρη είναι κυρίως αφηγήσεις
των έρωτικών του έπιθυμιών. Στήν
όνειρική άτμόσφαιρα τού κόσμου
τού Άρατζαφέρη, ή πολιτική Ίντρι
γκα άποτελεΐ άπλά ένα πεδίο μετάθεσης τής έπιθυμίας τού ηρώα.

Ο ΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ είναι ό τύπος
τού άνδρα πού τό σύμπλεγμα τού
εύνουχισμοΰ τόν ώθεϊ όλο καί πιό
πολύ στήν άνάγκη νά διαπράττει άνδραγαθήματα, νά γίνει δημόσιο πρό
σωπο. Τό γονεϊκό σύμπλεγμα είναι
τόσο Ισχυρό σ' αύτόν, πού κάνει τά
πάντα γιά νά συγκαταλέγεται στήν
πρώτη τριάδα τών άνδρών μαζί μέ
τόν Μαρούδα (πού γιά τόν Άρατζα
φέρη είναι ό πατέρας πού άγαπά) καί
τόν Κουτσόγιωργα (πού είναι ό πατέ
ρας πού μισεί).
Ό Άρατζαφέρης δέν είναι άπλά
ένας γόης. Ποτέ δέν «μαγεύει» κά
ποια γυναίκα έπειδή τού άρέσει. Τό
κάνει άπό καθήκον. Γιά τόν Άρα
τζαφέρη αύτό (πράγμα πού φαίνεται
τόσο εύκολο) είναι μιά πράξη ήρωϊκή (γιατί έτσι σώζει τήν Αριστερά,
τήν πατρίδα, τήν Ανανέωση κλπ.).
Γιά τόν άνδρα-εϋνούχο ή έπαφή μέ
γυναίκα είναι έ\>ας άθλος.
Ά ς τόν παρακολουθήσουμε σέ δύο
πολύ παρόμοιες περιπτώσεις. Ή πε
ρίπτωση «Περιβόλι τού Ούρανοΰ»:
«Τώρα τό ήξερε καλά, όλα ήταν πολύ
εύκολα!!! Έσμιξε τά πυκνά μαύρα φρύ
δια του καί συγκέντρωσε τό γαλαζοπρά
σινο βλέμμα τών ματιών του έπάνω
της. Ήταν κάτι πού άπέφευγε... Πόσες
γυναικείες καρδιές δέν είχε ξελογιάσει
αύτό τό βλέμμα!!!... 'Αργότερα, όταν
σηκώθηκε γιά τό W.C., ή Λαμπρινή τόν
ακολούθησε σάν υπνωτισμένη...». Καί
ή πολύ παρόμοια περίπτωση «Βλαδί
μηρος»: « "Οταν σηκώθηκε νά πάει
στήν τουαλέτα, ή Ντόλλυ δέν άργησε νά
τόν άκολουθήσει... »

ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ό Άρατζαφέ
ρης δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στίς
τουαλέτες σάν χώρο σεξουαλικής έπαφής. Μέ τήν Λάουρα πρωτοσυναντήθηκε στίς τουαλέτες τού «ΝτάΝτά» (Dada). Πέρασε μιά νύχτα μαζί
της στούς σταύλους τών Δουνέικων:
«Καί τί δέν θυμήθηκαν!!...Κουράστηκε
άλλά εύχαριστήθηκε».
Ή έμμονή τού Άρατζαφέρη στίς
τουαλέτες συνδέεται άναμφίβολα μέ
τίς καθηλώσεις του στό πρωκτικό
στάδιο, στά πλαίσια τών όποιων ό
σταΰλος άποτελεΐ τήν φαντασιωτική
μεγέθυνση ένός πρωκτού. Παράλλη
λα, όμως, ή έμμονή του καθορίζεται
καί άπό τήν πολύ Ισχυρή τάση υποτί
μησης τού έρωτικοΰ άντικειμένου
πού τόν χαρακτηρίζει. Ά ν γιά τόν
Άρατζαφέρη-έφηβο ή τουαλέτα άποτέλεσε τόν τόπο τού φαλλικοΰ καί
πρωκτικού έρωτισμοΰ (άνάμνηση
πού διατηρείται ζωηρή) γιά τόν Άρατζαφέρη-άνδρα, τό «WC» άποτελεΐ
τό μόνο χώρο πού άρμόζει στίς έρω
τικές του συντρόφους.
Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ τών γυναικών δη

λώνεται άπερίφραστα: «Κλώσσες, σιγοψυθίριαε, καθώς ή ψιλόλιγνή σιλουέτα του μέ τό μυώδες σώμα καί τό
χορευτικό βάδισμα, είχε μαγνητίσει τά
γυναικεία βλέμματα». Σέ άλλη εύκαιρία, παραπέμποντας άπό άλλη όδό
στούς σταύλους, έξομολογείται ότι:
«Αύτό τό πάθος του γιά τά άλογα καί
τίς γυναίκες του είχε στοιχίσει πολύ
άκριβά».
Δέν είναι λοιπόν τυχαίο πού ή
έρωτική του σύντροφος όνομάζεται
Λάουρα. Αντιγράφουμε άπό τή μελέ
τη τού Ή λία Πετρόπουλου «Τό
μπουρδέλο»: «Στό λήμα παλιογυναίκα
τού Πέτρου Βλαστού βρίσκω καί τά
συνώνυμα: πατσαβούρα / λουλούδα /
παπαδοξηλώτρα / καραπουτανάρα /
παξιμαδώ / φακλάνα / σπιτωμένη /

κωλοπετσωμένη / ξεκωλωμένη / ξε
πατωμένη / λεγάμενη / λάουρα».
Δέν είναι τυχαίο, άκόμα, πού συ
χνά ό Άρατζαφέρης δέν κατορθώνει
νά όλοκληρώσει τίς έρωτικές του
σχέσεις: « Ήταν άληθινά έρεθισμένος.
Κάθε Αντίσταση ήταν άνώφελη. Παρα
δόθηκε στά παράνομα καί άνήθικα φιλιά
καί χάδια μιας Αληθινής καμαριέρας.
Τήν τελευταία στιγμή πρόφθασε καί
ψιθύρισε στό αύτί τής Βίκυ: «Στό δω
μάτιο τού κυρίου σου!!!». Μετά έχασε
τίς αίσθήσεις του...»
Ή σεξουαλική του έπιθυμία καταστέλλεται άπό τύψεις, νιώθει «ένας
σιχαμερός διακορευτής δημοσιογράφος
Ένας τιποτένιος... ».
Μισεί τόν Κουτσόγιωργα, κυρίως
γιατί γνωρίζει δτι τού μοιάζει: « Ό
Μένιος είναι γέννημα τών Αουνέικων...». Παρ' δ,τι όμως προσπαθεί νά
ξεφύγει, ,τά «πράγματα» τόν ώθούν
διαρκώς πίσω στόν πατέρα: «Σέ έπιλέξαμε γιατί είσαι ό μόνος άνθρωπος
πού μπορείς νά συνεννοηθείς μέ τόν
Μένιο Κουτσόγιωργα...»’Αντίθετα ό
Μαρούδας ένσαρκώνει μιά έξιδανικευμένη μορφή τού πατέρα. Είναι
μαζί του τρυφερός: « “Οταν μπήκε στό
γραφείο... είχε ήδη φθάσει ό Μαρούδας.
Τά μάτια του καρφώθηκαν έπάνω του
μέ τρυφερότητα καί μέ συγκινημένη
φωνή τού είπε: Γιώργο μου, ή τύχη τής
Αλλαγής βρίσκεται στά χέρια σου...».
Ή τρυφερή αύτή σχέση μέ τόν
Μαρούδα άποτρέπει τόν Άρατζαφέ
ρη άπό τήν όμοφυλοφιλία, έπιθυμία
πού στιγμές-στιγμές φαίνεται νά τόν
κυριεύει: « Ό Άρατζαφέρης ένιωσε
ένα δέος καθώς τόν κυρίευε ή μυστηριακή έλξη τού εύρυμέτωπου Γραμματέα μέ
τό φιδίσιο κορμί καί τά έπικίνδυνα
γαλανά μάτια Ή σαγήνη τού Γιάννη
Μπάνιά ήταν Ακατανίκητη!!». Άλλά
δλα αυτά είναι μιά άλλη ύπόθεση...
Ό Άρατζαφέρης (προϊόν ένός
βίαιου άκρωτηριασμοΰ τού έπιτατικού Καρα- ) έρχεται μέ τόν πολυσύν
θετο ψυχισμό του νά σταθεί στό
χώρο τού «μοντέρνου διηγήματος»
μέ άξιώσεις.
Τάκης Μαστραντώνης
("Ολα τά Αποσπάσματα είναι άπό τό
τακτικό χρονογράφημα τού Παν.-Παν.
στά 12 πρώτα τεύχη τού Σχολιαστή.
Άπό τό έπόμενο τεύχος έγκαινιάζεται ή
νέα περίοδος τής σειράς).
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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ τράμ άρχισε νά
χάνεται στή φωτεινή σκοτεινιά
του δρόμου καί, σύριζα στή με
ταλλική γραμμή, μιά σπίθα βεγ
γαλικού θαρρείς, κροτάλισε καί
τρεμουλιάζοντας ξεμάκρυνε βα
θιά σάν ένα μπλέ αστέρι.
«Μπορείς νά προχωρήσεις, άν κι είσαι κομ
μάτι μεθυσμένος, Μάρκ, είσαι κομμάτι μεθυσμέ
νος...».
Ή σπίθα χάθηκε. Οί στέγες έλαμπαν στό φώς
του φεγγαριού, άσημιά τρίγωνα πού κόβονταν
από λοξές μαύρες σχισμές.
Μές στό σκοτάδι, ό Μάρκ Στάντφους πήγαινε
τρεκλίζοντας στό σπίτι. Ό ξανθός Μάρκ, ένας
υπάλληλος μαγαζιού, ένας ήμίθεος, ένα τυχερό
παλικάρι. Πάνω στήν άσπρη γραμμή τού ψηλού
κολαρισμένου κολάρου κατέληγαν τά μαλλιά
του, ένα χαριτωμένο τσουλούφι πού 'χε ξεφύγει
άπό τό ψαλίδι τού κουρέα. ΓΓ αυτό τό τσουλού
φι τόν είχε έρωτευτεί ή Κλάρα καί είχε ορκιστεί
πώς είχε ξεχάσει γιά πάντα τόν όμορφο κι
άπένταρο ξένο πού είχε νοικιάσει ένα δωματιάκι στής μητέρας της, τής κυρίας Χάιζε.
«Όμως, Μάρκ, είσαι μεθυσμένος..%».
'Εκείνο τό βράδυ είχε τραγουδήσει καί είχε
πιει στήν ύγεία τή δίκιά του καί τής χλωμής
Κλάρα. Σέ μιά βδομάδα παντρεύονταν ύστερα,
μιά ευτυχισμένη καί ειρηνική ζωή. Τή νύχτα, ή
φλόγα τών κόκκινων μαλλιών της θά σκόρπιζε
πάνω στό μαξιλάρι, έπειτα τό πρωί ξανά τό
ήρεμο γέλιο της, τό πράσινο φουστάνι, ή δρο
σιά τών γυμνών της μπράτσων.
Στό κέντρο τής πλατείας ήταν μιά μαύρη
σκηνή: Εφτιαχναν τίς γραμμές τού τράμ. Ό
Μάρκ θυμόταν τότε πού είχε σκύψει κάτω από
τό κοντό μανίκι τής Κλάρα καί είχε φιλήσει τό
σημάδι άπό τό εμβόλιο γιά τήν εύλογιά. Τώρα
γύριζε σπίτι περπατώντας αβέβαια άπό τήν πολύ
εύχαρίστηση καί τήν πολύ μπύρα, απ’ τό μπρά
τσο του αίωρούνταν τό λεπτό μπαστούνι περι
πάτου. Στήν άλλη μεριά τού άδειου δρόμου,
άνάμεσα στά σκοτεινά σπίτια, ή ήχώ τής νύχτας
πισωγύριζε τόν ήχο τών βημάτων του. Έπειτα ό
θόρυβος λίγο λίγο έσβησε μόλις έστριψε τή
γωνία όπου ό συνηθισμένος* άντρας μέ τήν
ποδιά καί τό μυτερό καπέλο πουλούσε λουκάνι
κα δίπλα στή σχάρα του, φωνάζοντας, «έλα
λουκανικάκια, λουκανικάκια...», μέ μιά τσιρι
χτή καί θλιμμένη φωνή πουλιού.
Σκέφτηκε τά λουκάνικα, τό φεγγάρι, τή μπλέ
σπίθα πού χάθηκε στή μεταλλική γραμμή καί
κάτι σά συγκίνηση τού δάγκωσε τήν καρδιά.
Καθώς άκούμπαγε σ' έναν ξύλινο φράχτη, ένα
γέλιο τόν έπνιξε καί σκύβοντας είπε εύθύς, άπό
μιά στρογγυλή χαραματιά τών σανίδων: «Κλά
ρα, Κλάρα, αγάπη μου!»
Άπό τήν άλλη μεριά τού φράχτη, σ' έναν
άδειο χώρο άνάμεσα σέ κτίρια, ήταν ένα Εγκα
ταλειμμένο τετραγωνικό οικόπεδο, γεμάτο καρότσες, πού έμοιαζαν μέ υπερμεγέθη φέρετρα.
Βούλιαζαν άπό τό βάρος τους. Ένας Θεός ξέρει
τί είχε μαζευτεί έκεί μέσα. Ξύλινα μπαούλα,
μπορεί καί πολύφωτα σάν σιδερένιες αράχνες,
καί ό βαρύς σκελετός κάποιου διπλού κρεβα
τιού. Τό φεγγάρι έριχνε ένα φώς έκτυφλωτκό.
Στά άριστερά τού οικοπέδου, μεγάλες μαύρες
πατηκωμένες καρδιές πάνω στή γυμνή Επιφά
νεια τού τοίχου — ήταν οί σκιές, πολλές φορές
μεγαλωμένες, τών φύλλων μιάς φλαμουριάς κο
ντά σ’ ένα φανάρι στήν έξω άκρη τού πεζοδρο
μίου.
Ό Μάρκ γελούσε ακόμα καθώς άνέβαινε τά
σκοτεινά σκαλιά. Φτάνοντας στό τελευταίο
σκαλοπάτι, σήκωσε πάλι κατά λάθος τό πόδι,
πού ξανάπεσε άχαρα στό πάτωμα μέ ένα γδούπο.
’Ενώ έψαχνε μές στό σκοτάδι ψηλαφητά τήν
κλειδαριά, τό μπαστούνι έφυγε άπό τό μπράτσο
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του καί κατρακύλησε κάτω σιγανά. Ό Μάρκ
κράτησε τήν άνάσα του. Σκέφτηκε δτι έπρεπε
νά ξανακατέβει όλες τίς σκάλες ως τέρμα κάτω.
’Αλλά τό έλαφρό κροτάλισμα τού ξύλου σταμά
τησε ξαφνικά. Έπρεπε νά ’χε σταματήσει. Ό
Μάρκ χαμογέλασε άνακουφισμένος καί, πιάνοντας σφιχτά τό κάγκελο (ή μπύρα σφύριζε μές
στό άδειο κεφάλι του), άρχισε νά ξανακατεβαίνει. Έχασε τήν ισορροπία του μιά στιγμή,
έπειτα κάθησε βαριά σ ’ ένα σκαλοπάτι, ψάχνο
ντας στά τυφλά μέ τά χέρια.
Πάνω, στό κεφαλόσκαλο, άνοιξε ή πόρτα. Ή
κυρία Στάντφους βγήκε μισοντυμένη σφίγγο
ντας τά μάτια, μέ μιά γκαζόλαμπα στό χέρι.
Ένα σύννεφο άπό μαλλιά ξέφευγε άπό τό
σκούφο τού ύπνου. «’Εσύ είσαι, Μάρκ;»
Μιά κίτρινη κωνική φωτεινή δέσμη φώτισε
τό κιγκλίδωμα, τίς σκάλες, τό μπαστούνι. Ό
Μάρκ, λαχανιασμένος καί ικανοποιημένος, ανέ
βηκε πάλι στό κεφαλόσκαλο καί ή σκιά του,
μαύρη καί καμπουρωτή, τόν άκολούθησε κατά
μήκος τού τοίχου.
Έπειτα, στό χαμηλά φωτισμένο δωμάτιο, πού
χωριζόταν άπό ένα κόκκινο παραβάν, έλαβε
χώρα ή παρακάτω συζήτηση:
«Ήπιες πολύ, Μάρκ».
«Ό χι, όχι, μαμά... Είμαι τόσο ευτυχισμέ
νος...».
«Έχεις καταλερωθεϊ. Τό χέρι σου είναι κατάμαυρο...».
«... τόσο πολύ ευτυχισμένος... Ά , ώραϊα
είναι... μ' άρέσει τό κρύο νερό. Ρίξε μου λίγο
ακόμα στό κεφάλι... κι άλλο... Ό λοι μέ συγχά
ρηκαν, καί είχαν δίκιο... Ρίξε μου λίγο άκόμα».
«Όμως λένε ότι ήταν έρωτευμένη μ’ έναν
άλλον, πρίν λίγο καιρό — κάποιον αγύρτη
ξένο. Πού έφυγε χωρίς νά πληρώσει τά πέντε
μάρκα που χρώσταγε στήν κυρά Χάιζε...».
«Έλα κόφτο — δέν καταλαβαίνεις τίποτα...
Πολύ τραγούδι κάναμε απόψε... Κοίτα, έχασα
ένα κουμπί... Φαντάζομαι θά μοΰ διπλασιάσουν
τό μισθό όταν παντρευτώ...».
«Άντε, πήγαινε νά κοιμηθείς... Ό λα τά ’χεις
λερώσει πάνω σου, καί τό καινούριο σου παντε
λόνι».
’Εκείνη τή νύχτα ό Μάρκ είδε ένα άσχημο
όνειρο. ’Εμφανίστηκε μπροστά του ό πεθαμένος
πατέρας του, μέ ένα περίεργο χαμόγελο στό
χλωμό καί ίδρωμένο πρόσωπό του, τόν άρπαξε
άπ’ τίς μασχάλες κι άρχισε νά τόν γαργαλάει
σιωπηλά, βίαια, άλύπητα.
Θυμήθηκε τό όνειρο μόνο αφού έφτασε στό
μαγαζί όπου δούλευε, καί τό θυμήθηκε όταν ό
Άντολφ τού ’δώσε, γιά πλάκα, μιά άγκωνιά.
Γιά μιά στιγμή κάτι μές στήν ψυχή του άνοιξε,
πάγωσε ένα λεφτό άπ’ τήν έκπληξη κι αμέσως
ξανάκλεισε. Έπειτα όλα ξανάγιναν άπλά καί
καθαρά, καί οί γραβάτες πού έδειχνε στούς
πελάτες χαμογελούσαν φωτεινές, εύτυχισμένες
σάν αυτόν. Ήξερε ότι έκεϊνο τό ίδιο βράδυ
θά ’βλεπε τήν Κλάρα, θά περνούσε νά φάει άπό
τό σπίτι κι ύστερα θά πήγαινε σ ’ αύτήν... Αίγες
μέρες πρίν, έκεί πού τής έλεγε πόσο άνετα καί
αγαπημένα θά ζοΰσαν μαζί, αυτή έβαλε ξαφνικά
τά κλάματα. Βέβαια ό Μάρκ κατάλαβε ότι
εκλαιγε απ' τή χαρά της (κι ή ίδια, αύτή τήν
έξήγηση τού ’δώσε)· περπατούσε πάνω κάτω
στό δωμάτιο, τόσο πολύ πού ή φούστα της
έμοιαζε μέ πράσινο πανί βάρκας, έπειτα βάλθηκε νά φτιάχνει μπροστά στόν καθρέφτη τά
λαμπερά μαλλιά της πού είχαν τό χρώμα τής
μαρμελάδας βερύκοκο. Τό πρόσωπό της ήταν
χλωμό καί ταραγμένο, σίγουρα άπ’ τήν ευτυχία.
Στό βάθος ήταν όλα τόσο φυσικά...
«Μέ ρίγες; Βεβαίως».
Ό Μάρκ έδεσε τή γραβάτα στό χέρι του καί
τήν έδειξε άπό τή μιά κι άπό τήν άλλη μεριά γιά
νά πείσει τόν πελάτη. Μέ μιά γρήγορη κίνηση

■άνοιξε τά πλατιά χάρτινα κουτιά...
Στό μεταξύ ή μητέρα του δέχτηκε μιά Επίσκε
ψη: τήν κυρία Χάιζε. Είχε έρθει χωρίς προειδο
ποίηση, τό πρόσωπο αύλακωμένο άπό τά δά
κρυα. Μέ μεγάλη προσοχή, σά νά φοβόταν μήν
πέσει καί γίνει κομμάτια, κάθησε σ’ ένα σκα
μνάκι τής μικρής καί πεντακάθαρης κουζίνας
όπου ή κυρία Στάντφους έπλενε τά πιάτα. Ένα
ξύλινο μοσχάρι ήταν κρεμασμένο στόν τοίχο
καί ένα ανοιχτό κουτί σπίρτα, μέ ένα χρησιμο
ποιημένο σπίρτο, ήταν άφημένα πάνω στό μάτι.
«Φέρνω κακά μαντάτα, κυρά Στάντφους».
Ή γυναίκα κοκάλωσε σφίγγοντας στό στή
θος ένα άπ’ τά πιάτα.
«Ή Κλάρα, ναί. Έχασε τό μυαλό της. Ε κεί
νος ό παλιός νοικάρης μου γύρισε σήμερα,
ξέρετε, έκεΐνος πού σάς είχα μιλήσει. Κι αύτή
παλάβωσε. Ναί, όλα σήμερα τό πρωί έγιναν...
Δέ θέλει νά ξαναδεί τό γιό σας... Τής είχατε
χαρίσει τό ύφασμα γιά ένα καινούριο φουστάνι:
θά σάς τό δώσει πίσω. Έχω ένα γράμμα γιά τόν
Μάρκ. Έ χει τρελαθεί. Δέν ξέρω τί νά πώ...».
’Εκείνη τή στιγμή ό Μάρκ είχε σχολάσει
άπ’ τή δουλειά καί ήταν κιόλας στό δρόμο τού
σπιτιού του. Ό Άντολφ, μέ μαλλί κουρεμένο
σά στρατιώτης, προχωρούσε μαζί του. Οί δυό
φίλοι σταμάτησαν, έσφιξαν τό χέρι. Ό Μάρκ
έσπρωξε τήν πόρτα, πού άφησε νά φανεί ένα
περιβάλλον κρύο καί έρημο.
«Γιατί νά πάμε σπίτι; Ά ’ στό διάβολο. Πάμε
νά βάλουμε κάτι στό στόμα μας οί δυό μας». Ό
Ά ντολφ, κεφάτος, στεκόταν άκουμπισμένος
πρός τά πίσω στό μπαστούνι του, σά νά ’ταν
ούρά του.
« Ά ’ στό διάβολο, Μάρκ...»
Αναποφάσιστος ό Μάρκ, έπιασε τό μάγουλό
του, έπειτα γέλασε.
«’Εντάξει. Αλλά θά κεράσω έγώ».
Μισή ώρα άργότερα, όταν βγήκαν άπό τήν

Λογοτεχνία

μπυραρία καί χαιρετήθηκαν, ή λάμψη ένός
φλογερού δειλινού γέμιζε τήν προοπτική τού
καναλιού, καί μακρυά, πάνω σέ μιά γέφυρα
αΰλακωμένη άπό τή βροχή, διακρινόταν μιά
στενή χρυσαφιά λουρίδα άπ' όπου περνούσαν
μικροσκοπικές μαύρες σιλουέτες.
'Αφού έριξε μιά ματιά στό ρολόι του ό Μάρκ,
άποφάσισε νά πάει κατευθείαν στήν άρραβωνιαστικιά, χωρίς νά περάσει άπό τό σπίτι. Ή
ευτυχία καί ή καθαρότητα τού έσπερινοΰ άέρα
σχεδόν τού 'φερναν ζαλάδα. Μιά δυνατή χάλκι
νη λάμψη άστραψε μιά στιγμή πάνω στά λουστρινένια παπούτσια ένός κομψού άντρα πού
κατέβηκε άπό ένα αύτοκίνητο. Οί νερολακούβες
πού δέν είχαν άκόμα στεγνώσει, περιβάλλονταν
άπό ένα φωτοστέφανο υγρασίας (τά άληθινά
μάτια τής άσφάλτου) κι άντανακλοΰσαν τά
γλυκά καί πυρακτωμένα χρώματα τού βραδινού.
Τά σπίτια ήταν γκρίζα όσο ποτέ άλλοτε· άλλά
οί στέγες, οί μαρκίζες καί τά διακοσμητικά τών
ψηλών όρόφων, τά χρυσαφιά άλεξικέραυνα, οί
πέτρινοι τρούλοι, οί κολονίτσες — πού κανείς
δέν προσέχει στή διάρκεια τής μέρας, γιατί οί
άνθρωποι σπάνια κοιτάζουν ψηλά — λούζονταν
τώρα στή ζωηρή ώχρα τού ήλιοβασιλέματος. Κι
έτσι έδειχναν υπέροχες καί μαγικές οί προεξο
χές, τά λιακωτά, τά γείσα, τά πιλάστρια, πού
δημιουργούσαν μιά έμφανή άντίθεση, μέ τό
συμπαγές τους χρώμα, μέ τίς γκρίζες προσόψεις
άπό κάτω.
«Τί εύτυχισμένος πού είμαι» συνέχισε νά
όνειροπολεΐ, «καί θαρρείς όλα γύρω μου γιορ
τάζουν τήν ευτυχία μου».
Μόλις κάθησε βάλθηκε νά περιεργάζεται μέ
στοργή καί προσοχή τούς άλλους έπιβάτες τού
τράμ. Αυτός, ό Μάρκ, είχε ένα μουτράκι πολύ
νεανικό, μέ τά ροδαλά στιγματάκια στό πηγού
νι, τά χαρούμενα καί φωτεινά μάτια, τό ξεχτένι
στο τσουλούφι στό λαιμό. Θά σκεφτόταν κανείς

ότι ή τύχη θά μπορούσε νά τού τά φέρει όλα
καλά.
«Σέ λίγα λεφτά θά δώ τήν Κλάρα» σκεφτόταν.
«Θά 'ρθει νά μέ προηπαντήσει καί θά πει ότι δέ
ζούσε παρά γιά τό βράδυ».
’Αναπήδησε. Είχε ξεχάσει νά κατέβει στή
στάση. Πηγαίνοντας πρός τήν έξοδο σκόνταψε
στό πόδι ένός χοντρού άντρα πού διάβαζε ένα
ιατρικό περιοδικό. Ό Μάρκ θά 'θελε νά βγάλει
τό καπέλο σέ ένδειξη συγνώμης, άλλά τό τράμ
έστριψε στριγγλίζοντας καί ό νέος κόντεψε νά
πέσει. "Αρπαξε μιά χειρολαβή καί προσπάθησε
νά διατηρήσει τήν ισορροπία του. Ό άντρας,
κακόκεφος, τράβηξε πίσω άργά τό πόδι μ’ ένα
άδιάφορο μουρμούρισμα. Είχε γκρίζο μουστάκι
καί τό έστριβε μέ ύφος θυμωμένο. Ό Μάρκ τού
χαμογέλασε ένοχα καί κατευθύνθηκε στό πίσω
μέρος τού όχήματος. Πιάστηκε καί μέ τά δυό
χέρια άπό τή σιδερένια χειρολαβή τής σκάλας,
έσκυψε μπροστά υπολογίζοντας τήν απόσταση.
Κάτω ή άσφαλτος έτρεχε λεία καί λαμπερή. Ό
Μάρκ πήδηξε. Ή θερμότητα τριβής τού 'κάψε
τίς σόλες τών παπουτσιών, τά πόδια του άρχι
σαν νά τρέχουν άπό μόνα του, χτυπούσαν στό
έδαφος μ’ έναν άθέλητο θόρυβο. Πολλά περίερ
γα πράγματα συνέβηκαν τήν ίδια στιγμή: άπό τό
μπροστινό μέρος τού όχήματος πού ξεμάκραινε
τρέμοντας, ό όδηγός άφησε μιά φοβερή κραυγή·
ή αστραφτερή άσφαλτος κινήθηκε γρήγορα
πρός τά πάνω σάν κάθισμα κούνιας· μιά μάζα
χτύπησε βομβώντας τόν Μάρκ άπό πίσω. Ένιω
σε σάν νά τόν πέρασε κεραυνός, άπό τήν
κορυφή ως τά νύχια κι έπειτα τίποτα. Είχε
μείνει μόνος πάνω στή λαμπερή άσφαλτο. Κοί
ταξε γύρω του. Είδε, σέ μιά κάποια άπόσταση,
τήν ίδια τή σιλουέτα του, τή λεπτή φιγούρα τού
Μάρκ Στάντφους νά διασχίζει τό δρόμο σά νά
μή συνέβαινε τίποτα. Έκπληκτος, πρόλαβε σέ
μιά στιγμή τόν έαυτό του καί τώρα ήταν πάλι
αυτός πού πλησίαζε στό πεζοδρόμιο, νιώθοντας
σ ' όλο τό κορμί μιά τρεμούλα, πού σιγά σιγά
λιγόστευε.
«Τί ήλίθιος. Λίγο άκόμα καί θά σέ πατού
σε...».
Ό δρόμος ήταν φαρδύς καί φωτεινός. Τά
χρώματα τού δειλινού είχαν κατακλύσει τό μισό
τ’ ουρανού. Τά ψηλά πατώματα καί οί στέγες
είχαν βουλιάξει σ' ένα άπίθανο φώς. Ό Μάρκ
διέκρινε έκεΐ πάνω τίς διαφώτιστες κολόνες, τά
διαζώματα καί τίς νωπογραφίες, τούς στύλους
πού ζώνονταν άπό πορτοκαλί τριαντάφυλλα, τά
φτερωτά άγάλματα πού ύψώνονταν στόν χρυσά
φι ούρανό. Αύτή ή άρχιτεκτονική μαγεία όπισθοχωρούσε βαθιά στόν ούρανό, μέ αστραφτε
ρούς παλμούς, αιθέρια καί γιορταστικά, καί ό
Μάρκ δέν μπορούσε νά καταλάβει γιατί δέν είχε
άντιληφθεί πριν αυτές τίς πινακοθήκες, αύτούς
τούς ναούς πού κρέμονταν μετέωροι άπό ψηλά.
Ένιωσα ένα χτύπημα κι έναν πόνο στό γόνατο.
Ξανά ό μαύρος φράχτης. Δέν μπόρεσε νά μή
γελάσει άναγνωρίζοντας τίς καρότσες άπ' τήν
άλλη μεριά τους. Ή ταν άκόμα έκεΐ, σάν γιγάντια φέρετρα. Τί νά 'κρυβαν άραγε; Θησαυρούς;
Σκελετούς γιγάντων; Ή σκονισμένα βουναλά
κια άπό άχρηστα έπιπλα;
«Πρέπει νά ρίξω μιά ματιά. Γιατί μπορεί νά
μέ ρωτήσει ή Κλάρα καί νά μήν ξέρω ν' άπαντήσω».
Μέ μιά γρήγορη γροθιά άνοιξε τήν πόρτα καί
μπήκε. "Αδεια. Άδεια, έξω άπό μιά μικρή
ψάθινη καρέκλα στό κέντρο, πού ισορροπούσε
άστεΐα σέ τρία πόδια.
Ό Μάρκ σήκωσε τούς ώμους καί βγήκε άπό
τήν άλλη μεριά. Ξανά ή ζεστή λάμψη τού
δειλινού πού άπλωνόταν παντού. Τώρα μπροστά
του ήταν ή γνωστή καγκελόπορτα άπό σφυρή
λατο σίδερο καί πιό κεΐ τό παράθυρο τής
Κλάρα, πίσω άπό τό πλαγιαστό κλαδί ένός

πράσινου δέντρου. Είχε έρθει νά τού άνοίξει
πράγματι αύτή καί τώρα περίμενε, σιάζοντας τά
μαλλιά της μέ τούς άγκώνες άνασηκωμένους. Οί
κόκκινες τουφίτσες στίς μασχάλες διαφαίνο
νταν μέσα άπό τά φωτισμένα άπό τόν ήλιο
άνοίγματα τών κοντών μανικιών.
Ό Μάρκ έτρεξε χαμογελώντας νά τήν άγκαλιάσει. Ζύγωσε τό μάγουλο στό ζεστό πράσινο
μετάξι τού φουστανιού. Τά χέρια της άκούμπησαν στό κεφάλι του.
«Ήμουν τόσο μόνη δλη μέρα, άλλά τώρα
είσαι έδώ».
Άνοιξε τήν πόρτα κι ό Μάρκ βρέθηκε άμέσως στήν τραπεζαρία, πού τόν έντυπωσίασε μέ
τή φοβερή τάξη της, τή φωτεινότητά της.
«Όταν είναι κανείς τόσο ευτυχισμένος όσο
τώρα έμεΐς, μπορεί νά κάνει καί χωρίς χωλάκι».
Ή Κλάρα είχε μιλήσει μέ μιά παθιασμένη
μουρμουριστή φωνή κι αύτός ένιωσε ότι τά
λόγια της είχαν ένα ιδιαίτερο, υπέροχο νόημα.
Στήν τραπεζαρία, γύρω από τό άσπρο όβάλ
τραπεζομάντηλο κάθονταν κάποια άτομα πού ό
Μάρκ πρώτη φορά έβλεπε στό σπίτι τής άρραβωνιαστικιάς του. Ό μελαχρινός Άντολφ μέ τό
τετράγωνο κεφάλι, άκόμα ό χοντρός γέρος μέ τά
κοντά πόδια πού διάβαζε τό ιατρικό περιοδικό
στό τράμ καί μουρμούριζε άκόμα.
Ό Μάρκ χαιρέτησε τήν παρέα μέ ένα ντρο
παλό κούνημα τού κεφαλιού, κάθησε δίπλα
στήν Κλάρα καί τή ίδια στιγμή ένιωσε, όπως
λίγη ώρα πρίν, έναν δυνατό πόνο νά διαπερνάει
σά ρίγος όλο τό κορμί του. Έτρεμε καί τό
πράσινο φώς μιας λάμπας. Ή λάμπα αίωροΰνταν πίσω μπρος. Ό Μάρκ βρισκόταν άκριβώς
άπό κάτω, ένώ έκεΐνος ό άνήκουστος πόνος τού
σπάραζε τό κορμί, καί δέν μπορούσε νά διακρί
νει τίποτ’ άλλο έξω άπό κείνο τό φώς πού
αίωροΰνταν, τά πλευρά πίεζαν τήν καρδιά του,
κόβοντάς του τήν άνάσα, καί κάποιος τού
λύγιζε τό πόδι σά νά 'χε σκοπό νά τό σπάσει,
λίγο άκόμα καί θά τού 'μενε στό χέρι. Κατάφερε κάπως νά έλευθερωθεΐ. Ή λάμπα ήταν πάλι
πράσινη. Ό Μάρκ είδε λίγο πιό πέρα τόν έαυτό
του νά καθεται δίπλα στήν Κλάρα καί λίγο μετά
αύτή ή εικόνα χάθηκε καί βρέθηκε μέ τό γόνατο
κόντρα στή ζεστή μεταξωτή φούστα. Ή Κλάρα
γελούσε, μέ τό κεφάλι γερμένο πίσω.
Ένιωσε τήν έπιταχτική άνάγκη νά άναφέρει
όλα όσα είχαν συμβεΐ, γύρισε στούς παρόντες
— τόν κεφάτο Άντολφ, τόν ευερέθιστο χοντρό
— καί είπε μέ κόπο: « Ό ξένος άπευθύνει τίς
παραπάνω δεήσεις στόν ποταμό...».
Τού φάνηκε ότι όλοι είχαν καταλάβει... Ή
Κλάρα, μέ ύφος σοβαρό, τού έδωσε ένα έλαφρό
χαστουκάκι στό μάγουλο: «Φτωχή μου άγάπη,
όλα θά πάνε καλά...»
Ά ρχισε νά νιώθει κουρασμένος καί νυσταγ
μένος. Πέρασε τό μπράτσο του γύρω άπό τό
λαιμό τής Κλάρα, τήν τράβηξε κοντά του,
πλάγιασε πάλι κι έμεινε άκίνητος. Έπειτα ό
πόνος τόν ξανάπιασε κι όλα ξεκαθάρισαν.
Ό Μάρκ ήταν ξαπλωμένος άνάσκελα, τραυ
ματισμένος καί τυλιγμένος σέ έπιδέσμους καί ή
λάμπα δέν αίωροΰνταν πιά. Ό γνωστός χοντρός
μέ τό μουστάκι, τώρα γιατρός μέ άσπρη ποδιά,
σιγομουρμούριζε άνήσυχα κοιτάζοντας προσε
κτικά μέσα στίς κόρες τών ματιών του. Καί τί
πόνος!... Θεέ μου, άπό στιγμή σέ στιγμή κάποιο
πλευρό θά μπορούσε νά τρυπήσει τήν καρδιά,
νά τήν κάνει νά σκάσει... Θεέ μου, άπό στιγμή
σέ στιγμή... τώρα... Είναι ήλίθιος. Γιατί ή
Κλάρα δέν είναι έδώ... Ό γιατρός ζάρωσε τά
φρύδια καί πλατάγησε τή γλώσσα του.
Ό Μάρκ δέν άνάσαινε πιά. Ό Μάρκ είχε
φύγει, τώρα γιά ποιά μέρη, γιά ποιά άλλα
όνειρα, κανείς δέν μπορεί νά μάς τό πει.
μετάφραση: Τασούλα Καραϊσκάκη
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’Αγαπητοί φίλοι
Ό Σχολιαστής, μέ τήν ευκαιρία τής συμπλήρωσης ενός
χρόνου άπό τήν έκδοσή του προτείνει σ ’ δλα τά ανεξάρτητα
περιοδικά τής άριστεράς ένα πείραμα: Ε Λ Α Τ Ε ΝΑ
Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε Μ Α Ζ Ι ΕΝΑ Μ Ω Ρ Ο . 'Ελάτε νά συναντηθούμε
σί ενα καί μοναδικό τεύχος ενός υποθετικοί) περιοδικού.
Προσθέστε τή δική σας συμβολή στήν τερατογένεση τής
«Λερναίας Ύδρας».
Είναι δεδομένο δτι τό πλήθος των περιοδικών δέν

ΠΡΙΝ Λ ΙΓΕΣ Μ Ε ΡΕ Σ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ΟΡΙΣΜ ΕΝΑ

ΠΕΡΙΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

ΕΑΑΤΕ ΝΑ
οφείλεται σέ ξαφνική έκρηξη τού δημοσιογραφικού
δαιμόνιου τής φυλής άλλά άνταποκρίνεται στή σύνθετη
κατάσταση πού προκαλεϊ ή συνάντηση τής κρίσης τής
ελληνικής άριστεράς μέ τήν κρίση τού ήμερήσιου τύπου.
Είναι επίσης δεδομένο δτι τά περιοδικά αύτά τά χωρίζουν
άντι θέσεις συχνά άγεφύρωτες. Πρώτα ά π ’ δλα πολιτικές
άντιθέσεις. Θά ’ταν ουτοπία νά θέλει κανείς νά τίς
υποτιμήσει. 'Αντίθετα, αύτό πού προτείνουμε είναι ένα
μωσαϊκό διαφορετικών, άσύμβατων, άκόμα καί
άλληλοσυγκρουόμενων άπόψεων γιά τήν πολιτική, τή
δημοσιογραφία, τό γραπτό λόγο. Ό καθένας θά προσθέσει
τή δική του συμβολή καί θά τήν υπογράψει παίρνοντας
τήν ευθύνη μόνο γ ι’ αυτήν. ’Α π 'τ ό ποιά ή θεματολογία
μέχρι τόν τρόπο έκτέλεσης τής σελιδοποίησης νά
επικρατήσει ή Ίδια άρχή: Συνύπαρξη τών άντιθέτων μέ τήν
τεχνική τού κολάζ.
Όλοι δσοι άναγνωρίξονται σ ’ αυτή τήν τόσο γενική καί
άσαφή διατύπωση (άνεξάρτητο περιοδικό τής άριστεράς)
μπορούν νά συμμετέχουν στό πείραμα. Δέν έχει σημασία ή
περιοδικότητα, ή κυκλοφορία, ό ιδιαίτερος στόχος κάθε
έντύπου. Ό κατάλογος τών περιοδικών πού στείλαμε αυτή
τήν πρόσκληση είναι ένόεικτικός. Ζητάμε τή συμμετοχή
τόσο τών «γενικών» δσο καί τών «ειδικών» περιοδικών,
αυτών πού κυκλοφορούν σ ' δλη τήν Ελλάδα, άλλά καί τών
τοπικών.
Προτείνουμε τό τεύχος νά έκδοθεϊ μέσα στο καλοκαίρι.
Ό χρόνος μέχρι τότε είναι άρκετός γιά νά προετοιμαστεί
σωστά καί νά δοθεί ή ευκαιρία σ ' δσους θέλουν νά
συμμετέχουν. Τό καλοκαίρι, έξάλλου, πάντα προκαλεϊ
άμηχανία στούς συντάκτες καί Ίσως ή ιδέα αυτή
γονιμοποιήσει τή φαντασία τους. Φυσικά, δλα αύτά μετά
τίς Εύρωεκλογές γιά νά άποφύγουμε κάθε παρερμηνεία γιά
τό χαρακτήρα τού πειράματος.
Δέν θέλουμε νά έπεκταθούμε σέ περισσότερες
λεπτομέρειες πού Ίσως περιορίσουν τή φαντασία κάθε
συντακτικής ομάδας. Περιμένουμε τήν καταρχήν θετική σας
άπάντηση γιατί είναι φανερό δτι ή επιτυχία τής ιδέας
έξαρτάται άπόλυτα άπό τόν άριθμό καί τήν ποικιλία τών
έντύπων πού θά άνταποκριθούν στήν πρόσκλησή μας.
Είναι περιττό νά προσθέσουμε δτι ό Σχολιαστής δέν
διεκδικεϊ καμιά ιδιαίτερη θέση μέσα σ' αύ τή τήν
πρωτοβουλία. Δέν διεκδικεϊ κάν τήν πατρότητα τής ιδέας.
Φιλικά
Γιώργος Πιτουρόπουλος

Ίδιοκ α ρ υ σ μ οί

Τό φλιπζάνι μέ τό Κάπα
Ερωτική ιστορία
'Ελένη: Πρίν γνωρίσω τόν Κώστα
μου 'χαν πει στόν καιρέ ότι ύπάρχει ένα κόπα. Δέ μου περνούσε
άπ' τό μυαλό ότι μπορεί νά υπάρ
χει κάποιο κάπα, γιατί δέ γνώριζα
κανένα. Τόν καιρό έκεΐνο ξυπνού
σα 5 ή ώρα κάθε πρωί. 'Ερχόταν
ένας κύριος μέ ποδήλατο πού μέ
πήγαινε στό λεωφορείο γιά νά πάω
στή δουλειά πού ήταν1 60 χλμ.
μακριά. Στή δουλειά μου υπήρχαν
διάφοροι γαμπροί μέ πολλές προ
τάσεις. Ποτέ δέ μοϋ άρεσε κανέ
νας. Στό σπίτι μου γύρναγα τό
άπόγευμα καί κοιμόμουν στις 10 τό
άργότερο. "Ενα βράδυ πού καθό
μουν μέ μία φίλη μου στό λιμάνι,
ήρθε κάποιος καί κάθησε δίπλα
μου, ρωτώντας με άν γνωριζόμαστε
άπό παλιά. "Ετσι άρχισε ή γνωρι
μία μου μέ τόν Κώστα καί βγήκαν
άληθινά τά λόγια τού καφέ.
Κώστας: 'Εγώ εκείνη τήν έποχή,
έμενα σέ χωριό καί δέν είχα καμία
σχέση μέ κοπέλα. Ό ταν κατέβαινα
στήν πολιτεία συναντούσα συχνά 2
κορίτσια πού μοιάζανε πολύ γιά
δίδυμες καί φορούσανε μαύρα.
Μού άρέσανε πολύ άλλά δέν ήξερα
τί ρόλο παίζανε. Κάποτε κατάλαβα
ότι μία άπό τίς δύο, ή άδελφή τής
'Ελένης είχε δεσμό, άλλά γιά τήν
'Ελένη δέν μπορούσα νά μάθω τί
ποτα. Κάποτε τήν είδα στό λιμάνι
καί τής έκανα καμάκι.
'Ελένη: Θά θυμάμαι πάντα πόσο
παράξενα μέ κοίταξε καί ένιωσα
περίεργα, έτσι πού δέν τό είχα
ξανανιώσει ποτέ. Τού είπα πού
δούλευα καί μετά φύγαμε μέ τή
φίλη μου χωρίς νά δώσουμε συνέ
χεια. Μετά άπό 10 μέρες ήρθε ή
φίλη μου στό σπίτι καί μού είπε
ότι συνάντησε τόν Κώστα καί τού
έδωσε ραντεβού γιά τό άπόγευμα.
Έγώ νεύριασα γιατί ή φίλη μου
μού 'δώσε νά καταλάβω ότι ένδιαφερότανε γιά κείνη, άλλά έπειδή
μέ παρακάλεσε πολύ, δέχτηκα νά
πάω κι έγώ. Βγήκαμε μερικές φο
ρές άπό τότε, οί 3 μας, μέ τήν Ιδέα
πάντα ότι ό Κώστας ένδιαφερόταν
γιά τή φίλη μου. Ό ταν βγήκαμε
ένα βράδυ καί ό Κώστας έδειξε τό
ένδιαφέρον του γιά μένα...
Κώστας: Τό βράδυ πού λέει ή 'Ε
λένη, πήγαμε σ' ένα ούζερί καί δέν
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Ελένη: Οταν είδα τό πράμα του,
φοβήθηκα καί τραβιόμουνα όλο
άπό κοντά του, μέχρι πού άρχισε
νά βρίζει Χριστούς καί Παναγίες
καί τελικά έκατσα ήρεμα καί τόν
έφαγα σάν κότα.

άντεξα καί τής έπιασα τό χέρι. Ή
φίλη της άρχισε νά πίνει μέχρι πού
μέθυσε κι έκανε συνέχεια έμετό.
Ένα πρωινό ήθελα νά δείξω τό
ένδιαφέρον μου στήν 'Ελένη καί
πήγα νά τή βρω στή δουλειά της.
Ρωτώντας γι’ αύτήν, μού άπάντησαν ότι τήν άπέλυσαν.
Ελένη: Ή ταν ψέματα. Ήμουν κι
έγώ έκεΐ, άλλά φαίνεται ότι ό υ
πάλληλος μέ τά μανίκια πού είπε
αύτό τό πράγμα, ζήλευε.
Κώστας: Τόν καιρό έκεΐνο, είχα
μεταφέρει τά πράγματά μου σέ μιάν
άλλη πόλη γιά καλύτερη δουλειά,
μακρυά άπ’ τήν Ελένη. Ό ταν ό
μως μπόρεσα νά έρθω ξανά σέ
έπαφή μαζί της, μού τήν έδωσε στό
κεφάλι, έβαλα στό αυτοκίνητο ό,τι
πράγματα είχα, κουβέρτες, στρώ
ματα, λεκάνες καί ξαναγύρισα
στήν παλιά δουλειά, άνακοινώνοντάς τό καί στήν 'Ελένη.

'Ελένη: "Οταν πρωτοκοιμήθηκα
μαζί του φορούσα όλα τά ρούχα μέ
τό καλτσόν γιά άσφάλεια. Δέ μέ
ζόρισε ποτέ κι αισθανόμουν πολύ
σιγουριά μετά.

Ελένη: Ό ταν ό Κώστας βρήκε
μέρος νά μείνει σκέφτηκε ότι έγώ
ήμουν τό κατάλληλο πρόσωπο γιά
νά τακτοποιήσω τό σπίτι του. "Αν
καί αισθανόμουνα άρκετά παράξε
να πού είχα μείνει σ’ ένα σπίτι
μόνη μου μ’ έναν άντρα γιά πρώτη
φορά, δέ μιλούσα καί προσπαθού
σα νά προσαρμοστώ στά δικά του
γούστα.

Κώστας: Τελικά έπρεπε νά κάνω
έρωτα γιατί είχα άρχίσει νά άμφισβητώ τόν έαυτό μου καί σκεφτό
μουνα ότι άν συνεχίσουμε έτσι γιά
λίγο άκόμη διάστημα, δέ θά μού
έκανε στό τέλος ούτε κούκου. Γιά
νά μην πολυλογούμε, τό πουλί κελάηδησε καί νά πώς: Πρίν 10 μέρες
περίπου καθορίσαμε μιά ήμερομηνία ότι θά κάναμε έρωτα.

Κώστας: Τήν Ελένη τήν αισθανό
μουν πολύ. Αύτή όμως ήταν μαζε
μένη, ντρεπόταν καί ήταν άδύνατο
νά κάνει τό πρώτο βήμα. Έτσι
άποφάσισα νά τής δώσω έξουσία
καί ύπευθυνότητα, διατάζοντάς τη
σχεδόν ότι τώρα πιά είναι υπεύθυ
νη γιά τό σπίτι πού μένω.

'Ελένη: Ή ταν ή γιορτή τού 'Α
γίου 'Ελευθερίου καί ό Κώστας
έλεγε ότι τότε θά μέ έλευθερώσει.

Ελένη: Μού είπε νά τακτοποιήσω
τά ρούχα του στά ντουλάπια. Δέθη
καν τά χέρια μου όταν άνοιξα μιά
βαλίτσα καί ήταν μέσα τά έσώρουχά του. Ό πατέρας μου φορούσε
μεγάλα σώβρακα καί δέν είχα συ
νηθίσει στά σλιπάκια. Σκεφτόμουν
αύτά τά σλίπ πού κρύβουνε τό
πράμα του καί νόμιζα ότι τ’ άκουμποΰσα τό ίδιο, κι άνατρίχιαζα. Μέ
πρωτοφίλησε σέ μιά άκροθαλασσιά, βράδυ μέ φεγγάρι, είχα γίνει
όλοκόκκινη άλλά εύτυχώς ήταν
βράδυ καί δέ φαινόταν.
Κώστας: Αυτά πού έκανε μέ είχαν

μπερδέψει. Δέν μπορούσα νά κατα
λάβω άν ήταν τελείως άπειρη στή
σχέση της, ή τά έκανε έπίτηδες
όπως γίνεται μέ τίς Έλληνίδες.

Κώστας: Τήν ένιωθα, όλο της τό
σώμα νά βρίσκεται σέ μυϊκό σπα
σμό. Τό πρόσωπό της έδειχνε φόβο
καί τρόμο κι έλεγε συνέχεια ότι
πονάει. Έγώ τής έλεγα νά χαλαρώ
σει καί τής σήκωνα μηχανικά τά
πόδια πάνω, γιά νά σπάει ή ένταση
τών μυών της. "Υστερα άπό αύτό,
μπήκε τό νερό στ' αύλάκι. Τήν Ε 
λένη τήν άπολύσανε άπ’ τή δου
λειά μετά άπό καιρό, πρίν τίς έκλογές τού '81, γιατί δέ τούς βόλευε.
'Από τότε τήν άνέλαβα έξολοκλήρου.
'Ελένη: Έχουν περάσει 3 χρόνια
καί γενικά έκτός άπό μία λαδιά πού
μού 'κάνε είμαι πολύ εύχαριστημένη μαζί του καί τώρα πιά εύτυχισμένη. Περιμένω 3 μήνες άκόμη
γιά νά έρθει νά μείνουμε μαζί, μιας
καί τά 2 τελευταία χρόνια λείπει
στήν 'Αθήνα. Είναι τακτικότατος
πελάτης τής 'Ολυμπιακής άλλά
σύντομα θά τόν χάσει γιατί θά
έρθει μόνιμα νά ζήσουμε μαζί.
Αύτή ήταν φίλοι μου ή ιστορία τού
Κώστα καί τής 'Ελένης.
Ό Κώ στας εύχεται «καί στα δικά
σας». έμεϊς λέμε «μέ τίς υγείες σας».

Κι έτσι τελειώνουμε τή δωδεκάμη
νη «ίόιοκαρυστική» σελίδα μας.
Οί συντάκτες

Κώστας: Ό ταν φτάσαμε σέ περι
πτύξεις, κατάλαβα ότι ήταν τε
λείως άγνή, όπότε πήρα όλη τήν
πρωτοβουλία άπάνω μου κι ένιωσα
πολύ άντρας.

£?ΙΚΡές

ά γγρ 2

-

,Kfi « Ä ?
‘Από τό Επόμενο τεύχος καί σέ κάθε τεύχος ό Σχο ιαστης
θά δημοσιεύει δωρεάν Αγγελίες καί μηνύματα τών αναγνω·
στών του. Γράψτε ή τηλεφωνεϊστε μσς σίς τίς 15 κα ε μήνα
όποιοδήποτε σύντομο κείμενο (μέχΡ1 *0 λέξεις) ε ετε να
δημοσιεύσουμε.
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Γ ράμματα
Ή τουρκική
διείσδυση
'Αγαπητέ Σχολιαστή,
Στό τελευταίο σου τεύχος (Μάρτιος
84), ό ή ή έπιστολογράφος μέ τά άρχικά Σ.Κ. έπιτίθεται κατά του δημοσιο
γράφου τού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΟΥ Θανάση Παπανδρόπουλου,
στόν όποιο άποδίδει μιά προσπάθεια νά
άποδείξει ότι οί "Αραβες άναπτύσσουν
στενότερες σχέσεις στόν οικονομικό
τομέα μέ τήν Τουρκία. 'Αλλά ένώ αυ
τός είναι Ô λόγος πού τόν ώθεϊ στήν
άντίδρασή του, στό κείμενο πού άκολουθεί παρακάμπτει τήν ουσία καί έπιδίδεται σέ μία άσχετη τελείως έπίθεση
πού δέν θά ήθελα νά σχολιάσω. Προτι
μώ νά έπιμείνω στό βασικό θέμα.
Γιατί άντιπαρέρχεται τό θέμα τών
οίκονομικών έπαφών τού άραβικοΰ κό
σμου μέ τή γειτονική μας χώρα; 'Αμφι
σβητεί τήν προτιμησιακή σχέση τους;
Δέν έχει παρά νά άνατρέξει σέ διάφο
ρες διεθνείς στατιστικές άπό όποιαδήποτε πηγή θέλει γιά νά πεισθεϊ γιά τήν
κατάσταση πού έπικρατεϊ. Ή υποχώ
ρηση τής έλληνικής οικονομικής πα
ρουσίας, μέ σταθερό προοδευτικό ρυθ
μό τά τελευταία χρόνια, πρός όφελος
τής τουρκικής διείσδυσης είναι γεγο
νός είτε μάς άρέσει είτε όχι καί στά
συντηρητικά άραβικά καθεστώτα καί
σέ αυτά πού — μέ περισσή φιλαρέσκεια
άπό τά ίδια καί μέ περισσή άφέλεια άπό
τούς φίλους τους — άποκαλοΰνται προ
οδευτικά. "Εντονα υποφώσκει ή κρυφή
έπιθυμία τους νά έναγκαλισθουν τό
κράτος τού Ντενκτάς, έστω κι άν αυτό
διαψεύδεται έπίσημα γιατί άλλες πολι
τικές σκοπιμότητες τούς άποθαρρύνουν
άπό τό νά προβούν σέ μιά τέτοια ένέργεια άπροσχημάτιστα. Εξάλλου άν δέν
έχουν πραγματοποιηθεί κρατικοί έναγκαλισμοί, οί άτομικοί δέν ύποδηλώνουν παρά τήν «έπιθυμητή» προβολή
μελλοντικών γεγονότων στό παρόν. Δυ
στυχώς στόν ίσλαμικό κόσμο ή θρη
σκεία είναι πολύ πιό ισχυρή άπό τούς
ιδεολογικούς προσανατολισμυός, τήν
ήθική δεοντολογία καί τίς συναισθημα
τικές σχέσεις. Μέ συνέπεια ή Τουρκία
νά διατηρεί πάντα ένα πλεονέκτημα
άπέναντί μας καί αύτό δέν χρειάζεται
νά είναι κανένας πράκτορας τού 'Ισρα
ήλ γιά νά τό διαπιστώσει. Ή δαιμονο
λογία ποτέ δέν βοήθησε τήν όρθή κρί
ση.
'Από τό υπόλοιπο γράμμα τοΰ/τής
Σ.Κ. θά σταθώ μόνο σέ ένα σημείο.
Σ' αύτό όπου άναφέρεται σέ συνεντεύ
ξεις μέ παλιούς άξιωματούχους άνατολικών χωρών πού ξεθάβονται άπό τήν
άφάνεια. Δέν ξέρω ποιούς άκριβώς υπο
νοεί άλλά πολύ φοβάμαι ότι μάλλον
αυτή ή άφάνεια δέν είναι άλλη άπό τήν
ΰποπληροφόρηση πού μαστίζει τήν ύποκουλτούρα μας. Όπως καί σέ άλλους
τομείς άνακαλύπτουμε πρόσωπα, πράγ
ματα καί Ιδέες μέ μεγάλη καθυστέρηση
— άς άναφέρουμε γιά παράδειγμα τόν
βομβαρδισμό μας μέ βιβλία τού Μπορίς
Βιάν καί τού Ραιημόν Καινώ μέ άργοπορία τριάντα χρόνων — έτσι καί όρισμένα πολιτικά πρόσωπα νά μήν περι
λαμβάνονται στήν όργουελιανού έπιπέδου ένημέρωσή μας. Άλλωστε καί τό
νά υπάρχουν μηχανισμοί πού νά άνασύρουν άπό τήν άφάνεια πολιτικές φωνές
πού τά καθεστώτα τών χωρών τους τά
έχουν καταδικάσει σέ σιωπή γιά τό

έσωτερικό τους, είναι κάτι πού σάν
λαός τό έκμεταλλευτήκαμε άρκετά πρό
σφατα, άσχετα άπό τό ότι ή δική μας
περιπέτεια δέν ήταν τόσο μακροχρόνια
ώστε νά καταταδικάσει πολλούς συμπα
τριώτες μας στή λήθη. Καί σέ αυτούς
θά ξανακαταφύγουμε άν ποτέ ξαναχρειαστεί, (άς έλπίσουμε όχι).

- Ν .—

Λ. Σλάβης
Υ.Γ. Καί μιά παρατήρηση γιά τό τόσο
ειρωνικό σχόλιο τού Δ.'Ρ. γιά όσους
υπογράψανε τό μήνυμα γιά τήν ευρω
παϊκή όλοκλήρωση, άς σκεφτεί μόνο
ότι μόνο μέσα σ' αυτήν τήν όλότητα
καί σέ όρισμένες συγγενείς καταστά
σεις θά έχει τήν ευχέρεια νά διαβάζει
τόν ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ καί νά γράφει δ,τι
θέλει νά γράφει σ' αυτόν, χωρίς νά
καταδικάζεται καί αυτός σέ καμιά άφάνεια.

Αθήνα 29.2.84
Φίλοι τού Σχολιαστή
ζητώ φιλοξενία! Γιά νά έκφράσω σύ
ντομα κι άπλά τήν πικρία μου γιά τόν
λίβελλο πού είδε τό φώς τής δημοσιό
τητας στόν «Δεκαπενθήμερο Πολίτη«
ύπό τό πρόσχημα τής κριτικής βιβλίου.
Συνέβη γιά προσωπικούς μου λόγους
νά γράψω ένα βιβλίο γιά τήν αυτοκτο
νία καί τούς αύτόχειρες, ένώ γιά κά
ποιους δικόύς της λόγους ή Φιλόλογοςκριτικός τού πιό πάνω περιοδικού θεώ
ρησε καλό νά κάνει μιά διπλή έπίθεση
κατά τού βιβλίου κι έμένα προσωπικά.
Στήν κραυγή τού βιβλίου: «Ζήτω ό
θάνατος» άπαντάει μέ τήν κραυγή:
«Μήν άγοράσετε αύτό τό βιβλίο, μή«.
Συνεχίζοντας τήν — άνεξήγητη —
έπίθεσή της μέ κατηγορεί άναδρομικά
γιά τό προηγούμενο βιβλίο μου «Οί
Κνίτες» μέ τό ευγενικό σχόλιο «οί
Κνίτες σέ μαράνανε»(;).
Καί κλείνει τό κείμενό της — αφού
έχει όμολογήσει πώς έχασε τήν ψυ
χραιμία της — μέ τόν υπαινιγμό πώς τά
«κονομάω»μέ «κοινωνιολογικά σκάνδα
λα», άκριβώς όπως πρίν άπό καιρό άπό
τίς στήλες τού ίδιου περιοδικού έκτοξεύθηκε κατά τού Σχολιαστή ή κατηγο
ρία ότι έμπορεύεται «πολιτικά σκάνδα
λα» καί μάλιστα άριστερά.
Επειδή μετά τήν κραυγή «μήν άγο
ράσετε αύτό τό βιβλίο» είναι πιθανό
ν'άκουστεΐ ή κραυγή «κάψτε αύτό τό
βιβλίο, αύτό τό περιοδικό αυτή τήν
έφημερίδα, αυτή τήν ταινία», άναρωτιέμαι μέ τί τρόπο θά μπορέσουμε νά
προστατευτούμε άπό τούς κριτικούς
πού διδάσκουν σέ Πανεπιστήμια καί
έχοντας αύτοανακηρυχθεΐ σέ φύλακες
τών ήθών, άπειλούν τήν έλευθερία τής
έκφρασης, έστω καί άν έπαγγέλλονται
κάποιον (άνεύρετο) σοσιαλισμό...
Εύχαριστώ
Φιλικά
Φίλιππος Φιλίππου

Ή έθνική άναγνώριση...
Τό άρθρο «σέ μαύρο φόντο» πού
άναφέρεται στό όμώνυμο βιβλίο τού Γ.
Βότση μ' άφησε μέ κάποια έρωτηματικά.
Ό συντάκτης τού άρθρου Π. Παν
άνακαλύπτει μέσα στά κείμενα τού βι
βλίου «μιά άκρότητα καί έμπάθεια πού
νιώθουμε περισσότερο τήν άνάγκη της,
όσο μάς λείπει».
Ά πό πού λείπει αύτή ή άκρότητα καί
έμπάθεια; Σύμφωνα μέ τόν κ. Παν η
έλλειψη γίνεται αισθητή μόλις διαπι
στώσουμε ότι τό βιβλίο τού Γ. Βότση
προλογίζεται άπό τόν Μ. Ράπτη καί τόν
Ρ. Πόλε. Πίσω άπό τούς δύο αυτούς
προλόγους κρύβεται ή πολιτική τού
ιστορικού συμβιβασμού καί διαφαίνεται ή άνάγκη τής άριστεράς καί τών
άριστερών της γιά «έθνική άναγνώρι
ση» άπό τή δεξιά καί τούς δεξιούς της
(πάντα σύμφωνα μέ τόν κ. Παν). Κι
όλ' αύτά όχι γιατί τό περιεχόμενο τών
προλόγων ή κάποιων προγενέστερων
κειμένων τού Πόλε ή τού Ράπτη ή έστω
ή γενική πολιτική καί κοινωνική τους
πρακτική έπιτρέπουν ένα τέτοιο ισχυρι
σμό (αύτή ή τεκμηρίωση θά ήταν όπωσδήποτε πολύ ένδιαφέρουσα), άλλά
γιατί στό ίδιο βιβλίο ύπάρχει κι ένας
τρίτος πρόλογος: τού Τάκη Λαμπρία,
γνωστού πολιτικού στελέχους τής δε
ξιάς.
Είναι πάγια τακτική τού κ. Παν. να
χρησιμοποιεί τή γειτνίαση (μέ τήν κυ
ριολεξία τής λέξης) σάν πολιτικό έπιχείρημα, χωρίς νά έξετάζει άν είναι
ήθελημένη ή συμπτωματική; Ά ν γίνε
ται νά έξαχθούν πολιτικά συμπεράσμα
τα γιά κάποιο πρόσωπο έπειδή ένα
κείμενό του δημοσιεύεται μαζί μέ τό
κείμενο κάποιου άλλου στό βιβλίο ένός
τρίτου γιατί νά μήν άξιολογηθεί καί τό
γεγονός ότι κάποιος έργάζεται ή γευμα
τίζει δίπλα στο γραφείο ή τραπέζι κά
ποιου άλλου, στήν έπιχείρηση ή ταβέρ
να ένός τρίτου; Χρησιμοποιεί ό κ. Πάν
άνάλογα κριτήριο όταν κάνει τήν αύτοκριτική του; Άλλά κι άν άκόμη θεωρη
θεί άπό πολλούς ότι είναι παρατραβηγ
μένη μιά τέτοια έπέκταση, είναι βέβαιο
ότι άν χρησιμοποιήσουμε τήν παραπά
νω πρακτική μπορούμε θαυμάσια νά
άξιολογήσουμε πολιτικά τόν κ. Πάν: τό
άρθρο του δημοσιεύεται στό ίδιο τεύ
χος (άρ. 10) μέ τήν συνέντευξη πού
πήρε ό Σχολιαστής (μεταξύ άλλων καί)
άπό τόν κ. Τάκη Λαμπρία.
Νίκος Παπαϊωάννου
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Γρ ά μ μ α τα
... Μετανοώ
Αγαπητέ Σχολιαστή
"Αν καί σέ έβριζα άσκημα στό γράμ
μα μου, πού δημοσίευσες, έν τούτοις
τολμώ, σάν τό άσωτο υιό, νά ζητήσω
συγνώμην. "Αν δέν είσαι δογματικός
πρέπει νά τή δεχτείς. Ή Πάτρα είναι
μικρή καί έχω πρόσωπο, καί τό γράμμα
μέ έκθέτει άνεπανόρθωτα.. πρέπει νά
μέ δημοσιεύσεις ξανά...
Τό κουφό τής ϋποθέσεως είναι ότι:
ένώ είμαι «Γιώτα πέντε», μέ κρατικό
δίπλωμα τρέλας, ποιητής, καί τρυφερός
άναρχικός, στό γράμμα φαίνεται πώς
είμαι σκέτη αντίδραση. Πού νά μέ
πάρει ό διάβολος αυτή τή στιγμή! άλήθεια σοΰ λέω! ήμουνα ντεφορμέ όταν
τόγραψα... τό κατάλαβα τό λάθος μου
άμέσως, άλλά δέ σκέφτηκα νά πάρω ένα
τηλέφωνο νά μή τό δημοσιεύσεις.
Τό θέμα τού στρατού είναι άπλό:
πρέπει νά υπάρχει καί νάναι ανθρώπινος
σού τό έγραψα: Τά όνειρά μας γιά έναν
όμορφο κόσμο πρέπει νά είναι μυστικά.
Είμαστε πολωμένοι δέ μπορούμε νά
σπάσουμε τά σύνορα. Τούς τρακόσους
έβδομήντα πέντε πού είναι στή φυλακή
(άνακαλώ! άνακαλώ!) τούς παραδέχο
μαι (τό άλλο δέν τό άνακαλώ: ναι, οί
ιεχωβάδες είναι σιωνιστική όργάνωση)
όσο γιά μένα πού δέν πήγα φαντάρος, ή
άλήθεια είναι πώς δέ λούφαρα, άλλά
πραγματικά είχα πρόβλημα.
Αγαπητέ Σχολιαστή είμαι άπελπισμένος: οί φίλοι μου θά μέ διαγράψου
νε, τό κορίτσι μου θά μέ παρατήσει,
έχω πρόσωπο καταλαβαίνεις; πρέπει νά
μέ δημοσιεύσεις. .
Από τό γραφικό μου χαρακτήρα,
μπορείς νά καταλάβεις τό πάθος μου
αυτή τή στιγμή. Σάν έμπρακτη άπόδειξη τής συγνώμης μου, σού στέλνω
ποιήματα σοκολάτες καί τριαντάφυλλα.
Καί μιά φωτοτυπία τού ... διπλώματος.
Γιώργος Βοΰρος

Αγαπητέ Σχολιαστή,
διάβασα στό τεύχος σου τού Μαρτίου,
έπιστολή αναγνώστη σου καί — προ
φανώς — καί τής « Έποπτείας», όπου
ζητείται νά άπαντήσω άμέσως γιά τήν
συνεργασία τού κ. Α. ΓΙαπανδρόπουλου
στό περιοδικό μας. Ή Έποπτεία είναι
περιοδικό πού μάχεται καί άρα δέν
φοβάται τράκα τρούκες. Γ Γ αυτό καί μέ
όλη μου τήν χαρά θά απαντούσα στήν
έπιστολή τού άναγνώστη σου ΣΚ (δέν
γνωρίζω τά υπόλοιπα γράμματα). Προϋ
πόθεση όμως διαλόγου είναι ή έπωνυμία. Καί θά έπρεπε νά ξέρεις πώς αύτό
θά έπρεπε νά είναι προϋπόθεση καί
σ'έσένα πρίν δημοσιεύσεις έπιστολές
τέτοιου περιεχομένου.
Παρ' όλα αύτά πολύ σέ χαίρομαι κι
έλπίζω νά συνεχίσεις μέ τό ίδιο κέφι
όσο μπορείς περισσότερο.
Μέ έκτίμηση
Παναγιώτης Λρακόπουλος
(έκδοτης τής ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ)
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Ευχαριστήριο
Αγαπητοί φίλοι
Ευχαριστώ πάρα-πολύ γιά τή συμπαρά
στασή σας στό περιοδικό «ΚΡΑΞΙΜΟ»
πού θά ξυ. ακυκλοφορήσει σέ λίγο και
ρό πάλι στο τέλος των δικαστικών
άποφάσεων.
Σάς εύχομαι καί καλή έπιτυχία γιά τό
«ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ» καί αν χρειαστείτε ο
ποτεδήποτε μία βοήθεια άπό τήν πλευ
ρά μου άλλά καί άπό τά παιδιά τού
Α.Κ.Ο.Ε. θά' μαι στή διάθεσή σας.
Σάς χαιρετώ
[Ιάολα

Σαββάτο βράδυ κι είν'όλα μαγεμένα
άπ ' τόν αυλό κάποιας μυστήριας μουσικής
Σαββάτο βράδυ, τ ' άλογά μου αφηνιασμέ
να
δίνουν τό στίγμα μιας άλλης έποχής
Στις φλέβες μου άργά κυλ,ά τό α'ιμα
κι ό έρωτάς μου ποτάμι άστέρευτης πηγής
Σαββάτο βράδυ σ ' άναζητώ άπεγνωσμένα
λίγο άκόμα άν άργήσεις πιά δέ θά μέ
βρεις.
Στόν καθηγητή μου
A

Καταγγελία
Καταγγέλλουμε άπαράδεκτη άπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστο
λιού Κεφ/νίας 1/22-2-84.
Φιμώνεται ολοκληρωτικά έλευθερία
έκφρασης.
Ισχνή, περίεργη, περιστασιακή
πλειοψηφία άπαγορεύει πραξικοπημα
τικά συνεργασία Δήμου Αργοστολιού
μέ «Πειραματική Θεατρική Ομάδα» Οί
Κεφαλλονίτες ( Αστική καλλιτεχνική
έταιρεία/Α.Α. πρωτ. Κεφ/νίας 11/84)
τής όποιας πρόεδρος είναι συγκεκριμέ
νη σκηνοθέτιδα ή όποια διαβάλλεται
προσωπικά-συστηματικά, καταδικαζό
μενη γιατί τόλμησε σκηνοθετήσει ντοκυμαντέρ «Μυστήρια τής Κεφαλλονιάς
"Αγιος Γεράσιμος-'Άγιος Λασκαράτος»
προβλήθηκε άπό ΕΡΤ-2 3-1-84.
Ή απαγόρευση αυτή πού είναι καθο
ριστική γιά μέλλον θεατρικής δραστη
ριότητας στό νησί έρχεται δέκα μόλις
μέρες πριν άπό παράσταση ή όποια
μάλιστα είναι ύπό τήν αιγίδα τού Υ 
πουργείου Πολιτισμού καί έπιστημών.
Πιστεύοντας ότι τέτοιου είδους άνατριχιαστικές άποφάσεις θυμίζουν επο
χές σκοταδισμού ζητάμε άμεση συμπαράσταση-δραστηριοποίηση κάθε έλεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΛΑ
«ΟΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΕΣ»
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΗΛ. 0671-23445
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΗΜ. ΚΟΥΓΙΑΝΌΣ

Μυστήρια των Παρισίων
EN PARISIOIS ΤΗ 22a FEVROUARIOU 1984
LAOMISITE KAKOSCHOLIASTI,
DIAVASA EIS ΤΟ TEYHOS TOU FEVROUARIOU TO ARTHRO SOU GIA
THN ARNHSH THS STRATEYSIS
STHN ELLADA (DILADI DEN TO
DIABASA OLOKLIRO DIOTI OPOS
THA DEIS EHO POLLES KAI SOVARES ASHOLIES EDO STIN ESPERIA), KAI AN SOU PO OTI EFRIXA
ΕΙΝΑΙ LIGO.
LEGOME S.C. ATOPOULOS (PROKEITE PERI PSEYDONYMOU ALLA
LOGO DIMOSIOS IPALILOS KATALA VAINEIS) KAI EIMAI DIEYFTYNTIS TIS EN PARISIOIS EDREYOUSIS YPIRESIAS PARAKOLOUTHISEOS ANTHELINIKON DIMOSIEUMATON STON ELLINIKO ΤΥΡΟ. I
IPIRESIA ΑΥΤΗ EDREYEI EDO
DIOTI EGO DEN BORO NA ERTHO
STIN ELLADA OS LIPOTAKTIS. DI
LADI DEN EIMAI AKRIBOS LIPO
TAKTIS ALLA OS IOS DIPLOMATIKOU YPALLILOU ME TO KOLPO
TIS DITHEN KATOIKIAS STO EXOTERIKO DEN ΕΚΑΝΑ ΤΗ THITIA
MOU, OPOTE DEN KATAZITOUME
MEN ALLA OPOIOS FYLAEI TA
ROUHA TOU TA EHEI OLA Kl EPEITA AN SE PIASOUN ANTE N
APODEIXEIS OTI DEN EISAI ELEPHANDAS. ETSI ΚΑΝΑΜΕ H STISAME EDRA EDO.
TO ARTHRO SOU LOIPON ME EFERE SE DISKOLI THESE DIOTI ONTAS D IE Y T H IN T IS THS Y.PP.A.D., EIMAI YPOHREOMENOS
NA KANO ANAFORAN DIA TO ARTRO SOU APO TIN ALLIN DE OS MI
EHON ΚΑΝΙ THITIAN NIOTHO SINAISTHMATIKOS SINDEDEMENOS
ME TO THEMA SOU. PRAGMATIKA DEN XERO TI NA KANO. DI
ΑΥΤΟ SAS PARAKALO NA AKOLOUTHISETE TO PARADEIGMA TOU
YGIOS SKEPTOMENOU TYPOU KAI
NA MIN GRAFETE TIPOTA. OUTE
YPER OUTE ΚΑΤΑ. DIOTI PERSI
TO KALOKAIRI IDA ENA CHRONOGRAFIMA TOU AUTOKINHTISTOU KURIOU KOSTA KAKAVA
STA «ANEPIKAIRA», OPOU ELEGE
GIA TA MAMOTHRAFTA POU AFTOCTONOYN KAI DEN IXERA
PALI TI NA KANO. SIOPI LOIPON
SAS PARACALO. ETSI POU NA APOKTISETE TIN KYKLOFORIA TOY
TAHYDROMOU.
SYGNOMI POU SOU GRAPHO SE
XENI GRAFOMIHANI ALLA I IPI
RESIA ΕΙΝΑΙ TOU MELLONTOS (YPARCTOS SOSILIASMOS) KAI OPOS
PROKEITAI NA KATHIEROTHOUN
SYNTOMA Ol LATINIKOI CARACTIRES STIS DIMOSIES YPIRESIES
EIMASTE ΕΤΟΙΜΟΙ GIA TIN ALLAGI.
ME FILIKO ENDIAFERON
s. C. A T O P O U L O S

ΔΙΕΘΝΗ

>

θυμίζει πώς τά διερχόμενα άεροσκάφη τής ΡΑΦ γιά τήν κοντινή βάση
κάνουν ήδη περισσότερο θόρυβο!
Καί γιά τούς πονηρούς: στό χωριό
αύτό δηλώνεται πώς δεν πρόκειται νά
γίνει έκπαίδευση άνταρτοπόλεμου
γιά τή Βόρεια ’Ιρλανδία: Ή «Τενεκεδούπολη», όπως λέγεται άντίστοιχο κατασκεύασμα τών "Αγγλων στή
Δυτ. Γερμανία καί άλλα πεδία έκπαίδευσης, πίσω στήν πατρίδα, κάνουν
ήδη αύτή τή δουλειά.
Κ.

Στή Νικαράγουα, ή νόμιμη άστική
άντιπολίτευση πού άντιπροσωπεύεται άπό τό λεγόμενο «Δημοκρατικό
Συντονισμό», έχει στριμωχτεΐ γιά κα
λά. Αύτή απαιτούσε προηγουμένως
άπό τούς Σαντινίστες τήν έπίσπευση
διεξαγωγής τών έκλογών. Τώρα τίς
καταγγέλλει καί άποδοκιμάζει τήν
άπόφαση τών Σαντινιστών νά δώ
σουν δικαίωμα ψήφου στούς νέους
άπό 16 χρονών. Τό μέτρο αύτό τό
ζητούσαν οι όργανώσεις τής Σαντινιστικής νεολαίας, ξεκινώντας άπό τή

«Θά χτίσω
στή Γερμανία
καινούργιο
Χόλυγουντ»
"Αν καί οί συζητήσεις καί διαμά
χες πού διεξάγονται τόν τελευταίο
καιρό περιορίζονται στά τελειοποιη
μένα ατομικά όπλα περιορισμένου
βεληνεκοΰς, αύτό καθόλου δέν ση
μαίνει πώς ή Δύση θεωρεί τόν συμβα
τικό πόλεμο ξεπερασμένο καί παλιο
μοδίτικο.
"Ετσι ό βρετανικός στρατός περι
μένει τήν έγκριση άπό τή δυτικογερμανική πολεοδομία γιά νά χτίσει ένα
χωριό μέ σπίτια, δρόμους, ταβέρνες
καί έλεύθερους χώρους όπου θά έξασκεϊται σέ πραγματικές συνθήκες —
καί έν μέρει μέ πραγματικά πυρά —
στή μάχη μέσα σέ πόλεις.
Φαίνεται πώς ή Βηρυτός, μετά τήν
μάλλον μέτρια άπόδοση τών δυτικών
ειρηνευτικών δυνάμεων, δέν ένδείκνυται γιά τέτοιες έκπαιδευτικές δρα
στηριότητες.
Τό χωριό θά χτιστεί δίπλα σέ ένα
πραγματικό χωριό τής Κάτω Σαξο
νίας, στήν κεντρική βόρεια Γερμα
νία, έκατό χιλιόμετρα άπό τά άνατολικογερμανικά σύνορα καί έκτιμάται
δτι θά κοστίσει 24 έκατ. μάρκα (περ.
I δισ. δραχμές). (Τύφλα νά ’χει τό
Χόλυγουντ! Ποιος θυμάται τήν άμερικάνικη -Μάχη» στήν τηλεόραση;)
Ό βρετανικός στρατός διαπίστωσε
πώς υπάρχει έπιχειρησιακή άνάγκη
γιά τήν πολεοδομική αύτή παρέμβα
ση, έπειδή ή βορειογερμανική πεδιά
δα διαθέτει πολλά χωριά καί κωμοπόλεις μέσα άπό τά όποια πρέπει νά
άμυνθούν οί δυνάμεις τής έλευθερίας
σέ περίπτωση έπίθεσης άπό τό Σύμ
φωνο τής Βαρσοβίας. Τά αντιαρματι
κά θά είναι τά κύρια δπλα πού θά
χρησιμοποιηθούν, άπό μονάδες πεζι
κού καί τεθωρακισμένων.
'Αρκετός χρόνος σπαταλήθηκε γιά
νά έπιλεγεΐ τό κατάλληλο μέρος γιά
νά χτιστεί ή Άουγκούστα, όπως θά
όνομαστεί τό χωριό-πρότυπο πού
πρόκειται νά άνεγερθεΐ σύμφωνα μέ
τίς αύστηρές προδιαγραφές τού γερ
μανικού οικοδομικού κανονισμού.
Οί κάτοικοι τού ΰπάρχοντος χω
ριού δέν φαίνονται ικανοποιημένοι
άπό τό σαματά πού θά γίνεται δίπλα
στό σπίτι τους καί δέν άρκοΰνται σέ
ένα φυσικό φράγμα άπό δέντρα πού
υποτίθεται πώς θά χωρίζει τό πραγ
ματικό άπό τό άληθινό χωριό (ποιό
είναι ποιό;). Μέ δόση βρετανικού
φλέγματος ή στρατιωτική άρχή ύπεν-
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στό γενικό έξοπλισμό τών έργατών
καί άγροτών καί συνοδεύεται άηό
ριζικές μεταρρυθμίσεις όπως ή άγροτική.
Σ’ αυτά τά πλαίσια, ψηφίζοντας τό
Σαντινιστικό μέτωπο στίς 4 Νοέμβρη
— δυό μέρες πρίν τίς προεδρικές
έκλογές στίς ΗΠΑ — οί έργαζόμενες
μάζες στή Νικαράγουα θά χρησιμο
ποιήσουν τίς έκλογές γιά νά έκφράσουν τή θέλησή τους νά προχωρή
σουν στό δρόμο τής πάλης ένάντια
στήν αστική τάξη καί τόν ιμπεριαλι
σμό, γιά τίς δημοκρατικές καί κοινω
νικές διεκδικήσεις τους, γιά τό σεβα
σμό του δικαιώματος έθνικής αυτο
διάθεσης.
Είναι αυτό πού έξηγεΐ τόν πανικό
τής άστικής αντιπολίτευσης στή Νι
καράγουα.
'Ελένη 'Αστεριού

Πολιτικό άσυλο
γιά τούς
άντιρρησίες
συνείδησης

Νικαράγουα:
Μπροστά
στίς έκλογές
Ή άπόφαση τής σαντινιστικής κυ
βέρνησης νά διεξάγει τίς έκλογές
στίς 4 Νοέμβρη 1984 (ένώ προβλεπόταν γιά τό ’85), στό μέτρο πού ή
«άπουσία έκλογών» χρησιμοποιού
νταν άπό τήν κυβέρνηση τών ΗΠΑ
σάν πρόσχημα γιά τήν φιλοπόλεμη
πολιτική τους, είναι μιά πρωτοβου
λία άπό τήν πλευρά τής Νικαραγουανής κυβέρνησης, πού μπορεί νά συμβάλει στήν άκόμα μεγαλύτερη άπομόνωση τής κυβέρνησης Ρέηγκαν άπέναντι στ ήν παγκόσμι α καί
βορειοαμερικανική κοινή γνώμη.

θέση πως οί νέοι πού συμμετέχουν
στήν υπεράσπιση στής έθνικής κυ
ριαρχίας καί τήν άνάκαμψη τής οι
κονομίας έχουν τό δικαίωμα νά έκφραστούν γιά τό πολιτικό μέλλον
τής χώρας τους. Είναι προφανές πώς
αύτό τό δημοκρατικό δικαίωμα είναι
άκόμα μιά κατάκτηση τού νικαραγουανού λαού καί Ιδιαίτερα τής νεο
λαίας.
Ό «Δημοκρατικός Συντονισμός»
ιςαλεί τώρα σ' ένα «έθνικό διάλογο»
στόν όποιο νά συμμετέχουν καί οί
ένοπλες άντεπαναστατικές συμμορίες
τής FDN (πρώην σομοζικοί) καί τής
ARDE (τών Ρομπέλο καί Έντεν Πά
στορα). άζει μάλιστα τήν έκπλήρωση
αυτής τής άπαίτησης σάν προϋπόθε
ση γιά τή συμμετοχή στίς έκλογές.
Τή στιγμή πού ή «έκθεση Κίσσιγκερ» προβλέπει «οικονομική βοή
θεια» στή Κεντρική Αμερική ύψους
24 δισεκατομμυρίων δολλαρίων γιά
τά 5 προσεχή χρόνια, άναφέροντας
ρητά πώς «υπάρχουν περιστάσεις
στίς όποιες ή χρησιμοποίηση βίας
(...) μπορεί νά είναι άναγκαία»· τή
στιγμή πού μόλις τέλειωσαν τά στρα
τιωτικά γυμνάσια Ahuas Tara II άναγγέλλονται τά Ahuas Tara III καί
όλόκληρη ή 'Ονδούρα έχει μεταβληθεΐ σέ στρατιωτική βάση τών ΗΠΑ'
τή στιγμή αύτή ή δύναμη τής Σαντινιστικής έπανάστασης στηρίζεται

Στήν Οικολογική 'Εφημερίδα Ν.
11 δημοσιεύτηκε ή άπόφαση — πρό
ταση τής συνάντησης τών σοσιαλι
στών εύρωβουλευτών γιά τά δικαιώ
ματα τών^ άντιρρησιών συνείδησης.
Διαβάζουμε άνάμεσα στ’ άλλα:
«...6 . "Ατομα πού ζητάνε άσυλο έχο
ντας φύγει άπό τή χώρα τους γιατί
δέν τούς έπιτρέπεται ή δυνατότητα
έπιλογής τής άρνησης [στράτευσης]
γιά λόγους συνείδησης σύμφωνα μέ τίς
πιό πάνω άρχές, θά έχουν τήν άπαίτηση νά άναγνωριστοΰν σάν πολιτι
κοί πρόσφυγες στά κράτη μέλη τής
ΕΟΚ πού άποδέχονται αύτές τίς άρ
χές»·
Προτείνουν δηλαδή οί σοσιαλι
στές ευρωβουλευτές νά έχουν τό δι
καίωμα, όσοι δέν μπορούν νά άρνηθούν τή στράτευση γιά λόγους συνεί
δησης στήν πατρίδα τους, νά ζητή
σουν πολιτικό άσυλο σέ μιά χώρα πού
έπιτρέπει τήν «άντίρηση συνείδη
σης».
Προοδευτική όπωσδήποτε ή στά
ση τής σοσιαλιστικής όμάδας τού
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τό ΠΑΣΟΚ, όμως, πού άνήκει σ’ αύτή τήν
όμάδα, ιδς πότε θά θεωρεί δτι τό
«άξιόμαχον» τού 'Ελληνικού στρα
τού έξαρτάται άπό τήν καταναγκαστική θητεία όσων άρνούνται γιά
συνειδησιακούς λόγους νά τήν ύπηρετήσουν;
Κ.Β.

είγματα πώς άντιλαμβάνεται τή
δημοσιογραφική δεοντολογία δίνει ό
Κώστας Χαρδαβέλλας στά ΝΕΑ μέ
ρεπορτάζ γιά τήν μουσουλμανική μειονότητα
τής Δυτικής Θράκης (στίς 12 καί 13
Μαρτίου). Είναι ή έπαύριο τής συνέντευξης
του πρωθυπουργού στήν άγγλική τηλεόραση,
τά ΝΕΑ άποφασίζουν νά διαλευκάνουν τό
έρώτημα τού Τόνγκ καί άποφαίνονται: Ό χ ι
μόνο δέν καταπιέζεται ή μουσουλμανική
μειονότητα, άλλά άντίθετα έχει ιδιαίτερα
προνόμια, τά όποια έκμεταλλεύεται σέ βάρος
τού έλληνικό στοιχείου. Είναι άπόλυτα
κατανοητή ή άγωνία τού ρεπόρτερ νά
δικαιώσει την «έθνική άποψη», πάνω στό
μειονοτικό καί νά άποκρούσει τίς
κατηγορίες τής τουρκικής προπαγάνδας. Τά
έπιχειρήματα όμως πού χρησιμοποιεί,
άστήρικτα καί άλληλοσυγκρουόμενα μάλλον
τούς άντίθετους σκοπούς έξυπηρετούν. "Ας
δούμε όρισμένα παραδείγματα. Πρώτα —
πρώτα όλο τό κείμενο βρίθει άπό
χαρακτηρισμούς καί βαριές φράσεις όχι
μόνο «γιά τούς λίγους σωβινιστές
φιλότουρκους μουσουλμάνους, τούς πράκτορες
τής Τουρκίας», κλπ, δπως λέει στήν
κατακλείδα, άλλά γιά τό σύνολο τής
μουσουλμανικής μειονότητας. Τήν όποια
άλλωστε σέ πολλές περιπτώσεις
άντιδιαστέλλει άνοιχτά πρός τό «έλληνικό»
κι όχι τό «χριστιανικό» στοιχείο. Δέν
περιορίζεται ό κ. Χαρδαβέλλας νά βρίζει
αύτόν πού τού παίρνει συνέντευξη:
«Προκλητικός, σέ βαθμό πού αναρωτιέσαι
τελικά πού στηρίζεται αυτός ό άξεστος, σχεδόν
κυνικός μουσουλμάνος...» «Ζητάω άπ’αύτόν
τόν προκλητικό άνθέλληνα πού κανονικά θά
έπρεπε άπό καιρό νά τόν είχαμε διώξει άπό
τήν Ελλάδα..»
Μιλάει γιά όλους τούς μουσουλμάνους, οί
όποιοι όχι μόνο «στα μαγαζιά τους πουλάνε
πιό φθηνά προκαλώντας άθέμιτο συναγωνισμό»,
άλλά καί «μέ έντολή τού προξενείου
Κομοτηνής, οί μουσουλμάνοι έργάτες
προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους σέ ελληνικές
έπιχειρήσεις μέ χαμηλότερο ημερομίσθιο,
άπ’δ.τι οί Έλληνες. Έτσι έχουν καταφέρει νά
έργάζονται όλοι οί μουσουλμάνοι καί νά έχουν
μείνει άνεργοι πολλοί Έλληνες».
Τό έπιχείρημα τής άνεργίας είναι ή
δικαιολογητική βάση κάθε ρατσισμού καί
σωβινισμού στή σημερινή Εύρώπη τής
οικονομικής κρίσης. Ά πό τόν φασίστα Λέ
Πέν στή Γαλλία ως τόν όμοϊδεάτη του
Στράους στή Γερμανία, τό σύνθημα «Έξω
οί ξένοι» ποντάρει στό φάσμα τής
υποαπασχόλησης καί τής άνεργίας. Άλλά
άκόμα κι άν υποθέσουμε ότι όλοι οί
μουσουλμάνοι είναι ένεργούμενα τής
Άγκυρας τό έρώτημα πού τίθεται είναι
άλλο: τί κάνει τό ύπουργεΐο έργασίας γιά
τήν παραβίαση τού κατώτατου ήμερομίσθιου
'Ελλήνων πολιτών καί τήν
ύπερεκμετάλλευσή τους άπό Έλληνες
έργοδότες; Εφόσον τά πράγματα είναι όπως
τά λέει ό κ. Χαρδαβέλλας προκύπτει θέμα
παραβίασης τού ίδιου τού Συντάγματος. Δέν
άρκεΐται όμως σ'αύτή τή διαπίστωση: « Ή
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δημοσιογραφική έρευνα στίς πόλεις καί τά
χωριά τής Θράκης άποκάλυψε σημεία καί
τέρατα τής τουρκικής δραστηριότητας (μέ
άπεσταλμένους είδικούς προβοκάτορες καί
πράκτορες)».
Αντιγράφουμε ένα άπό τά «σημεία καί τά
τέρατα»; «Σέ κάθε έκλογές ή ~Αγκυρα
άποφασίζει ποιούς θά ψηφίσουν οί
μουσουλμάνοι τής Θράκης. Τό 1977 έδωσαν
80Ψο οτήν Εθνική Παράταξη καί τό 1981 65%
στό Π A ΣΟΚ».
Εμβρόντητοι οί άναγνώστες τών ΝΕΩΝ
θά ψάχνουν φαντάζομαι τί άπ 'τά δύο
συμβαίνει:
Φιλοσοσιαλιστική στροφή τής Άγκυρας ή
έκτίμηση ότι θά άποσταθεροποιηθεϊ τό
έλληνικό κράτος μέ τήν κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ; Καί οί δυό έκδοχές δέν είναι τόσο
εύπεπτες γιά μιά συμπολιτευτική έφημερίδα.
Άλλά είπαμε: πάνω άπ' όλα τό ΕΘΝΟΣ.
Καταγγέλλει ό Κώστας Χαρδαβέλλας έναν
Ά γγλο δημοσιογράφο πού «ήρθε στήν 'Αθήνα
συνάντησε δύο ξένους διπλωμάτες στήν πλατεία
Κολωνακίου. έξαφανίστηκε γιά μερικές ώρες
(λέγοντας ότι πάει στή Θράκη) καί μετά έγραψε ένα
φοβερό άνθελληνικό άρθρο».
Αναρωτιέμαι, κοιτάζοντας τή φωτογραφία
τού κ. X. μέ τόν γιό τού μουφτή Ξάνθης, γιά
πόσες ώρες έξαφανίστηκε ό ίδιος γιά νά κάνει
τό φοβερό φιλελληνικό ρεπορτάζ.

έν περιορίζεται βέβαια στά ΝΕΑ ή
έθνικιστική έξαρση. Τό σύνολο
τού Τύπου, κυρίως τού
συμπολιτευόμενου, ξεσπάθωσε μετά «τή
συνέντευξη Τόνγκ» καί έπιδόθηκε σέ εύγενή
άμιλλα ποιος θά ξεστομίσει τή μεγαλύτερη
άκρότητα. « Ό Τόνγκ παραδέχτηκε δτι έχει
παντρευτεί Τουρκάλα», λές καί ή όμολογία
έγινε μετά άπό ισχυρές πιέσεις καί άπό
μόνη της έξηγεΐ τά πάντα. Ό λοι βέβαια
συμφωνούν σέ ένα: ότι κανένα πρόβλημα
μειονότητας δέν υπάρχει καί ότι οί
δημοσιογράφοι ήταν «βαλτοί». Ή
έπιχειρηματολογία όμως στολίζεται μέ κάθε
είδους κοσμητικά πού όχι μόνο δέν
στηρίζουν τήν «έθνική πολιτική», άλλά
άποτελούν άπτά παραδείγματα σωβινισμού
καί ρατσισμού. Άκόμα κι ό προσεκτικός
στίς έκφράσεις του Φρέντυ Γερμανός δέν
παρέλειψε νά έπισημάνει στό ΕΘΝΟΣ ότι οί
μουσουλμάνοι τής Θράκης
πολλαπλασιάζονται «μέ ρυθμούς
κονικλοτροφείου». Είναι άδύνατον βέβαια νά
μεταφέρουμε έδώ όλα όσα γράφτηκαν καί
λέχθηκαν. Κάνουμε μόνο μιά έξαίρεση. Στό
καθημερινό χρονογράφημα τού Διονύση
Τζεφρόνη στίς ΕΙΔΗΣΕΙΣ παρομοιάζονται οί
τρεις Άγγλοι δημοσιογράφοι μέ «τρεις
άόελφές, τήν ‘Ασχήμια τήν Τουρκοφιλία καί
τήν Χυδαιότητα».
Χοντροκομμένα υπονοούμενα γιά τόν
άνδρισμό τών δημοσιογράφων τού τύπου
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«Καλέ νά τού ριχτούμε», «σίγουρα έχουν
άλλους άπό πίσω τους, μάλιστα άπό πίσω
τους», «οί τρεις αδερφές, μέ τά πάθη τους, μέ
τά άπωθημένα τους, μέ τά βίτσια τους μέ τά
δλα τους», «οί τρεις χάριτες», κλπ, είναι τά
μόνα έπιχειρήματα πού διαθέτει όπως
φαίνεται ό συγγραφέας (;) Δ. Τζεφρόνης.
Καί αύτό βέβαια έλάχιστα μάς ένδιαφέρει.
’Εκείνο πού μάς κάνει νά άνησυχούμε είναι
τό κλίμα πού διαμορφώνεται καί πού
έπιτρέπει σέ τέτοια κείμενα νά κατακλύζουν
τίς δημοκρατικές έφημερίδες. Φαίνεται ότι ό
έθνικισμός είναι ή άχίλλειος πτέρνα τού
προοδευτισμοΰ μας.

αύτή τήν ίδια στήλη τών ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ό Διονύσης Τζεφρόνης έγραφε:
«Τόν πρωθυπουργό μας. τούς πολιτικούς
μας, τή χώρα μας, τό λαό μας, μπορούμε νά
τούς βρίζουμε καί μόνοι μας - καί αύτό
κάνουμε μιά ζωή». Ό λοι νομίσαμε ότι
έπρόκέιτο άπλά γιά φραστικό σχήμα. Πώς
είναι δυνατόν ή άπογευματινή τής Αλλαγής
νά βρίσει τόν πρωθυπουργό; Φαίνεται όμως
ότι ό κ. Τζεφρόνης είχε ύπόψη του άλλες,
βαθύτερες διεργασίες. Δέν πέρασαν πέντε
μέρες καί οί ΕΙΔΗΣΕΙΣ σέ πηχυαϊο τίτλο
(βοηθώντος καί τού ταμπλόιντ πού μόνο
πηχυαϊο σηκώνει) κατηγορούσε τό σχέδιο
νόμου γιά τόν Τύπο ώς φασιστικό:
ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟ «ΝΟΜΟ ΜΑΡΟΥΔΑ». "Ας
μή βιαστεί κανείς νά... χειροκροτήσει: Δέν
πρόκειται γιά άπόδειξη τής «σχετικής
άνεξαρτησίας» μιας έφημερίδας πού, άν καί
φιλοκυβερνητική, έπικρίνει τά τρωτά τής
πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. Άπλά βρισκόμαστε
μπροστά σέ μιά ριζική στροφή τής
συνθηματολογίας τής έφημερίδας. Τήν
έπομένη, ό γιγαντότιτλος ήταν ΝΕΟ ΚΥΜΑ
ΑΥΞΗΣΕΩΝ, ό γνωστός δηλαδή άφηρημένος
τίτλος τών έφημερίδων τής άντιπολίτευσης
όταν έχουν στερέψει δλα τά άλλα έπίκαιρα
θέματα. Πρόκειται έπομένως γιά τό δεύτερο
κατά σειράν κρούσμα αιφνίδιας άλλαγής
πλεύσεως μιας έφημερίδας μετά τόν σχετκά
πρόσφατο έκπασοκισμό τού ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ. Βέβαια τά πράγματα αύτή τή φορά
είναι κάπως διαφορετικά. Ή άλλαγή
πλεύσης άφορά... μόνο τό κεντρικό θέμα τής
ήμέρας, καθώς ή υπόλοιπη ύλη διατηρεί τόν
στενά φιλοπασοκικό χαρακτήρα της. Ή
δύναμη τής άδράνειας; Μένει ν' αποδειχτεί.
Πολλά άκούγονται γιά τή βεβιασμένη αύτή
άλλαγή. Όπως π.χ., ότι πρόκειται γιά μιά
κάπως άκομψη αίτηση παροχής δανείου, ή
άκόμα ότι τό κλείσιμο τής έφημερίδας πού
είναι έπί θύρας έπιβάλλει τήν τεχνητή
άπομάκρυνσή της άπό τό κόμμα, ώστε νά
μήν ύποστεϊ αύτό τίς φθαρτικές συνέπειες
τής άποτυχίας. Γεγονός πού έπιπλέον έχει
το προσόν νά παρέχει στόν κ. Πώποτα τίς
δάφνες τού... άντιστασιακού. "Ας μήν
ξεχνάμε ότι έτοιμάζεται καί τό καθημερινό
ΒΗΜΑ. Δέν θά άργήσει νά φανεί τί
άκριβώς συμβαίνει. ’Εκείνο όμως πού
φάνηκε γιά μιά άκόμα φορά είναι τό
γεγονός ότι γιά τήν κρίση τού έλληνικού
τύπου δέν εύθύνεται ή... τηλεόραση.
Δ. Ψαρράς
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Μέ κλειστά
τά φώτα...
(Ακριβώς
σάν καί πρώτα)
Μέ στύλ δανεισμένο άπό γνωστό
σχολιογράφο (καί στιχουργό), αρχί
ζω καί 'γώ τή «φρυδιά»μου.Μιά πε
ρασμένη Κυριακή πού λέτε, μετά άπό
ένα έξοντωτικό μποτιλιάρισμα στην
παραλιακή λεωφόρο, καθόμασταν μέ

μπαρόκ.
Πέμπτο: Παίχτες (δύο) πού εύγενώς άμιλλόμενοι ψάχνουν γιά τίτ
λους τραγουδιών.
Έκτο: Guest-star άπ' τό χώρο τού
πενταγράμμου.
’Αποτέλεσμα τής συνεύρεσης των
ανωτέρω είναι τό παιχνίδι, πού παίζε
ται κάπως έτσι: Ό Μανιάτης «σεντγάγει» τήν πανέξυπνη «έγώτηση»
καί άμέσως ό Πλέσσας πλασάρει τή
νότα του. Ό διαγωνιζόμενος πού
είναι σέ καλύτερη θέση τήν άρπάζει
στόν άέρα κυνηγημένος άπ’ τό χρόνο
καί σουτάρει τόν τίτλο πού αν μπει
γκόλ του άποφέρει εκτός άπό δόξα,
διάφορα είδη προικός καί τζάμπα
ταξίδια στήν Κύπρο!
Καί ένώ όλα αύτά συμβαίνουν στό
γήπεδο Μαριδάκη κάτω άπό τό άνή-

Λt

τήν 'Ελένη άναπαυτικά στόν καναπέ
καί χαζεύαμε τηλεόραση, καταβρο
χθίζοντας δρακουλίνια καί κάτι γλυ
κά πού μάς είχε φέρει ό άδερφός τού
μπατζανάκη μου.
Ή ώρα θά ’ταν περασμένες όχτώ,
όταν άντελήφθημεν ότι παρακολου
θούσαμε τό τηλεπαιχνίδι «ΝΟΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ», γιά τό όποιο αξί
ζει, νομίζω, ν’ άναφερθούν ολίγα
τινά πρός ένημέρωση τών δυστυχι
σμένων πού δέν τό παρακολούθησαν
ποτέ.
Καταρχήν ή έν λόγω έκπομπή δια
θέτει όλα τά μυστικά τής έπιτυχίας:
Πρώτο: Νέο καί ώραίον ήθοποιό,
πού μετά τή μία (καί μοναδική) έπιτυχία του στή μεγάλη όθόνη πέρασε
στή μικρή σάν παρουσιαστής καί
έκτοτε πρωτοστατεί στό πλατώ σαγηνεύοντας τούς πάντες μέ τό «μπρίο»
καί τό δυναμισμό του, τήν έκπληκτική του άρθρωση καί τά εύστροφα
«σπηκαρίσματα».
Δεύτερο: ’Αναγνωρισμένο συνθέ
τη, πού ό παρουσιαστής τού βάζει νά
παίζει κατά καιρούς μία (άριθμός
ένα) νότα γιά κάθε τραγούδι.
Τρίτο καί Τέταρτο: Γνωστό (καί
Ικανό) σκηνοθέτη καθώς καί κατα
ξιωμένο (καί πανταχού παρόντα)
σκηνογράφο πού φιλοτέχνησε τό
ντεκόρ σέ στύλ διαστημικό-βλαχο-

συχο βλέμα τού προπονητή Κ. Φέρρη, τήν τελετή κλείνει ή Μπέθυ Άργυράκη, έρμηνεύοντας μοναδικά τό:
••Μέ κλαθτά τά φώτα Θάν καί πρώτα
τών χαλιών θου παίρνω τόν ιδρώτα
αχ! μου ελειπθεθ πολύ (δίθ)»
Άνάψτε κάνα φώς ρέ παιδιά!
"Ακης Άηδόνης

Ή Κατίνα
Στά «Νέα» τής 3ης Μαρτίου 1984,
στήν κριτική τής ταινίας « Εκπαι
δεύοντας τή Ρίτα» τού Λιούις Γκίλμπερτ, διαβάζουμε: «...Ό ένας είναι
6 καθηγητής τής φιλολογίας Μάικλ
Καίην, καί ή άλλη, μιά τελείως Μα
ρία, τσόκαρο σκέτο. Είναι κομμώ
τρια, ξανθή, λαϊκή, άμόρφωτη. Καί
τό 'χει βάλει σκοπό νά μορφωθεί
πηγαίνοντας σ' ένα άπό τά λεγάμενα
«άνοιχτά πανεπιστήμια». Τά δύο άντίθετα θά συναντηθούν, θά συγκρουσθούν, θά γίνει «τό σώσε». Διότι ή
Μαρία όρίζεται άπό μιάν άπέραντη
πίστη, άπό ένα άπέραντο πάθος γιά

τήν κουλτούρα. Τή θέλει, τήν ποθεί,
τήν όνειρεύεται. Γιά νά ξεφύγει (...)
άπό τά όρια, άφανή καί ύπουλα, πού
βάζει τό σύστημα καί πού τή θέλουν
σκέτη Μαρία καί μόνο (...). Ή Μαρία
θά γίνει ένα υπεύθυνο σκεπτόμενο
άτομο μέ μυαλό, κρίση καί πλήρη
δυνατότητα έπιλογών».
Το κείμενο ύπογράφεται άπό τή
γνωστή κριτικό Κατίνα Παπαδοπούλου.
Κ.Σ.

«Δρόμοι ’84»
Συναυλία
Lytton Parker Guy
Φαίνεται ότι τό φεστιβάλ τζάζ Pra
xis κάποια νερά ταρακούνησε.
Καί νά λοιπόν ένας νέος κύκλος
έκδηλώσεων «Αύτοσχεδιαζόμενης
μουσικής, χορού. Κινηματογράφου
καί Θεάτρου» άπό τίς 4-30 ’Απριλίου
στό θέατρο ΑΜΟΡΕ - Πριγκηπονήσων 10 — Σχολή Εύελπίδων.
Γενικός τίτλος «ΔΡΟΜΟΙ 84» καί
συνδιοργανώνουν: Υ.Ν.Γ.Α., ΥΠ.
Π.Ε., έταιρεία Σύγχρονης Τέχνης
«ΚΡΥΣΤΑΛΟ», Ε.Κ.Ι.Τ.Ε.Π., Κινη
ματογραφικός Τομέας τού Θ.Τ.Π.Α
καί 'Ανοιχτό Κέντρο Θεάματος.
Οί έκδηλώσεις προμηνύουν πολύ
μεγάλο ένδιαφέρον τόσο άπό τίς ξέ
νες συμμετοχές άλλά ίδιαιέτερα άπό
τήν πολύ μεγάλη συμμετοχή Ελλή
νων μουσικών. Πέρα άπό τούς γνω
στούς "Ελληνες μουσικούς τής τζάζ,
έχουμε καί δύο έκδηλώσεις αύτοσχεδιασμών μέ παραδοσιακά όργανα!
Ένδιαφέρον παρουσιάζει καί ή
συναυλία:
PAUL LYTTON (κρουστά καί ζω
ντανά ήλεκτρονικά)
EVAN PARKER (πνευστά)
BARY GUY (μπάσο)
πού γίνεται στή «ΙΡΙΔΑ» στις 3'Α
πρίλη, 8:30μ.μ. καί διοργανώνεται
άπό τό «ΚΡΥΣΤΑΛΟ» καί τήν ΕΣΣΥΜ.
Όλες αύτές οί έκδηλώσεις έχουν
έλεύθερη είσοδο! Τρέξτε λοιπόν νά
πιάσετε θέσεις — προβλέπεται συνω
στισμός!
Δ.Ο

ΓΜίΜΟΤΤΚ

ΣΧΟΛΙΑ

Ό ιππότης
τής αποκάλυψης

-

’Αδυναμία
ή ρατσισμός;
'Ενώθηκαν λοιπόν γιά νά «σώσουν
τό ελληνικό τραγούδι» οί «έθνικοί»
συνθέτες μας. Χαρήκαμε όλοι, αγνο
ώντας άκόμη τά θλιβερά παρασκή
νια. Ή «λύση σωτηρίας» όμως μάς
ήρθε «κεραμίδα». Νά μπει πρόσθετη
φορολογία στήν ξένη μουσική!!
"Οσοι έχουμε πέσει στό παράπτω
μα νά μάς άρέσει ή «ξένη» μουσική,
είτε ρόκ, είτε τζάζ, είτε κλασική,
ξέρουμε πολύ καλά τί σημαίνει αύτό.
Οί δίσκοι έλληνικής έκτύπωσης έ
χουν περάσει τίς 500 δρχ. Οί δίσκοι
ξένης έγγραφής κυμαίνονται γύρω
στό χιλιάρικο. Καί οί συνθέτες μας
λίγο πολύ ζητάνε νά τούς άκριβήνουμε κι άλλο!! 'Ενώ ό Λ. Παπαδόπουλος δηλώνει στά Νέα δτι τό ζήτημα
είναι «οικονομικής φύσης»,— πολλά
τά έξοδα στούς έλληνικούς δίσκους
βρέ παιδιά, σκεφθείτε καί πόσα λε
φτά... χάνει τό κράτος άπό τίς είσα-

X# %

γωγές — κι όχι ζήτημα «κουλτούρας».
'Εμείς πάντως νομίζουμε ότι τό
μέτρο δέν θά έχει έπιτυχία. Είδατε τί
έγινε μέ τό ούίσκυ; Ή τιμή διπλα
σιάστηκε άλλά ή κατανάλωση μάλ
λον αύξήθηκε!
Πώς νά τό κάνουμε! Καί δύο χιλιά
δες νά πάει ό δίσκος δέν γίνεται νά
προτιμήσουμε π.χ. τόν Άνδριόπουλο, πού υπογράφει περιχαρής τήν
έκκληση, άπό τόν Keith Zarrett!
Δύο λύσεις άπομένουν γιά τούς
«σωτήρες» μας.
"Η νά γράψουν καλή μουσική, όπότε ίσως πουλήσουν παραπάνω (άν
καί δυστυχώς, μέσα στό συρφετό τής
έλληνικής παραγωγής ή σχέση τής
ποιότητας μέ τίς πωλήσεις είναι πο
λύ άμφισβητίσημη).
Ή ν ' απαγορέψουν τελείως τήν ει
σαγωγή ξένης μουσικής. Τί θά κά
νουμε τότε; Θέλουμε δέ θέλουμε θά
καταλήγουμε στά «έγχώρια προϊό
ντα». Θά μπορούσαν έξάλλου νά πά
ρουν πληροφορίες γιά τήν άποτελεσματικότητα τού μέτρου άπό τήν έ
νωση συνθετών τού ’Ιράν. Αν δέ
κάνω λάθος κι ό Χομεϊνί κάτι ανάλο
γο έκανε, κι όλοι τώρα τραγουδούν
τό τραγούδι του.
Δ.Ο.

Δυναμική — μά καθόλου πρωτοφα
νής — έπίδειξη άπό τόν πασίγνωστο
γιά τό «χιούμορ» του Θόδωρο Κρητι
κό.
— Σέ κριτικήί;) του γιά τούς ΑΛΛΟΠΑΡΜΕΝΟΥΣ δημοσιευμένη
στόν Ταχυδρόμο (8 Μαρτίου), μάς
πληροφορεί γιά τό «νέο ίνδαλμα»
πού έχουν τώρα τήν εύκαιρία ν' άποκτήσουν οί θαυμαστές τών «άεροβικών άσκήσεων τής Τζέην Φόντα» καί
πού άκούει στό όνομα Μάγια Λυμπεροπούλου. Ή όποια «έπιδίδεται κάθε
βράδυ... σέ μιά σειρά θεαματικές τούμπες, πηδήματα, τρεχαλητά, βουτιές
καί πλήθος άλλα άκροβατικά νούμε
ρα, ικανά νά κάνουν τήν άμερικανίδα
συνάδελφό της νά χάσει τόν ύπνο
της άπό φθόνο». 'Επίσης μάς πληρο
φορεί ότι ό Γιώργος Σεβαστίκογλου
είναι ό υπεύθυνος «...σκηνοθέτης,
προπονητής, διαιτητής καί γενικός
όργανωτής τής όλης γυμναστικής έπίδειξης».
'Ανεκτή είναι ή έπιθυμία τού Θό
δωρου Κρητικού νά θέλει νά κερδίζει
τό ψωμί του, έπινοώντας κριτικές
θεάτρου. Καθόλου άνεκτή όμως, ή
συνεχής χυδαιότητα πού έπιδεικνύει
άπέναντι σέ άνθρώπους πού ύπερασπίζονται τό θέατρο καθημερινά καί
μέ πάθος μεγαλύτερο άπό τό δικό
του.
Είναι γνωστό πιά ότι ή γραφίς στό
χέρι κριτικού — ή Κρητικού άν προ
τιμάτε — είναι ικανή νά δημιουργεί
σημεία καί τέρατα. Αύτό πού όμως
δέν είναι γνωστό είναι τό πότε θά
σταματήσουν νά δημοσιεύονται ούρακοταγκισμοί άπό αύτοχρισμένος υ
περασπιστές τής Τέχνης.
”Αν ό Κρητικός θέλει ν' άνοίξει
ιερό πόλεμο έναντίον τών «κακών»,
άς τόν άνοίξει μέσα άπό διαγωνι
σμούς γιά ταλαντούχους κακο-χιουμορίζοντες.
Γ. Μακρής

Ή λύση
γιά το ΣΕΗ
‘Αγαπητέ σχολιαστή,
Είμαστε φανατικοί θετρόφιλοι καί
ή πρόσφατη διαμάχη ΠΕΕΘ — ΣΕΗ,
πού κατέληξε στό κλείσιμο τών θεά
τρων, ήταν γιά μάς μεγάλο πλήγμα,
γιατί μάς στέρησε άπό μιά βασικότα
τη πηγή πνευματικής καί αίσθητικής
άπόλαυσης. Καθηλωμένοι λοιπόν άναγκαστικά στά σπίτια μας, παρακο
λουθήσαμε άπό τήν τηλεόραση τήν
άπευθείας μετάδοση τής συζήτησης
μέ θέμα «Γιατί έκλεισαν τά θέατρα»,
στήν όποια πήραν μέρος ό υπουργός
'Εργασίας κ. Ευάγγελος Γιαννόπου-

λος μέ τόν βουβό γραμματέα του, άπό
τήν πλευρά τής ΠΕΕΘ οί κ.κ. Κούρκουλος καί Ληναϊος, καί άπό τό ΣΕΗ
οί κυρίες Ύψηλάντη καί Κοταμανίδου. Ή συζήτηση ήταν άπόλυτα κα
τατοπιστική, καί ή πρωτοβουλία τής
ΕΡΤ 1 μάς έδωσε τήν ευκαιρία νά
παρακολουθήσουμε στή γένεσή της
τή δημοκρατική σκέψη τού παρευρισκόμενου υπουργού, ιδιαίτερα στό
σημείο πού, άπευθυνόμενος στήν
πρόεδρο τού ΣΕΗ τής έδωσε νά κα
ταλάβει πώς τό ΣΕΗ δέν έχει δικαίω
μα νά μή θέλει τό νόμο 3239, (νόμο
πού τόν εφαρμόζει κοτζάμ σοσιαλι
στική κυβέρνηση καί τολμάνε νά τόν
άμφισβητήσουν κάτι τσουτσέκια).
Μείναμε ώστόσο μέ μιά άπορία: 'Α
φού τό ΣΕΗ κωλύεται άπό τό κατα
στατικό του νά κάνει μέλη του τούς
ήθοποιούς - μέλη τής ΠΕΕΘ, γιατί
δέν προσανατολίζεται στή λύση πού
υπονόησε διακριτικά ό εύφραδέστατος κ. Ληναϊος, όταν μάς πληροφό
ρησε πώς ό Ζάν Λουί Μπαρρώ, γνω
στός θιασάρχης, είναι μέλος τού σω
ματείου γάλλων ήθοποιών, καί ό ί
διος (ό κ. Ληναϊος!) είναι έπίτιμο
μέλος τού σωματείου βρετανών ήθοποιών γιά τήν άντιστασιακή δράση
του στή διάρκεια τής έπταετίας. Εί
ναι τόσο άπλό!
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
Γ.Μ — Κ.Σ.

Τό κουίζ
τής κ. Γεωργούλη
('Από συνέντευξη τής ήθοποιοϋ 'Α
λίκης Γεωργούλη στή Μ. Μαραγκού,
’Ελευθεροτυπία 6ης Μαρτίου 1984).
1. Τόν Τσαρούχη «μιά μικρή λεπτο
μέρεια τόν έμποδίζει άπό τό νά είναι
ένας έντιμος κομμουνιστής».
— Ποιά; (Ξέρει ή κυρία Γεωργούλη.)
2. «Έζησα έντονα (...) Μόνο λεσβία
καί κλέφτρα δέν έγινα».
— Τί έγινε; (Ξέρετε!)
ΧΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μιά συζήτηση με τόν Θ άνο Μικρούτσικο

Α λλο Ζάπα
καί άλλο Ζαπάτα
σύντροφοι!
Ή διαγραφή σου από τό ΚΚΕ είναι ένα
θέμα πού σ' έχει φέρει στην έπικαιρότητα,
έμεις όμως θά αρχίσουμε άπό άλλου: Γιατί
προσχώρησες στό ΚΚΕ καί μάλιστα προ
ερχόμενος άπό τό χώρο τής «έπαναστατικής αριστερός»;
’Εκείνο πού μέ όδήγησε στην έπαναστατική
άριστερά ήταν αφενός ή έπιρροή πάνω μου τής
πολιτιστικής επανάστασης τού '68 στην Κίνα
καί τά γεγονότα τού '68 στό Παρίσι καί
αφετέρου ό ακτιβισμός των ομάδων τής έπαναστατικής αριστερός κατά τή διάρκεια τών γεγο
νότων τού Πολυτεχνείου καί λίγο μετά τή
μεταπολίτευση. Τά γεγονότα πού ακολούθησαν
τό θάνατο τού Μάο κατέρριψαν γιά μένα τό
μύθο τής αύτενέργειας τών μαζών. Αύτό, σέ
συνάρτηση μέ τήν άλλοπρόσαλλη τότε τακτική
αυτών τών όμάδων μέ όδήγησε στήν αποχώρη
ση άπό έκεΐνο τό χώρο. Μπήκα στό ΚΚΕ
άρκετά χρόνια αργότερα γιατί πίστευα ότι στό
μεγάλο αύτό κορμό τής άριστεράς θά μπορούσα
νά παλέψω «άπό τά μέσα» καί νά συμβάλω στήν
αλλαγή τών έπιλογών του (όσον άφορά τουλά
χιστον τά θέματα πού μέ άπασχολοΰν) τών
πολιτιστικών. Δέν παραγνωρίζω ούτε καί σήμε
ρα τή λαϊκότητα, τήν ιστορικότητα καί έπόμενα
τίς όποιες έσωτερικές άντιφάσεις τού «φαινόμε
νου» ΚΚΕ.
Γράφτηκε καί ειπώθηκε άρκετές φορές ότι
μπήκα μέσα γιά νά έχω μεγαλύτερη πελατεία.
Όμως ή ίδια ή δουλειά μου — άλλά καί οϊ
άπόψεις πού πάντοτε διατύπωνα — άποδεικνύει
τό άντίθετο. "Εργα όπως ή «Καντάτα γιά τήν
Μακρόνησο» ή «Μουσική Πράξη στόν Μπρέχτ» ό «Ευριπίδης IV» τό «Εμπάργκο» ή ή
« ’Αραπιά» δέν είναι άρεστά στόν μέσο όρο τού
ΚΚΕ. Δέν έπεδίωξε ποτέ νά παίξω τό ρόλο τού
έθνικού συνθέτη τού ΚΚΕ. Τό τραγικό γιά μένα
είναι ότι έκείνη τήν περίοδο βαλλόμουνα καί
άπό τά μέσα καί άπό τά έξω.
Ή έμπειρία τής στράτευσής μου στό ΚΚΕ
μοΰ έδειξε πολύ φανερά δύο πράγματα: άπ' τή
μιά μεριά πώς στό έσωτερικό του έκτυλίσσονται
διεργασίες άπό άγωνιστές τής άριστεράς (διανο
ούμενος ή μή) πού δέν είναι πρόθυμοι νά
δεχτούν άδιαμαρτύρητα χονδροειδείς σχηματο
ποιήσεις τών πολιτιστικών καί Ιδεολογικών
φαινομένων. 'Απ' τήν άλλη (καί έδώ νομίζω
είναι τό πιό σημαντικό) πώς τά όρια μιας
προσπάθειας συμβολής «άπό τά μέσα» γιά μιά
βαθύτερη άλλαγή τών έπιλογών του είναι άνυπέρβλητα.
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Ποιά ζητήματα σ’ έφεραν σέ άντίθεση μέ
τήν κυρίαρχη πολιτιστική άποψη τού
ΚΚΕ;
"Ας πάρουμε τό ζήτημα τών δύο πολιτισμών.
Μέχρι πρίν λίγο καιρό ή συζήτηση περιοριζό
ταν μεταξύ τών στελεχών τού πολιτιστικού
τμήματος τής Κ.Ε.
Τελευταία άρχισε νά βγαίνει πρός τά έξω
(Ριζοσπάστη;, Όδηγητής) άφού «νίκησε κατά
κράτος» τήν άντίθετη άποψη, φυσικά μέ τήν
μέθοδο τής άπαγόρευσης καί όχι τής ιδεολογι
κής πάλης. Διατυπώθηκε δέ άπό άνώτερο στέλε
χος τής ΚΝΕ ή έξής τραγελαφική καί άντιμαρξιστική θέση γιά τήν ύπαρξη δύο πολιτισμών:
.... ό ένας είναι ό πολιτισμός τής άστικής τάξης
καί ό άλλος ό πολιτισμός τών σοσιαλιστικών
καί λοιπών δημοκρατικών στοιχείων!!!!!!
Κι όλα αύτά, ξεθάβοντας ένα έδάφιο άπό τόν
Λένιν, ό όποιος γιά ένα συγκεκριμένο έθνικό
ζήτημα, τό 1905 άν δέν κάνω λάθος, μίλησε γιά
δυό πολιτισμούς. 'Αμέσως τά πολιτιστικά μας
άστέρια σήκωσαν ψηλά τη σημαία τού μαρξι
σμού - λενινισμού καί ταξινόμησαν όλους τούς
σύγχρονους καλλιτέχνες.
Δηλαδή;
Είναι απλό. Ό Σεφέρης στόν άστικό πολιτι
σμό, ό Ρίτσος στόν άλλο. Ό Χατζηδάκις άπ’ τή
μιά μεριά, ό Θεοδωράκης άπό τήν άλλη. Ξέρετε
πού έχουν σταματήσει; Δέν ξέρουν τί νά κάνουν
μέ τό "Αξιόν Έστί τού Έλύτη. Βάζουν τόν
'Ελύτη άπό έδώ, γίνεται μπέρδεμα τρελό.
'Ένα άλλο θέμα είναι ότι τό ΚΚΕ ταυτίζει τήν
έννοια τού πολιτισμού μέ τήν ψυχαγωγία, τά
πανηγύρια καί τά φεστιβάλ. Έτσι ευνοείται τό
τραγούδι στή βάση τής τυποποιημένης φόρμας
(γιά νά γίνεται ευκολότερη ή έπικοινωνία μέ τό
πλατύ κοινό, τό εθισμένο χρόνια σ ’ αύτό τό
είδος άπ’ τήν άρχουσα τάξη) καί τό μοντέλο
δημοφιλής καλλιτέχνης σύν δύο μπουζούκια
σύν γήπεδο. "Ετσι όμως μεταφέρεται —είτε τό
θέλουν είτε όχι— ή ιδεολογία της άρχουσας
τάξης στό λαϊκό κίνημα, βοηθώντας προφανώς
στή διαιώνιση τής κυριαρχίας της.
Δέν είναι όμως αύτό μιά άπό τίς κύριες
μορφές τού λαϊκισμού σήμερα;
Είναι νομίζω ή κύρια μορφή μέ τήν όποια
έμφανίζεται ό λαϊκισμός σήμερα. Στηρίζονται
αύτοί πού τόν χρησιμοποιούν, σέ φράσεις τού

τύπου «αύτά θέλει ό κόσμος» ή «πρέπει ό
κόσμος νά καταλαβαίνει τήν Τέχνη». Συμφωνώ
ότι τό κοινό πρέπει νά καταλαβαίνει τήν Τέχνη,
όμως πρέπει νά τήν καταλαβαίνει άναπτύσσοντας τίς άνάγκες του καί τίς γνώσεις του καί όχι
μέ τό νά περιορίζεται ή Τέχνη στήν κίνησή της
καί στόν έμπλουτισμό της καί μαζί μέ αύτήν να
περιορίζεται καί τό κοινό. Θά ήθελα νά υπενθυ
μίσω ένα άπόσπασμα άπό τόν Μάρξ: «Τό καλλι
τεχνικό άντικείμενο δημιουργεί ένα ευαίσθητο
πρός τήν Τέχνη κοινό, πού είναι ικανό γιά τήν
αισθητική άπόλαυση. Γι' αύτό τό λόγο ή παρα
γωγή παράγει όχι μόνο ένα άντικείμενο γιά τό
υποκείμενο άλλά καί ένα υποκείμενο γιά τό άντικείμενο».
Τί ύποκείμενο παράγει ό λαϊκισμός; Μ' άλλα
λόγια τί ευαισθησία δημιουργεί στό κοινό του;
Ό λαϊκισμός άναπαράγει τίς άνάγκες τού κοι
νού χωρίς νά τίς διευρύνει.
Σ' αύτή τή λογική δέν έντάσσεται καί ή
άποψη γιά έμμονή στήν παράδοση πού
καταγγέλλει τό ξένο σάν έχθρικό;
Είναι μιά άποψη μέ τήν όποια συγκρούστηκα
στό ΚΚΕ άλλά πρέπει νά πώ ότι υπάρχει καί
σ ’ άλλους χώρους. Μιά άποψη πού θέλει τήν
παράδοσή μας «καθαρή» καί άπαλλαγμένη άπό
«μιάσματα», καθορισμένη στό τρίπτυχο βυζα
ντινή μουσική —δημοτικό— ρεμπέτικο καί πού
έπιτίθεται άκριτα ένάντια στήν ξένη μουσική
καί ειδικά τή ρόκ. Μιά τέτοια άποψη είναι πολύ
έπικίνδυνη γιατί βλέπει τήν παράδοση στατικά
καί όχι δυναμικά καί εύνοεΐ τήν παραγωγή
έργων πού «μοιάζουν» περισσότερο μέ παραδο
σιακά παρά μέ σύγχρονα. Αύτή είναι ή αιτία
πού τούς λείπει ή αύθεντικότητα. Τά έργα αύτά
γέρνουν πρός εποχές πού οί συνθήκες τους
έχουν έκλείψει, έκφράζουν άνάγκες παρελθοντολογικές καί χωρίς καμιά ιστορική προοπτι
κή.
'Απ’ τήν άλλη μεριά ή έπίθεση στό ξένο έργο
έχει μιά πολιτική συνέπεια. Πάει νά κρύψει τήν
πραγματική τομή άνάμεσα στό προοδευτικό καί
τό άντιδραστικό έργο τέχνης Ανεξάρτητα έθνικότητας καί νά τή μεταθέσει άνάμεσα στό έλληνικό καί τό ξένο. Βρίσκουμε έδώ τά στοιχεία μιας
ιδεολογίας πού πάει νά συγκροτηθεί σέ έθνική
βάση καί παρατηρώ ότι ύπάρχει μιά σύγκλιση
άπόψεων τού ΚΚΕ μέ άλλους φορείς ή προσω
πικότητες —πολιτικά άντίθετους— στό θέμα
αύτό. Ά ς δούμε γιά παράδειγμα τή συνεργασία
τού Θεοδωράκη (πού άποτελεί τήν βιτρίνα τής
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πολιτιστικής πολιτικής τού ΚΚΕ) μέ Μητροπάνο, Διονυσίου, Κόκκοτα καί τού Σαββόπουλου
μέ τόν Χριστοδουλόπουλο, ή τά νέα γούστα τού
τύπου Θεοδωράκης — άσίκηκος καί Σαββόπουλος — τσιφτετέλι.
"Αν πάμε στήν «Λειτουργία» τού Θεοδωράκη,
βρίσκουμε τή νεορθοδοξία τού Σαββόπουλου.
Τέλος τούς δυό μαζί, πιασμένους χέρι-χέρι τούς
συναντάμε στήν «Κίνηση γιά τήν υπεράσπιση
τού 'Ελληνικού τραγουδιού» νά έπιτίθενται ένάντια στήν ξένη μουσική άδιάκριτα.

δοθούν σύγχρονες άπαντήσεις στά σημερινά
προβλήματα καί τεθούν σέ αμφισβήτηση οί
χρονίζουσες έπιλογές τού -βουνού» (40 χρόνια
μετά τό ΕΑΜ κυρίαρχη στήν κομματική λογο
τεχνία είναι ή έαμική φιλολογία ένώ τά σύγχρο
να προβλήματα έκμηδενίζονται) ή οί έπιλογές
τών μαζικών φορέων πού έλέγχονται άπό τό
κόμμα, όπως π.χ. ή έρασιτεχνική δημιουργία
πού όπως γίνεται καί όπως προωθείται ε(ναι γιά
μένα πολύ επικίνδυνη.

Μέ αύτές τίς άπόψεις σου, πώς σέ άντιμετώπιζε ό κομματικός μηχανισμός τού
ΚΚΕ;

Καί οί έκτος κόμματος; Πώς αντιμετωπί
ζει τό ΚΚΕ τους διανοούμενους καί καλλι
τέχνες πού δέν ανήκουν στίς γραμμές
τους;

’Απ' τή στιγμή πού κάποιος διαφωνήσει σέ
ζητήματα όπως τά παραπάνω άρχίζει νά υποχω
ρεί ό σεβασμός στήν προσωπική δημιουργία
πού μένει μόνο στά χαρτιά καί στίς διακηρύ
ξεις. Παρεμβάλλονται έμπόδια ή πιέσεις στήν
έλεύθερη καί δημόσια δραστηριότητα καί έρευ

'Υπάρχει ό μπαμπούλας τού τύπου: «Ή ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ» γέννησε τόν άναθεωρητισμό καί τό άνοιγμα τού Ντοΰμπτσεκ στούς
διανοούμενους δημιούργησε τό πρόβλημα τής
Τσεχοσλοβακίας!!! "Ετσι δέν ένθαρρύνονται

Πάουντ δέν σημαίνει τίποτα στά κομματικά
στελέχη τού ΚΚΕ πού καθοδηγούν σήμερα τό
πολιτιστικό κίνημα, θέλω άπλά νά τούς πώ (γιά
άλλη μιά φορά — άλλά τώρα πιά δημόσια) πώς
ό Τζέημς Τζόυς δέν είναι μάρκα τσιγάρου. Είναι
ό συγγραφέας γιά τόν όποιον έγινε μεγάλη
μάχη τό 1938 στή Μόσχα μεταξύ Λούκατς καί
Μπρέχτ στό περιοδικό Das Wort. Κι ούτε
χτυπάμε τήν ρόκ μουσική πιστεύοντας ότι ό
Φράνκ Ζάππα είναι μεξικάνος άναρχικός.
Τέτοιες άπόψεις — άντιρρήσεις πρόβαλλα μέ
τή στοιχειώδη άπαίτηση νά άκουστώ σάν κομ
ματικό μέλος μέ δικαιώματα (καί όχι μόνο μέ τή
χρησιμοποίηση τού όνόματός μου σέ προεκλο
γικές καμπάνιες καί έκδηλώσεις).
Ζητούσα νά συμμετέχω ένεργά στήν έπεξεργασία καί στήν παραγωγή Ιδεολογικού πολιτι
στικού έργου μιας καί στά λόγια καί στά
κομματικά ντοκουμέντα διατράνωναν τή θέλη
ση γιά άπαντήσεις στά σύγχρονα προβλήματα ή
έλεγαν ότι τά πολιτιστικά θέματα είναι άνοιχτά.
Ή πραγματικότητα όμως ήταν άλλη, καί έγώ
διαγράφτηκα.
Είναι άλήθεια ότι διαγράφτηκες χωρίς
κάν νά σέ καλέσουν τά αρμόδια όργανα;

Τό πώς διαγράφτηκα έχει σχέση μέ τό ότι
στό ΚΚΕ δέν έχει κατοχυρωθεί στήν πράξη καί
δέν έχει άναγνωριστεϊ ή γονιμότητα τής διαφω
νίας. 'Αντίθετα θεωρείται μάλλον «άρρώστια».
Μιας λοιπόν και έγώ θεωρήθηκα «άρρωστος»
άποβλήθηκα άπό τόν «υγιή» οργανισμό γιά νά
μήν είσαχθούν καινά δαιμόνια. Είναι λοιπόν
χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο δέν κλήθηκα στό
συγκεκριμένο κομματικό όργανο πού υποτίθεται
ότι συζήτησε καί άποφάσισε τή διαγραφή μου,
άλλά καί δέν τήν έχω πληροφορηθεί έπίσημα
μέχρι τώρα.
Είναι δεδομένο ότι μετά τή συνέντευξή
σου θά κατηγορηθείς άπό τό ΚΚΕ ότι
δίνεις όπλα στήν αντίδραση, ότι είσαι
άντικομμουνιστής κλπ. Πώς αντιμετωπί
ζεις αύτό τό ένδεχόμενο;

Είναι γνωστή τακτική νά σέ περιθωριο
ποιούν, νά σέ φιμώνουν, νά μήν έχεις πρόσβαση
στήν κομματική ζωή ούτε στά κομματικά έντυ
πα, νά σέ διαγράφουν καί άν μιλήσεις νά σού
κολλάνε τή στάμπα τού άντικομμουνιστή. Δέν
δέχομαι αυτού τού τύπου τήν ιδεολογική τρομο
κρατία καί τήν άντέκρουσα καί μέσα στό κόμμα
όταν άσκήθηκε ένάντια σέ άλλους. "Αλλωστε
πιστεύω πώς αύτές οί άντιλήψεις τού κόμματος
είναι πού βοηθούν τήν άρχουσα τάξη νά διαιωνίζει τήν κυριαρχία της καί γι' αύτό παλεύω
ένάντιά τους.
Νά σάς θυμίσω ένα ποίημα τού Μπίρμαν πού
έχω μελοποιήσει στό παρελθόν.
Λες! ή ομολογία τών λαθών μας
ιύφελχί τόν έχθρό.
Καλά μά ποιόν ώψελεί τό ψέμα μας;
να καί όπωσδήποτε — αυτό τουλάχιστον συνέ
βη σέ μένα — περιθωριοποίηση στήν κομματι
κή ζωή. Ή παραγωγή ιδεολογικού έργου στόν
πολιτισμό άνατίθεται μόνο σέ όργανωτικά στε
λέχη όπως γιά παράδειγμα στό Συμπόσιο «Τέ
χνη καί Ιδεολογία» πού όργάνωσε τό ΚΚΕ καί
πού ήταν μάλλον έκδήλωση περιχαράκωσης
παρά πρόθεση άνοίγματος ή έρευνας. Είναι
χαρακτηριστικό πώς κανένας άπό τούς πνευματι
κούς δημιουργούς πού πρόσκεινται ή είναι στό
ΚΚΕ δέν κρίθηκε άξιος έμπιστοσύνης νά κάνει
μιά βασική είσήγηση. Ό λες άνατέθηκαν σέ
μέλη καί στελέχη τού κομματικού μηχανισμού.
Κι αύτό γιατί πάντα ύπάρχει ό φόβος μήπως

στό χώρο τής Τέχνης πρωτοπόροι δημιουργοί,
ειδικότερα νέοι ζωγράφοι καί νέες τάσεις στή
ζωγραφική άλλά καί στή λογοτεχνία καί τήν
κριτική. Αυτό κάνει σχεδόν άόύνατη τή συνεργα
σία τών πνευματικών Ανθρώπων τής Αριστερός
ένώ ταυτόχρονα ή άξιολόγηση τών καλλιτε
χνών γίνεται στή βάση τού τί ψηφίζει κανείς
καί όχι στήν άξια τού έργου του. Θεωρήθηκαν
αιρετικές οί άπλούστατες κοινές άλήθειες πού
διατύπωνα, ότι μπορεί ένας συντηρητικός πολι
τικά καλλιτέχνης νά παράγει προοδευτικό έργο
— καί αύτό πρέπει νά μετράει — καί ότι ένας
κομμουνιστής καλλιτέχνης μπορεί νά παράγει
άντιδραστικό. Καί άν τό παράδειγμα τού Έζρα

Μετά τή διαγραφή σου πώς θά προσδιορί
ζεις τό πολιτικό σου στίγμα;

'Ανήκω στό χώρο τής μαχόμενης άριστεράς
καί παρακολουθώ μέ πολύ ένδιαφέρον τίς διερ
γασίες καί τήν κινητικότητα πού συντελούνται
σ’ αύτήν. Σ' έκείνη τήν άριστερά πού θέτει σέ
άμφισβήτηση μύθους καί βεβαιότητες πού έπηρέασαν τίς έπιλογές τού έργατικοΰ κινήματος
γιά δεκαετίες.
Κώστας Βουρνάς
Δημήτρης Οίκονομάκης
Δημήτρης Τρίμης
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Η νέα
λογοκρισία
καί ή παλιά
κριπκη
Σ ’ ένα

βιβλίο τής ANDREA DWORKIN πού
κυκλοφόρησε πρόσφατα στά ελληνικά1, ξανα
βρίσκουμε τή δημοφιλή προκατάληψη ότι ή
πορνογραφία διαθέτει μιάν άκόμη τεχνική δυνα
τότητα νά είναι επικίνδυνη: μπορεί νά διαφθείρει, νά παραπλανήσει καί, κατά κάποιο τρόπο,
νά παρασύρει στό ήμίφως ανομολόγητων λογο
τεχνικών έγκλημάτων έναν ήθικό άνθρωπο ή
μιάν ολόκληρη υγιή κοινή γνώμη, άπλώς καί
μόνο μέ τό νά είναι «καλής ποιότητας». Νά
λοιπόν πού άκόμα καί οί φεμινίστριες συμβιβά
ζονται νά παραδεχτούν πώς υπάρχει καί μιά
κάποια «υψηλή τέχνη»2 στά βιβλία εκείνων πού
μέ τόσο εκδηλη περιφρόνηση πρός τή Γυναι
κεία 'Υπόσταση τολμούν νά άφηγούνται τίς
ρυπαρές δοσοληψίες τής σάρκας. Υπάρχουν,
σά νά λέμε, καί «καλοί πορνογράφοι» (όχι άπό
ηθική άλλά άπό τεχνική άποψη) καί -τι φοβερό
πράγμα!- θά πρέπει τώρα νά εξοντώσουμε μαζί
μ’ εναν όλόκληρο φιλολογικό υπόκοσμο, καί
μερικά σπάνια ταλέντα. Σά νά μήν έφταναν όλα
τ' άλλα, αύτό ακριβώς τό νωθρό Ίησουήτικο
επιχείρημα (στό όνομα τού όποιου καλούμαστε
νά θυσιάσουμε στό βωμό τής ‘Ιδέας άκόμα καί
τήν 'ίδια τήν Έμπνευση) προσφέρει τώρα καί
κάτι παραπάνω: κάνει τόν άγώνα γιά τήν εξυ
γίανση νά μοιάζει περισσότερο «σημαντικός»,
περισσότερο «δύσκολος», περισσότερο «ήθικός». "Αν πρέπει νά καούν βιβλία τού είδους
τών ’Ακόλαστων γυναικών, τού Στρατοπέδου γιά
παρθένες, καί τών 'Οργίων στή βίλα τής άνωμαλίας, τότε θά πρέπει επίσης νά καούν ό Πετρώνιος, ό Σεΐχης τής Τύνιδας, ό Μπέκφορντ, ό
Άπολιναίρ, ό Μπατάιγ. Διαχωρίζοντας τυπικά
τούς μέν άπ' τούς δέ, άλλά επιφυλάσσοντας γιά
όλους τήν ίδια τύχη, δέν κάνουμε τίποτε άλλο
άπ’ τό νά διατυπώνουμε έμμεσα μιά αξιοπρεπή
άπόδειξη τού ότι: παρόλο πού οί άγωνιζόμενοι
γιά τή νέα ήθική διαθέτουν κάτι άπ' τό καλό
γούστο τών αντιπάλων τους, ό ίδιος ό άγώνας
είναι πάντοτε τυφλός καί άδυσώπητος σάν τή
Θεία Δίκη.
Φυσικά, είναι περίεργο ότι ορισμένα έπαναστατικά ρεύματα τής σκέψης, όπως ό μαρξισμός
ή ό φεμινισμός, άνακαλύπτουν μόλις τώρα ότι
υπάρχει καί καλογραμμένη ερωτική λογοτεχνία
(όσο πρόστυχη κι άν είναι), λές καί κάθε τί πού
άπορρίπταμε ήθικά δέν μπορούσε νά περιέχει
ποιοτικές διαφορές· λές καί δέν ήταν αύτονόητο
ότι ύπήρχαν άποτελεσματικά καί λιγότερο άποτελεσματικά ναρκωτικά, ισχυρές καί λιγότερο
ισχυρές εκρηκτικές ύλες. Κι όμως ή ανακάλυ
ψη, άν καί καθυστερημένη, έχει τό λόγο της.
Γιατί, στήν περίπτωση πού εξετάζουμε, αυτή ή
συγκεχυμένη άξιολογική τοποθέτηση («καλή
πορνογραφία») κρύβει στήν ούσία ένα πονηρό
τέχνασμα πού οί έχθροί τής ελευθερίας τού
λόγου χρησιμοποιούν όλο καί πιό συχνά: τό
τέχνασμα είναι άπλό: άναγνωρίζουμε στό άντικείμενο πού θέλουμε νά καταδικάσουμε μιά

Ή ευγλωττία έχει πάνω στις γυναίκες
τό ίδιο αποτέλεσμα πού έχει
καί πάνω στους Συγκλητικούς.
ΟΒΙΔΙΟΣ: «Ή τέχνη του έρωτα»

ποιότητα, ένα επίπεδο, ένα βάθος, τά ίχνη μιας
καλλιέργειας· άναγνωρίζουμε στόν αντίπαλο
μιά φιλοσοφία δικαίου «άπό τή μεριά του», κι
έτσι έχουμε ήσυχη τή συνείδησή μας, έχουμε
παραδεχτεί ότι αύτό πού χτυπάμε δέν είναι ένας
στόχος έπιλεγμένος στήν τύχη, άλλά ένα αντι
κείμενο πού μελετήθηκε προσεχτικά, πού οί
θετικές του πλευρές έκτιμήθηκαν όσο έπρεπε,
άλλά πού τελικά καταδικάστηκε γιατί ή προέ
λευση καί ή σημασία του κρίθηκαν ϋπεράνω
κάθε έπιείκιας, κι έτσι τώρα-δυστυχώς!- είμαστε
άναγκασμένοι νά τό καταστρέψουμε.
Πραγματικά, ή ήθική σημασία (έστω καί ή
ασυνείδητη) μοιάζει έδώ νά είναι τό μόνο πού
μετράει. Ή ούσιαστική πλευρά τών πιό γνω
στών άπ' τά καταραμένα βιβλία, τό χιούμορ, ή
ποίηση, ή φαντασία, ή άπερίφραστη εξέγερση
τού συγγραφέα τους ένάντια στούς θεσμούς καί
τίς παραδόσεις, οί ίδιορυθμίες τού κάθε στύλ,
αυτή ή δίχως τέλος έναλλαγή άπό φωτοσκιά
σεις καί αναλαμπές πού συνοδεύει τή ροή τών
λέξεων μέσα σέ γλώσσες τόσο μελωδικές όσο
τά λατινικά ή τόσο αυστηρά εθιμοτυπικές όσο
τά αγγλικά τής βικτωριανής έποχής (μέ δύο
λόγια, τό κάθε τί στό όποιο ή λογοτεχνία
οφείλει τήν ύπαρξή της), όλα αυτά άποτελούν
άπλώς υποτυπώδεις λεπτομέρειες, ένα έπί μέ
ρους έπαισόδιο στήν άπόπειρα τού Κακού νά
μεταμφιεστεί γιά νά μάς ξεγελάσει. "Αραγε,
αύτό τό «ξεγέλασμα» πετυχαίνει; "Αν ναί (καί
«ναί» άπαντούν ή ANDREA DWORKIN καί οί
συνάδελφοί της) τότε ό Σάντ είναι πιό επικίνδυ
νος άπ’ τήν Ξαβιέρα Χολάντερ. Γιατί ή πρόθε
ση τού Σάντ (τό νά μεταχειριστεί τό έρωτικό όν
σάν άντικείμενο) είναι, παρά τό κυριολεκτικό
νόημα τού σαδισμού, πολύ καλύτερα κρυμμένη
από κείνη τής νευρωτικής κ. Χολάντερ, ή
όποια, άν καί έμφανίζεται πρόθυμη νά σκορπί
σει τήν ευτυχία, έπιμένει νά διαλαλεϊ ένα άπάνθρωπο έμπόρευμα μέ φριχτή ειλικρίνεια. Πραγ
ματικά, τό Κακό στόν Σάντ είναι κρυμμένο, μέ
μιά σχεδόν άφύσικη φροντίδα, κάτω άπό τίς
έντυπωσιακές περιπλοκές πού ή άκολασία δη
μιουργεί γιά λογαριασμό της, κάτω άπ' τό
άφράτο, τό άμεμπτο καί προσεχτικά σνόμπ
λεξιλόγιο τής Αύλής τού προτελευταίου Λουδο
βίκου, κάτω άπό κείνο τό τερπνό φιλοσοφικό
παραλήρημα πού άναβλύζει άδιάκοπα σέ μισοφωτισμένες κρεβατοκάμαρες καί άνθισμένους
κήπους, κάτω άπ’ τίς διακηρύξεις τής άναρχικής άντίληψης τού άκόλαστου, κάτω άπ’ τήν
τελειοποιημένη ποίηση τών εικόνων, τών ντεκόρ, τών ρούχων, τών όνομάτων, μέ δύο λόγια
κάτω άπ' τήν ίδια τή λογοτεχνία. Τήν Ξαβιέρα
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μπορούμε άπλώς νά τήν καταγγείλουμε· τόν
Μαρκήσιο όμως θά πρέπει πρώτα νά τόν ξεσκε
πάσουμε. Καί είναι φυσικό νά επιφυλάσσουμε
σ ’ έναν πιό επικίνδυνο άντίπαλο μιά πιό αυστη
ρή τιμωρία.
Έτσι ή λογοκρισία (γιατί ακόμα καί άν ή
απαγόρευση διατυπώνεται λογικά, καί πιθανόν
άναπόφευκτα, μέσα στό θεωρητικό επιχείρημα
μιας φεμινίστριας, δέν παύει νά είναι λογοκρι
σία, εφόσον, φυσικά, παραδεχτούμε ότι λογο
κρισία είναι τό νά εμποδίζεται ό όποιοσδήποτε
νά γράψει οτιδήποτε), αυτή τέλοσπάντων ή
επίμονη καταγγελία τών έργων πού «προσβάλ
λουν τήν αξιοπρέπεια τής ανθρώπινης φύσης··,
μετατρέπεται ξαφνικά σέ κριτική, σέ αισθητική
φιλοσοφία, σέ μιά επιστήμη τόσο άφηρημένη
καί διεισδυτική ώστε νά μπορεί υποτίθεται νά
διαχωρίζει τό φτηνό πορνό άπ’ τήν εκλεκτή
ερωτική φιλολογία (γιά νά τά καταδικάσει αμέ
σως καί τά δύο). Ή ANDREA DWORKIN ανα
γνωρίζει πρώτα ότι ό Μπατάιγ είναι καλός στή
δουλειά του (γιατί αλλιώς δέν θά εξηγούνταν ή
φήμη του) καί εμπνευσμένος στίς ανακαλύψεις
του (ή σχέση τού σέξ μέ τό θάνατο, κ.λ.π.),
άλλά, άπό ρητορική άποψη, αύτή ή παραδοχή
δέν χρησιμεύει σέ τίποτε άλλο παρά στό νά
γίνει πιό σφοδρή ή διαπίστωση ότι αυτός ό
ίδιος συγγραφέας είναι ένας φριχτός φαλλοκρά
της καί ότι — τί λυπηρό γιά τά γαλλικά
γράμματα! — ό κόσμος τών άπελευθερωμένων
ανθρώπων θά πρέπει τώρα νά τού κλείσει τήν
πόρτα κατάμουτρα.
Μάς έπιτρέπεται λοιπόν νά διαπιστώσουμε
ότι ή λογοκρισία έπινοει εύφυή τεχνάσματα γιά
νά έπιβιώσει. Παλιά ή πορνογραφία άπαγορευό-

ταν σάν δημιούργημα τού Σατανά. Σήμερα κα
ταγγέλλεται σάν τό προϊόν μιας άλλοτρίωσης.
Καί στίς δυό περιπτώσεις τά βιβλία δέκα προι
κισμένων άνθρώπων ρίχνονται στή φωτιά μαζί
μέ τά βιβλία χίλιων άνόητων. 'Εδώ κι έναν
αιώνα οί άστοί καί οί παπάδες δέν έμοιαζαν
νάχουν συνείδηση αυτής τής διαφοράς. Σήμερα,
οί πολέμιοι τής πορνογραφίας διατυπώνουν μιά
φαινομενικά βαθυστόχαστη δικαιολογία, ένα
έλαφρυντικό πού σημαίνει περίπου: «Κατηγο
ρούμε αύτά τά βιβλία σάν επικίνδυνα παρ' όλο
πού γνωρίζουμε τήν άξια τους, κλπ. κλπ.··
Παλιά οί λογοκριτές προσπαθούσαν έπισης νά
θέσουν έκείνα τά περίφημα καί τόσο δυσδιάκρι
τα όρια άνάμεσα στήν ερωτική λογοτεχνία καί
τό πορνογράφημα, άνάμεσα στό σκάνδαλο καί
τό έργο τέχνης (λές καί ή προστυχιά, μόλις τήν
άνακαλύπταμε, θά μπορούσε νά έξαφανίσει τά
ίχνη τής ιδιοφυίας άπό ένα γυμνό άγαλμα), κι
αύτό φυσικά γιά νά μπορούν νά μειώσουν εύκο
λα τήν άξια καί τήν άναγκαιότητα ένός έργου
πού ή προέλευσή του δέν θά ήταν οί ‘Ιδέες
άλλά ή ’Ύλη, καί άρα: ένός έργου ύποπτου.
Σήμερα, έκεϊνοι πού μέ τόν ένα ή τόν άλλο
τρόπο διατυπώνουν τή θεωρία «τών βιβλίων πού
δέν θά έπρεπε νά γράφονται» καταλήγουν νά
μεταχειριστούν ξανά αύτή τή διάκριση άνάμεσα
στήν αισθητική τελειότητα καί τή σαρκική
άναίδεια, άλλ' αύτή τή φορά γιά νά τήν καταγ
γείλουν: γιά νά πούν πώς είναι μιά διάκριση
έπιφανειακή, έπουσιώδης, παραπλανητική.
Μπορεί νά υπάρχει —μάς λένε— άλλά δέν
άποτελεϊ ζήτημα ουσίας. Ή Ιστορία τού ματιού
δέν διαφέρει άπ’ τό Βαθύ λαρύγγι παρά στό ότι
μάς όδηγεϊ μέχρι τό κατώφλι μιας λογοτεχνικής

έπιδίωξης. Κατά τά άλλα αρκεί νά δεχτούμε ότι
βασιλεύει καί στά δύο έργα ή ίδια σκοταδιστική
υπόθεση, ή ίδια περιφρόνηση τής γυναίκας, ή
ίδια ζωώδης παρόρμηση, ή ίδια έξιδανικευμένη
διαστροφή. Ή λογοκρισία γίνεται κριτική, άλλά μόνο γιά λίγο: ταξινομεί, ξεχωρίζει, άξιολογεϊ καί, όταν πιά κανείς δέν άμφιβάλλει γιά τήν
τιμιότητά της, άποφαίνεται πώς όλη αυτή ή
φιλολογική φασαρία δέν άξιζε κάν τόν κόπο.
"Η, ακόμα χειρότερα: πώς έκεϊνα τά βιβλία πού
«ξεχωρίζουν·· είναι έκεϊνα πού προσβάλλουν
περισσότερο καί άπειλοΰν πιό άμεσα τήν 'Ηθι
κή της.
Είναι συνεπώς φανερό ότι ή καταγγελία τής
πορνογραφίας απ' αυτή τήν καινούργια λογο
κρισία —πού—μοιάζει—μέ—κριτική (καί μάλι
στα μέ κριτική παλιού τύπου, κριτική πού
όνομάζει καί ταξινομεί, καί πού ένδιαφέρεται νά
ρίξει μιά βαρυεστημένη ματιά στήν έπιφάνεια
μόνο τού έργου) είναι ένα κόλπο, ένα τελευταίο
τέχνασμα, ένα άκόμη μακιαβελικό επεισόδιο
στήν ιστορία τής Δίωξης τών Ιδεών. Καί οί
διακρίσεις πού διατυπώνονται εις όφελος τού
ενός ή τού άλλου έργου είναι έξίσου ύποπτες.
Παρ’ όλ' αύτά, δέν γίνεται καθόλου λόγος γιά
κείνο πού μπορούμε νά άπολαύσουμε: άν καί
τήν έχουν άπομονώσει σάν τόν πρώτο βασικό
στόχο, ή καλή πορνογραφία (γιατί ύπάρχει
στ’ αλήθεια κάτι τέτοιο) δέν είναι ενδιαφέρουσα
άπλώς καί μόνον επειδή τήν άπομόνωσαν οί
πολέμιοί της (κι ούτε τήν άπομόνωσαν τυχαία),
αλλά επίσης, και κυρίως, επειδή μπορεί νά
διαγείρει περισσότερο, νά δημιουργεί πιό άποτελεσματικές συγκινήσεις, ακριβώς μέ τό νά
διαθέτει όλη έκείνη τήν υπονοούμενη καλλιέρ
γεια, τήν άφεγάδιαστη χάρη καί τήν τολμηρη
άφοσίωση στίς κρυφές άνθρώπινες επιθυμίες,
όλα τά θέλγητρα τού ύφους καί τού λεξιλόγιου
τών μεγάλων μυθιστορηματικών έξομολογήσεων, όλα τά τεχνάσματα τής πλοκής, τής πειθούς
καί τής άτμόσφαιρας, μέ δυό λόγια τό σύνολο
εκείνων τών πραγμάτων πού κάνουν τή λογοτε
χνία έπαρκή. "Ισως αυτό πού δέν κατάλαβαν οί
ήθικολόγοι κάθε μορφής νά είναι τό ότι ή τέχνη
άποτελεϊ επιπλέον, καί άπό μόνη της, ένα άφροόισιακό, άν καί, κατά κοινή παραδοχή, όχι
πάντοτε τό καλύτερο.
Πιθανόν νά προκύπτει άπ' όλ’ αυτά ότι έπιθυμώ νά διατυπώσω μέ αφοριστικό τρόπο ορισμέ
νες άνησυχίες μπροστά στήν εμφάνιση ενός
νέου τύπου πουριτανισμού καί, μοιραίως, μιας
νέου τύπου λογοκρισίας. Στήν πραγματικότητα,
θέλω άπλώς νά πώ, όσο πιό ευγενικά γίνεται,
ότι μπορεί κανείς νά μήν διαβάζει ορισμένα
έργα καθόλου, ή νά τά διαβάζει δοκιμάζοντας
τήν αγανάκτηση ενός ήθικού άνθρώπου ή τήν
αποστροφή μιας γυναίκας πού ή λογοτεχνία τήν
διαβεβαιώνει ότι ζεΐ σ’ έναν κόσμο άντρικής
θηριωδίας: είναι όμως κάτι χειρότερο άπό πε
ριττό τό νά προσάπτουμε σ’ αύτό τό έργο όποιαόήποτε άλλου είδους κατηγορία έκτος (και στήν
περίπτωση πού χρειάζεται) άπ’ τήν κατηγορία
ότι είναι κακογραμμένο.
Ευγένιος Άρανίτσης
I Πρόκειται γιά τό PORNOGRAPHY, ΜΗΝ POSSESSING
WOMEN, πού κυκλοφόρησε άπ’ τίς έκδόσεις Ουτοπία. σέ
μετάφραση Λουκά θεοδώρακόπουλου, μέ τόν τίτλο Πορνογρα
φία καί άνόροκρατική κοινωνία
2. Αυτή ή έπιεικής κρίση δέν είναι πάντως άπεριφραστη Ή
«υψηλή πορνογραφία» (του Μπατάιγ) είναι γιά παράδειγμα
ένας όρος που έμφανίζεται μέσα σέ εισαγωγικά Τά εισαγωγι
κά έδω δέν ανήκουν στή γραμματική άλλά στήν έννοιολογία
είναι ήθικής φυσεως Μοιάζουν, άν τό καλοεξετασει κάνεις,
σά νά είρωνεύονται τό γεγονός ότι άκόμα και μεγάλοι
συγγραφείς μπορεί νά σπαταλήσουν τό ταλέντο τους για να
γράψουν τέτοια φοβερά πράγματα Δέν σημαίνουν ότι ή
«υψηλή πορνογραφία» δέν είναι πραγματικά καλή στό είδος
της, άλλά ότι άν καί «υψηλή» δέν παύει νά έκφράζει μια
έντελώς σκοταδιστική άντίληψη γιά τόν κόσμο
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Κ α ι r-ΑΦΝΙΚΑ τό Πανελλήνιο διάβασε ξανά
δηλώσεις Θεοδωράκη καί Χατζηδάκι! Μάς εί
χαν ξεσυνηθίσει νά τούς βλέπουμε μαζί τούς
δύο κορυφαίους συνθέτες μας καί τώρα πού
ηγούνται τής «κίνησης γιά τήν προάσπιση τού
έλληνικοΰ τραγουδιού» (μαζί μέ τόν Τάκη Μου
σαφίρη) ξαφνιαστήκαμε. Αύτή τή φορά τό σκη
νικό είναι «ενωτικό» έναντίον τής ΕΜΣΕ (Ένω
ση Μουσικοσυνθετών στιχουργών Ελλάδας).
Ό λες άνεξαιρέτως οί έφημερίδες έδωσαν πολ
λές σελίδες καί φιλοξένησαν τίς διακηρύξεις
τής όμάδας τής «κίνησης». 'Αγωνιστική έπίφαση «γιά τήν προάσπιση τού ελληνικού τραγου
διού», πού εντελώς άφηρημένα καί άτεκμηρίωτα
έκτοξεύουν βολές στό Δ.Σ. τής ΕΜΣΕ. «Μόνον
τώρα — λένε — τό ελληνικό τραγούδι θά
προστατευθεΐ», τώρα πού ό Θεοδωράκης καί ό
Χατζηδάκις άνέλαβαν άπό κοινού αγώνα καί
εναντιώνονται στή γραμμή τής ΕΜΣΕ πού διακηρύσει «Αυτοδιαχείριση — Ό χ ι στήν ΑΕΠΙ».
Τό παιχνίδι είναι χονδροειδές καί δέν μπορεί
κανείς νά ισχυριστεί πώς ή Κίνηση τών «ήγετών» δέν ύποστηρίζει τή θέση τής ΑΕΠΙ. Ό
Μίκης έδωσε μέ τόν δικό του γλαφυρό τρόπο
τήν «πολιτική θέση» τής όμάδας τής Κίνησης
μέ κείνο τό άμίμητο: «Ή ΑΕΠΙ θά φύγει
μονάχα μέ τόν Κομμουνισμό» (!!!). Ένας όποιοσδήποτε άνθρωπος μέ μικρή διανοητική
έμβέλεια θά βγάλει — έν τούτοις — τό συμπέ
ρασμα, πώς απ' τά λεγάμενα τού Μίκη, τό
ζήτημα είναι τό πότε θά φύγει ή ΑΕΠΙ. Μέ τόν
Καπιταλισμό ή μέ τόν Κομμουνισμό; Αύτό πού
δέν έννοεΐ όμως ό Μίκης είναι τό σύνθημα
«Σύντροφοι όλων τών τάσεων, ένωθείτε γιά νά
διώξουμε τήν ΑΕΠΙ»!!!

Συγγενικά δικαιώματα
Ή ιστορία τών τελευταίων έξελίξεων έδειξε

Oi μάγκες
δεν υπάρχουν πιά
ότι μετά τόν θεαματικό παραμερισμό τών δήθεν
«ιδεολογικών» όραματισμών (σωτήρια τού έλληνικού τραγουδιού, κατάργηση τής λογοκρι
σίας, «έξελληνισμό» τών ραδιοτηλεοπτικών δι
κτύων), σάν μοναδική επίφαση τής διαφωνίας
έμεινε: ή άρνηση τών δημιουργών τής Κίνησης
νά παρέχουν δικαιώματα ατούς εκτελεστές. Μέ
λίγα λόγια, τό δικαίωμα τής «ύπαρξης» τού
εκτελεστή στή δημιουργία. Τό πρόβλημα είναι
πολύπλοκο καί διαστρεβλώθηκε ή άποσιωπήθηκε άπό τίς έφημερίδες Ή Κίνηση μέ τούς
ηγέτες της ξεσπάθωσε στήν απλοϊκή έκδοχή-έπιχείρημα πώς «είναι άπαράδεκτο ό εκτελεστής
νά έχει τή δυνατότητα τής άπαγόρευσης ένός
έργου γιά όποιαδήποτε αιτία». Αύτό τό «γιά
όποιαδήποτε αιτία» είναι πού μπερδεύει τόν
άπλό αναγνώστη. Έντεχνη καί ίσως πετυχημέ
νη ή άπόκρυψη πώς τό άρθρο μιλάει γιά «δευτε
ρογενές δικαίωμα» όπερ σημαίνει πώς ό έκτελεστής δέν έχει δικαίωμα νά έπέμβει στήν «πρω
τογενή» δημιουργία (δηλ. τόν δίσκο) γιατί όπως
χαρακτηρίζει τό νομοσχέδιο, ό δημιουργός έχει
τό Copyright του, δηλαδή τό άποκλειστικό
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στό
έργο του. Άπό κεϊ καί πέρα ό έκτελεστής καί ό
έρμηνευτής ζητάνε τό δικαίωμα νά τούς άνα-

Τά παρατράγουδα τών μεγάλων συνθετών μας
Ν α ΛΟΙΠΟΝ ένας «φωτισμένος δεξιός», ένας
βουλευτής τού ΚΚΕ, ένας «ασυμβίβαστος άναρχοαυτόνομος» κι ένας «φτωχός καί μόνος καουμπόυ» ένώθηκαν γιά νά ύποστηρίξουν άνοικτά
(μακάρι νά μπορούσα νά πώ τή λέξη «άντικειμενικά») ένα «ληστρικό» όπως τό χαρακτήριζαν
οί Ιδιοι, μονοπώλιο. Τήν «Ανώνυμη Εταιρεία
Προστασίας τής Πνευματικής Ιδιοκτησίας»,
ΑΕΠΙ.
Καί δέν δίστασαν νά φτάσουν στήν ανοικτή
διάσπαση τού κλάδου, ιδρύοντας δεύτερο σωμα
τείο.
Κοινό σημείο άναφορδς: ή τσέπη τους.
Ά λ λ ’ άς δούμε τά στοιχεία πού άποδεικνύουν αυτόν τόν ισχυρισμό.

ΑΕΠΙ - Ή θεαματική μεταστροφή
Τόν ληστρικό χαρακτήρα τής ΑΕΠΙ δέν
χρειάζεται νά τόν άποδείξουμε έδώ. Ή ταν χα
ρακτηρισμός κοινά άποδεκτός άπ' όλα τά μέρη
μέχρι τώρα.
Ή ΑΕΠΙ είσπράττει τά πνευματικά δικαιώμα
τα τόσο άπό τούς δίσκους όσο καί άπό τά
νυκτερινά μαγαζιά, καί μιλάμε γιά εκατοντάδες
έκατομμύρια, καί άφού τά διαχειρίζεται γιά 6
μήνες, τά δίνει ατούς δικαιούχους κατακρατώ
ντας μέχρι καί 35%!
Επειδή λοιπόν όλοι διαμαρτύρονταν ότι τούς
«κατάκλεβε», ξεκίνησε ένας άγώνας γιά τήν
άπαλλαγή άπό τόν «θανάσιμο έναγκαλισμό »
της, όπως καί οί σημερινοί ύποστηρικτές της
έλεγαν, μέ πρωτεργάτη τόν Μάνο Λοΐζο.
Έ τσι στίς 11-4-76 υπογράφεται «ΠΡΩΤΟΚΟ
ΛΟ ΤΙΜΗΣ» όπου λέγεται:

γνωριστεί ή προστασία τής δουλειάς τους μέσα j
στό έργο καί νά τήν κατοχυρώσουν οικονομικά.
Η γέννηση τού «συγγενικού» δικαιώματος !
τού καλλιτέχνη έρμηνευτή-έκτελεστή, όπως και I
ή ανάγκη γιά τήν προστασία του, δημιουργήθηκε άπό τή στιγμή πού ή τεχνολογία εισχώρησε
στό χώρο τής Τέχνης καί έδωσε τή δυνατότητα
τής αναπαραγωγής και διάδοσης μέ μηχανικά
μέσα (ραδιόφωνο-τηλεόραση-δίσκους-μαγνητόφωνα-φίλμς-βίντεο-κασσέτες). Ό «συγγενής»
τής πρωτογενούς δημιουργίας, δηλ. ό έρμηνευ
τής (τραγουδιστής) καί ό έκτελεστής (μουσικός)
άπαιτούν έλεγχο στήν άπεριόριστη έκμετάλλευση τής δουλειάς τους, λόγω τής άνεξέλεγκτης
μηχανικής αναπαραγωγής π.χ. Ένας τραγουδι
στής μπορεί νά απαγορεύσει τή χρήση τής
ερμηνείας του σέ μιά διαφήμιση ή σέ ένα έργο
πορνό! Ό συνθέτης βέβαια, έάν θέλει, μπορεί
νά χρησιμοποιήσει άλλους εκτελεστές.
Τά συγγενικά δικαιώματα, στήν άρχή βρήκαν
έμπόδιο τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς καί τά
τηλεοπτικά δίκτυα άλλά τό 1961, μέ τή Σύμβα
ση τής Ρώμης άναγνωρίστηκαν αύτά τά δικαιώ
ματα. Συγχρόνως ή Σύμβαση αύτή άναγνωριστηκε άπό τις περισσότερες χώρες τού κόσμου.
Στή χώρα μας, τόσο ό Π.Μ.Σ., ό ΣΕΗ, ή

Τά παρατράγουδα τών

...τούς πάτησε
τό τραίνο
«ΟΙ πιό κάτω πού υπογράφουμε δώσαμε τον
λόγο τής τιμής μας ότι όέν πρόκειται ν ' Ανανεώσου
με τά συμβόλαιά μας μέ τήν ΑΕΠΙ μόλις αύτά
λήξουνε».
'Ακολουθούν υπογραφές, μεταξύ άλλων:
Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος, Γιάννης
Μαρκόπουλος, Ν. Μαμαγκάκης, 'Ελένη Καραΐνδρου κ.ά.
Σέ ψήφισμα, τόν Όκτώβρη τού '78, ή ΛΕΠΙ
καταγγέλλεται μέ πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς,
θεωρείται άόύνατη κάθε παρέμβαση καί έλεγχος
πάνω της καί προβάλλεται σάν μοναδική λύση,
καί άνατίθεται στό ΔΣ, ή Ιδρυση είσπρακτικοΰ,
μή κερδοσκοπικού φορέα, άπό τήν ΕΜΣΕ, τό
σύλλογο δηλαδή τών μουσικοσυνθετών-στιχουργών.
'Υπογράφουν καί πάλι κάπου 80 μέλη τού
ΕΜΣΕ μεταξύ τών όποίων: Μίκης θεοδωράκης,
Δ. Σαββόπουλος, Β Άρχιτεκτονίδης, Άνδριόπουλος, Μαμαγκάκης κλπ.
Ό είσπρακτικός φορέας φτιάχτηκε λοιπόν,
καί περίμενε άπό τίς «φίρμες» νά προσχωρή
σουν, μόλις λήξουν τά συμβόλαιά τους, —
είχαν δώσει έξάλλου τό λόγο τής τιμής τους!
"Αν έφευγαν όλοι άπό ποιούς θά καρπωνόταν

τά υπερκέρδη της ή ΑΕΠΙ;
Μάταια περίμεναν όμως όσοι, πρώτοι, έσκι
σαν τά συμβόλαιά τους. Ή ΑΕΠΙ είχε τούς
τρόπους της, χρόνια στό κουρμπέτι, κι οί «φίρ
μες» ξέχασαν τίς υποσχέσεις τους!

Ή ΑΕΠΙ σέ κίνδυνο!
Συμβαίνουν όρισμένα καινούργια γεγονότα
όμως:
Γιά πρώτη φορά ή κυβέρνηση, μέσω Λαλιώτη, δηλώνει ότι θά υποστηρίξει καί οικονομικά
τόν εισπρακτικό φορέα τής ΕΣΜΕ, πού ήδη
υπάρχει.
Ά πό τίς 28-12, είναι έτοιμος γιά υπογραφή ό
νόμος γιά τά «συγγενικά δικαιώματα», πού είχε
ήδη ψηφιστεί τό 1980.
’Αναρωτιέστε τί σχέση έχει αύτό μέ τήν
ΑΕΠΙ; Άπλούστατα, προβλέπει ότι ή είσπραξη
τών συγγενικών δικαιωμάτων θά γίνεται άπό μή
κερδοσκοπικό φορέα, περιορίζοντας άκόμη πε
ρισσότερο τήν ΑΕΠΙ, γι' αύτό κι ή έταιρεία
πάντα άντιδρούσε μέ σφοδρότητα!
Ή ΑΕΠΙ στριμώχτηκε! Καί περνά στήν άντε45
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ΓΙΟΘΑ, ή ΕΤΗ καί ή ΕΜΣΕ, τάχθηκαν υπέρ τής
Σύμβασης τής Ρώμης μέ μόνη άντίπαλο τήν
ΑΕΠΙ (’Ανώνυμη ’Εταιρεία Πνευματικής ’Ιδιο
κτησίας) πού τής άφαιρεϊται έτσι τό δικαίωμα
μιας όλοκληρωτικής έξουσίας οικονομικού ε
λέγχου πάνω στό έργο (τραγούδι).
Είναι ενδιαφέρων ό όρος πώς γιά τήν είσπρα
ξη έκτελεστικών δικαιωμάτων απαιτείται ή 'ί
δρυση «μή κερδοσκοπικού φορέα·> καί όχι ·<Α 
νώνυμος Εταιρεία··· συνεπώς ή ΑΕΠΙ χάνει
αυτή τήν εύκαιρία πού θά τήν καθιστούσε
άκόμα πιό πανίσχυρη.
Εύλογο λοιπόν τό έρώτημα: γιατί τόσα χρό
νια πού υπάρχει ή διακήρυξη γιά τά συγγενικά
δικαιώματα, όλοι αυτοί οί δημοφιλείς συνθέτες
δέν βγάλαν μιλιά; Γιατί ξεσπάθωσαν μία βδομά
δα πριν τις έκλογές τής ΕΜΣΕ καί διαλαλούν
στίς έφημερίδες τά αντίθετα έπιχειρήματά τους;
Γιατί ή Κίνηση γιά τή διάσπαση έγινε δίχως νά
ειδοποιήσουν τό Δ.Σ. τού σωματείου τής ΕΜΣΕ;
Πρός τί ή περιβόητη μυστική συνάντηση μέ
τήν ΑΕΠΙ στό «Πάρκ·· όπως έξάλλου δήλωσε ό
Λ. Παπαδόπουλος; Γιατί ό Μίκης άρνήθηκε τό
ενωτικό ψηφοδέλτιο πού τού πρύτεινε ό Γιάν
νης Κακουλίδης; Πώς είναι δυνατόν νά προστα
τεύεται αυτή τή στιγμή ή ΑΕΠΙ όταν όλοι έχουν
βάλει τίς υπογραφές τους στό ψήφισμα τού 1978
πού έξουσιοδοτούν τήν ΕΜΣΕ νά δημιουργήσει
αύτοδιαχειριζόμενο εισπρακτικό οργανισμό;
Ό Μίκης περιμένει τόν ... κομμουνισμό γιά
νά πάει στήν ΕΜΣΕ καί φρονεί πώς «άφού
υπάρχει ή ΑΕΠΙ θά πρέπει νά συνεννοηθοΰμε
μαζί της καί να άναμορφώσουμε τίς σχέσεις
μας·>. 'Έκτακτα! ’Εάν ό Μίκης καί οί υπόλοιποι
τής κίνησης δέν είπαν άπλά καί μόνο ένα
άστεϊο, έμεϊς έχουμε έναν μεγάλο κατάλογο καί
άλλων μονοπωλίων πού θά μπορούσαμε, μιά πού
έχουμε καπιταλισμό, νά δούμε πώς θά συμπο-
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ρευθούμε. Προτείνουμε μάλιστα αύτή ή πρότα
ση νά έπεκταθεΐ καί στους έργάτες καί έργαζόμενους αύτής τής χώρας.
Ό λαϊκός συνθέτης όμως Άπ. Καλδάρας
πρότεινε στόν Μίκη νά φύγει άπό τήν ΑΕΠΙ
όπως είχε ύποσχεθεϊ παλαιότερα καί νά γραφτεί
στόν αύτοδιαχειριζόμενο εισπρακτικό οργανι
σμό τής ΕΜΣΕ. «Μόνο έτσι θά σταματήσουμε
καί θά διαλύσουμε τήν ΑΕΠΙ·> είπε ό Καλδάρας'
κάτι πού άποφεύγουν οί περισσότεροι συνθέτες.
Θλιβερή ή κατάσταση πού προβλήθηκε α
π’ αύτή τή βαθιά διάσπαση τού κλάδου, πού —
αλίμονο — δέν οφείλεται σέ ιδεολογικά προ
βλήματα τής Τέχνης άλλά σέ άτομικιστικά-οίκονομικά συμφέροντα καί άπογυμνώνουν τήν
πικρή αλήθεια σέ όλο τό μέγεθος της. Τή
διαπίστωση πώς ό συνθέτης θά προστατεύσει μέ
θεμιτά καί αθέμιτα μέσα τό έμπόρευμά του. Πώς
ή δημοκρατική οπτική σταματάει έκεί πού ή
αίγλη τού κέρδους λάμπει! Πώς τό τραγούδι,
είναι μία βιομηχανία πού βγάζει πολλά εκατομ
μύρια πού ισοπεδώνουν τή δεοντολογική συνερ
γασία αύτών πού τό κατασκευάζουν. Πώς τά
S9

Τά παρατράγουδα των

Καί νά οί «σωτήρες» της

Μόλις βλέπουν πώς χάνουν τίς έκλογές (9835) άποχωρούν καί τήν έπόμενη Ιδρύουν ΝΕΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ προχωρώντας σέ άνοικτή διάσπα
46

Ή άμαρτωλή σχέση μέ τήν Α.Ε.Π.Ι.
Τό πρόβλημα τής πνευματικής ιδιοκτησίας
στή χώρα μας είναι πολύπλοκο όπως καί στίς
άλλες χώρες. Έτσι, ό νεοσύστατος εισπρακτι
κός οργανισμός τής ΕΜΣΕ (δηλαδή τών ίδιων
τών συνθετών) είχε άνάγκη μιας συλλογικότητας καί μιας συντροφικότητας. Άνταυτού ήλθε
ή πλήρης διάσπαση πού θεωρητικοποιήθηκε
άπό τούς ήγέτες τής Κίνησης μέ άμφιλεγόμενες
έκδοχές πού δέν έδιναν τήν ούσία τού προβλή
ματος νά κατανοηθεΐ. Πολύπλοκες νομικές καί
νομικίστικες διατάξεις έχουν άνάγκη μιας έκλαϊκευμένης καί σωστής θεώρησης γιά τή
μεγαλύτερη κατανόηση τού προβλήματος. Οί
ξαφνικές καί ύπόγειες κινήσεις μερίδας συνθε-

μεγάλιυν συνθετών μας

πίθεση.

Τά γεγονότα ξετυλίγονται άστραπιαϊα.
Τόν Φλεβάρη, μέ κάλεσμα τής ΑΕΠΙ, γίνεται
μυστική σύσκεψη 20 περίπου συνθετών στό
ξενοδοχείο ΠΑΡΚ. Αύτό καταγγέλθηκε καί έπιβεβαιώθηκε άπό τόν Λ. Παπαδόπουλο, πού
άρχικά συμμετείχε στήν κίνηση.
Λίγες μέρες άργότερα άναγγέλλεται ή «κίνη
ση τών συνθετών» μέ πρωτοβουλία Χατζηδάκι Θεοδωράκη. Τό κείμενο - κάλεσμα είναι γραμ
μένο άπό τόν Χατζηδάκι, ό όποίος φέρεται σάν
κινητήριος μοχλός τής όλης Ιστορίας.
Ή
«ΚΙΝΗΣΗ» στήν άρχή φλυαρεί περί «έλληνικοΰ τραγουδιού» καί κατόπιν τό ξεχνά γιά νά
φτάσει στό ζουμί τής υπόθεσης:
1) Νά μήν καταργηθεΐ ή ΑΕΠΙ, άλλά νά„
έλεγχθεΐ. —Μόνο μέ έπανάσταση φεύγει(!!!)
είπαν.
2) Νά μήν υπόγραφε! ό νόμος γιά τά «συγγε
νικά», (πού θίγει τήν ΑΕΠΙ).
Διαμαρτύρονται γιά τήν «κακή συνδικαλιστι
κή δράση» τού Δ.Σ. τής ΕΜΣΕ.
Πολλά όμως μέλη τής «ΚΙΝΗΣΗΣ» γράφο
νται μέλη τής ΕΜΣΕ, μία μέρα πρίν τίς έκλο
γές!! Μεταξύ άλλων ό Μ. Χατζηδάκις, ή Λ.
Πλάτωνος, ό Γιώργος θεοδωράκης καί ό Δήμος
Μούτσης, ό όποίος έκπληκτος άνακάλυψε ότι
ήταν... γραμμένος, άπλώς δέν τό θυιιόταν κάν!!,
κ.ά.

οικονομικά παιχνίδια είναι πιό δυνατά άπό τά
τραγουδιστικά όράματα...
Ή πρόταση τής ΕΜΣΕ γιά αποδέσμευση τών
’Ελλήνων συνθετών άπό τήν ΑΕΠΙ καί τήν
ένταξή τους σέ αύτοδιαχειριζόμενο οργανισμό,
δέν εισακούστηκε. Γιά πολλά χρόνια ή ΕΜΣΕ
ζητούσε άπό Θεοδωράκη-Χατζηδάκι-Μαρκόπουλο-Σαββόπουλο καί τόσους άλλους δημοφι
λείς συνθέτες, νά έγκαταλείψουν τή «ληστρική»
όπως όλοι τήν ονόμαζαν ΑΕΠΙ. Είναι γνωστές
οί δηλώσεις τού Μίκη πρίν άπό τρία χρόνια πού
κατήγγειλε τήν ΑΕΠΙ γιά άπόκρυψη ποσοστών
ύψους εκατομμυρίων καί ζητούσε τή μεσολάβη
ση τής Πολιτείας. Τώρα τό σκηνικό έχει αλλά
ξει καί ή Πολιτεία χρηματοδότησε (μέσω κ.
Λαλιώτη) τήν ΕΜΣΕ γιά νά δημιουργήσει ει
σπρακτικό οργανισμό. Ό Μίκης καί ό Μάνος
(κυρίως) είναι αύτοί πού έναντιώνονται στήν
αύτοδιαχείρηση καί εύνοούν τήν Γαλλική θυγα
τρική ΑΕΠΙ.

ση μέ τήν ΕΜΣΕ καί όλα τά συναφή σωματεία.
Είναι γνωστή καί ή έντονη σύγκρουση θεο
δωράκη (στελέχους τής «Κίνησης») καί Υ ψ η
λά ντη (προέδρου τού ΣΕΗ) πού είναι κι οί δυό
βουλευτές τού ΚΚΕ.
Καί όλα αύτά σέ 15 μέρες!

Πώς πέτυχε ή ΛΕΠΙ τό σκοπό της;
Υπάρχουν πολλές έκδοχές γιά τό πώς πείσθηκαν τόσοι καλλιτέχνες, πού έφτασαν γύρω
στούς 100, νά παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι.
'Οπωσδήποτε έπαιξαν συσπειρωτικό ρόλο τά
«μεγάλα όνόματα» πού έπηρέασαν καί άλλους,
ή άγνοια καί ή σύγχιση.
Πέρα όμως άπ’ αυτό, ψιθυρίστηκε έντονα
μέσα στούς μουσικούς κύκλους, ότι ή ΑΕΠΙ
μοίρασε έκατομμύρια γιά νά πετύχει τό σκοπό
της, σύμφωνα μέ τή γνωστή της μεθοδολογία.
Όπως έξάλλου είχαν καταγγείλει οί μουσικο
συνθέτες (καί αυτοί πού τώρα συμμετέχουν στήν
«ΚΙΝΗΣΗ»), «ή ΑΕΠΙ χρησιμοποιεί σάν δέλε
αρ τή χορήγηση σημαντικών προκαταβολών σέ
συνθέτες καί στιχουργούς».
Τά ποσά αύτά λέγεται ότι άνέρχονται άπό
Ι-ΙΟ έκατομμύρια!
Δέν ξέρουμε πόσο «δέλεαρ» χρησιμοποιήθη
κε σ' αύτή τήν κρίσιμη καμπή γιά τήν ύπαρξη

τής ΑΕΠΙ. Τά γνωστά όνόματα πού ήγοΰνται
τής «ΚΙΝΗΣΗΣ» θά έπρεπε ίσως νά διαψεύσουν
τίς φήμες αύτές!
Μπορεί βέβαια άπλά καί μόνο νά συμφέρει
περισσότερο τούς «μεγάλους» μιά οίκονομική
σχέση μέ τήν «ισχυρή» ΑΕΠΙ, παρά μέ τό
νεοσύστατο εισπρακτικό φορέα τής ΕΜΣΕ. Δί
κιά τους υπόθεση! Κι όπως είπε ό Μ.Χατζηδά
κις «τό άν μάς κλέβει ή ΑΕΠΙ ή όχι είναι δικό
μας πρόβλημα». Δέν μάς πέφτει λόγος! Τό
άπαράδεκτο όμως είναι νά ντύνονται όλα αύτά
μέ «ιδεολογικό» μανδύα.
Άκούς έκεί «ΚΙΝΗΣΗ γιά τή σωτηρία τού
'Ελληνικού τραγουδιού»!
«Κίνηση γιά τήν τσέπη μας»!! έπρεπε νά
λένε.

Ό Τύπος καί τό Υπουργείο
'Αξιοπρόσεκτα είναι καί όρισμένα άλλα ζη
τήματα:
1) ’Ενώ γίνεται όλόκληρος καυγάς πού ου
σιαστικά άφορά τήν ύπαρξή της, ή ΑΕΠΙ
παραδόξως τηρεί «σιγήν Ιχθύος». Είχε φαίνεται
άρκετή έμπιστοσύνη στούς ύποστηρικτές της.
2) «Σιγήν ιχθύος» κρατά καί τό Υπουργείο,
παρ’ όλο πού λίγο πρίν είχε πάρει θέση υποστή
ριξης στήν ΕΜΣΕ, καί είχε πάρει έπίσημη
γνωμοδότηση άπό τήν Παγκόσμια ’Οργάνωση
Πνευματικής ’Ιδιοκτησίας τού ΟΗΕ, υπέρ τού
νόμου γιά τά «συγγενικά».
3) Στάση σκανδαλώδους προβολής τής «Κί
νησης» κράτησε σύσσωμος ό Τύπος.
Φαίνεται ότι κανένας δέν θέλει νά έχει κακές
σχέσεις μέ τίς «φίρμες».

M oV likH
των πού διασπάνε σέ μία τέτοια στιγμή τόν
κοινό αγώνα, δέν κάνουν τίποτ' άλλο παρά νά
μπερδεύουν τόν άπλό θεατή αυτού τού γκροτέσκου θεάματος. Τόν 'Έλληνα καταναλωτή τού
δίσκου πού πιστεύει (ή πίστευε) πώς τό μόνο (;)
ιδανικό καί ό κυρίαρχος (;) στόχος τού Έλληνα
συνθέτη είναι ή Τέχνη τού τραγουδιού καί τό
κοινωνικό μήνυμα πού αυτό σκορπά...
Στό χώρο των συνθετών είναι πασίγνωστες οί
προκαταβολές πού παίρνουν ορισμένοι άπό τήν
ΑΕΠΙ. Αυτό εξάλλου καταγγέλθηκε καί στή
Γενική συνέλευση (τής 13.3.84) τής ΕΜΣΕ.
Αυτές οί προκαταβολές τών εκατομμυρίων, άνδρώσαν τήν ΑΕΠΙ κατοχυρώνοντας γιά μεγάλο
χρονικό διάστημα τίς συμβάσεις της μέ τούς
συνθέτες-στιχουργούς.
Τέτοια δυνατότητα στήν ΕΜΣΕ δέν είναι
δυνατόν νά υπάρξει, κιαυτό τό ξέρει καί ό πιό
άσήμαντος συνθετάκος. Τούτο τό γεγονός κάνει
δυσκολότατη τή συσπείρωση τών πολλών συν
θετών στήν Αύτοδιαχείριση τής ΕΜΣΕ. Ή
χρηματοδότησή της όμως άπό τό 'Υφυπουργείο
Νέας Γενιάς μπορεί νά σημάνει ένα δυνατό καί
αποφασιστικό ξεκίνημα.
Τή στιγμή πού γράφονται αυτές οί γραμμές
(16.3.84) ή κατάσταση στό χώρο τού τραγουδιού
είναι ρευστή. Είναι άκόμα άγνωστο τό πώς θά
διαμορφωθεί ή διαφωνία τών δύο παρατάξεων.
Μένει όμως τό γεγονός πώς τό θάρρος έλειψε
άπό μιά μερίδα τών συνθετών, νά ένισχύσουν
τήν Αύτοδιαχείριση, μέ αποτέλεσμα νά μπορού
με νά λέμε πώς ή κρίση στό ελληνικό τραγούδι
δέν ήταν μονάχα θέμα ποιότητας τού τραγου
διού άλλά πάνω άπ’ όλα ποιότητας τού τραγου
δοποιού...
18.3.84
Νότης Μαυρουδής

Τά παρατράγουδα
Οί έξαιρέσεις ήταν έλάχιστες.

Τά έρωτήματα παραμένουν
Μετά τό γεγονός τής ξαφνικής καί αδικαιο
λόγητης φαινομενικά διάσπασης τά γεγονότα
καί οί άνακοινώσεις έχουν ραγδαίο ρυθμό.
Δέν μπορούμε νά προβλέψουμε σήμερα (17-3)
πώς θά έξελιχθούν τά πράγματα.
"Ο,τι κι άν γίνει όμως, όρισμένα έρωτήματα
θά παραμείνουν:
1) Πώς έγινε ή θεαματική μεταστροφή τών
μελών τής «Κίνησης» στό θέμα ΑΕΠΙ, έν μια
νυκτί;
2) Πώς έξηγεΐται καί τί ειπώθηκε στή συνά
ντηση πού κάλεσε ή ΑΕΠΙ;
3) Γιατί ένδιαφέρθηκαν ξαφνικά γιά τά «συγ
γενικά» όταν αύτό τό ζήτημα έχει προωθηθεί
έδώ καί 5 χρόνια(!) καί ψηφίστηκε άκόμα καί
στή Βουλή, χωρίς κανείς νά διαμαρτυρηθεΐ;
4) Πώς μπορεί νά δικαιολογηθεί ή ξαφνική
διάσπαση τού σωματείου, παρά τήν ύποχωρηίική στάση καί τίς εκκλήσεις όχι μόνο τής
ΕΜΣΕ άλλά καί τών άλλων σωματείων γιά
ένότητα;
Μέχρι ν ’ απαντηθούν πειστικά αυτά τά έρω
τήματα, τό πρόβλημα ΗΘΟΥΣ τών μουσικοσυν
θετών μας παραμένει άνοικτό. Καί θά τούς
παρακαλούσαμε, άν γίνεται, νά μετριάσουν τά
«έπαναστατικά» μηνύματα καί τούς κοινωνικούς
τους «όραματισμούς» στά τραγούδια τους! ”Ας
τό ρίξουν στά... έρωτικά!
Α π ’ αύτή τήν άποψη, τουλάχιστον, ό,Μάνος
ήταν συνεπέστερος!

violentfemmes

Ω ς ΠΟΤΕ Ο ΜΙΚΡΟΣ άδιέξοδος κύκλος πού
λέγεται ρόκ θά γίνεται ό άγαπημένος χώρος τής
μουσικής έκφραση; τών νέων; Πόσες νεκρολο
γίες θά άκουστούν ακόμη γιά τή μουσική αύτή
καί πόσες φορές θά όιαψευστούν,
Οί Violent Femmes μοιάζουν νά θέλουν νά
συμμετάσχουν στό παιχνίδι αύτό μέ τόν αναπά
ντεχο τρόπο πού έμφανίζονται στό τέλος τού
’83.
Τό γκρούπ άποτελεΐται άπό τούς: Gordon
Gano (τραγούδι, κιθάρα, βιολί) Brian Ritchie
(άκουστικό μπάσο, ξυλόφωνο, κιθάρα, τραγού
δι), Victor de Lorenzo (ντράμς).
Οπως όλοι καταλαβαίνουμε ή μουσική τους
δέν πέφτει άπό τόν ουρανό. Οί ίδιοι τήν ονομά
ζουν ήμιακουστικό φόλκ - πάνκ καί όσο εύκολο
είναι νά διακρίνει κανείς στοιχεία τών έπιρροών τους (Garage punk. Velvets, Modern Lovers
κλπ), άλλο
τόσο θά δυσκολευτεί νά τούς
κολλήσει μιά έτικέτα κατατάσσοντάς τους σέ
κάποιο άπό τά σύγχρονα ρεύματα τής ρόκ
σκηνής.
Βέβαιο πάντως είναι ότι είναι άμερικάνοι καί
είναι ή αμερικάνικη ρόκ παράδοση πού τούς
έθρεψε. Δέν τό κρύβουν, άρνούμενοι νά χαθούν
μέσα σ' έναν επιφανειακό καί άπρόσωπο «διε
θνισμό», φαινόμενο τόσο συνηθισμένο τά τε
λευταία χρόνια.
Αν ψάχνετε γιά guitar heroes ή τίποτα «σο
φές» στουντιακές άνακαλύψεις χάσατε. Τό μόνο
πού θά βρείτε είναι ένταση καί άγχος νά διακό
πτονται άπό μελαγχολία καί ειρωνική αισιοδο
ξία, μέσα σέ συνθέσεις πού ένώ άκούγονται
κλασικές δίνουν τήν έντύπωση ότι θα σπάσουν,
θά διαλυθούν σέ χιλιάδες κομμάτια, μήν μπορώ
ντας νά συγκρατήσουν μέσα στά όριά τους τήν
άγωνία γιά επικοινωνία. Στίχοι εύθραυστοι,
γεμάτοι άνασφάλεια, συνωστίζονται, άλλοτε ει
πωμένοι, ή τραγουδισμένοι, άλλοτε μέ μορφή
κραυγής ή νηφάλιας δήλωσης, μοιάζουν άφρός,
αποτέλεσμα μιας έκρηκτικής ζύμωσης πού δη
μιουργούν τό μπάσο, τό τύμπανο, ή κιθάρα, τό
ξυλόφωνο.
"Ολα αύτά είναι, ίσως, στοιχεία πού συναντά
ει κανείς σέ αρκετά άπό τά new wave συγκροτή

ματα. Υπάρχει όμως κάτι πού δίνει στήν πα
ρουσία τών Violent Femmes ένα ιδιαίτερο βαρος. Είναι ή συγκεκριμένη προσέγγιση ποι
έπιτυγχάνουν στήν παράδοση τού «λευκού»
ρόκ
Ά πό μιά πρώτη ματια είναι εύκολο να κατηγορηθούν γιά κάποιον όψιμο, άνεπίκαιρο «ροκισμό». Τό άποτέλεσμα όμως παρά είναι ζωντανό
για κάτι τέτοιο. Πρόκειται γιά τό εξής: Μέ τούς
Violent Femmes τό ρόκ μοιάζει να άποχτάει και
πάλι μιά παλιά γνώριμη αϋτάρκεια. Γίνεται γιά
μιά άκόμη φορά ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνι
κό είδος σέ πείσμα μιας πορείας πού τό ήθελε
μουσική επένδυση μιας εικόνας, ένός βίντεο.
Δίνει τή μάχη του στόν κόσμο τών εικόνων πού
οί Ιόιοι οί ήχοι φτιάχνουν. Αύτή είναι ή πραγμα
τική προσφορά τών Femmes.
Κάτι επίσης ενδιαφέρον γιά τόν πρώτο αύτό
δίσκο τών Femmes είναι ή παρουσία τού τρα
γουδιστή τους Gordon Gano, ποι έχει κάνει
τούς στίχους και μοιάζει ό κύρια υπεύθυνος γιά
τή συνολική αισθητική, σεξουαλική τους πα
ρουσία.
Οί Femmes δέν προβάλλουν ένα νέο σεξουα
λικό σύμβολο. Ό άντιηρωικός «άφελής» Gano
άρνεϊται νά «καθαρίσει» γιά όλους μας. Δέν
προτείνει ενα νέο πρότυπο, άνδρικό, άμφισεξουαλικό ή φανατικά ομοφυλόφιλο ποι μάς
καλεΐ νά άπελευθερωθούμε ή νά μιμηθοϋμε στήν
καταπληκτική ΰπερσεξουαλική του πληρότητα.
Μιλάει μέ υστερικό τρόπο για την άγωνία πού
γεννάει ή έλλειψη επικοινωνίας, ή έλλειψη τής
πιό στοιχειώδους σεξουαλικής συνεννόησης.
Καί αύτό είναι ίσως τό κύριο στοιχείο πού τούς
τοποθετεί στόν χώρο τού «New Wave».
Αυτά γιά τό συγκρότημα άπ’ τό Μιλγουόκι
πού σίγουρα δέν πέρασε άπαρατήρητο. Μέ τόν
πρώτο αύτό δίσκο οί Femmes τράβηξαν όλους
τούς προβολείς τής δημοσιότητας καί φιγουράρισαν διεθνώς σέ πολλά έντυπα μουσικά καί μή.
Καλό είναι λοιπόν νά άποφύγουμε κάθε πρόβλε
ψη γιά τήν έπόμενη δουλειά τους. Τήν περιμέ
νουμε.
Σπόρος Παπασπύρος

Δημήτρης Οίκονομάκης
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ΟΘΟΝΗ
34ο Φεστιβάλ Βερολίνου

Α ν α μ ε ς α στή λαμπρότητα των Καννών καί
τή σοβαροφάνεια τής Βενετίας, τό Βερολίνο
παραμένει τό τρίτο μεγάλο φεστιβάλ τής Ευρώ
πης γιά τόν κινηματογράφο.
Μόνο πού τή δική του αυτόνομη φυσιογνωμία
τή συνθέτουν τό γερμανικό, τό διεθνές, τό
βερολινέζικο, τό κοσμοπολίτικο, τό αποκλει
σμένο, τό χειμωνιάτικο, τό διχασμένο.
Η αίσθηση τής γεωγραφίας, σίγουρα μεταφέρεται ευκολότερα σέ μιά εκδήλωση πού γιά
12 μέρες γίνεται ή έλκυστική κατάληξη των
βλεμμάτων, στό κέντρο τής πόλης, άποτρέποντάς τα απ' τήν άναζήτηση τού τείχους, τού
ανατολικού κόσμου, των προαστίων μέ τίς μειο
νότητες καί τής τουριστικής πιά «γέφυρας των
κατασκόπων».
Οΐ μειονότητες των μεταναστών, βέβαια, σού
θυμίζουν τήν παρουσία τους στόν τηλεφωνικό
θάλαμο (όπου οί οδηγίες σ ’ έξι γλώσσες συνο
δεύονται άπό ισάριθμες σημαιούλες, ανάμεσα
στις όποιες τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Τουρ
κίας), όπως οΐ χαμηλές θερμοκρασίες καί τό
χιόνι, τίς παλινωδίες τού «ψυχρού» πολέμου.
"Ετσι, κι οί δομικές αντιστοιχίες τού ’ίδιου τού
φεστιβάλ μέ τήν ιδιαιτερότητα τής πόλης πού
τό γέννησε στήν αυγή τής μεταπολεμικής πε
ριόδου καί τό τρέφει εδώ καί 34 χρόνια, δέ
σταματούν εδώ.
Μέ τήν πραγματικότητα πιό κινηματογραφι
κή κι άπ’ τόν ίδιο τόν κινηματογράφο, ό τελευ
ταίος δέ μένει παρά νά αντιγράψει τή λογική
τής πρώτης: ή νεύρωση τού καταναλωτισμού
μεταφράζεται σέ διαμερίσματα, τομείς, αποθή
κες καί πτέρυγες τεράστιου σούπερ-μάρκετ.
’Επίσημο πρόγραμμα, μεγάλες παραγωγές έ
κτος συναγωνισμού, «φόρουμ» νέων σκηνοθε
τών, πανόραμα σύγχρονου γερμανικού κινημα
τογράφου, άγορά ταινιών, φίλμ γιά παιδιά, αφιε
ρώματα καί ρετροσπεκτίβες.
Σέ 10 αίθουσες κι άλλα τόσα βιντεο-στούντιο,
μέ τίς συνεχείς προβολές νά αρχίζουν στίς 9 τό
πρωί καί νά φτάνουν μετά τά μεσάνυχτα, νομί
ζεις πώς σέ κάποιο φίλμ παραμονεύει ή εικόνα
ένός ρολογιού πού δείχνει, επιτέλους, τήν ώρα

οργανωθεί τό χάος. Οί επίσημες συμμετοχές,
σταυροδρόμι κινηματογράφων καί σχολών ό
λων τών ήπείρων καί τών ημισφαιρίων, έπιβεβαιώνουν τήν παγκόσμια κρίση τού σινεμά,
κύρια σάν κρίση «γλώσσας» κι έκφρασης.
Τό κοίταγμα τού κόσμου, έτσι όπως συνηθί
σαμε ως τιίιρα έχει παλιώσει, ή έπιστροφή στό
βαθμό μηδέν τής γραφής συγχέεται μέ τή δια
φημιστική ματιά, οδηγημένη στ’ άκρα της k u î
ό... άναπαλαιωμένος «Νοσφεράτου», τού Μούρναου (μέ τήν 24μελή ορχήστρα ν’ άποδίδει τή
μουσική τής ταινίας δίπλα στήν οθόνη τού
«Τσό Παλάστ») άναγκάζει σέ συγκρίσεις νοσταλγικές.
Μερικά χιλιόμετρα πιό πέρα, στό «"Αστορ»
καί στό «Γκλόρια» οί κωμωδίες τού "Ερνστ
Λιούμπιτς (μερικές, τής περιόδου τού βωβού)
καί τά θρίλερ τού Χίτσκοκ. έπιτείνουν τό αί
σθημα τού άνικανοποίητου, μέ τή φρεσκάδα
πού άναλαμβάνουν, αύτές, νά φέρουν άπό τήν
ιστορία τού κινηματογράφου.
Α λλού ή «Μπερενίς» τού Ραυύλ Ρουιζ,
«Στούς έρωτές μας» τού Μωρίς Πιαλά (πού
ξεχάστηκε άπό τήν Κριτική επιτροπή), μερικές
άνεξάρτητες άμερικάνικες παραγωγές, οί «Χρυσοθήρες» τής Σάλυ Πόρτερ καί ό «Μικρός,
βρώμικος πόλεμος» τού "Εκτορ Όλιβέιρα (πού
μοιράστηκε, μέ τά «Ρεύματα άγάπης» τού Τζών
Κασαβέτη, τό βραβείο τής Διεθνούς Ομοσπον
δίας Κριτικών FIPRESCI) προσπάθησαν νά
αμφισβητήσουν τήν εικόνα τής συνολικής με
τριότητας.
Όμως, όπως σέ κάθε φεστιβάλ πού σέβεται
τό χαρακτήρα του σάν διεθνούς, οί εικόνες κι οί
προβολές διασταυρώνονται σέ μιάν παράλληλη
συνέχεια, έξω ή καί μακριά άπό τίς σκοτεινέ,:
αίθουσες.
Πρόκειται γιά ένότητες έντυπώσεων πού δια
σχίζουν τίς δεξιώσεις καί τίς συνεντεύξεις γιά
νά συναντήσουν τόν Τζάκ Νίκολσον νά κρύβει
μ’ επιμέλεια τό μύθο του πίσω άπό ένα ζευγάρι
μαύρα γυαλιά καί τό γνωστό παιδικό χαμόγελο,
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άπ’ τή μεριά τού θεατή.
Πόθος γιά τήν ταύτιση τού αντικειμενικού
χρόνου μ’ έκεΐνον τής φιλμικής ροής, όταν ή
φόρμα φαντάζει σάν ή έσχατη εύκαιρία νά

τόν Κασαβέτη μέ τήν Τζίνα Ρόουλαντς καί τό
Σάμ Φούλερ νά κάνουν προγνωστικά στό έλλη
νικό ρεστωράν τής Φώφης, ή τή Μάνικα Βίτι νά
σέρνει μαζί της στήν Πινακοθήκη όλόκληρο
τηλεοπτικό συνεργείο.
Τό χιόνι δέ φοβίζει κανέναν. Στά κανάλια τής
τηλεόρασης, ό Τσάρλς Λώτον κι ό Αλαίν

Ντελόν μιλάνε κι αύτοί γερμανικά, ή Γκούντρουν Λάντγκερμπε ποζάρει σέ περιοδικό,
παίρνει μέρος σέ παιχνίδι γνώσεων τό ένα
βράδυ καί τό έπόμενο στή «Γυναίκα καίγεται».
Τό πρόγραμμα τού σταθμού τού ’Ανατολικού
Βερολίνου άσχολεϊται μέ τίς χιονοδρομίες οτό
Σεράγεβο ή τήν κλασική μουσική, ενώ τό κλει
στό κύκλωμα τού ξενοδοχείου ξεκινάει τό πρωί
μέ μαλακό πορνό, όπου ή τουρίστρια πού έρχε
ται στά έλληνικά νησιά γλυτώνει τό βιασμό άπό
δυό συμπατριώτες της, μόνο όταν αποκαλύπτει
πώς δέν είναι Έλληνίδα, αλλά Γερμανίδα!
Δυό φανατικές τού σινεμά καί τής τρίτης
ήλικίας έκφράζουν, γύρω στά μεσάνυχτα, τήν
ευγνωμοσύνη τους γιά τά εισιτήρια πού μάς
περισσεύουν καί τούς δίνουν τό δικαίωμα νά
χαρούν τό VERTIGO, ένας συνάδελφος τοπικού
περιοδικού άποκαλύπτει τίς άνησυχίες γιά τήν
πιθανή μεταφορά τού φεστιβάλ στό Μόναχο καί
ή νεολαία κατακλύζει τήν αίθουσα όπου παίζο
νται ταινίες μέ τόν Κάρλος Γκαρντέλ, γιά νά
μεταφέρουν τή μυθολογία του άργεντίνικου τάνγκο στή μόδα τών μπάρ καί τών ντίσκο τού
Βερολίνου
Γιά τούς "Ελληνες πού βρεθήκαμε έκεϊ (απε
σταλμένοι έφημερίδων έπισκέπτες καί περίπου
10.000 σπουδαστές, εργαζόμενοι κ.ά.) και τούς
άλλους έδώ, τό φετινό φεστιβάλ τού Βερολίνου
είχε καί μιά πρόσθετη, όχι τόσο γκρίζα, από
χρωση Πέρα άπό καλά οργανωμένο, άποδείχτηκε ιδιαίτερα φιλόξενο καί μετά τήν άναζή
τηση τής φυσιογνωμίας του. βάλθηκε ν' άνακαλύψει τόν σύγχρονο έλληνικό κινηματογράφο
Τό είχε κάνει δειλά πριν 21 άκριβώς χρόνια,
όταν βράβευε τίς «Μικρές Άφροδίτες», τού
Νίκου Κ,ούνδουρου, άλλά φαίνεται πώς μετά τόν
ξέχασε, ή κι έκείνος δέν πρόσφερε πολλά στή
διατήρηση τής μνήμης τοι Αυτή τή φορά
χρειάστηκε νά θυμηθεί ή υπουργός Πολιτισμού
τόν φυλακισμένο έλληνα φοιτητή Μ Κοντό, νά
βάλει ό Κώστας Φέρρης τά καλά του στήν
κυριολεξία (κοστούμι, γραβάτα καί ιστορία τού
ρεμπέτικου), ν' άποδειχθεί πώς τό μεσογειακό
φολκλόρ πάντα συγκινεί τίς παγωμένες πρω
τεύουσες τού Βορρά, και νά σου ή Αργυρή
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άρκτος. Οί έπιφυλάξεις γιά τό «Ρεμπέτικο»
μπορούν νά παραμένουν ακέραιες, άλλά έπιτέλους έπιδείξαμε αισθητή βελτίωση στίς δημό
σιες σχέσεις, στίς πόζες, στή δημιουργία έντυ
πώσεων, κι άς μή γελιόμαστε, αύτά μετράνε.
Μπορούμε νά είμαστε αισιόδοξοι.
Τώρα πού θά παίζει και ό Χατζηπαναγής
στήν Εθνική...
Άνδρέας Τύρος
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Ρόττερνταμ - Βερολίνο

Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Ή άλλη διάσταση
Μ ε ΑΦΟΡΜΗ τή συνεχιζόμενη κρίση στη
διεθνή κινηματογραφική παραγωγή — άν μπο
ρεί ό όρος νά είναι γενικός — ή όποια πώς
άλλιώς μπορεί νά δικαιολογηθεί παρά σάν ση
μείο τών καιρών, άλλά καί τόν ρόλο τών
μεγάλων έταιριών παραγωγής — κυρίως άμερικάνικων — σ'αυτήν, δίνεται ή εύκαρία γιά τήν
έπανεξέταση τού ρόλου ένός καταξιωμένου έν
πολλοϊς θεσμού (Φεστιβάλ Κινηματογράφου) μέ
παράλληλες άναφορές στίς δύο πρόσφατες έκδηλώσεις, Ρόττερνταμ καί Βερολίνο.
Τήν πρώτη κρίση τών στούντιο τού Hollywo
od, τή δεκαετία του '60, άκολούθησε ό όργασμός καί ή άνοδος μιας νέας έκφρασης, βασι
σμένης στήν έρευνα τών πιό βασικών — συστα
τικών στοιχείων τού «μέσου» πού τοποθετείται
κυρίως στήν περιοχή τής Νέας Ύόρκης (Νέος
'Αμερικάνικος Κινηματογράφος). Μερικά χρό
νια άργότερα, ή Nouvelle Vague στή Γαλλία ή
το Cinema Nuovo στήν Βραζιλία έπιβεβαίωναν
τίς προβλέψεις γιά νέες προοπτικές στήν τέχνη
τού κινηματογράφου. Τά κινήματα αυτά μέ τή
σειρά τους ξεθύμαναν ακολουθώντας τή γενική
κρίση πού έπεκράτησε έκτοτε στους κόλπους
τής τέχνης, άφήνοντας πίσω τους στεριωμένη
μιά νέα άντίληψη γιά τό ρόλο καί τούς στόχους
τού «μέσου» ένώ τατόχρονα είχαν ένεργοποιήσει μηχανισμούς παραγωγής καί διανομής πού
κάθε άλλο παρά αδρανείς παρέμειναν. Ή παρα
γωγή έκτοτε συνεχίστηκε μέ εξάρσεις (Νέος
Γερμανικός Κινηματογράφος, New Wave κ.λ.π.)
ή υφέσεις μέ όλοένα όμως αυξανόμενες δυσκο
λίες καί στούς δύο τομείς, παραγωγή καί διακί-

νηση.
Τό Hollywood κυρίως, άλλά καί όρισμένοι
πυρήνες παραγωγής στόν Ευρωπαϊκό χώρο άντιτάχθηκαν στήν κρίση τους μέ υπερπαραγω
γές ή μή, άντιμετωπίζοντας όμως τό είδος σάν
βιομηχανικό προϊόν — έπόμενο ένεκα τών έξόδων παραγωγής — μετατρέποντάς το ταυτόχρο
να σέ άπλό κώδικα μαζικής άναψυχής. Ή
Ευρώπη μέ τή σειρά της έμπλέκεται στό ίδιο
παιχνίδι προσπαθώντας ν’ άντιτάξει τό δικό της
«έφάμιλλο προϊόν» πού δέν παύει όμως νά είναι
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δεύτερο χέρι τού άμερικάνικου. Ή βιομηχανία
προχωρεί καί οί μεγάλες της βιτρίνες — Φεστι
βάλ — παίζουν άδιάκοπα τό ρόλο τους. Στά
διαγωνιστικά προγράμματα τών Καννών καί τού
Βερολίνου προγραμματίζονται τανίες όπου τό
έπικρατέστερο χαρακτηριστικό είναι ό συνδυα
σμός έμπορικών καί πολιτιστικών κινήτρων πού
τίς καθιστούν τήν «έπίσημα» άποδεκτή έκφρα
ση. Ό θεατής όχι μόνο διαιωνίζει τή συντήρη
ση υπηρετώντας ταυτόχρονα τή βιομηχανία
άλλά έθελοτυφλεί στήν άλλη διάσταση πού
μπορεί νά έχει τό «μέσο» άκρωτηριάζοντας τήν
όποια κίνηση γίνεται πρός αυτή τήν κατεύθυν
ση.
Στό διάστημα πού οί μεγάλες φιέστες διένυαν
τήν «έπιτυχή πορεία» τους μέ τήν υποστήριξη
κυβερνήσεων καί βιομηχανίας, νέες έκδηλώσεις
ήρθαν νά προσφέρουν τήν έναλλακτική λύση.
Τρία φεστιβάλ μέ παρεμφερείς στόχους καί
σχεδόν ταυτόχρονη έμφάνιση (άρχές τής δεκαε
τίας τού ’70), τού Μοντρεάλ (Festival Internasional du Nouvau Cinema), τού Ρόττερνταμ
(Film Festival Rotterdam) καί τού Βερολίνου
(Internationales Forum des Jungen Films) άντιτάχθηκαν πρωταρχικά στή βιομηχανοποίηση
τού προϊόντος θέτοντας έπί τάπητος τίς πραγμα
τικές του άξιες. Ταγμένα σέ μιά ιδέα μέ καθαρά
πολιτιστικά κριτήρια κατόρθωσαν στή δωδεκά
χρονη πορεία τους νά επιβληθούν σάν θεσμοί.
Κοινό χαρακτηριστικό τών ταινιών πού περι
λαμβάνουν στό πρόγραμμά τους είναι αύτό τής
έρευνας καί τής άνανέωσης προωθώντας στοι
χεία καί τάσεις πού ό έμπορικός κινηματογρά
φος παραβλέπει ή άγνοεϊ στό μεγαλύτερο ποσο
στό. Ό ρόλος τους δέν περιορίζεται σέ μιά
αυτάρκη καί μοναδική έτήσια έκδήλωση άλλά

προεκτείνεται στή διοργάνωση φορέων παραγω
γής καί διανομής καί στήν παρουσίαση άναλόγων έκδηλώσεων σέ όλη τή διάρκεια τού χρό
νου. Οί στόχοι τους συνοψίζονται στή διαμόρ
φωση ένός κοινού γιά τόν κινηματογράφο τού
είδους πού παρουσιάζουν καί στίς έπιδράσεις
πού μπορούν νά έχουν στήν πορεία τής παραγω
γής στή χώρα τους, διαμέσου τής έπαφής τών

ντόπιων κινηματογραφιστών μέ τήν έπιλογή
τους. Αύτά τά φεστιβάλ, παρ’ ό,τι μάλλον μικρά
καί έξειδικευμένα, προκαθορίζουν τήν πορεία
καί τήν έξέλιξη τού κινηματογράφου καί άπό
αύτή τήν άποψη καταλήγουν νά είναι σημαντι
κοί φορείς άνανέωσης στό χώρο τους.
Τό Φεστιβάλ τού Ρόττερνταμ πού είναι καί τό
μοναδικό διεθνές φεστιβάλ τής 'Ολλανδίας,
πρωτοοργανώθηκε τό 1971, τότε πού οί συνθή
κες τού κινηματογραφικού όργασμού στό άνεξάρτητο κύκλωμα ένίσχυαν τήν ιδέα γιά τή
διοργάνωση τέτοιων έκδηλώσεων. Πρωτοπόρο
στό χώρο του, έφερε το ’Ολλανδικό κοινό
σ ’ έπαφή μέ τήν άνεξάρτητη παραγωγή, ένώ
συνέχισε συστηματικά τήν προσπάθεια καθιέ
ρωσής του. Ή όποια άλλαγή ύφους τού έπιβλήθηκε (παραγωγή, κρατική πολιτική) δέν έμείωσε τή σημασία του καί δέν άλλαξε ουσιαστικά
τήν άρχική του κατεύθυνση. Ή κινηματογραφι
κή φόρμα, ή έρευνα στήν εικόνα, οί νέες μορφές
άφήγησης άλλά καί ή πολιτική ενημέρωση καί
πληροφόρηση είναι οί κατευθυντήριοι άξονε;

oyofifarrrnc
στίς ταινίες πού είναι μέρος τού προγράμματος
του.
Σέ συζήτησή μας, ό διευθυντής τού Φεστιβάλ
τού Ρόττερνταμ, Hub Bals, γιά τις έπιδιώξεις
τού θεσμού είπε:
«Ή κάθε χρονιά γιά μάς είναι καί διαφορετι
κή. Προσπαθούμε νά όργανώσουμε τό γεγονός
πού κατά τή γνώμη μου είναι τό βασικό στοι
χείο γιά τήν έπιτυχία τής έκδήλωσης. Θέλουμε
νά δημιουργήσουμε ένα κοινό πολύ πιό πληροφορημένο καί άπαιτητικό πού αυτό τό ίδιο νά
λειτουργήσει σάν βάση γιά τήν έξέλιξη τού
ανεξάρτητου κινηματογράφου. Άναφέρομαι
σ’ έναν κινηματογράφο πού έχει νά παίξει ένα
ζωτικό κοινωνικό ρόλο, σ ' έναν κινηματογρά
φο πού άνταποκρίνεται καί συμβαδίζει μέ τίς
κοινωνικές, αισθητικές καί πολιτικές άπαιτησεις τού περιβάλλοντος του... Στά 13 χρόνια
λειτουργίας τού όργανισμοΰ έχουμε δημιουργή
σει μιά συλλογή από 400 ταινίες, ταινίες πού
ή,σαν μέρος τού προγράμματος τού φεστιβάλ τά
προηγούμενα χρόνια. Συνεργαζόμαστε μέ 25
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αίθουσες σ' όλη τήν 'Ολλανδία όπου οί ταινίες
παίζονται άδιάκοπα όλο τό χρόνο... Ή φετινή
όργάνωση τής άγοράς είναι πιστεύω άπό τά
σημαντικότερα βήματα τού φεστιβάλ γιά τήν
προώθηση τής ιδέας τού ανεξάρτητου κινημα
τογράφου... Γιά τό μέλλον δέν προβλέπονται
άλλαγές στήν ούσία τού φεστιβάλ, τό πρόγραμ
μα δηλαδή, ένώ μεγάλο βάρος δίνεται στήν
άγορά Εύρωπαϊκών ταινιών πού θά όργανώσου
με αύτό τό χρόνο στή Νέα Ύόρκη, σημαντικό
βήμα γιά τήν υπόθεση τού άνεξάρτητου Εύρωπαικοΰ κινηματογράφου...»
Στή φετινή έπιλογή δέν έλειψαν τά μεγάλα
όνόματα όπως οί Robert Bresson («L’Argent»),
Andrej Tarkowskij («Nostalghia»), Wim Wen
ders («Room 665»), Satyajit Ray («Sadgati»),
Otar Iosseliam («Euskadi») πού ήταν καί τά
φαβορί στίς προτιμήσεις τού κοινού. Δέν έλειψαν καί οί γερμανικές ταινίες άπό τίς όποιες
ξεχώρισε το «Decoder», συγγενές θεματολογικά
μέ τή «Γλυκιά Συμμορία» τού Ν. Νικολαΐδη. Ή
ταινία άναφέρεται σέ μιά όμάδα νεαρών πάνκ
πού μέ τή χρήση διάφορων ήχων πού συνθέτουν
οί ίδιοι προσπαθούν νά διαταράξουν τή ρουτι
νιάρικη ήρεμία δημόσιων χώρων έπιχειρώντας
ταυτόχρονα νά έπιβάλουν τή δική τους άσήμαντη παρουσία. Ή δομή καί αισθητική τών
ταινιών New Wave καθώς καί ό πειραματισμός
στή χρήση τού ήχου ήσαν καθοριστικά σημεία
γιά τήν έπιτυχία τής ταινίας. Ή Chantal Akerman ήταν στό Ρόττερνταμ μέ δύο ταινίες της
«Les Années 80» καί μιά ταινία άφιέρωμα στήν
Pina Bauch πού δέν είναι παρά ένα άπλό καί
δυνατό ντοκυμαντέρ γιά τή γνωστή χορεύτρια.
Ή τελευταία ταινία του Philippe Garel, «Liberté
la nuit», δίχασε τό κοινό ένώ τό «Sans soleil»
τού Chris Marker, άφιερωμένο στούς «δύο πιό
ακραίους πόλους έπιβίωσης», ’Αφρική καί Ια 
πωνία, είχε πολύ θετικές αντιδράσεις. 'Από τήν
'Ολλανδική παρουσία άναφέρουμε τούς δύο
γνωστούς άπό τό κινηματογραφικό μέρος τού
'Ολλανδικού Φεστιβάλ Eric de Kuyper καί Joan
van der Keuken μέ τίς τανίες τους «Naughty
Boys» καί «The Time» άντίστοιχα.
Το Βερολίνο, πού ήταν τόσο σημαντικό γιά
τήν 'Ελληνική συμμετοχή, αύτή τή χρονιά δέν
πρόσφερε τίποτα διαφορετικό άπό τή μετριότη
τα τών προηγούμενων χρόνων. "Ενα συνονθήλευμα άπό εμπορικότατες παραγωγές («Terms of
Endearment» τού J. Brooks, «Champions» τού J.
Irvin), λιγότερο έμπορικές ή άνεξάρτητες («Le
bal» τού Ε. Scola καί «Love Streams» τού J.
Cassavetes) μέχρι πειραματικές («Klassenverhal
tnisse» τών J. Μ. Straub καί D. Huillet). Τό
φεστιβάλ αύτό πού έξυπηρετεί μιά σύνθετη
πολιτική τής γερμανικής κυβέρνησης γιά τήν
ίδια τήν πόλη άλλά καί γιά τήν υπόθεση τού
κινηματογράφου έχει χαθεί ουσιαστικά σ' αύτές
του τίς άναζητήσεις. Ή άνιση συνύπαρξη σκη
νοθετών καί ταινιών άπ’ όλα τά μήκη καί πλάτη

τής γής άπό τή μιά αλλά καί οί διαφορές στό
είδος τών ταινιών πού παρουσιάστηκαν, άντικατοπτρίζει τή σύγχιση τού υπεύθυνου προγράμ
ματος Maurice de Halden άλλά καί τό ουσιαστι
κό ξέφτισμα τού θεσμού.
Τό Forum πού θεωρείται μέρος τού Διεθνούς
Φεστιβάλ τού Βερολίνου στήν πραγματικότητα
είναι ένα αυτόνομο καί πλήρες φεστιβάλ άφιε
ρωμένο στήν τέχνη τού κινηματογράφου έτσι
όπως νοείται άπό δημιουργούς σκηνοθέτες, χω
ρίς τήν παραμικρή συμβατικότητα καί ένάντια
σ ’ αύτούς τούς υπόλοιπους πού θέλουν νά τή
θεωρούν βιομηχανικό προϊόν. Το φεστιβάλ αύ
τό είναι ή έτήσια έκδήλωση ένός πολυάσχολου
οργανισμού πού μέ τήν έπωνυμία «Φίλοι τής
Γερμανικής Ταινιοθήκης», όργανώνουν τίς προ
βολές τού κινηματογράφου ρεπερτουάρ Arsenal
στό Βερολίνο πού στήν ούσία δέν είναι παρά
μιά άπό τίς πιό δραστήριες ταινιοθήκες τής
Ευρώπης. Ό ιδρυτής — διευθυντής τού όργανισμού Ulrich Gregor, άναγνωρισμένος θεωρητι
κός καί ιστορικός κινηματογράφου έχει κατορ
θώσει νά σχηματίσει ένα άξιόλογα εύρύ κοινό
γιά έναν κινηματογράφο πού άλλού θεωρείται
ότι απευθύνεται στούς λίγους. Πράγμα πού
άποδεικνύει ότι τό κοινό μπορεί νά προηγείται
σ' έξέλιξη άπό τούς ειδικούς πού άποφασίζουν
τί θά τού χορηγείται διαμέσου τών κυκλωμάτων
παραγωγής, διανομής καί προώθησης. Οί είσο
δοι αύξάνονται σταθερά χρόνο μέ τό χρόνο σέ
βαθμό πού νά είναι σχεδόν ισάριθμες μ' αυτές
τού έπίσημου προγράμματος. Έτσι στή μιά
περίπτωση οί ταινίες είναι ό πραγματικός πόλος
έλξης ένώ στήν άλλη ένα ολόκληρο κύκλωμα
βραβείων, έπιτροπών, έπιτελείων υποστήριξης
τών διαγωνιζομένων, στάρ κλπ, έρχονται νά
συμβάλλουν στήν προσέλευση τού κοινού.
Στό πρόγραμμα τού Forum ξεχώρισε ή άξιόλογη άριθμητικά καί ποιοτικά παρουσία τών
γερμανικών ταινιών. Οί τελευταίες ταινίες του
Η. Achternbusch συμμετείχαν σέ όλα τά μέρη
τού φεστιβάλ (σειρά Νέος Γερμανικός Κινματογραφος, έπίσημο πρόγραμμα καί Forum). Ή
πρωτοτυπία καί προκλητικότητα τού ύφους του
συμβάλλουν σ’ ένα είδος κοινωνικής κριτικής
πού άνασκάπτει τό πρόσφατο ιστορικό παρελ
θόν τής Γερμανίας καί καυτηριάζει τά πιό
ευαίσθητα σημεία τής έθνικής της συνείδησης.
Στήν ταινία της «The Image of Dorian Gray in
The Yellow Press» ή U. Ottinger άναμιγνύει τό
στύλ τής δουλειάς της στό θέατρο μέ έντονα
στοιχεία μπαρόκ και έντυπωσιακή αισθητική.
Ή άμερικάνικη παρουσία ήταν καί έδώ σημα
ντική άπ' όπου ξεχωρίζουμε τήν τελευταία ται
νία τού S. Brakhage, «Murder Psalm», στήν
όποια ό σκηνοθέτης συνεχίζει τήν άνάλυση τών
βασικών συνθετικών στοιχείων τής εικόνας μέ
μιά παράλληλη έρευνα στό δομικό στοιχείο τού
μοντάζ καί τή δεύτερη ταινία τού Α. Rockwell,
«Hero». Τό πρόγραμμα συμπλήρωσαν ένα άφιέ
ρωμα στό Super 8 καί ένα άρκετά έκτεταμένο
πρόγραμμα ταινιών βίντεο.
Θρασύβουλος Γιάτσιος

Ό « Σχολιαστής» φέρνει σήμερα
στή δημοσιότητα τό παρακάτω
άποκαλυπτικό κείμενο τής Κ.Ε. του
Κ Κ Ε πού άποτελεϊ ντοκουμένο δχι
μόνο πολιτικό, άλλά κυρίως
πολιτιστικό. Τό κείμενο έπιγράφεται
«Σχετικά μέ τη δεξιά έπίθεση στό
προοδευτικό πολιτιστικό κίνημα»,
έχει ημερομηνία «Δεκέμβρης 1983»
καί στήν προμετωπίδα του φέρει
την ένδειξη: «Πολιτιστικό Τμήμα
τής Κ:Ε., 'Ομάδα Πολιτιστικής
Πολιτικής». Σύμφωνα μέ τίς
πληροφορίες μας τό κείμενο έχει
ψηφιστεί άπό τό Τμήμα τής Κ.Ε.
καί, άφοΰ έγκρίθηκε άπό τό Π.Γ.,
έχει ήδη μπει σ ’ έφαρμογή, όπως
δείχνει έξάλλου καί ή σχετική
άρθρογραφία του Ριζοσπάστη. Γιά
νά μή χαθούν στήν άνωνυμία τής
συλλογικότητας οί δημιουργοί τού
πολιτιστικού αύτοΰ έπιτεύγματος
σημειώνουμε δτι τό Πολιτιστικό
Τμήμα τής Κ.Ε. καθοδηγείται άπό
τή Ρούλα Κουκούλου, μέλος τού
Π.Γ. τής Κ.Ε., ένώ ή ομάδα
πολιτιστικής Πολιτικής άπό τό
μέλος τής Κ.Ε. Θανάση Σκαμνάκη.
Καλή διασκέδαση.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Τό ΚΚΕ αποκαλύπτει σκευωρία
Τό κείμενο ξεκινά μέ τήν έκθεση του έπερχόμενου κινδύνου, τή «Δεξιά έπίθεση στό προοδευ
τικό πολιτιστικό κίνημα».
« Ή μεγάλης κλίμακας έπίθεση... παίρνει πολ,λά
πρόσωπα καί διαστάσεις καί διοχετεύεται άπό
πολλά κανάλια, σ' ορισμένες φορές παίρνοντας τήν
έπίφαση τής προοδευτικότητας...
Σ ’αύτήν συμπορεύτηκαν δεξιοί, άναθεωρητές,
ορισμένοι έλίτ διανοούμενοι καί καλλιτέχνες, <ίκά
μα καί κάποιες δυνάμεις τής κυβέρνησης».
Τό πληκτικά έπαναλαμβανόμενο μέτωπο τής
άντίδρασης φτιάχτηκε. (Δέν άναφέρουν βέβαια
άκόμη, σελ. 1, δτι συμμετέχουν καί δικά τους
μέλη ή φίλοι, πράγμα πού θ’ άποκαλυφτεϊ στίς
άλλες σελίδες. "Ισως προσπαθούν νά τό φέρουν
σιγά σιγά).
Τά μέσα τής έπίθεσης:
«συνεντεύξεις, άρθρα, δηλώσεις άλλά καί πολιτι
στική καλλιτεχνική πράξη μέ άμεση ή έμμεση
παρέμβαση τών μονοπωλίων τής τέχνης»
Οί στόχοι τής έπίθεσης δέν είναι βέβαια άπλά
καί μόνο πολιτιστικοί. Κάτι τέτοιο πολύ λίγο
θά συγκινοϋσε τά τόσο «ευαίσθητα» καί «καλ
λιεργημένα» μέλη τής Κ.Ε.
Αποκαλύπτονται λοιπόν οί βαθύτεροι πολι
τικοί στόχοι τής έκστρατείας.
«Προσπάθεια γιά διαμόρφωση, ψυχολογίας καί
νοοτροπίας ηττοπάθειας καί παθητικότητας σέ ευ
ρύτερες μάζες καί στή νεολαία, κλίματος άπογοήτευσης γιά τήν άλλαγή, γιά τήν άριστερά καί πρό
πάντων τό Κόμμα μας.
Μ ’ένα τέτοιο τρόπο θέλουν νά έκτονώσουν τό
άντιιμπεριαλιστικό λαϊκό κίνημα, δημιουργώντας
έτσι προϋποθέσεις πού κάνουν πιό εύκολη τήν έπιβολή τών σχεδίων τής άντίδρασης. "Ετσι ή
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έπίθεση αυτή παίρνει τό χαρακτήρα προετοιμα
σίας».
Τά πράγματα λοιπόν είναι πολύ σοβαρά. Τά
μέλη τής Κ.Ε. έχουν συγκινηθεΐ πιά. Έ χει
έπιστρατευτεί καί πάλι ό μύθος τών τρομερών
σεναρίων καί σκευωριών, πού τόσο συχνά άνακαλύπτουν τά λαγωνικά τού ΚΚΕ, άλλά καί πού
τόσο άποτελεσματικά ένώνει τά μέλη του, μέχρι
τώρα μπροστά στίς «δύσκολες στιγμές».
"Αν κρίνουμε άπό τό κείμενο, οί συντάκτες
του περιμένουν μέσα άπό τή «δεξιά έπίθεση»,
τήν «προετοιμασία» τουλάχιστον τής βίαιης
άνατροπής τής κυβέρνησης καί γιατί δχι τής
έπιβολής...δικτατορίας ή Ιμπεριαλιστικής έν γένει έπέμβασης!
Καί κεντρικός στόχος δλων αυτών είναι...
«πρό πάντων τό Κόμμα μας»! Πόσο συγκινητι
κό γιά τά μέλη τους πού βάζουν άναγκαστικά τό
δπλο παρά πόδα.
—Πόσο κωμικό δταν στή σελίδα 17 άποκαλύ-

πτονται έπιτέλους οί άποδείξεις μέσα άπό τήν
πράξη.
«Οί άπόψεις αύτές συνοδεύτηκαν άπό τήν πολιτι
στική πράξη... Μπορούμε νά έντάξουμε στό γενικό
κλίμα τίς έξής έκδηλώσεις: Τό πάφτυ Κηλαηδόνη...
Τή συναυλία τού Σαββόπουλου!»
Αυτή ήταν ή έμπρακτη «προετοιμασία γιά τήν
έπιβολή τών σχεδίων τής άντίδρασης!»
—Καί πόσο τραγικό νά ύπάρχουν άνθρωποι
πού νά πείθονται άπό τέτοια έπιχειρήματα!

Τό «μαζικό πολιτιστικό κίνημα»
Στή συνέχεια, κι άφοΰ «ξεκαθάρισαν» τά
πολιτικά ζητήματα, τό κείμενο προχωρεί σέ μιά
έκτίμηση τής πολιτιστικής δραστηριότητας τής
χρονιάς πού πέρασε.
Έδώ, παρ’ δλη τή φοβερή «σκευωρία» πού
έχει έξυφανθεΐ, διαπιστώνουν τά έξής:

ΟΙ θέσεις τού Ιμπεριαλισμού
«... Είναι φανερό ότι αίτια τής πολεμικής τής
άντίδρασης είναι ό φόβος μπροστά στήν άνάπτυξη
του πολιτιστικού μαζικού κινήματος καί στήν
προοδευτική του κατεύθυνση, καθιός καί στήν
άνάπτυξη τής Επιρροής τού ΚΚΕ σ ’αύτό.
‘Εκείνο πού κυρίως Ενόχλησε είναι ότι οί λαϊκές
δυνάμεις, μέσα άπό τούς φορείς τους άρχισαν... νά
βρίσκουν Εναλ.λακτικές λύσεις στήν τηλεόραση,
στό ραδιόφωνο, στή μαζική κουλτούρα τοΰ Ιμπε
ριαλισμού.
Μεγαλώνει τό μέτωπο τής Αντίστάσης τού προο
δευτικού πολιτισμού μέ τήν καθοδήγηση τής άριστεράς.
...θά ήταν σκόπιμο ενα γκρουπάρισμα τών δε
ξιών άπόψεων:
α) οί πολιτιστικές Εκδηλώσεις, ό πολιτισμός καί
ή τέχνη πρέπει νά είναι αυτόνομες καί άνεξάρτητες
άπό τήν πολιτική, τά κόμματα καί τίς Νεο/.αίες.
β) 'Οτιδήποτε είναι λαϊκό χαρακτηρίζεται... σάν
λαϊκιστικό... 'Οτιδήποτε μπορεί νά επικοινωνήσει
μέ τίς πλατιές μάζες, νά είναι κατανοητό κλπ.
παραδίδεται στήν κοινή περιφρόνηση μέ τήν ταμπέ
λα τοΰ λαϊκιστικοϋ.
γ) Οί πολιτιστικές άξιες τής Αριστερός χτυπιού
νται καί στό όνομα τού καινούργιου.
Αύτό όμως δέν Ισχύει γιά τό ρόκ του 1960 καί
γενικά γιά τίς άξιες τής Δεξιάς.
δ) Οί σύλλογοι, οί φορείς καί οί Ερασιτέχνες Εξ
αίτιας τοΰ χαμηλού Επιπέδου τοΰ λαού, δέν μπορεί
νά είναι καί φορείς πολιτιστικών Εκδηλώσεων άφού
λείπει τό στοιχείο τής ποιότητας. Ή ποιότητα
έτσι παίρνει ενα μεταφυσικό χαρακτήρα.
... Ό βασικός στόχος είναι τό κόμμα καί ή ΚΝΕ.
Προπαγανδίζονται οί πιό Αντιδραστικές Ιδέες τής
άστικής τάξης: σωβινιστικά κηρύγματα γιά Εδάφη
πού ή χώρα μας πρέπει νά όιεκόικήσει, τό «άνήκομεν στή Δύση».
Στήν Επίθεση αυτή στόχος γίνεται καί ή κυβερνη
τική πολιτική».

Καί οί θέσεις τού ΚΚΕ

« Τό καλοκαίρι έγιναν πρωτοφανείς σέ Εκταση
έκδηλώσεις. 'Ανάμεσα τους δ «Μουσικός Αύγου
στος» καί τό 'Οδοιπορικό του Μ. θεοόωράκη.
Ήταν μιά σημαντική Επιτυχία καί μεγάλο προοδευ
τικό πολιτιστικό άνοιγμα.
Αναλυτικότερα τά χαρακτηριστικά τών Εκδηλώ
σεων ήταν:
α) Προοδευτική κατεύθυνση (δχι μόνο αύτές πού
όργανώθηκαν άπό τήν ΠΑΠΟΚ, άλλά καί στο
μεγαλύτερο μέρος τους κι Εκείνες πού Επιχορηγήθη
καν άπό τό ΥΠΠΕ καί τό ΥΝΓΑ).
β) Προωθήθηκε στή ζωή ή γραμμή τής Ενότη
τας... Πολλοί καλλιτέχνες μέλη του Π A ΣΟΚ πήραν
μέρος στίς Εκδηλώσεις πού όργάνωσε ή ΠΑΠΟΚ...
Ή συνεργασία με τό ΥΠΠΕ καί τό ΥΝΓΑ συνάντη
σε άρκετά Εμπόδια, πού ωστόσο ορισμένες φορές
ζεπεράστηκαν. (Μ. Αύγουστος, 10 χρόνια Πολυτε
χνείου).
γ) Έγιναν σοβαρά βήματα στή δημιουργία υπο
δομής καί στήν άποκέντρωση, στήν άνάπτυξη του
διεκδικητικοΰ κινήματος».

‘Επιγραμματικά θά μπορούσαμε νά διακρί
νουμε τίς γνωστές έξ άλλου θέσεις του ΚΚΕ γιά
τόν πολιτισμό καί τήν Τέχνη.
α) Τήν πλήρη υποταγή τής τέχνης στά κομ
ματικά συμφέροντα.
Ή ποιότητα τοΰ έργου τέχνης δέν έχει καμιά
σημασία μπροστά στήν ταύτιση μέ τήν κομμα
τική γραμμή· «ή ποιότητα έτσι παίρνει μεταφυ
σικό χαρακτήρα», γράφουν!
"Ετσι οί «καλοί» καλλιτέχνες καί οί «καλές»
έκδηλώσεις είναι οί «δικοί τους» καί οί «δικές
τους», ό Θεοδωράκης καί ή ΠΠΚ. "Ολα τά
άλλα κρίνονται άνάλογα μέ τή συμπόρευση πού
Εχουν μαζί τους.
β) Τήν πλήρη υποστήριξη του «λαϊκισμού»
στήν τέχνη έφ’ όσον Ετσι άποχτούν εύκολότερη
πρόσβαση στίς «πλατιές λαϊκές μάζες». Έ τσι
οί περισσότερες προσωπικότητες τής «μαύρης
λίστας» πού άκολουθεΐ κατηγοροϋνται γιατί
έναντιώθηκαν στόν λαϊκισμό.
Ό «λαϊκισμός» καί ή συντηρητική προσκόλ
ληση στίς «παραδοσιακές άξιες τής άριστεράς»
(ή άλλιώς... μπουζούκι, λαϊκή όρχήστρα... πού
δέν παίζει χασικλίδικα, καί άντάρτικα) χαρα
κτηρίζονται σάν «μαζικό προοδευτικό πολιτι
στικό κίνημα». Τά υπόλοιπα είδη καί ρεύματα
στήν τέχνη χαρακτηρίζονται σάν «μαζική κουλ
τούρα τοΰ ίμπεριαλισμοΰ».

Τό είδύλλιο συνεχίζεται
Ενδιαφέρον Εχει καί ή πλήρης υποστήριξη
στήν κυβερνητική πολιτιστική πολιτική, στό

ΥΠΠΕ καί στό ΥΝΓΑ. ’Αποκαλύπτουν ότι ή
«Δεξιά Επίθεση», Εχει σάν στόχο καί τήν κυβερ
νητική πολιτική.
«... ή Επίθεση άποσκοπεί καί στό νά Ασκήσει
πίεση καί νά Αναγκάσει τό ΥΠΠΕ νά υποχωρήσει
στή γενική τακτική πού ακολούθησε φέτος».
«Τό ΠΑΣΟΚ Ενίσχυσε τίς Εκδηλώσεις τοΰ καλο
καιριού. Δέχτηκε σοβαρό μέρος τής Επίθεσης άπό
Χατζιδάκι, Σολωμό. Χόρν κλπ».
Βέβαια υπάρχουν καί σημεία πού τό ΠΑΣΟΚ
υποχώρησε άπό τή γενικά σωστή τακτική του
γιατί... «δημοσιεύτηκε ή πληροφορία ότι θα διορι
στεί Επιτροπή προσωπικοτήτων πού θά Αποφασίζει
γιά τίς Επιχορηγήσεις. Σ'αυτήν τήν Επιτροπή δέν
προβλέπεται συμμετοχή Εκπροσώπων τών καλλιτε
χνικών σωματείων, τής ΠΠΚ κλπ.».
Δηλαδή ή υποχώρηση ή όχι τής κυβέρνησης
Εγκειται στό άν συμμετέχουν τά μέλη τοΰ ΚΚΕ
στίς έπιτροπές!

Καί αυτοκριτική
Μή νομίσετε όμως ότι οί φωστήρες τοΰ ΚΚΕ
δέν άναγνωρίζουν καί τίς άδυναμίες τοΰ πολιτι
στικού ξεσπάσματος.
Μέσα στό κείμενο τών 18 σελίδων κάνουν
τήν έξής βαθύτατη αυτοκριτική.
«0/ Εκδηλώσεις παρουσιάζουν μιά σειρά Αδυνα
μιών. Συχνά μετακλητές, περιεχόμενο όχι πάντα
σωστό, κάποια τυποποίηση, μονομέρεια, στό τρα
γούδι ή στό θέατρο, Ελλειψη τεχνικών μέσων (π.χ.
άσχημα μικροφωνικά ή κακοί φωτισμοί). "Ο/.α
αύτά είχαν Ασφαλώς Επιπτώσεις στήν ποιότητα τών
Εκδηλώσεων».
Πέρα άπό τήν Εκθεσή τους, δέν πιστεύουμε
ότι άξίζει τόν κόπο νά συζητήσουμε πάνω στήν
ουσία τών θέσεων τοΰ ΚΚΕ γιά τόν πολιτισμό
καί τήν τέχνη, πού όχι μόνο άνήκουν στό χώρο
τοΰ νεκροταφείου, άλλά δείχνουν καί Ελλειψη
στοιχειώδους νοημοσύνης άπό τήν πλευρά τών
συντακτών τους.
’Αξίζει όμως γιά άκόμη μιά φορά νά δούμε τή
μεθοδολογία μέ τήν όποια άντιμετωπίζει τίς
όποιεσδήποτε διαφωνίες, τό άνώτατο όργανο
τοΰ ΚΚΕ.
Συνεχίζουμε λοιπόν μέ τόν κατάλογο τών...
προγραφών! πού άποτελεϊ καί τό μεγαλύτερο
μέρος τοΰ κειμένου.
Παραθέτουμε τά όνόματα καί τά κατηγορητή
ρια, καί σάς άφήνουμε νά.. διασκεδάσετε άναλογιζόμενοι τό έπίπεδο τής συζήτησης στήν
Κ.Ε.!

Ή μαύρη λίστα
Κατά τή γνώμη τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ ή δεξιά
έπίθεση κατά τοΰ προοδευτικού πολιτιστικοΰ
κινήματος υποκινείται άπ' τόν ιμπεριαλισμό καί
τήν άντίδραση. Ποιοι όμως άποτελοΰν τήν
Εκφραση αύτής τής «συνδυασμένης» προσπά
θειας; Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, περιοδικά
καί Εφημερίδες, προσωπικότητες κι άλλοι πού
άναλυτικά (σέ 11,5 σελίδες άπ’ τίς 18 τοΰ κειμέ
νου) άνιχνεύεται καί «άποδεικνύεται» ό «ύπο
πτος» ρόλος του. Καί δέν πρόκειται γιά «άντικειμενικά» Εχθρικές άπόψεις, άλλά αύτά τά
πρόσωπα καί Εντυπα υποκινούνται, «Εμμεσα ή
άμεσα άπ ’ τά μονοπώλια τής τέχνης» άπ’ τόν ιμπε
ριαλισμό τόν ίδιο.
'Ενδιαφέρον άποκτά καί ή θέση τών έφημερί53
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δων (πλήν του «Ρ») πού χαρακτηρίζονται «αστι
κές» όταν γράφουν ή φιλοξενούν άρθρα ή
συνεντεύξεις των «δεξιών» ένώ άντίθετα μετατρέπονται σέ «δημοκρατικές» όταν άπ’ τις στή
λες τους δημοσιογράφοι υπερασπίζονται τίς
άπόψεις του ΚΚΕ.
”Ας δούμε λοιπόν ποιοι καί μέ τί έπιβαρυντικά στοιχεία προγράψονται άπ' τήν ΚΕ τού ΚΚΕ
ώς συντελεστές τής σκευωρίας έναντίον του.
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: (πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας): Γιατί κατά τή γνώμη του: «Βασικός σκο
πός τών πολιτιστικών έκδηλώσεων δέν πρέπει νά
είναι ή όποιαδήποτε ψυχαγάτγηση τών πολιτών
άλλα ή πολιτιστική καλλ.ιέργεια τοΰ λαοΰ μας, ή
αΙσθητική δηλαδή, ή ψυχική καί ή πνευματική του
ευαισθησία» (Βραό. 31.10.83).
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ: Γιατί σέ συνέντευξη τύπου
γιά τή συμμετοχή του στά «ΔΗΜΗΤΡΙΑ»
(1.11.83) δήλωσε ότι: «οί λαϊκιστικές έκδηλώσεις
πού γίνονται στό κέντρο καί στήν περιφέρεια
περιττεύουν, δημιουργούν χαώδη κατάσταση καί
αποπροσανατολίζουν τό κοινό».
Δ. ΧΟΡΝ (ήθοποιός): ’Επειδή σέ συνέντευξή
του στήν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (11-12/9/83) στήν
Ελ. Γαλάνη είπε: «Οϊ κρατούντες άγνοοΰν ότι ό
πολιτισμός στηρίζεται στή γλώσσα καί Ιδιαίτερα
στά κείμενα. Ό γραπτός λόγος έχει άξια καί όχι ό
προφορικός»... «Οί ποιητές καί οί λογοτέχνες
δίνουν τή φυσιογνωμία τού έθνους»... « "Ας μή
λησμονούμε ότι δλοι οί αγώνες σ'αυτόν τόν τόπο
έγιναν γιά νά διατηρήσουμε τήν παράδοσή μας καί
πρό παντός τή γλώσσα καί τό αίσθημά μας».
'Αλλά κυρίως τό ΚΚΕ υπενθυμίζει γιά τόν Δ.
Χόρν. «Είναι γνωστή ή έπίθεσή του στό ΣΕΗ καί
στό Πολυτεχνείο καί μέσα άπ ' αυτά στό Κόμμα
μας».
Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ (Μιά όλόκληρη σελίδα άφιερώνεται στόν κατ’ έξοχήν άντικομματικό συνθέ
τη, μέσα στ’ άλλα κατηγορεΐται): «γιατί δηλώνει
στήν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (23.9.83) «τό πολιτιστικό
μας πρόσωπο σήμερα καθορίζεται άπό ένα υπουρ
γείο πού δέν έχει πρόσωπο καί άπό δύο κόμματα
(ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ εξ.) πού διαθέτουν αμφιλεγόμε
νη ταυτότητα»... «Τά θεάματα, όργανωμένα άπ ' τά
2 υπουργεία καί τά δυό κόμματα... μόνο πλήξη κι
εΙρωνικά χαμόγελα μπορούσαν νά παρέχουν ατούς
υποψιασμένους θεατές κάθε ηλικίας»... Στό ΒΗΜΑ
18.9.83 λέει... «Ποιά άνάγκη γεννάει τίς τόσες
πολιτιστικές έκόη/.ώσεις τών κομμάτων; Ή άνά
γκη νά καλλιεργήσουμε τίς τέχνες ή μέ πρόσχημα
τίς Τέχνες νά καλλιεργήσουμε τό Κόμμα;» Στή
«Θεσσαλονίκη» δήλωσε «Νά πάψουν οί νέοι μας νά
είναι φυτά... στήν «Αύγή» πήγα γιατί είναι ή
εύγενέστερη νεολαία».
ΔΗΜ. ΚΑΠΡΑΝΟΣ (δημοσιογράφος - ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ) ’Επειδή μεταξύ άλλων γράφει: «Είναι
πολύ φυσικό νά βαρέσουν ΝΤΕΦΙΑ στό Λυκαβητ
τό. νά διευθύνουν μουσαφήρηδες τοΰ πόντιουμ, νά
έξαπολυθοΰν μπουλούκια άνά τήν έπαρχία».
Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Γιατί σέ άρθρο του
στήν «Καθημερινή» 19.8.83: «δημιουργείσύγχυση
στό πλατύ κοινό μπερδεύοντας τά χλωρά μέ τά
ξερά» (ΣΣ!!!) « Ό θεοόωράκης καλεί τόν κόσμο
μέ τόν δικό του τρόπο, νά μπει στήν έκκληαία»...
« Ό Μαρκόπουλ.ος... έξιστορεί τό μεγαλείο τής
ρωμιοσύνης κι άντιπαραθέτει τό βυζαντινό μέλος
στήν Εύρωπαϊκή μουσική»... «όταν σήμερα τραγου
δούν, μαζί μέ τόν Δ. Σαββόπουλο, τά νιάτα...
γίνονται ίκφραστές τής πιό γνήσιας έλληνικότητας
μακριά άπό έπιφανειακές κομματικές σκοπιμότη
τες» «...Οί άρνητές τής Ελληνικότητας ομιλούν γιά
νέο χριστιανοεθνικιστικό δόγμα. ‘Ανάμεσα ατούς
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πρωτοπόρους έντάσσουν καί δύο έπίλεκτα καί
μεγάλης παιδείας στελέχη τόν Κωστή Μοσκώφ τοΰ
ΚΚΕ καί τόν Κώστα Ζουράρι τοΰ ΚΚΕ (εσ). »
(ΣΣ!!!)
ΑΛΕΕΗΣ ΣΟΛΟΜΟΣ (θεατρικός σκηνοθέτης).
Γιατί άναφέρει σέ έρευνα τής «ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΗΣ» (23.9.83) « Ό λαός άποζητάει τά θεάματα
όπως καί τόν άρτον. Μά όταν τού άκριβαίνουμε τό
ψωμί καί τοΰ φτηναίνουμε τήν ψυχαγωγία σημαίνει
πώς, όσο καί αν τόν κολακεύουμε, στό βάθος δέν
τόν άγαπάμε»... « Ή τοπική δραστηριότητα καί ή
πολιτιστική άποκέντρωση έχουν άξια... όταν γεν
νιούνται αύθόρμητα άπό τοπική πρωτοβουλία».
Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ (συγγραφέας). Λέει στήν «ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗ» (18.9.83) «Οί ομάδες πού χρησιμο
ποιούν τίς πολιτιστικές έκδηλώσεις καί δέν τίς
έχουν ώς αυτοσκοπό. Αύτοί, στις έκδηλώσεις πού
όργανώνουν χρησιμοποιούν, προβάλλουν, προω
θούν, κατά τρόπο άπόλυτο μόνο δικούς τους».
ΑΡΗΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ: «διότι άποδίδει στό περιοδι
κό ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (25-3.8.83) χαρακτηρισμούς
όπως «καλοκαίρι σαχλών φεστιβάλ καί πολιτικών
πανηγυριών, έπιχορηγήσεις άνικάνων» έπίσης για
τί στό ίδιο περιοδικό συγκρούεται μέ τόν Β.
Φίλια μέ άφορμή τό πάρτυ τού Λ. Κηλαηδόνη.
ΛΟΥΚΙΑΝΌΣ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ (Μουσικοσυν
θέτης). ’Επειδή στήν έρευνα τών «ΝΕΩΝ»:
(11.10.83) είπε γιά τή Βουλιαγμένη: «Λειτούργη
σε αυτό πού λέμε: ‘Ελάτε νά μαζευτούμε νά γίνουμε
μιά παρέα -χωρίς βεντετιλίκια καί φυσικά χωρίς
υστεροβουλίες. Έτσι νά περάσει ή βραδιά. Δέ
νομίζω ότι οδηγούν πουθενά τά πάρτυ καί δέ
νομίζω ότι είναι άνάγκη νά οδηγούν κάπου».
ΒΑΣ, ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ (κινηματογραφικός κριτι
κός) διότι στό «ΕΘΝΟΣ» (11.9.83) γράφει άνάμεσα στ’ άλλα: « "Οταν τά πολιτιστικά σωματεία
μιλούν γιά έκδηλώσεις έννοούν κατά κανόνα «μου
σικές έκδηλώσεις» πού στήν πραγματικότητα είναι
τραγουδιστικές έκδηλώσεις. Ή μουσική παιδεία
τοΰ Νεοέλληνα φτάνει μέχρι τό τραλ.αλά. Τό τραλ.αλά είναι τό μάξιμουμ όριο τού λεγάμενου «λαϊκού
πολιτισμού» πού κάποτε παρήγαγε σπουδαία πράγ
ματα σ'αυτόν τόν τόπο». (Τόν Β. Ραφαηλίδη
δεξιό πράκτορα; Ποτέ δέν τό περιμέναμε άπ’ τό
Κ.Κ.Ε. — Σ.Σ.)
ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ (μουσικοσυνθέτης),
άκόμη μέλος του ΚΚΕ τότε —όμως η προγραφή
του είχε άποτέλεσμα 3 μήνες μετά. Στόν Θ.
Μικρούτσικο άφιερώνεται 1 1/2 σελίδα).
Σέ μιά σειρά συνεντεύξεων πού έδωσε στόν
άστικό τύπο είπε: («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» - 9.10.83)
«Είμαστε μάρτυρες τόν τελευταίο καιρό μιας κατά
στασης πού ένώ ντύνεται μουσικό ρούχο δέν έχει
σχέση μέ τή μουσική... Μπορώ νά μιλήσω γιά μιά
πράξη πολιτική καί όχι μουσική καί μάλιστα στήν
περίπτωση τού θεοδωράκη συντηρητική πολ.ιτική
πράξη» Στά «ΝΕΑ» (24.10.83) λέει: «Τά προοδευ
τικά κόμματα υιοθετούν τόν λαϊκισμό σάν τήν πιό
κατάλληλη γλ.ώσσα γι ’αυτήν τήν ίπικοινωνία. Φυ
σικά ό άντίθετός δρόμος είναι δύσκολος. 'Αλλά
πολύ φοβάμαι ότι μ ’αυτόν τάν τρόπο δέ δημιουρ
γούν συνειδήσεις πού όχι μόνο θά θέλουν άλλά καί
θά μπορούν νά άλ.λάζουν τόν κόσμο...»
Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (συνθέτης) (Τό κείμενο
άφιερώνει 2 1/2 σελίδες σέ δηλώσεις του στήν
«ΑΥΓΗ», στόν «άστικό τύπο», καί στόν ΣΧΟ
ΛΙΑΣΤΗ άπ' τόν όποιο παραθέτει ένα μεγάλο
μέρος τής συνέντευξης τού Δ. Σαββόπουλου).
«ΝΕΑ» 17.9.83 «Γιά μένα άριστερός σημαίνει
τον Ανθρωπο πάνω στή στιγμή, πού ζεϊ βαθιά
έρωτικός. Πού τά δίνει όλα. Ό δεξιός είναι έκεϊνος

πού δέ βλέπει τίποτα παρά τόν εαυτό του καί τήν
όποια θεωρία του».
Γ.Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ «γνωστός άστός καθηγητής Πα
νεπιστημίου έχει παντρευτεί τήν άδελφή τού Χρ.
Λαμπράκη, Ιδιοκτήτη τοΰ γνωστού συγκροτήματος
«ΝΕΑ» «ΒΗΜΑ» «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» κ.α. καί είναι
μέτοχος τού συγκροτήματος, υποστηρίζει τόν «άνένταχτο» Σαββόπουλο». ('Όπως άκριβώς τό δια
βάσατε!!! Σ.Σ.).
Όμως δεξιά έπίθεση χωρίς μονοπώλιο δέ
θά ’ταν καί πολλής περιωπής:
« Ή όλη έπίθεση συνοδεύτηκε καί άπό ένέργειες
τών μονοπωλίων τής τέχνης. Πιό χαρακτηριστικό
είναι τό παράδειγμα τής έταιρείας δίσκων «Κολούμπια» πού, μέ έντολή τής μητρικής της στό
Λονδίνο άποφάσισε νά περιορίσει τή χρονιάτικη
παραγωγή ελληνικών δίσκων άπό 30 σέ 18%,
προσέλαβε διευθυντή τόν Τ. Φαληρέα, στενό συνερ
γάτη τού Σαββόπουλου, έμπιστο Ανθρωπο τών
εταιρειών».

Καί οί «Δικοί μας»
Σέ ένα τέτοιο ντοκουμέντο τής Κ.Ε. δέ θά
μπορούσαν νά έπισημανθοΰν μονάχα οί «έχθροί», έτσι ύπάρχει στήν τελευταία σελίδα
αναφορά στούς γενναίους πού άπ’ τίς στήλες,
αύτή τή φορά, «δημοκρατικών έφημερίδων»
άντέδρασαν έντονα στή δεξιά έπίθεση. Νά λοι
πόν ποιοι κράτησαν τή σημαία ψηλά κόντρα
στή λαίλαπα τού ιμπεριαλισμού στά πολιτιστι
κά.
Β. ΦΙΛΙΑΣ (άπ’ τήν « Ελευθεροτυπία»).
Δ. ΓΚΙΩΝΗΣ ( ’Επίσης άπ'τήν ’Ελευθεροτυ
πία).
Γ. ΛΙΑΝΗΣ (άπ’ τά «ΝΕΑ»): «γιά τόν ρόλο τών
μάνατζερ καί τοΰ μάρκετιγκ στίς μεγάλες συναυλίες
τού Καλοκαιριού καί διαφοροποίηση συναυλιών
Νταλ.άρα» άν ήταν ποτέ δυνατόν!!!
ΕΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: «ότι μέ Απολιτικές συ
ναυλίες δέν χτυπιούνται οί δικτατορίες».
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ: «γιά τά δύο σωστά του άρ
θρα» (!! όπως τό διαβάζετε).
Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ (άπ’ τά «ΝΕΑ») διότι είπε
«έξω Ανησυχούν οί καλ.λιτέχνες γιά τήν εΙρήνη έμείς
άσχολ.ούμαστε μέ αερόστατα...»
ΛΕΥΤ. Ι1ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: μνημονεύονται
«σημειώματά του στά ΝΕΑ κατά τοΰ δήθεν Απολι
τικού χαρακτήρα ορισμένων συναυλιών τοΰ καλο
καιριού» κ.ά.
Στό κλείσιμο υπάρχει άκόμα μιά φορά ή
διαπίστωση: πώς «ή νεολαία άνθίσταται καί άντέ
δρασε στά λέηζερ», πώς «όπαδοί τοΰ Σαββόπου
λου δέν κρύβουν τήν άπογοήτευσή τους».
Καί τέλος ή άγωνιστική προτροπή: νά μελετή
σουμε, νά Απαντήσουμε, νά δράσουμε...
Δημήτρης Οίκονομάκης
Δημήτρης Τρίμης

