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ρωτομαγια. Η τελ.ευταία άπό τίς
γιορτές τής 'Άνοιξης. Ή
τελευταία άπό τίς τελετές του
Νεκροί θεού. Τό τελευταίο άπό
τά Μυστήρια πού συνοδέυσαν
ποτέ τό θάνατο τού "Αδωνι. Ή
προσδοκία τής συλλ.ογικής
Ανάστασης, άμήν.

Πρωτομαγιά τής Ά νεργίας.
Στεφάνια στά ανθοπωλχΐα καί ό ακάνθινος στέφανος.
Στεφάνι-γεράνι-εργατιά, ηγεσία ενωμένη, τιμημένο ΚΚΕ
καί ά/.λες δημοκρατικές δυνάμεις, πράσινο-κόκκινο-μπ/.έ,
ή νέα τρικολ.όρ καί μετά άπομένουν τά χαρτάκια στό
Πεδίον τού Άρεως πού έγινε τής Είρήνης, άπομεινάρια
ηρωικά μιας αν ίσης μάχης. 'Εκατόν εξήντα έξι χρόνια
άπό τή γέννηση τού Μάρξ ή έργατική τάξη άναρωτιέται
άκόμα γιά τό δρόμο της.
Και ό Σχολιαστής; Ανοιξιάτικος καί είκονοκλ.αστικός
έρευνα δύσκολα θέματα, άπαγορευμένα. Μειονότητες στή
Θράκη καί ένοπλες ομάδες. Τό κ/χίσιμο δυό
κυβερνητικών εφημερίδων καί τή διαγραφεϊσα μειοψηφία
τής "Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Συζητά μέ τούς
τραβεστί, άλ/.ά καί γιά τίς προοπτικές τού ΠΑΣΟΚ
έκλ,ογικές καί άλχ.ες...
Μά κυρίως, έπωφελούμενος τής εποχής, ίρωτοτροπεί
μέ τούς φίλους άλ/.ων περιοδικών πού δέχτηκαν - τί
χαρά! - νά κάνουν όλοι μαζί ένα... μωρό. 'Ακαθορίστου
πατρότητος όπαχτδήποτε, μά καί μητρότητος. Ένα
μωρό πεντάρφανο, έτσι, χωρίς μέλλον, στιγμιαίο...
Υπάρχει βέβαια καί ή πόλωση. Τό Εύρωκοινοβούλιο
καί οί προεκλογικές έκστρατείες. Τά σενάρια τών
έσωτερικών έξελίξεων, οί έκλογές τού Φθινοπώρου καί
οί έκλογές τής Ανοιξης. Η Προεδρία καί οί ήπιες
παρεμβάσεις της. Μήπως δμως « τό πιό έκπληκτικό...
είν’ένας άνθρωπος πού έμποδίζουν νά βαδίσει*; Κάιν,
πού είναι ό άδελφός σου;
y

Φοιτητικές
εκλογές:
Τό βάθος...
Ένώ λοιπόν τό ΠΑΣΟΚ διεσώθη
στίς φοιτητικές έκλογές, ένώ δηλαδή
άπέφυγε μιά σοβαρή πολιτική ήττα
πού διαγραφόταν άπό τήν άνοδο τής
ΔΑΠ, μιά ψύχραιμη άνάλυση τών
άποτελεσμάτων, άποφορτισμένη άπό
προεκλογικές οίωνοσκοπήσεις, Θά άποκαλύψει μιά βαθύτερη μεταβολή,
καθόλου κολακευτική γιά τήν 'Αρι
στερά καί τά κόμματά της.
Τό άριστερό κίνημα μετά τή μετα
πολίτευση ήταν ένα κίνημα νεολαίας.
Κάτι πού, χωρίς νά περιορίζει τήν
κοινωνική του βάση, προετοίμαζε
(έλπιζαν όλοι) ένα λαμπρό μέλλον. Κι
όμως νά πού οί «καλές έλπίδες» διαψεύστηκαν. Νά πού ή νεολαία, μέ
αύξανόμενους ρυθμούς καί άπό τήν
περιφέρεια πρός τό κέντρο, άπέστρεψε τό πρόσωπό της άπό τήν Α ριστε
ρά. Δέν είναι μόνο οί χούλιγκανς καί
οί καμικάζι. Δέν φταίνε τά UFO, ή
ξένη εξάρτηση καί ή μουσική Disco.
Φταίει όμως ή πέρα άπό κάθε όριο
χρήση τών άντάρτικων, τών ριζίτι
κων, τής Ρωμιοσύνης καί τού λουριού
στό σβέρκο.
Καί, Ιδού! Τά πρώτα έτη τών περισ
σότερων σχολών φέρνουν πρώτη πα
ράταξη τή ΔΑΠ. Σκεφτεΐτε: Μιά ΔΑΠ,
πού μερικούς μήνες πρίν σπαράζο
νταν άπό έσωτερικές συγκρούσεις.
Μιά ΔΑΠ πού τό όραμά της είναι ή
'Απαλλαγή, σάν νά λέμε ή άπεχθεια
πρός τήν ’Αριστερά.
Νά πού οί άπολίτικες στάσεις καί ή
Ιδεολογική άδιαφορία έδωσαν τή θέ
ση τους στή λογική τους προέκταση,
στόν πολιτικό συντηρητισμό. Νά πού
οί δεξιές γραμμές τών άριστερών κομ
μάτων έφτασαν στήν έσχατη συνέπειά τους. Στή συντηρητική στροφή
τού σχολείου καί τού πανεπιστημίου,
στή συντηρητική στροφή τών μαθη
τών καί τών φοιτητών.

... καί ή επιφάνεια
"Αν όμως τό άποτέλεσμα τών φοι
τητικών έκλογών σημαίνει κατά βά
θος μιάν Ιδεολογική ήττα τής Άριστεράς συνολικά, στήν έπιφάνεια τών
έκλογικών ποσοστών κυριαρχούν
διαφορετικές τάσεις γιά τό καθένα
άπό τά κόμματά της.
01 φετινές φοιτητικές έκλογές (άκριβώς έπειδή τό πανεπιστημιακό κί
νημα είναι σέ νάρκη, άλλά καί έπειδή
ή προεκλογική συγκυρία τούς έδωσε
μαζικότητα καί προκριματικό χαρακτηρά) ήταν οί κατεξοχήν κοινοβου
λευτικές. Καί τό γνώρισμά τους αύτό
έπιτρέπει νά διακινδυνεύσουμε κά
ποια συμπεράσματα γιά τήν κοινο
βουλευτική δύναμη τών κομμάτων.
Έ τσι φαίνεται πώς ή πρός τά δεξιά
φθορά τού ΠΑΣΟΚ (πού θά 'ναι, δεί
χνουν τά πράγματα, σημαντική) άντισταθμίζεται σέ μεγάλο ποσοστό άπό
τήν πρός τό ΠΑΣΟΚ φθορά. τών
κομμουνιστικών κομμάτων.
Καί ένώ τό ποσοστό τού ΚΚΕ
έσωτ. είναι άρκετά μικρό γιά νά

πιθανολογηθούν όποιαδήποτε συμπε
ράσματα, ή κάμψη τής Πανσπουδα
στικής ένδέχεται νά άντιστοιχεΐ σέ
μιάν εύρύτερη στροφή τών ψηφοφό
ρων τού ΚΚΕ πρός τήν έξασφάλιση
τής ’Αλλαγής, έστω καί άν αύτή δέν
έχει τήν «πραγματική» σφραγίδα γνησιότητος.
Δέν είναι παρά 'ένα ένδεχόμενο.
Πού όμως ένισχύεται άν συνδυαστεί
μέ τήν άνησυχία τών παραδοσιακών
άριστερών πού, άν καί άποξενωμένοι
άπό τό ΠΑΣΟΚ, διατηρούν ώστόσο
τήν άντανακλαστική άπέχθειά τους
πρός τήν έπάνοδο μιάς δεξιάς τού κ.
Άβέρωφ σέ πρώτο πλάνο.
Κ.Β.

«Πόλωση»
μέ φόντο
τό «ήπιο κλίμα»
‘Ίσως άξίζει τόν κόπο μιά παρατή
ρηση. Ή «πόλωση» καί ή «δξυνση»
έμφανίζονται τή στιγμή ηού ολοκλη
ρώνεται τό «κεντρώο» προφίλ τής
κυβερνητικής πολιτικής. Έ τσι δημιουργείται ένα «κλίμα πολιτικής έ
ντασης» χωρίς νά υπάρχουν οί κοινω
νικοί καί πολιτικοί όροι ή οί ταξικές
συγκρούσεις πού νά τά δικαιολογούν.
Πρόκειται λοιπόν καθαρά «περί κλί
ματος» καί μόνον, πού καλλιεργείται
τεχνητά έν δψει έκλογών καί άπό τό
ΠΑΣΟΚ καί άπό τή Ν.Δ. μέ σαφείς
δμως καί έλεγχόμενες πολιτικές στο
χεύσεις:
■ Νά έξασφαλισθούν οί λεγόμενοι
«κεντρώοι ψήφοι». Τό ΠΑΣΟΚ μέ τή
δημιουργία ένός άντι-δεξιού κλίματος
μέ τήν καλλιέργεια τού φόβου γιά
έπάνοδο τής δεξιάς καί ή Ν.Δ. μέ τή
δημιουργία ένός άντι-μαρξιστικού με
τώπου.

■ Νά έξουδετερωθεί ή διαρροή ψή
φων στά μικρά κόμματα.
■ Νά ένισχυθούν οί κομματικές ηγε
σίες καί νά άπαλλαγούν άπό τά έσωκομματικά προβλήματα, μιά καί ή
«δξυνση» καί ή «πόλωση» δέν άφήνουν πολλά περιθώρια γιά άποχρώσεις... κριτικές... κλπ., ένόψει μάλι
στα έκλογών (Συνέδριο-ΠΑΣΟΚ,
Δελφίνοι, Άνανεωτές-ΝΔ).
Τό κύριο δμως είναι ότι ή «δξυνση»
τροφοδοτείται καί άπό τό ΠΑΣΟΚ καί
άπό τή ΝΔ στό όνομα τοΰ «ήπιου χολιτικοΰ κλίματος», προσπαθώντας μάλι
στα, νά μεταθέσει ό ένας στόν άλλο
τήν εύθύνη τής «πόλωσης», πού είναι
καί ό άπαραίτητος δρος γιά τήν έπιτυχία τής «γραμμής».
Έ τσι δλη ή «δξυνση» έχει γιά φό
ντο τό «ήπιο πολιτικό κλίμα». Ό Κα
ραμανλής, ό Ράλλης τό ΚΟΔΗΣΟ, ή
ΕΣΠΕ, τό ΚΚΕ έσ. καί τό ΚΚΕ (!!)...
δέν είναι οί μόνοι σώφρωνες έγγυητές
τοΰ «ήπιου κλίματος». Συνεγγυητές
είναι καί τό ΠΑΣΟΚ καί ή ΝΔ....
'Ορισμένοι άρθρογράφοι ή πολιτι
κοί άναλυτές τής 'Αριστερός τουλά
χιστον υπερέβαλαν, έπισημαίνοντας
δτι όδηγούμεδα σέ νέο «έμφύλιο πό
λεμο» ή σέ νέο «πραξικόπημα» ύπενθυμίζοντας στούς άναγνώστες τους
τήν προδικτατορική περίοδο ... (συ
γκεκριμένη άνάλυση τής συγκεκριμέ
νης κατάστασης... πού λένε....)
Ίσω ς θά 'ταν καλύτερο νά σκεφτούμε δτι:
■ Δημιουργός τής πολιτικής τοΰ
«ήπιου κλίματος» μέ δ,τι έσήμαινε
καί δυστυχώς σημαίνει άκόμα ήταν ό
Καραμανλής. Καί σήμερα, πάνω άπό
δύο χρόνια άπό τήν ’Αλλαγή, ή πολι
τική του δεσπόζει κυριολεκτικά στήν
πολιτική σκηνή, μέ πιό λαμπρούς
θιασώτες της τήν 'Αριστερά...
■ Ό σ ο πιό άντιδεξιές κορώνες έκπέμπει τό ΠΑΣΟΚ τόσο πιό δεξιά γίνε
ται ή πολιτική του...
■ Τό τίμημα πού καλούμαστε νά
πληρώσουμε γιά τήν έκλογική ήττα
τής ΝΔ φαίνεται δτι θά είναι ή κυ
ριαρχία τής δεξιάς... σέ δλο τό φάσμα
τών πολιτικών δυνάμεων.
Π. Παν.

Επαναστάτης
χωρίς αιτία
«Στους καιρούς μας, όπου δλοι μιλούν
γιά άλλαγή, τομές, είρηνικές έπαναστάσεις κ.λ.π. τό νά βγει ένας υπουργός καί
νά άνακοινώσει περήφανα δτι στον το
μέα του όέν έχει άλλάζει τίποτε, άποτέλεσε αξιοπρόσεκτο φαινόμενο·. "Ετσι
γράφαμε στον προηγούμενο «Σχολια
στή» άναφερόμενοι στήν άπάντηση
Δροσογιάννη σέ έπερώτηση τής Ν.Δ
περί του «κλίματος άπειθαρχίας στό
στράτευμα».
Όμως στίς 10.4 ό ύπουργός μάς
«διέψευσε». Παρουσιάζοντας τόν νέο
Στρ. κανονισμό, μόλις υπογεγραμμέ
νο άπ' τόν πρόεδρο Κ. Καραμανλή,
φρόντισε νά μιλήσει γιά ΕΙΡΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στό στρατό, ένα
χρόνο μετά τήν καθησυχαστική πρός
τά δεξιά τοποθέτησή του.
Τί συνέβη πραγματικά όμως;
1. Μιά άπλή μεταγλώττιση τοΰ
παλιού, χουντικού 20-1 έδωσε τήν
εύκαιρία στόν συντηρητικότερο, κα
τά τεκμήριο, υπουργό νά ένταχτεΐ
στήν «ειρηνική έπανάόταση» ύποβοηθούμενος άπ' τόν συμπολιτευόμενο
Τύπο.
2. Οί δημοκρατικές έφημερίδες
φρόντισαν, μέ τόν ίδιο άκριβώς τρό
πο νά προβάλουν τή «ριζοσπαστική»
είδηση. 'Απ' τίς άντιπολιτευόμενες
δεξιές, ένώ ή «Άκρόπολις» καί ή
«Καθημερινή» κάλυψαν θετικά τήν
υπόθεση, ή «Βραδυνή» άποκάλυπτε
«Ρώσικο» δάκτυλο στόν νέο κανονι
σμό. "Ισως οί δημόσιες σχέσεις τού
στρατηγού νά μήν δούλεψαν πρός
αύτή τήν κατεύθυνση.
3. Γιά μιά άκόμη φορά τό Κοινο
βούλιο παρεκάμφθη ώς «άνώριμο» νά
άσχοληθεΐ μέ τό στρατό έκχωρώντας
αυτό τό δικαίωμα, έν λευκώ, στόν
ίδιο τό στρατό, νά άποφασίσει γιά
λογαριασμό του.

■ θά μάς έντυπωσιάσει ύπόσχεται ή
ΕΔΑ στή λίστα ύποψηφίων γιά τίς
Ευρωεκλογές. ’Εξ άλλου ή προσφο
ρά της είναι μεγάλη... «"Αν βγάλουμε
έναν γιά τήν Ευρωβουλή, δλοι οΐ
ύποψήφιοι μας θά γίνουν Ευρωβου
λευτές γιά ένα έξάμηνο έκ περιτρο
πής...
ΤΙοιός άντέχει νά άρνηθεΐ τόσο
έλκυστικές προτάσεις άπό τήν... γη
ραιό κυρία τής 'Ελληνικής Άριστερβς;
Πληροφορούμεθα δμως δτι μερι
κοί ξεπέρασαν τόν δντως μεγάλο πει
ρασμό καί άρνήθηκαν... Καί δχι μό
νο πολύ γνωστά στελέχη τής 'Αρι
στερός ή καθηγητές Πανεπιστημίου
άλλά καί καλλιτέχνες δπως ό Δ.
Σαββόπουλος (πού πέρασε ένα βράδυ
άπό τά γραφεία της) καί ό θ. Μικρούτσικος (τηλεφωνικώς).

4. Ό «κομψός» τρόπος μέ τόν
όποιο συμπυκνώνεται ό άντιδραστικός Ιδεολογικός λόγος τής Ιεραρχίας
καί τής πειθαρχίας, έπιτρέπει στή
στρατιωτική μηχανή νά συντηρεί
τήν άπόλυτη έξουσία της πάνω στούς
φαντάρους.
5. Συγκεκριμένα: ή «άλλαγή» τής
«τυφλής ύπακοής», σέ σκέτη ύπακοή, πού ό δημοκρατικός τύπος έσπευσε νά άναδείξει, παραμένει ού
τως ή άλλως τό «πρωταρχικό καθή
κον». Ή έμμονή στίς ύψιστες στρα
τ ι ω τ ικ έ ς ά ρ ε τ έ ς : ά ν δ ρ ε ία διαπαιδαγώγηση - πειθαρχία, ό
καθένας άντιλαμβάνεται μέ τί τρόπο
μπορούν νά ύλοποιοΰνται.
6. Αύτά τά «κοσμογονικά» συμπί
πτουν μέ τήν (θετική) παρέμβαση τού
ΚΚΕ στό Ευρωκοινοβούλιο γιά συν
δικαλισμό των στρατευμένων, τήν άπαγόρευση τής συμμετοχής φαντά
ρων συνέδρων στό Πανσπουδαστικό

καί τίς άφθονες «καμπάνες» γιά άνάγνωση έφημερίδων.
Τά παρεχόμενα «δικαιώματα» όπως
γιά παράδειγμα αύτό «τής άμεσης
αίτησης άδειας μετά τή λήξη τής
ποινής τού φαντάρου», εικάζουμε δτι
δέν θά γίνουν δεκτά μέ ιδιαίτερο
ένθουσιασμό.
Ή τελική έκβαση τών έντυπώσεων
γιά τήν «έπανάσταση Δροσογιάννη»
θά κριθεΐ στούς στρατώνες. Θά κριθεΐ άπ’ τή στάση τών 'Επιτροπών
στρατιωτών - ναυτών - σμηνιτών καί
τίς οργανώσεις γιά τόν Στρατό. ‘Επί
σης θά μετρηθεί γιά μιά ακόμη φορά
τό πόσο ή ευαισθησία τής παραδο
σιακής άριστεράς (πού θεωρεί ότι ό
«νέος 20-1 δέν άνταποκρίνεται στό
αίτημα τοΰ πραγματικού έκδημοκρατισμού») ευθυγραμμίζεται μέ κάποια
κινητοποίηση μέσα καί έξω άπ' τό
στρατό.
Α.Τ.

■ «Τό ΠΑΣΟΚ ψηφίζει Καραμαν
λή». Μ’ αύτό τό σύνθημα υποδέχτηκε
τόν ύπουργό Παιδείας στό Πανσπου
δαστικό Συνέδριο μεγάλος άριθμός
συνέδρων. Νά λοιπόν πού ύπάρχει
ένας χώρος ευαίσθητος στίς «συμμαχίες κορυφής» πού συντελοΰνται άνάμεσα στούς Άνωτάτους Άρχοντες
τής πολιτικής μας ζωής.

Β Στή συνάντηση πού έγινε μεταξύ
τών ήγεσιών του ΚΚΕ έσωτ. καί τοΰ
IKK στή Ρώμη γιά τίς Ευρωεκλογές
άπουσίαζε ό Λεωνίδας Κύρκος ό κατεξοχήν άρμόδιος τού κόμματος. Πα
ρ' δ,τι ό ίδιος άπέφυγε νά κάνει όποιοδήποτε σχόλιο ή δυσαρέσκειά
του είναι δεδομένη δπως έλεγαν πρό
σωπα άπό τό περιβάλλον του. Ή
άναμονή τών έκλογών καί τών άποτελεσμάτων λειτουργεί συσπειρωτικά...

■ Μιά άπεργία στην Αγγλία μπορεί
νά έχει τεράστια σημασία δχι μόνο
γιά τή χώρα αύτή, άλλά καί γιά δλη
τήν Ευρώπη. ΟΙ Βρετανοί άνθρακωρύχοι δίνοντας τή μάχη τους γιά τήν
άνατροπή τής θάτσερ καί τής νεοφι
λελεύθερης συντηρητικής πολιτικής
της δίνουν συγχρόνως τή σοβαρότε
ρη πολιτική μάχη στήν Ήπειρό μας,
σοβαρότερη άπό πολλές πλευρές άπό
τίς έπικείμενες έκλογές γιά τό Ευρω
κοινοβούλιο. Μιά ένδεχόμενη νίκη
τους θά σημάνει ίσως τήν άρχή μιδς
νέας άνάκαμψης τοΰ έργατικοΰ κινή
ματος στήν Εύρώπη τής ύφεσης καί
τής άνεργίας.

■ Τήν Κυριακή τοΰ θωμά τοΰ άπι
στου διάλεξαν οί διαγραμμένοι άπό
τήν ΚΝΕ καί τό ΚΚΕ γιά νά συζητή
σουν τίς μελλοντικές πρωτοβουλίες
τους στήν κατεύθυνση άναζήτησης
μιάς πολιτικής πρότασης γιά τήν
Αριστερά, τήν κομμουνιστική καταρχήν...
Τό σίγουρο είναι δτι άποκλείστηκε πρός τό παρόν (τουλάχιστον μέχρι
τίς Εύρωεκλογές) τό ένδεχόμενο τής
ένταξής τους στό ΚΚΕ έσωτ.
Παρ’ δ,τι οί προσφορές καί οί συ
ναντήσεις δέν έλειψαν....

ΒΧ 381
Είναι τά στοιχεία τής κλεμμένης
πινακίδας πού χρησιμοποίησε ή ορ
γάνωση τής «17 Νοέμβρη» στήν τε
λευταία άνεπιτυχή ένέργειά της... Νά
καί ή μικρή της ιστορία:
Είναι ό άριθμός τής μηχανής πού
είχε ό Δ.Ο. καί πριν δύο χρόνια είχε
πουλήσει στό φίλο του Η.Π. Ή
πινακίδα κλάπηκε, λίγες μέρες πρίν
τήν άπόπειρα, άπό τήν παρκαρισμένη κάπου στά 'Εξάρχεια μηχανή τού
Η.Π.
Τήν Τρίτη τό άπόγευμα (3 Α πρι
λίου), ή άστυνομία, μέ μεγάλη αισιο
δοξία δτι έπιτέλους άνακάλυψε τούς
«δολοφόνους», μέ 6 περιπολικά (κα
λά διαβάσατε...) κυκλώνει το σπίτι
του Δ.Ο. στού Παπάγου. Ή ταν καί
πρώην στέλεχος τού ΕΚΚΕ .... Ό λα
ταίριαζαν τόσο ώραία... Φανταστείτε
τήν άπογοήτευση δταν έμαθαν δτι ή
μηχανή είχε πουληθεί πρίν 2 χρό
νια...
Πάντως ή μικρή περιπέτεια τού
Δ.Ο. έληξε μέ μιά τυπική κατάθεση
στόν Περισσό καί μιά άτυπη άλλά
«ένδιαφέρουσα» συζήτηση μέ τόν
«χρεωμένο» μέ τήν υπόθεση αστυνο
μικό.
Τό ένδιαφέρον, δχι δμως καί και
νούριο, είναι δτι ό προσανατολισμός
τών καταδιωκτικών άρχών γιά τήν
άνακάλυψη τής παράνομης όργάνωσης έντοπίζεται κυρίως στό «χώρο»
πού ξεκινάει άπό τήν «πρώην Β’
Πανελλαδική» περνάει άπό τίς δυνά
μεις τών «καταλήψεων» καί φτάνει
μέχρι τά «πνευματικά παιδιά τού Γ.
Καραμπελιά»...
Αύτά γιά τήν πινακίδα πού έδωσε
τίς φρούδες έλπίδες στίς άστυνομικές
άρχές γιά μιά έπιτυχία!!
Σ

■ Τό σίγουρο είναι δτι οί διαγραφές
θά συνεχιστούν στό ΚΚΕ. Μετά τόν
Β. Κουρή, τό όνομα τών Γ. Πυθαρούλη, γραμματέα τής ΕΣΑΚ, κυκλοφο
ρεί έντονα. Οί διαφωνίες πού υπάρ
χουν μέ τό κόμμα θά φθάσουν ώς τή
διαγραφή; Περιμένετε...
Πάντως αύτή ή διαγραφή θά είναι
δντως έντυπωσιακή. Γιατί δέν έχουμε
νά κάνουμε ούτε μέ «νεολαίους» τής
γενικής τού Πολυτεχνείου ούτε μέ
μεσόκοπους Λαμπράκηδες...
■ Νά λοιπόν πού οί ληστές τών
τραπεζών έκτος άπό τό έγκλημά τους
παράγουν καί...θέσεις έργασίας: Δια
βάζουμε έτσι δτι 651 νέοι Αστυφύλα
κες θά προσληφθούν γιά τήν Ασφά
λεια τών τραπεζών, συγκροτημένοι σέ
είδικό σώμα πού θά άμείβεται άπ' αυ
τούς πού προστατεύει. Μένει νά δού
με τώρα τί δουλειά θά κάνουνε τά
ΜΑΤ πού, σύμφωνα μέ προηγούμενες
έξαγγελίες, θά έγκατέλειπαν τήν κα
ταστολή γιά νά προστατεύσουν τίς
τράπεζες...
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ή αμηχανία της ’Αριστερός μπροστά στό «φαινόμενο ΠΆΧΟ.Κ.»
ο

Τί εϊν’ αυτό πού τό λένε

ΠΑ. ΣΟ.Κ.
Δ υ ό μ ισ ι ΧΡΟΝΙΑ μετά τήν έκλογική του
έπικράτηση τό ΠΑΣΟΚ έξακολουθεϊ νά παρα
μένει ένας γρίφος γιά τήν έλληνική ’Αριστερά.
Θυμάστε, μέχρι τίς έκλογές τοΰ '81 πόσα άρθρα
μέ θέμα τό ΠΑΣΟΚ είχαν δει τό φώς στά
άριστερά έντυπα; Π οικιλόχρω μες άναλύσεις
πού κυμαίνονταν άπό τό χαρακτηρισμό τού
-Κινήματος» ώς κανταφικής έμπνευσης κατα
σκεύασμα μέχρι τή βεβαιότητα ότι έπρόκειτο
γιά ένα άπλώς κεντρώο σχήμα νέου τύπου,
συντάχθηκαν, έπιχειρηματολογήθηκαν καί άλληλογρονθοκοπήθηκαν. Ό «τριτοκοσμισμός»,
ό «λαϊκισμός», ό «άρχηγισμός», άλλά καί ό
«παλαιοκομματισμός», ό «κρυπτο-άντικομμουνισμός», καί άλλες πολλές ιδιότητες άποδόθηκαν στό ΠΑΣΟΚ σέ μιά έπίμονη προσπάθεια νά
έρμηνευτεϊ ή έντυπωσιακή του πορεία άπό κίνη
μα μειοψηφικού ριζοσπαστισμού σέ κόμμα έξουσίας.
Θά περίμενε κανείς ότι μετά τίς έκλογές, μέ
τά νέα έμπειρικά στοιχεία πού προκύπτουν
καθημερινά, οί άναλύσεις αύτές θά γίνονταν
συχνότερες καί πιό ούσιαστικές. Καί όμως, νά
πού τώρα οί «βαθύτερες άναλύσεις» έχουν στα
ματήσει. Μιά άμηχανία κυριαρχεί καί έκδηλώνεται σέ κάθε ευκαιρία. Ή άντιπολίτευση τής
'Αριστερός άδυνατεϊ νά συλλάβει τό κυβερνητι
κό έργο σάν ένα — άντιφατικό βέβαια —
σύνολο. Περιορίζεται λοιπόν σέ μιά άδιάκοπη
«έπί τού συγκεκριμένου» κριτική πού δέν μπο
ρεί βεβαίως νά στοιχειοθετήσει τήν «άλλη»
πολιτική, έφόσον ή μόνη της προοπτική είναι
νά πείσει τό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ νά «άλλάξει όσο
είναι καιρός».

Ό μύθος τοΰ προγράμματος
Δέν είναι μόνο τό ΚΚΕ έσωτ., όπως θά
περίμενε ίσως κανείς γνωρίζοντας τή «συμμετο
χική» πολιτική του φιλοσοφία, πού άκολουθεΐ
αυτή τή λογική. Πολύ περισσότερο τό ΚΚΕ
προσανατολίζει τά σημαντικά του έρείσματα
στούς χώρους τών κοινωνικών άντιθέσεων κατά
προτεραιότητα πρός αυτή τήν κατεύθυνση. Ά λ 
λά καί άπό τή λεγόμενη άνένταχτη Ά ριστερά,
οί φωνές πού άκούγονται δέν έχουν πολύ διαφο
ρετικό χαρακτήρα. Πρόσφατο παράδειγμα ένα
τετρασέλιδο κείμενο-μανιφέστο πού δημοσιεύ
τηκε στό ΑΝΤΙ μέ τίτλο «'Ένας ΑΝΤΙ-λογος
στίς έξελίξεις», τό όποιο κατά παρέκκλιση τών
συνηθειών τοΰ περιοδικού φέρει τήν υπογραφή
«τό ΑΝΤΙ».
Οί Ιδέες πού διατρέχουν αυτό τό μανιφέστο
είναι κυρίαρχες σήμερα σ ’ όλο τό φάσμα τής
«παραδοσιακής» καί «άνανεωτικής» Α ρ ισ τε
ρός: Τό ΠΑΣΟΚ δέν κατηγορεΐται γιά τή λαθε
μένη πολιτική του άλλά γιά. τήν έλλειψη πολιτι
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κής, δέν έπικρίνεται τό πρόγραμμά του άλλά ή
ιλλειψη προγράμματος, δέν άπορρίπτονται τά
συνθήματά του άλλά έπισημαίνεται ή Ανακολου
θία τών προεκλογικών του συνθημάτων μέ τήν
κατοπινή του πολιτική.
«Καθώς τό ΠΑΣΟΚ δέν είχε έπεζεργασμένο
πρόγραμμα πού στίς έπιόιώζεις του νά έχει σνντό
ζει συγκεκριμένες καί συνειδητές κοινωνικές δυνά
μεις ύπέκυψε ώς κυβέρνηση στό άλαλούμ πού
διαμόρφωσε ώς άντιπολίτευση». (ΑΝΤΙ, τεύχος
257, 30.3.84).
Παρόμοιες, άν όχι ταυτόσημες, διατυπώσεις
μπορούμε νά βρούμε στά περισσότερα έντυπα
τής Α ριστερός. Αντιγράφουμε ένα στήν τύχη:
«...Τά έμπόδια βρίσκονται στό Ίδιο τό ΠΑΣΟΚ,
στήν Απουσία πολιτικής καί στίς Αντιφάσεις τοΰ
κυβερνητικού κόμματος». («Ή Ά ριστερά σήμε
ρα», τεύχος 5, Μάρτιος ’84).

Ούτε σοσιαλισμός,
ούτε καπιταλισμός
"Ολη αυτή ή φιλολογία περί «προγράμματος»
πού ή έλλειψή του προκαλει όλα τά δεινά, έχει
βέβαια βαθιές ρίζες στήν Ά ριστερά, καί τή
διεθνή στρατηγική τού έργατικού κινήματος
όπως διαμορφώθηκε τήν έποχή τοΰ σταλινι
σμού. Ή παγίωση τοΰ σοβιετικού μαρξισμού σέ
ιδεολογικό δόγμα σέ συνδυασμό μέ τήν έπικρά
τηση στό έσωτερικό τοΰ λόγου τής Α ριστερός
τής ιδεολογίας τοΰ παραγωγισμοΰ καί τής άνάπτυξης δημιούργησαν τό μύθο τοΰ πανίσχυρου
προγράμματος. Ά ν έπιχειρήσουμε όμως νά διερευνήσουμε ποιό είναι σήμερα τό «πρόγραμμα»
πού άντιπροτείνουν τά κόμματα τής Α ρ ισ τε
ρός, θά προσγειωθούμε πολύ γρήγορα στή
«σκληρή πραγματικότητα». Τό μέν ΚΚΕ, προ
βάλλοντας τό στόχο τής «πραγματικής άλλαγής», άναμασό αυτούσιο τό προεκλογικό πρό
γραμμα τοΰ ΠΑΣΟΚ, έπιδιώκοντας περισσότε
ρο νά προσελκύσει τόν άπογοητευμένο ψηφο
φόρο τής κ υβέρ νησ ης παρά νά π ρ ο τείνει
κάποιες κατευθύνσεις καί νά παλέψει γιά τήν
πραγμάτωσή τους. Ά λλά καί τό ΚΚΕ έσωτ.,
κατά έντελώς άνάλογο τρόπο, άλλά μέ άντίστροφη λογική, μέ άνακούφιση διαπιστώνει ότι
δέν τηρήθηκαν οί προεκλογικές έξαγγελίες καί
άπό τήν πλευρά του διατυπώνει «ρεαλιστικές»
ιδέες καί θέσεις γιά τό πώς θά έπρεπε νά είναι
αύτό τό πρόγραμμα:
«Τό ΠΑΣΟΚ δέν τήρησε - ευτυχώ; - τήν
προεκλογική του δημαγωγία (άντί νά μεθοδεύσει τό
πώς θά... βγούμε άπό τήν ΕΟΚ. ή ελληνική
κυβέρνηση άσκησε τήν Προεδρία τής ΕΟΚ)». ( Ή
Ά ριστερά Σήμερα, τ. 5).

Ή κριτική αύτή πρός τό ΠΑΣΟΚ δέν μπορεί
νά όδηγήσει πουθενά, ή μάλλον, στό μόνο
άποτέλεσμα πού όδηγεΐ είναι νά προβάλλει,
μέσα άπ’ τήν καταδίκη, μιά ιδιότυπη στήριξή
τής κυβερνητικής πολιτικής. Καταγγέλλοντας
τόν «άνερμάτιστο» χαρακτήρα τής πολιτικής
τής κυβέρνησης οί αριστεροί έπικριτές της
φτάνουν μέχρι τήν άκραία συνέπεια τοΰ συλλο
γισμού τους. Τό ΠΑΣΟΚ είναι τόσο άντιφατικό
ώστε όχι μόνο σοσιαλισμός άλλά ούτε... καπι
ταλισμός δέν προκύπτει άπ’ τήν πολιτική του:
«"Αν λοιπόν τό δίλημμα τού ΠΑΣΟΚ τό 1981
ήταν διαχείριση τού συστήματος ή άλ.λαγή του,
κατάφερε νά άποφύγει τό πρόβλημα μή έπιχειρώντας μέ συνέπεια ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο».
(ΑΝΤΙ, τ. 257).
Καταλαβαίνουμε τώρα πού όδηγεΐ αύτή ή
λογική: Μπορεί τό ΠΑΣΟΚ νά μήν είναι «σο
σιαλιστικό» άλλά δέν είναι καί «καπιταλιστι
κό», μπορεί νά μήν είναι «άριστερό» άλλά δέν
είναι καί «δεξιό», μπορεί νά μήν κάνει τίποτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«καλό» άλλά δέν κάνει καί τίποτα «κακό». Αυτή
ή «άντιφατικότητα» είναι τελικά ή μεγάλη δύ
ναμη τής κυβέρνησης, τό κρυφό της χαρτί
άπέναντι στήν 'Αριστερά. Γιατί, βέβαια, άλλο
είναι νά διαπιστώνεις τίς ύπαρκτότατες καί
σύμφυτες άντιφάσεις τού κυβερνητικού έργου
καί άλλο νά τίς άναγορεύεις σέ έρμηνευτικό
σχήμα καί νά εξάγεις άπ' αυτές πολιτική πρότα
ση. Αύτός όμως είναι φαίνεται ό μόνος τρόπος
γιά τίς δυνάμεις τής παραδοσιακής (καί μή)
'Αριστερός στήν προσπάθειά τους νά μή χά
σουν «τήν επαφή» μέ τή σημερινή έξουσία. Τό
φυσικό άποτέλεσμα αυτής τής πολιτικής στά
σης είναι ή παρατεταμένη «πολιτική άναμονής», ή άναζήτηση κερδών άπό τή φθορά τής
κυβέρνησης, άλλά ταυτόχρονα ή διαρκώς άνανεούμενη «πίστωση χρόνου» στό ΠΑΣΟΚ νά
ξεπεράσει, όσο είναι καιρός, τήν άντιφατικότητά του. Μέ μιά έκνευριστικά μονότονη έπιμονή,
έπαναλαμβάνεται κάθε τόσο ή έκκληση στό
ΠΑΣΟΚ καί στόν πρόεδρό του, έπιτέλους, νά
συναισθανθούν τίς ευθύνες τους. Μόνιμη έπωδός ή έπισήμανση ότι έχει φτάσει ό κόμπος στό
χτένι:
«7ο ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει φτάσει σέ ένα οριακό
σημείο. Τό αισθάνεται τό Ίόιο. τό διαισθάνεται ό
λαός, τό όσφραίνεται ή «Ν.Δ. ». τό αντιλαμβάνεται
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, τό εκτιμούν οι
Ιμπεριαλιστικοί σύμμαχοί μας. τό προσμετρούν οί
έν τή ΕΟΚ εταίροι μας...
Πρέπει νά άνακοπεί ό δρόμος στή Δεξιά Αυτό
σημαίνει πριν α π’δ λα διαύγεια, σταθερότητα καί
συνέπεια τής κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό είναι
χρέος τού ΠΑΣΟΚ καί άμεση ευθύνη του». (ΑΝΤΙ,
τ. 257).
« Ό κ. Παπανδρέου έχει άποδείξει πώς διαθέτει
μιά οπτική πού ξεπερνά τό «τρέχον». "Αν ό ίδιος
καί τά μέλ.η τού ΠΑΣΟΚ δέν θέλουν νά καταγρα
φούν ώς διαχειριστική παρένθεση στήν Ανάπτυξη
καί έμπέδωση τού ελληνικού καπιταλισμού, όφείλ.ουν νά προχωρήσουν στή δημιουργία ενός πραγμα
τικού σοσιαλ.ιστικού κινήματος». (ΑΝΤΙ, τ. 240).
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Ή έκδοχή τής Δεξιάς
Τό σημαντικότερο όμως στοιχείο στήν άναγόρευση τής άντιφατικότητας τού ΠΑΣΟΚ σέ
έρμηνευτικό όρισμό του είναι ότι εισάγει στήν
προβληματική τής 'Αριστερός όλα τά «ιδεολο
γικά όπλα» τής αναδίπλωσης τής Νέας Δημο
κρατίας. Α ντίθετα άπ' ό,τι ίσως πιστεύουν οί
περισσότεροι, οί άναλύσεις τής Δεξιάς γιά τό
ΠΑΣΟΚ πολύ λίγη σχέση έχουν μέ τούς βαρύ
γδουπους «σοσιαλμαρξισμούς» καί τά «λαϊκά
μέτωπα» πού χρησιμοποιεί γιά τίς τρέχουσες
προπαγανδιστικές άνάγκες ό κ. Άβέρωφ. Έ 
χουν έκπληκτική συγγένειά μ’ αυτές τίς έκτιμήσεις τής «άντιφατικότητας» καί «άναποτελεσματικότητας». Προσέξτε τήν άποψη τού κ.
Βασ. Μαγγίνα, μέλους τής 'Εκτελεστικής Ε π ι
τροπής τής Ν.Δ. (Μεσημβρινή, 31.3.84):
«Είναι δυσάρεστο, άλ,λ.ά πρέπει νά λεχθεί χωρίς
περιστροφές: Τό ΠΑΣΟΚ άπέτυχε γιατί δέν είναι
κάτι■ οτιδήποτε· άπέτυχε γιατί είναι ένα τίποτα.
Τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι ούτε Φιλελεύθερο, ούτε
Συντηρητικό, ούτε Δημοκρατικό, ούτε Φασιστικό,
ούτε Κομμουνιστικό καί βέβαια - καί πρό παντός δέν είναι Σοσιαλ.ιστικό Κόμμα. Μέσα στό λαϊκισμό
του - γιατί αυτό είναι τό μόνο, κοινωνιολογικά
δικαιωμένο, στοιχείο στους κόλπους του - πελαγο
δρόμησε, άποπροσανατολίσθηκε καί ξέφτισε■ σάν
πολιτική όντότητα έξατμίσθηκε. Δέν κατάφερε - μέ
έξαίρεση τόν Αρχηγό του καί πολύ μικρή ηγετική
μερίδα - ούτε κάν νά μιμηθεί, λαϊκιστικά πρότυπα
τής Λατινικής 'Αμερικής ή τής Βόρειας Αφρικής,
στά όποια μέ τόσο θαυμασμό καί συχνά δέος
προσέτρεχε στή νηπιακή του ηλικία. Απέτυχε καί
εκεί, γιατί υστέρησε σέ αποφασιστικότητα καί σέ
βία πού μπορεί βέβαια νά τά απορρίπτει ή δημο
κρατική συνείδηση τού Έλληνα, δέν παύουν όμως
νά είναι μέσα ίξουσίας. Αποτελεί, τό κόμμα αυτό,
ένα παγκόσμιας σημασίας φαινόμενο. Πήρε τήν
έξουσία χωρίς Αρχές, χωρίς πιέσεις, χωρίς γραμμές
καί χωρίς στόχους».
Ή καταδίκη, λοιπόν, τής πολιτικής τού ΠΑ
ΣΟΚ άπ’ τή Δεξιά δέν θεμελιώνεται στόν άριστερό ή «σοσιαλμαρξιστικό» προσανατολισμό
του άλλά στήν άδυναμία του νά διαχειριστεί τό
σύστημα όρθολογικά καί «προγραμματισμένα».
Καί άν στή «γενική σύλληψη» ή άριστερή καί
ή δεξιά κριτική είναι τόσο κοντά, είναι φυσικό,
όταν συγκεκριμενοποιείται σέ παραδείγματα, ή
«πείρα» τής Δεξιάς άπ' τή δική της «προγραμ
ματισμένη» διακυβέρνηση, νά τή φέρνει σέ
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πλεονεκτική θέση. Ό τα ν, π.χ., τό ΚΚΕ έσωτ.
έπικρίνει τήν «έλλειψη προγράμματος» τής κυ
βέρνησης γιά τήν άξιοποίηση τών παροχών
άπ’ τά ταμεία τής ΕΟΚ (Γ. Ζ. Δρόσου: «ΠΑ
ΣΟΚ: Ούτε πρόγραμμα, ούτε πολιτική, ούτε
συνάλλαγμα», Ή ’Αριστερά Σήμερα, τ. 5), είναι
φυσικό νά ύστερεί σέ τεκμηρίωση άπ' τήν έντελώς ταυτόσημη άποψη τού «Γ. Γιαννόπουλου,
καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τού Ρέντιγκ πού
ξεσκεπάζει τήν άνερμάτιστη πολιτική τού ΠΑ
ΣΟΚ» («Τίναξαν στόν Αέρα τίς ευκαιρίες τής
ΕΟΚ», Ά κρόπολις, 22.4 84).

Ή Αριστερά καί τό κράτος
Τό ΠΑΣΟΚ είναι, λοιπόν, γιά τήν ’Αριστερά
ένα κόμμα-φάντασμα. "Αν πριν άπ' τίς έκλογές
έσπευδαν όλοι νά τό κατατατάξουν σέ κάποια
διεθνώς καταγραμμένη κατηγορία, σήμερα, καί
μάλιστα μπροστά στό Συνέδριό του, κανείς δέν
φαίνεται διατεθειμένος νά «έκτεθεϊ». Ό «αύτοπεριορισμός» όμως αύτός είναι εύλογος: Τό
ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα γιά τήν Α ριστερά ή μόνη
ορατή καί Αποδεκτή λύση έξουσία, Μ' άλλα λό
για, τό «πρόγραμμα» τών κομμάτων τής ’Αρι
στερός περνά μέσα άπ' τό ΠΑΣΟΚ. Έ χει άναλυθεί σέ παλιότερα κείμενα πώς τό ΠΑΣΟΚ
είναι τό πρώτο κόμμα μετά τόν έμφύλιο πού
μπόρεσε νά «γεφυρώσει» τό χάσμα τής 'Αριστε
ρός μέ τήν κρατική έξουσία. Αύτή τή «γέφυρα»
κανείς δέν διακινδυνεύει νά γκρεμίσει. Καί
σ ’ αύτό άκριβώς τό σημείο ή θεωρία τής «άντιφατικότητας» καί τής «έλλειψης προγράμμα
τος» είναι χρήσιμη: έπιτρέπει στήν 'Αριστερά
νά έπιδιώκει, σ ’ όλες τίς βαθμίδες «κυβερνητι
κές εύθύνες», χωρίς νά άποδέχεται ότι πρόκει
ται στήν ούσία γιά συμμετοχή στίς λειτουργίες
τής άστικής έξουσίας. Καί όμως, αύτός ό ίδιος
ό κρατικός μηχανισμός, πού «τμήματά» του
διεκδικοΰν οί ϋποστηρικτές τής «έλλειψης προ
γράμματος», αύτός είναι πού ξεπερνά τίς άντιφάσεις, πού συγκροτεί τόν ένιαϊο χαρακτήρα
τής κυβερνητικής πολιτικής, πού «προγραμμα
τίζει» τίς ένέργειες. Ή υποτίμησή του καί ή
άναγωγή τών πάντων στήν «πολιτική βούληση»
τής κυβέρνησης (θετική ή άρνητική) έμποδίζει
τήν έρμηνεία όχι μόνο τού «φαινόμενου ΠΑ
ΣΟΚ», άλλά κάνει άδύνατη καί τή διάγνωση
τών αίτιων τής κρίσης τής ’Αριστερός.
Γιατί πραγματικά, ή μεγαλύτερη άδυναμία
τής έλληνικής 'Αριστερός είναι ότι δέν μπορεί
νά άπαγκιστρωθεϊ άπ' τήν προοπτική τού ΠΑ
ΣΟΚ, άπ’ τήν προοπτική τής συνδιαχείρισης
τής καπιταλιστικής έξουσίας...
Γ>
Δημήτρης Ψαρράς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τά προβλήματα της μειονότητας
δε λύνονται με τη σιωπή

Μιά μαρτυρία
του Γιώργου Βότση

■ Μέ έντονο τρόπο τόν τελευταίο καιρό μπαίνει στά
παρασκήνια των 'ελληνοτουρκικών σχέσεων τό
πρόβλημα, «μουσουλμανική μειονότητα στή Δυτική
Θράκη». Μετά τήν ανακήρυξη τον «κράτους Ντεκτάς», στήν Κύπρο ή δίπλωματική πολιτική του
Έβρέν στρέφεται κύρια πρός τή Δ. Θράκη. Μέ
Διαβήματα καί συνεχή προπαγάνδα στή διεθνή κοινή
γνώμη προσπαθεί νά θέσει τό πρόβλ,ημα καί νά
δημιουργήσει τετελεσμένη καταδίκη τής 'Ελληνικής
πολιτικής. Ίσως καί νά θέλει προοπτικά νά διεκδικήσει τή Δυτική Θράκη στό όνομα τής άπελευθέρωσης τών εκεί ομοθρήσκων τους. Καί πράγματι έτσι
έχουν τά πράγματα άπό τουρκικής πλευράς.
Ή 'ελληνική πλευρά κρατά σιωπή θέλοντας νά
άποφύγει τό πρόβλημα. Τελευταία δειλ.ά-δειλ.ά εμφα
νίζονται κάποια ρεπορτάζ ή καί Απόψεις υπευθύνων
στόν ημερήσιο καί περιοδικό τύπο πού θίγουν τό
πρόβλ,ημα. Θίγουν τό πρόβλημα όμως άπό μιά
σκοπιά Αμυντική Απέναντι στήν τουρκική προπαγάν
δα, άρνούμενοι τήν ύπαρξή του και έπιρρίπτοντας
τις ευθύνες στήν τουρκική άντικατασκοπεία καί τις
οργανώσεις της. Τήν κατεύθυνση βέβαια έδωσε ό
πρωθυπουργός στή γνωστή συνέντευξη στούς άγγλους δημοσιογράφους. Κατεύθυνση πού αποφεύγει
νά δεί, καί άρα ν' Αντιμετωπίσει τό πρόβλ,ημα,
μεταθέτοντας τις ευθύνες στήν Τουρκία καί στό πώς
στό παρελθόν Αντιμετώπισε τήν 'Ελληνική μειονό
τητα τής Κωνσταντινούπο/.ης.
■ Στήν Κομοτηνή καί στήν Ξάνθη ολοκληρώθηκε ή
πρώτη φάση ενός άπό τά μεγαλύτερα έργα πού έχουν
γίνει στήν επαρχία. Πρόκειται γιά τή δημιουργία τών
συγχρόνων κατοικιών τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. Στόχος
τού έργου είναι ή συγκράτηση καί ή ενίσχυση τού
χριστιανικού στοιχείου τής περιοχής. Στό τεύχος 7
τού Σχολιαστή δημοσιεύσαμε ένα άρθρο τού συνερ
γάτη μας X. Δημάκη γιά τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί τή
σχέση τού έργου μέ τήν αντιμετώπιση τής μειονότη
τας. Τό άρθρο αύτό προκάλεσε τήν Απάντηση τού Λ.
Ζαχαρέα, Απάντηση πού δημοσιεύτηκε στό τεύχος 9.
Στήν Απάντηση υπήρξε ό υπαινιγμός «ό συνεργάτης
σας, έλ.πίζω χωρίς νά τό θέλει... φαίνεται νά ενισχύει
τήν πολιτική τής γειτονικής μας χώρας»...

Τά δύο αυτά γεγονότα άποτέλεσαν τήν Αφορμή γιά
τήν έρευνα πού Ακολουθεί. 'Επειδή ή Δ. Θράκη καί ή
εκεί μουσουλ.μανική μειονότητα βρίσκεται στό στό
χαστρο τής διεθνούς διπλωματίας τής "Αγκυρας,
παράλληλα μέ τήν πολιτική σιωπής τής Αθήνας, ή
άνακίνηση τού προβλήματος είναι καί δύσκολη καί
επικίνδυνη. Δύσκολη, γιατί οί πόρτες είναι πάντα
κλειστές γιά προβλήματα πού Αποτελούν ταμπού.
‘Επικίνδυνη, γιατί, πέρα άπό τις προθέσεις ή τίς
πολιτικές βουλήσεις, δέν Αντιμετωπίζεται τό πρό
βλημα άπό τό κράτος ή Αντιμετωπίζεται μέ τρόπο
πού τελικά όξύνεται. Έτσι εύκολα μπορεί νά
κατηγορηθεί μιά τέτοια έρευνα σάν εθνικά Απαράδε
κτη.
Τολμάμε τήν έρευνα. Ό καλ.ύτερος τρόπος ν'Α
ντιμετωπίσεις τήν τουρκική προπαγάνδα δέν είναι ή
Απόκρυψη τών υπαρκτών προβλ,ημάτων. Ό καλύ
τερος τρόπος γιά τήν άποδυνάμωση τών τούρκικων
επιχειρημάτων είναι ή Αδυναμία στήριξής τους. Άρα
ή έξάλειψη τών προβλημάτων. Καί επειδή τό
ζήτημα είναι πολύ λεπτό Απαιτείται ή πιό πλατιά
δημοσιότητα καί πληροφόρηση, ό ανοιχτός διάλο
γος.
Στήν έρευνά μας. πέρα άπό μιά όλιγοήμερη
επίσκεψη στή Δ. Θράκη πού περιγράφουμε σέ
ρεπορτάζ, συζητήσαμε μέ τόν δήμαρχο Κομοτηνής
κ. Κατσιμίχα, Συζητήσαμε επίσης με τούς κ.
Γκάρτσο καί Ά Χρυσικόπουλο, Αρχιτέκτονες πολεοδόμους πού τό γραφείο τους ολοκλήρωσε
πρόσφατα τήν μελέτη γιά τήν πολ.εοδομική άνασι»
γκρότηση τής πόλ.ης Κομοτηνής, στά πλαίσια τής
Ε.Π.Α. τού ΥΧΟΠ. Απευθύναμε ορισμένες έρωτήσεις στόν Α. Ζαχαρέα γενικό διευθυντή τής ΕΚΤΕ
ΝΕΠΟΛ ό όποιος άπέφυγε νά Απαντήσει στήν ουσία
τών ερωτημάτων.
Τέλ.ος συμπεριλάβαμε μιά προσωπική μαρτυρία
τού Γ. Βότση πού δίνει Αρκετά παραστατικά τό
κλίμα τού ρατσισμού πού επικρατεί.
Έρευνα — Ρεπορτάζ;
Γιώργος Πιτουρόπουλος
Τάκης Ύπέρμαχος

Π ρ α γ μ α τ ι κ ό τό περιστατικό, (άλλά όχι
καί τά άναφερόμενα ονόματα) συνέβη στην
προεκλογική περίοδο τού 1981,
Ό δήμαρχος τής θρακικής πόλης περιέφερε
μερικούς 'Αθηναίους δημοσιογράφους γιά νά
τούς δείξει τά έργα πού είχε κάνει τό δημοτικό
συμβούλιο μέ τή δημοκρατική πλειοψηφία.
Φτάσαμε κάποτε καί στό μαχαλά μέ τούς
μουσουλμάνους — στά πλινθόκτιστα χαμόσπιτα
μέ τά στενά βρώμικα δρομάκια καί τά ξυπόλητα
παιδιά.
— 'Εδώ, δήμαρχε, πού είναι οί παιδικές χα
ρές; Πού ή άποχέτευση; Πού ή δενδροφύτευση;
—Δυστυχώς τό θέμα μάς ξεπερνά. Είναι γενι
κότερης πολιτικής:..
Μέσα άπό ένα σιδηρουργείο μέ χαλκώματα
βγήκε ένας τριαντάχρονος μουσουλμάνος, πού
χύθηκε στήν άγκαλιά τού δημάρχου;
—Βάσο, άδερφέ! Χαθήκαμε.
—Έ , όσο νάναι χώρισαν οί δρόμοι μας,
Χασάν.
—Πώς τά πας μέ τήν εξουσία καί τίς εύθύνες;
(Σ.Σ.: τά ελληνικά τού Χασάν άψογα)
—Καλά. "Ας τά λέμε καλά.
—Καί δέν μού λές; Τώρα πού είσαι στά
πράγματα, τί θά γίνει; Θά μού δώσετε, έπί
τέλους, έκεΐνο τό δίπλωμα οδήγησης; Χωρίς
αύτοκίνητο δέν μπορώ νά δουλέψω...
—Μή μέ στενοχωρείς. Χασάν. Ξέρεις ότι δέν
γίνεται. Ξέρεις ότι δέν έξαρτάται άπό μένα..
Γεννημένοι καί μεγαλωμένοι σέ μιάν αύλή ό
Βάσος καί ό Χασάν θά μπορούσαν μέ τίς
άδελφικές σχέσεις τους νά πλουτίσουν τίς σελί
δες τού Λουντέμη (ή καί τού Ά ζίζ Νεσίν)
Κάποτε, πριν άπό τίς δημοτικές έκλογές τού
1978, κάποιοι έριξαν τήν ιδέα, στό ένιαίο δημο
κρατικό ψηφοδέλτιο νά υπάρχει καί ένας μου
σουλμάνος. Προτάθηκε ό Χασάν κι έγινε ομό
φωνα δεκτός: ξύπνιος, προοδευτικός, όρεξάτος
γιά δουλειά — συγκέντρωνε όλα τά προσόντα.
Τού τό πρότειναν καί δέχθηκε όλος χαρά καί
συγκίνηση.
Παραμονή πού θά άνακοινωνόταν ό συνδυα
σμός μέ τούς υποψηφίους ήλθε τό τελεσιγραφι
κό τηλεφώνημα άπό τήν Αθήνα — άπό τά
κεντρικά γραφεία τού ΠΑ.ΣΟ.Κ :
Νά βγει ό Τούρκος άπό τό ψηφοδέλτιο.
—Μά είναι έντάξει άνθρωπος καί θά μάς
φέρει πολλές ψήφους.
—Δέν έχει «μά». Νά βγει άμέσως κι άλλη
φορά νά μή κάνετε τού κεφαλιού σας...
'Ανέθεσαν στόν Βάσο νά τού τό άνακοινώσει. Βρέθηκαν σ' ένα ταβερνάκι κι ό μετέπειτα
δήμαρχος άρχισε, μέ βαρειά καρδιά, ν' άραδιάζει τίς δικαιολογίες: Ή ένταση στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, οι προκλήσεις στό Αίγαίο,
ή τουρκική προπαγάνδα γιά τή Θράκη καί τά
τέτοια... Πρίν άποσώσει, τόν έκοψε ό Χασάν μέ
δάκρυα στά μάτια:
«Μήν κουράζεσαι, άδερφέ. Κατάλαβα καλά.
Τά ίδια σκατά εΐσαστε καί σείς. Δέν πρόκειται
νά δούμε άσπρη μέρα...»
Γ. Β.
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Στους δρόμους
της Κομοτηνής
Ξ Ε Κ ΙΝ Ω Ν Τ Α Σ γιά τή Θράκη είχαμε ακούσει
αρκετά άπό αύτά πού συναντήσαμε καί ε'ίδαμε
έκεΐ. Δεν τά πολυπιστεύαμε. Παράλληλα πηγαί
ναμε μέ άρκετό φόβο γιατί είχαμε μάθει καί
άκούσει ότι παλιότερες άντίστοιχες άποστολές,
όταν έμπαιναν στό μεδούλι τών προβλημάτων
τής περιοχής άντιμετωπίστηκαν μέ παρακολου
θήσεις, έμμεσες ή άμεσες άπειλές, μερικές φορές
βίαια, καί τά ρεπορτάζ ή οί ερευνές τους δέν
είδαν ποτέ τό φώς τής δημοσιότητας.
Μπαίνοντας στήν Κομοτηνή άμέσως καταλα
βαίνεις τή διαφορά άπό τίς άλλες έπαρχιακές
πόλεις. Στούς δρόμους «κυκλοφορούν» δύο δια
φορετικοί πολιτισμοί, δύο διαφορετικές νοοτρο
πίες. Ά π ό τή μιά άνδρες καί γυναίκες πού
συμπεριφέρονται καί είναι ντυμένοι μέ ρούχα
τού σύγχρονου Έ λληνα. Ά π ό τήν άλλη, γυναί
κες πού περπατάνε γρήγορα πολλές μαζί, ντυμέ
νες στά μαύρα σάν καλόγριες, μέ τή ματιά τους
καρφωμένη στή γή καί τό κεφάλι τους τυλιγμένο
σέ μαύρο ή άσπρο φερετζέ ή μαντήλι. Ά ντρες,
μέ ένα μικρό φέσι χωρίς όμως τήν χαρακτηριστι
κή φούντα. Ά ντρες καί γυναίκες μέ φέσι καί μέ
φερετζέ δέν κυκλοφορούν μαζί. Ά ν τύχει κάτι
τέτοιο ή γυναίκα άκολουθεί τόν άντρα δέκα
μέτρα πιό πίσω, σπάνια στό πλάι του. Α ργότερα
μάθαμε ότι τόν μαύρο φερετζέ (ή μαντήλι οί
νεότερες) τόν φοράνε οί παντρεμένες, τόν άσπρο
οί άνύπαντρες. Μάθαμε άκόμα ότι ή δικτατορία
απαγόρευσε στούς άντρες νά φοράνε φέσι. Έ τσ ι
αυτοί τό φοράνε άνάποδα, ή φούντα είναι άπό
μέσα καί δέν φαίνεται.
Οί γυναίκες μέ τά μαύρα, τόν άσπρο ή μαύρο
φερετζέ καί οί άντρες μέ τό φέσι άνήκουν στήν
τουρκογενή μειονότητα τής Θράκης. Οί Πομάκοι δέν φοράνε φέσι καί οί γυναίκες είναι
ντυμένες μέ χρωματιστά ρούχα καί φερετζέδες.
Ούτε οί γύφτοι φοράνε φέσι καί οί γύφτισσες
φοράνε τά κλασικά πολύχρωμα φορέματά τους.

Στή Νομαρχία
Ξεκινήσαμε άπό τήν Νομαρχία. Στό τμήμα
στατιστικής δέν υπήρχαν άναλυτικά στοιχεία
γιά τόν πληθυσμό τής Ροδόπης, τήν άναλογία
μουσουλμάνων καί χριστιανών, τό άντίστοιχο
μορφωτικό έπίπεδο, τήν οικονομική κατάσταση
κλπ. Τό μόνο πού υπήρχε ήταν ή έπετηρίδα τής
'Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας!!! Α ναζητώ
10

ντας τόν νομάρχη καί συζητώντας μέ διάφορους
γιά τήν παρουσία μας εκεί άρχίσαμε νά διακρί
νουμε έναν έντονο σωβινισμό. Χαρακτηριστική
είναι ή ιστορία πού μάς διηγήθηκε ένας κύριος
πού καθόταν πίσω άπό ένα γραφείο:
«Στό συμμοριτοπόλεμο οι κομμουνιστές κυνη
γούσαν τούς Τούρκους έόώ στή Θράκη, αυτοί
φοβισμένοι τό εσκαγαν μέ βάρκες άπό τό ΠόρτοΛάγο γιά τήν Τουρκία. Κάναν καί ένα καλό οί
συμμορίτες. Οί ήλίθιοι όμως τού ελληνικού κράτους
μας όταν τέλ.ειωσε ό πόλεμος καταδίκασαν σάν
προδότες τούς βαρκάρηδες, άντί νά τούς στήσουν
ανδριάντα πού φυγάδευαν αυτούς εδώ τούς βάρβα
ρους πού μάς πίνουν τό αίμα. Μήν άσχολεΐστε
μ ’αύτό τό θέμα. Γράψτε ότι οί Τούρκοι έδώ στήν
Κομοτηνή τά’/ουν ό'λ.α καί μάς καταπιέζουν».
Ό κύριος αυτός φαινόταν νά κρατάει κάποιο
υπεύθυνο πόστο στή Νομαρχία έν έτει 1984.
Τελικά στή Νομαρχία δέν μπορέσαμε νά έχουμε
πληροφορίες γιά τή μειονότητα. « Άλ.λ.οι είναι
υπεύθυνοι». «Ποιοι;» « ’Εγώ δέν ξέρω» ήταν ή
στερεότυπη άπάντηση.

Καί άλλου...
Σέ όποια τοπική υπηρεσία καί ν' άπευθυνθήκαμε, πληροφορίες καί στοιχεία γιά τή μειονό
τητα ήταν άδύνατο νά πάρουμε. « Άλ.λοι ήταν
υπεύθυνοι». Καί ό Δήμαρχος, ένώ ευχαρίστως μάς
έδωσε τή συνέντευξη πού δημοσιεύουμε, άρνήθηκε ν ’ άπαντήσει σ ’ έρωτήσεις πού άφορούσαν
τή μειονότητα. Ά κόμα καί γιά θέματα τής
άρμοδιότητάς του σάν δημοτική αρχή.
Α φού οί τοπικές άρχές δέν μπορούσαν νά μάς
βοηθήσουν λόγω «άναρμοδιότητας» δέν είχαμε
άλλο δρόμο παρά ν’ άπευθυνθούμε στις τοπικές
μουσουλμανικές άρχές. Στή θρησκευτική ήγεσία
τής μειονότητας. Στή Μουφτεία. ’Εκεί μάς
άντιμετώπισαν μέ έπιφυλακτικότητα. Μάς δήλω
σαν άπερίφραστα ότι αισθάνονται σάν Έ λληνες
καί παρά τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν τά
πάνε καλά μέ τίς άρχές. Τούς ρωτήσαμε ποιά
είναι <τά προβλήματα άλλά άρνήθηκαν νά γίνουν
πιό συγκεκριμένοι.

Ή εικόνα... τό κλίμα
Ή άγορά στήν Κομοτηνή φαίνεται νά είναι
μοιρασμένη. Τά μισά περίπου μαγαζιά άνήκουν
σέ χριστιανούς καί τά άλλα σέ μουσουλμάνους.

*

Ά π ό τά πιό μεγάλα καταστήματα μέχρι τά
ψιλικατζίδικα ή τά τσαγκαράδικα. Οί μουσουλ
μάνοι ελέγχουν τό 50-60% τού έμπόριου. Τήν
ξυλεία τά ήλεκτρικά είδη, νεωτερισμούς, κλπ.
«Δέν μάς δίνουν άδεια γιά ν' ανοίξουμε μαγαζί»,
θά μάς πει ένα έμπορος. «Καί δλα αύτά μέ τά
μουσουλμανικά ονόματα στις ταμπέλες τί είναι;»
« 'Εκτός άπό τά παλιά μαγαζιά πού είναι καθιερωμέ
να, γιά ν ’ ανοίξεις ένα καινούργιο συνεταιρίζεσαι
μ ’έναν χριστιανό, ή άδεια βγαίνει σ τ' όνομά του,
αύτός δέν άσχολεϊται καί σύ κρατάς τό μαγαζί. Τού
δίνεις βέβαια κάτι γιά τή χρησιμοποίηση τού
ονόματος του». Τήν πληροφορία θά τή διασταυ
ρώσουμε άργότερα άπό έναν χριστιανό μέ τά
λόγια: «Οί τουρκαλ.άδες, επειδή δέν τούς δίνουμε
άδεια γιά μαγαζί συνεταιρίζονται μέ έλ.λ.ηνες καί τήν
παίρνουν. Οί υπεύθυνοι κάνουν στραβά μάτια γιατί
λ.αδώνονται καί έτσι σιγά-σιγά αυτοί θά έλ.έγχουν
όλη τήν άγορά. Καί μεΐς τούς ενισχύουμε πηγαίνο
ντας καί ψωνίζοντας σ ’ αύτούς γιατί πουλάνε φτηνό
τερα άπό τούς "Ελ.λ.ηνες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τά μεγάλα εμπορικά
τών μουσουλμάνων είναι φτηνότερα άπό τά
άντίστοιχα τών χριστιανών. Λέγεται ότι πριμοδοτούνται άπό τό προξενείο. Καί είναι άλήθεια,
ότι έχοντας οικονομικές σχέσεις μέ τήν Τουρκία
(καταθέσεις, άγορές άκινήτων στήν Κωνσταντι
νούπολη) άποτελούν καί τον κριό τής τούρκικης
προπαγάνδας. Γιατί έχοντας τήν οικονομική
άνεση «μεσολαβούν» γιά νά έξυπηρετήσουν
τούς ομοθρήσκους τους, καί έτσι ελέγχουν καί
άποτελούν τούς «παράγοντες» στούς κόλπους
τής μειονότητας. Πρόκειται όμως γιά μιά μειο
ψηφία. Ή μεγάλη πλειοψηφία τών μουσουλμά
νων είναι μικροί έπαγγελματίες, έργάτες γής,
οικοδόμοι.
«Οί περισσότεροι στήν εργολαβία μου είναι
Τούρκοι ή Πομάκοι» θά μάς πει ένας έργολάβος
οικοδομών. «Γιατί είναι πιό δουλ.ευταράδες, έρχο
νται πιό νωρίς στή δουλ,ειά τους καί δουλεύουν πιό
συνειδητά άπό τούς Έλ.λ.ηνες». «Μόνο γΓ αύτό
χρησιμοποιείς μουσουλμάνους;» θά έπιμείνουμε
εμείς. Στήν άρχή θά μάς βεβαιώσει: «Γεννημένος
στή γειτονιά μέ Τούρκους έχω πολύ καλ.ές σχέσεις
μαζί τους καί αύτοί μ'αγαπάνε σάν πατέρα τους»
γιά νά μάς πει σέ κάποια στιγμή: « Ά σ ε πού
πληρώνονται λιγότερο, δέν έχουν πολλές άπαιτήσεις, άλ.λά τό ΙΚΑ τό πλ.ηρώνω κανονικά». Θά
μάθουμε άργότερα ότι τό μεροκάματο είναι πολύ
μικρότερο τού κατώτερου νόμιμου. Οί Πομάκοι
τής εργολαβίας του φοβούνται νά μάς πούν ότι
πληρώνονται λιγότερο, καί φοβούνται γιατί
εύκολα μπορεί ν’ άπολυθούν καί τή θέση τους νά
πάρει κάποιος άλλους. Μόνο ένας σέ κάποια
στιγμή θά μάς πει ότι δουλεύει δυό χρόνια στήν
οικοδομή καί ένσημο ΙΚΑ δέν ξέρει τί σημαίνει.
Αύτός ό παιδικός φίλος τών μουσουλμάνων θά
μάς κατηγορήσει άργότερα τίς έλληνίδες φοιτή
τριες πού σπουδάζουν στήν "Κομοτηνή ότι πη
γαίνουν σέ μία τούρκικη ταβέρνα «καί χορεύουν
τσιφτετέλι πρός εύχαρίστηση τών Τούρκων». «Καί
καλά οί φοιτήτριες, άμ αύτοί οί φοιτητές δέν έχουν
λίγη τσίπα πάνω τους, πού πάνε τίς κοπελιές εκεί νά
διασκεδάσουν τούς Τούρκους;»

f

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν μας ρώτησαν
ποτέ...»
Μιλά ό δήμαρχος Κομοτηνής κ. Κατσιμίχας
Ποιά είναι ή θέση τού Δήμου Κομοτηνής σέ
σχέση μέ τήν οργανωμένη έπέκταση τής πόλης σας;

Ή βόλτα στην πόλη
Ή βόλτα στήν πόλη έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Οί μιναρέδες υψώνονται πάνω άπό τά χαμηλά
κτίρια καί παράλληλα καλύπτονται άπό τίς
πολυκατοικίες πού στό κέντρο έχουν κτιστεί. Ή
άγορά μέ τά μεγάλα μαγαζιά καί δίπλα σ ’ αυτά
μικροί παραδοσιακοί έπαγγελματίες. Δίπλα στις
πολυκατοικίες χαρακτηριστικά χαμηλά σπίτια
τών τουρκογενών μουσουλμάνων. Μάντρα ψηλή
γύρω-γύρω, χωρίς παράθυρο πρός τό δρόμο, μέ
μικρή ξύλινη πόρτα πάντα κλειστή, στή μέση ή
αύλή. Πρέπει νά αισθάνονται πολύ άσχημα τώρα
μέ τίς πολυκατοικίες πού υψώνονται δίπλα στίς
αύλές τους καί μπορεί κανείς νά δει άπό ψηλά
μέσα σ ’ αύτές.
Πιό έξω άπό τήν πόλη, ή γνωστή ώς τενεκεδούπολη γειτονιά τών γύφτων. Αθλιότητα, μέσα
στή λάσπη καί τή βρωμιά. Οί γύφτοι στή Θράκη
δέν έχουν καμιά σχέση μέ τούς άθίγγανους πού
ζοΰν σάν νομάδες σ ’ όλη τήν 'Ελλάδα. Είναι
μόνιμα έγκατεστημένοι στίς τενεκεδένιες πολύ
χρωμες παράγκες τους καί έργάζονται κανονικά
σάν έργάτες. Ή γειτονιά τους, όπως καί άλλες
γειτονιές, γύρω άπό τήν κυρίως πόλη, αύθαιρέτων κυρίως πομάκων μεταναστών άπό τήν ύπαι
θρο, μένουν έκτος σχεδίου πόλης. Τό συμβούλιο
τού Νομαρχιακού Ταμείου άποφάσισε νά μήν
έπεκταθεΐ ή πόλη πρός αύτές τίς περιοχές «λόγω
έλλειψης χρημάτων». Έ τσ ι ή Κομοτηνή, άλλά
καί ή Ξάνθη γιά τούς ίδιους «λόγους», είναι οί
μόνες πόλεις σ ’ όλη τήν 'Ελλάδα πού δέν θά
γίνει έπέκταση του σχεδίου πόλης μέ βάση τόν
νόμο του ΥΧΟΠ.
Σ’ όλη τή βόλτα στή πόλη δέν είδαμε μου
σουλμάνο νά οδηγεί αυτοκίνητο. Μάθαμε ότι δέν
δίδονται άδειες γιά αυτοκίνητο έκτος άπό λίγες
έξαιρέσεις. Δύο-τρείς Μερσεντές κυκλοφορούν
μέ μουσουλμάνους, άγορασμένες προφανώς στή
Γερμανία πού ήταν μετανάστες. Παλαιότερα δέν
δινόταν ούτε άδεια γιά άγορά τρακτέρ καί
γεωργικών μηχανημάτων. Τό ΠΑΣΟΚ τώρα
έπέτρεψε τά άγροτικά μηχανήματα. ’Αλλά έπειδή υπάρχει ή συνήθεια, ακόμα στά χωριά «λαδώ
νουν» τούς «έπιτήδειους» γιά νά τούς βγάλουν
άδεια πού μπορεί νά τήν πάρει εύκολα κανείς μέ
μιά άπλή αίτηση. Χωρίς «μεσάζοντα».
Οί «μεσάζοντες» είναι ένα ιδιόμορφο καθε
στώς σέ σχέση μέ τή μειονότητα. Είναι μιά άλλη
έξουσία. "Ενα παρακύκλωμα πού άν δέν λαδωθεί,
ό μουσουλμάνος δέν μπορεί νά κάνει τίποτα.
Ούτε νά έπισκευάσει τό σπίτι του. Καί μάλιστα,
σέ ζητήματα πού αφορούν τήν ιδιοκτησία, λόγω
τού ιδιόμορφου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οί
έπιτήδειοι λύνουν καί δένουν γιά νά «πετύχουν»
νά πάρουν τήν άδεια γιά τούς «πελάτες» τους.
Τό ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς συνίσταται στή νομική άδυναμία τών μουσουλμάνων
ν ’ άποκτήσουν έγγεια ιδιοκτησία ή ν ’ άγοράσουν σπίτι. Καταφεύγουν έτσι σέ εικονικό ένοίκιο 90 ή 100 χρόνων πού πληρώνεται έφ’ άπαξ
χωρίς όμως ν ’ άποκτούν τήν κυριότητα τού
άκινήτου, καί όποιαδήποτε στιγμή μπορεί νά
γίνει έξωση. ’Ιδιοκτησίες σέ γη καί σπίτια
βέβαια υπάρχουν καί μεγάλες μάλιστα, αύτές

Καταρχάς έχω νά πώ πώς ό Δήμος μας ποτέ δέν
ρωτήθηκε έπίσημα νά πάρει θέση γι’ αυτό τό θέμα.
Κατά τήν πραγμάτωση τού έγχειρήματος άναγκαστήκαμε άπό δική μας πρωτοβουλία νά πάρουμε
θέση. Τότε πού ξεκίνησε τό έργο εΐμασταν άντίθετοι. Είχαμε άσπασθεϊ τήν άποψη πώς ήταν κάτι
πού δέν είχε μελετηθεί σέ βάθος καί δέν ξέραμε τί
θά άποφέρει. Τό βασικότερο σημείο τής κριτικής
μας ήταν ότι ή κατασκευή τών 6.000 κατοικιών
προϋπόθετε μιά μεγάλη οικονομική ανάπτυξη τής
περιοχής ή όποια όμως έπρεπε νά προηγηθεί.
Σήμερα πού ή στάση τής λαϊκής κυβέρνησης
είναι υπέρ τού έργου έχουμε μία ήπιότερη στάση.
’Επιδοκιμάζουμε καταρχάς, άναζητώντας τρόπους
νά άξιοποιηθεϊ τό έγχείρημα, νά γίνει ή οικονομι
κή ανάπτυξη, νά δικαιωθούν όλα τά έξοδα πού
έχουν γίνει. Πιστεύω πώς όταν μιά έντιμη λαϊκή
σοσιαλιστική κυβέρνηση άποδέχεται τή συνέχιση
τών έργων πού άρχισε ή δεξιά δέν είναι δυνατόν νά
κρύβονται άπό πίσω σκοτεινά κεφαλαιοκρατικά
συμφέροντα. Δέν έχω τό πολιτικό καί ήθικό δι
καίωμα νά αμφιβάλλω. Πάντως τά ερωτήματα γιά
τό άν θά άποδώσουν αύτά τά έργα έξακολουθούν
νά υπάρχουν.
Θά δημιουργήσει προβλήματα στήν Κομοτηνή
αύτή ή έπέκταση;
Νομίζω ότι υπάρχουν δυό βασικά προβλήματα.
Τό πρώτο είναι άν αύτή ή πολεοδομική έπέκταση
θά ένταχθεϊ ισορροπημένα στή ζωή τής πόλης ή
θά έπιφέρει τήν άπονέκρωση όρισμένων ζωνών καί
θά δημιουργήσει νεκρές περιοχές. Τό δεύτερο
άφορά τίς οικονομικές άσχολίες τής πόλης. Μιά
όμάδα'(μηχανικοί έργολάβοι) καί όλόκληρο τό
σύστημα πού είναι δεμένο μέ τήν οίκοδομική
δραστηριότητα (περίπου τό 1/3 τής οικονομικής
όντότητας τής πόλης) θά άντιμετωπίσει έντονο
πρόβλημα άπασχόλησης. Υπάρχει καί τό πρόβλη
μα τής θέσης πού έγινε έπέκταση άλλά γι’ αυτό
τώρα δέν γίνεται τίποτε. Θέλω νά πώ πώς ή
περιοχή πού έγινε ή έπέκταση ήταν πολύ εύφορη.
πού άνήκαν στούς μουσουλμάνους πρίν άπό τό
1923!!!

Μιά νέα πόλη!!!
Μετά τά στενά δρομάκια μιας μικτής άπό
χριστιανούς καί μουσουλμάνους γειτονιάς, στά
Β.Δ. τής πόλης, έκτείνεται τό μεγάλο έργο τής
Ζώνης ’Ενεργού Πολεοδομίας. Σέ μία τεράστια
έκταση 1.400 στρεμμάτων, μέ πλατείς δρόμους
καί μεγάλες πλατείες, υψώνονται ύπερσύγχρονες
κατοικίες πού μπορούν νά φιλοξενήσουν σ’ αύτή
τή φάση 700 νέες οικογένειες. Πρόκειται γιά τό
μεγάλο έργο οργανωμένης δόμησης πού δη
μιούργησε ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, θυγατρική εταιρία
τής ’Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας. Είναι ένα
έντυπωσιακό σύνολο σύγχρονων κατοικιών πού
κάθε «γειτονιά» έχει τή δική της άρχιτεκτονική.
Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σ ’ άλλη χώρα. Ό
στόχος τού έργου όταν ολοκληρωθεί είναι νά
δημιουργηθούν 5.400 κατοικίες μέ συνολικό
πληθυσμό 17.500 Και δώ άρχίζουν τά έρωτήματα, οί άπορίες καί οί διαφωνίες γιά τό πολυδάπα
νο έργο. "Ολοι όσους ρωτήσαμε στήν Κομοτηνή

Ένώ υπήρχαν άλλες περιοχές λιγότερο εύφορες
καί μέ καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες τίς
όποιες μάλιστα είχε υποδείξει ό Δήμος άλλά δέν
εισακούστηκε χωρίς νά ξέρω ποιό λόγο.
’Επειδή ό αριθμός τών 6000 κατοικιών είναι
πολύ μεγάλος σέ σχέση μέ τόν σημερινό πληθυσμό
τής Κομοτηνής ποιοι νομίζετε δτι θά μείνουν σ’ αυ
τές;
Δέν μάς έχουν ένημερώσει ποτέ ποιοι θά μεί
νουν. 'Οσες φορές έχουμε ρωτήσει μάς άπαντάνε
ότι υπάρχει πρόνοια...
Κάτι έχει άκουστεϊ γιά πολιτικούς πρόσφυγες.
’Από όσα ξέρουμε είναι άλήθεια. Πρόκειται γιά
έπαναπατριζόμενους Έλληνες άπό τόν Πόντο, άπό
τόν διάσπαρτο 'Ελληνισμό πού άριθμεί χιλιάδες
καί έρχονται συνέχεια.
Οί παλιοί κάτοικοι της Κομοτηνής θά πάνε στίς
καινούριες κατοικίες;
Οί περισσότεροι όχι. Τά νέα ζευγάρια είναι
πιθανόν νά προτιμήσουν τή ζωή έκεί. Υπάρχει κι
ένα θέλγητρο νεοπλουτισμού σ ’ αύτές τίς κατοι
κίες πού πιθανόν νά συγκινήσει μερικούς, ιδιαίτε
ρα άν οί τιμές είναι προσιτές.
Σέ άντίθεση μέ τήν όργανωμένη έπέκταση ύπάρχουν περιοχές τής πόλης καί μάλιστα πολύ κοντά
στό κέντρο πού παραμένουν έκτος σχεδίου* τί θέση
έχει ό Δήμος γι’ αυτό;
Πιστεύουμε πώς καί αύτές οί περιοχές θά πρέπει
νά ένταχθούν στό σχέδιο πόλης γιατί έτσι θά
αύξηθεΐ ή ενεργητικότητα τής πόλης. Δυστυχώς
ούτε σ’ αύτές τίς άπόψεις μας εισακουστήκαμε. Κι
εδώ θά κάνω μιά γενικότερη παρατήρηση. Θά
πρέπει νά υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία τής
Πολιτείας μέ τόν Δήμο. Θά πρέπει νά άποκτήσουμε πολύ περισσότερη έξουσία έμεϊς πού γνωρίζου
με τά προβλήματα τής περιοχής μας γιά νά προ
σφέρουμε αύτά πού μπορούμε.
διάκεινται άρνητικά πρός τό έργο. Ακόμα καί
οί τοπικές άρχές πού ποτέ δέν ρωτήθηκαν, όπως
χαρακτηριστικά λέει καί ό δήμαρχος, είναι
επιφυλακτικές άν όχι άρνητικές. Ό λ ο ι φοβού
νται ότι τό έργο δέν έρχεται νά εξυπηρετήσει
κανένα σκοπό, ότι ήταν λάθος ή επένδυση
δισεκατομμυρίων γιά ένα έργο πού δέν πρόκειται
νά προσελκύσει κανέναν. Και μάλιστα οί επιφυ
λάξεις μεγαλώνουν άπό τή στιγμή πού δέν
υπάρχει καμιά μελέτη σκοπιμότητας τού έργου
Ό σο έντυπωσιακό καί άν είναι τό έργο, δίπλα
στίς γύφτικες παράγκες τού συνοικισμού "Ηφαι
στος δημιουργεί μιά τεράστια άντίθεση Οί
κοινωνικές άντιθέσεις γίνονται έξώφθαλμες μέ
άποτέλεσμα νά απομονωθούν άκόμα περισσότε
ρο στά γκέτο τους οί Τούρκοι, οί Πομάκοι, οί
Γύφτοι, μιά καί δέν μπορούν νά εγκατασταθούν
εκεί.
Δημιουργεί όμως καί ένα άλλο γκέτο Έ να
άρκετά μεγάλο μέρος τών διαμερισμάτων έχει
άγοραστεϊ άπό τό τμήμα παλινόστησης τής
Αγροτικής Τράπεζας. Προρίζεται γιά πρόσφυ
γες άπό τόν Πόντο καί τήν ’Ανατολική Τουρκία
πού πρίν τό 1920 είχαν μεταναστεύσει στή Ρωσία
καί είναι ελληνικής καταγωγής.
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Μιά συζήτηση με τούς αρχιτέκτονες - πολεοδόμους
Κωστη Γκόρτσο καί Άνδρέα Χρυσικόπουλο
Ή περιοχή τής Θράκης αποτελεί μία ευαίσθητη
περιοχή τής χώρας. Συνορεύει μέ τήν Τουρκία
άφ' ένός και άφ’ έτέρου υπάρχει μιά ισχυρή μειονό
τητα ιδίως στή Ροδόπη καί τήν Ξάνθη. Πώς έπηρέασαν οί δύο αύτοί παράγοντες τήν ανάπτυξη τής
"εριοχής;
Ή πολιτεία χώρισε μέ Προεδρικό Διάταγμα τή
χώρα σέ 5 περιοχές μέ βάση τό βαθμό ανάπτυξης
καί τή δυναμική έξέλιξη πού παρουσιάζουν. Σάν
περιοχές Ε όρίζονται οί άκριτικές περιοχές τής
χώρας πού θεωρούνται οί πιό αδύναμες καί κατά
συνέπεια πρώτης προτεραιότητας γιά ανάπτυξη.
Μέ βάση τήν πολιτική αύτή καί τά κίνητρα πού
υιοθετήθηκαν, στή Θράκη κατευθύνθηκαν σημα
ντικοί πόροι ύπό μορφή δανείων καί ενισχύσεων.
Σήμερα, μέ τήν πάροδο άρκετών χρόνων, είμαστε
σέ θέση νά διαπιστώσουμε τήν αποτυχία αυτής τής
πολιτικής. Οί δυό παράγοντες πού άνέφερες έπαι
ξαν άσφαλώς καθοριστικό ρόλο. Ή θέση τής
περιοχής έξω άπό τόν δυναμικό βιομηχανικό άξο
να Άθήνας-Θεσσαλονίκης, καί ή αγνόηση τής
μουσουλμανικής μειονότητας άποτελοϋν βασικές
αιτίες τής άποτυχίας. "Αν συγκρίνουμε τούς ρυθ
μούς άνάπτυξης "Εβρου καί Ροδόπης θά δούμε ότι
ό νομός Έβρου διαθέτοντας άμιγή χριστιανικό
πληθυσμό παρουσίασε εντονότερους ρυθμούς άνά
πτυξης. Ό μισός πληθυσμός τού νομού Ροδόπης
άποτελεΐται άπό μουσουλμάνους διαφόρων εθνικο
τήτων, ένώ ό υπόλοιπος μισός άπό χριστιανούς.
Ή διαφορά συμπεριφοράς καί δυναμικότητας, άπό
δημογραφική άποψη, μεταξύ τών δύο κοινοτήτων
είναι έμφανής. Οί μουσουλμάνοι σημειώνουν ταχύ
τερους ρυθμούς αύξησης (ψηλή γεννητικότητα)
καί μεταναστεύουν δύσκολα, ένώ στό χριστιανικό
στοιχείο παρατηρείται άκριβώς τό αντίθετο. Τό
γεγονός αυτό, ένταγμένο στό γενικότερο πλαίσιο
τής έθνικής κρίσης μέ τήν Τουρκία, δημιουργεί
έντονα προβλήματα στούς χριστιανούς καί καλ
λιεργεί μιά ψυχολογία άναμονής γιά τή λύση τής
ϋπάρχουσας «έκκρεμότητας».
Έπί πλέον, ό τρόπος πού χρησιμοποιήθηκαν οί
πόροι τής παραμεθόριας περιοχής στήν Κομοτηνή
άποδείχτηκε άνίκανος νά εξασφαλίσει τήν επιτυ
χία τού προορισμού τους. Ή αποκλειστική παρα
χώρηση τής διαχείρισης τών δημόσιων κεφαλαίων
στά χέρια τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί ή
άπουσία ένός δημόσιου άναπτυξιακού φορέα ικα
νού νά κατευθύνει άπό τήν άρχή, νά παρακολουθεί
συνεχώς, νά ελέγχει αποφασιστικά καί νά χρημα
τοδοτεί έγκαιρα, όπου καί όταν χρειάζεται τή
βιομηχανική δραστηριότητα είχαν σάν άποτέλεσμα, είτε τήν εμφάνιση κερδοσκόπων πού «έτρω
γαν» τά λεφτά χτίζοντας π.χ. ένα έργοστάσιο καί
μή λειτουργώντας το, είτε, σάν άντίδραση πρός
αυτούς, τήν ανάπτυξη άπό πλευράς δημόσιου, μιας
τέτοιας διστακτικότητας καί γραφειοκρατίας πού
καταδίκαζε σέ μαρασμό καί τίς ελάχιστες υγιείς
περιπτώσεις εμφανίζονταν.
Ποιά σχέση έχει κατά τή γνώμη σας ή άποτυχία
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άνάπτυξης τής περιοχής μέ τόν τρόπο άντιμετώπισης τού μουσουλμανικού στοιχείου;
’Εδώ άκριβώς φτάνουμε στήν καρδιά τού προ
βλήματος. Γιατί πιστεύουμε ότι ένας άπό τούς
σημαντικότερους παράγοντες, άν όχι ό σημαντικό
τερος γιά τήν άνάπτυξη τής περιοχής, είναι αυτός
πού έχει σχέση μέ τόν τρόπο θεώρησης τού
μουσουλμανικού στοιχείου. Ή μέχρι τώρα κρατι
κή πολιτική άπέναντι στην μειονότητα, μυωπική
κατά τη γνώμη μου, είχε σάν αποτέλεσμα τήν
απομόνωση καί γκετοποίηση τού μουσουλμανικού
στοιχείου. Συνέπεια αυτού ήταν ν’ άφεθεί ελεύθερο
έδαφος στό τοπικό προξενείο τής Τουρκίας καί
τήν μουφτία ν' άποτελέσουν τόν πόλο συσπείρω
σης καί ταυτοποίησης. Αντίθετα, άν είχε ακολου
θηθεί πολιτική ένσωμάτωσης, μέσα άπό τήν ίση
μεταχείρηση σάν.Έλληνες πολίτες, ίσως σήμερα
νά μή βρισκόμαστε στήν τραγική θέση νά πι
στεύουμε ότι ή μουσουλμανική μειονότητα αποτε
λεί τόν Δούρειο "Ιππο τής επεκτατικής πολιτικής
τού Έβρέν.
Σέ τί συνίσταται αύτή ή πολιτική ενσωμάτωσης;
Κατ’ αρχήν στήν άναγνώριση τού γεγονότος,
ότι ή μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί βασικό
παραγωγικό δυναμικό στή περιοχή. Αυτό προϋπο
θέτει μιά άλλη στάση τής πολιτείας σ’ ό,τι άφορά
τά θέματα κοινωνικής πολιτικής, άπέναντι στή
μειονότητα. Σημαντική έπίσης στήν κατεύθυνση
αύτή, θά ήταν καί ή καλλιέργεια ένός διαφορετι
κού ψυχολογικού κλίματος στό χριστιανικό στοι
χείο. Κάτι τέτοιο όμως δέν φαίνεται έφικτό ύστερα
άπό τήν πυροδότηση μιας σωβινιστικής έξαρσης,
πού παρατηρείται τόν τελευταίο καιρό, μιας έξαρ
σης πού μετατοπίζει τίς πραγματικές αντιθέσεις
τής κοινωνίας, τίς ταξικές, στό ψευτοδίλημμα τών
έθνικών άντιθέσεων.
Πάντως, αν κάποτε ή πολιτεία καί οί κάτοικοι
άποφάσιζαν ν' άντιμετωπίσουν σοβαρά τά προβλή
ματα πού γεννά ή ύπαρξη τής μειονότητας πι
στεύουμε ότι ό μόνος δρόμος είναι αυτός πού
περνάει μέσα άπό τήν κοινωνική ενσωμάτωση.
Αυτό σημαίνει δυνατότητα πρόσβασης στήν κρα
τική εκπαίδευση σ ’ όλη της τήν ιεραρχία, προσέλ
κυση τής μεινότητας στούς χώρους πού άναπτύσσεται ή κοινωνική ζωή, οικιστική άνάμιξη τών δύο
πληθυσμών καί γενικότερα παροχή τής δυνατότη
τας σ' αυτό πού ονομάζει ό Lefbvre «δικαίωμα
στήν πόλη».

τών θεμάτων. Μιά όποιαδήποτε πολιτική ένσωμά
τωσης πρώτιστα θά πρέπει ν’ αντιμετωπίσει τό
πρόβλημα τής κατοικίας. Στή συγκεκριμένη περί
πτωση τό πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαίτερα πο
λύπλοκο καί χρειάζεται τολμηρή άντιμετώπιση.
Τό κύριο ζήτημα είναι αυτό τής ιδιοκτησίας.
Σήμερα, καλώς ή κακώς, έμποδίζεται ή άπόκτηση
ιδιοκτησίας άπό τή μειονότητα στό όνομα τής
προστασίας τής έθνικής έδαφικής κυριαρχίας. Τό
παραπάνω, σέ συνδυασμό μέ τίς σημαντικές παρο
χές δανείων πού δίνονται στήν περιοχή, είχε σάν
αποτέλεσμα τή μεταβίβαση μέσω άγοραπωλησίας,
πράγμα πού έξακολουθεϊ καί σήμερα, σημαντικού
τμήματος τής έγγειος ιδιοκτησίας τής μειονότητας
στά χέρια τού χριστιανικού στοιχείου. Αυτός είναι
ένας λάθος δρόμος. Μιά πολιτική ελέγχου τής
μειονοτικής ιδιοκτησίας θά μπορούσε νά οδηγήσει
στήν κοινωνικοποιήση τής γής μέ τήν επέμβαση
τού δήμου καί όχι στή μεταφορά τής ιδιοκτησίας
σέ άλλους μεμονωμένους ιδιοκτήτες, όπως γίνεται
σήμερα. Σήμερα στά πλαίσια τής Ε.Π.Α καί μέ τίς
δυνατότητες πού ανοίγει ό νέος οικιστικός νόμος
1337 θά μπορούσε νά προωθηθεί αύτή ή πολιτική.
Αύτή νομίζουμε είναι ή προϋπόθεση σήμερα γιά
νά ξεκινήσει μιά οικιστική πολιτική πού θά άντιμετώπιζε τό πρόβλημα τής κατοικίας τής μειονό
τητας καί όχι μόνο αύτής. Ό δήμος, προωθώντας
στεγαστικά προγράμματα θά μπορούσε νά παρά
σχει ή νά ένοικιάσει κατοικίες στούς μουσουλμά
νους κρατώντας ό ίδιος τήν κυριότητα καί τήν
ιδιοκτησία. Μιά τέτοια πολιτική δέν λύνει μόνο τό
ειδικό πρόβλημα τής περιοχής, άλλά έγγράφεται
στά πλαίσια μιας άλλης άντίληψης γιά τήν παρα
γωγή τού δομημένου περιβάλλοντος στήν 'Ελλάδα
καί είναι καιρός πιά νά ξεκινήσει. Τά προγράμμα
τα αύτά μπορούν νά γίνουν σέ δημοτικές έκτάσεις
πού θ' αποκτηθούν στήν περίμετρο τής Κομοτηνής
καί ειδικότερα στήν άνατολική πλευρά πού έχει
σήμερα οίκιστεί άπό αύθαιρετούχους Πομάκους.

Γνωρίζουμε οτι οί μουσουλμάνοι δέν έπιτρέπεται
ν’ άγοράσουν ακίνητα καί δέν τούς χορηγούνται
άδειες άπό τήν πολεοδομία γιά νά κατασκευάσουν ή
νά επισκευάσουν τά σπίτια τους. Μιά τέτοια πολιτι
κή δέν μπλοκάρει όποιαδήποτε πρόθεση γιά κοινω
νική ένσωμάτωση;

Ναί, άλλά αύτή ή πολιτική πού προτείνετε προ
σκρούει στήν άπόφαση τού νομαρχιακού ταμείου
Ροδόπης νά μήν άνατεθεΐ ή πολεοδομική μελέτη
έπέκτασης τής Κομοτηνής. Πώς κατά τή γνώμη σας
δικαιολογείται μιά τέτοια άπόφαση;

'Οπωσδήποτε. Γι’ αυτό θά πρέπει νά γίνει μιά
ριζική τομή στήν μέχρι τώρα αντιμετώπιση αύτών

Δέν μπορούμε νά ξέρουμε μέ άκρίβεια τίς σκέ
ψεις καί τά κίνητρα πού οδήγησαν σέ μιά τέτοια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«’Εμείς ασκούμε
κοινωνική πολιτική...»
' Η γνώμη του διευθυντή τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
κ. Αιμίλιου Ζαχαρεα
Πώς μία τράπεζα, η Κτηματική, πού ό ρόλος της
είναι χρηματοδοτικός, αναλαμβάνει ένα έργο οικι
στικής πολιτικής έπενδύοντας τεράστια κεφαλαία;
Μέ τήν ολοκλήρωση τής πρώτης φάσης τού έργου
έκτιμάτε δτι έπιτεύχθηκαν οί άρχικοί σας στόχοι;

απόφαση. Μπορούμε όμως νά κάνουμε μερικές
υποθέσεις καί νά εκτιμήσουμε τίς συνέπειες Ή
πρώτη υπόθεση άφορά τήν ύπαρξη (στις περιοχές
τών έπεκτάσεων πού έπρεπε νά γίνουν) αυθαιρέτων
των Πομάκων Στά πλαίσια λοιπόν τής μυωπικής
πολιτικής πού άναφέραμε πριν, είναι δυνατόν νά
πάρθηκε μιά τέτοια άπόφαση. Αυτό όμως σημαίνει
τή διαιώνιση τών σημερινών προβλημάτων καί τήν
άναπαραγωγή τής γκετοποίησης του μουσουλμανι
κού στοιχείου Κάτι τέτοιο όμως δέν θά συνέβαινε
αν οί περιοχές αυτές έμπαιναν στό σχέδιο πόλης
καί γίνονταν άντικείμενο υλοποίησης τής κοινωνι
κής στεγαστικής πολιτικής πού προαναφέραμε
Ή δεύτερη υπόθεση άφορά τόν οικισμό τής
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. Πιθανόν ή νομαρχική (καί άρα
κρατική) άπόφαση γιά τήν μή επέκταση τού σχέδιου πόλης νά άποσκοπεϊ στή βίαιη στροφή τής
ζήτησης στό κολοσσιαίο καί πολυδάπανο έργο
τών 6000 έτοιμων σπιτιών καί άναπτυγμένων οικο
πέδων πού κατασκεύαζει αυτή τή στιγμή ή θυγα
τρική αυτή εταιρία τής Κτηματικής Τράπεζας. Τό
περίεργο αύτό πρόγραμμα διπλασιάζει σχεδόν μιά
πόλη μέ πληθυσμιακή στασιμότητα καί περιορι
σμένες άναπτυξιακές προϋποθέσεις. Τήν ίδια στιγ
μή άρνεϊται νά καλύψει τίς στεγαστικές άνάγκες
μεγάλης μερίδας τού δυναμικού στοιχείου, τού
μουσουλμανικού. Καί δέν μπορεί νά εξηγηθεί
άλλιώς παρά σάν μιά άναποτελεσματική όσο καί
άρρωστημένη πολιτική προσέλκυσης χριστιανι
κού στοιχείου γιά έξισορρόπηση τών πληθυσμών.
Άναποτελεσματική γιατί οϊ ώραΐες καί πανάκρι
βες κατοικίες δέν άρκούν γιά νά προσελκύσουν
πληθυσμό έκεί πού λείπουν οί ευκαιρίες άπασχόλησης καί ή κοινωνική καί πολιτιστική άναβάθμιση. Άρρωστημένη, γιατί άποβλέπει σέ μιά στείρα
ποσοτική άντιπαράθεση τού Χριστιανικού στοι
χείου άπέναντι στό Μουσουλμανικό, μέσα άπό
διαδικασίες ένίσχυσης τής γκετοποίησης καί τού
φυλετικού μίσους. Καί αύτό. άντί νά συμβάλει,
μέσα άπό τήν προώθηση μιας ουσιαστικής κοινω
νικής μίξης, στή σύσφιξη τών σχέσεων, στήν
ένταξη τών μουσουλμάνων στήν κοινωνία τού
Έλλαδικού χώρου, στό άνέβασμα τού πολιτιστι
κού τους έπιπέδου. Είναι ό μόνος τρόπος γιά τήν
έμμεση άπόσπασή τους άπό τήν έπιρροή τού
τούρκικου προξενείου πού προσπαθεί νά τούς
κρατάει στήν υπανάπτυξη γιά όλους τούς λόγους
πού ξέρουμε.

Ή πολιτική γιά τήν κατοικία στήν 'Ελλάδα
άσκεϊται άπό τό αρμόδιο Υπουργείο (ΥΧΟΠι
Ή Εθνική Κτηματική Τράπεζα (ΕΚΤΕ) κλήθη
κε νά συμβάλει σ' ένα οικιστικό Πρόγραμμα ’Ενερ
γού Πολεοδομίας, χρησιμοποιώντας τήν θυγατρική
της Εταιρία, δηλαδή τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. Μαζί μέ
τήν έπίσης θυγατρική Εταιρία τής ΕΚΤΕ, τήν
ΕΘΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ. μελέτησαν και εφάρμο
σαν τό πρώτο πείραμα ’Ενεργού Πολεοδομίας στήν
Ελλάδα.
Θεωρώ ότι τό αποτέλεσμα άξίζει νά μελετηθεί
προσεκτικά. Καί όχι μόνο γιατί άποκαλι πτει πώς
μιά ’Εταιρία τού Δημοσίου Τομέα μπορεί νά
λειτουργεί σέ ορθή έπιχειρηματική βάση, κατα
σκευάζοντας μεγάλους οικισμούς σέ έλεγχόμενο
χρόνο και κόστος, αλλά και γιατί οί άδυναμιες πού
διαπιστώθηκαν στήν πρώτη αυτή προσπάθεια, άποτελούν καί κόστος μαθήσεως. Συνεπώς, άποθησαιρίζεται μιά πολύτιμη έμπειρία γιά τό μέλλον, πού
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί άποδοτικά πρός όφελος
τού δημοσίου συμφέροντος.
Γιατί έπιλέχτηκε ή Κομοτηνή καί ή Ξάνθη γιά ένα
τόσο μεγαλόπνοο οικιστικό έργο πού διπλασιάζει
ουσιαστικά τήν πόλη, ενώ υπάρχει πληθυσμιακή
στασιμότητα αν δχι μείωση;

Οί λόγοι γιά τούς όποιους έπιλέχθηκε ό νομός
Ροδόπης καί Ξάνθης γιά τό πείραμα αύτό, μπορούν
νά άναζητηθούν στήν επιτακτική άνάγκη άναπτύξεως τών περιοχών αϊτών, μέ τήν μεταφορά πόρων
καί οικονομικών δραστηριοτήτων, μέρος τού ο
ποίου είναι καί τό οικιστικό πρόγραμμα, στήν
ενίσχυση τού ντόπιου πληθυσμού τών περιοχών,
λόγω τής εθνικής ευαισθησίας πού έχει ό χώρος τής
Ανατολικής Θράκης κ.λ.π.
Τά έντυπα τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ παρουσιάζουν τό
έργο σάν πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Μπορεί
νά θεωρηθεί δμως κοινωνική πολιτική στά πλαίσια
τών κυβερνητικών δηλώσεων γιά λαϊκή κατοικία
κλπ. όταν αποκλείεται τό μεγαλύτερο εργατικό
δυναμικό τής περιοχής άπό τή χρήση τού έργου; Τί
μήπως αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα μεταφοράς τών
αυθαιρέτων οικιστών τής περιοχής, πού είναι καί τό
εργατικό δυναμικό μέ πρόβλημα στέγης (κυρίως

! Πομάκων καί I ιίφτων) στίς ν ίις πολυτελείς κατοι
κίες;
1 ό ότι άπό τά οικιστικά προγράμματα τής ΕΚΤΙ ΝΕΠΟΛ άσκιίται άμεση κοινωνική πολιτική. δέ\
μπορεί νά αμφισβητηθεί άπό κανένα Ή ΕΚΤΕΝΕ
ΠΟΛ λόγω σι μβατικών ί πυχρεώοεων μέ τό Δημό
σιό οφείλει νά διαθέσει τό 60Γ, τών κατοικιών σε
δικαιούχους τοί Δημοσίοι ( Οργανισμός Εργατι
κής Κατοικίας. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα
νείων. Υπουργείο Κοινωνικών Υ πη ρεσιώ ν, μετα
νάστες κ.λ π ). "Είδη τά σπίτια πού πωλιούνται
σ 'α ύ τ η τή φάση στήν Κομοτηνή και Ξάνθη (1(Χ)
π ε ρ ίπ ο ι κ α τ ο ικ ίε ς ) δ ίδ ο ν τ α ι σ τή σ υ ν τ ρ ιπ τ ικ ή
πλειοψηφία σέ δικαιούχοι ς τού ’Οργανισμού Ε ρ
γατικής Κατοικίας.

Τό συμβούλιο τού Νομαρχιακού I αμείου αποφάσι
σε νά μήν έπεκταθεί τό σχέδιο πόλης, προς τίς
γειτονιές τόιν αυθαιρέτων οικιστών (Τούρκων, πο
μάκων. γυφτων ). Η άπόφαση αυτή έρχεται να
έξυπηρετήσει τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ή είναι στά πλαί
σια τής γενικότερης μειονοτικής πολιτικής;

’Η ερώτηση ui τή πρέ πει νά άπευθι νθεί σι ü /> o \
φορέα τού Δημοσίοι διότι δέν άφορά την I Κ 11
ΝΕΠΟΛ
Σε πα/.ιοτι ρο γραμμα σας προς το πιριοοικο μας
καί σέ απάντηση άρθροι συνεργάτη μας γιά την
Ε ΚΤΕΝΟΠΟΛ αναφέρετε ότι -ό συνεργάτης σας,
χωρίς νά τό θέλει ίσως
φαίνεται να ενισχύει τήν
πολιτική τής γειτονικής μα. χιίιρας··. Θά μάς ένόιέφερε εμάς καί τούς αναγνώστες μας να μάς εξηγήσε
τε αναλυτικά αυτές σας τις επιφυλάξεις.
Ή ιδιότητά μιιι σάν Γενικού Διευθι ντή τής
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ μού έπ ιβ ά /ζει νά δηλώσω ό τ ι. άν τό
περιοδικό σας. ή οί σι νι ργάτι ς τού πι ριοδικού σας,
έχουν απόψεις γιά τό πώς ασκείται ή Εθνική
πολιτική σέ σχέσ η μέ τη γειτονική μας χώρα, άς
βγούν νά γράψουν τις απόψεις toi ς
Την ευθύνη υι'τή. πού είναι τού περιοδικού σας
και τών συνεργατών σας. δέν μπορεϊτι να τήν
μεταφέρετε σε άλλοι ς μέ τη μορφή τής »(Χιτήσεως
πού διατυπώσατε Στήν απάντησή μοι πρι». τόν
ο ι νεργάτη σας. ί πήρςα. νομίζω, αρκετά σαφή.

i
Ιδ

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ

Μερικές σκέψεις γιά την εισαγωγή
τής πληροφορικής στην Ελλάδα
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αλιότερα, οί ίδεολόγοι τής άνάπτυξης έ
νιωθαν τίς πιό έντονες συγκινήσεις στή
θέα ένός χαλυβουργείου ή ένός πετροχη
μικού συγκροτήματος. Σήμερα, ένας ήλεκτρονικός υπολογιστής άρκεΐ γιά νά προκαλέσει ένα
ντελίριο προβλέψεων γιά αύξηση τής παραγω
γής καί τής παραγωγικότητας. 'Επιπλέον καί ό
τελευταίος τεχνοκράτης αισθάνεται ύποχρεωμένος νά διανθίσει τόν ενθουσιασμό του μέ ένα
στερεότυπο πλέον κύκλο «όραμάτων» μέ κεντρι
κό θέμα «ή έπανάσταση τής πληροφορικής καί
ό Άνθρωπος».
Ή παρουσία τής εισαγωγής υπολογιστών καί
πληροφορικής στίς υπηρεσίες καί τήν παραγω
γή σάν τή λύση πού θά σώσει συγχρόνως τήν
έθνική οικονομία καί τή δημοκρατία, είναι
στήν πραγματικότητα ένα φαινόμενο πολύ πιό
ένδιαφέρον άπό τίς ίδιες τίς τεχνολογικές εξελί
ξεις. Δέν πρόκειται όμως γιά τήν πρώτη περί
πτωση «προόδου τού καπιταλισμού» πού συνδέ
εται άπό συγκινητικές καταγγελίες τών «κακών
χρήσεων τής τεχνολογίας» καί άπό διαβεβαιώ
σεις ότι τά πράγματα θά μπορούσαν νά είναι
διαφορετικά: ή διαπίστωση ότι ή χρήση τής
πληροφορικής στίς καπιταλιστικές χώρες έχει
προκαλέσει αύξηση τής άνεργίας καί περισσό
τερο συγκεντρωτικό έλεγχο τής πληροφόρη
σης, συνυπάρχει άρμονικά μέ τή διαβεβαίωση
ότι τά κακά αύτά δέν πρόκειται νά συμβοΰν
στήν 'Ελλάδα. Φυσικά ή αποδοχή αύτοΰ τού
Ιδεολογικού λόγου (άποδοχή πού δέν βασίζεται
κατά κύριο λόγο στήν πειθώ, άλλά στήν κατα
στολή ή άποσιώπηση τών άντιρρήσεων) σημαί
νει πριν άπ’ όλα ότι «άγνοεΐται» ή αύξηση τής
άνεργίας χωρίς νά χρησιμοποιείται ακόμα ή
πληροφορική σέ μαζική κλίμακα, καί ή αύξηση
τού κεντρικού ελέγχουν τών πληροφοριών χω 
ρίς τή βοήθεια τής ήλεκτρονικής. Σημαίνει
επίσης ότι έχουν γίνει δεκτές έκ τών πραγμάτων
αυτές οί έπιπτώσεις — τόσο άπ’ αύτούς πού θά
τίς έπιβάλουν, όσο κι άπ' αύτούς πού θά τίς
ύποστούν — πρίν άκόμα είσαχθεί ή νέα τεχνο
λογία. Γιά τό ζήτημα τής «δημοκρατίας» υπάρ
χουν καί έγκυρες ρητές διατυπώσεις γιά τόν
πολιτικό ρόλο πού επιφυλάσσεται στή νέα τε
χνολογία: μετά άπό δύο άρθρα στό ΒΗΜΑ (25-3
καί 1-4-84) πού συμπληρώνουν τό γνωστό κύκλο
τεχνολογικών ένθουσιασμών καί άντικαπιταλιστικών φράσεων, ό υπουργός Προεδρίας 'Από
στολος Λάζαρης καταλήγει στό πολύ πιό γνώρι
μο συμπέρασμα ότι «ή συμμετοχή τού λαού στά
κοινά μέ τήν παραπάνω έννοια είναι μία συνε
χής διαδικασία διαπαιδαγώγησής του». Μία
άπό τίς λειτουργίες τής κομπιουτερολογίας εί
ναι νά άποκτήσει τήν επίφαση τεχνολογικού
ορθολογισμού καί επιστημονικής έγκυρότητας
ή πατερναλιστική διαδικασία τών «τοπικών
συνελεύσεων», τού «διαλόγου πρωθυπουργού
καί λαού», καί ένός «δημοκρατικού προγραμμα
τισμού» πού θά στηρίζεται όλο καί περισσότερο
στή βία τής έπιβολής, χωρίς δυνατότητα άμφισβήτησης, προκαθορισμένων έπιλογών.
Ό ’Απόστολος Λάζαρης πού στά άρθρα του
συγκέντρωσε όλες τίς «μεγάλες άλήθειες» τής
κυρίαρχης ιδεολογίας γύρω άπό τήν πληροφο
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ρική, συνοψίζει ώς έξής τήν τρέχουσα «τεχνο
λογική επανάσταση»: «πρώτο, αύξάνει σέ δρα
ματικό βαθμό τήν παραγωγικότητα τής έργασίας, καί δεύτερο διευρύνει άπεριόριστα τόν
πληροφοριακό ορίζοντα σ’ όλους τούς τομείς
τής άνθρώπινης γνώσης». Πρόκειται καί στίς
δύο περιπτώσεις γιά τήν άντίληψη πού έχει ό
καπιταλισμός γιά τήν πληροφορική, μία άντί
ληψη πού δέν μπορεί νά στηρίζει κανένα σοσια
λιστικό «όραμα», γιά τόν άπλό λόγο ότι δέν
έχει ίχνος κοινωνικής προσέγγισης τών προ
βλημάτων τής παραγωγής καί τής πληροφόρη
σης.
Ή άποψη ότι ή «έπανάσταση τής πληροφο
ρικής» είναι κοινωνικά επιθυμητή επειδή αυξά
νει «σέ δραματικό βαθμό» τήν παραγωγικότητα,
συγχέει τήν αύξηση τής παραγωγής υλικών
άγαθών μέ τήν αύξηση τής παραγωγικότητας,
αγνοεί πλήρως τό πρόβλημα τής επιλογής τών
άγαθών πού είναι άναγκαΐο νά παράγονται καί
γενικότερα τό πρόβλημα τής κατανομής τού
διαθέσιμου πλούτου (μέ τήν έννοια τών δυνατο
τήτων υλικής παραγωγής), καί άγνοεΐ ότι μόνο
έν μέρει είναι ή "ίδια ή παραγωγικότητα συνάρ
τηση τής πληροφορικής. Μόνο ένας ήλίθιος
μπορεί νά υποστηρίξει ότι τό πρόβλημα λ.χ.
τής παγκόσμιας άγροτικής παραγωγής καί πα
ραγωγής τροφίμων, είναι πρόβλημα τεχνολο
γίας, καί πόσο μάλλον πληροφορικής. Μόνον

ένας έπιχειρηματίας πού σκέφτεται μέ τή λογι
κή τού κέρδους μπορεί νά θεωρήσει «έπαναστατική» τήν εισαγωγή τών ήλεκτρονικών υπολογι
στών στίς διαφημιστικές έταιρίες, γιά παράδειγ
μα, όταν δέν είναι δυνατό νά θεμελιωθεί ή
όποιαδήποτε κοινωνική χρησιμότητα αύτών
τών δραστηριοτήτων. ’Εξάλλου είναι γνωστό
ότι ή αύξηση τής παραγωγικότητας ορισμένων
κλάδων μέ τή χρησιμοποίηση «ρομπότ» ή υπο
λογιστών, συνοδεύεται άπό άλλου τύπου εκσυγ
χρονιστικές διαδικασίες πού έχουν κι αυτές σάν
κύριο χαρακτηριστικό τήν αύξηση τής παραγω
γικότητας, άλλά οδηγούν κι αυτές στήν αύξηση
τής άνεργίας καί σέ ελάχιστη αύξηση, ή μείω
ση, τής παραγωγής.
Ό σ ο γιά τήν εκτίμηση ότι αύξάνεται «άπε
ριόριστα ό πληροφοριακός ορίζοντας σ ’ όλους
τούς τομείς τής άνθρώπινης γνώσης», παραβλέ
πει, μέ καθόλου άθώο τρόπο, ότι οί καθοριστι
κές διαδικασίες τής γνώσης είναι άποτέλεσμα
κοινωνικών σχέσεων καί όχι τεχνικών δυνατο
τήτων». Τά μόνα πράγματα πού αύξάνει ή
ήλεκτρονική τεχνολογία είναι ή ταχύτητα μέ
τήν όποια μπορεί νά είναι προσιτές ορισμένες
πληροφορίες καί ορισμένα στοιχεία, άλλά ή
άρχική επιλογή τους, ή δυνατότητα συσχέτισής
τους, καί ό τύπος τών έρωτημάτων πού είναι
δυνατό νά τεθούν είναι τό άποτέλεσμα τής
κοινωνικής χρήσης τών υπολογιστών, καί άρα
άμεση συνάρτηση τών κοινωνικών σχέσεων καί
τών σχέσεων έξουσίας. Ό «πληροφοριακός
ορίζοντας» δέν αύξάνεται παρά γιά όσους άποδέχονταυ καί υπηρετούν τήν κυρίαρχη επιλογή,
άξιολόγηση καί ερμηνεία τών πληροφοριών: ή
διαδικασία επέκτασης τής πληροφορικής σέ
συνθήκες καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής,
ή τών όποιωνδήποτε ιεραρχημένων κοινωνικών
σχέσεων, είναι στήν πραγματικότητα μία διαδι
κασία άποπληροφόρησης, πού φθάνει στό πρω
τοφανές σημείο νά παρουσιάζεται σάν άφθονη
προσφορά άπειρων καί επιστημονικά έλεγμένων
πληροφοριών καί στοιχείων.

( Μ Μ Μ Ε , \ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ

Πέρα άπό τά «σκάνδαλα»,
ή οικονομική πολιτική

ολλά είναι τά πρόσφατα σημάδια γιά τό
δτι ή οικονομική πολιτική γλυστράει
πρός τά δεξιά, ή καλύτερα δτι εγκαταλεί
πει μεμονωμένες ένέργειες μέ «αριστερή»
χροιά. Γιά τήν ΠΥΡΚΑΛ δέν φαίνεται νά υπάρ
χουν πολλές αμφιβολίες δτι τό «σκάνδαλο»
άφορά κυρίως τό σταμάτημα καί άπό κυβερνητι
κούς παράγοντες τής επέκτασης μιάς έπιχείρησης πού ανήκει ούσιαστικά στό δημόσιο τομέα.
’Επίσης μετά τήν παραίτηση τού Γιάννη Ποττάκη ό υπουργός ’Εθνικής Οικονομίας καί
Οικονομικών πλέον Γεράσιμος Ά ρσένης, εξή
γησε χωρίς ίχνος μειδιάματος δτι ή κυβέρνηση
δέν μίλησε ποτέ γιά κοινωνικοποίηση ιδιωτι
κών επιχειρήσεων. Καί, τέλος, μία σειρά άπό
μέτρα έκσυγχρονιστικοΰ χαρακτήρα γιά τό ε
μπόριο συνάντησαν τή σύσσωμη άντίθεση τών
ιδιωτικής πρωτοβουλίας (εμπόρων καί βιομηχάνων) καί μέ «παρέμβαση τού ίδιου τού πρωθυ
πουργού» μάλλον άποσύρονται στήν πλειοψηφία τους.
Ά π ό τήν άλλη μεριά δμως φαίνεται έπίσης
αρκετά καθαρά δτι αυτή ή μετατόπιση πρός τά
δεξιά, παρόλο πού στηρίζεται πάντα στήν καθή
λωση τών μισθών καί στή συγκράτηση τών
δημοσίων δαπανών, δέν έχει περάσει σέ μονεταριστικές (ή Θατσερικές) επιλογές πού θά σήμαιναν έπιπλέον δτι ακολουθείται μία σκληρή
πολιτική σέ ζητήματα χρηματοδότησης προ
βληματικών τομέων καί επιχειρήσεων. Ή από
φαση νά δοθούν πιστώσεις σέ μεγάλες προβλη
ματικές μέσω τής συνεργασίας πολλών τραπε
ζών είναι άπ’ αύτή τήν άποψη χαρακτηριστική,
όπως καί ή παραίτηση τού Ποττάκη πού φαίνε
ται νά έδειξε χαμηλή προσαρμοστικότητα απέ
ναντι στούς λεπτούς χειρισμούς πού απαιτεί ή
οικονομική διαχείρηση τών πολιτικών ισορρο
πιών.
Ή περίπτωση Ποττάκη είναι πολύ πιό ένδα-
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φέρουσα απ' δ,τι έκ πρώτης δψεως φαίνεται. Θά
μπορούσε βέβαια νά διατυπώσει κανείς αρκετές
άμφιβολίες γιά τήν ευφυΐα τού άτόμου, καί τήν
ικανότητά του νά αντιστέκεται στή γοητεία τής
υπουργικής καρέκλας αλλά τό πρόβλημα δέν
είναι έκεϊ: ένας υπουργός πού άναλαμβάνει τήν
εφαρμογή ενός προγράμματος λιτότητας στό
δημόσιο άπό τά ίδια τά πρωθυπουργικά χέρια,
καί πού είναι επιτυχημένος (προϋπολογισμός
1984) σ ’ αύτό τόν τομέα, δέν μπορεί νά κάνει
παραχωρήσεις στόν ένα ή άλλο υπουργό και
συγχρόνως νά αισθάνεται απόλυτα σίγουρος, άν
δχι ό πιό μάγκας. ’Εδώ δμως αρχίζει τό στυλ
Άνδρέας, ή ή τέχνη τής πασοκικής διακυβέρ
νησης, ή άκόμα καλύτερα ή τέχνη τής διαμόρ
φωσης τής οικονομικής πολιτικής μέσω τών
παραιτήσεων διαφόρων υπουργών καί ειδικά
τών υπουργών οικονομικών·.
Ή περίπτωση ΠΥΡΚΑΛ. ή άν προτιμάει
κανείς ή περίπτωση Σωτηρλή είναι σέ άνάλογο
βαθμό χαρακτηριστική τού στυλ τής πασοκικής
διαχείρισης: αναλαμβάνει κάποιος νά φέρει σέ
πέρας έναν προσανατολισμό, καί άν δείξει ένα
ζήλο πού τόν φέρνει άντιμέτωπο μέ άποφασιστικής σημασίας κοινωνικές καί πολιτικές δυνά
μεις, αισθάνεται νά τού τραβάνε τό χαλί οϊ ίδιοι
πού τόν ένθάρρυναν στό ξεκίνημα τής σύντομης
καρριέρας του. Πρέπει βέβαια νά ύπογραμμισθεϊ δτι οί πιέσεις πού υπερισχύουν έχουν
άμεση σχέση μέ τίς κυρίαρχες ταξικές συμμαχίες: ό κ. Σωτηρλής χειροκροτήθηκε άπό σύσ
σωμο τόν κομματικό μηχανισμό τού ΠΑΣΟΚ
όταν έπέβαλε στούς εργαζόμενους της ΠΥΡ
ΚΑΛ ένα εξοντωτικό σύστημα επιδομάτων, βρέ
θηκε δμως άντιμέτωπος μέ τούς εκφραστές συ
γκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων μέσα στό
μηχανισμό αύτό δταν έπεδίωξε νά διευρύνει καί
νά «καθετοποιήσει» τίς εργασίες μιας δημόσιας
επιχείρησης.

7.8%

ήταν ή άνεργία στήν Ελλάδα τό
1983 (κατά τήν ΕΟΚ) καί θά φτάσει τό 8,6%.
φέτος. ΟΙ έκτιμήσεις αύτές είναι έλαφρώς ύψηλότερες άπό έκείνες πού είχε παρουσιάσει ή
έλληνική κυβέρνηση πρίν ένα μήνα, καί πού
ήταν 7,4% καί 8,2% άντίστοιχα.

5% θά αύξηθεί κατά τίς προβλέψεις τής ΕΟΚ
τό παγκόσμιο έμπόριο τό 1984, σέ σύγκριση μέ
1,7% τό 1983. Δεδομένου δτι ή προβλεπόμενη
αύξηση τών έξαγωγών στήν Ε λλάδα είναι
4,7%, έναντι 6% τό 1983, αύτό σημαίνει ότι ή
έλληνική οίκονομία δέν θά έπωφεληθεϊ άπό τήν
έπέκταση τής παγκόσμιας άγοράς άλλά άντίθετα θά γνωρίσει μία έπιβράδυνση τής αύξησης
τών έξαγωγών ή όποια είχε έπιτευχθεϊ χάρη
στήν υποτίμηση καί καθήλωση τών μισθών
κατά τό 1983.
'Επιμέλεια:
Πάνος Γεωργίου

19,2%. άναμένεται νά

φθάσει ό πληθωρι
σμός στήν Ελλάδα τό 1984 σύμφωνα μέ έκτιμήσεις τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα ποσοστό
έλαφρώς μεγαλύτερο άπό τίς προβλέψεις τών

Τό γεγονός δμως δτι μέσα στήν ίδια τήν
κυβέρνηση πλειοψηφούν αυτοί πού «πιστεύουν
στήν ιδιωτική πρωτοβουλία» δέν σημαίνει και
δτι εφαρμόζεται καί ένα δυναμικό καπιταλιστι
κό πρόγραμμα Θατσερικού τύπου, ούτε εξάλλου
ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μέ αύξηση τού
κρατικού παρεμβατισμού: είναι τέτοιο τό βάρος
στήν Ελλάδα τής μικρής καπιταλιστικής συσ
σώρευσης, πού τό μόνο ρεαλιστικό οικονομικό
πρόγραμμα γιά τό σύνολο τής άστικής τάξης
είναι ή συνέχιση τής συσσώρευσης μέσα άπό
τίς ίδιες δομές μέ μόνο ουσιαστικό κίνητρο τήν
καθήλωση τών έργατικών άμοιβών Καί ή περί
πτωση τής σύγκρουσης υπουργού Έμπορίοι
καί επιχειρηματιών είναι άπ’ αύ τη τήν άποψη
εκπληκτική: ή άλληλεγγύη έμπορων καί βιομηχάνων είναι τέτοια πού οί δεύτεροι θεώρησαν
απαράδεκτα μιά σειρά εκσυγχρονιστικά μέτρα
πού στόχος τους δέν είναι παρα κάποια συγκρά
τηση τών τιμών γιά νά διευκολυνθεί ή συγκρά
τηση τών μισθών καί ημερομισθίων καί νά
διευκολυνθεί τελικά ή δραστηριότητα τής βιο
μηχανίας.
Μία έπιπλέον απόδειξη τών πολύ μικρών
περιθωρίων ελιγμών πού διαθέτει ή κυβέρνηση,
είναι καί ή περισσότερο ιδιόμορφη λύση που
υιοθετήθηκε σέ σχέση μέ τίς προβληματικές.
Ή σκληρή γραμμή δέν ύπερίσχυσε και ούτε
καν έφθασε στό ,στάδιο στό στάδιο τής ρητής
διατύπωσης μιας πολιτικής πού θά άφηνε τίς
έπιχειρήσεις νά τά βγάλουν πέρα μόνες τους.
Αύτό δμως δέν σημαίνει καί δτι εφαρμόζεται τό
άρχικό σχέδιο τής παρέμβασης τού κράτους
στόν τομέα τής μεταποίησης μέσω ενός «κοινω
νικοποιημένου» κομματιού τής βιομηχανίας: α
ποφεύγονται ορισμένες άπότομες άλλαγές σέ
σχέση μέ τήν απασχόληση καί τά χρέη, πού θά
οδηγούσαν σέ κάποιες κοινωνικές καί οικονομι
κές άναταραχές, άλλά αύτό δέν σημαίνει δτι οί
άλλαγές αύτές δέν είναι δυνατό νά πραγματο
ποιηθούν μέ πιό αργό ρυθμό.
Ή κυβέρνηση καί ό φιλοκυβερνητικός τύπος
έμφανίζουν τήν άρνηση τής εφαρμογής μιας
Θατσερικής πολιτικής σάν επικράτηση μιας
αριστερής πολιτικής, άκόμα καί σέ σχέση μέ
κυβερνήσεις όπως ή Γαλλική καί ή Ισπανική
πού έχουν άναγγείλλει προγράμματα μαζικών
απολύσεων. Δέν πρόκειται δμως παρά γιά τήν
υιοθέτηση μιας άλλης άστικής πολιτικής πού
διαλέγει τή στασιμότητα, άλλά οδηγεί άπό έναν
άλλο δρόμο στό 'ίδιο αποτέλεσμα στήν καθή
λωση τού βιοτικού επιπέδου καί στήν αύξηση
τής ανεργίας.

κυβερνητικών υπηρεσιών.
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δισεκατομμύρια δολάρια θά φτάσει τό 1984
τό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών τών ΗΠΑ πού άντιπροσωπεύει τό μισό τού
συνολικού έλλείμματος πού είχε προκαλέσει
στίς δυτικές χώρες ή αύξηση τών τιμών τού
πετρελαίου τό 1974. Πέρσι τό άντίστοιχο ποσό
ήταν 41 δισ. δολάρια. Οί Ηνωμένες Πολιτείες
είναι ή μόνη χώρα πού μπορεί νά έχει ένα
τέτοιο έξωτερικό έλλειμμα καί νά άντιμετωπίζει
χωρίς πανικό τή συνεχιζόμενη αύξησή του.

25%

έχει φτάσει ή βρεφική θνησιμότητα
στή βορειο-άνατολική Βραζιλία, δπου — ευτυ
χώς — παρατηρούνται καθημερινές σχεδόν έπιθέσεις τών χωρικών κατά τών άγορών, καί
κρατικών άποθεμάτων τροφίμων.

500.000

φτωχές γυναίκες πού ζούν μόνες
μέ τά παιδιά τους έχασαν στίς Ηνωμένες Πολι
τείες τή δυνατότητα νά βασίζονται στά κοινωνι
κά προγράμματα. Κι αύτό χάρη στίς φροντίδες
τής κυβέρνησης Ρήγκαν.
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Ιρά ν — Ιράκ

Τοποθετούνται στό πλευρό τής ιρανικής έπανά
στασης έναντίον τού 'Ιράκ, καί καθώς βάζουν τή
θρησκεία πάνω άπό δλα, διακηρύσσουν πώς αυτά
τά έθνικιστικά διλήμματα είναι δολιότητα τών
ξένων, Αμερικανών, 'Εβραίων, κλπ, καί έχουν
ξεπεραστεϊ. Οί Ίρακινοί δέν είναι γι' αυτούς άδελφοί άραβες άλλά σχεδόν είδωλολάτρες, άθεοι ή
φιλοσοβιετικοί.

To τίμημα της διαμάχης

Μέ τή διαμάχη ’Ιράν— 'Ιράκ άπό τή μιά πλευρά,
τή διαμάχη τών 'Ισραηλιτών — Παλαιστινίων ή
Αράβων — 'Ισραηλιτών άπό τήν άλλη, ή Εγγύς
'Ανατολή μπορεί νά παραγάγει άλλα θρησκευτικά
κράτη;

του Maxime Rodinson
Εκτός από τίς εδαφικές επιδιώξεις των μέν καί
τών δέ, ή τούς φόβους γιά τόν όμαλό εφοδιασμό τής
Δύσης μέ πετρέλαιο, ποιό μπορεί νά είναι τό
αληθινό τίμημα τής σύγκρουσης 'Ιράν — 'Ιράκ;
Δύο τινά μπορεί νά συμβούν. "Αν ύπερισχύσει
τό 'Ιράκ, θα ένισχυθεΐ ή θέση αυτού τού έπίγειου
κέντρου τής «Ισλαμικής διεθνούς». "Αν νικήσει τό
’Ιράκ μπορεί νά αποδυναμωθεί αυτό ακριβώς τό
κέντρο, αλλά τό 'Ιράκ θά έχει δυσκολίες νά
έξαπλωθεϊ πρός άνατολάς κατακτώντας τό 'Ιράν.
’Ιδού λοιπόν τό ζητούμενο: ή βάση τού χομεϊνικού
καθεστώτος θά έξακολουθεΐ νά διευρύνεται; Θά
διατηρηθεί όπως είναι ή θά ύποστεΐ ήττα;
Μιά νίκη τού 'Ιράν ή του Ιράκ θά όξύνει άκόμα
περισσότερο, σύμφωνα μέ τίς γνώμες ορισμένων
τήν παλιά διαμάχη μεταξύ Αράβων και Περσών.
Ή παλιά διαμάχη μεταξύ 'Αράβων καί Περσών
είναι λίγο-πολύ μιά πλάνη. Ή Ιστορία, άντίθετα
μ' αυτά πού θέλει νά έπιβάλει ή προπαγάνδα τού
Σαντάμ Χουσεΐν δέν είναι έτσι άπλή. Στην πραγμα
τικότητα υπάρχει μιά γραμμή γαιοπολιτικού άνταγωνισμοΰ ή όποια, άπό τήν άρχή τής ιστορίας,
περνάει άπό κάπου άνάμεσα στό Ζάγκρος, στήν
άκρη τών ιρανικών οροπεδίων, πάνω άπ’ τήν κοι
λάδα τής Μεσοποταμίας. 'Από τό Ζάγκρος πρός
τήν 'Ανατολή υπήρχε πάντα ένα μεγάλο κέντρο
αυτόνομης έξουσίας πού συχνά έφτανε στή Μεσο
ποταμία. Δυτικά, υπήρχαν έντελώς διαφορετικά
καθεστώτα, οί Άσύριοι, τό πήγαινε έλα τών Ρω
μαίων, μετά οί Βουίδες τών δυό πλευρών τού
Ζάγκρος.
Ή προαιώνια διαμάχη δέν είναι λοιπόν καί
πολύ σοβαρή. Τέτοιες συγκρούσεις δέν προξενούν
πάθη διαρκή καί βαθιά έκτος έάν τά δυό άντίπαλα

κράτη έχουν διαφορετικές ιδεολογίες. Όμως μόνο
μετά άπό τό 1500 ό Σάχης 'Ισμαήλ έκαθιδρύει
στήν Περσία ένα κράτος μέ σιίτικη ιδεολογία, δ,τι
κι άν λένε τά λαϊκά έγχειρίδια. Αυτό τό κράτος
άντιτίθεται λοιπόν στήν οθωμανική αυτοκρατορία,
στήν έπίσημη σουνίτικη ιδεολογία. Ά πό έκείνη
ίή στιγμή υπάρχουν δλο καί Ισχυρότεροι λόγοι
γιά νά γίνουν έχθροί: ή θρησκεία, ή γλώσσα καί
άκόμη τό έθνος. Ή άντίθεση διαρκεϊ λοιπόν άπό
τό 1500 μέ έξάρσεις καί κάμψεις. Αλλά ή διαμάχη
σουνιτών καί σιιτών, άκόμα κι άν έχει άναθερμανθεϊ στήν προκειμένη περίπτωση, δέν έχει πιά καί
μεγάλη σημασία.
Άπό τό 1979, βρίσκονται άντιμέτωπα, άπ’ τή
μιά πλευρά το ιρανικό κράτος πού κραδαίνει τή
σημαία όλου τού ισλαμισμού, χωρίς νά κάνει
βασικούς διαχωρισμούς μεταξύ σιιτών καί σουνι
τών, καί άπό τήν άλλη πλευρά τό ιρανικό κράτος
τό όποιο ισχυρίζεται πώς είναι φιλολαϊκό, έμφανιζόμενο έπιπλέον σάν «εύλαβικά φιλόθρησκο». Ό
Σαντάμ Χουσεΐν σκέφτηκε πολύ άπλά πώς τό νά
μιλήσει γιά μιά πάλη μεταξύ τών Αράβων καί τών
Περσών θά τόν έξυπηρετούσε. Όπως παλαιότερα
ό Στάλιν είχε χρησιμοποιήσει έναντίον τών Γερ
μανών δλη τή μυθολογία τών Ρώσων πού άντιμετώπισαν τούς Τεύτονες ιππότες χωρίς νά άποφύγει
καί τήν όρθοδοξία. Κάθε τι πού παροτρύνει τόν
κόσμο θεωρήθηκε άναγκαϊο νά χρησιμοποιηθεί.
Ούτως ή άλλως αυτή ή ιδέα τής σύγκρουσης
Αράβων καί Περσών είναι πολύ λίγο μουσουλμα
νική. Σύμφωνα μέ τήν έπίσημη μουσουλμανική
ιστορία οί Άραβες νίκησαν τούς είδωλολάτρες
στό Ίσλάμ...
Οί θαυμαστές τού Χομεϊνί στόν άραβικό κόσμο
δέν διασπώνται άραγε άνάμεσα στήν Ιδέα τής
«ιρανικής έπανάστασης» καί τών «άράβων άδελφών» τους στό Ιράκ;

Ή προαιώνια διαμάχη ‘Α ράβω ν κα ί Π ερσών είναι Επινοημένος προ
παγανδιστικός μύθος.

1«

Γιατί δχι; Στήν 'Εγγύς Ανατολή, σ’ ένα μεγάλο
ποσοστό, τά θρησκευτικά δόγματα έχουν σχεδόν
χαρακτήρα έθνους. Αυτή ή ιδέα δέν ικανοποιεί
αύτούς, π.χ, πού νομίζουν, άδικα βέβαια, δτι τό
«άραβικό έθνος υπερέχει δλων. 'Εξάλλου, ή λέξη
«Taifa» (πιστός στά άραβικά) δέν χαρακτηρίζει
οπωσδήποτε ένα σύνολο άνθρώπων πού στηρίζο
νται στή θρησκεία. Στόν Λίβανο, στή Συρία, στό
’Ιράκ, άνήκει κάποιος σ' ένα θρησκευτικό δόγμα,
όπως άνήκει καί σ' ένα έθνος. Δέν πρόκειται
καθόλου γιά ζήτημα πίστης. Στή Γαλλία δέν θά
λέγαμε ότι ό Μαρσαί είναι χριστιανός. Σέ μιά
μεσανατολική άντϊληψη θεωρείται χριστιανός έφόσον γεννήθηκε μέ τήν χριστιανική πίστη. Μπο
ρεί νά είναι έκεϊ κανείς ταυτόχρονα σιίτης καί
άθεος χωρίς νά προκαλεϊται άντίφαση. Στήν Ευρώ
πη οί θρησκευτικοί πόλεμοι συνοδεύονταν άπό
θεολογικές διαμάχες. Οί προτεστάντες κι οί καθο
λικοί άντιμάχονταν γιά νά δούν άν ό "Αγιος
Πέτρος πήγε στή Ρώμη ή γιά τή μετουσίωση.
Ακούσατε ποτέ νά μιλούν γιά θρησκευτικές δια
φορές στόν Λίβανο; Ό χι. Ή θρησκευτική όρμή,
άντίθετα μ' ό,τι πιστεύει ό κόσμος, δέν παίζει,
μπορούμε νά πούμε, κανένα ρόλο. Πρόκειται στήν
πραγματικότητα γιά ύπο-έθνη. Μπορεί πολύ εύκο
λα νά δημιουργηθούν μικρο-έθνη σιιτών, δρούζων,
μαρωνιτών στόν Λίβανο. Τά μεγάλα κράτη, τό
'Ιράκ, ή Συρία μπορούν έπίσης νά πάρουν τό
δρόμο τών κρατικών θρησκειών, άλλά πρός στιγμή
κυριαρχεί τό (δανικό τού έθνους, πράγμα πού
σημαίνει σήμερα μιά σχετική ισότητα άνάμεσα
στά διάφορα θρησκευτικά δόγματα. Καί μ’ αυτή
τήν έννοια μόνο τό ' Ιράν είναι ένα θρησκευτικό
κράτος.
Τί είδους εικόνα σχηματίζετε έσεΐς γιά μιά Ε γ
γύς 'Ανατολή χωρίς πολέμους; Πώς τή φανταζόσα
στε;
Είναι δύσκολο νά τή φανταστεί κανείς. "Ας
πούμε δτι υπάρχουν δυό ένδεχόμενα. Τό πρώτο
είναι νά έπικρατήσει τό ένα κράτος στά άλλα διά
τής βίας καί νά έπιβάλει μιά σχετική ενότητα.
Είναι αυτό πού, έν πάση περιπτώσει, συνέβη
συχνά καί στήν Ευρώπη μέ τή Γερμανία καί τήν
’Ιταλία. Καί αύτό συνέβη πολλές φορές στήν
ιστορία. Το δυστύχημα γιά τήν ’Εγγύς Ανατολή
είναι, κατά παράδοξο τρόπο, δτι οί σύγχρονοι
οργανισμοί, ό ΟΗΕ καί δλοι αυτοί, καθιστούν τό
ενδεχόμενο αυτό πολύ άπίθανο. Ή Συρία, τό ’Ιράκ
ή ή Αίγυπτος θά μπορούσαν νά είναι αυτό τό
κυρίαρχο κράτος. Μέ κυρίαρχο τό 'Ισραήλ δέν
άλλάζουν πολλά, άλλά θά πρόκειται γιά ένα έξωγενές κράτος. Ή τάση τών κυριαρχούμενων γιά
διαρκή έπανάσταση θά μεγάλωνε συνεχώς.
Ή δεύτερη έκδοχή θά ήταν μιά 'Ομοσπονδία.
Λίγο — πολύ, δπως καί ή Ευρώπη, τά άραβικά
κράτη προσπαθούν άπό δεκαετίες νά ενωθούν άλλά
ό Αραβικός Σύνδεσμος δέν ξεπέρασε ποτέ τό
στάδιο τών συνδιασμών άμεσης χρησιμότητας.
Καί στίς δύο περιπτώσεις βέβαια μένει νά βρεθεί
μιά πατρίδα γιά τούς Παλαιστίνιους.

(άν.όοπασμα άπό συνέντευξη του Ισλαμολόγου
Maxime Rodinson ατό γαλλικό περιοδικό
«Les Nouvelles». 14 Μαρτίου 1984)

ΔΙΕΘ Ν Η
Ό γαλλικός σοσιαλισμός αντιμέτωπος με τίς εργαπκες διεκδικήσεις
Ο τ Α Ν τή νύχτα τής 29ης Μαρτίου οΐ εργάτες
χαλυβουργίας τής Λορραίνης ξεχύνονταν ατούς
δρόμους τών μεγαλύτερων πόλεων, αφήνοντας
τό θυμό καί τήν άγανάκτησή τους νά ξεσπάσει
πάνω στά κτίρια πού στέγαζαν τά τοπικά γρα
φεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όταν τήν ίδια
νύχτα οί μεταλλουργοί τών ναυπηγείων τής
Δουνκέρκης έρχονταν σέ βίαιες συγκρούσεις μέ
τίς δυνάμεις καταστολής, λίγοι ήταν εκείνοι πού
μπόρεσαν νά μήν θυμηθούν τούς Πολωνούς
έργάτες τών ναυπηγείων τού Γκντάνσκ τό Δεκέμ
βριο τού 1970.
"Ωστε λοιπόν τό κύρος τού κυβερνώντος
κόμματος στή Γαλλία μέσα στίς λαϊκές τάξεις
έχει σήμερα, μετά καί άπό τήν ανακοίνωση τού
“σχεδίου άναδόμησης τής χαλυβουργίας», μειω
θεί σέ τέτοιο σημείο ώστε κάθε άντιπαραβολή μέ
τό καθεστώς Γκομούλκα νά είναι εύκολη καί
θεμιτή; Ποιές σχέσεις τέλος πάντων διατηρεί
σήμερα ή Γαλλική 'Αριστερά μέ τίς κοινωνικές
δυνάμεις πού θέλει (;) νά έκπροσωπεϊ;

Ή λογική τής κρίσης
Πράγματι έχουν περάσει τρία χρόνια άπό τίς
Προεδρικές εκλογές καί τήν εκλογή τού Μιττεράν, ένα διάστημα πολύ μικρό γιά νά ξεχαστούν
τά τεράστια τρικολόρε ταμπλώ τής προεκλογι
κής καμπάνιας τών Σοσιαλιστών μέ τό κεντρικό
σύνθημα: Avant tout Γ emploi (πρίν άπ’ όλα ή
απασχόληση). Ά π ό τότε, τήν πρώτη περίοδο
ευφορίας, πριμοδότησης τής λαϊκής κατανάλω
σης, ένθάρρυνσης τής δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας, διαδέχτηκε τό 1982 μιά περίοδος
λιτότητας ( πάγωμα μισθών καί τιμών, διπλή
υποτίμηση τού φράγκου κλπ.) πού προοδευτικά
εμπεδώνεται μέχρι σήμερα. Ό πω ς είναι γνωστό,
τόσο ή κεϋνσιανής έμπνευσης πολιτική, όσο καί
αύτή τής λιτότητας άπέτυχαν νά αναστρέψουν
τίς τάσεις πού άπό τό 1974 χαρακτηρίζουν τήν
οικονομική κρίση στή Γαλλία (δραματική μείω
ση τού ποσοστού αύξησης τού ΑΕΠ, πολλαπλα
σιασμοί τών πτωχεύσεων έπιχειρήσεων, άνοδος
τού ρυθμού πληθωρισμού, αύξηση συνεχής τής
άνεργίας, έπιδείνωση τού ίσοζύγιου έμπορικών
άνταλλαγών).
Στίς σημερινές συνθήκες ιδιαίτερης όξυνσης
τής κρίσης, ή συμπίεση τής άνεργίας παύει νά
κατέχει τήν έπίζηλη πρώτη θέση στίς κυβερνη
τικές προτεραιότητες. Συγχρόνως όμως παύει νά
αποτελεί καί τή θέση άρχής πού θεμελίωνε τόν
ούμανιστικό ή σοσιαλιστικό χαρακτήρα τής
κυβερνητικής φιλοσοφίας. Καί βέβαια δέν θά
μπορούσε νά γίνει αλλιώς. Ό ιδεολογικός λόγος
πού έπιμένει στίς σοβαρές κοινωνικές πλευρές
τού προβλήματος ανεργία υποχωρεί τελικά
μπροστά στά «λογικά» επιχειρήματα τής παρα
γωγικότητας, τού έξορθολογισμού τής παραγω
γής, τής άνταγωνιστικότητας καί (τελικά), τού
έθνικού συμφέροντος. Γιατί πράγματι, ή χαλυ
βουργία τής Λορραίνης υψηλού βαθμού συγκέ
ντρωσης κεφαλαίων, άλλά «ξεπερασμένης» τε
χνολογίας είναι καί χαμηλής παραγωγικότητας,
καί σέ άναντιστοιχία μέ τή ζήτηση χάλυβα στην
αγορά καί αντίθετη μέ τό «εθνικό συμφέρον». Ή
παρατεινόμενη κρίση επιβάλει τή δική της
λογική σέ βάρος τών όποιων αρχικών διακηρυγ
μένων θέσεων τής 'Αριστερής Κυβέρνησης.

Μιά άνιση σχέση
Ά ν όμως ή οικονομική κρίση αναγκάζει τό
Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα νά υιοθετεί κατά

Τρία χρόνια μετά
καιρούς διαφορετικές οικονομικές πολιτικές,
δέν μπορεί νά λεχτεϊ τό "ίδιο καί γιά τή στάση
του απέναντι στούς κυβερνητικούς του εταίρους:
τό Γαλλικό ΚΚ. Τή στάση αύτή άποκαλύπτει μέ
μοναδική ίσως ειλικρίνεια ή απάντηση τού
Μιττεράν όταν ρωτήθηκε σχετικά μέ τούς λό
γους πού τόν όδήγησαν στό νά συμπεριλάβει
κομμουνιστές υπουργούς, παρ’ όλον ότι κατείχε
αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «"Ε
νας λόγος παραπάνω!» Ή ανάθεση μέρους τών
κυβερνητικών ευθυνών στό ΓΚΚ μόνο σάν
έπιθετική ένέργεια έκ μέρους τής παράταξης τού
Μιττεράν μπορεί νά γίνει κατανοητή. Ά π ό τόν
Ιούνιο τού ’81 μέχρι σήμερα οΐ σημαντικότερες
άποφάσεις-κατευθύνσεις τής Γαλλικής Κυβέρ
νησης (ας θυμηθούμε τίς πολύ πρόσφατες δηλώ
σεις Μιττεράν γιά τούς Πέρσινγκ καί Κρούζ)
άποτέλεσαν έναν άνοιχτό έκβιασμό απέναντι
στούς Γάλλους Κομμουνιστές, έκβιασμό απένα

ντι στόν όποιο οί τελευταίοι, άπό τή δυσχερή
θέση πού τούς έπιφύλαξε ή μετεκλογική συγκυ
ρία δέν μπόρεσαν ποτέ νά απαντήσουν. Ή μάχη
είχε χαθεί πολύ νωρίτερα καί ή πολιτική τους
ήττα σφραγίστηκε όταν σύρθηκαν στήν άνευ
όρων υποστήριξη τού Μιττεράν στόν Β' γύρο
τών Προεδρικών.
Σήμερα, πού ό όρος «Συνασπισμός τής Α ρ ι
στερός» (άλλά καί ό γενικότερος: «Εύρωαριστερά») άποδεικνύεται ότι παραπέμπει σέ μιά πραγ
ματικότητα άπατηλή, πού ή Κυβερνητική καί
Προεδρική έξουσία, άφήνει νά καλλιεργούνται
υποθέσεις γιά μιά μετατόπιση τής Κοινοβουλευ
τικής πλειοψηφίας στή βάση τής υπέρβασης τού
διαχωρισμού μεταξύ Δεξιάς καί Α ριστερός, ο!
έκβιασμοί άπέναντι στό Γαλλικό ΚΚ καί τά
διλήμματα πού αυτοί άναπαράγουν μπορούν νά
γίνονται ολοένα καί πιό έντονα.
Χρήστος θεοχαράς
17

’Απεργίες καί
«σαβουάρ-βίβρ»
Ό κίνδυνος τής Δεξιάς είναι τό
άτού γιά τήν κυβέρνηση, ό λόγος γιά
νά ζητήσει περισσότερη ανοχή από
τήν έργατική τάξη. Οί νουθεσίες των
Άρσένη-Γιαννόπουλου, πολλές φο
ρές απειλές, καταφέρνουν νά «υπενθυ
μίζουν» στίς συνδικαλιστικές ήγεσίες
τίς «τεράστιες ευθύνες τους». Έ τσι οί
κινητοποιήσεις θά μπορούσαν νά μήν
έκδηλώνονται, άν έπικρατούσε ή «σύ
νεση» καί «ό διάλογος», γράφουν οί
παρατηρητές. Κανείς δέν άποφασίζει
νά τοποθετήσει τούς έργατικούς άγώνες στήν πολιτική σκηνή, στά «μεγά
λα προβλήματα του έθνους».
Ώ ς «περιθωριακή» λοιπόν σύ
γκρουση, ύποταγμένη σέ κομματι
κούς άνταγωνισμούς, ή όποιαδήποτε
διεκδίκηση έγγράφεται ύπέρ τού ένός
ή τού άλλου προεκλογικού στόχου.
Ή αύτόνομη έκφραση τής έργατικής δυσαρέσκειας θωρείται πράγμα
άδιανόητο, τό άπεργιακό κίνημα έκ
φραση κενή, τελικά ή έργατική τάξη
πολίτες-ψηφοφόροι.
Δέκα χρόνια μετά τό συνδικαλιστι
κό ξέσπασμα, πού χωρίς τίς παρατά
ξεις, χωρίς κάν σωματεία, διεκδικοΰσε καί όριζόταν αύτόνομο καί ταξικό,
δέν έχει μείνει παρά ή έπίκληση
άγώνων πού δέν διεξάγονται. Ή έπικράτηση τής «λογιστικής» άντίληψης, άποκρύβει τήν πραγματικότητα
τής οίκονομικής συμπίεσης, τής μιζέριας τού έργοστάσιου, τού άγχους τής
άνεργίας, τήν έγκατάλειψη τής άκρι
της «στήριξης τής Αλλαγής». Ή
.Συνδικαλιστική γραφειοκρατία κατάφερε νά έπιβάλει τούς όρους τού
παιχνιδιού, τίς προδιαγραφές τού σο
σιαλιστικού σαβουάρ-βίβρ.
Δ.Τ.

Διαιτησία
καί διεθνισμός
Έξαρση πατριωτισμού έπικρατού
σε γιά άρκετές μέρες τόν προηγούμε
νο μήνα στίς άθλητικές σελίδες τών
έφημερίδων μέ άφορμή μιά καινού
ρια... κατάκτηση τού Ελληνικού 'Α
θλητισμού. Ό κ. Κώστας Ρήγας διηύθυνε σάν πρώτος διαιτητής τόν τελικό
τού κυπέλου πρωταθλητριών στό μπάσκετ. Τεράστιες φωτογραφίες, συνε
χείς συνεντεύξεις, ή ιστορία τής καριέρας του καί πρό πάντων δίκαιη
έθνική υπερηφάνεια γιά τήν πολύ
καλή διαιτησία του, σέ άντίθεση μά
λιστα μέ τά άρκετά λάθη τού δεύτερου
Σοβιετικού διαιτητή.
Μοναδική παραφωνία στήν καινού
ρια αύτή έκδήλωση έθνικής όμοψυχίας ό Ριζοσπάστης, πού σέ σχόλιό
του στίς 21/3 άποφασίζει νά βάλει τά
πράγματα στή θέση τους κινούμενος
προφανώς άπό τό διεθνιστικό καθή
κον τής ύπεράσπισης τών κατακτήσεων τού κομμουνισμού: «Άρκετά κα
λή ή διαιτησία τού Σοβιετικού Γκριγκόριεφ καί τού Κ. Ρήγα παρά τήν

έξτρεμιστική άντίληψη τού τηλεπα
ρουσιαστή γιά τόν «Ρώσο», όπως
τσαντισμένος τόν άποκαλούσε προ
κλητικά. Ό «Ρώσος» λοιπόν έπαιξε
τόν πρώτο ρόλο, δέν φοβήθηκε καμιά
φάση, ήταν τολμηρός, σίγουρα αντι
κειμενικός, ύποχρεώνοντας έτσι τό
δικό μας διαιτητή νά άναλάβει τόν
εύκολο ρόλο τού δεύτερου».
Δέν θά ήταν καθόλου παράξενο
μετά τήν έκπληκτική αύτή διαλεκτι
κή άντιστροφή τού πρώτου σέ δεύτε
ρο άν ό Ριζοσπάστης κατηγορούσε
τούς ύπολοίπους γιά έθνική μειοδο
σία...
Τ.Υ.

’Αντιρρησιών
συνέχεια
«... Ό. Στρατός καί ή Πατρίδα είναι
έννοιες παράλληλες πού έχουν τήν άνάγκη ύπαρξης τού φόβου. Κανείς δέν
θέλει τόν Στρατό, άλλά πηγαίνει καί
δέχεται τή βία καί τήν προπαγάνδα του,
γιατί πρέπει.
...Σ'όλη τήν Ευρώπη έχει ξεκινήσει,
έδώ καί χρόνια ένα κίνημα νέ'·'ν Ανθρώ
πων πού άρνοΰνται νά υπηρετούν τούς
μηχανισμούς βίας καί θανάτου, ένάντια
στήν »λογική» και τό ρεαλισμό»...
... Ό χι άλλες αυτοκτονίες, λιποτα

ξίες, (παρανομίες) ψυχασθένειες».
’Απόσπασμα άπό κείμενο Ε λ λ ή 
νων άντιρρησιών πού καλούν σέ κι
νητοποιήσεις στίς 15 Μάη (παγκό
σμια μέρα άντιρρησιών συνείδησης).
Εμείς διαβεβαιώνουμε άπλώς τόν
κάθε ένδιαφερόμενο, ότι αύτή ή κί
νηση δέν είναι «Ίεχωβάδικη».
Δ.Τ.

Οί σπατάλες
τών άνεργων
Είναι πάντα προκλητική ή χρησι
μοποίηση τών κρατικών μαζικών μέ
σων ένημέρωσης γιά τήν προώθηση
κυβερνητικών ή «έθνικών» μέ τήν
εύρύτερη έννοια σλόγκαν. Κουράζει
ή άπό ραδιοφώνου επανάληψη τών
συστάσεων γιά τή σωστή ένταση τού
ήχου («δέν είναι πιό καλά έτσι;»),
γίνεται ένοχλητική ή παρότρυνση γιά
τή σωτηρία τών δασών, τών πόλεων
κλπ.
Αύτό όμως πού καταντά εξοργιστι
κό είναι νά άποδίδεται ή άνεργία μέ
τόν πιό κακόγουστο τρόπο στίς σπα
τάλες τών ίδιων τών άνέργων. Καί τό
χειρότερο: Νά χρησιμοποιείται ξε
τσίπωτα ή άπειλή τής άνεργίας όχι
μόνο γιά τήν καθήλωση τού έργατικοΰ είσοδήματος, άλλά καί {δεολογι-

ΣΥ οΜ Α
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κά, σάν μπαμπούλας γιά τήν προώθη
ση τών πωλήσεων στην ελληνική
άγορά. Έ τσι θά αυξηθεί ή άνταγωνιστικότητα τών ελληνικών επιχειρή
σεων κ. Άρσένη;
Κ.Β.

Τί γίνεται
στά Γιάννενα;
«Γιατί αύτοκτονεϊς φαντάρε; Αϋτοκτονώ γιατί ό στρατός με εξουθενώνει, μέ
εξευτελίζει, με αποκτηνώνει. Αύτοκτονώ γιατί δεν μπορώ νά μάθω τήν προ
σευχή καί τήν ιεραρχία. Αύτοκτονώ
γιατί δεν μπορώ νά πετάξω τό όπλο,
θά ‘μουν λιποτάκτης. Αύτοκτονώ γιατί
δέν μπορώ νά ξέρω ποιόν πυροβολώ.
Αύτοκτονώ γιατί μού γέλασαν τήν γενιά
μου. Αύτοκτονώ γιατί άπαγορεύεται
ν'αύτοκτονώ. Αύτοκτονώ γιά νά μήν
αύτοκτονήσω στή φυλακή. Αύτοκτονώ
γιατί δέν μου είπες καί σύ τί ä/J.o νά
κάνω. »
'Εσείς άνησυχήσατε; Κλονίστηκε
ή έμπιστοσύνη σας στό στράτευμα;
Πείθεσθε άπό μόνο αυτά τά λόγια ότι
ό στρατός καταπιέζει, έξουθενώνει,
έξευτελίζει καί άποκτηνώνει τόν
στρατιώτη καί τόν όδηγεϊ στήν αύτοκτονία; Ή μήπως δέν τά ξέρατε;
Μήπως δέν τά έχετε ξαναδεί σέ έντυ
πα, σε προκηρύξεις, στις έφημερίδες;
Μήπως τά κόμματα δέν θίγουν καθη
μερινά τίς άπαράδεκτες συνθήκες
στό στρατό πού οδηγούν τούς φαντά
ρους στίς αύτοκτονίες;
"Αν γιά σάς όλα αύτά δέν είναι
καινούρια, φαίνεται ότι 2 άξιωματικοί τού στρατού στά Γιάννενα τά
είδαν για πρώτη φορά. Έ τσι μήνυ
σαν 4 φοιτητές ώς ύπεύθυνους γιά
τήν τοιχοκόλληση προκηρύξεων μέ
άνάλογο περιεχόμενο. Ή δίκη γίνε
ται στίς 11 Μαΐου στό τριμελές
πλημμελειοδικείο τών Ίωαννίνων.
Μάρτυρες κατηγορίας, ποιος άλλος;
Ένας μοίραρχος καί ένας υπομοί
ραρχος τής Χωροφυλακής πού διαπί
στωσαν!!! τήν άνησυχία τού κοινού.
"Αλλη μία δίκη μέσα σέ 2 μήνες
στά Γιάννενα μέ στόχο τόν ίδιο περί
που χώρο, μέ άλλο βέβαια άντικείμενο.
Τί γίνεται στά Γιάννενα; Αναβιώ
νουν παλιές νοοτροπίες καί μεθοδεύ
σεις; Παίρνουν πάνω τους τά άντιδραστικά στοιχεία μιάς καί ή περιο
χή προσφέρεται; Ή μήπως άποτελεί
το ξεκίνημα μιάς άλλης άντιμετώπισης τών «έπιτροπών γιά τό στρατό»;
Τί λέει ό κ. Δροσογιάννης καί ό κ.
Μαγκάκης;
Γ.Π.

Οί Φαντάροι
στό προσκήνιο;
Ή ύπόθεση τής έκλογής τών 13
φαντάρων στό 12ο Πανσπουδαστικό
(έκλέχτηκαν μέ τά ψηφοδέλτια ΠΣΚ
— ΔΑ — Συσπειρώσεων), υπήρξε τόν

τελευταίο μήνα μία άπ' τίς πιό θεα
ματικές πολιτικές πρωτοβουλίες τών
«έπιτροπών Στρατιωτών» Εκτός άπό
τήν ικανοποιητική άποδοχή καί υπο
στήριξη αύτής τής έπιλογής, σέ εύρύτερους χώρους, τό κίνημα γιά τόν
Στρατό φαίνεται νά ξεπερνά καί στό
έσωτερικό του τίς δυσκολίες.
■ Λάβαμε άπ' τή Θεσσαλονίκη κεί
μενο ιδρυτικού τής «Δημοκρατικής
Ένωσης Στρατιωτών», επιστέγασμα
συσκέψεων φαντάρων άπ' όλη τήν Β.
Ελλάδα. Γιά αύτούς πού θέλουν νά
έπικοινωνήσουν: Βασ. Ηρακλείου
28Α ΘΕΣ/Ν1ΚΗ.
■ Κυκλοφόρησε τό 6ο τεύχος τού
περιοδικού «ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ», τό
πιό πλήρες ίσως, μέ άφθονες πληρο
φορίες άπό τίς έπιτροπές σέ όλη τήν
Ελλάδα, μέ άφιέρωμα στίς πειθαρχι
κές ποινές, καί μέ τόν έσωτερικό
διάλογο μεταξύ τών στρατιωτών. ’Ε
πίσης έξεδόθει τό 2ο «ΧΑΚΙ» τής
«έπιτροπής γιά τά δικαιώματα τών
φαντάρων».
■ Ό σ οι είστε φαντάροι υποστηρίξ
τε, τό έπταήμερο (1 — 7 Μαΐου), τό
«ανοιχτό διάβασμα έφημερίδων στά
στρατόπεδα» όπως καλούν οί «έπιτρο
πές Στρατιωτών — Ναυτών — Σμηνι
τών»
■ 2 Μαΐου, στήν 'Αθήνα δικάζονται,
μετά άπό τρεις άναβολές, οί 11 δια
δηλωτές (καταγγελία τής 31ης αύτοκτονίας τού Μ. Κολλιοΰ). Στίς 11,
τού Μαΐου έπίσης, στά Γιάννενα γί
νεται ή δίκη τών 4 γιά τήν άφίσα: «Η
ΤΡΕΛΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ».
Δέν θά τούς άφήσουμε μόνους.
Αυτή ή Ιστορία τής κριτικής στήν
στρατιωτική θητεία ΚΙΝΕΙΤΑΙ.
Δ.Τ.

Στραγγάτο
1η Δύναμη
Ή άναγωγή τής άνταλλαγής προϊό
ντων γάλακτος, μεταξύ φοιτητικών
παρατάξεων, σέ μέσο πολιτικής άντιπαράθεσης ήταν μιά άκόμα έκπληξη
— άνατροπή τού «ήπιφυ κλίματος».
Καί ένώ ή «ύπερ—πολιτικοποίηση»
τών φοιτητικών έκλογών μνημονεύ
τηκε άναλυτικά καί σέ βάθος ά
π' τούς σχολιαστές, ή χρήση τού

Ή δίκη του Κάιν
"Σωρεία ποινικών διώξεων άντιμετωπίζει ό «Κάιν ό έγκληματίας καί τό
άσπρο ποντίκι του» (μεμονωμένο άτο
μο άπό τό χώρο τών άναρχικών καί
έκδοτης τής αυτόνομης δίμηνης εφη
μερίδας κοινωνικής παρέμβασης γιά
τό δικαίωμα στή ζωή « Ό Σπάστης»),
Διώκεται γιά περιύβριση άρχής, γιά
συκοφαντική δυσφήμιση γιά τίς ιδέες
του γιά τά όσα έγραψε στίς προκηρύ
ξεις καί στίς άφίσες του, άκόμα καί
γιά όσα δέν έγραψε άλλά τού άποδίδονται άπό τήν 'Υπηρεσία Πληροφο
ριών τής Γενικής 'Ασφάλειας τών
Αθηνών, τμήμα είδικών έρευνών.
Ό σ ο ι έχουν γνωρίσει τό κυνηγητό
τής ’Ασφάλειας (άλλά καί όσοι τό
έχουν φανταστεί) σέ καιρούς πιό δύ
σκολους άπό τούς σημερινούς, δέν θά
δυσκολευτούν νά καταλάβουν ότι οί
μηχανισμοί πού καταδιώκουν τόν
Κάιν είναι τό ίδιο άναπόσπαστοι μέ
τή θεϊκή φωνή πού στοίχειωσε τόν
συνωνόματό του. Ά λ λ ’ άν οί μηχανι
σμοί είναι γνωστοί, μήπως δέν ισχύει
τό ίδιο καί γιά τά πρόσωπα;
'Αξιοσημείωτο είναι ότι ό κ. Μ.
Γεωργακάκης, διοικητής σήμερα τής
'Αμέσου Δράσεως, πρόσωπο πού έχει
άπασχολήσει τόν τύπο σάν έπικεφαλής είδικών όμάδων, άλλά πού έχει
γίνει πασίγνωστος στόν κόσμο τού
περιθωρίου γιά τήν προσωπική «παλικαριά» του, καταδέχτηκε νά θίγει
άπό τόν Κάιν καί νά ζητήσει τήν
ποινική του δίωξη. Καί κάτι άλλο πού

άξίζει νά έξαρθει: Ή δημοκρατική
εύαισθησία όσων σήμερα επανδρώ
νουν τήν 'Υπηρεσία Πληροφοριών
τής Γενικής 'Ασφάλειας πού έσπευσαν νά στηλιτεύσουν σάν υβριστικό
τό χαρακτηρισμό «φασίστας» πού κά
ποια προκήρυξη άποδίδει στούς κ.κ.
Μαγκάκη καί Δροσογιάννη! Κι όμως,
όσο σίγουρο είναι ότι ό φασισμός
είναι άποτρόπαιος, άλλο τόσο βέβαιο
είναι ότι εξυπηρετείται, όταν ή πολι
τική κριτική (όσο βίαιη καί άν είναι)
διώκεται ποινικά...
Κ.Β.

νέου όπλου (γιαούρτι), άντίθετα, έρμηνεύτηκε λάθος καί μονόπλευρα.
Τί ξεχνούν λοιπόν οί παρατηρητές
τού ημερήσιου Τύπου;
1. Ό ’Απρίλης, έκτος άπό μήνας
ουσιαστικής έναρξης τής προεκλογι
κής περιόδου, άποτέλεσε καί τήν
άρχή τού άναμενόμενου καί παρατεταμένου άνταγωνισμού γιά τήν ήγεμονία στήν άγορά γαλακτοκομικών
προϊόντων.
2. Άποσιωπάται ή έντυπωσιακή εμ
φάνιση εύρωπαϊκού γιαουρτιού καί
άποκρύπτεται ή ύπονόμευση τής πα
τροπαράδοτης γεύσης (πρόβιο—σα
κουλίσιο—πέτσα κ.λ.π)
3. Δέν είναι τυχαίο .πώς οί άριστεριστές έπέμειναν στά αύγά ώς μέσον,
άρνούμενοι νά υπαχθούν στούς άνταγωνισμούς καί τίς επιλογές τών κυ
ρίαρχων παρατάξεων. Παραπέμπουν
έτσι σέ εικόνες όπως: ΕΚΚΕ — 'Α
μερικάνικη Πρεσβεία ή Θάτσερ —
διαδηλωτές Γλασκώβης, υλοποιώ
ντας γιά μιά άκόμη φορά πρακτικές
«εισαγωγής» πού δέν ριζώνουν στό
'Ελληνικό κίνημα.
4. Ή άντικατάσταση τού δοκιμασμέ
νου «Βελουτέ» τό 1979, άπό τό όλο
λεβεντιά καί ρωμιοσύνη Στραγγάτο
έκφράζει μέ δραματικό τρόπο τή συ
ντριβή τού κινήματος τών καταλήψε
ων καί χρεώνει αυτή τήν ένέργεια
στίς παρατάξεις πού προβάλλουν τό
αίτημα «έπιστροφή στίς ρίζες» καί
όχι τήν φιλοευρωπαϊκή Δεξιά.
5. Ή βάσιμη πληροφορία τής μή
χρήσης ή προβολής τού «κοιναγορίτικου» Γαλλικού προϊόντος ΥΟ
PLAIT, μετατρέπει τήν ΔΑ Π σέθύμα
τών συρράξεων τής όδού Σόλωνος.
6. Τό ότι ή διαμάχη κατέγραψε ορι
σμένα συγκεκριμένα συνθήματα ό
πως: «Ά βέρωφ — Στραγγάτο —
Τσελιγγάτο» ή «ΔΑΠ —ίτες, κότες,
Κολωνακιώτες» καί όχι «YOPLAIT
— ’Απαλλαγή» είναι ένδεικτικό. Συ
μπερασματικά λοιπόν, οί γιαουρτοεπιθέσεις υπηρετούν μιά σκοτεινή καί
ετερόκλητη συμμαχία συμφερόντων
τής άντι—ΕΟΚ 'Αριστερός μέ τό
'Ε λληνικ ό Γαλακτοκομικό Κεφά
λαιο ένάντια στή Δεξιά καί τήν επί
θεση τού εύρωπαϊκού κεφαλαίου πού
φέρνει άνεργία καί κυρίως ξενόφερ
τες γεύσεις. "Ως πότε όρισμένοι θά
χρησιμοποιούν τά νέα παιδιά γιά τά
μεγάλα συμφέροντά τους;
Δ.Τ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τά άποτελεσματα των φοιτητικών εκλογών

Αναμενόμενες
εκπλήξεις
Ή μεγάλη άνοδος τής Δεξιάς δέν προκάλεσε
καμιά έκπληξη σε όσους παρακολουθούν τίς
εξελίξεις στό φοιτητικό χώρο. Ή ταν σχεδόν
αναμενόμενη. ’Αλλά, όταν αντιμετωπίζεται μέ
εκτιμήσεις τού τύπου «μπορεί νά άνέβηκε αλλά
παραμένει μειοψηφία» πού προδίδουν σύγχυση
καί αμηχανία, δέν μπορεί παρά νά μεγαλοποιεί
ται σάν γεγονός, νά παίρνει διαστάσεις πού δέν
διαθέτει. Κι αύτό γιατί τό ποσοστό τής ΔΑΠ
δέν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» άλλά τό έπιστέγασμα τής διαφοροποίησης τής παρέμβασης
τής Δεξιάς στά Πανεπιστήμια έδώ καί δύο
χρόνια. Μέ τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ στην κυβέρ
νηση ή ΔΑΠ άρχισε νά δραστηριοποιείται
έντονα έγκαταλείποντας τήν τακτική τής περι
φρόνησης τών μαζικών χώρων. Προοδευτικά
λοιπόν απέκτησε σημαντική παρουσία τόσο
στά Διοικητικά Συμβούλια καί τίς Γενικές Συνε
λεύσεις όσο καί στίς καθημερινές ζυμώσεις στίς
Σχολές. "Ετσι ή Δεξιά ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
σάν παρουσία μέσα στά Πανεπιστήμια πράγμα
πού τό έντονο άντιδεξιό κλίμα τής προηγούμε
νης περιόδου δέν τής έπέτρεπε. Έ πί πλέον
εισπράττει σχεδόν μόνη τά κέρδη τής άντιπολίτευσης πρός τό ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα άπό τά μι
κρότερα πιό συντηρητικά έτη. Ά π ό τήν άποψη
αυτή τά αποτελέσματα τών φοιτητικών εκλογών
είναι φυσιολογικά έφ’ όσον καταγράφουν καί
σέ εκλογικό ποσοστό τήν υπαρκτή κοινωνική
δύναμη τής Δεξιάς. 'Εκείνο πού είναι άνησυχητικό δέν είναι αύτό καθ’ εαυτό τό ποσοστό άλλά
ή διαδικασία εμφάνισης τής Δεξιάς σάν ισότι
μου εταίρου στό φοιτητικό κίνημα. Καί τό
ζήτημα αύτό είναι κατ’ έξοχή πολιτικό. ’Αφορά
τήν άδυναμία τών άριστερών παρατάξεων νά
συγκροτήσουν μιά γραμμή πού πολιτικά πιά θά
στερούσε όποιοδήποτε μαζικό στήριγμα στή
Δεξιά. Θά τήν περιόριζε στήν άνυπαρξία τής
προηγούμενης περιόδου.

Τό ΠΑΣΟΚ καί ή ’Αριστερά
Τήν πραγματική έκπληξη άποτέλεσε ή άνο
δος πού σημείωσε ή ΠΑΣΠ σέ άντίθεση μέ τήν
άναμενόμενη άπό όλους φθορά της. Ή άνοδος
αύτή όφείλεται κυρίως στήν πετυχημένη επιλο
γή τής κυβερνητικής παράταξης νά μεταφέρει
τό προεκλογικό παιχνίδι άπό τά ζητήματα τού
Πανεπιστήμιου στά γενικότερα πολιτικά ζητή
ματα, νά εντάξει τίς φοιτητικές εκλογές στό

κλίμα τών έπερχόμενων ευρωεκλογών. Γιά πρώ
τη φορά άνώτατα κυβερνητικά στελέχη εμφανί
στηκαν στά αμφιθέατρα τονίζοντας έτσι τή
βαρύτητα πού έδινε ή κυβέρνηση στίς φοιτητι
κές εκλογές. Αύτό τό κλίμα λειτουργούσε προ
φανώς έξ άντιθέτου καί γιά τή Δεξιά (πού γιά νά
τονίσει τήν ανάγκη τής ’Απαλλαγής χρησιμο
ποίησε στόν προεκλογικό αγώνα μέχρι καί τόν
Μητσοτάκη) άλλά ήταν καταδικαστικό γιά τά
δύο ΚΚ. Καί πράγματι χάρη σ ’ αύτό τό πολωτι
κό κλίμα πού λειτούργησε εκβιαστικά στούς
ψηφοφόρους ή κυβερνητική παράταξη κατόρ
θωσε όχι μόνο νά διατηρήσει άλλά καί νά
αύξήσει τούς ψήφους της σέ βάρος φυσικά τών
«συνεταίρων τής Α λλαγής». Τά δύο ΚΚ ήταν
οί ήττημένοι αυτών τών εκλογών γιατί ή και
νούρια πτώση πού παρουσίασαν δείχνει ότι τό
εύρος τής έπιρροής τους σήμερα στά Πανεπι
στήμια έχει περιοριστεί. Ή υποστήριξη πού
παρέχουν στήν πολιτική τού ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα
στό Νόμο Πλαίσιο τούς στερεί τήν προβολή
μιας ιδιαίτερης φυσιογνωμίας ικανής νά προσελκύσει καινούριους οπαδούς. Ή συνεχής
αναφορά στήν «πραγματική ’Αλλαγή», ή ή
έπίκληση τής «αύτονομίας τού φοιτητικού κι
νήματος» αποτελούν άπλά φραστικά πυροτε
χνήματα πού δέν μπορούν νά υποσκελίσουν τά
πραγματικά πολιτικά προβλήματα.

Οί συσπειρώσεις
καί οί αριστερές πρωτοβουλίες
Παρά τό δυσμενές πολιτικό κλίμα καί τά
εσωτερικά προβλήματα πού υπήρξαν, ό χώρος
πού εκφράστηκε άπό τίς συσπειρώσεις καί τίς
ανεξάρτητες· άριστερές πρωτοβουλίες («κίνηση
τών 77», άποχωρήσαντες άπό τήν ΚΝΕ, τό
ΠΑΣΟΚ καί άλλοι) κατόρθωσε συνολικά νά
διατηρήσει τίς δυνάμεις του. Οί κινητοποιήσεις
πού στήριξαν αυτές οί δυνάμεις σέ πολλές
σχολές τήν περασμένα) χρονιά καί τό ότι παρα
μένει ό μόνος χώρος πού εκφράζει τή ριζοσπα
στική άποψη στό Πανεπιστήμιο είναι οί βασι
κοί λόγοι τής συντήρησής τους. Βέβαια θά ήταν
εθελοτυφλία νά μήν διαπιστώσουμε ότι ή προο
πτική αύτού τού χώρου δέν προβάλλει ιδιαίτερα
εύοίωνη. Οί χωριστικές τάσεις έχουν άρχίσει
ήδη νά προβάλλουν καθαρά, εκδηλώθηκαν ήδη
στίς έκλογές καί είναι πολύ πιθανό) ή έκδήλωσή

τους καί στό Πανσπουδαστικό. Τό ότι υπάρ
χουν διαφορετικές έως συγκρουόμενες άπόψεις
είναι αναμφισβήτητο. Είναι όμως πολύ δύσκολο
νά διακρίνει κανείς σήμερα, άν ξεπερνούν τά
σημεία σύγκλισης πού διατηρούσαν τή συνοχή
τών συσπειρώσεων μέχρι τώρα. Γιατί ή συζήτη
ση περισστρέφεται σ’ ένα γενικό ιδεολογικό
καί οργανωτικό πλαίσιο χωρίς νά αγγίζει τά
πολιτικά προβλήματα πού θέτει σήμερα ή συ
γκυρία καί ή προφανής αύτή άδυναμία έχει σάν
αποτέλεσμα τή διαρκή αναγωγή τών προβλημά
των στόν «ιδεολογικό ρόλο τού Πανεπιστήμιου,
ή στήν «κρίση τής ’Αριστερός». Προτάσεις πού
καί τίποτα καινούριο δέν προσφέρουν πιά καί
πρό πάντων δέν μπορούν νά πείσουν κανένα για
τήν αναγκαιότητα τής αποσταθεροποιητικής
παρέμβασης στο Πανεπιστήμιο ποί αυτός ό
χώρος επαγγέλλεται. Τό ζητούμενο λοιπόν σήμε
ρα γιά τόν αριστερό ριζοσπαστικό χώρο είναι ή
συζήτηση μιας πολιτικής γραμμής παρέμβαση;
στή σημερινή συγκυρία όπου οί διαφορές καί οί
συγκρούσες θά έχουν πιά πραγματικό περιεχό
μενο. Χωρίς νά ύποτιμούνται οί δυσκολίες ενός
τέτοιου έγχειρήματος, πρέπει νά τονιστεί ότι
καί ή συγκυρία προσφέρεται καί είναι ό μοναδι
κός δρόμος απεμπλοκής άπό τά προβλήματα
πού έχουν δήμιοι ργηθεί.

Μπροστά σέ μιά νέα φάση
Ή άναγκαιότητα μιας τέτοιας συζήτησης δέν
περιορίζεται μόνο στήν ανάγκη άναπροσδιορισμού τών συσπειρώσεων άλλά προπάντων γιατί
σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα φάση
στά Πανεπιστήμια. Ή χρονιά πού πέρασε ήταν
ή πρώτη πού μέ κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ ανα
πτύχθηκαν μερικές σημαντικές κινητοποιήσεις
πού άμφισβήτησαν τήν κυριαρχία τής κυβερνη
τικής πολιτικής. "Αν και οί κινητοποιήσεις
αυτές ήταν κάπως περιορισμένες, άν καί μέχρι
σήμερα δέν είχαν τήν άναμενόμενη συνέχεια,
άν καί στηρίχτηκαν σέ ετερόκλητες δυνάμεις θά
ήταν λάθος νά υποτιμήσουμε τή σημασία τους.
Γιατί δείχνουν ότι ή σταθεροποιητική λειτουρ
γία τής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. άρχισε νά
μπαίνει σέ αμφισβήτηση. Ή άμφισβήτηση αύ
τή πού θά ογκώνεται όσο εφαρμόζονται οί
προωθημένες έκσυγχρονιστικές διατάξεις τού
νόμου μέ τήν ταυτόχρονη πίεση πού θά έξασκείται άπό τά δεξιά (άντισυνταγματικότητα
τού Νόμου-Πλαίσιο) όδηγεΐ στη συνολική αμ
φισβήτηση τής πολιτικής ήγεμονίας τού ΠΑ
ΣΟΚ στό Πανεπιστήμιο. Αύτή ή κατάσταση
δημιουργεί μιά κρίση ήγεμονίας γιατί δέν υπάρ
χει αύτή τή στιγμή καμιά άλλη δύναμη (ή
μπλοκ δυνάμεων) πού νά μπορεί νά άναδείξει
καί νά προωθήσει μιά άλλη πολιτική επιλογή
στό Πανεπιστήμιο. Αύτό θά δειχθεί περισσότε
ρο άπό κάθε άλλη φορά στό Πανσπουδαστικό
Συνέδριο όπου παρά τήν ισχυρή πιά παρουσία
τής ΔΑΠ πού θά λειτουργεί συσπειρωτικά γιά
τίς υπόλοιπες παρατάξεις — οί διαφορές πού
υπάρχουν δέν θά επιτρέψουν νά διαμορφωθεί
μία κυρίαρχη γραμμή πλεύσης γιά τά ζητήματα
τού Πανεπιστήμιου. Αύτό τό κενό ήγεμονίας
(πρωτόγνωρο γιά τόν χώρο τών ΑΕΙ όπου πάντα
μέχρι σήμερα υπήρξε κυρίαρχη πολιτική γραμ
μή) αποτελεί εύνοϊκό πεδίο παρέμβασης γιά τό
ριζοσπαστικό ρεύμα. Γιατί είναι ή μοναδική
δύναμη πού μπορεί καί νά εξηγήσει ικανοποιη
τικά τήν καινούρια κατάσταση καί νά παρέμβει
πρός μιά κατεύθυνση διεύρυνσης τής κρίσης
πού είναι καί ή μοναδική δυνατότητα παρέμβα
σης σέ μιά τέτοια συγκυρία Σέ όποιαδήποτε
άλλη περίπτωση ή παθητικότητα πού θά κυ
ριαρχήσει θά οδηγήσει σέ μεγαλύτερη περιθω
ριοποίηση τό φοιτητικό κίνημα
Τάκης Ύπέρμαχος
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« Ταιριάζει w καθόμαστε νά βάζουμε διάτα-

r j ,a Τ0 β,ασ» 0 ™ΰ Ö τής συζύγου, ένώ
υμε τ° σα μεγάλα ζητήματα νά τακτοποιή
σουμε; θυμίζουμε εναν πού πήγε στό Μουσείο
και αμα γύρισε διηγόταν τι είδε. Λέει λοιπόν,
είδα κάτι κουνουπάκια καί άλλα τέτοια μικρά
ζωύφια. Οταν τέλεκοσε, τόν ρώτησε ένας:
Τον Ελέφαντα πού ήταν μπροστά στήν πόρτα
τόν είδες; ΊΟχι, λέει, δέν τόν είδα».
(‘Από τήν παρέμβαση τοϋ βουλευτή τού ΚΚΕ
Κώστα Λουλέ στή Βουλή, 13 Φεβρουάριου).

«ΕΠΩΝΥΜΑ. Πατρικά Επώνυμα. Διαβάζω
πώς «τρεις μόνο χιλιάδες άθηναΐες θέλησαν νά
κρατήσουν τό πατρικό τους Επώνυμο μετά τό
γάμο τους, κάνοντας χρήση τού δικαιώματος
πού τούς δίδει ό νόμος 1329 τοΰ 1983 γιά τήν
ισότητα των φύλων».
Ποιά - άραγε - νά είναι τά υπόλοιπα
χαρακτηριστικά τοΰ γυναικείου αύτοΰ υποσυ
νόλου;
Τό 80% - λέτε τά στοιχεία - είναι νεαρές.
Οί περισσότερες Επιστήμονες καί Ελεύθερες
Επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει πώς συνεργάτες
καί Ιδίως πελάτες τίς ξέρουν μέ αυτό τό
δνομα. Δέν είναι εύκολη υπόθεση νά τίς
μάθουν μέ ενα καινούργιο. 'Ένας ψυχίατρος
θά πρέπει - άσιραλώς - νά σκεφθεI καί τήν
περίπτωση τοΰ άλυτου «συμπλέγματος τής
Ήλέκτρας» δηλαδή τοΰ γυναικείου «Οιδιπό
δειου».
.
_Λ
,α
Τέλος πάντων. Αυτά είναι ηθη. πάθη και
συμφέροντα των μικροαστών, των μεσοαστών
καί τών πάσης φύσεως άστών».
(Σχόλιο τοΟ Δατυλιδόστομου στ6 ΑΝΤΙ, .6 Μαρτίου).
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Ε ίΝ Α Ι ΑΛΗΘΕΙΑ, δτι ή αριστερά είχε πάντο
τε πρόβλημα μέ τίς γυναίκες καί ιά αίτήματά
τους. Καί είναι επίσης άλήθεια δτι οί ρίζες
αύτής τής δυσπραγίας πρέπει νά άναζητηθοΰν
πολύ παλιά: Σ’ έκεΐνο τό ιστορικό διαζύγιο
φεμινισμοΰ-σοσιαλισμοΰ ή καλύτερα στήν πρώ
τη έπώδυνη συνύπαρξή τους πού τοποθετείται
κάπου στά χρόνια τού μεσοπολέμου.
Πρόκειται γιά μιά δυσκολία πού σχετίζεται
μέ τήν παραδοσιακή άκαμψία τής ’Αριστερός,
μέ τήν άνικανότητά της νά άντιμετωπίσει τίς
γυναίκες καί τό — όποιο — κίνημά τους ώς
δυνάμεις αύτόνομες, ικανές νά διαμορφώσουν
τίς δικές τους άπόψεις καί νά επεξεργαστούν τίς
δικές τους μορφές πάλης. Σχετίζεται βέβαια καί
μέ τήν — επίσης παραδοσιακή — άδυναμία τών
γυναικών νά άντιπαραθέσουν μιά συνολική άντιπρόταση. νά άρνηθοΰν τό δίλημμα τών κυ
ρίαρχων άντιθέσεων καί τών ώς έκ τούτου
κυρίαρχων επιλογών. Μόνο πού όλα αύτά είναι
μιά μεγάλη ιστορία...
’Εδώ καί άρκετό καιρό, τό ΠΑΣΟΚ επιχειρεί
νά θεσμοθετήσει τήν ισονομία τών γυναικών
φέρνοντας στή Βουλή καί ψηφίζοντας — ή καί
άπλώς έξαγγέλλοντας — νόμους πού κατοχυρώ
νουν τήν ισότητα τών δύο φύλων. ’Αλλαγές
στό Οίκογενειακό Δίκαιο (πολιτικός γάμος,
διατήρηση τού επιθέτου τών γυναικών, έπιλογή
τοΰ επιθέτου τών παιδιών, κατάργηση τής προί
κας), τροποποίηση τών διατάξεων τού Ποινικού
Κώδικα πού άφορούν τούς βιασμούς, νομοσχέ
διο σχετικό μέ τή νομιμοποίηση τών εκτρώσε
ων.
Μερικά άπό τά θέματα αυτά έχουν άποτελέσει
άντικείμενο πολύχρονων κινητοποιήσεων τών
γυναικών, έχουν άπασχολήσει σοβαρά τή σκέ
ψη καί έχουν σημαδέψει τήν πρακτική τους
στήν ‘Ελλάδα καί άλλού (έκτρώσεις, βιασμοί,
ορισμένα άπό τά άρθρα τού Οικογενειακού
Δικαίου). Κάποια άλλα (κυρίως ή διατήρηση
τού επιθέτου τής γυναίκας μετά τό γάμο καί ή
δυνατότητα επιλογής τοΰ ονόματος τών παι
διών) θεσπίστηκαν έκ τών άνω, χωρίς νά άνταποκρίνονται σέ σαφώς έκφρασμένα γυναικεία ή
λαϊκά αιτήματα.

Ή κυβερνητική άτολμία
Κ ά π ο υ ΕΔΩ άρχίζουν καί τά προβλήματα.
Προτείνοντας καί ψηφίζοντας αύτούς τούς νό
μους, τό ΠΑΣΟΚ εκφράζει τή βούλησή του γιά
εκσυγχρονισμό τοΰ άπαρχαιωμένου δικαίου,
τήν πρόθεσή του νά υλοποιήσει τίς έπαγγελίες
του, άλλά καί τόν — όχι άπαραίτητα — σοσια
λιστικό μοντερνισμό του. Βέβαια πίσω άπό τή
διάθεση αύτή κρύβεται καί μιά έντονη δόση
πατερναλισμού, ευδιάκριτη στή στάση καί τό
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λόγο πολλών κυβερνητικών παραγόντων, καθώς
καί ή έστω καί άσυνείδητη έπιθυμία τού ΠΑ
ΣΟΚ νά οίκειοποιηθεϊ τό άντικείμενο ένός
κινήματος πού θά μπορούσε μέ τήν παρουσία
του νά άποτελέσει έμπόδιο στόν έφησυχασμό
τών σοσιαλιστικών συνειδήσεων.
Τό κακό είναι δτι τό ΠΑΣΟΚ ώς κυβέρνηση
άντιμετωπίζει μιά πραγματικότητα διαφορετική
άπ’ δ,τι φανταζόταν δτι τό περίμενε ώς άντιπολίτευση. Καί ή βιασύνη του νά περάσει άμέσως
μερικούς άπό τούς «νόμους τής ισότητας», μέ
τήν ιδέα δτι ορισμένες εντυπωσιακές θεσμικές
άλλαγές θά άποτελοΰσαν τήν άνέξοδη άπόδειξη
γιά τίς «δομικές» πού θά άκολουθούσαν, άποδείχτηκε τελικά πολύ λιγότερο προσοδοφόρα ά
π ’ δ,τι άναμενόταν.
Ή υποδοχή τών νόμων υπήρξε άπό χλιαρή
έως άρνητική. Κάποιοι χαρακτηρίστηκαν θετι
κοί, κάποιοι άλλοι πρόωροι. Καί ή έποικοδομητική κριτική τών τριών γυναικείων σωματείων
δέν ήταν δ,τι καλύτερο περίμενε ή κυβέρνηση
άπό τούς πολυδιαφημισμένους της νόμους...
Ή πραγματικότητα αύτή έχει άπ’ δ,τι φαίνε
ται τρομοκρατήσει άρκετούς βουλευτές τοΰ
ΠΑΣΟΚ πού φοβούνται δτι κάθε βήμα πρός τή
«θεσμοθέτηση τής ισότητας», δσο καί νά δένει
άρμονικά μέ τή σοσιαλιστική τους ιδεολογία,
άφαιρεϊ — δυστυχώς, άλλά τί νά κάνουμε —
καί μιά άκόμη φέτα «συντηρητικών» ψηφοφό
ρων τοΰ κόμματος.
Ή συνέχεια ήταν ή άναμενόμενη: ’Αδέξιες
παλινωδίες, άλλεπάλληλα παζάρια μέ τήν Ε κ 
κλησία, πολλαπλές πιέσεις μέσα στό ίδιο τό
κόμμα, πανικός μπροστά στή λαϊκή άδιαφορία
ή άντίδραση. Καί δσο περνά ό καιρός καί
πλησιάζουν οί έκλογές, τόσο κάποιοι άπό τούς
«νόμους τής ισότητας» δικαιολογούν μιάν αυξα
νόμενη άνησυχία, τόσο πληθαίνουν διακηρύ
ξεις τύπου Καψή πού μέ τήν υπερβολή επιχει
ρούν νά καλύψουν τήν έλλειψη κάθε ουσίας.
Εικόνες σάν έκεϊνες άπό τά εγκαίνια τοΰ σπι
τιού τής ισότητας στήν Πλάκα, μέ τόν άρχηγό
νά μιλά καί τίς γυναίκες νά σιωπούν δίνουν τό
μέτρο τού πατερναλισμού καί καθησυχάζουν τά
πνεύματα: ’Ισότητα, ναί, άλλά μιά ισότητα
έπιβεβλημένη έκ τών άνω ώς άνάγκη τοΰ κρά-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Ισχνά αποτελέσματα
τών «νόμων τής ισότητας»

ΠΟΛΓΠΚΟΙ ΓΑΜΟΙ 1982-1984
1982
Γ - τρίμηνο
Δ ’ τρίμηνο

281
342

1983
Α'
Β'
Γ'
Δ'

τρίμηνο
τρίμηνο
τρίμηνο
τρίμηνο

270
270
257
290

1984
Α ' τρίμηνο

199

Σύνολο γόμων 1983 στήν 'Αθήνα: 7.300
Ά π ’αυτούς μόνο οί 1087 πολιτικοί.

τους καί όχι ώς έπιστέγασμα κάποιων αγώνων...
Κι δταν τά πράγματα σφίγγουν, όταν υπάρχει
κίνδυνος «παρεξήγησης», τό ΠΑΣΟΚ δέ διστά
ζει νά νίψει τάς χείρας του, νά άπαρνηθεΐ τούς
νόμους πού ό Καψής θεωρεί αυτάρεσκα ότι
μετέτρεψαν σέ «ισόνομους πολίτες πέντε έκατομμύρια σκλάβους».
Έ τσ ι, τό άρθρο πού αφορούσε τό βιασμό
μεταξύ συζύγων άποσύρεται κακήν κακώς μέσα
στη γενική ανακούφιση όλων τών μεριδίων τής
Βουλής. "Ετσι θεσπίζεται γιά πρώτη φορά στά
διεθνή χρονικά καί ώς ακραία συνέπεια τής
ισότητας, ό βιασμός άνδρα άπό γυναίκα, παρά
τις ασθενικές διαμαρτυρίες τού Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ανίκανου νά παρακολουθήσει τό
έξισωτικό παραλήρημα. Έ τσ ι θάβεται τό νομο
σχέδιο γιά τή νομιμοποίηση τών εκτρώσεων καί
ό υπουργός Δικαισοσύνης αποκαλύπτει στίς
εκπροσώπους τού «Πανελλαδικού Κινήματος
Γυναικών» (άλλο φρούτο τής εποχής!) δτι τέ
τοιο νομοσχέδιο δέν υπάρχει ούτε καί πρόκειται
νά υπάρξει στό άμεσο μέλλον. Έ τσ ι κανείς δέν
δίνει σημασία στό γεγονός δτι πολλές γυναίκες
καταφεύγουν στή διαδικασία άλλαγής έπωνύμου
γιά νά άποκτήσουν τό πολυπόθητο δνομα τού
συζύγου τους.
Χαρακτηριστική είναι άπό τήν άποψη αυτή ή
παρέμβαση τού βουλευτή τού ΠΑΣΟΚ Σέφη
Άναστασάκου στή συζήτηση τού νομοσχεδίου
περί τροποποιήσεων τού Ποινικού Κώδικα: « Ή
αναγκαιότητα τής προσαρμογής τής νομοθεσίας
μας στό νέο κοινωνικό πλαίσιο σήκωσε μέχρι
τώρα θύελλα ιερής καί υποκριτικής, μπορώ νά
πώ, άγανάκτησης άπό τό χώρο τού συντηρητι
σμού. Γνωρίσαμε δλοι τούς κάθε είδους σκοτα
διστές, μέ ύπερβάλλοντα ζήλο νά κρατούν πύρι
νες ρομφαίες καί νά προειδοποιούν δτι δήθεν
εμείς μέ τά νομοθετήματα πού μέχρι τώρα
έχουμε φέρει καί πού είναι νόμος τού κράτους,
υποσκάπτουμε τά θεμέλια τής κοινωνίας, υπο
σκάπτουμε τό κύρος τής οικογένειας, καί προ
παντός μέ τήν καθιέρωση τού πολιτικού γάμου,
τήν άναμόρφωση τού Οικογενειακού Δικαίου
καί τήν άποποινικοποίηση τής μοιχείας. ’Απο
τέλεσμα ήταν ή τραγική διάψευση τών ελπίδων
τών κύκλων αυτών. Γιατί οί γάμοι σήμερα

έχουν αυξηθεί καί μόνο ένα μικρό ποσοστό,
μόλις 5% σέ πανελλήνια κλίμακα, άπό τά νέα
ζευγάρια συνάπτουν πολιτικό γάμο. "Αρα δέν
κλονίστηκαν τά θεμέλια τής κοινωνίας μέ τήν
έννοια πού οί γλωσσαμύντορες τού συντηρητι
σμού είχαν προβλέψει. Ή άποποινικοποίηση
τής μοιχείας καί ή άναμόρφωση τού Οίκ. Δι
καίου μείωσαν τελικά τά διαζύγια, στερέωσαν
άποφασιστικά τό θεσμό τού γάμου καί τόν
κατέστησαν πράγματι μιά σοβαρή υπόθεση»
(συνεδρία τής 13.2.84).
"Αθελά του ή μή, τό ΠΑΣΟΚ υπονομεύει τούς
ίδιους του τούς νόμους...

Ή ορθόδοξη εντομολογία
Μ Α Κ Ρ Ι Α ΑΠΟ ΚΑΘΕ κυβερνητική ευθύνη,
άλλά καί άνέπαφο άπό άντιφάσεις τύπου ΠΑ
ΣΟΚ, τό ΚΚΕ συνεχίζει νά άντιμετωπίζει σάν
ζωύφια τίς γυναίκες καί τά προβλήματά τους.
Ε πικροτεί βέβαια μέσα άπό τά γυναικεία του
φερέφωνα καί κατ' επιλογήν τά άνώδυνα μέτρα
πού κατοχυρώνουν τήν άοσμη καί άχρωμη ισό
τητα (Οίκογ. Δίκαιο), άλλά φροντίζει νά μήν
άσκήσει καμία πίεση ή καί νά σιωπήσει, δταν
πρόκειται γιά ζητήματα κάπως πιό «λεπτά» καί
«επικίνδυνα», δπως γιά παράδειγμα οί έκτρώσεις καί οί βιασμοί.
Μέ άλλα λόγια, τό ΚΚΕ υιοθετεί έναν πατερ
ναλισμό περιορισμένου βεληνεκούς, υιοθετώ
ντας κάθε ρύθμιση πού σχετίζεται μέ τήν έργασιακή ή αυστηρά νομοθετική ισότητα άνδρών
καί γυναικών καί έξορκίζοντας τά προβλήματα
πού μπορεί νά οδηγήσουν σέ μιά συζήτηση
σχετική μέ τήν ουσία τών ρόλων πού επιφυλάσ
σονται στά δύο φύλα.
Εξάλλου τό ΚΚΕ παρουσιάζει ένα άρραγές
μέτωπο άπέναντι στίς φεμινιστικές διεκδική
σεις, καταγγέλλοντάς τις ώς «άντιδραστικές»:
«Κομμουνίστριες», λέει ό χαιρετισμός τής ΚΕ
πρός τίς Έ λληνίδες μέ τήν ευκαιρία τής 8
Μαρτίου, «Πλησιάστε πιό πλατιά καί άποφασιστικά δλες τίς γυναίκες, οπού δουλεύουν καί
ζούν. Φέρτε χιλιάδες γυναίκες στόν άγώνα.
Εκλαϊκεύστε τό ρόλο καί τούς άγώνες τού
ΚΚΕ. Άντιπαλ.έψτε τίς άντιδραστικές καί τίς
νεοφεμινιστικές θεωρίες». (Ριζοσπάστης, 8 Μαρ
τίου 1984).

Καί ολίγη ειρωνεία
I ΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΑ καί κάποια άλλη άριστερά πού δέν είχε τήν ευκαιρία νά υπερψηφίσει
τούς «νόμους τής ισότητας» στή Βουλή, θά είχε
ώστόσο θεωρητικά κάθε δυνατότητα νά τούς
υποστηρίξει, νά τούς πολεμήσει ή έν πόση

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ
1983
ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΜΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

948
209

9
730

1984
ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΜΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

213
49
2

161
---------1------

περιπτώσει νά ασχοληθεί κάπως μαζί τους.
Πρόκειται ώς γνωστόν γιά ένα χώρο εύαίσθητο
στά κελεύσματα τών καιρών, μέ κεραίες πού
σπεύδουν νά εντοπίσουν τά «θετικά βήματα» ή
τά «ολισθήματα» τής κυβέρνησης. "Ενα χώρο
ιδιαίτερα φλύαρο, ικανό νά άνοίξει μέτωπα έκεϊ
πού δέν υπάρχουν, νά παθιαστεί μέ μιά τηλεο
πτική εκπομπή ή ιιά κατακεραυνώσει μέ άλλεπάλληλα κείμενα κάθε κυβερνητική άστοχία.
Στό συγκεκριμένο δμως θέμα, ή αριστερά
αυτή μένει επί μήνες σιωπηρή κι άγέρωχη.
Πολύ συχνά μιά λεπτή ειρωνεία διαφαίνεται
στόν τρόπο πού άντιμετωπίζει τίς κυβερνητικές
εξαγγελίες. Ή ειρωνεία αύτή δέν κρύβει κάποια
διαφωνία. Ό χ ι βέβαια. Σχετίζεται άπλούστατα
μέ τό γεγονός δτι κάθε τί πού άφορά τίς
γυναίκες είναι ζήτημα δεύτερης ή τρίτης διαλο
γής. "Η δτι πρόκειται «γιά ήθη. πάθη καί
συμφέροντα τών μικροαστών, τών μεσοαστών
καί τών πάσης φύσεως άστών». δπως λέει τόσο
χαριτωμένα ό Δακτυλιδόστομος τού ΑΝΤΙ.

Ώ χ , αδελφέ!

Π.ΙΐΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ συμπεριφορές αυτές κρύβεται

άσφαλώς ή άνυπαρξία (μέ ελάχιστες έξαιρέσεις)
μιας αυτόνομης φωνής τών γυναικών. Αύτό
δμως πού ενδιαφέρει έδώ είναι κάτι άλλο: Είναι
τά χαρακτηριστικά τών διάφορων μερίδων τής
άριστεράς πού. δσο καί νά φαίνεται περίεργο,
υιοθετούν παρόμοια στάση, δταν πρόκειται γιά
κάποιο γυναικείο αίτημα.
Κανείς βέβαια δέ ζήτησε άπό τούς άριστερούς νά κουνήσουν χαρούμενοι τήν ουρά τους
πού ή κυβέρνηση θέσπισε ή εξήγγειλε, τούς
«νόμους τής ισότητας». Ά λλά άπό τό σημείο
αύτό ώς τήν άδιαφορία καί τήν ειρωνεία υπάρ
χει μεγάλη άπόσταση. Σχεδόν κανείς δέν ξέρει
τό περιεχόμενο τών νόμων αυτών. Ένώ δλοι
πάσχουν μέ τό ζήτημα τής νεοορθοδοξίας, τήν
κατάργηση τής διδασκαλίας τών άρχαίων στό
Γυμνάσιο ή τήν τύχη τών άγροτικών μας προϊό
ντων στήν ΕΟΚ. Τά άγγουράκια άποτελούν
θέμα, οί γυναίκες δχι.
Έ τσ ι ϋφαίνεται ή συνενοχή καί τό νομοσχέ
διο γιά τίς έκτρώσεις θάβεται χωρίς πολλές
άντιρρήσεις. Τό ΠΑΣΟΚ είναι υπόλογο γιά τήν
καθιέρωση τού μονοτονικού, άς μή φορτωθεί
καί μέ άλλες — ήσσονος σημασίας — εύθύνες.
Μέ μιά αφοπλιστική αφέλεια οί άριστεροί —
πολλοί άπ’ αυτούς — συνεχίζουν νά παντρεύο
νται μέ θρησκευτικό γάμο (είναι τόσο χαριτω
μένος, μά τήν αλήθεια!), νά δίνουν τό δνομά
τους στά βλαστάρια τους καί νά άναρωτιώνται
πού είναι τό πρόβλημα καί οί γυναίκες φωνά
ζουν γιά νομιμοποίηση τών εκτρώσεων "Ωχ
άδελφέ.

Άγγέλικα Ψαρρά
23

Παν. - Παν

Ε κ ΕΙΝΟ τό βράδυ, το μικρό κρατητήριο του Σ Τ ' Αστυνομικού
τμήματος ήταν ασφυκτικά γεμάτο.
Ό χοντρός τύπος μέ τή γραβάτα
καί τό ακριβό κουστούμι ένιωθε
δυσφορία. Ή τα ν νευρικός. Ή δια
κριτικά έντονη μυρωδιά· τού Jules
πού φορούσε, είχε προκαλέσει έντύπω σ η... Τ όν πλη σ ία σ ε ένας
σκελετωμένος νεαρός, κίτρινος μέ
βαθουλωμένα μάτια — φαινόταν
άνθρωπος τού υποκόσμου. «Πώς σέ
λένε φιλαράκο;», τού σιγοψιθύρισε
«Πόπωτα... ». Ό νεαρός χαμογέλα
σε θλιμμένα, άφήνοντας νά φανούν
τά κίτρινα χαλασμένα δόντια του
καί μέ συγκαταβατικό ύφος, κοιτάζοντάς τον π ερ ιπ α ιχ τικ ά , είπε:
«Καί έμένα Ναπολέοντα Βοναπάρτη...!!»Ό χοντρός τύπος δέν είπε
τίποτα. Μόνο γιά μιά στιγμή σκο
τείνιασαν τά μάτια του καί έσφιξε
τις γροθιές του. Έ κανε ότι δέν
ακούσε... Έδωσε τσιγάρο στόν νε
αρό.

Το βράδυ, στό παγωμένο κελί,
δέν πέρναγε εύκολα. «Ε σένα, γιατί
σ ’ έχουν έδώ;» ρώτησε. Ό νεαρός
όμως δέν άπάντησε... Κόντευε νά
ξημερώσει, όταν έσκυψε στό αυτί
τού χοντρού τύπου καί ψιθύρισε:
«Ξέρεις, έβαλα μιά βόμβα... σ ’ ένα
βιβλιοπωλείο στή Σόλωνος... ένός
Λιβάνη... Μέ πλήρωσαν γερά καί ή
αστυνομία δέν ξέρει τίποτα... Τό
πρωί θά μ’ άφήσουν... ’Εγώ τή γλύ
τωσα, φίλε!!!»

Η

ΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΗ λιακάδα τόν
χτύπησε στά μάτια, καθώς βγήκε
άπό τό άστυνομικό τμήμα. Φόρεσε
τά μαύρα του γυαλιά. Έ τσ ι κανείς
δέν είδε έκεΐνο τό άγριο καί άπαίσιο βλέμμα τής έκδίκησης, πού
ζωγραφίστηκε στό πρόσωπό του.
Έ γινε άκόμα πιό σκληρό, όταν
θυμήθηκε τόν ώραίο του Βόλο...
Σταμάτησε στό πρώτο περίπτερο
καί πήρε άμέσως τηλέφωνο. « Ά ντώνη, μ’ άκούς;...» είπε μέ τή γνώ
ριμη βραχνή φωνή του, «σέ περι
μένω στό γνωστό μέρος...»

«ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ υποστηρίζουν ότι τά σκάνδαλα είναι
άνώφελες, γιά τήν πλοκή τής ιστορίας, έφευρέσεις τών
έφημερίδων γιά λόγους καθαρά έμπορικούς. Έδώ θά
υποστηρίξουμε μιά άντίθετη άποψη. Τά σκάνδαλα τού
ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως άφηγήσεις τών έρωτικών του
έπιθυμιών. Στήν όνειρική (δραματική) άτμόσφαιρα τού
κινήματος, ή πολιτική ίντριγκα αποτελεί άπλά ένα πεδίο
μετάθεσης τής έπιθυμίας τών μή προνομιούχων όπαδών
τους. Το Οίδιπόδειο σύμπλεγμα τού κινήματος στάθηκε
ανίκανο νά Ικανοποιήσει τόν άκόρεστο πατέρα (έκτελεστικό
γρα<ρε1ο)*·

Δρ. Φρόυντ

Στό άπόμερο παγκάκι, πού ήταν
χωμένο μέσα στίς πυκνές φυλλω
σιές τού Ζαππείου, δέν άργησε νά
φανεί ό Άντώνης... ό Ά ντώνης
Λιβάνης!!! Αφού κοίταξε προσε
κτικά γύρω του, μήν τόν παρακο
λουθεί κανείς, άγκάλιασε συγκινημένος, τρυφερά, τόν χοντρό τύπο
καί αναστέναξε: «Τί περιπέτεια ή
ταν κι αυτή...» Ό τα ν κάθησαν στό
παγκάκι, τού διηγήθηκε τήν ιστο
ρία μέ τόν νεαρό τύπο τού υποκό
σμου καί στό τέλος δέν άντεξε καί
τού είπε: «Ξέρεις ποιος τόν πλήρω
σε νά σού κάψει τό μαγαζί; Έ νας
άνθρωπος άπό τή συμμορία τού
Τσάρου... Ό Μαρούδας...!! Άντώνη!!... πάρ’ το είδηση, είναι αδί
στακτοι, δέν θά σταματήσουν, Εφα
γαν τόν Ποττάκη, τόν Σωτηρλή,
έβαλαν φωτιά στό μαγαζί σου, έμέ
να μέ έκλεισαν φυλακή καί δέν μού
δίνουν δάνεια. . ό προσυνεδριακός
διάλογος άρχισε...!!»

Η ΛΑΟΥΡΑ τόν κοίταξε τρυφερά.
Δέν άντεχε νά τόν βλέπει νά βασα
νίζεται... Αυτοί οί έφιάλτες τόν
έχουν έξοντώσει... Τόν ξύπνησε.
Ό Άρατζαφέρης ήταν λουσμένος
στόν ιδρώτα. «Θεέ μου...!! Δέν
μπορώ... Τί είναι αυτό... Τί Εφιάλ
της...!...» «Πές μου, αγάπη μου,...
τί είδες;...» είπε ή Λάουρα, καθώς
τόν πήρε στήν αγκαλιά της. «Νά...
Βλέπω ότι είμαι στό συνέδριο τού
ΠΑΣΟΚ... καί ξαφνικά έκτρέπεται
ή κοίτή τού Α χελώου ποταμού καί
περνάει μέσα άπό τό συνέδριο...!
Οί μόνοι πού γλυτώνουν... καί αυτό
είναι τό πιό φρικτό, είναι ό Ά ντρέας... καί ό... Λιβάνης... πού
άνηφορίζουν τήν Ιε ρ ά Ό δό... μαζί
μέ τόν ”Ακη!!». «Έ λα, άγάπη μου,
ήρέμησε... γίνονται αύτά;... έκτρέπεται ό ’Αχελώος;!!...» είπε μέ άπορία καί έκπληξη ή Λάουρα...
Σηκώθηκαν καί ντύθηκαν. Είχαν
ήδη άργήσει. Θά πέρναγαν άπό τό
σπίτι τής Έ λενας, τής κόρης τού
Μαρούδα, νά τήν πάρουν γιά νά
βγούν έξω.

Τό αυτοκίνητο τού Άρατζαφέρη
έστριψε στό στενό δρομάκι τού
Παλαιού Ψυχικού καί σταμάτησε
μπροστά στό σπίτι τών Μαρούδα.
Ό δρόμος δέν φωτιζόταν καλά καί
τό σκοτάδι ήταν πυκνό. Καθώς
έβγαιναν άπό τό αυτοκίνητο άκουσαν τή σπαρακτική φωνή τής Έ 
λενας: «Βοήθεια...!!» Ό Ά ρατζα
φέρης, μέ γρήγορες κινήσεις, πέ
ρασε στόν κήπο, πήδηξε στή βερά
ντα, έσπασε τήν μπαλκονόπορτα
καί μπήκε μέσα. "Ενας ψηλόσωμος
τύπος προσπαθούσε νά φιμώσει
τήν μισολιπόθυμη Έ λενα. Ό Ά ρατζαφ έρης μέ δυό χτυπήματα
τζούντο τόν Εξουδετέρωσε. Ή Έ 
λενα τρομαγμένη σιγοψιθύρισε:
«Ή θελε νά μέ άπαγάγει... γιά νά
Εκβιάσει τόν πατέρα...» καί λιποθύ
μησε. Ό Άρατζαφέρης έπιασε τόν
τύπο καί άρχισε νά τόν δέρνει
«λέγε κάθαρμα, ποιος σ' έβαλε... ή
CIA;... ή Μαφία;... ό Άβέρωφ;...
τό Νάτο;...». « Ό χ ι... είμαι ό Σίσουρας... ό διοικητής τού ΙΚΑ...»
καί πρίν χάσει τίς αισθήσεις του,
άπό τά χτυπήματα τού Άρατζαφέ
ρη, πρόλαβε καί ψιθύρισε: « Ό
Άντώνης...».

Σ Τ Ο Ν ΕΒΔΟΜΟ όροφο τής οδού
Ζαλοκώστα, ό Μαρούδας μέ τούς
επιτελείς του συσκέπτετο. «Ποιος
Ά ντώνης...; ό Στρατής ή ό Λιβάνης;...» «Πρέπει νά πληρώσουν καί
οί δύο...!!» φώναξε κάποιος. Πιό
πέρα ό Άρατζαφέρης κοίταξε τό
χαρτί τού διορισμού του. Ειδικός
σύμβουλος τού ειδικού συμβούλου
τού Πεπονή γιά πολιτικά θέματα
τής ΕΡΤ, Ά ντώνη Στρατή. Χαμο
γέλασε καθώς σκέφτηκε τίς φάτσες
τού Λουκάκου, τού Κατσίμη, τού
Πεπονή καί τού Στρατή, όταν θά
τούς καλούσε στό γραφείο του καί
θά τούς έλεγε: «Αμφισβητείστε
με!!!»

ΓΙαν-Παν
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ΒΑΒΕΛ
Η ιδέα τής «Λερναίας Ύδρας» uöc
Φαίνεται άπολύτως άνατριχιαστική
Για ανεξήγητους λόγους συμμετέχου
με μ’ ένθουσιασμό σ' αυτή τήν άμφίβολής σκοπιμότητας τερατογέννεση
Ελπίζουμε όμως ή δημιουργία ένός
τέτοιου «παράλογου» έντυπου ν’ άποδειχθει πολύ διδακτική εμπειρία. Για
τί, δέν ξέρουμε άν τό ξέρετε, άλλά-ν.
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ΟΜΩΣ
πέντε γραμμές γιά gvQ
πεντε μπαμπάδες.
οσο ω έκδίδω. όσο έκδίδω αύθαδιά,ακοσο αυθαδιάζω είμαι έφηβος, λαΚ ° α έ κλαΐ .άεικίνγ1τος Εφηβος- τό
ς μ λιγώνει καί μέ ξετρελαίνει,
ο έκανα γιά χάρη τής όλγας, τής
^να ς και
ν'«όλ. όλα τ' άλλα, δλα
τα περί λογοτεχνία, τά περί κουλτού
ρας καί τά περί τής έκφράσεως «θά
προκύψει», είναι κόλπο καί κομπίνα.
είμαι ποιητής, μωρό μου. ώ, γενιά
μου, έγώ είμαι ό ποιητής σου, υπερ
φίαλος, σεξομανής καί οινοπνευμα
τώδης. γειά σου σχολιαστή, νά σού
ζήσει τό άλλόκοτο μπασταρδάκι. φιλάκια άπό τόν Ίκαρο Μπαμπασάκη.

ΔΙΑΒΑΖΩ
Αγαπητοί φίλοι,
Ευχαριστούμε γιά τό γράμμα σας.
Συμφωνούμε γιά τό μωρό καταρχήν.
'Επειδή όμως υπάρχουν, όπως γιά
κάθε μωρό, πολλά προβλήματα, καί
επειδή φοβόμαστε τίς τερατογενέσεις
θά θέλαμε νά κουβεντιάσουμε πώς «θά
τό κάνουμε» πρίν πούμε τό όριστικό
ναί.
Φιλικά γιά τό Διαβάζω
Γιώργος Σαρηγιάννης

TAR
'Αγαπητέ καί σκανταλιάρη «Σχο
λιαστή».
Ή γοητεία τής άμαρτίας έμπλεξε
στά δίκτυα της καί τό «TAR». Μόνο ή
σκέψη αύτού τού όμαδικού έρωτα καί
τό επακόλουθό του, σπρώχνει τό
«TAR» νά δεχθεί τήν άνήθικη πρότα
σή σου.
Περιμένοντας μέ άγωνία τό ραντε
βού μας, σού στέλνω τά φιλιά μας.
Β. Ντάκουρη

μωρό μαζί

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
'Αγαπητοί φίλοι,
άν καί πολύ δύσκολα θά άναγνωριζόμασταν κάτω άπ' τόν όρο «άνεξάρτητο περιοδικό τής άριστεράς», παρόλα
αύτά έλπίζουμε νά έχουμε άκόμα θέση
μέσα στή Λερναία ύδρα. Καί βέβαια
σάς στέλνουμε τή θετική μας άπάντηση, καί θά θέλαμε νά μάθουμε περισ
σότερες λεπτομέρειες, κυρίως τεχνικοοικονομικές.
Παρακαλούμε ένημερώστε μας γιά
τήν πορεία τού πειράματος, είτε γράφοντάς μας είτε περνώντας άπό τήν
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, Άραχώβης 46.
Φιλικά
γιά τήν Οικολογική έφημερίδα
Νίκος Κανδύλης

ΤΟΤΕ
'Αγαπητοί φίλοι,
ευχαριστούμε γιά τήν πρότασή σας.
Δυστυχώς, υποχρεώσεις πού άπορρέουν άπό τήν έκδοση τού «ΤΟΤΕ...»
δέν μάς έπιτρέπουν νά συμμετέχουμε
στό έγχείρημα πού προτείνετε.
Σάς εύχόμαστε καλή έπιτυχία
Φιλικά
"Αρης Μωραΐτης

ΑΜΦΙ
ΣΠΑΣΤΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΟΘΟΝΗ
Φίλε κ. Πιτουρόπουλε,
Όπως είναι γνωστό «όποιος ανακα
τεύεται μέ τά πίτουρα, τόν τρών οί κό
τες». 'Επειδή λοιπόν έμάς πολύ μάς
αρέσει νά μάς τρώνε οί διάφορες όρ
νιθες δεχόμαστε εύχαρίστως τήν πρό
τασή σας μέ τήν όποια δλλωστε συμ
φωνούμε σέ όλα τά σημεία (έκτος άπό
ένα «μέχρι», θά τό προτιμούσαμε μέ
γενική).
Ή Συντακτική 'Επιτροπή
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"Ενα μωρό άπ’ όλα τά περιοδικά;
Λέ θάταν άσχημο νά συζητηθεί.
Οί τερατογενέσεις βέβαια...
Ευτυχώς εύκολα μπορούμε νά τό άποφύγουμε
τουλάχιστον τό πρόωρο
Χρόνος υπάρχει·

Συνηθισμένοι νά κάνουμε μονάχα
έμεϊς «άνήθικες προτάσεις», ή πρότα
ση τού Σχολιαστή μάς δημιουργεί
δύο άπροσδόκτηα συναισθήματα: 1.
'Ικανοποίηση, γιατί μάς δίνει τήν
εύκαιρία νά δεχτούμε κι έμεΐς —
έπιτέλους! — παρόμοια πρόταση άπό
άλλους καί, 2. 'Εξωφρενική ευχαρί
στηση γιατί μάς παρέχει τή δυνατό
τητα νά έκφράσουμε τήν «άκόλαστη»
φύση μας μέσα σέ νόμιμα πλαίσια.
Αυτονόητο λοιπόν πώς θά συμμετάσχουμε στήν «παρτούζα», τόσο πε
ρισσότερο μάλιστα πού, έξορισμού,
είμαστε κατά τής άναπαραγωγικής
ήθικής καί τής άποκλειστικής δυαδι
κής σχέσης. Ό σ ο γιά τό «μωρό»
ευχόμαστε νά είναι όσο τό δυνατό ....
τερατόμορφο.

ή αυτόνομη έφημερίδα «Ο ΣΠΑ
ΣΤΗΣ» άνταποκρίνεται στό κάλεσμά
σας γιά μιά συνάντηση σέ ένα τεύχος
όλων τών άνένταχτων (όσο εύρύς κι
άν είναι ό όρος) περιοδικών ή έφημερίδων τής Άριστεράς. Θέλουμε νά
μάθουμε όμως α) άν υπάρχει είδικό
θέμα ή ό καθένας είναι έλεύθερος νά
άναπτύξει ότιδήποτε β) πότε θά άρχίσει αυτή ή διαδικασία καί πώς.
Γι'αύτό σάς παρακαλούμε νά μάς
ξαναγράψετε άναλυτικά.
Ευχαριστούμε
ΟΙ έκδοτες
Παπαβασιλείου Χριστίνα
Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Χρονογράφημα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Μιά καί τό κύριο χαρακτηριστικό
τής 'Αριστερός ήταν καί θά είναι ή
ένασχόλησή της μέ τήν όδοποιΐα
(είτε πρόκειται γιά τό πλάτεμα τής
δημοκρατίας, είτε γιά τό βάθεμα τής
Αλλαγής) ή πρότασή σας γιά τεκνοποΐα μδς βρίσκει σύμφωνους. Άλλω- ·
στε ή έναλλακτική 'Αριστερά ή θά
είναι άνήθικη ή δέν θά υπάρχει καθό
λου καί βέβαια σύντροφοι άνηθικότητα δέν είναι τά γυμνά έξώφυλλα, είναι
ή ίδια ή άνατροπή.
"Ας άφήσουμε λοιπόν τήν άνέραστη άριστερά καί δς προχωρήσουμε
άνέμελοι (;) στίς παράνομες έρωτικές
περιπτύξεις μας. Ό σ ο γιά τήν έκβα
ση τής πανελλαδικής μας παρτούζας
δς είμαστε αισιόδοξοι. Τό μωράκι
μπορεί νά γεννηθεί, άκόμα καί νά
έπιζήσει έκτρώσεως.
Μήπως άκόμα θά 'πρεπε νά συμφω
νήσουμε μερικά κοινά θέματα γιά νά
γίνει έκεί σφαγή μεταξύ μας; Μιλάμε
δηλαδή γιά βίαιο σέξ καί όχι γιά
παρθενογέννεση. Τέλος γιά λόγους
άποκέντρωσης τί θά λέγατε άν δίναμε
ένα συνωμοτικό ραντεβουδάκι σέ κά
ποια ειδυλλιακή παραλία;
"Οσο γιά τήν πατρότητα πού δέν
διεκδικεΐτε όπως λέτε, καλό αύτό.
'Αλλά μέ τή μητρότητα τού μωρού τί
γίνεται;

ΤΗΛΕ-ΣΤΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΣΤΗ:
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ Α
ΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΥΔΡΑΝ - STOP ΑΡΧΙΣΑΝ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕ
ΣΗ - STOP - ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΣΥ Ν Α Ν ΤΗ ΣΗ ΜΕ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ ΕΝ ΠΛΩ
- STOP - ΕΡΡΩΣΘΕ ΧΑΡΤΗΣ.

ΕΦΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΗ
Αξιότιμε κ. διευθυντά
Ή πρόσκληση σας μάς τιμά καί μδς
δίνει πρόσβαση σ’ ένα εύρύ κοινό
πού πάντα όνειρευόμαστε. ('Εσείς
πώς τά καταφέρνετε;;) ’Ελπίζοντας
ότι κατά τήν προπαρασκευή τού μω
ρού θά 'ναι άνοιχτό τό φώς, ώστε νά
όργανωνόμαστε, παίρνουμε άλλαξιά
καθαρή κι έρχόμαστε.
Ειλικρινέστατα
ή μειοψηφούσα άποψη
τής εφήμερης πόλης

Εύτυχώς!
Τά μπαρ κρατούν τόν ούρανό
Τ θ Σ Ε Σ ΦΟΡΕΣ στό έχω πει, άλλά αυτή τήν Κυριακή δέν
γίνεται θά έρθεις στό γήπεδο. Ό χ ι, δέν θέλω άντιρρήσεις. Θά
έρθεις. Κόσμος πολύχρωμος, κασκόλ κόκκινα καί ό ήλιος πάνω
άπό τήν Καστέλλα. "Εμ βέβαια! "Αλλη μιά φορά μειοψηφία δέν
θά τό δντεχα. Όλυμπακός λοιπόν καί θύρα 6. Ούτε χούλιγκανς,
ούτε κυριλέδες. Άνένταχτοι.
Τήν Τετάρτη, νά μήν τό ξεχάσεις, τό ραντεβού μας είναι στή
Δεξαμενή. Τσιγάρα, καφέδες καί ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Μετά θά
κατηφορίσουμε τή Συγγροΰ, γιά τό Δέλτα. Πάντα μοΰ άρεσαν
αύτά τά άπογεύματα τής Τετάρτης μέ τά άλογα. Ούτε πρώην,
ούτε νΰν. Πλασέ καί δίδυμο.
Ό ταν μιλάω καί δέν μέ προσέχεις, διαολίζομαι. Κάτι τέτοιες
ώρες, σάν τώρα, νά τό ξέρεις, μού τήν σπας άνεπανόρθωτα. Δέν
κασκηνώνεις σέ υπουργεία. Δέν πας τίς κριτικές υποστηρίξεις.
Δέν παίζεις ΠΡΟΠΟ. Δέν πηγαίνεις στό γήπεδο. ’Απορώ μαζί
σου. Ό λ ο δέν, δέν, δέν. Σκέτη άρνηση. Τί σόι άνένταχτος
είσαι;
"Οχι ότι έγώ δέν έχω τίς διαστροφές μου. Μιά ζωή όλα τά
έντυπα ένα γύρω δέν μού κάνουνε. Καί μιά ζωή τά διαβάζω.
’Απόψε δμως, τό πήρα άπόφαση. Τέρμα. Τέρμα ή «Λέξη», τό
«Α ντί» καί τό «Διαβάζω». Τέρμα ό «Σχολιαστής», ό «Πολίτης»
καί οί «Αντιθέσεις». Γυρίζοντας σπίτι θά σταματήσω τό
μηχανάκι σέ ένα περίπτερο πού διανυκτερεύει καί θά άγοράσω,
μαζί μέ τά άφιλτρα, κάνα δυό Βίπερ, μεταχειρισμένα. Έλερυ
Κουήν ή Λούις Λ' Άμούρ, κατά προτίμηση.
Έδώ μέσα θά ήτανε όμορφα άν δέν έβαζαν τόσο δυνατά τίς
κασέτες στό στέρεο. "Ασε πού οί Γαλλικές άφίσες στούς
τοίχους μέ έκνευρίζουνε. "Οσοι ήταν νά φύγουν — φύγανε.
Ό σ ο ι ήταν νά έρθουν — ήρθανε. Πρός τί οί μεσοβέζικες
καταστάσεις; Εκτός καί τό κάνουν έπίτηδες, τό έπιχειρηματικό
δαιμόνιο τής φυλής καί τά τοιαΰτα, γιά νά μήν ξεχνάμε καί τίς
καταβολές μας. ΕΛΛΑΣ - ΓΑΛΛΙΑ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Άλτουσέρ
Μπαλιμπάρ, ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ, Σεζάν
Λωτρέκ καί Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Πώς τά μπερδέψαμε έτσι
άδελφέ μου;

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΜΙΜΙΚΑ
Δεχόμαστε νά κάνουμε μαζί ένα
μωρό.
(Αύτά τά όλίγα γιά τήν ώρα...)

J

ΘΕΣΕΙΣ
Ή Συντακτική 'Επιτροπή τών «Θέ
σεων» έχει συμβάλει σέ τόσες τερατογενέσεις όσες σχεδόν καί τά τεύχη
τού «Σχολιαστή». Καμιά αντίρρηση
λοιπόν νά κάνουμε δλλο ένα μωρό
μαζί.
Φιλιά,
ή Σ.Ε. τών θέσεων

Ι

Στίς 10 ’Απριλίου τού 1984 συνήλ
θε κάπου στήν 'Αθήνα ή συντακτική
έπιτροπή τών «Αντιθέσεων». Μετά
άπό πολύωρη συζήτηση, ή Σ.Ε. άποφάσισε μέ ψήφους 196 υπέρ, 185 κατά
καί 8 άποχές νά μήν άποδεχτεί τήν
πρόταση τού Σχολιαστή «νά κάνουμε
ένα μωρό μαζί». Στήν άπόφαση πού
έκδόθηκε μετά τό τέλος τής συνεδρία
σης τονίζεται χαρακτηριστικά πώς ή
πρόταση άπορρίπτεται γιατί «ή ίδέα
τού Σχολιαστή κρίνεται σάν μή έπαρκώς άνήθικη γιά τά μέτρα μας, σάν νά
καλεΐ ' κάποιος τόν Μαρκήσιο ντέ
Σάντ νά καπνίσει μαζί του στήν τουα
λέτα».

ΜΟΥΣΙΚΗ
Καλή ιδέα, παρότι πολύ 'Ηρακλής
στή φέρμα καί τσογλάνια διάφορα
βοηθοί, έτοιμοι πρός «καυτηριασμούς».
Δεκτή ή πρόσκληση καί χρόνια
σας πολλά.

Ό χειμώνας φταίει! Κλείνεσαι μέσα, τό ΕΝΑΛΛΑΞ καί ό
ΠΗΓΑΣΟΣ δέν μετράνε, καί σού τή δίνει. Μέ τήν "Ανοιξη όλα
θά γίνουν άλλιώς! Καί μπύρες στήν πλατεία, καί ούζα στό
Τουρκολίμανο καί διαδηλώσεις «ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΝΤΡΕΑ» καί ό
Μαρούδας μέ πουκαμισάκι λευκό τού ROLL καί τό ’Εσωτερικό
νά μάς θυμάται καί έπεισόδια στά σύνορα.
"Ασε πιά τό καλοκαίρι. Καί συναυλίες καί Ήρώδεια καί
Λυκαβητοί καί οί σμηνίτες στήν Τρίπολη οί φαντάροι στήν
Κόρινθο. Καί οί άλλοι Θέατρο Τέχνης στήν Επίδαυρο καί
σουβλάκια στόν ’Ισθμό καί ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΠΩ ό Νταλάρας στό
κασετόφωνο τής έπιστροφής. Πώς ήτανε πριν;
Πριν; Δέν υπάρχει πρίν. Υπάρχουν τσιγάρα καί καπνοί καί
FRUIT PUNTCH καί «ένα BOTRYS άκόμα παρακαλώ, πεντά
ρι». Πρίν δέν υπάρχει. Ούτε μετά. Αύτά μάς τελείωσαν. Θά μάς
φέρουνε πάλι τόν άλλο μήνα, όταν βρεθούμε στό ταβερνάκι,
Εύαγγελιστρίας καί Πραξιτέλους γωνία, καί κουβεντιάζουμε,
πάλι, τί πήγε στραβά καί πού μάς τή φέρανε.
Τό ραντεβού αύτής τής έβδομάδας είναι στήν ΙΝΤΡΙΓΚΑ.
Καί μή μ’ άρχίζεις «μού τή σπάει» καί τά τέτοια πάλι. Μήπως
έγώ γουστάρω τά ρεμπετάδικα πού μέ σέρνεις; Έτσι κι άλλιώς
άν τά μπάρ ήταν λύση θά άνήκαν σέ κόμματα Έλα λοιπόν! Καί
μή φοβάσαι. Άκόμα, εύτυχώς!, τά μπάρ κρατούν τόν ούρανό.
Δέν τόν άφήνουν νά μάς πέσει στό κεφάλι.
Βαγγέλης Δεληπέτρος
27
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Μικρά μηνύματα

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
Τό ΜΟΡΕΛ, σάν κάθε ιστορία τού
εύγενέστατου κ. Ά ρ α νίτσ η είναι
προϊόν μιας άγνής άνθηρής κληρονο
μικότητας, προορισμένης νά άναπαράγει τήν εύγένεια, τή λεπτότητα τών
τρόπων καί τήν όμορφιά. Σκεφτόμενος τίς στρογγυλεμένες αιχμές του
θά ’πρεπε νά φοβάμαι: Φόβος σάν τήν
άσφάλεια μέσα στή μήτρα. Μοναχι
κός δρομέας μακρινών άποστάσεων.
Ρόζυ έσύ ξέρεις.
Πάνος Περιστέρης
Κέρκυρα

ΠΟΥΛΑΩ...
... μέθοδο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μέθοδος έκμάθησης ’Αγ
γλικών ή ανταλλάσσεται μέ παρόμοια
τών Γαλλικών. Τηλέφ. 77939157793516 έσωτ. 663.

ΑΝΑΖΗΤΩ...
παρέα

... κοπέλα

Άναζητεΐται παρέα γιά καλοκαιρι
νές διακοπές. "Αν είσαι 25-35 χρόνων,
σ ' άρέσουνοί «Έπιζήσαντες» τού'Αλεα, τό «Εεκαθάρισμα» του Ταβερνιέ,
ή “ Ανταπόκριση» τού Κούρκουλου
καί οί «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω», μπο
ρεί νά συμφωνήσουμε... (τηλεφωνή
στε μέσω Σχολιαστή).
Ν.Π.

Θέλω νά έπικοινωνήσω μέ τήν κο
πελιά πού συνάντησα στό αεροδρόμιο
τής Βουδαπέστης καί πήγαινε στή
Θεσσαλονίκη γιά νά δώσει ένα μάθη
μα ψυχολογίας στις 23.1.84.
Χρήστος Οίκονόμου
Λυσσάνδρου 13 — 10446 ’Αθήνα

... αλληλογραφία

... βιβλία

«’Από σάς νέοι σχολαστικοί άναγνώστες δέχομαι γράμματα σάν μιά
πρώτη προσπάθεια έπικοινωνίας μέ
τίς άνήσυχες άντιλήψεις σας. Ό λες
οί τάσεις ευνοούν τήν καλλιέργεια, οί
άσυνήθιστες έντυπώσεις τού περιβάλ
λοντος γοητεύουν. Περνώ τά 25, πι
στεύω δτι είμαι εύχάριστος Δημήτρης
Κρασονικολάκης. Γυθείου 81, 18544
Πειραιάς.

Ό ’Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σαμαρίνας ξεκίνησε τήν προσπάθεια γιά
ένίσχυση καί έμπλουτισμό τής μικρής — σέ σχέση μέ τίς άνάγκες τών
κατοίκων — βιβλιοθήκης τού χωριού.
Παρακαλοΰνται όσοι θέλουν νά συμ
βάλλουν σ’ αύτή τήν πρωτοβουλία, ή
όποια στοχεύει στήν έξύψωση τής
πολιτιστικής ζωής τού χωριού, νά
στέλνουν τά βιβλία άπό τόν ’Απρίλη
μέχρι τό Νοέμβρη στή διεύθυνση:
Κοινότητα Σαμαρίνας, νομού Γρεβε-

έμπνευση
Μορφή πού σβήνεις σκεπάζοντάς
σε ή σκιά, όνειρο πού γεννήθηκες
άπό τ’ άσκοπα ταξίδια κομματιασμέ
νο μυαλό άπόψε θά σέ σκορπίσω
στ’ άπειρο, πίνοντας στό πέτρινο πο
τήρι τήν ισορροπία τής ρουτίνας
τσουγκρίζοντας τό ποτήρι μ’ άκέφαλα σώματα καθώς άγάπες κατεβαί
νουν άπ’ τόν ούρανό στή μεθυσμένη
νύχτα. Κάτω άπό χλωμά φώτα φεύγει
ή ζωή μου μ’ ένα σωρό άνικανοποίητες έπιθυμίες ακονισμένα λεπίδια.
ΜΑΣ χωρίζουνε πολλά.
... Πρωί στήν Πατησίων φωνάζοντας δυνατά:
Δώστε μας τά χρόνια πίσω!
Διονύσης
Λευκάδα

έμπνευση
Είμαι κάπως έτσι.
Βλέπω τόν εαυτό μου στούς άγοραίους
καθημερινούς δρόμους
π.χ. καθαριστήριον ή ΕΞΑΨΗ.
Συμπορεύομαι μέ άνέραστους
κηδεμόνες νέων,
ρομαντικούς τριαντάρηδες
ρεαλιστές φαντάρους, όψιμες νέες·
Σουρεαλιστές μόνο γιά τήν υπέρβαση
ποιητές
όλοι, μά όλοι ντυμένοι μέ γραβάτα
καί χρυσά μανικετόκουμπα.
’Αναμασώ,
όχι δέν είμαι έγώ έτσι,
λέξεις δωματίου
πειραματικές μουσικές
στίχους λαϊκούς-τσιφτετέλια
ζεϊμπέκικο γιά τό ρυθμό,
νέα άπ’ τόν STOCKHAUSEN
μ’ άρέσει ή AVANT GARDE...
Δέν τούς δίνω τ’ άντίτιμο
καί μ’ έκβιάζουν,
καθρεφτίζομαι μέσα τους
μέχρι νά γίνω έκ πεποιθήσεως
τυχοδιώκτης
πού δέ θά τούς ξοφλήσω τι.
Βασίλης Πανόπουλος

Υ.Γ. Αφιερωμένο στούς άπανταχού
έραστές τής θλίψης.

... βιβλία
\ ? ΙΚ ρ έ ζ
Ό νεοσύστατος Μορφωτικός Έξωραϊστικός Σύλλογος Μουρικίου
Θήβας, στήν προσπάθειά του γιά
άναβάθμιση τού πνευματικού έπιπέδου τού χωριού του, προχώρησε στή
δημιουργία μιάς δανειστικής βιβλιο
θήκης.
Παρακαλοΰνται οί άναγνώστες τού
Σχολιαστή νά βοηθήσουν τήν προ
σπάθεια αύτή μέ τήν άποστολή βι
βλίων. (Στό όνομα Άκριβάκης Σπύρος).
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... περιοδικό
— ’Επιθυμώ, μανιωδώς καί έπιμόνως, τό πρώτο τεύχος τού «Κόκκορα
πού λαλεϊ στό σκοτάδι». "Αν σέ καμιά
άποθήκη ή άλλοΰ περισσεύει κανένα
No 1 Τεύχος, Στείλτε Σήμα: Ήλίας
Πολυχρονάκης. Πάροδος Πιμπλή 29.
"Αγιος ’Ιωάννης 731 00, Χανιά Κρή
της —

Σ-ί κάθε τεύχος ό Σχολιαστής θά δημοσιεύει δωρεάν
άγγελίες καί μηνύματα τών Αναγνωστών του. Γράψτε ή τη
λεφωνείστ ε μας ώς τίς 15 κάθε μήνα όποιοδήποτε σύντομο
κείμενο (μέχρι 40 λέξεις) θέλετε νά δημοσιεύσουμε.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
ΙΣΑΥΡΩΝ 10 — ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 114 71
ΑΘΗΝΑ.
τηλ. 3630781 — 3643635 — 3643695
κυκλοφορεί κάθε 1η τοΟ μήνα
Τεύχος 14, 1η Μαΐου 1984
Δρχ. 100
'Ιδιοκτησία:
s
«Γ. Πιτουρόπουλος κ ΣΙΑ» Ε.Ε.
Διαφήμιση: Τ. Ύπέρμαχος
Φωτοσύνθεση:
«Γ. Λεοντακιανάκος καί Υίοί» Ο.Ε.
Δουκίσης Πλακεντίας 31
Φωτογράφιση:
Λ. Μαστραντώνης
Βουκουρεστίου 15
'Εκτύπωση:
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ»
Πάρνηθος 51—53
Εκδότης:
Γ. Πιτουρόπουλος
Διεύθυνση:
Κ. Βουρνδς
Π. Παναγιώτου
Δ. Ψαρράς
Πολιτική:
X. Βερναρδάκης
Π. Γεωργίου
Μ. Κακλιδάκης
Α. Λαζαρίδου
X. Λαζαρίδης
Τ. Μαστραντώνης
Γ. Μηλιός
Κοινωνία:
Ε. Άρανίτσης.
Ν. Βαφειάδης
Α. Θεοδωρίδου
Λ. Καστάνας
Γ. Καραζάνος
Α. Μαυρομάτη
X. Μαχαίρας
Γ. Οίκονομέας
Μ. Παπαδάκη
Δ. Τρίμης
Τ. ‘Υπέρμαχος
Τ. Χριστοδουλοπούλου
Α. Ψαρρά
Πολιτισμός:
Θ. Γιάτσιος
Δ. Δεληολάνης
Μ. θεοδωρίδης
Τ. Καραϊσκάκη
Γ. Μακρής
Γ. Μαργαρίτης
Ν. Μαυρουδής
Δ. ΟΙκονομάκης
Σ. Παπασπύρου
Α. Περδίκης
Α. Τύρος
Β. Χατζή βασιλείου
Σ. Χρυσουλάκη
Καλλιτεχνική έπιμέλεια:
Α. Άηδόνης
Α. θεοδωρίδου
Μ. Καλογεράκου
Σ. Παντελάκης
Σκίτσο:
Β. Ελευθερίου
Π. Ζερβός
Γ. Κουρούδης
Σ. Παντελάκης
Γ. Χατζάκος
Κόμικ:
‘Αρκάς
Γελοιογραφία:
Γ. Ίωάννου
Φωτογραφία
Κ. Έλευθεράκης
Συνδρομές:
'Εσωτερικού: 6 τεύχη. Δρχ. 600
’Εξωτερικού: 12 τεύχη Δρχ. 1200
Εύρώπη: 6 τεύχη δρχ. 850
Ευρώπη: 12 τεύχη δρχ. 1700
'Αμερική — Αυστραλία 6 τεύχη δρχ.
1100

'Αμερική — Αυστραλία 12 τεύχη δρχ.
2200

Δημ. 'Οργανισμοί 12 τεύχη δρχ. 4.000
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ — ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Γιώργος Πιτουρόπουλος
Ίσαύρων 10 — Δαφνομήλη
114 71 ΑΘΗΝΑ

Γ ράμματα
Α π ολογία ένός... πράκτορα
Κύριε Διευθυντά,
Μού είναι γνωστό δτι οί κάθε κατηγο
ρίας χωροφύλακες καί άλλοι είδικοί
«φακελωτές» δέν έπιθυμούν παρά νά
ζούν στήν άνωνυμία, πού μόνο αύτή
έξασφαλίζει τήν άποτελεσματικότητα
τού έργου τους. Καί στόν κανόνα αυ
τόν, δέν μπορούσε βέβαια νά άποτελέσει έξαίρεση ό χωροφύλακας τής Ιδεο
λογίας ΣΚ, πού μέσα άπό τις στήλες
τού περιοδικού σας (τεύχος 12 3/84)
γνωστοποιεί στούς άναγνώστες του
στοιχεία τού φακέλου πού έχει καταρτί
σει γιά μένα — όπως καί οί έδώ άνθρω
ποι τής KGB. - καί τά όποια φεύ είναι
άνακριβή, παραπλανητικά καί έλλειπή.
Γιά τό λόγο αύτόν κύριε διευθυντά,
θά ήθελα νά καταχραστώ λίγο τού πο
λύτιμου χώρου σας, προκειμένου νά
ένημερώσω τόν φάκελο τού ΣΚ καί νά
«άπολογηθώ» στίς «κατηγορίες» πού
έμμεσα καί άμεσα έκσφενδονίζει έναντίον μου, χρησιμοποιώντας μέ ιδιαίτε
ρη δεξιοτεχνία τήν τεχνική τής υπο
ψίας. όπως αύτή διδάσκεται στίς ειδικές
σχολές τών χωροφυλάκων τής ίδεολογίας.
Καταρχήν, άς σημειώσει στίς ειδικές
ρουμπρίκες τού φακέλου του ό ΣΚ. δτι
είμαι 43 χρόνων, έχω ύψος 1.88, ζυγίζω
78 κιλά καί έχω σπουδάσει οικονομία,
δημοσιογραφία καί διοίκηση έπιχειρήσεων. Ά πό πολιτικής πλευράς διάκειμαι φιλικά πρός τή δυτικοευρωπαϊκή
σοσιαλδημοκρατία καί έχω πολλούς φί
λους στούς κόλπους τής λεγόμενης
γαλλικής αύτοδιαχειριστικής ή άμερικάνικης άριστεράς, έκπρόσωπος τής
όποιας στή σημερινή γαλλική κυβέρ
νηση είναι ό υπουργός Γεωργίας κ.
Μισέλ Ροκάρ.
Στό 'Ισραήλ έχω πάει μόνο ΜΙΑ
ΦΟΡΑ καί άρθρα γιά τή χώρα αύτή έχω
γράψει δύο. "Ένα στόν «Οίκονομικό
Ταχυδρόμο» καί ένα στήν «Έποπτεία».
'Επίσης, με τήν εύκαιρία αύτού τού
ταξιδιού μου έκανα καί μιά όμιλία γιά
τά βιομηχανικά κιμπούτς στό Κέντρο
Σοσιαλιστικών Μελετών τό φθινόπωρο
του 1981. Σ' δ,τι άφορά τή «συμπάθειά»
μου πρός τήν τουρκική χούντα έκφράζεται πολύ άδρά στό κείμενο πού υπέ
γραψα μαζί μέ τούς άλλους 190 δυτικοευροπαίους διανοούμενους καί δημο
σιογράφους τόν Φεβρουάριο τού 1982
καί τό όποιο χρησιμοποιήθηκε γιά τήν
καταδίκη τής δικτατορίας τού στρατη
γού Έβρέν στό Συμβούλιο τής Ευρώ
πης.
’Αναφέρει ό ΣΚ ότι έχω πάρει συνε
ντεύξεις «άπό μερικούς παλιούς κομμα
τικούς άξιωματούχους 'Ανατολικών
χωρών, πού ζούν στήν άφάνεια στή
Δύση καί άπορεί πώς τά κατάφερα καί
τούς βρήκα». Γιά καλύτερη ένημέρωση
τών άναγνωστών τού «Σχολιαστή» υπο
γραμμίζω δτι οί παραπάνω «άφανεΐς»
άξιωματούχοι όνομάζονται: Α λέξαν
δρος Ζηνόβιεφ, μέ συνολική κυκλοφο
ρία τών δύο τελευταίων βιβλίων του 2,5
έκατομ. άντίτυπα σέ 10 χώρες, Μικαέλ
Βοσλένσκι, τό βιβλίο τού όποιου μέ
τίτλο ή «Νομενκλατούρα» ξεπερνάει τά
2 έκατομμύρια άντίτυπα σέ Γαλλία,
Δυτ. Γερμανία καί Μπενελούξ, Ε.
Κουζνέτσοφ, μέ δύο βιβλία συνολικής
κυκλοφορίας 1 έκατομ. άντίτυπα, Βλ.

Μπουκόφσκι μέ πωλήσεις δύο έκατομμυρίων άντιτύπων στά βιβλία κλπ. κλπ.
Άπό άφάνεια καί άνωνυμία δηλαδή, ό
χωροφύλακάς μας πάει καλά.
"Ολους τούς παραπάνω και άλλους
πολλούς άντιφρονούντες τούς γνωρίζω
προσωπικά γιατί υπήρξα μέλος στό
παρελθόν δύο Διεθνών Επιτροπών γιά
τήν Αποκατάσταση τών Ατομικών 'Ε
λευθεριών στίς Ανατολικές Χώρες. Μέ
τήν ιδιότητά μου αύτή. είχα τακτικές
έπαφές μέ φυγάδες τών «σοσιαλιστικών
παραδείσων» καί δέν ήταν ιδιαίτερα
δύσκολο νά τούς στέλνω ερωτηματολό
γιο. Γιά καλύτερη ένημέρωσή σας, υπο
γραμμίζω δτι έχω στείλει πρόσφατα
έρωτηματολόγια στόν ήγέτη τής « Α λ 
ληλεγγύης» Λέχ Βαλέσα καί στόν Α 
λέξανδρο Σολζενίτσυν. Τά δύο νέα αυτά
στοιχεία ό ΣΚ μπορεί νά τά προσθέσει
στό σχετικό φάκελο.
Εύχαριστώ τόν ΣΚ γιά τά συγχαρη
τήριά του, άλλά τό βραβείο διαφημιστι
κής δημοσιογραφίας «Χρυσ. I Παπαδόπουλος» τό δίνει γιά λογαρισμό τού
άείμνηστου ιδρυτή της ή ΑΔΕΛ-COΜΡΤΟΝ έπειδή υπήρξε θεμελιωτής τής
διαφήμισης στή χώρα μας καί δχι γιά
άλλους λόγους. Μέρος τού βραβείου
πού πήρα τό διέθεσα στό Κέντρο Σο
σιαλιστικών Μελετών, καί ένα άλλο θά
άφιερωθεϊ στήν έκδοση ένός βιβλίου
μου γιά τή διαφήμιση
Τό άρθρο τού Πιέρ Ροζανβαλόν πού
δημοσίευσε ή « Έποπτεία», τό μετέφρα
σα έδώ καί άρκετά χρόνια άπό τή
γαλλική «Monde», άλλά δυστυχώς, ε
πειδή πέρασε ένας καί πλέον χρόνος
άπό τή δημοσίευσή του δέν έχω πλέον
τό άπόκομμα. Πάντως, διαβάζοντας στά
γαλλικά τό «L'age de l’autogestion»
( ’Εκδόσεις Seuil 1976) διαπίστωσα δτι
πραγματικά τό παραπάνω άρθρο είχε
χρησιμοποιηθεί καί σάν μέρος ένός
ειδικού κεφαλαίου τού βιβλίου αύτού.
Βιβλίο έξάλλου πού πολύ πετυχημένα
μεταφράστηκε στά έλληνικά άπό τούς
Δημήτρη Βεργίδη καί Λώρα Τζελέπογλου, καί έκδόθηκε άπό τόν οίκο « Α ν
δρομέδα» μέ τόν τίτλο «Αυτοδιαχείρι
ση: Τό μέλλον τού σοσιάλισμού».
Τέλος, ό ΣΚ, υπογραμμίζει δτι στόν
«Ταχυδρόμο», μέ θαυμαστές «άλχημεΐες» άπέδειξα δτι οί τραπεζούπάλληλοι κερδίζουν περισσότερα άπό τούς
βιομήχανους. Αύτή ή κατάφαση τού
χωροφύλακα τής ιδεολογίας είναι αίσχρή, γελοία.
Στή σ χετικ ή έρευνά μου, στίς

19/5/83, τά στοιχεία πού χρησιμοποίη
σα προέρχονταν κατά κύριο λόγο άπό
τούς 'Εθνικούς Λογαριασμούς καί δχι
άπό δικές μου άλχημεϊες. Και άν τά
στοιχεία αύτά έμφάνιζαν τούς τραπεζοϋπαλλήλους νά έχουν υψηλότερα ει
σοδήματα άπό τούς εργοδότες γενικά
— καί δχι μόνο άπό τούς βιομήχανους
— αυτό οφειλόταν — ύπογράμμιζα —
στό δτι οϊ έργοδότες (έμποροι, βιοτέχνες, βιομήχανοι κλπ) κάνουν μεγάλη
φοροδιαφυγή. Βέβαια, γιά τούς κάθε
λογίς άσφαλίτες, παρόμοιες λεπτομέ
ρειες, προκειμένου νά στηρίξουν τήν
πρακτική τής υποψίας eivat ήσσονος
σημασίας Προέχει τό πέταγμα λάσπης,
όπως στίς δίκες τής Μόσχας.
Μέ πρακτορικούς χαιρετισμούς
Ό πράκτορας τής Μοσάντ
καί τής«ΟδΤ»
Άθ. X. Παπανδρόπουλος
Υ.Γ Παρακαλώ τόν ΣΚ νά διαβιβάσει
ύστερα άπό έλεχγο τις πληροφορίες
μου καί στήν K G B , γιατί άν και αύτή
έχει τόσες άνακρίβειες στό φάκελό μου
ίσως κάποτε πάω άδικοχαμένος.

Κύριε διευθυντά.
Συμφωνώ άπόλυτα μέ τις άπόψεις πού
έκφράζει στό τελευταίο τεύχος τού
«Σχολιαστή» ό έπιστολογράφος σας κ
Λ. Σλάβης. σχετικά μέ τό λίβελλο πού
εξαπέλυσε ό ΣΚ κατά τού δημοσιογρά
φου Αθ. Παπανδρόπουλου, στόν «Σχο
λιαστή» τού Μάρτη 1984. Τό νά κατηγορεΐται ένας δημοσιογράφος γιά ύποστηρικτής τού καθεστώτος Έβρέν καί γιά
πράκτορας τού 'Ισραήλ, έπειδή τόλμη
σε νά γράψει πολλές άλήθειες γύρω άπό
τις οικονομικές σχέσεις Τούρκων και
Αράβων, άποτελεϊ έκδήλωση έπικίνδυνης νοοτροπίας και σοβαρής διανοητι
κής τύφλωσης
Επίσης, τό νά φιλοξενεί ένα προο
δευτικό περιοδικό παραόμοιες άπόψεις
άπό άνώνυμους επιστολογράφους, πι
στεύω δτι είναι δχι μόνο λάθος..
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Βουλγαρέλης
Άμαρυλλίδος 23 Π ψυχικό

Παλιά τεύχη τού «Σχολιαστή» μπορείτε νά βρείτε;
ΑΘΗΝΑ:
- Βιβλιοπωλείο «ΕΣΤΙΑ», Σόλωνος 60.
- Βιβλιοπωλείο «ΘΕΜΕΛΙΟ», Σόλωνος 84.
- Βιβλιοπωλείο «ΝΕΦΕΛΗ», Μαυρομιχάλη 9
- Βιβλιοπωλείο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Ακαδημίας 57
(έντός στοάς τής Όπερας).
- Βιβλιοπωλείο «ΠΟΡΕΙΑ», Σόλωνος 77.
- Βιβλιοπωλείο «ΒΑΒΕΛ», Ίπποκράτους 68.
- Στά γραφεία τού περιοδικού, Ίσαύρων 10 — Δαφνομήλη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κεντρική διάθεση.
Βιβλιοπωλείο «ΚΟΤΖΙΑ», Τσιμισκή 78.
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Βιβλιοπωλείο «ΔΩΔΩΝΗ 2», 28ης Όκτώβρη 25.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Βιβλιοπωλείο «ΠΡΑΞΙΣ», Βασ. Άνδρεαδάκη 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Βιβλιοπωλείο «ΠΑΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗ», Σμύρνης 17.
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Βιβλιοπωλείο «ΜΑΤΙ», Ά γ, Λαύρας 18
ΠΑΤΡΑ: «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-. Κανακάρη 69
ΛΑΡΙΣΑ: Βιβλιοπωλείο «ΚΕΡΑΜΟΣ», Κούμα 34
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Γράμματα
Πρότυπο καταπίεσης
Πριν άπό τέσσερεις μήνες καταγγείλα
με στόν ημερήσιο τύπο (Αυγή 23—11—
83, Ριζοσπάστης 27— II—83 καί 2—
12—83) τήν απαράδεκτη κατάσταση
πού επικρατούσε στή μονάδα μας. Δυ
στυχώς όμως άναγκαζόμαστε σήμερα
νά έπανέλθουμε, γιατί ή κατάσταση όχι
μόνο δέν έχει βελτιωθεί άλλά άκόμη
περισσότερο, ίσως νά μπορούσε νά ίσχυρισθεϊ κανείς ότι έχει χειροτερεύσει μιά καί ή διοίκηση, έχοντας διαπι
στώσει ότι δέν πρόκειται νά «έπιπληχθεί» γιά τή στάση της, άποχαλινώθηκε.
Συγκεκριμένα:
α. Γίνεται συστηματική καταπάτηση του
προγράμματος, μέ άποτέλεσμα νά μήν
υπάρχει ούσιαστικά έλεύθερος χρόνος,
ούτε κάν στά Σαββατοκύριακα. Ή κα
τάσταση αύτή έπιδεινώνεται μέ τό γε
γονός δτι είμαστε φορτωμένοι μέ πάρα
πολλές υπηρεσίες. Αύτό οφείλεται άπ' τή
μιά στό ότι δίνονται στό στρατοπεδάρ
χη καταστάσεις μέ αύξημένη τή δύναμη
τού τάγματος (π.χ τήν τελευταία φορά
δόθηκαν 18 άτομα έπιπλέον), άπ' τήν
άλλη, στό ότι ή διοίκηση κάνει ό,τι
μπορεί γιά ν' αύξήσει μόνη της τις
υπηρεσίες (π.χ. έβαλε μιά έπιπλέον
σκοπιά καί αύξησε τά όργανα άπό ένα
σέ τρία). ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι άκό
μη καί συνάδελφοι πού βγαίνουν ελεύ
θεροι υπηρεσίας έξαναγκάζονται νά
δουλέψουν. Ό λ ’ αύτά είναι έπακόλουθο τού διακηρυγμένου φόβου τού διοι
κητή ότι ·>στρατιώτες πού δέν έργάζονται
σκέφτονται, κι αύτό είναι έπικίνδυνο».
β. 'Υπάρχει άνιση μεταχείριση τών στρα
τιωτών σ'δλα τά έπίπεόα. Γιά παράδειγ
μα, ένώ ό διοικητής μοιράζει άπλόχερα
άδειες στούς «ήμέτερους» (σκανδαλώ
δης ή περίπτωση λοχία πού έπανειλημμένα παίρνει μιά μέρα άδεια μέ δέκα
μέρες οδοιπορικά), ή σ' αυτούς πού
στέλνονται γιά προσωπικές δουλειές
τού διοικητή (20ημερη άγραφη άδεια
σέ συνάδελφο γιά νά γράψει κάποια
διάλεξη τού διοικητή), στην πλειοψηφία τών στρατιωτών δίνονται έλάχιστες
άδειες καί βέβαια όλες γραμμένες (έ
φτασε στό σημείο νά δώσει 48ωρη
άδεια γραμμένη σέ συνάδελφο γιά τήν
κηδεία τής μητέρας του!). Κάτι πού
επίσης ύποδηλώνει τήν άνιση αύτή με
ταχείριση είναι ό τρόπος κατανομής
μας στίς έργασίες. Μπορούμε, σ' αύτό
το σημείο, ν' άναφέρουμε ότι τά γρα
φεία έπανδρώνονται μέ κριτήρια όχι τις

ούσιαστικές ή τυπικές γνώσεις μας άλ
λά μέ βάση τις πληροφορίες πού έχει ή
διοίκηση (άπό πού άραγε;) γιά τίς ιδεο
λογικοπολιτικές μας πεποιθήσεις. Εί
ναι χαρακτηριστική ή περίπτωση συνα
δέλφου γραφέα, μεγάλου σέ ήλικία, μέ
μεταπτυχιακές σπουδές, πού έπί 3 1/2
μήνες έκανε διάφορες άγγαρείες καί
τελικά ρίχτηκε σέ μή—έπιτελικό γρα
φείο τή στιγμή πού ή μονάδα άντιμετώπιζε έντονη έλλειψη γραφέων(!). Τέλος,
είναι χαρακτηριστικό τό ότι ένώ ή
μάζα τών στρατιωτών «τρέχει··, υπάρ
χουν περιπτώσεις συναδέλφων πού
«λουφάρουν» σκανδαλωδώς. Είναι χα
ρακτηριστική ή περίπτωση λοχία (τού
ίδιου πού άναφέραμε παραπάνω) πού
γιά διάστημα πολλών μηνών έκανε τίς
διακοπές του σέ φυλάκιο μέσα στό
στρατόπεδο. Μόνο πρίν άπό λίγες μέ
ρες πού ή διοίκηση διαπίστωσε τήν
άνάγκη νά έχει κάποιον έμπιστο γιά νά
••παρακολουθεί» τούς φαντάρους άποφάσισε νά τόν μετακινήσει σ ’ άλλη
θέση.

μπορέσω νά τούς μάθω καί έγώ.
Σάς ευχαριστώ,
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
Μηλιώκα Μαρία
Θεσ/νίκη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ—
706 ΤΜΧ ΚΙΛΚΙΣ
Γράψτε γιά τή μουσική πάνκ!
'Αγαπητέ Σχολιαστή,
Είλικρινά ντρέπομαι νά ομολογήσω
ότι δυστυχώς γιά μένα σέ άνακάλυψα
πρίν άπό 4 - 5 τεύχη· είναι όμως άναγκαίο νά τό πώ γιά νά δικαιολογήσω
τήν πρόταση πού θά κάνω παρακάτω:
Λοιπόν, σάν νέα άναγνώστρια, δέν
ξέρω τί γινόταν στά προηγούμενα 9
τεύχη. Θα παρακαλούσα πάντως,άν δέν
έχει γίνει μέχρι τώρα, νά κάνετε ένα
άφιέρωμα στήν punk μουσική καί γενι
κότερα στό κίνημά της, στό τί ζητάει,
στίς ιδέες της κ.λ.π., κ.λ.π. Αύτό τό
ζητώ γιά νά μάθει καί ό υπόλοιπος
κόσμος μέσω τής άντικειμενικής κάλυ
ψης τού θέματος άπό τό περιοδικό, ότι
έπιτέλους καί έμείς είμαστε άνθρωποι,
πού δέν έχει κανείς μά κανείς δικαίωμα
νά τούς φτύνει στό δρόμο σά σκουλή
κια. "Αν έχει γίνει τέτοιο άφιέρωμα.
θερμή παράκληση νά μού ύποδείξεις τό
τεύχος γιά νά μπορέσω νά τό διαβάσω.
Ά ν όχι, σάς παρακαλώ νά γίνει κά
ποια σχετική προσέγγιση στό όλο θέμα
punk καί punk-rockers, άν πάλι υπάρ
χουν κάποιοι λόγοι πού αύτό είναι
άδύνατο, σέ άπάντησή σας είτε μέσω
τού περιοδικού είτε κάπως άλλιώς, νά

Ή έξαίρεση
'Αγαπητέ Σχολιαστή σού εύχομαι γιά
πολλά πολλά χρόνια νά μού τρώς κάθε
μήνα λίγες ώρες, καί χαλάλι σου γιατί
τ' άξίζεις.
Ό λα σας καλά, οί έρευνές σας οί
καλύτερες. Να 'λείπε όμως εκείνος ό
Αρκά... Δυό όλόκληρες κρύες σελίδες,
άντιστάθμισμα στίς υπόλοιπες πού 'ναι
ζωντανές καί ζεστές.

Χρηστός Οικονόμου
Λυσσάνδρου 13. 10446
ΑΘΗΝΑ

Καταγγελία φαντάρων
Εμείς οί φαντάροι τού 601 Τ.Π. Σίνδου
καταγγέλλουμε:
Τήν άπάνθρωπη καί έξευτελιστική
μεταχείρισή μας άπό τούς άξιωματικούς. Συγκεκριμένα ό λοχαγός Γιανναπάς τού 2ου λόχου μάς θεωρεί ζώα,
άποκαλώντας μας «κάφρους», «γουρού
νια». Μάς τρομοκρατεί κάθε πρωινή
άναφορά ρίχνοντας συνεχώς βαριές
ποινές γιά άσήμαντους λόγους. Βάζει

ΣΤΕΓ ΑΝΩΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ
1 ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ
t t llilZ E I l!
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1
λεω νίδας α.γεωργιου

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
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Μερικοί φαντάροι τού 601 Τ.Π.

ΤΑΡΑΤΣΩΝ - ΤΟΙΧΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕ
ΝΩΝ - ΠΙΣΙΝΩΝ - ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ.
ΟΙΚΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΝ - ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΜΟΝΩΤΙ
ΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ
ΤΟΙΧΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΙΝΣΤΙ
ΤΟΥΤΑ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΥ
ΛΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΑΙ ΡΟΖΕΤΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ: ΑΛΑΜΑΝΑΣ 58
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 18
Ν. ΛΙΟΣΙΑ
τηλ. 26.34.674 - 57.41.362

τούς παλιούς φαντάρους πού έχουν κα
ταντήσει θέλοντας καί μή τσιράκια του
νά μάς «πηδάνε».
Ένα παράδειγμα: γιά νά διανυθεί ή
άπόσταση άπό τό λόχο στά έστιατόρια
(γύρω στά 150 μέτρα) χρειάζεται τουλά
χιστο μισή ώρα κι άτσάλινα νεύρα, έξ
αίτιας τών καψονιών πού γίνονται μέ τή
μορφή άτέλειωτων μεταβολών, ήμιαναπαύσεων, βήμα σέ στύλ παρέλασης καί
προσωπικών καταεξευτελισμών, κι άν
τολμήσεις νά βγεις παραπονούμενος σέ
περιμένει ή τιμωρία.
Ό σο δέ γιά τίς άδειες, άναγκάζεσαι
νά σέρνεσαι σά σκουλήκι άπό τή μιά
άνάκριση στήν άλλη κι όταν τελικά
έχεις γίνει κουρέλι κόβεται ή άδεια
φεύγοντας άπό τό λοχαγό άνακριτή μέ
5 μέρες κράτηση έπειδή δέν καθόσουν
καλά προσοχή μπροστά του.
'Επίσης καταγγέλλουμε τόν λοχαγό
Τσιγάρα τού 1ου λόχου γιά τίς ίδιες
τρομοκρατικές μεθόδους πού μάς επι
βάλλει καταεξευτελίζοντάς μας συστη
ματικά, π.χ. μιά μέρα μάς έπιθεώρησε
γυμνούς ένώ έκανε τρομερό κρύο γιά νά
δει άν τά έσώρουχά μας ήταν καθαρά,
όχι βέβαια άπό ένδιαφέρον άλλά γιά
έξευτελισμό.
Άλλά μέ μεγάλη χαρά πληροφορού
με τό Γιανναπά, τόν Τσιγάρα κάθε έναν
τού είδους τους δτι είμαστε άνθρωποι
πού σκέφτονται,
πού ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ.
ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ
ΜΑΣ
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΚΑΨΟΝΙΑ
12 ΜΗΝΗ ΘΗΤΕ8Α - ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 20-1

(άντικαθιστοΰν τά γύψινα)

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΡΩ

o x m ifa m n c

ν τρκο ύ

Μ ζ Ν ΙΟ

Oi διαγραφές
στην Ε.Γ.Ε.
Τ Ι Σ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ μέρες ό ημερήσιος τύπος
ένημέρωσε τό κοινό γιά τά γινόμενα στην
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ό αντιπολι
τευόμενος τύπος σύσσωμος, μέ Ισχυρή δόση
καυστικής εΙρωνείας, πολλής φαντασίας καί
σαρκασμού, ευκαιρία νά χλευάσει επώνυμα πρό
σωπα ένός χώρου πού αμφισβητεί. Ό συμπολιτευόμενος τύπος, έλάχιστος ή άλήθεια είναι, μέ
ιδιαίτερα προσοχή να παρουσιάσει τήν είδηση
μέν, άλλά γιά νά προστατεύσει τόν γενικότερο
προοδευτικό πολιτικό χώρο άπό μιά κριτική
ματιά τού πλατύτερου αναγνωστικού κοινού.
Κάτι συμβαίνει στήν ΕΓΕ, άλλά ας μήν τό
σκαλίσουμε καί πολύ γιατί καί γενικότερες
πολιτικές σκοπιμότητες θίγονται καί... δέν βα
ριέσαι, Γυναικεία 'Οργάνωση είναι, κάπου θά
τά βρούνε μόνες τους.
Έ λοιπόν, γιά νά μπει τό μαχαίρι βαθιά στήν
κρίση τής ΕΓΕ πρέπει σίγουρα καί πρωταρχικά
νά πονάς γ ι’ αυτό πού λέγεται Γυναικείο Ζήτη
μα καί Γυναικείο Κίνημα, νά ξεχάσεις τίς
πολιτικές σκοπιμότητες, νά άπαλλαγεΐς άπό τό
σύνδρομο των έπωνύμων πού πρέπει νά καλυ
φθούν καί νά σκύψεις πάνω στή Γυναίκα, τήν
άπλή Γυναίκα πού μόλις τήν δεκαετία τού 1970
καί κυρίως μετά τό 1974 στήν Ε λλάδα άρχισε
νά συνειδητοποιεί τά πραγματικά αίτια τής
καταπίεσής της καί νά δραστηριοποιείται μέ
αγωνιστική διάθεση γιά τήν κοινωνική της
άπελευθέρωση μέσα άπό μαζικούς γυναικείους
διεκδικητικούς πολιτικούς χώρους, άνεξάρτητους άπό κομματικούς μηχανισμούς, πού άναπόφευκτα καταλήγουν στήν κομματική Ιεράρχηση
τής διεκδίκησης, στόν περιορισμό τής πολυφω
νίας, στόν έλεγχο τής διακίνησης τού φεμινι
στικού προβληματισμού, στήν άναπαραγωγή
άνδρικών δομών λειτουργίας.
Ή ΕΓΕ, μετά άπό πολύμηνη μελέτη ιδεολο
γικών τάσεων καί απόψεων, φτάνει στήν πρώτη
Συνδιάσκεψη τόν Δεκέμβρη τού 1982 καί τά
μέλη της άπ’ όλη τήν 'Ελλάδα ομόφωνα αποδέ
χονται τήν ιδεολογία τού Φεμινισμού Σοσιαλι
σμού καί βάζουν τά θεμέλια ένός οργανωτικού
σχήματος πού άντικατοπτρίζει τήν κατακτημένη Ιδεολογία.
Θά 'πρεπε ίσως έκεΐνο τόν Δεκέμβρη τού
1982 νά τόν άναλύαμε περισσότερο. 'Εμείς
περιοριστήκαμε στό νά χειροκροτήσουμε τά
άποτελέσματα τής πρώτης μας Συνδιάσκεψης
χωρίς νά σκύψουμε ιδιαίτερα σέ κάτι πρωτό
γνωρα φαινόμενα. ’Επώνυμες γυναίκες, πετυχη
μένα στελέχη, προσπάθησαν νά επιβάλουν τήν
άποψή τους γιά τό 'Οργανωτικό Σχήμα μέσα
άπό τήν προσωπική τους άκτινοβολία, πού
κανείς σίγουρα δέν τούς τήν άμφισβητεΐ, άλλά
μέ ένα μανδύα έξουσίας άνάρμοστης ένός χώ
ρου πού μόλις είχε διακηρύξει τήν Αυτόνομη
Σοσιαλιστική ταυτότητά του.
Έ τσ ι είδαμε τίς δικές μας θέσεις καί άπόψεις
νά τίς μετατρέπουν σέ αμφισβήτηση τού προ
σώπου τής Προέδρου. Είδαμε νά μάς μετατρέ
πουν σέ έπικίνδυνους επαναστάτες πού στόχο
είχαμε τήν άποδυνάμωση τής ΕΓΕ; Τής προέ
δρου; Τού Διοικητικού Συμβούλιου; Ρωτηθήκα
με ΓΙΑΤΙ; 'Επαναστατείς όταν καταπιέζεσαι.
’Εμείς δέν καταπιεστήκαμε. "Ημασταν έλεύθε34

ρες νά έκθέσουμε τίς θέσεις μας γιά τήν οργα
νωτική δομή, γιατί στήν ιδεολογική ταυτότητα
ήμασταν ομόφωνες. Κτυπάμε τήν πρόεδρο; ΓΙΑ
ΤΙ; Είναι μιά φωτεινή φυσιογνωμία, άγωνίστρια, φεμινίστρια, ακούραστη και ΓΥΝΑΙΚΑ.
'Αποδυναμώνουμε τό Διοικητικό Συμβούλιο τής
ΕΓΕ; ΓΙΑΤΙ; Τό Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε
έμείς, ίσες μεταξύ ίσων, ή ΕΓΕ είμαστε ΟΛΕΣ
ΕΜΕΙΣ.
Σήμερα μπορούμε νά πούμε πώς πρέπει νά
ψάξουμε τή γένεση τής κρίσης σ ’ αύτήν τήν
πρώτη Συνδιάσκεψη. Ή ταν ή πρώτη φορά που
μέλη τής ΕΓΕ γίναμε ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ. Αύτό
τό ΕΣΕΙΣ όμως ήταν καταλυτικό. Άποδιοργάνωσε άτομα, έκμηδένισε λειτουργίες, υποβάθμι
σε αγω νιστικότητα, κλόνισε διαπροσωπικές
σχέσεις και γεννοβόλησε τίς έξουσιάστριες καί
τίς έξουσιαζόμενες. Τά πειθήνια όργανα καί τίς
άμφισβητούμενες, τίς άνυπάκουες, τίς άνεπιθύμητες. ’Ενώ ή πρώτη Συνδιάσκεψη είχε ομόφω
να άπορρίψει τή δημιουργία πειθαρχικού όργάνου, άρχίζει ν' άκούγεται ή λέξη ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
καί γιά πρώτη φορά μετά άπό τήν παραίτηση
μελών τής ’ Επιτροπής ’Επαρχίας άπό τήν ομά
δα δουλειάς, όχι άπό τήν ΕΓΕ, έπιβάλλεται
πειθαρχική ποινή, έτσι αύθαίρετα. Είναι ή πρώ
τη νίκη τής έξουσίας, είναι τό πρώτο τραύμα
στό σώμα τής ΕΓΕ, είναι τό πρώτο βήμα πού
λαδώνει τά γρανάζια λειτουργίας μέ ανδρικές
πρακτικές. Έ γινα ν προσπάθειες ξεπεράσματος
τής κρίσης, μόνο πού αύτές οί προσπάθειες
βάθυναν τό χάσμα. Μάς πρότειναν χέρι στυγνής
έξουσίας, άντιπροτείναμε χέρι Φεμινιστικής ’Ι
δεολογίας. Χαρακτηρίστηκε ύποπτο, «ΠΑΤΕΡ
ΝΑΛΙΣΤΙΚΟ», κακοπροαίρετο.
Τότε συνειδητοποιήσαμε πώς ή ΕΓΕ σιγά-σιγά, άλλά σταθερά άλλαζε μορφή. Έπαιρνε τήν
μορφή τού Γυναικείου Κόμματος, καί στούς
κόλπους του θέριεψε ένας έξαντλητικός άγώνας
έξουσιαστικοΰ άνταγωνισμοΰ.
Γυναίκες έπώνυμες καί γυναίκες έπωνύμων
άνδρών θέλουν τήν ΕΓΕ κάτω άπό ένα μηχανι
σμό χειραγωγημένο, πειθαρχημένο πού τόν χει
ρίζονται έτσι, άπάιτώντας άπό τό Γυναικείο
Δυναμικό κατευθυνόμενη σκέψη, κομματική
πειθαρχία, έλεγχο κάθε έρευνητικής διάθεσης.
Αυτή ή λειτουργία, γνωστή καί άπαραίτητη στά
κόμματα, δέν έξυπηρετεί τήν άφύπνιση τής
νοικοκυράς, τής έργαζόμενης, τής έργάτριας,
τής άγρότισσας, ούτε καλλιεργεί αγωνιστική
συνειδητοποίηση, ούτε προάγει τό Γυναικείο
Κίνημα, πού άπό μόνο του είναι ένας επαναστα
τικός χώρος. ’Αντίθετα, προετοιμάζει γυναίκες
κομματικά στελέχη μέ άνδρική νοοτροπία καί
σκέψη.
Τούς δεκαπέντε μήνες τής αύθαίρετης πειθαρ
χικής ποινής μας μέ πολλή έκπληξη μάθαμε
πώς ή κριτική λέγεται καί συκοφαντία, πώς
πρόσωπα μέ άκτινοβολία μετατρέπονται σέ θε
σμούς καί δέν είναι ίσες μεταξύ ίσων, πώς ή
άλληλεγγύη, ή άλληλοεκτίμηση, ή άλληλοβοήθεια, ή φιλία μεταξύ γυναικών λέγονται καί
διάβρωση τής οργάνωσης, πώς κάποιος ιδιαίτε
ρος προβληματισμός μπορεί καί νά έπιφέρει
διχόνοια, πώς ή άπασχόληση ένός άριθμοΰ
γυναικών μέ ένα κοινωνικό φαινόμενο, τό φαι
νόμενο τής πορνείας, σέ περίοδο μάλιστα αύ
θαίρετης τιμωρίας τους, λέγεται όμαδοποίηση.

TO M TO M
Τέλος, oi λέξεις αποκτούν νόημα πολιτικό μόνο
άπό τό στόμα τής έξουσίας, οί ίδιες λέξεις άπό
τό στόμα τών άπλών γυναικών είναι λασπολο
γία καί αμφισβήτηση έκλεγμένων οργάνων.
Πόσο εύκολα καί άνώδυνα απομακρύνονται
αυτές οί γυναίκες, όταν καταλΰεται κάθε δημο
κρατική διαδικασία. Πόσο εύκολα καί άνώδυνα
έκτελούνται ομαδικά άπό τίς λίγες πού ΓΝΩΡΙ
ΖΟΥΝ καί έχουν τή δυνατότητα να καταπατούν
το άναφαίρετο δικαίωμα κάθε ελεύθερου άνθρώπου νά υπερασπίζει τόν εαυτό του.
Καί ρωτάμε: Αυτές οί μαζικές εκκαθαρίσεις
ποιόν σκοπό εξυπηρετούν; Τό Γυναικείο Κίνη
μα ή τό πισωγύρισμά του; Σέ περίπτωση πού ή
ηγεσία έχει δίκιο, οί δεκατέσσερις γυναίκες θά
καταστρατηγούσαν τούς στόχους καί θά άποπροσανατόλιζαν 10.000 μέλη; Αυτό τί υποδηλώ
νει; Μήπως πώς ή ΕΓΕ άπέτυχε νά συνειδητο
ποιήσει τά μέλη του ή μήπως δέ θέλει τώρα πιά
αυτή τή γυναικεία αγωνιστική συνειδητοποίηση καί άπομάκρυνε μέλη ένεργά πού επιμένουν
νά διακηρύσσουν τούς άρχικούς βασικούς στό
χους τού γνήσιου Γυναικείου Κινήματος;
Σέ μιά Φεμινιστική Σοσιαλιστική ’Οργάνωση
πού κάποτε δήλωνε «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑ
ΦΟΥΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ», αυτές οί διαγραφές ποιά
φεμινιστική παγκόσμια ιδεολογία καλύπτουν;
ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ; ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑ
ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙ
ΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ; ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΑ
ΞΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ;
Γιατί τόσο αύταρχικά πνίγηκε ή φωνή μας
γιά δεκαπέντε μήνες; Μήπως παίζεται στήν ΕΓΕ
ένα χοντρό παιχνίδι έξουσίας πού σίγουρα
προβλημάτισε τίς άπλές γυναίκες στίς όποιες, ή
ίδια ή ΕΓΕ δίδαξε τήν άντεξουσιαστική συμπε
ριφορά, τή συλλογικότητα, τήν ισότητα, τόν
άνθρωπισμό τής Γυναίκας;
Ή κρίση στήν ΕΓΕ, τόν μαζικότερο γυναι
κείο χώρο, ίσως ξεπεράστηκε, ή θά ξεπεραστεϊ.
Ή κρίση όμως καί τό κτύπημα τού αυτόνομου
Γυναικείου Κινήματος διογκώνεται.
Κρίμα γυναίκες νά μάς άποδείξουν πώς ή
έξουσία μπορεί νά άγκαλιάζει τήν ιδεολογία γιά
νά έξυπηρετήσει σκοπιμότητες, γιά νά καλλιερ
γήσει άγωνιστικότητα πού θά τήν χρησιμοποιή
σει όποτε, όταν καί όπως κρίνει.
'Εμείς οί άπλές, οί άνώνυμες μέσες Έλληνίδες άπό έδώ, άπέναντί μας οί έπώνυμες, οί
ισχυρές. "Ανισος ό άγώνας, τόν κάνουμε όμως
γιατί πιστεύουμε στή γυναικεία άπελευθέρωση.
Συναισθηματική καί άπολιτική κουβέντα αυτή,
θά ποΰν οί Ισχυρές. Ευτυχώς δέ χάσαμε τό
άνθρώπινο συναίσθημα, θά πούμε έμεΐς.
Καί κάτι ακόμα. Ή ΕΓΕ φέρνει στό Γυναι
κείο Κίνημα μιά καινούργια πρακτική μέ πολύ
έπικίνδυνες προεκτάσεις. Αυτές οί ίδιες οί δια
γραφές είναι άντιδεοντολογικές στόν φεμινιστι
κό χώρο, πόσο μάλλον όταν άποφασίζονται άπό
ένα άναρμόδιο όργανο μέ τό αίτιολογικό ότι
άναλαμβάνει τήν πολιτική εύθύνη τής αύθαίρετης πράξης. Καινούργια πρακτική πού άποδυναμώνει καί καταργεί τό ρόλο ένός άνώτερου
όργάνου, τής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, πού
θά 'πρεπε πρωταρχικά νά έχει τή δυνατότητα νά
λειτουργεί δημοκρατικά, νά άποφασίζει, καί νά
καλλιεργεί τό συναίσθημα στά μέλη πώς δέν
επιτρέπει τή βάναυση παραβίαση κάθε έννοιας
ισότητας καί δικαίου.
ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΓΕ;
Έλσα Σπαρτιώτη, Γιούλι Γωγιάκου, Χριστίνα Άγγελίόου, Βάσω Μόραλη, 'Ολυμπία Μπάτα, Μαρία
Ζησάκη, Μπέσαν Παπαθεοόώρου, Μαντώ Παπαφωτίον, Ρένα Σταματοπούλου, Μαργαρίτα Σταματοπούλου, Λίλιαν Πατσοΰ, Ειρήνη Σωτηροπούλου.

■ Ή «Ένωση Γυναικών Ελλάδας», φεμινιστι
κή σοσιαλιστική οργάνωση, στό πλαίσιο τής
όποιας δραστηριοποιούνται γυναίκες πού βρί
σκονται κυρίως στήν ιδεολογικοπολιτική έπιρροή τού ΠΑΣΟΚ είναι σωματείο κατά τόν νομικό
της τύπο.
■ Οί διαφωνίες πού οδήγησαν τελικά στίς
διαγραφές — καί φαίνεται ότι δέν είναι άπλά καί
μόνο διαφωνίες πάνω σέ όργανωτικά θέματα —
ξεκίνησαν άπό τό πρόβλημα τού τρόπου έκλογής τού Διοικητικού συμβουλίου τής ΕΓΕ. Τό
άπερχόμενο Δ.Σ. πού ήταν συσπειρωμένο γύρω
άπό τήν πρόεδρο κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου
υποστήριξε τήν έμμεση εκλογή τού Δ.Σ. άπό τό
συνέδριο τών άντιπροσώπων τής ΕΓΕ. 'Αντίθε
τα, οί διαγραμμένες γυναίκες, πού ήταν κατά
βάση μέλη τής 'Επιτροπής 'Επαρχίας τής ΕΓΕ
υποστήριξαν τήν άμεση έκλογή τού Δ.Σ. άπό τίς
όργανώσεις βάσης έτσι ώστε τά μέλη νά ψηφί
ζουν στόν τόπο τους καί νά συμμετέχουν πιό
ένεργά στήν όλη ζωή τής όργάνωσης. ’Επίσης,
ή 'Επιτροπή ’Επαρχίας πρότεινε τή δημιουργία
ένός Πανελλαδικού όργάνου άπό έκπροσώπους
τών τοπικών παραρτημάτων τής ΕΓΕ μέ έξουσίες άνώτερες άπό τό Δ.Σ.
Ή τελευταία πρόταση πού υποστηρίχτηκε
ισχυρά στήν άτυπη συνδιάσκεψη τής ΕΓΕ πού
έγινε τόν Δεκέμβρη τού 1983 καί άπορρίφτηκε μέ
μικρή διαφορά ψήφων ήταν ή άφορμή τής
όξυνσης τών σχέσεων μεταξύ Δ.Σ. τής ΕΓΕ καί
'Επιτροπής ’Επαρχίας.
■ Τό κλίμα στίς σχέσεις τών δύο όργάνων τής
ΕΓΕ όξύνεται συνεχώς (υβριστικοί χαρακτηρι
σμοί, άντεγκλήσεις κλπ.). Τελικά τό Δ.Σ. άνακαλεί τήν κ. Καλουδάκη πού είναι ό σύνδεσμός του
μέ τήν 'Επιτροπή 'Επαρχίας καί στή θέση της
τοποθετείται ή κ. Ντιντή Γιαννοπούλου. Ή
ένέργεια αυτή όδηγεί σέ παραίτηση 18 άπό τά 20
μέλη τής 'Επιτροπής 'Επαρχίας. Σέ άπάντηση
τό Δ.Σ. έπιβάλλει ποινές στίς παραιτηθεΐσες καί
άπαγορεύεται ουσιαστικά ή συμμετοχή τους στή
ζωή τής όργάνωσης.
■ Μέ πρωτοβουλία μιδς ομάδας γυναικών πού
άποτελεϊται άπό γυναίκες κυβερνητικά στελέχη
καί εύρωβουλευτίνες τού ΠΑΣΟΚ — πού τό Δ.Σ.
τής ΕΓΕ υποθάλπει — μαζεύονται υπογραφές γιά
τή διαγραφή τών 18 πρώην μελών τής 'Επιτρο
πής 'Επαρχίας. Παρά τίς προσπάθειες γιά μιά
συμβιβαστική λύση οί άντιθέσεις όξύνονται
ένόψει άρχαιρεσιών.
■ Τά πρώην μέλη τής 'Επιτροπής 'Επαρχίας
υποβάλλουν νόμιμα υποψηφιότητα γιά τίς έκλογές
τής Ιης 'Απριλίου 1984 γιά τήνάνάδειξη Διοικούσας 'Επιτροπής τού παραρτήματος τής 'Αθήνας
καί γιά τήν άνάδειξη συνέδρων πού θά συμμετεί
χαν στήν Πανελλαδική Συνδιάσκεψη γιά τήν
άνάδειξη τού Πανελλαδικού Διοικητικού Συμ
βουλίου τής ΕΓΕ.
■ Στίς 19-3-1984 συνεδριάζει τό Δ.Σ. τής ΕΓΕ μέ
συμμετοχή καί τής προέδρου κ. Μ. Παπανδρέου
καί άποφασίζει τή διαγραφή τών διαφωνούντων
γυναικών — άποκλείοντάς τες έτσι άπό τίς
έκλογές — χωρίς νά τίς καλέσει σέ άπολογία ή
νά άπαγγείλει συγκεκριμένη κατηγορία. Ή γνω
στοποίηση τής διαγραφής γίνεται ταχυδρομικά
μέ συστημένη έπιστολή. Σέ άνακοίνωσή του τό

Δ.Σ. (ημερομηνία 20-3-1984) άναφέρει ότι αιτία
τής διαγραφής είναι ή «συκοφάντηση τής Προέ
δρου καί τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΕΓΕ
καί ή δημιουργία χωριστής ομάδας, πού έδρασε
συκοφαντικά κατά μελών καί διαβρωτικά έναντίον τής Ένωσης, καί έπέφερε άναστάτωση καί
διχόνοια στίς σχέσεις μεταξύ τών μελών».
■ Στίς 21-3-1984, στή συνεδρίαση τών έπιτροπών τής ΕΓΕ. τά μέλη τού Δ.Σ. άνακοίνωσαν τήν
άπόφαση τής διαγραφής μέ μία έπιστολή πού
άναφερόταν άόριστα στά μέλη τής ΕΓΕ — καί
τήν όποια άρνήθηκαν νά καταθέσουν στά πρα
κτικά — χωρίς νά έπιτρέψουν σχόλια ή διάλογο.
Ή ενέργεια αυτή είχε σάν άποτέλεσμα νά
παραιτηθούν όλα τά μέλη τής 'Επιτροπής Τύπου
καί πολλά μέλη άπό άλλες 'Επιτροπές τής ΕΓΕ.
'Επίσης παραιτήθηκε ή Γενική Γραμματεύς τού
Σωματείου κ. "Αννυ Πιτσιώρη καί ένα άκόμη
μέλος τού Δ.Σ. ή κ. Μάτα Καλουδάκη-Πολυχρονοπούλου.
■ Στή Γενική Συνέλευση τής 31-4-1984 τό
άπερχόμενο Δ.Σ. μεθόδευσε τήν έπικύρωση τής
διαγραφής τών διαφωνούντων γυναικών — άποκλείοντας βέβαια τή συμμετοχή τους στή Γ.Σ.
Συγκεκριμένα, στόν άπολογισμό του τό Δ.Σ.
συμπεριέλαβε καί τό θέμα τής διαγραφής καί
ζήτησε άπό τή Συνέλευση ενιαία καί μέ μία ψήφο
νά έγκρίνει τόν άπολογισμό άρνούμενο νά τεθεί
σάν ξεχωριστό θέμα τό ζήτημα τής διαγραφής.
Παρά τίς 42 ένστάσεις πού έγιναν, τό προεδρείο
τής Συνέλευσης άρνήθηκε μέχρι τέλους τήν
ξεχωριστή συζήτηση καί ψηφοφορία γιά τή
διαγραφή. Τελικά ή Γενική Συνέλευση μέ φανερή
ψηφοφορία (Τό προεδρείο δέν δέχτηκε ένσταση
γιά μυστική ψηφοφορία, μιά καί μαζί μέ τόν
άπολογισμό υπήρχε θέμα διαγραφής) άποφάσισε
τήν έγκριση τού άπολογισμού καί τή διαγραφή
μέ 110 υπέρ 7 άποχές καί τήν πλειοψηφία τών
μελών νά άποχωρούν σέ Ενδειξη διαμαρτυρίας.
■ Τέλος τήν έπομένη ήμέρα, 1-4-1984, ήμέρα
διεξαγωγής τών έκλογών, ή πρόεδρος τής ’Εφο
ρευτικής Επιτροπής κ. ’Αγλαΐα Σταφυλά άρνή
θηκε νά παραλάβει τίς Ενστάσεις κατά τού
κύρους τών έκλογών πού πρότειναν οί διαγραμ
μένες γυναίκες μέ άποτέλεσμα νά γίνει έπίδοση
μέ Δικαστικό Επιμελητή πού τίς θυροκόλλησε.
■ "Ηδη οί διαγραμμένες γυναίκες τής ΕΓΕ
θεωρώντας παράνομες όλες τίς ένέργειες τού
Δ.Σ. καί τήν άπόφαση τής Γενικής Συνέλευσης
Εχουν προσφύγει στά δικαστήρια γιά τήν άκύρωσή τους. Στίς 31 Μαΐου συζητείται ή άγωγή τους
καί στίς 30 ’Απριλίου τά άσφαλιστικά μέτρα.
■ Τό έρώτημα γιά όλους καί όλες έμάς πού δέν
ζούμε τήν Ιστορία «άπό τά μέσα» έξακολουθεϊ νά
παραμένει πιά ή ουσία τών διαφορών. Ποιές
ιδεολογικές διαφορές γιά τήν όργάνωση καί
άνάπτυξη τού «σοσιαλιστικού φεμινιστικού κι
νήματος» βρίσκονται πίσω άπό τίς όργανωτικές
διαφορές; Μήπως οι πολιτικές συγκρούσεις στό
χώρο τού ΠΑΣΟΚ καί έν δψει μάλιστα συνε
δρίου μεταφέρθηκαν καί στήν ΕΓΕ μέ αύτό τόν
ιδιότυπο τρόπο; "Η οί φήμες γιά τήνΐδρυση ένός
«γυναικείου Υπουργείου» καί οί φιλοδοξίες πού
Εκτρέφονται όδηγούν στήν Εξαφάνιση μέ όργα
νωτικά μέτρα τών πιθανών άντιπάλων. "Η ...
ίσως λίγο άπό όλα...

Σ
35

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μ ΕΜ Ο ΝΩ Μ ΕΝΑ άσήμαντα γεγονότα θρυμ
ματίζουν τήν εικόνα τής κοινωνικής γαλήνης.
‘Ομάδες καί άτομα, σπρωγμένα στό περιθώριο,
δέχονται δλο τό βάρος τής άστυνομικής βίας
που δέν διοχετεύεται σήμερα ατούς Ιστορικά
«καταξιωμένους» άποδέκτες της. Τό κράτος δέν
άπειλεΐ πιά τόν πολίτη. Τόν προστατεύει άπό τά
«παράσιτα». Ή «έπιχείρηση άρετής» κερδίζει
τη συμπαράσταση ή, έστω, έξασφαλίζει τήν
άδιαφορία μπροστά στήν άστυνομική αύθαιρεσία. Ό λες οΐ έφημερίδες πρόβαλαν τά έπεισόδια στήν πρόσφατη δίκη τών τραβεστί (19/3).
Τό άποτέλεσμα όμως πού προκαλοΰσαν τά ρε
πορτάζ δέν ήταν παρά νά έξάψουν τήν περιέρ
γεια.
Β ρ ΕΘΗΚΑ στά δικαστήρια τής Σανταρόζα
έκείνη τή μέρα. Είδα καί φωτογράφησα τόν
ξυλοδαρμό. Τό έπόμενο βράδυ πήγα στή Συγγροδ. Τα κλασικά σημεΐρ πού κάνουν πιάτσα οϊ
τραβεστί ήταν άδεια. Κάπου κρυμμένους πίσω
άπ’ τή Συγγροδ στό Οψος τοδ Φιξ ξετρύπωσα
δύο. Ό ένας, όταν τόν ρώτησα, γιατί δέν είναι
οί άλλοι κάτω μοδ άπάντησε άπλά: φοβόμαστε.
Μετά άπό τόσο ξύλο... Ό άλλο ήταν άπ’ αυτούς
πού δύσκολα ξεχωρίζεις. Τοδ έξήγησα δτι δέν
είμαι «πελάτης» καί έδειξε ένδιαφέρον. Κλείσα
με ραντεβού τήν άλλη μέρα τό μεσημέρι στό
σπίτι του. Πήγα. 'Ομολογώ μέ κάποιο φόβο.
Νόμιζα πώς θά τόν έβρισκα μόνο. Ή ταν τρεις
σ ’ ένα υπόγειο δυαράκι μιας πολυκατοικίας στό
Κουκάκι.
Γιώργος Τζιρμάκης
Μπορείτε νά μου πείτε τίποτα σχετικά μέ τά
επεισόδια πού έγιναν στά δικαστήρια τής
Σανταρόζα. Πώς άρχισε δηλαδή τό ξύλο καί
τά επεισόδια;
ΑΝΝΑ: Δικάζονταν τά κορίτσια πού είχαν
πιάσει, γύρω στά 20 μέ 25 άτομα.
Τίς είχαν μαζέψει όλες άπ ' τή Συγγροΰ ή κι
άπό τό Κολωνάκι;
ΑΝΝΑ: ’Από παντοδ, εμείς είχαμε πάει γιά τά
παιδιά απ' τή Συγγροδ καί γιά τήν Ά λόμα
(πρόεδρος) πού βγαίνει στήν Α θήνας. Ό τα ν
ήρθε ή σειρά κάποιου κατηγορούμενου νά δώ
σει κατάθεση καί είπε ανάμεσα στ’ άλλα: «Δέν
είναι κατάσταση αυτή ρέ γαμώτο νά μάς μα
ζεύουν κάθε μέρα». Τότε ή πρόεδρος τοδ δικα
στηρίου φώναξε «πώς μιλάς έτσι μέσα στό
δικαστήριο» κι εμείς φωνάξαμε αίσχος, αίσχος
καί διέταξε νά μάς βγάλουν έξω. Μόλις βγήκα
με αρχίσαμε νά φωνάζουμε νά έλευθερώσουν
καί τούς άλλους.
Αυτοί άρχισαν νά μάς σπρώχνουν μέ τό ζόρι
θέλοντας νά μάς κλείσουν μέσα στήν αίθουσα.
Ή Ά λόμα φώναζε: καθήστε φρόνιμα, μή σπάτε
τίποτα. Κι ένώ συνήθως τήν άκοδμε, έκείνη τή
μέρα ήταν πιά καθαρά προσωπικό μιά καί ό
καθένας είχε πάει γιά τούς φίλους του πού
δικάζονταν, κι όταν ή πρόεδρος άρχισε νά

Οί διώξεις τών τραβεστί

Μαρτυρίες
φωνάζει ένοχος, ένοχος ξεσπάσαμε όλοι. Αυτό
ήταν.
Πόσους συνέλαβαν;
ΑΝΝΑ: 4 μέ 5 άτομα μαζί μέ τήν Άλόμα. Οί
αστυνομικοί μάς χτυπούσαν σ' όλο τό σώμα μέ
γκλόμπς καί μέ γροθιές στό κεφάλι.
’Εδώ καί μερικές βδομάδες ήταν ορισμένοι
άπό σάς στά Προπύλ.αια καί διάβαζαν μιά
προκήρυξη πού έλεγε πώς άν καί είστε
περιθωριακή ομάδα δέχεστε τήν αστυνόμευ
ση άλλά όχι τό ξύ'/.ο άπ ’ τήν άστυνομία.
ΑΝΝΑ: Ή άστυνόμευση υπάρχει γιά όλους τούς
πολίτες, είτε τό θέλουν είτε όχι. Ό τα ν λέμε
λοιπόν ότι δεχόμαστε τήν άστυνόμευση δέν
εννοούμε αύτό τό καθημερινό κυνηγητό, νά σέ
βάζουν κάθε μέρα μέσα μέ τό ζόρι, νά σέ
μεταχειρίζονται απαίσια μέ κλωτσιές, βρισιές,
αυτόφωρα κλπ. Θά μπορούσαν νά μάς βάζουν
μέσα γιά έξακρίβωση μιά φορά τό μήνα καί μέ
διαφορετικό τρόπο.
Αυτά πού λες τά δέχεστε όλοι ή έχετε
διαφωνίες καί πολιτικές διαφορές μεταξύ
σας;
ΑΝΝΑ: Αύτό μάς έλειπε νά έχουμε καί πολιτικές
διαφορές.
Ήσουν κι εσύ στά επεισόδια;
ΔΩΡΑ: Γύρναγα τό μεσημέρι σπίτι μου μετά
άπό ξενύχτι καί είχα μάθει ήδη δτι είχαν πιάσει
αρκετές άπ' τίς φίλες μου καί έτρεξα αμέσως νά
μάθω πού τίς έχουν, άν χρειάζονται τίποτα κλπ.
Έ ξω άπό τό σπίτι μου μέ σταμάτησε ένα
περιπολικό καί ό άστυνομικός μοδ φωνάζει:
«Που πας μωρή άγριοπουστάρα;» Έγώ άντέδρασα λέγοντάς τους νά πάνε στόν άγύριστο
γιατί ντρέπομαι τή γειτονιά μου καί δέν βρίζω.
Κατεβαίνει τότε ό ένας καί μοδ λέει: «γιά
ξαναπέστο αύτό!» Έγώ τό ξαναεϊπα καί τότε
κατέβηκαν άλλοι δυό καί μ ' έσπασαν στό ξύλο
μέρα μεσημέρι στή μέση τοδ δρόμου. Δέν
έφτανε αύτό αλλά ήρθε κι άλλο περιπολικό καί
μ 'έδειραν κι άλλο. Μέ πήγανε στό ΙΑ ' άστ.
τμήμα καί άφοδ μέ σκότωσαν στό ξύλο μέ
στείλανε στή Γενική Α σφάλεια Αθηνών. Τότε
όμως ήρθε ό πατέρας μου καί ή μητέρα μου καί
άλλαξαν στύλ λέγοντας συγνώμη έμεις νομίζαμε
δτι ήταν άπό αύτούς πού κάνανε τά έπεισόδια
καί τέτοια.
Πέρσι μοδ κάνανε «εκπαραθύρωση», στό δι
καστήριο μέ ρίξανε πάνω στά τζάμια κι είχα
γεμίσει χαρακιές. Μοδ έρχεται νά τρελαθώ.
Πιστέψτε με. Είμαι 32 χρονών καί δέν έχω
πειράξει κανένα καί δέν έχω καταφέρει νά κάνω
τίποτε στή ζωή μου. Βλέπω δτι μέρα μέ τή μέρα
πεθαίνω. Αντιδρώ καί δέν πετάω τόν εαυτό μου
στά σκουπίδια γιατί έχω μιά μάνα θησαυρό,
αδέρφια καί πατέρα άρρωστο 13 χρόνια μέ
εγκεφαλικό. Τρία χρόνια ήθελα γιά νά τελειώ
σω τίς σπουδές μου καί άναγκάστηκα νά τά
παρατήσω, νά ’ρθω στήν Ελλάδα καί νά γίνω

δ,τι έγινα. Καί τώρα έχουν οί κύριοι τήν
άπαίτηση νά κουρευτώ γιά νά βγώ στήν κοινω
νία. Νά δείξω τί; Στά 32 μου: Κάθε βδομάδα,
κάθε μέρα τμήμα κι έξακρίβωση καί ξύλο. Γιατί
δλα αυτά; ’Εάν θέλουν νά μάς ξεπαστρέψουν, νά
τό κάνουν νά τελειώνουμε.
’Εσύ μπορείς νά μάς πεις λίγα πράγματα γιά
τά επεισόδια;
ΛΙΑΝΑ: "Ετρεξα στά δικαστήρια δταν τό έμαθα
καί ακόυσα τήν πρόεδρο νά φωνάζει. Ά π ό τούς
5 οί 3 είχαν καταδικαστεί γιατί φορούσαν
φουστάνια καί 2 επειδή είχαν άνδρική ενδυμα
σία άθωώθηκαν. Ή κατηγορία στηρίχτηκε μό
νο σ' αύτό, τό ξέρουμε καλά. Δέν έπιασαν
κανένα επ’ αύτοφώρω νά πληρώνεται άπό πελά
τη. 'Εξάλλου τό νά σέ πληρώνει δέν λαμβάνεται
ύπ’ όψη. Τό νά κάνεις προσβολή τής ΔΗΜΟ
ΣΙΑΣ ΑΙΔΟΥΣ μετράει. Σέ μάς δέν μπορούνε νά
στηρίξουν τό έπί χρήμασι γιατί δέν υπάρχει
νόμος. Λένε ψέματα δτι προκαλοδμε γιατί εμείς
καθόμαστε στά σκοτεινά στενά, φοβόμαστε
τούς αστυνομικούς πού έμφανίζονται και μας
σαπίζουν στό ξύλο.
Πώς σέ χτυπήσανε στό δικαστήριο;
ΛΙΑΝΑ: Έγώ πήγα νά συμπαρασταθώ καί νά
δώσω χρήματα σέ μιά φίλη μου. 'Εκεί, ένώ ούτε
δικαζόμουν έγώ, ούτε είχα καμιά πρόθεση γιά
φασαρίες, μοδ λένε έλα έδώ καί δέν θά πάθεις
τίποτα Μέ απομόνωσαν σέ μιά αίθουσα καί μέ
χτυπάγανε. Ό ένας άστυνομικός ήταν μέ κρά
νος άπό τά ΜΑΤ. Α πελπίστηκα καί τούς ξέφυγα. Πήγα καί χώθηκα στή Σανταρόζα κάτω άπό
ένα αύτοκίνητο. Γιά νά μέ βγάλουν μέ χτυπού
σαν μέ κλωτσιές στό κεφάλι. Μόλις βγήκα
άρχισαν νά μέ κλωτσάνε παντοδ. Μέ πήρανε
αναίσθητη στήν άσφάλεια, στήν άπομόνωση
επτά μέρες.·..
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ΙΔΕΕΣ
περισσότερες τραβεστί, προκάλεσαν άρκετά χα
μόγελα στούς περαστικούς μέ τή χθεσινή τους
πορεία». Ή πορεία αύτή δέν πρόκειται λοιπόν
νά χρησιμεύσει σέ τίποτα αφού άντί νά εκβιά
σει τήν κοινή γνώμη, σκορπίζει θυμηδία. Οί
ομίζω πώς πραγματικά δέν προσφέδημοσιογράφοι μπορούν νά καταργούν τό πολι
ρονται στόν μέσο δημοσιογράφο πα
τικό νόημα μιας πράξης μέ τό νά έπικαλοΰνται
ρά ελάχιστοι καί καθορισμένοι τρό
τό γέλιο. Τό γέλιο έπουλώνει τίς άντιφάσεις,
ποι γιά νά βλέπει ένα περιθωριακό
καταργεί τή συζήτηση, είναι τό έλιξήριο τής
άτομο' θά 'θελα νά ονομάσω (καί νά
ούδετερότητας. Καί βέβαια προέρχεται άπ’ τή
άναλύσω) εκείνους πού θεωρώ σάν περισσότερο
σύγκριση δυό όρων πού είναι γιά τόν δημοσιο
χρησιμοποιημένους καί δημοφιλείς: τήν καταδί
γράφο άπόλυτα άσυμβίβαστοι: α) μιά διαδήλω
κη, τήν άνοχή, τήν άνεκδοτολογία, καί τήν ίξατοση, ένα δίκαιο αίτημα, μιά πορεία στό ’Υπουρ
μίκευση. Έ να ς άλλος τρόπος πού θά έμπνεόταν
γείο, έντάξει, όλ’ αύτά άποτελούν ειδήσεις, άλ
άς πούμε άπό τήν πεποίθηση ότι ό περιθωρια
λά β) πώς μπορούμε νά πάρουμε στά σοβαρά
έναν πρώην οίκοδόμο πού παρελαύνει πάνω σέ
κός είναι «κανονικός άνθρωπος» ή ίσος - πρός τούς - άλλους, έχει άπορρκρθεϊ πανηγυρικά: στή
ψηλά τακούνια; ’Αλήθεια πώς γίνεται; Τό μυα
χώρα τής δημοσιογραφίας ή 'ισότητα πηγάζει
λό τών δημοσιογράφων δέν είναι φτιαγμένο γιά
είτε άπ' τή φαινομενική έφαρμογή μιας πολιτι
νά λύνει μυστήρια.
κής εξουσίας, είτε άπ’ τήν κοινοτυπία, όχι όμως
Τώρα, αύτή ή διακωμώδηση έπιτυγχάνεται
καί άπ’ τό σεβασμό τής προσωπικότητας: ό
χάρις σ ’ ένα παλιό τέχνασμα πού τό συναντάμε
στή φιλοσοφία κάθε είδους φασισμού: ταυτίζου
"Αλλος - όταν - ξεχωρίζει - άπ’ - σύνολο είναι
πάντα ένας ξένος, ένας έχθρικός έπισκέπτης,
με αύθαίρετα (καί υποκριτικά) τήν άφηρημένη
ιδέα τού 'Ανθρώπου ή τού Πολίτη μέ τόν
ένας άποδιοπομπαΐος τράγος. Θέλοντας νά δού
με μιά περίπτωση παραποίησης τού «"Αλλου»,
Μικροαστό, λές κι ό μικροαστός είναι ή πρώτη
άρκεΐ νά έξετάσουμε, γιά παράδειγμα, τήν όλο
ϋλη άπό τήν όποια φτιάχτηκε τό σύμπαν. Τί
καί πιό δημοφιλή δημοσιογραφική εικόνα τής
ήταν έκεϊνοι οί «περαστικοί» τής λεζάντας; Οί
κακοδαιμονίας τού τραβεστί, στήν όποια συνο
δημοσιογράφοι έπιτρέπουν στόν μικροαστό νά
ψίζεται κάτι πολύ πιό «έντυπωσιακό» άπ’ τήν
βασιλεύει σ’ όλες τίς κατηγορίες: ό μικροαστός
Ιδιαιτερότητα ένός όμοφυλόφιλου, καί κάτι πο
είναι ό μέσος άνθρωπος, ό μέσος ψηφοφόρος, ό
λύ πιό «άσυγχώρητο» άπ’ τήν άνηθικότητα μιας
μέσος άναγνώστης, άρα καί ό μέσος «περαστι
πόρνης. Πραγματικά τά τελευταία χρόνια ό
κός». Διαβάζοντας τίς εφημερίδες τής 29ης
τραβεστί έχει γίνει άντικείμενο διενέξεων: τόν
Φεβρουάριου, καί παρατηρώντας πεντέξι κακο
υπερασπίζονται ή τόν καταγγέλλουν άλλά κα
τυπωμένες φωτογραφίες διαπιστώνουμε ότι έκείνείς δέν μοιάζει νά τόν αποδέχεται. Πώς θά
νοι πού παρακολουθούσαν τή διαδήλωση μεισυμβιβαστεί ή υπόσχεσή μας νά τηρήσουμε μιά
διώντας ήταν στ’ άλήθεια καθωσπρέπει οικογε
φιλελεύθερη στάση μέ τήν υποχρέωσή μας νά
νειάρχες πού έπέστρεφαν άπό τίς δουλειές τους,
αντιμετωπίσουμε τούτο τό σκάνδαλο, τούτη τήν
καί, προφανώς μήν έχοντας τίποτα καλύτερο νά
προσβολή τής άξιοπρέπειας; Αύτοΰ τού είδους
κάνουν, άποφάσισαν νά άπολαύσουν γιά λίγο
τήν παράσταση: ή τεχνική τής γελοιοποίησης
είναι τά διλήμματα πού άντιμετωπίζουν οί δημο
σιογράφοι μας.
τού τραβεστί είναι άπλοϊκή: τόν άντιπαραθέτουμε σ ’ αύτό τόν φανταστικό μέσο άνθρωπο: προ
σεχτικά τόν τοποθετούμε όχι άπέναντι στόν
ΠΡΩΤΟΣ άπ’ αύτούς τούς τρόπους είναι,
διανοούμενο, τόν μεγαλοαστό ή τόν έργάτη (ό
γιά ν’ αρχίσουμε, ή άπερίφραστη καταδίκη τών
τύπος υποψιάζεται ότι τούτοι έδώ έχουν κάποια
τραβεστί, έτσι όπως διατυπώνεται άπ’ τίς στή
κρυφή εύθύνη γιά τήν αναζωπύρωση όλων έκείλες τού 'Ελεύθερου Τύπου, τής 29ης Φεβρουά
ριου τού 84 (μιά στάση πού τήν συναντάμε
νων τών πραγμάτων πού διαβρώνουν τό συμπα
γές υπέδαφος τής Τάξης) άλλά άπέναντι στόν
έπίσης σέ λαϊκά περιοδικά σάν τό Σκάνδαλο ή
τό Τράστ τού γέλιου, στίς σελίδες τών όποιων
μικροαστό: άντιπαραθέτουμε (κι έτσι σκηνοθε
τούμε τή γελοιοποίηση) τά δυό άντίθετα άκρα
βασιλεύει συνήθως μιά «χιουμοριστική» άντιομοφυλοφιλική υστερία, κάτι σάν δημοσιογραφι
τού κόσμου: τόν εκπρόσωπο τού περιθώριου καί
τόν έκπρόσωπο τής μεγάλης καταθλιπτικής μά
κό «κράξιμο» ). Αύτή ή καταδίκη επιτυγχάνεται
μέ τήν όιακωμώόηση· ή διακωμώδηση είναι ένας
ζας τής μετριότητας. Ό μέσος άνθρωπος είναι,
γιά τόν τύπο, ό μέτριος άνθρωπος — κι έτσι ή
επιτυχής τρόπος νά κατηγορούμε χωρίς νά
καταδίκη έκείνου πού ξεφεύγει άπ’ τήν ταξινό
έπωμιζόμαστε τό ήθικό βάρος τής κρίσης (για
μηση προκύπτει αύτόματα, καί φυσικά (σά νά
τί, ποιος μπορεί νά θεωρείται υπεύθυνος γιά τό
’θελε νά δώσει μιά άλλη έρμηνεία στήν άντίφαότι γελάει μπροστά σέ κάτι πού προκαλεί τό
ση άπ' τήν όποια προέρχεται) δέν μπορεί παρά
γέλιο;). ’Αρχικά καταλογίζονται στόν τραβεστί
δυό άμαρτήματα: άνηθικότητα καί γελοιότητα.
νά διατυπώνεται πάντα μ' ένα μουρμουρητό εύθυμίας. Πολύ χρήσιμη αύτή ή εύθυμία, άφοΰ
Τό πρώτο είναι άσυγχώρητο (καί κανείς δέν
καταδέχεται νά τό συζητήσει), τό δεύτερο όχι
μάς έπιτρέπει νά κρίνουμε - χωρίς - νά κρίνουμε, άφού μάς άπαλλάσσει άπ’ τό καθήκον
καί τόσο: σιχαινόμαστε τήν πορνεία, άλλ’ αύτή
τού νά πάρουμε θέση.
ή θεατρική σύγχυση τών φύλων, αύτή ή αστρα
[Πραγματικά ό τύπος δέν θά τολμούσε ποτέ
πή καρναβαλιού στή μέση τής όδού Πανεπιστη
μίου, μάς έπιτρέπει νά χαμογελάσουμε σαρκα
νά δεχτεί ότι ό μικροαστός — τού όποιου τό
πρότυπο άποδεικνύεται τόσο εύφορο σέ δυνατό
στικά. Σάν καλοί δημοσιογράφοι ( 'Ελεύθερος
Τύπος, 29.2.1984) όφείλουμε πρώτα νά διατυπώ
τητες σύγκρισης — μ’ έκεΐνο τό υπόστρωμα
καταπιεσμένης υστερίας πάνω στό όποιο θεμε
σουμε ένα άπλό Ιστορικό τής υπόθεσης (πότε
κατέβηκαν σέ διαδήλωση οί τραβεστί, πόσοι
λιώνεται ή προσωπικότητά του, μέ τήν άνίατη
παθολογία τού άγχους, μέ τίς άπειρες μικροφοήταν, τί συνθήματα φώναζαν), τόσο πού παραβίες, μέ τή δυσωδία τών ήθικών του προκαταλή
σύρεται κανείς νά πιστέψει (παρά τά άλλεπάλληλα άποσιωπητικά πού, χάριν ειρωνείας, πα
ψεων, μέ τή συσσωρευμένη μιζέρια τής κάθε
άπωθημένης παρόρμησης πού δέν θά έξωτεριρεμβάλλονται στό κείμενο τού άρθρου σάν
κευτεΐ ποτέ, αύτό τό τυφλό καί άλυσοδεμένο όν
παράσιτα σέ έκπομπή) ότι διαβάζει σ τ’ αλήθεια
πού ή συνείδησή του δέν είναι φτιαγμένη γιά
ένα γεγονός πολιτικής σημασίας, ώσπου (κι
τίποτε καλύτερο άπό μιά διαρκή έπίδειξη μι
έτσι καθησυχάζεται ό αναγνώστης), ώσπου τό
όλο ζήτημα νά συμπυκνωθεί στό ρεφραίν μιας
κροψυχίας καί δέν έξωτερικεύεται ποτέ έκτος κι
άν πρόκειται νά φανερώσει μιά ένστικτωδώς
ανακουφιστικής λεζάντας σάν κι αύτή: «Μέ ρόζ
έχθρική στάση πρός κάθε έκφραση έλευθερίας
σακάκια, τίς... βούρτσες στό χέρι καί άγκαζέ οί

Ή Χλεύη είναι ή χαρά πού προκαλεϊται άπό
τό ότι φανταζόμαστε πώς υπάρχει κάτι τό
άζιοπεριφρόνητο σέ κάτι τό όποιο μισούμε.
ΣΠΙΝΟΖΑ: ΗΘΙΚΗ (IV. II)
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Τραβεστί
(γιά νά μήν πούμε καί γιά κείνους τούς καλούς
οικογενειάρχες πού διατηρούν μιά δεύτερη προ
σωπικότητα γιά νά έπισκέπτονται τά σαββατό
βραδα τή Συγγρού, ύποδυόμενοι μιά σεξουαλική
έκδοχή τού Δρος Τζέκυλ καί τού κ. Χάυντ) —
ναί! ό τύπος δέν θά παραδεχόταν ποτέ ότι αυτός
(ό μικροαστός) είναι τό είδος τού ανθρώπου πού
θά ’πρεπε νά θεωρείται θλιβερό καί έπαίσχυντο
καί γελοίο, κι όχι τό αντίθετό του τό όποιο
ένσαρκώνεται κοινωνικά καί συναισθηματικά
στόν περιθωριακό. Ά λλά ό λόγος είναι άπλός
καί τόν είπαμε ήδη: ό μικροαστός είναι, έκτός
άπ’ όλα τ’ άλλα, καί ό μέσος άναγνώστης.]

Ο

ΔΕΥΤΕΡΟΣ άπ’ τούς τρόπους πού χρησιμο
ποιεί ή δημοσιογραφία γιά νά βλέπει τό περιθώ
ριο είναι ή ανοχή. Ά λλά τό ν’ άνεχόμαστε κάτι
δέν είναι ό πιό πολιτισμένος τρόπος γιά νά τό
καταγγείλουμε; Σέ τί θά χρειαζόταν ή άνοχή άν
τό άντικείμενο της δέν ήταν υπόδικο; Ή άνοχή
είναι έξάλλου μιά πράξη πολιτικά φιλελεύθερη:
όρισμένες έφημερίδες έχουν μάθει νά κερδίζουν
κάτι μέ τό νά διαφημίζουν σάν μεγαλειώδη τήν
άρετή τής Δημοκρατικής καί τής ’Ηθικής έπιείκειας: μοιάζει διαρκώς νά λένε: «Οί πόρνες;
τούς συμπεριφερόμαστε μέ άνθρωπιά. ΟΙ ναρκο
μανείς; δείχνουμε κατανόηση. Οί τραβεστί; ί 
σως θά ’πρεπε νά ζήσουν κι αύτοί!» Τούτη ή
καθυστερημένη παροχή χρήσης ϋπό προϋποθέ
σεις είναι άσφαλώς ό πιό άνέξοδος τρόπος γιά
νά πει ένας δημοσιογράφος στούς άναγνώστες
του ότι όχι, όλοι αύτοί δέν είναι καθόλου ίσοι
μέ τούς υπόλοιπους άνθρώπους. Τί γενναιοφροσύνη: οί πιό άνθρωπιστές άπ’ τούς μανδαρίνους
τής Τετάρτης 'Εξουσίας είναι σά νά ύποστηρίζουν ότι έχουν καταληφθεί άπό ένα είδος δημο
κρατικού πυρετού, καί ότι έχουν άποφασίσει
ξαφνικά νά υπερασπιστούν άκόμα καί τά δι
καιώματα έκείνων πού δέν θά έπρεπε νά έχουν
δικαιώματα. Γιά παράδειγμα, άν καί άποφασίζουν ν’ άντιμετωπίσουν τό θέμα μέ άξιοπρέπεια,
οί Ειδήσεις (29.2.84) χρησιμοποιούν τήν παρα
κάτω λεζάντα: «Ντουντούκες καί συνθήματα
στή χθεσινή συγκέντρωση τών τραβεστί». Τί
μάς λέει αύτή ή λεζάντα; Έ κτός άπ’ τό ότι οί
τραβεστί πολιτικοποιούνται, μάς λέει έπίσης:
είναι φυσικό νά χρησιμοποιούν συνθήματα οί
φοιτητές καί οί έργάτες, άλλά νά τά χρησιμο
ποιούν καί οί τραβεστί, αύτό πιά είναι άπίστευτο, άποτελεΐ είδηση.
Πάντως ή φιλελεύθερη μερίδα τού τύπου έχει
κάνει άλματώδεις προόδους στόν τομέα τής
άνοχής. Έ χ ει επιτρέψει άκόμα καί νά πνεύσει
ένας άνεμος άνανέωσης πάνω άπό τούς βάλτους
καί τά ερείπια τής παλιάς ήθικής. Μπράβο,
λοιπόν, στόν κ. Άναγνωστόπουλο πού «ύποσχέθηκε ότι θά ένεργήσει ώστε νά σταματήσει
ή άπαράδεκτη αύτή κατάσταση» ( Απογευματινή
29.2.84). Λές καί τό νά μήν δέρνονται οί τραβε
στί άποτελεΐ κατάχτηση γιά τήν όποια ένα
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καί δημοσιογράφοι
φιλελεύθερο καθεστώς οφείλει νά ϋπερηφανεύεται, καί όχι κάτι τόσο αυτονόητο όσο καί τό
γεγονός ότι ό καθένας έχει δικαίωμα νά διαθέτει
τό σώμα του όπως έπιθυμεΰ λές καί τό νά μήν
παρ ουσ ιά ζο ντα ι άδιάκοπα γελ ο ιο π ο ιη μ έν ο ι
μπορεί νά θεωρηθεί σάν ένδειξη υπερβολικής
καλλιέργειας ή αβροφροσύνης, καί όχι σάν
κάτι τόσο στοιχειώδες όσο καί ή υποχρέωση νά
δεχόμαστε τόν άλλο όπως είναι. Χωρίς άμφιβολία, ό τύπος έχει άναπτύξει, μέ εξαιρετική
επιμέλεια, τή μεθοδολογία τού νά κατηγορεί
χωρίς νά άπευθύνει κατηγορίες. Ό συντηρητι
κός τύπος παροιόεί· ό φιλελεύθερος τύπος παρα
βλέπει, συγχωρεΐ, συμμερίζεται. Τούτη ή τελευ
ταία προσέγγιση είναι φυσικά πιό περίπλοκη
άλλά (σέ άντάλλαγμα) καί πιό άποδοτική: ό
δημοσιογράφος κερδίζει κάτι καί ό ίδιος άπ' αυ
τό τό ηθικοπλαστικό πάρε - δώσε (τόν τίτλο τού
άνοιχτόμυαλου καί τού δημοκράτη).

Η

ΤΡΙΤΗ άπ' τίς μεθόδους, πού τήν ονόμασα
στην άρχή αυτού τού άρθρου ανεκδοτολογία,
περνάει τίς περισσότερες φορές άπαρατήρητη,
— είναι παρ' όλ' αύτά, ή πιό εντυπωσιακή.
Χρησιμοποιείται συνήθως γιά νά άπομονωθεί
τό περιθωριακό άτομο (ένας αναρχικός, ένας
πάνκ, ένας μισότρελος τύπος πού γυρίζει στούς
δρόμους) σάν κάτι τό παράδοξο, τό εξωτικό, ή
τό γραφικό. Ή άνεκδοτολογία δέν είναι άπλή
υπόθεση, άποτελεί μιά τέχνη μέσω τής όποιας
αυτός πού έχει οριστεί σάν έχθρός τής κοινω
νίας μετατρέπεται (μέ άφορμή τήν ίδιοτυπία
του) σέ ηρώα τού κουτσομπολιού καί τής παρα
φιλολογίας. Μοιραίως, στήν περίπτωση τού
τραβεστί, ή άνεκδοτολογία είναι ελαφρώς πορ
νογραφική. Οί δημοσιογράφοι άντιλαμβάνονται
«έπιτέλους» τόν τραβεστί σάν μιά πρόκληση
όχι άπέναντι στίς 'Ηθικές 'Αρχές, άλλά άπέναντι στίς Αισθήσεις: τώρα δέν έχουμε πιά γε
λοιοποίηση, ούτε άνοχή, άλλά σκάνδαλο, καί
μάλιστα χαριτωμένο. « Ή Ραφαέλα δέν ήταν
αυτό πού έδειχνε — Τόν πέρασε γιά κοπέλα.
Γιατί ή Ραφαέλα είναι όμορφη: Λεπτά γυναικεία
χαρακτηριστικά προσώπου. Μακριά πυρόξανθα
μαλλιά. Μέ στήθος σφριγηλό — Ό 30χρονος
εισαγωγέας σιδήρου Κώστας Σ. νόμισε γιά
κορίτσι τό άγόρι πού λικνιζόταν — περασμένα
μεσάνυχτα — στά ψηλά τακούνια του, κάπου
στή Λεωφόρο Συγγροΰ...» ( ‘Ελεύθερος Τύπος,
Ι.Ι.84). Νά λοιπόν πού ό κ. Χάυντ ξυπνάει ξανά,
μέσα σέ τούτον τόν γλυκομίλητο δημοσιογρά
φο, ό όποιος μπορεί βέβαια νά μήν επισκέπτεται
τή Συγγροΰ, άλλά στή θέα ένός νεαρού πού
σφετερίζεται τά θέλγητρα τού ώραίου φύλου μέ
τέτοια επιτυχία, νιώθει, πιθανόν, κάτι πού δέν
θά τολμούσε νά τό εκμυστηρευτεί στή γυναίκα
του. Φαίνεται πώς ό τραβεστί είναι, έκτος
άπ' όλα τ' άλλα, καί προκλητικός, κι έτσι (βάζο
ντας τώρα τό σέξ στή θέση τού γέλιου) κατορ
θώνουμε γιά μιά άκόμη φορά νά μειώσουμε τό

ταξικό πρόβλημα πού εκφράζει ή διαμαρτυρία
του. «Πιάστηκαν χθές στή Δραπετσώνα δυό
χαριτωμένοι τραβεστί (...) Ή Ράνια (17 ετών)
καί ή Κλαίρη (14) είναι ντυμένες πολύ μοντέρ
να. Ή Ράνια μέ μαύρη φούστα καί μαύρες
κάλτσες...» ( ’Ελευθεροτυπία, 22.12.82). Καθώς
μάς πληροφορούν γιά τό πόσο αυθεντικά μπορεί
νά είναι αύτά τά παιδιά στόν άφύσικο ρόλο
τους, μάς μένουν μάλλον έλάχιστες πραγματικές
εύκαιρίες νά σκεφτούμε άν τούτη ή σύλληψη,
καί ή κακομεταχείριση πού πιθανόν συνεπάγε
ται, έχουν τίποτα τό άξιοπερίεργο. Αύτά τά
μισο-άστεία, μισο-σεξουαλικά υπονοούμενα
μπορεί κανείς νά τά μελετήσει καλύτερα σέ
εφημερίδες όπως ή ‘Απογευματινή ή σέ εβδομα
διαίες στήλες όπως τό Ποινικό μητρώο τού
Ταχυδρόμου. Ό τραβεστί μάς παρουσιάζεται γιά
μιά άκόμη φορά σάν ακίνδυνος: ούτε γελοίος,
ούτε άπλώς υποφερτός, άλλά προορισμένος νά
μάς ερεθίσει. Στό κάτω κάτω ό μέσος άναγνώστης μπορεί νά είναι συντηρητικός — δέν είναι
όμως καί κανένας εξωγήινος. 'Απορρίπτει βέ
βαια μέ βδελυγμία τά σημάδια τής κοινωνικής
διαμαρτυρίας, άλλά σέ άντάλλαγμα επιτρέπει
στόν εαυτό του νά υποφέρει σιωπηλά τή διαπί
στωση ότι κάπου στίς παρυφές τού άσυνείδητου
υπάρχει έδαφος άκόμα καί γιά τή διαστροφή.
'Ορισμένα έντυπα δέν διαφημίζουν άσκοπα (μέ
πνιχτά καί ένοχα γέλια, μέ γουργουρητά, υπαι
νιγμούς καί άποσιωπητικά) τά καλλιστεία τών
τραβεστί: όχι, είναι, άπλώς, σίγουρο πώς έτσι
θά βρει κατειλημμένη τή θέση της ή άληθινή
διαμαρτυρία μόλις εμφανιστεί.
Ο σ ο ΓΙΑ ΤΗΝ τελευταία άπ’ τίς μεθόδους
πού άνέφερα, προέρχεται πραγματικά άπ’ τόν
παλιό αστικό μύθο τής εξατομίκευσης Παλιότερα τόν χρησιμοποιούσαν γιά νά διατυπώσουν
(μ- έναν χρήσιμα συγκεχυμένο τρόπο) μιά θεω
ρία τού εγκληματία: τόν βρίσκουμε άκόμα καί
σήμερα στή βάση κάθε φιλοσοφικού συστήμα
τος ’Ηθικής Τιμωρίας ή Πολιτικής Δίωξης, πού
επιμένει νά άρνείται τόν κοινωνικό χαρακτήρα
όλων εκείνων τών παρορμήσεων πού τού άντιτίθενται. Ή λειτουργία του είναι ζήτημα άπομόνωσης τού ένός άπέναντι στό όλο. Παραδεχόμα
στε έμμεσα πώς ύπάρχουν καλοί καί κακοί
τραβεστί (όπως ό Μεταξάς προσποιούνταν ότι
καταδέχεται νά πιστεύει πώς ύπάρχουν καλοί
καί κακοί κομμουνιστές), ή πιό άπλά, θεωρούμε
τόν καθένα σάν μιά ξεχωριστή περίπτωση «παραστρατημένου» ή «άπροσάρμοστου» πού μπο
ρεί ή δέν μπορεί νά διορθωθεί, κι έτσι συσκοτί
ζουμε τό πολιτικό νόημα καί τό συλλογικό
περιεχόμενο τής διαμαρτυρίας του. Ό τάδε τό
κάνει γιά τό κέφι του — έχει καλώς· όμως ένας
άλ./.ος (αυτός πού κατεβαίνει στή Συγγρού) τό
κάνει γιατί — καθώς ισχυρίζεται — δέν έχει
άλλη λύση, καί τούτο τό παράδοξο υπονομεύει
άσφαλώς τή γενναιοφροσύνη αυτής τής κοινω

νίας ή όποια προσφέρει γιά τό κάθε πρόβλημα
μιά ολόκληρη γκάμα άπό λύσεις όχι άπελπισίας
άλλά προσαρμογής. Συγχωρούμε τόν πρώτο καί
αυτή ή συγνώμη είναι μιά πράξη άπ' τήν όποια
άντλούμε στή συνέχεια τό δικαίωμα νά εξαφανί
σουμε τόν δεύτερο. Ή Ηθική τών δημοσιογρά
φων δέν φαίνεται νά έχει άντίρρηση όταν ορι
σμένοι άνήλικοι γόνοι άστικών οικογενειών
προθυμοποιούνται, στήν ευχάριστη δίνη τής
σεξουαλικής σύγχυσης πού προϋποτίθεται γιά
τήν έπιτυχία ένός πάρτυ, νά δανειστούν γιά μιά
βραδιά τήν εμφάνιση μιας δεσποινίδας· έχει
όμως σοβαρές άντιρρήσεις όταν πρόκειται νά
άντιμετωπίσει τήν Άλόμα, τής οποίας οί δρα
στηριότητες δέν τιμούν καί τόσο τό πρότυπο
τής δημοκρατίας πού αυτή (ή ’Ηθική) οραματί
ζεται. Γιά τόν τύπο δέν είναι τίποτα παραπάνω
καί τίποτα λιγότερο άπό έναν συμπαθή νεαρό,
έναν έξυπνο φαρσέρ, ό νεαρός Πώλ Φρέκερ πού
τό καλοκαίρι τού 78 άναμίχθηκε στά καλλι
στεία γιά τήν άνάδειξη τής Μίς Μπράυτον καί
κατόρθωσε νά φτάσει πολύ κοντά στόν τίτλο
πριν τόν πάρουν είδηση — καί τούτο τό νέο
άξιζε φαίνεται μέ τό παραπάνω νά φιλοξενηθεί
σέ διάφορες υποτονικές κοσμικές στήλες· δέν
θά συνέβαινε όμως τό ίδιο άν ό νεαρός κ.
Φρέκερ είχε τήν έμπνευση νά τυπώνει παράλλη
λα ένα περιοδικό μέ άσεμνες φωτογραφίες ή
μανιφέστα. Ό τύπος κατευθύνει πάντα τίς επι
λογές του πρός αύτή τήν κατεύθυνση: απομονώ
νει, έγκρίνει, άπορρίπτει σιωπηρά. Θά μπορού
σε, γιά παράδειγμα, νά διαπιστώσει κανείς ότι
τό περιοδικό 'Ένα έχει δύο διαφορετικούς τρό
πους νά άντιμετωπίζει τόν τραβεστί: στό τεύχος
τής 1.9.1983, ή Κιάρα είναι ή ήρωίδα μιάς
τραγωδίας πού έξελίσσεται σνή Συγγρού. Στό
τεύχος τής 23.2.1984, ή Κάλας είναι ή ήρωίδα
μιας κοσμοπολίτικης βραδιάς καρναβαλιού σέ
ντισκοτέκ τού Κολωνακίου. Ή «συμπάθεια»
είναι φανερή καί στίς δύο περιπτώσεις άλλά ή
διαφορά τοποθέτησης είναι επίσης φανερή.
Ό χ ι, οί άνθρωποι πού συχνάζουν στήν Πλ.αίυς
δέν μπορούν νά έχουν, σύμφωνα μέ τό'Ένα
καμιά θέση καί καμιά συμμετοχή στήν πάλη
τών όμοφυλόφιλων γιά τήν περίφημη απελευθέ
ρωση τής έπιθυμίας. Είναι «καλά παιδιά», εύθυ
μοι τύποι πού άπλώς «διασκεδάζουν».
Α υ ΤΕΣ, καί όρισμένες άκόμα πού θά ήταν
περίπλοκο νά τίς άναπτύξω έδώ, αποτελούν τίς
τεχνικές πού διαμορφώνουν τή φυσιογνωμία τού
τύπου σέ ό,τι άφορά τά λεγόμενο κοινωνικά
ζητήματα. Αύτές οί μορφές συστηματικής συ
σκότισης δέν δημιουργήθηκαν τυχαία: ό τύπος
γνωρίζει ότι δέν ωφελεί τό νά κατηγορεί, νά
έπιτίθεται, ή νά θεμελιώνει άνοιχτά τίς άρχές
μιας αλλοτρίωσης, άλλά τό νά συγχέει, νά
παραμορφώνει, καί νά παρωδεί. Ή βαθύτερη
ούσία του δέν είναι πολεμική, άλλά άλ/ημική:
μεταμορφώνει τήν περιφρόνηση σέ άνοχή, τόν
οίκτο σέ συμπάθεια, τό συντηρητικό πνεύμα σέ
«καλές προθέσεις», καί, πρώτ’ άπ' όλα, τήν ’Ε
ξουσία (τήν οποία υπηρετεί) σ' ένα είδος φυσι
κής κατάστασης τού κόσμου. Και βέβαια τίποτα
δέν είναι περισσότερο άνησυχητικό άπ’ ό,τι
αυτονόητο, στό σύμπαν αυτής τής αυθαίρετα
καθιερωμένης φυσικής τάξης — και τό ένα καί
τό άλλο, καί τούτο κι έκείνο. "Ολα έξηγούνται,
όλα είναι δυσάρεστα βέβαια, άλλά καί «φυσικά»
καί «άναπόφευκτα». «Τί νά κάνουμε», ισχυρίζο
νται σέ τελική άνάλυση οί έφημερίδες, «έτσι
είναι ό κόσμος». Ά π ’ τή μιά ή ομοφυλοφιλία,
άπ’ τήν άλλη ή κρατική τρομοκρατία, άπ’ τή
μιά ή παιδεραστία, άπ’ τήν άλλη ή σεξουαλική
καταπίεση, άπ’ τή μιά ή εξαθλίωση τής πόρνης,
άπ’ τήν άλλη οί άνάγκες τού πελάτη της. ’Απο
στολή τού τύπου είναι, άκριβώς, τό νά κρατάει
τή ζυγαριά ακίνητη.
Εύγένιος Άρανίταης
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιος φοβάται
τη «17 Νοέμβρη»;
μιά πολυσήμαντη άναφορά σέ θεωρίες πού τρο
φοδότησαν τούς «ΝΤΕΣΠΕΡΑΝΤΟΣ» τής Λατ.
’Αμερικής, όπως καί σέ άφετηρίες τής ’Ιταλι
κής καί Γερμανικής έμπειρίας.

Η

ΕΠΙΜΟΝΗ θέση πώς ή CIA κρύβεται πίσω
απ' τήν «17 Νοέμβρη» (1), άποψη πού υπονοούν
χρόνια τώρα όλες οϊ εύρύτερες δημοκρατικές
δυνάμεις είναι τό λιγότερο ανεπαρκής καί μάλι
στα όχι συμπτωματικά. ΟΙ άφ' υψηλού ψυχανα
λυτικές άναφορές περί «προληπτικών», αριστε
ρών συνωμοτών πού χρησιμοποιούν τό ίδιο
«γούρικο» όπλο, άπό άξιόλογα στελέχη τής
άνένταχτης άριστεράς (2), έπίσης συγκαλύ
πτουν τήν κοινωνική καί ιστορική πλευρά, τίς
ιδεολογικές άφετηρίες τέτοιων φαινομένων.
Τά εννέα χρόνια πού πέρασαν μετά τήν εμφά
νισή της (Ρ. Γουέλς, 23-12-1975) βρίσκουν σή
μερα τήν «17 Ν» άθικτη μέν, άλλά απομονωμέ
νη άπ’ τούς συντρόφους της στήν Εύρώπη,
άφού ό κύκλος τού ένοπλου άγώνα μοιάζει νά
κλείνει.
Είναι άνάγκη νά είδωθεϊ ή «17 Ν» όπως ίσως
καί οϊ άλλες παράνομες γκροΰπες στήν 'Ελλάδα
(3) ώς ό άπόηχος μιας δεκαπεντάχρονης περιό
δου τού «άντάρτικου κινήματος» πού κυρίως
έδρασε στήν ’Ιταλία καί Δ. Γερμανία. Οί χιλιά
δες πού μετείχαν, σ' αύτές τίς δύο χώρες, στίς
βίαιες πρακτικές συγκροτήθηκαν στή βάση τού
μεγάλου άντιϊμπεριαλιστικού κινήματος (ΒιέτΝάμ) καί εύαισθητοποιήθηκαν άπ’ τίς άλλεπάληλες άντάρτικες επιχειρήσεις, πού άκόμα συ
γκλονίζουν κατά πρώτο λόγο τή Λ. 'Αμερική
άλλά καί τήν ’Αφρική καί τήν Ά σία .
Σήμερα ή Εύρώπη δέχεται, μέ αιματηρό πολ
λές φορές τρόπο, τήν άπελπισμένη διαμαρτυρία
αύτονομιστικών κινημάτων, άλλά ϋφίσταται
(χωρίς νά είναι άθώα) καί τή μεταφορά στίς
μητροπόλεις των έθνικοαπελευθερωτικών συ
γκρούσεων (4).
Ό λ η αύτή ή ιστορία δέν είναι άσχετη μέ τή
στρατηγική τού σοσιαλισμού άλλά ή έρμηνεία
της είναι άνεπαρκέστατη άπό τήν πλευρά τής
κοινοβουλευτικής 'Αριστερός. Τά ειδυλλιακά
μοντέλα τών «ειρηνικών οδών» καί τών «τρίτων
δρόμων» δέν δέχονται τήν αύθεντικότητα τής
«17 Ν».
Έ χ ει λοιπόν νόημα νά μελετά ή ’Αριστερά
μέ ψυχραιμία καί άναλυτικά αύτά τά φαινόμενα
καί όχι νά άρκεΐται στίς άστυνομικές έκδοχές
τους.

Τί σημαίνει τρομοκρατία;
Ή «17 Νοέμβρη» άκολουθεϊ μιά κατεύθυνση
παρόμοια μέ τίς Ιτα λικές οργανώσεις καί τήν
Δυτικογερμανική RAF. Στά κείμενά της γίνεται
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Στήν πρακτική της, σέ τίποτα δέ μοιάζει
μ’ αύτή τών, σέ έθνικοαπελευθερωτική βάση
κινουμένων, όργανώσεων π.χ. Ε.Τ.Α., I.R.A..
Μαύρος Σεπτέμβρης, ’Αρμένικος Μ υστικός
Στρατός. Διότι στήν τακτική αύτών τών όργα
νώσεων εκτός άπό συγκεκριμένους στόχους,
χτυπούσαν καί «στό σωρό» τυχαία ή άδιαφορώντας γιή άθώους ή έν πάση περιπτώσει θεωρώ
ντας όλους συνένοχους γιά τήν κατοχή τού
έθνικοΰ τους χώρους. ’Επίσης, κατά μείζονα
λόγο, δέν άκολουθοΰν τήν Τρομοκρατική (μέ
τήν κυριολεκτική σημασία) πολιτική τών φασι
στικών όργανώσεων. (Πιάτσα Φοντάνα — Μπολώνια κλπ.) στήν 'Ιταλία ή τίς βόμβες στόν
κινηματογράφο «Έ λλη» καί σέ βιβλιοπωλεία
στήν ’Αθήνα.
Πράγματι ή άνασφάλεια καί ό φόβος, ή
άποσταθεροποίηση καί ή πρόκληση τού κοινού
αισθήματος, επιτυγχάνονται μέ ενέργεια όπου ό
καθένας είναι υποψήφιο θύμα (περαστικοί —
οπαδοί κομμάτων κλπ.).
Σέ προέκταση αύτής τής θέσης, τρομοκρατία
θεωρώ τήν ποινικοποίηση τών μαζικών διεκδικητικών άγώνων ή πολύ περισσότερο τήν βίαιη
καταστολή τών κοινωνικών ή πολιτικών δια
μαρτυριών άπό ένοπλους κρατικούς «λειτουρ
γούς». Είναι άλήθεια πώς τά ΜΑΤ δέν κατα
στέλλουν «ονομαστικά» ένα κίνημα, μιά διεκδί
κηση μαζών.
Ό Κουμής καί ή Κανελλοπούλου ήταν απλώς
δύο διαδηλωτές, στή θέση τους μπορούσαν νά

βρεθούν δυό άλλοι, άπ’ τούς χιλιάδες διαδηλω
τές. Αύτή είναι ή πεμπτουσία τής θεσμοποιημένης βίας, ή ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ δηλαδή.
’Από τά κείμενα άλλά καί άπ’ τούς μέχρι
τώρα στόχους της, ή «17 Νοέμβρη», στρέφεται
κατά τής ’Αμερικάνικης Στρατιωτικής παρου
σίας στήν Ε λλάδα καί κατά επωνύμων Ε λ λ ή 
νων άστυνομικών πού είχαν μιά άκραία συμπε
ριφορά καί θέση στούς μηχανισμούς καταστο
λής.
Νομίζω λοιπόν ότι ή σχεδόν διαφανής πρόθε
ση τής έν λόγω οργάνωσης είναι νά μήν τρομο
κρατεί τόν όποιονδήποτε.
Είναι λάθος νά γράφεται ότι αύτές οί πράξεις
προξενούν φόβο, προκαλοΰν τήν λαϊκή οργή.

1

_____ _

« 'Αποφασίσαμε λοιπόν νά χρησιμοποιήσουμε τήν
έργατική μας δύναμη μόνο γιά τον Απελευθερωτικό
Αγώνα, νά μή πουληθούμε πλέον στόν όποιον δήπο
τε εκβιασμό καί νά μήν παράγουμε τίποτα πού δέν
έχει σχέση μέ τόν άντιιμπεριαλιστικό αγώνα τήν
επαναστατική πολιτική, τήν προλεταριακή άντιεξουσία δηλαδή τήν Αντιβία. Τό Αντάρτικο έδώ
όπως καί στή Βραζιλία, Ουρουγουάη, Κούβα καί
στή Βολιβία μέ τόν Τσέ, ξεκινά πάντα άπ ’ τό μηδέν
καί ή πρώτη φάση, τής σύστασης του, είναι ή
δυσκολότερη. Ημαστε ομάδα συντρόφων πού Απο
φάσισε νά δράσει, νά Αφήσει τόν λήθαργο, τόν
προφορικό ραντικαλισμό, τις συγκεντρώσεις καί
τις συζητήσεις χωρίς Αντικείμενο, καί νά Αγωνι
στούμε. Αλλά λείπουν πολλά ακόμα. »
Απόσπασμα άπ- τή δήλωση τής ULRIKE MEINH
OF μέλους τής (RAF) κατά τή δίκη της στό Βερολίνο
15—9—1974. Στίς 9-5-1976 «αύτοκτόνησε» στό «λευ
κό» κελί της τών φυλακών Στανχάιμ (Στουτγκάρδη

αποσταθεροποιούν ή κάτι τέτοιο.

Α π ' τήν άλλη μεριά, οί ίδιες πράξεις, παρά τούς
ισχυρισμούς τής οργάνωσης, δέν έπιφέρουν σχεδόν
καμιά μεταβολή στήν πολιτική συγκυρία. "Οσο καί
νά εκβιάζουν τήν πολιτική δέν καταφέρουν νά
Αποτελούν ούτε στό ελάχιστο έκφραση ενός μαζι
κού κινήματος ή αιχμή τής ταξικής πάλης.
Γιά τούτο δέν εύσταθεΐ ή κινδυνολογία πώς
αυτή ή δράση βοηθά τή δεξιά. Αυτή ή δράση
βοηθάει "ίσως μονάχα τήν Ίδια τήν οργάνωση νά
αναπαράγει τόν έαυτό της.

Βία, έξουσία καί πολιτική
Μετά τήν πτώση τής δικτατορίας επαψαν νά
υπάρχουν ερείσματα γιά μιά έπιλογή ένοπλου
άγώνα στήν Ε λλάδα. Τελευταίος Ίσως έγκατέλειψε τή θέση αύτή ό κ. Α. Παπανδρέου καί τό
ΠΑΚ.
«Στις αρχές τής δεκαετίας τού '70, οϊ έξωκοινοβουλευτικές όμάδες έθεσαν τό πρόβλημα τής
χρήσης τής δύναμης καί τής βίας, σέ άπόλυτη
συνέπεια μέ τήν έπαναστατική κομμουνιστική
παράδοση: έκριναν δηλαδή πώς ή χρήση βίας
ήταν ένα άπό τά άπαραίτητα μέσα γιά νά
προσεγγιστεί τό ζήτημα τής εξουσίας. Σ’ αύτή
τήν έπιλογή δέν υπήρχε κανένας φετιχισμός τού
μέσου τής βίας, αντίθετα ή χρήση του ήταν
αύστηρά υποταγμένη στίς ανάγκες τής μαζικής
άντιπαράθεσης» (5).
"Αν λοιπόν στήν ’Ιταλία είχε τεθεί θέμα
ταξικής άναμέτρησης καί τό NAP-GAP-Έ ρ.
Ταξιαρχίες, Prima Linea κλπ. θέλησαν νά τή
μετατρέψουν σέ ένοπλη έμφύλια σύγκρουση,
στή χώρα μας τέτοιες έπιλογές δέν άποτελούν
στοιχειώδη άνάγκη ή αΊτημα κάποιου πολιτικού
κινήματος.
’Ακόμη άν οί 50 Κουβανοί, έξω άπ’ όποιαδήποτε μαζική διαδικασία, έθεσαν τήν κατάλληλη
στιγμή μέ βίαιο τρόπο καί κυρίως μέ αξιώσεις
θέμα έξουσίας καί τό πέτυχαν, στήν 'Ελλάδα
τού ’70 καί τού ’80 κάτι παρόμοιο είναι έξωπραγματικό.
’Αντιπροσωπευτικό τού χαρακτήρα τής «17
Ν» είναι τό κείμενό της μετά τήν εκτέλεση τού
Τσάντες (15.11.83) όπου μαζί μέ τίς τριτοκοσμι
κές θέσεις πού παραπέμπουν στό ΠΑΣΟΚ, υ

πάρχει καί ή θεωρία τών σταδίων γιά τόν
σοσιαλισμό (παραδοσιακή Α ριστερά) άλλά καί
άφθονες αναφορές σέ διεθνείς έμπειρίες (π.χ.
MIR Χιλής) όπως καί σέ ιδεολογικές παρατη
ρήσεις στό επίπεδο ένός προβληματισμού τής
άνένταχτης άριστεράς. (π.χ. κυριαρχία τής α
στικής ιδεολογίας στίς λαϊκές τάξεις. Α στικός
εκσυγχρονισμός, 'Ιδεολογικοί μηχανισμοί τού
κράτους. Ιερα ρχία στήν παραγωγή, χωρισμός
πνευματικής καί χειρωνακτικής εργασίας).
Έ χοντας μιά «ικανοποιητική» πλατφόρμα
κριτικής στήν άστική έξουσία καί τήν άναποιελεσματική ’Αριστερά, δανείζεται τήν τρέχουσα
πολιτική φρασεολογία τού ΚΚΕ γιά νά άποδείξει τήν άσυνέπεια τού ΠΑΣΟΚ ώς πρός τήν
έξάρτηση καί τίς βάσεις. Θεωρεί ξαφνικά τόν
έαυτό της συνεπή έκφραστή τής θέλησης τού
λαϊκού κινήματος έπιλέγοντας τήν ένοπλη άντιπαράθεση. ’Αγνοεί τό επίπεδο τής πολιτικής
πάλης, συγκροτείται ώς «έπαναστατικός θύλα
κας» κατά τήν Γκεβαρική άποψη γ ι’ αυτό έπιμένει στό κείμενό της στήν παρουσίαση τού
Ε λληνικού χώρου σάν «μπανανίας», άναδεικνύει τήν κοινωνία σέ χώρο «έκρηκτικών ταξι
κών άντιθέσεων καί πελώριων οικονομικών
σκανδάλων».
Τελικά, ή έπιλογή της είναι περισσότερο
ΗΘΙΚΗ παρά πολιτική. Στούς απόηχους ένός
λαϊκού κινήματος πού άπομακρύνεται άπ’ τούς
στόχους του, συντρίβονται καί τά όνειρα τών
άγωνιστών. Πλέον ή νικηφόρα έξέλιξη πού
χάθηκε φτάνει σέ υπαρξιακό αδιέξοδο. Ή άπεγνωσμένη έκκληση γιά υποστήριξη καί ανατρο
πή ένός κλίματος προδοσίας τών λαϊκών αγώ
νων μπορεί νά σημαίνει ότιδήποτε. Ακόμα καί
τήν ένταση τών έπιχειρήσεων.
Μπορεί σήμερα ή 17 Ν, έννέα χρόνια μετά
τήν έμφανισή της, νά εξακολουθεί νά άφήνει
άδιάφορους, στίς υποδειγματικές της ενέργειες,
αυτούς πού 'θελει νά έκφράσει άλλά ταυτόχρο
να υπενθυμίζει τό αναπόφευκτο τής βίας στήν
ταξική πάλη. Θέμα πού στήν ιστορία τού κομ
μουνιστικού κινήματος έχει προκύψει καί διευ
θετηθεί μέ πολλές μορφές.
Είναι ιδεολογική φυγομαχία νά καταφεύγει ή
παραδοσιακή ’Αριστερά καί τό ΠΑΣΟΚ σέ
«πρακτορολογία», άρνούμενοι νά δούν τήν κοι
νωνία ώς έχει μέ τή βία της καί τίς αντιφάσεις
της. Πόσο εύκολα ξεμπλέκει ή Α ριστερά, ανά
γοντας τά φαινόμενα τής βίας στήν ιστορία σέ
διαμάχες μυστικών υπηρεσιών;

Ή «17 Ν» έναγωνίως έπικαλείται στηρίγματα
στό λαό καί τίς νόμιμες οργανώσεις του. Ή
αδυναμία της όσο περνά ό χρόνος νά έπανατοποθετήσει καί νά άναπροσανατολίσει τή δράση
της είναι αποτέλεσμα τής απομόνωσής της,
ένός άποκλεισμού πού συνεπάγεται ή συνωμοτι
κότητα. Διότι ή βία και σ ’ αύτή τήν περίπτωση
δέν είναι μονόδρομος. Καί ή -πολιτική αυτο
κτονίας», επίσης σ’ αύτή τήν περίπτωση, δέν
είναι λεκτικό σχήμα. ’Υπάρχουν καί άλλοι
τρόποι νά όριοθ^τηθεϊ κανείς άπ’ τήν ενσωμά
τωση καί τήν αύταπάτη τών ειρηνικών οδών
Δημήτρης Τρίμης

j

I Πρωτοσέλιδο άρθρο του κυριακάτικου -Ρ» (8—4—
84)
2.« ’Αντί» τεύχος 246 (25— II—83) Δ.Κ. Δέψη Η
«επανάσταση στά ψιλά»
3 Στήν 'Ελλάδα μετά τήν μεταπολίτειση έγιναν
εκτός άπ’ τίς 5 επιθέσεις τής «17 Ν» καί άλλες
Μπορούμε νά αναφέρουμε τήν «'Ομάδα Ίούνης '78»
(εκτέλεση Μπάμπαλη) ΕΛΑ (πλήθος βομβιστικών
έπιθέσεων σέ αμερικάνικα αυτοκίνητα και άλλους
στόχους). Βέβαια οί «εμπρησμοί» στά μεγάλα κατα
στήματα καί ό Ά θανασιάδης παραμένουν αδιευκρίνι
στοι ειδικά ή περίπτωση τής άντιστρατιωτική; πά
λης» άπεδειχθει κλασική προβοκάτσια βλέπε άρθρο
Γ Βότση στήν Ελευθεροτυπία
4 Άναφέρομαι σέ κινήματα Βάσκων— Ιρλανδών —
Κορσικανών — Κούρδων — Αρμενίων — Παλαιστι
νίων — Ίσλαμιστών.
5 Απόσπασμα άπ' τό «Do you remember Revolution»
τών φυλακισμένων τής υπόθεσης «7 Απρίλη» —
Νέγκρι κ.λ.π. 1982, 'Ιταλία
6 Άναφέρομαι στό παράδειγμα τών 3 ένστολων
ομάδων στήν Βραζιλία πού τό 1966 έξετέλεσαν Αμε
ρικανό στρατιωτικό — βασανιστή καί σήμερα άποτε
λούν στελέχη τού P Τ (κόμμα τών εργατών τρίτο σέ
δύναμη). 'Ενδεικτικά έπίσης στήν Κούβα — Νικαρά
γουα — Αγκόλα κ.λ.π Βέβαια στήν Ουρουγουάη τό
κίνημα τών Τουπαμάρος εξοντώθηκε
'Αναφορές

Έ τσι, όχι μόνο ξεχνά τήν έμπειρία τής
άντίστασης ή τού άντιδικτατορικού άγώνα άλλά
κυρίως αδυνατεί νά έρμηνεύσει τά πολυάριθμα
μειοψηφικά, παράνομα καί βίαια κινήματα —
όμάδες πού γεννήθηκαν σ ’ όλο τόν κόσμο. Τά
περισσότερα έξοντώθηκαν ή έγκατέλειψαν, άλ
λα άναδείχτηκαν σέ πολιτικές δυνάμεις μαζικού
καί νομίμου χαρακτήρα, καί άλλα άνέτρεψαν
άποικιοκρατία, ή άστική έξουσία (6).
Ή συγκυρία στήν Ελλάδα έχει αλλάξει
πράγματι, ή άπόσταση άπ’ τόν σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό παραμένει τεράστια. Τό άν ή
έπανάσταση έμπεριέχει τή βία, τό άν ή διαφω
νία έγκειται στήν έπιλογή τής στιγμής άσκησής
της ή στό μέσον (βία) ή στό Ίδιο τό άντικείμενο
(σοσιαλιστική έπανάσταση), είναι τά πραγματι
κά προβλήματα.

■ Κόν - Μπεντίτ, Σάρτρ, Σβάρτσερ. Μπάρμπι. Ρότ
κ.λ.π: « Από τήν RAF στούς πράσινους» έκδ. «Κομ
μούνα» 1983
■ Νέγκρι, Κούρτσιο, Σκαλτσόνε, κ ά: «ΙΤΑΛΙΑ
αυτοκριτική τού αντάρτικου» έκδ. «Κομμούνα» 1983
■ «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» Παράρτημα 2 Απρίλης 1984
■ Emile Marenssin: «ΦΡΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑ
ΤΟΣ» έκδόσεις Διεθνής βιβλιοθήκη 1975
■ Eduardo Galeano «Οί Ανοιχτές Φλέβες τής Λατι
νικής Α μερικής» έκδόσεις ΘΕΩΡΙΑ 1982
■ Ρεζί Ντεμπραί «Οί Τουπαμάρος»
■ Οί προκηρύξεις τής «17 Νοέμβρη» στίς 'Αθηναϊκές
έφημερίδες.
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τό αφιέρωμα τοΰ «Οικονομικού
Ταχυδρόμου» (Φ. 13 (1560) τής
29.3.84) στό «1984» τού Ό ργουελ ό
κ. Νίκος Δήμου μάς άνακοινώνει τά
άποτελέσματα τής δεύτερης (μετά τήν
έφηβική) άνάγνωσης τού έργου. Χωρίς νά
ξεφεύγει από τίς τρέχουσες καί ίσχύουσες
ερμηνείες, προσφέρεται ώστόσο — λόγω τοΰ
βαθυστόχαστου καί λογοτέχνη μένου του
ύφους — γιά ένα άπάνθισμα άποθεγμάτων:
Γνήσιο άντιολοκληρωτικό πνεύμα,
(ξεκαθαρίζει πώς τό «1984» δέν είναι
πρόγνωση, πρόβλεψη, προπαντός προφητεία.
'Απλά καί μόνο είναι άλήθεια: « Ό
Όργουελ δέν προφήτεψε τίποτα - είπε τήν
άλήθεια καί ή άλήθεια είναι πάντα προφητική
γιατί είναι άχρονη». « 'Ένα έργο τέχνης δέν
διαιρεύδεται άν είναι πραγματικό. Ή άλ.ήθεια
του είναι αίώνια, όσο καί ό άνθρωπος». Καί
τό ενισχύει βοηθούμενος άπό τόν ίδιο τόν
Ό ργουελ που λέει πώς «ή καλή πρόζα είναι
σάν τζάμι». Κι έτσι μάς κόβει κάθε
διάθεση γιά κριτική, γιατί θά 'ναι σάν νά
κριτικάρουμε τήν "ίδια τήν άλήθεια, εμάς
πού νομίζουμε πώς, έκτος τών άλλων, ό
Ό ργουελ είναι καί κακός
μυθιστοριογράφος γιατί δέν περιορίστηκε σέ
μιά άλληγορική έκθεση τοΰ μηνύματος του,
άλλά'κα ί τ ά ’γράψε όλα φαρδιά-πλατιά καί
μ' όλες τίς λεπτομέρειες. "Ισως όμως
γ ι' αύτό πρέπει νά είναι τά άπεχθή αύτά
όράματα τόσο λεπτομερή καί ακριβή γιά νά
μένουμε ικανοποιημένοι μέ τή σχετικότητα
τής σημερινής τους ύπαρξης.
Ή άλήθεια, πάντως, μάς λέει πώς είναι
δυσάρεστη γιατί ό άνθρωπος είναι μικρός,
επειδή τόν φθείρει ή εξουσία.
Έδώ ό κ. Δήμου, φανερώνει γιά μιά
άκόμα φορά μιάν άπόκρυφη έξη του: τήν
άναρχική του φλέβα:
«Κάθε αυθεντικός άνθρωπος είναι κάπου
άναρχικός. γιατί κάθε έζουσία είναι άπό τή
φύση της άπάνθρωπη... Πολύ περισσότερο ό
διανοούμενος καί ό δημιουργός. Κανένας
καλλιτέχνης δέν είχε καλές σχέσεις μέ τήν
έζουσία». ’Ελάτε, κ. Δήμου! Κανένας, ντίπ
γιά ντίπ; Δηλαδή ή δική σας δυστυχία νά
είστε "Ελληνας προέκυψε (κάπου) άπό τήν
έξουσία καί όχι άπό τή μάζα τών βαρβάρων
«νεοελλήνων» πού σάς περιβάλλουν;
Πιό κάτω, πονέσαμε περισσότερο (ίσως
έπειδή ή πρώτη — καί μόνη — δική μας
άνάγνωση τής κ. Δήμου έγινε
καθυστερημένα, Μεγαλοβδομάδα):
«Μόνον ό "Οργουελ τόλμησε νά δει τήν
Απόλυτη Έζουσία κατά πρόσωπο καί νά τήν
άποκαλ.έσει μέ τό όνομά της: τό Κακό. Τό
άπάλυτο Κακό, χωρίς δικαιολογίες, άναλογίες,
αιτιολογίες... Τό Κακό είναι σκοπός, όχι
μέσο... Τό απόλυτο Κακό είναι αίτια τοΰ
εαυτού του (causa σκι) αυτοτελές αϋταρκες δηλαδή τό Κακό γιά τό Κακό (αυτό θά πει
άπόλυτο)» (Γιά όσους δέν τό κατάλαβαν).
« Ή έζουσία δέν είναι σύμπτωμα, είναι ή
άρρώστια. Μόνο ή ολοσχερής κατάργησή της
θά μπορέσει νά δώσει στον άνθρωπο τήν υγεία
του, νά τόν λυτρώσει άπό τήν καταπίεση, τήν
έκμετάλλευση, τήν άλλ.οτρίωση».
Ποιό απόγευμα έχετε έλεύθερο κ. Δήμου
γιά Προπύλαια; Κατά τά άλλα, τήν ύγειά
μας νά 'χουμε.
Ό μω ς, «ιό κακό είναι πώς ή άνθρώπινη
φύση όχι μόνο συμβιβάζεται, άλ.λ.ά μοιάζει νά
ζητάει τήν έζάρτησή της». "Ετσι μάς
απορρίπτετε καί τούς άποκτηνωμένους

προλετάριους σάν έλπίδα. Τί μένει; Μά,
φυσικά, τό καθαρό, χιονόλευκο πνεύμα!
Ό Ό ργουελ ήταν «ένας έλεύθερος
άνθρωπος. Παθιασμένος μέ τήν έλευθερία...
Ήταν ένας άπό τούς σπάνιους σοσιαλιστές πού
βάζουν τήν έλευθερία μπροστά άπό τή
δικαιοσύνη. Πίστευε μάλιστα πώς ή έλευθερία
είναι ή προϋπόθεση γιά τήν έπίτευζη τής
κοινωνικής δικαιοσύνης καί ισονομίας. Αύτή ή
πεποίθηση είναι άρκετά δυσκολοχώνευτη γιά
τούς άπανταχού σοσιαλιστές κάθε τύπου».
Ή γυμνή καταπίεση μιας κακιωμένης
ένστικτώδους έξουσίας χωρίς λόγο καί
σκοπό είναι τό όραμα-μοντέλο τής πολιτικής
έξουσίας άλά '84 πού στό τέλος καταφεύγει
νά υπηρετεί τόν αύτοσκοπό τής
υποδούλωσης τής σκέψης.
Έ τσ ι γίνεται δημοφιλές τό πόνημα τού
Ό ργουελ: προσφέροντας εικόνες γιά λάθος
κριτική, σύμφωνα μέ τά δημοκρατικά ιδεώδη
τού πολίτη νά άνέχεται τά πάντα, χωρίς
όμως νά στερείται τό δικαίωμα της
«άποψης», πού βέβαια δέν πρέπει νά τού
επιβάλλεται. Έ τσ ι περίπου καί οί «κριτικοί»
διανοούμενοι έπιμένουν στό άπαράβατο
άνθρώπινο δικαίωμά τους νά σκέφτονται
έντός γραμμής, άλλά εθελοντικά καί
έλεύθερα.
Ό κ. Δήμου όμως έχει νά βγάλει λίγο άκόμα
ξύγκι άπ' τή μύγα κρίνοντας τό παρόν. 'Ιδού οί
σημερινοί κίνδυνοι: ό «κρατισμός, ό
συγκεντρωτισμός, ό οικονομικός
προγραμματισμός καί — πάντα — ό
ολοκληρωτισμός πού «έχει ριζώσει βαθειά στό
πνεύμα τών διανοουμένων τής άριστεράς» (αυτών
τών ’Απόλυτα Κακών!)
Τί γίνεται σήμερα στίς «πιό δημοκρατικές
χώρες»: «Τό κράτος έχει πιά γίνει όργανο
καταπίεσης». Α λήθεια, κ. Δήμου, πότε τόν
νιώσατε γιά πρώτη φορά; «Πόσο δημοκρατική
μπορεί νά είναι μιά χώρα μέ συγκεντρωτικό
σύστημα διοίκησης, κεντρικό οικονομικό
πρόγραμμα, υπερτροφικό δημόσιο τομέα καί
κρατικά μέσα έπικοινωνίας:» 'Ερωτήσεις ενός
έλεύθερα στοχαζόμενου Νεοφιλελεύθερου.
Φτάνουν οί δύο άναγνώσεις κ. Δήμου.
Ά π ό τό «1984» βγάλανε δ,τι μπορούσε νά
βγει. Πιάστε κανένα άλλο βιβλίο τώρα.
Πλησιάζει ή μέρα τού πατέρα καί ή
έπέτειος τής γέννησης τού Μάρξ.
Περιμένουμε.
Κ.Κ.

ράψαμε στό προηγούμενο τεύχος
γιά τήν άποστολή τών ΝΕΩΝ στή
Δυτική Θράκη, όπου ό ύπερβάλλων
ζήλος τού ρεπόρτερ Κώστα Χαρδαβέλλα
άποκάλυπτε τήν καταπίεση τού χριστιανικού
πληθυσμού άπό τή μουσουλμανική
μειονότητα. Ή ταν ή έπαύριο τής
συνέντευξης τού Α. Παπανδρέου στήν
άγγλική τηλεόραση καί θεωρήθηκε φυσικό ό
συμπολιτευόμενος τύπος νά στηρίξει μέ
«στοιχεία» τήν έλληνική θέση. Ποιά όμως
είναι τελικά αύτή ή θέση; Καί ποιό ρόλο
παίζει ό τύπος στή στήριξη τής «έθνικής
πολιτικής»;
'Αφορμή γ ι' αύτά τά ερωτήματα μάς έδωσε

Γ

ή έντυπωσιακή ομοιότητα αυτού τού
ρεπορτάζ μ' ένα άλλο, δημοσιευμένο στό
ΕΘΝΟΣ στίς 3-11/8/1959. Πριν, δηλαδή,
εϊκοσιπέντε ολόκληρα χρόνια. Καί τότε,
όπως καί τώρα, υπήρχε όξυνση τών
ελληνοτουρκικών, καί ό στόχος τού
κειμένου ήταν άκριβώς νά έπισημάνει τήν
άπειλή κατά τής Θράκης άπό τήν Τουρκία.
Τά συμπεράσματα είναι παρόμοια:
■ Οί μουσουλμάνοι τής Θράκης όχι μόνο
δέν καταπιέζονται, άλλά άντίθετα:
« 'Υπάρχει μεροληπτική μεταχείριση, άλλά υπέρ
τών μουσουλμάνων. Μού είπε ό Σούκ Σερίφ
Άκί: “ "Οταν θέλω νά τελειώσω μιά δουλειά
μού άρκεΐ νά πώ: "Α έπειδή είμαι
μουσουλμάνος δέν γίνεται: κι άμεσους
σκοτώνονται όλοι ιά έζυπηρετηθώ"».
■ Το μόνο πρόβλημα είναι οί Τούρκοι
πράκτορες:
«Πώς είναι δυνατόν, τό 1959. σέ μιά ελεύθερη
χώρα, ένας ολόκληρος πληθυσμός νά
τρομοκρατείται άπό μιά δράκα πρακτόρων
ζένης κυβερνήσεως:»
■ 'Υπεύθυνες είναι οί προηγούμενες
κυβερνήσεις:
«... Ή τρομοκρατία καί ή θρασύτης τών
σωβινιστών άνεπτύχθησαν μέσα στήν θαλ.πωρή
τής άνοχής τών ελληνικών ’Αρχών.» « Ή
ελληνική πολιτική νπήρζε καλοπροαίρετη,
άλλ'άτυχης. Έστερείτο φαντασίας καί
προοπτικής. Ή καλή διάθεσίς της θεωρήθηκε
άδυναμία κι οί όρέζεις αύζήθηκαν».
Τό πού όδήγησε ή πολιτική πού θά
έπρεπε κατά τόν άρθρογράφο νά
άκολουθηθεϊ έχει άναλυθεΐ σέ προηγούμενο
άρθρο στό Σχολιαστή καί διαγράφεται μέ
σαφήνεια στήν έρευνα πού δημοσιεύουμε
σ ’ αύτό τό τεύχος. Δέν βρίσκεται λοιπόν
έκεΐ τίποτα άξιομνημόνευτο. Τό ένδιαφέρον
είναι ή υπογραφή τού ρεπορτάζ έκείνου.
'Ανήκει στόν Γιάννη Καψή, νέο
δημοσιογράφο τότε και τώρα υπεύθυνο άπό
τήν πλευρά τής κυβέρνησης γιά τό χειρισμό
τών «μειονοτικών» προβλημάτων.

πό τό ίδιο ρεπορτάζ τού Γιάννη
Καψή στό ΕΘΝΟΣ (11.8.1959) σάς
μεταφέρουμε άσχολίαστη μιά
ενδιαφέρουσα σύγκριση:
«“Οί σωβινισταί είναι όπως οί κομμουνισταί.
θέλ.ουν ν ’άνατρέψουν τό σημερινό καθεστώς..."
Μέσα στίς λίγες αυτές λέζεις συνοψίζεται
όλάκληρο τό πρόβλημα τής Θράκης. Γιατί περί
προβλήματος πρόκειται. Μέ τό νά
παραγνωρίζουμε τήν ϋπαρζή του, συμβάλλουμε
άπλ,ώς στήν περιπλοκή του. Καί ή δημιουργία
τού προβλήματος τής Θράκης παρουσιάζει
έκπληκτικές ομοιότητες μέ τήν δημιουργία τού
κομμουνιστικού προβλήματος. Προσωπικές
φιλοδοζίες, Ιδιοτελείς έπιδιώζεις, συμφέροντα,
έγχώρια καί ζένα, ηυραν πρόσφορο έδαφος
στήν άμάθεια, τήν έλλειψη διαφωτίσεως. τήν
φυσιολ,ογική καί ευνόητη έπιθυμία προόδου κι
άκόμη τόν φόβο, τήν έλλειψη άσφαλείας τών
κατοίκων ενός τμήματος τής Έλλ.άδος πού
μέσα σέ μιά χρονική περίοδο λίγο μεγαλ.ύτερη
ενός τετάρτου αίώνος είδαν ν 'άλ.λ.άζει ί'.ζ φορές
τό καθεστώς: Τούρκοι, Βούλγαροι, 'ΐλ./.ηνες,
Γερμανοί καί πάλι Βούλγαροι ίπέρασαν άπό τήν
Θράκη πριν νά έπιστρέψονν οί 'Έλληνες γιά
τελευταία φορά.»
Δ.Ψ.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΙ

ΕΠΙΠΛΩΝ
T C V N U ?

Ό Δούρειος
Ίππος
τής Α .Ε .Π .Ι.
Δέν ύπάρχει ούτε μιά μέρα τώρα
πιά, πού νά μήν άσχοληθούν οί έφημερίδες μέ τήν κρίση τής τραγουδιστικής τέχνης... ’Αλήθεια, «κρίση
τής τραγουδιστικής τέχνης» είναι
μιά φράση πού μού παρέχει ό άκραΐος εύγενέστερος τρόπος γιά νά
ονομάσω τήν υπόθεση τής διάσπα
σης τού σωματείου τών Έλλήνω
συνθετών σέ δύο μέρη: ΕΜΣΕ καί
ΕΔΕΤ
Στόν προηγούμενο «Σχολιαστή»
(No 13), έκθέσαμε γεγονότα καί μερι
κές άπόψεις γι’ αύτό τό θέμα, πού δέν
μυρίζει καί τόσο ώραΐα καί πού στίς
μέρες μας έρχεται εφιαλτικά καθημε
ρινά, γιά νά υπογραμμίσει ότι γίνεται
μιά υπεράνθρωπη προσπάθεια γιά
τόν έπίμαχο νόμο 1075/80, νά μήν
περάσει (νόμος υπέρ τών Συγγενικών
δικαιωμάτων).
Ξαφνική σύγκρουση ΘεοδωράκηΈταιρειών δισκογραφικών. ’Απά
ντηση τών εταιρειών στόν Μίκη,
άνταπάντηση τού Μίκη στίς εται
ρείες καί πάλι άντίστροφα, συνάντη
ση Θεοδωράκη-Ξαρχάκου μέ τόν
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας (έρώτημα:
πώς έτσι ό προσωπικός φίλος τού
Προέδρου, ό Μ. Χατζιδάκις δέν παρευρέθη στό ραντεβού;), δήλωση τής
'Υπουργού κας Μερκούρη πώς θά
ψηφιστεί έντός τών ήμερών τό Προε
δρικό διάταγμα καί δήλωσή της πού
τάσσεται υπέρ τών Συγγενικών γρά-

φτηκε όμως πώς θά καλεστούν άμφότερες οί πλευρές γιά τή διευθέτηση
προβλημάτων πάνω στό συγκεκριμέ
νο νόμο.
Αυτά καί άλλα πολλά συνέβησαν
καί συμβαίνουν στους κόλπους τού
τραγουδιού. Έ ν τώ μεταξύ ή Κίνηση
τής ΕΔΕΤ (μέ ήγέτες τούς Θεοδωράκη-Χατζιδάκι πού έφιαξαν ξεχωριστό
σωματείο), έχει τώρα καί γραφεία καί
όπως μαθαίνουμε τό ενοίκιό τους
καταβάλλεται μέ πονηρό τρόπο άπό
τήν ΑΕΠΙ, πού θά πρέπει νά τονιστεί
— γιά νά μήν τό ξεχνάμε — πώς
είναι ή μόνη πού επωφελείται άπ' αύτή τήν ιστορία.
Στά διάφορα πηγαδάκια, άλλά άπό
έγκυρη πηγή, άκούστηκε πώς ό Μίκης είναι διατεθειμένος νά παραιτη
θεί άπό τή βουλευτική του ιδιότητα
έάν δέν πετύχει αυτή ή προσπάθεια
γιά πάγωμα τής υπογραφής τού Προ
εδρικού διατάγματος πού θά βάλει σέ
λειτουργία τόν νόμο. Παράληλα μέ
τήν διένεξή του γιά τή... «συμφορά»
πού έχουν φέρει στόν τόπο οί δισκογραφικές εταιρείες, πιέζει γνωστή έταιρεία γιά τόν προγραμματισμό καί
άλλων δίσκων σέ σύντομο χρονικό
διάστημα, μέ τούς Παπακωνσταντί
νου — Πάριο — 'Αλεξίου — Κόκκοτα, ίσως καί άλλους... Καί όλα αύτά
μετά άπό τά «Πικροσάββατα» μέ έρμηνευτή τόν Δ. Μητροπάνο...
Πραγματικά πολλά περίεργα συμ
βαίνουν καί δέν είμαστε σέ θέση νά
γνωρίζουμε έάν ό κόσμος διάβασε
περισσότερο γιά τά 'Ελληνοτουρκι
κά, γιά τήν ΠΥΡΚΑΛ, γιά τήν άνοδο
τής Δεξιάς καί στά ΑΕΙ ή γιά τά
συνθετικά...
Μία πρόταση είναι να κάνει ένα...
γκάλοπ ό Ταχυδρόμος γιά νά δούμε
ποιές είναι οί προτιμήσεις τού κό
σμου.

S

'Επίσης αυτό πού θά πρέπει νά μάς
έλξει τήν προσοχή, είναι, πώς έχουν
ήδη ξεκινήσει καί κάποιες «ένωτικές» κινήσεις, πού αυτή τή στιγμή
δέν γνωρίζουμε τί άποτέλεσμα θά
έχουν στά «ένδον» των συνθετών.
Π.χ. τό δεκαεξασέλιδο γράμμα τού
Λ. Παπαδόπουλου στόν πρόεδρο τής
ΕΜΣΕ (Θ. Δερβενιώτη), στήν ΕΔΕΤ
(Μ. Θεοδωράκη), στό ΥΠΠΕ (Μ.
Μερκούρη), στόν νέο πρόεδρο τού
Π.Μ.Σ. (Γρ. Λαμπριανίδη), στήν
ΠΟΘΑ, στήν ETE, πού επισημαίνει
τήν άνάγκη επανεξέτασης τής διένε
ξης καί άλλα πολλά.
"Εχουμε άνάγκη χρόνου γιά νά
δούμε τήν κατάληξη τών διαφόρων
ρευμάτων άλλά έάν διαπιστώσει καί
ό τελευταίος ρομαντικός, πώς τό ζου
μί τής υπόθεσης είναι ή κατάργηση
τής ΑΕΠΙ καί ή δημιουργία Αύτοδιαχειριζόμενου ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙ
ΚΟΥ οργανισμού, τότε, τό σίγουρο
είναι πώς, οί άνθρωποι μέ τά μεγάλα
συμφέροντα, θά αγωνιστούν «μέχρι
τελευταίας ρανίδας τού αίματός
τους», γιά τή διατήρηση τής ΑΕΠΙ,
μέ ποικίλα μέσα.
Είπαμε! Τά μεγάλα ονόματα έχουν
μεγάλα συμφέροντα κι αύτά είναι πού
προκαλοΰν μεγάλους άγώνες. Γι' αύτό ή έπιλογή τής συσπείρωσής τους,
έξαρτήθηκε άπό τά προσωπικά όφέλη πού μεταφράζονται σέ χρήμα ή σέ
συνθήκες πού θά φέρουν χρήμα.
Γιά όποιεσδήποτε άντιρρήσεις, φί
λοι, συντρόφια οποιοσδήποτε πλευ
ράς, είτε Κνίτες είτε Ρηγάδες είτε
Πασόκια ή συνθέτες τού 'Ελληνικού
Τραγουδιού, ρίχτε μιά ψύχραιμη μα
τιά στό ιστορικό τής διένεξης τών
τραγουδοποιών τού έτους τού Ό ργουελ...
9.4.84
Νότης Μαυρουδής

(Γ /η ίίκ Γ π τ π ς ,

’Ανανεωτικό
Κλοπυράιτ
Στήν κυριακάτικη ΑΥΓΗ (15-4-84)
δημοσιεύτηκε ανυπόγραφο άρθρο μέ
τίτλο: Τά «φώτα τον πολιτισμού» καί ή
«μαύρη λίστα» τον δογματισμόν. Τό
άρθρο, έκτός τών άλλων, είχε καί
άποσπάσματα άπό δυό κείμενα τού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ (συνέντευξη του Θ. Μικρούτσικου καί Οί πολιτιστικές προ
γραφές τον ΚΚΕ). Καί τά εισαγωγικά
μέν υπήρχαν στά άποσπάσματα, άλλά
ή πηγή τών άποσπασμάτων δέν άναφερόταν πουθενά. Μήπως λοιπόν ή
καταγγελία τής δογματικής μαύρης
λίστας θά 'ταν μιά καλή άφορμή γιά
νά ξεπεραστοΰν κάποιες ανανεωτικές
άποσιωπήσεις;
Α.Θ.

χρόνο». Ή εκπομπή είχε προγραμμα
τίσει τόν δίσκο «Παιδί τής Γής» σέ
μουσική Νότη Μαυρουδή καί ποίηση
Μάνου Χατζιδάκι (δίσκος πού κυκλο
φορεί άπό τό 1978).
Τό καταπληκτικό είναι πώς ή ΕΡΤ
ϋπέκυψε στίς παράνομες άξιώσεις τού
Μ.Χ., «νομιμοποιώντας» τήν αύθαιρεσία τής τηλεφωνικής έντολής.
Δέν θά κάνω κανένα άλλο σχόλιο
μιά πού είμαι καί ό παθών καί ό
σχολιάζων, μόνο πού θά παρατηρήσω
πώς ό συνθέτης έχει άναμφισβήτητα
τό ταλέντο νά είναι τόσο «Μεγάλος
Ερωτικός» όσο καί Μεγάλος... άντιερωτικός.
14.4.84
Νότης Μαυρουδής

«Διπλούς Έρως»
«Είμαστε όλοι
έκθετοι
στή δυνατότητα τού Γεγονότος.

Γιά τό σήριαλ
ΕΜΣΕ-ΕΔΕΤ
(Χατζιδάκι)
«Χατζιδάκις μαινόμενος» όπως
γράφει ή «'Ελευθεροτυπία στίς 10.4
δημοσιεύοντας μιά έπιστολή τού συν
θέτη του Μεγάλου ’Ερωτικού, πού
κεραυνοβολεί τόν συντάκτη τής έφημερίδας Δ. Γκιώνη. Ό Μ. Χατζιδάκις
είναι σαφής στή διατύπωση καί στό
περιεχόμενο τής έπιστολής του καί
δηλώνει πώς «Τό “ σήριαλ” αύτό θά
τελειώσει μόνον όταν θά τό θελήσουμε έμείς καί έτσι όπως τό θελήσουμε»! Μετά άπό μιά τέτοια δήλωση, σέ
όλους τούς υπόλοιπους έμάς, δέν μάς
πέφτει λόγος, μιά πού σ ’ αυτόν τόν
τόπο οί έξουσίες δέν ισχύουν μονάχα
γιά τόν τρόπο διακυβέρνησης τής
πολιτικής πρακτικής τής ’Ελληνικής
κοινωνίας άλλά καί κείνης τής πολι
τιστικής.
Πάντα στό ίδιο γράμμα του, ό
συνθέτης συνεχίζει άκάθεκτος, χωρίς
φόβο άλλά μέ πάθος, πώς «καί άφού
ξεσκεπαστεί ή έγκληματική σκευω
ρία μερικών άλητών καιροσκόπων,
πού μέ τόση φανατισμένη έπιπολαιότητα ύπηρέτησε καί έξακολουθεί νά
υπηρετεί ό «Ιδεολόγος» κομμουνι
στής δημοσιογράφος σας».
Γιά νά μήν άναρωτιόμαστε πρός τί
όλα αύτά, ή αίτια τού κακού καί τής
άγριας έπιθεηκότητας τού συνθέτη
είναι ή μή άποδοχή τού Δ. Γκιώνη σέ
ό,τι «όραματίζεται» ή ΕΔΕΤ (ή διασπαμένη άπό τήν ΕΜΣΕ όμάδα τών
ήγετών Θεοδωράκη-Χατζιδάκι πού ί 
δρυσε καί σωματείο).
Ό τρόπος καί ή μεθοδολογία τού
Μ.Χ. όμως, προχώρησε καί σέ πιό...
σύνθετες μορφές. Μέ τηλεφώνημά
του στόν Διευθυντή Ραδιοφωνίας κ.
Καμπανέλλη άπαιτεί τή ματαίωση
τής έκπομπής τού Γ ’ προγράμματος
τής 11.4.84 «Τραγούδια μέσα στό
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στό θέατρο τό 'Υποκείμενο βρίσκεται
πάλι «έντός»
έκθετο
σέ κάποιο όποιοδήποτε «γεγονός»
θέατρο
είναι αύτή ή δυνατότητα τού «γεγονό
τος»
θέατρο
είναι οί Τρόποι νά τό προκαλεί, νά τό
προκαλέσει.
Γυρεύουμε ένα θέαμα, πού μέσα του ό
θεατής
νά αισθάνεται συνεργός, συνένοχος,
αυτουργός, αύτόπτης καί Μάρτυς...
οί Τρόποι μας πρός αύτό

θά κυμανθούν
— καί στό μέλλον —
άπό τήν βία, τήν άκραία βία
ως τήν εύγένεια, τήν υπέρτατη ευγέ
νεια
πρός τό θεατή,
τό συνένοχο».
Τό διαβάσαμε στήν τελευταία σελί
δα τού προγράμματος τής ’Εταιρείας
θεάτρου «διπλούς Έρως», πού πα
ρουσιάζει, καί όλο τό Μάιο, στό
θέατρο ΑΜΟΡΕ, ένα θέαμα βασισμέ
νο σέ δύο κείμενα τού Η. Pinter: « Ό
Εραστής» — «Νύχτα».
Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαρμαρινός
Σκηνικά-Κοστούμια: Β. Βρασιβανόπουλος
Μουσική έπιμ.: I.Δρόσος
Θεατρικός συντονισμός: X. Παπαδημούλης
Παίζουν: Μ. Μαρμαρινός, Μ. Σταύρακα, Μ. Βιρβιδάκης, Β. Γαρδενιώτη.

■ Τό στέκι νεολαίας είναι ένα μέρος
όπου παίζεις πίνγκ-πόνγκ, ένημερώνεσαι γιά μιά σειρά πράγματα, περνάς
δημιουργικές ώρες, άκούς έλληνική
μουσική, παρακολουθείς έκδηλώσεις
καί γενικότερα αντιστέκεσαι στόν
άμερικάνικο τρόπο ζωής. Τό άποκαλυπτικό ρεπορτάζ τού Ριζοσπάστη
γιά τά στέκα αύτά έχει συγκλονίσει
τή νεολαία, τούς άνόητους ντίσκ τζόκεϋ, τούς ιδιοκτήτες τού Bora-Bora
καί τού 9X9 μέχρι καί τόν Δαβαράκη
στό « Εργοστάσιο». Άφού έφτασε νά
καταφέρει ένα στέκι στήν Κοκκινιά
νά κλείσει μία ντισκοτέκ πού ήταν
άπό κάτω τά πράγματα σκουρήνανε.
Ή «προοδευτική ψυχαγωγία» συρρέ
ει άπ’ όλα τά προάστια τής 'Αθήνας.
Τά στέκια αύξάνονται καί ανοίγουν
τό ένα μετά τό άλλο. Τά στέκια είναι
«πρακτορεία εκδηλώσεων», είναι
«ένα κύτταρο τού λαϊκού μαζικού
κινήματος στή γειτονιά». Τά στέκια
«προγραμματίζουν συμμετοχή στό
'Αττικό Φεστιβάλ, έκδρομές, εκδη
λώσεις στίς πλατείες». Τρέχτε όλοι!
Πάρτε σκάκια, πίνγκ-πόνγκ. ταινίες,
ελληνικά τραγούδια, γραμματόσημα
καί προοδευτικά βιβλία στό χέρι νά
πάμε στά στέκια μπας καί σωθούμε.
■ Ή Μαργαρίτα Ζορμπαλά δήλωσε
στό ΕΘΝΟΣ ότι πολύ τής άρέσει ή
ρόκ καί ιδιαίτερα ό Έλβις Πρίσλεή
τή βοηθάει νά διευρύνει τή μουσική
της παιδεία. Σκεφτείτε τί έχει νά γίνει
άν άκούσει καί Μπήτλς καί Σαντάνα.
Σέ δέκα μέ είκοσι χρόνια θά έχει γίνει
φρικιό.
■ Τώρα πού καταργήθηκε ή πατροπα
ράδοτη «πάπια» καί εφευρέθηκαν τά
PUMPERS γιά ένήλικες (όπως μάς
πληροφορεί γνωστή άνατριχιαστική
διαφήμιση) θά κρατάμε τούς άνθρώπους μας στεγνούς. Τό μόνο πού δέν
μάς διευκρινίζει ή διαφήμιση είναι άν
αύτά τά PUMPERS έχουν ή δέν έχουν
προστατευτική σούρα.
■ Σέ άπόσπασμα άπό συνέντευξη τής
Μάρθας Καραγιάννη στόν ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΟ διαβάζουμε: «Είχα πάντοτε
σκυλιά. Ένα άπό αύτά έπαιξε μαζί
μου στό θέατρο στά 1964. Τώρα, ό
Μάο είναι ένα λύκος άλσατός, πολύ
άταχτος πού είναι όλη τήν ώρα τιμω
ρία. Μέ τόν Στάλιν όμως (ό άλλος
σκύλος), μιλάμε κανονικά. Τού κάνω
νοήματα καί καταλαβαίνει». ’Εμένα
όμως ή γάτα μου Φωτεινή Τσαμπαρλά
άπαγγέλλει τήν τρίτη Διεθνή μέ γρο
θιά τήν πατούσα της.
■ Καταστροφή! ’Ενώ τά πλήθη πο
ρεύονταν γιά τήν Ειρήνη, πρωτοφα
νής συμφορά έπληξε τούς γνωστότε
ρους έκπροσώπους της. Περίπου 2000
περιστέρια έπεσαν άπό τίς σφαίρες
άσπλαχνων κυνηγών τήν Κυριακή
15-4 κατά τή διάρκεια διαγωνισμού
ταχυδρομικών περιστεριών. Καί μετά
θέλουν νά μετονομάσουν τό πεδίο τού
Άρεως σέ πεδίο τής Ειρήνης...
■ Τό «Σάββατο μία καί μισή» πρέπει
νά καταργηθεί. Τό λέμε γιά τελευταία
φορά καί άλίμονο σ’ έκείνο πού δέν
θά τό πάρει στά σοβαρά ύπόψη του
αύτό τό έπιτακτικό αίτημα.
Α.Θ.
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*Η άποτυχία του κυβερνητικοί) δημοσιογραφικοί} συγκροτήματος
είναι κομματικό όργανο.
Δ υ Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ έφημερίδες, ή ΕΛΕΥ
ΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ καί οί ΕΙΔΗΣΕΙΣ άνέστειλαν
τήν έκδοσή τους. Τό θέμα, κατά περίεργο τρόπο,
έμεινε στά ψιλά τού συμπολιτευόμενου όσο καί
τού αντιπολιτευόμενου Τύπου. Παρόμοια ερωτή
ματα προκαλεΐ καί ή ματαίωση τής συνέντευξης
Τύπου πού είχαν προαναγγείλει οί έργαζόμενοι
(δημοσιογράφοι καί τεχνικοί). Ποιές όμως είναι
οί πραγματικές αίτιες γιά τό κλείσιμο τών
έφημερίδων; Πώς άντέδρασε ή κυβέρνηση όταν
διαπίστωσε τήν άποτυχία τού κομματικού συ
γκροτήματος; Αυτά, μεταξύ άλλων, τά θέματα
συζητήσαμε μέ τόν Δημήτρη Μανωλάκο (δημο
σιογράφο τής Ε.Γ.), Γκουίντο Τσιόφφι, (δημο
σιογράφο τής Ε.Γ.), Άλέξη Παπάζογλου (τεχνι
κό προϊστάμενο) καί 'Αφροδίτη Ξυπολιτίδου (μοντέρ).
Γ.Τ. Άναφερόμαστε κυρίως στήν Έ λ. Γνώμη
μιά καί όλοι προερχόμαστε άπό αύτή, παρ’ όλο
πού τά προβλήματα ε’ιναι κοινά καί στίς δύο
έφημερίδες. ’Εξαρχής ή έφημερίδα άντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα πού άπορρέει τόσο
άπό τήν πρωινή έκδοση (χαμηλή κυκλοφορία)
όσο καί άπό τό πρόβλημα τού άμεσα πολιτικά
χρωματισμένου κομματικού φύλλου. 'Επομένως
τό οικονομικό θέμα ήταν δοσμένο άπό τήν
άρχή, γνωστό σέ όλους καί τό κύριο πρόβλημα
ήταν ή πολιτική πλευρά. Ξεκίνησε νά βγαίνει
μιά έφημερίδα μέ άγνωστο άριθμό κέντρων
έξουσίας — έπιρροής καί μέ δυό άντιμέτωπους
πόλους μέσα στό ίδιο τό Διοικητικό Συμβούλιο
τής έκδοτικής έπιχείρησης. Ό ένας μέ θέσεις
αύστηρά κομματικής δημοσιογραφίας καί ό
άλλος μέ περισσότερο τεχνοκρατικού χαρακτή
ρα δημοσιογραφικές απόψεις. Ή τα ν λοιπόν
νομοτελειακές οί έπερχόμενες συγκρούσεις. Ή
κρίση κορυφώθηκε τά Χριστούγεννα μέ τή
γνωστή υπόθεση Γερονικολοΰ, γιά νά ξεθυμάνει
κάπως άμέσως μετά δημιουργώντας ταυτόχρονα
προηγούμενο γιά όσους ήταν άντίθετοι σ' αύτή
τήν ιστορία. "Αρχισε δηλαδή ένας πόλεμος άπό
τά έξω άπό κάποιους πόλους έξουσίας πού
ένιωσαν παραγκωνισμένοι καί ό πόλεμος αύτός
έγινε τόσο στο οικονομικό όσο καί στό πολιτι
κό έπίπεδο.
Εννοείς έδώ συγκεκριμένες κυβερνητικές τά
σεις ή άλλους έκδοτες έφημερίδων;
Γ.Τ. Πρώτα πρώτα ομάδες ή τάσεις μέσα άπό τό
κόμμα πού αισθάνονται έκείνη τήν περίοδο νά
χάνουν τούς ιμάντες μεταβίβασης τής γραμμής
στήν έφημερίδα. Στό σημείο αυτό άρχίζουν νά
μπλέκουν καί τά οικονομικά συμφέροντα τών
άλλων έκδοτών. Καί ξαφνικά γίνεται μιά άπίθανη Ιερή συμμαχία ή όποια άρχίζει καί έπιτίθεται σέ σημείο πού στέλεχος τής έφημερίδας,
κομματικό, δήλωσε τελευταία ότι είναι άναπόφευκτη ή χαμηλή κυκλοφορία όταν όποιος
δημόσιος υπάλληλος άγοράζει τήν Έ λ. Γ. περ
νάει στό μαύρο κατάστιχο. Πολλά είναι τά
αίτια πού οδήγησαν στό σημερινό άποτέλεσμα
τής έφημερίδας πού έκλεισε μέ έπισχέσεις, δέν
ξέρει πότε θά ξανανοίξει, άν θά ξανανοίξει, πώς
θά κλείσει καί πώς θά άποζημιώσει τούς έργαζόμενους.
‘Υπήρξε διαφοροποίηση στήν γραμμή τής έφημε
ρίδας στή διάρκεια τής έκδοσής της;
Γ.Τ. Ναί, μιά καί μετά τά δεδομένα τής χαμηλής
κυκλοφορίας υίοθετήθηκε ή άποψη νά γίνει πιό
έγκυρη ή έφημερίδα χωρίς νά πάψει νά έκφράζει τήν κυβερνητική άποψη άλλά καί χωρίς νά
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Οί λόγοι δηλαδή πού έπικαλέστηκαν γιά τό
κλείσιμο τής έφημερίδας είναι καθαρά οικονομι
κοί;
Γ.Τ. Το θέμα είναι πολιτικό. Οικονομική κρίση
ύπάρχει σέ όλα τά φύλλα, ιδιαίτερα τά πρωινά.
"Ισως υπήρχαν τρόποι νά λυθεί τό άδιέξοδο
άλλά έδώ μπλέκει ή πολιτική βούληση ή ή
κομματική άρνηση. Τελικά έπικράτησε ή άπο
ψη, συνεπικουρούμενη άπό διάφορες πιέσεις
έντός καί έκτος ΠΑΣΟΚ, νά κλείσει ή έφημερί
δα.
Δ.Μ. Θά ’θελα νά τονίσω έδώ ότι όταν έκδόθηκε ή ΓΝΩΜΗ υπήρχε συγκεκριμένο πλαίσιο
κυβερνητικής παρέμβασης στό χώρο τής ένημέρωσης όπως τέτοιο πλαίσιο υπήρχε σέ όλο τό
φάσμα τών κρατικών οργανισμών γιά τή δη
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Πώς έγινε καί άγόρασε ό έκδοτης όλες τίς
μετοχές τή στιγμή πού ήδη φαινόταν ή οικονομι
κή άποτυχία;
Δ.Μ. Μετά τά έπεισόδια μέ τόν Γερονικολό
άγόρασε ό Πόπωτας όλες τίς μετοχές. Μέ τό
Γερονικολό παίχτηκε τό τελευταίο χαρτί τού
στενά κομματικού έντύπου. Ό Γερονικολός καί
ορισμένοι άλλοι μή ξέροντας τήν άλλαγή τής
κυρίαρχης άποψης έδωσαν μιά μάχη όριστικά
χαμένη. Τότε άγόρασε ό Πόπωτας τίς μετοχές
ένώ ή κυβέρνηση διαχώρισε τή θέση της άπό
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μήν ξεσπάσει σκάνδαλο. Καί έφόσον μόνο τόν
έκδοτη βαραίνουν οί οικονομικές εύθύνες καί
μόνο αύτός γνωρίζει τό παρασκήνιο τής όλης
ιστορίας θά δημιουργηθεΐ ζήτημα μόνο στήν
περίπτωση πού ό "ίδιος θά θελήσει νά βάλει
θέμα πολιτικών εύθυνών.

____

Πώς κλείνει

μιουργία κομματικών μηχανισμών έξουσίας. Ή
κρίση στή ΓΝΩΜΗ άρχίζει άπό τότε πού
διαφοροποιείται ή κυρίαρχη άποψη. Έγκαταλείφθηκε δηλαδή ή θέση τού αύστηρά κομματι
κού παρεμβατισμού τόσο στόν τύπο όσο καί
γενικότερα, σύμφωνα καί μέ τίς δηλώσεις τού
πρωθυπουργού. Έ τσ ι, παράλληλα μέ τίς πιέσεις
τών φιλοκυβερνητικών έφημερίδων, κατέληξαν
στήν άπόφαση γιά τό κλείσιμο τής ΓΝΩΜΗΣ.
Καί είναι γνωστό σέ όλους ότι γιά νά έπιβιώσουν κομματικές έφημερίδες χρειάζονται τόν
κομματικό «μπεζαχτά». Ό τα ν έπομένως άλλαξε
ή κυρίαρχη άποψη τό πρόβλημα ήταν άπό κεΐ
καί πέρα στή μεθόδευση τού κλεισίματος.
Αυτά όλα άφοροΰν καί τίς ΕΙΔΗΣΕΙΣ;
Δ.Μ. Τό περίεργο μέ τίς ΕΙΔΗΣΕΙΣ είναι ότι
ξεκινούν ένώ υπάρχει ή πρώτη άποψη (κομματι
κή έφημερίδα) καί βγαίνουν όταν ήδη έχει
ξεπεραστεϊ. Αύτό μάλλον έξηγεΐται άπό τό
γεγονός τών διαφορετικών κέντρων έξουσίας
πού υπήρχαν καί λειτουργούσαν άνεξάρτητα
άπό τήν κυρίαρχη τάση.
Γ.Τ. Κι έδώ νά προσθέσουμε ότι ένώ τό προσω
πικό τής ΓΝΩΜΗΣ ήταν 505% περίπου κομμα
τικοί καί οί ύπόλοιποι άπλά άνήκαν στίς προο
δευτικές δυνάμεις, στίς ΕΙΔΗΣΕΙΣ ή συντριπτι
κή πλειοψηφία δέν άποτελεϊται άπό κομματικά
μέλη.
Δ.Μ. Καί οί δύο έφημερίδες είχαν άπό τήν άρχή
παθητικό. "Αρα άπό κάπου άντλούσαν χρήματα.
Τό όλο ζήτημα δηλαδή είναι ποιος χρηματοδο
τούσε τίς έφημερίδες καί γιατί σταμάτησε. Καί
φυσικά μέ ποιούς όρους γινόταν ή χρηματοδό
τηση. Διότι υπάρχουν φήμες ότι ό έκδοτης πήρε
τά δάνεια πρίν άπό τήν έκδοση τής ΓΝΩΜΗΣ
κατά τή σύσταση τής έταιρείας, πράγμα πρωτο
φανές! Κι έδώ θά έπρεπε νά ζητηθούν ποινικές
ευθύνες γιά τό ποιος άνέλαβε τή χρηματοδότη
ση καί τήν εύθύνη πού αύτό συνεπάγεται.
Γ.Τ. Σ’ αύτό έχω όρισμένες έπιφυλάξεις διότι
φάνηκε οί δανειοδοτήσεις ότι έγιναν μέ ισχυρές
έγγυήσεις. Δέν άποφασίζει ένας έκδοτης ξαφνι
κά νά βάλει τήν περιουσία του σ' ένα πηγάδι
χωρίς πάτο. Μάλλον όμως ύπάρχει ό τρόπος νά

κάθε πιθανή έξέλιξη άποτυχίας ή έπιτυχίας τής
έφημερίδας, άφήνοντας στόν έκδοτη τήν πρωτο
βουλία νά έκδώσει καί τίς ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Ό έκδο
της άπό δώ καί πέρα θά έμπαινε στό παιχνίδι μέ
τούς "ίδιους όρους πού ισχύουν γιά όλους τούς
έκδοτες. Αύτό φυσικά άποδείχτηκε παγίδα μιά
καί τά άλλα συγκροτήματα έχουν ήδη γίνει
κατεστημένο, έχουν στημένους μηχανισμούς
καί δικές τους οικονομικές άφετηρίες. Έ νώ ό
Πόπωτας ήταν καταδικασμένος σέ άποτυχία.
Έδώ όμως βρισκόμαστε μπροστά σ ' ένα γενικό
τερο ζήτημα μεθοδευμένης κρίσης στόν τύπο
πού στρέφεται ένάντια στούς δημοσιογράφους
καί όχι στίς "ίδιες τίς έφημερίδες καί τούς
έκδοτες. Αύτό άρχισε μετά τή μεγάλη άπεργία
τού '75, όταν οι δημοσιογράφοι έβγαλαν τήν
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ καί οί έκδοτες άποδέ
χτηκαν όλα τά αίτήματά μας. Τότε βγήκε καί
έπιασε ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ μέ τό σλόγκαν «έ
φημερίδα τών συντακτών». Στοιχεία τής κρίσης
είναι ή προσπάθεια τών έκδοτών νά «φτιάξουν»
δημοσιογράφους γραφιάδες πού νά άπευθύνονται σέ οπαδούς καί φιλάθλους. Προσλαμβά
νουν νέα παιδιά μέ πολύ χαμηλές άποδοχές καί
χωρίς ούσιαστικά προσόντα. Ά π ’ τήν άλλη
μεριά, ή ΕΣΗΕΑ, άν καί είναι πολύ ισχυρό
συνδικάτο, προωθεί κυρίως οικονομικά αιτήμα
τα, διατηρώντας άπρόσιτο καί κλειστό τό σώμα
τών δημοσιογράφων στούς όποιους άπευθύνεται, μέ άποτέλεσμα νά χάνεται ή ούσία καί νά
μήν προωθούνται αιτήματα γύρω άπ’ τίς έργασιακές σχέσεις, τήν έσωτερική έλευθεροτυπία,
τήν ουσιαστική παρέμβαση κλπ. Παράλληλα
δημιουργεΐται άντίθεση άνάμεσα στούς δημο
σιογράφους μέλη καί μή μέλη τής ΕΣΗΕΑ πού
άποδυναμώνει τόν κλάδο συνολικά.
Ξαναγυρνώντας τώρα στό πρόβλημα τών έργαζομένων στή ΓΝΩΜΗ καί στίς ΕΙΔΗΣΕΙΣ
πρέπει νά τονίσουμε ότι τό θέμα είναι πολιτικό
καί μόνο πολιτική λύση μπορεί νά ύπάρξει μέ
παρέμβαση τής κυβέρνησης. Έ κεϊ πού έφτασαν
τά πράγματα τό αίτημα είναι çva: Νά καταβλη
θούν τά δεδουλευμένα καί οί άποζημιώσεις.
'Υπάρχουν διαφωνίες σ’ αύτό τό αίτημα;
Δ.Μ. Καμιά! Τό θέμα είναι όμως ποιος θά τά
πληρώσει αύτά. Κι έκεϊ μπαίνει τδ πολιτικό
πρόβλημα. Ένώ στήν ΕΙΔΗΣΕΙΣ σχεδόν παμ-
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ψηφεί υποστηρίζεται δτι τό πρόβλημα θά λυθεί
μόνο μέ κυβερνητική παρέμβαση πού θά χορη
γήσει τό ποσό πού χρειάζεται, στή ΓΝΩΜΗ
ένα ποσοστό υποστηρίζει νά προσφύγουμε σέ
νομικές διαδικασίες. Τό θέμα είναι ότι ή επιχεί
ρηση είναι χρεωμένη, τά μηχανήματα υποθη
κευμένα καί ή πιθανότητα νά καταβληθούν τά
65 περίπου έκατ. στούς εργαζόμενους είναι
μηδαμινή. Αυτοί πού υποστηρίζουν τή λύση
των νομικών διαδικασιών είναι καί κομματικά
μέλη καί φυσικά θέλουν νά άπεμπλέξουν τήν
κυβέρνηση άπό τό όλο θέμα.
Κι αύτό, παρόλο πού ξέρουν ότι έται χάνουν καί
τή δουλειά τους καί τά λεφτά τους;
Γ.Τ. Φυσικά, άν καί οί περισσότεροι χάνουν μία
μόνο άπ’ τις δουλειές τους. Κι έδώ πρέπει πάλι
νά τονίσουμε ότι δέν είναι αύτό πρόβλημα μόνο
τής ΓΝΩΜΗΣ άλλά όλου του δημοσιογραφικού
σώματος. Έ τσ ι βρίσκουν ευκαιρία έκδοτες πού
θέλουν νά άποκαλούνται προοδευτικοί νά στρέ
φονται ένάντια στούς δημοσιογράφους έγκαινιάζοντας τακτικές όπως αύτή τού Κουρή πού
προσέλαβε στήν ΑΥΡΙΑΝΗ παιδιά πού καμιά
σχέση δέν είχαν μέ τό επάγγελμα ή όπως ή
δήλωση τού Φιλιππόπουλου πού άνακοίνωσε
ότι στήν άνάγκη θά βγάλει έφημερίδα μέ μαθη
τές γυμνασίου.
Τί έχετε νά πείτε γιά το πολιτικό κόστος αύτής
τής Ιστορίας; Δηλαδή ένώ συνήθως πρίν άπό
εκλογές βγαίνουν νέα φύλλα τώρα κλείνουν δύο
έφημερίδες καί μάλιστα κυβερνητικές.
Δ.Μ. Θά άπαντήσω ρωτώντας. Δέν σάς κάνει
έντύπωση πού δέν έχει δημοσιευτεί στίς άλλες
έφημερίδες τίποτα τό ούσιαστικό πάνω στό
θέμα; Δέν καταλαβαίνετε ότι έδώ έχουμε νά
κάνουμε μέ μιά συνωμοσία σιωπής σ' ένα τόσο
ευαίσθητο κατά τά άλλα χώρο; Πού σημαίνει
ότι οί δημοσιογράφοι τών άλλων έφημερίδων
δέν έχουν περιθώριο νά γράψουν γιά τό τί
συμβαίνει.
Γ.Τ. Αύτό είναι ένα ζήτημα. Ά λλά τό πολιτικό
κόστος παραμένει, καί μάλιστα μέ δύο μορφές
μιά άμεση καί μιά έμμεση. Ή άμεση είναι ότι
τό κυβερνών κόμμα χάνει τή δυνατότητα στενής

πρόσβασης στόν καθημερινό τύπο. Κι αύτό σέ
προεκλογική περίοδο είναι σημαντικό κόστος.
Τό έμμεσο όμως, καί ίσως τό σημαντικότερο,
είναι ότι ή κυβέρνηση σύρθηκε ή έπέλεξε «τό
δρόμο πού χάραξαν οί έκδοτες». Έκτιμήθηκε
δηλαδή άπό κυβερνητικής πλευράς ότι σ ’ αύτή
τή φάση δέν συμφέρει μιά σύγκρουση μέ τά
μεγάλα συγκροτήματα. Αύτό όμως σύντομα θά
άποβεϊ είς βάρος της διότι μέ τή σημερινή
λογική τής λειτουργίας τού τύπου (ομαδοποίη
ση — φιλαθλοποίηση τών αναγνωστών), ή
κυβέρνηση θά είναι έκθετη στούς μεγαλοεκδότες. Ά ν αύριο ό τάδε έκδοτης θελήσει νά
στραφεί ένάντια σέ κάποιο υπουργό ή άκόμα
καί στόν Ά ντρέα τότε ή κυβέρνηση δέν θά
μπορεί νά έλπίζει παρά σέ κάποια έκδούλευση
στό συγκρότημα γιά νά ανατρέψει αύτό τό
σχέδιο.
Θέλετε νά πείτε τίποτα γιά αύτή τήν ιστορία μέ
τό τριαντάρι τών έφημερίδων; Επηρέασε καθό
λου αύτό τό νομοσχέδιο τήν κρίση στίς δύο
έφημερίδες;
r

Δ.Μ. Τώρα πάντως δέν υπάρχει κανένα ζήτημα
μιά καί οί ΕΙΔΗΣΕΙΣ πού είχαν άντιταχθεί στό
νομοσχέδιο έκλεισαν καί τό «έμπόδιο» ξεπεράστηκε.
Εκφράστηκε άπό τούς συντάκτες καθόλου ή
άποψη νά γίνει προσπάθεια νά συνεχιστεί ή
έκδοση, άκούστηκε κιόλας άτι ό έκδοτης παζα
ρεύει τούς τίτλους.
Δ.Μ. Πιστεύω ότι σχεδόν συνολική θέση τών
συντακτών είναι νά πληρωθούν καί νά φύγουν
τό ταχύτερο άπό όλη αύτή τήν κοροϊδία είς
βάρος τους.
Γ.Τ. Είναι καί όρισμένοι πού τό βλέπουν κάπως
σάν στοίχημα καί θάθελαν νά ξαναδοκιμάσουν
άν έξασφαλίζονταν κάποιοι οικονομικοί όροι,
πράγμα έντελώς άπίθανο. Ό σ ο γιά τόν έκδοτη,
φυσικό είναι νά στραφεί σάν έπιχειρηματίας
καί μάλιστα χρεωμένος σέ άλλες πηγές γιά νά
περισώσει τήν έπιχείρηση μιά καί άποκλείστηκαν διά παντός τά κομματικά κονδύλια.
Άντα Θεοδωρίδου
Γιώργος Πιτουρόπουλος

Α ρ χές Μαΐου, ένα χρόνο πρίν. Στήν τηλεόρα
ση ή «'Ελεύθερη Γνώμη» διαφημίζει έαυτήν:
...δεσμευμένη στήν υπηρεσία τού λαού.
Οί έκδοτικές έπιχειρήσεις είναι παθητικές, τό
κλίμα βαρύ καί τίποτε δέν δικαιολογεί τήν
έμφάνιση νέων έφημερίδων. "Ωστόσο, τό στενό
περιβάλλον τού πρωθυπουργού (Ά ν τ . Λιβάνης)
λέγεται πώς εύνοεί τό ξεκίνημα ένός πρωινού
φύλλου, άφοσιωμένου προσωπικά στόν πρόεδρο
τού ΠΑΣΟΚ. Οί άντιρρήσεις τών άρμόδιων γιά
τά θέματα τού Τύπου (Δημ. Μαρούδας, Σωτ.
Κωστόπουλος) παραμερίζονται, ό Θανάσης Πώποτας καλείται άπό τό Βόλο (όπου έκδίδει καί
διευθύνει τόν «Ταχυδρόμο») καί ή περιπέτεια
άρχίζει μέ τή χορήγηση δανείου ύψους 250
εκατομμυρίων. Προϋποθέσεις κι έγγυήσεις όχι
μόνο δέν προσφέρονται, άλλά σύμφωνα μέ πλη
ροφορίες, τό δάνειο έγκρίνεται πρίν κάν συντελεστεί ή νομική σύσταση τής «Γνώμης Α.Ε.».
Α ντί, λοιπόν, τού σεναρίου πού προβλέπει τή
μετατροπή, τού έβδομαδιαίου όργάνου τού ΠΑ
ΣΟΚ «’Εξόρμηση» σέ καθημερινό, έπιλέγεται
σάν προσφορότερο έκεΐνο τού άνεπίσημου κυ
βερνητικού φύλλου. Ή «Γνώμη» στελεχώνεται
κατά τό ήμισυ τουλάχιστο άπό κομματικά στελέ
χη ή μέλη τής κλαδικής τών δημοσιογράφων (μέ
διευθυντή έκδοσης τόν κ. Γερονικολό, κουμπά
ρο τού πρωθυπουργού καί πολιτικό συντάκτη
τού «Έθνους» άπ’ τό όποιο καί άποχωρεϊ) καί
φτάνει σέ μιά κυκλοφορία 12.000 φύλλων περί
που στήν πρωτεύουσα. Στό τέλος τής δεκάμηνης
ζωής της τό νούμερο αύτό θά περιοριστεί, στά
μισά άκριβώς, όταν θά έχουν προλάβει νά
μεσολαβήσουν άρκετά. Στά προβλήματα υποδο
μής προστίθενται τό πολιτικό καί έκδοτικό
παρασκήνιο, άπ’ τή μιά, καί- οί συγκρούσεις
στούς κόλπους τής κυβέρνησης, άπ' τήν άλλη.
Ό τα ν ό Πώποτας έτοιμάζεται καί γιά άπογευματινό φύλλο, «οί πλάτες» του δέν τόν υποστηρί
ζουν πιά. Α ποφασίζει όμως νά προχωρήσει,
κάνοντας τό μεγάλο λάθος. Φέρνει πανάκριβα
μηχανήματα (πού κινδυνεύουν μέ κατάσχεση),
«άγοράζει» άκριβούς συντάκτες καί άρνεϊται τή
διεύθυνση στό Γερονικολό. Ή σύγκρουση δέν
άργεΐ, 6 τελευταίος άπολύεται, μιά όμάδα δημο
σιογράφων συσπειρώνεται γύρω του δυναμικά.
Ξαφνικά 6 Πώποτας έμφανίζεται κύριος όλων
τών μετοχών τής Α.Ε. Οί πολιτικοί του συνεταί
ροι βιάζονται ν’ άποδεσμευτούν άπό τό κόστος
μιας ιστορίας πού δλο καί «στραβώνει».
Στά τέλη τού 'Ιανουάριου οί «Ειδήσεις» κυ
κλοφορούν, μέ προσανατολισμό έπίσης φιλοκυβερνητικό, άλλά μέ προσωπικό πού διατηρεί
άποστάσεις άπό τό ΠΑΣΟΚ. Τήν πρώτη μέρα
πουλάνε 80.000 φύλλα καί τήν τελευταία (μετά 2
μήνες καί λίγες μέρες, άφοΰ κυκλοφόρησαν ώς
τίς 6 Α π ρ ίλη ) μόνο 8.000. Ή άποτυχία τους
συμπαρασύρει τή «Γνώμη» καί τό χάρτινο συ
γκρότημα, μιά καί οί καθυστερήσεις στίς πλη
ρωμές άρχίζουν ταυτόχρονα μέ τήν έκδοσή τους
καί έξελίσσονται σέ όλική άδυναμία.
Οί τεχνικοί άντιδροΰν μέ στάσεις, ή ΕΣΗΕΑ
συμβουλεύει υπομονή, μετά βάζει προθεσμίες,
τέλος έπιβάλλει στούς δημοσιογράφους τήν
έπίσχεση έργασίας. Τρεις έργαζόμενοι μηνύουν
τόν έκδοτη τους γιά μή καταβολή δεδουλευμέ
νων, κλητήρες τόν κυνηγούν στά στενά τής όδού ·
Α θήνας καί τόν παραδίδουν στήν άστυνομία.
Στίς συνελεύσεις ρίχνονται Ιδέες γιά πορεία
στή Βουλή, γιά συνέντευξη Τύπου, γιά αύτοδιαχείριση. Ή σύγχιση έπιτείνεται όταν ή διάστα
ση άνάμεσα στίς άπόψεις γιά τήν συνδικαλιστι
κή τακτική πόύ πρέπει ν ’ άκολουθηθεϊ, φτάνει
σ' άνοιχτή πολιτική σύγκρουση μεταξύ ύποστηρικτών τής κυβέρνησης κι έκείνων πού δέν
δέχονται άδιαμαρτύρητα τίς ευθύνες της
49
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Η Κερκυράϊκή Καλλιτεχνική Σκηνή τοΐ> Θάνου Μιχαλά
«Πάσχω άπό σπαστική κολίτιδα. Μετά άπό ενα
χρόνο βγαίνω στή σύνταξη. Σάς παρακαλώ πολύ
μή μέ έκθέσετε».
Αυτή ήταν ή άπάντηση πού Εδωσε Διευθύ
ντρια Λυκείου στήν Κέρκυρα στό Θάνο Μιχαλά
δταν τής ζήτησε νά συνεργαστεί μέ μαθητές τού
Λυκείου της γιά Ενα θεατρικό πείραμα.
Ό Σχολιαστής, έπειδή δέν πάσχει άπό σπα
στική κολίτιδα κι ούτε πρόκειται νά βγει στή
σύνταξη, άποφάσισε νά παρουσιάσει τή θεατρι
κή δουλειά πού αυτή τή στιγμή γίνεται στήν
Κέρκυρα άπό τόν Θάνο Μιχαλά καί τήν Κερκυραϊκή Καλλιτεχνική Σκηνή μέ Ερασιτέχνες ήθοποιούς, παιδιά κάθε ήλικίας καί άγρότες.
«Σχολείο γυναικών» του Μολιέρου, «Βιοχη
μεία» τού Μάτεση, «Ντενεκεδούπολη» τής Φακίνου, «'Ενοικιάζεται δωμάτιο μετ'έπίπλων»
τού Ά λ. Κοτζιά, «"Αν οί καρχαρίες ήταν άν
θρωποι» μέ κείμενα τού Μπρέχτ, «Έ νας κόσμος
στά δύο» τού άγρότη Σπύρου Γαρνάβου. Είναι
τό ρεπερτόριο πού Εχει παρουσιάσει ή θεατρική
αύτή κίνηση.
Ό Θάνος Μιχαλάς, καλλιτεχνικός ύπεύθυνος
τής κίνησης καί ό μόνος έπαγγελματίας, μάς
λέει:
—Μ ’ Ενδιαφέρει περισσότερο ό τρόπος πού
τά βιώματα, οί έμπειρίες, ό ψυχισμός πού Εχει ό
καθένας μπορεί νά βγει στήν Επιφάνεια καί νά
γίνει κίνηση καί φωνή. 'Επειδή κάνουμε μιά
συλλογική δουλειά προσπαθώ νά καλλιεργήσω
σά μέθοδο τή δυναμική τού γκρούπ. Δουλεύουμε
μέ άσκήσεις πού τονίζουν τήν άλληλεξάρτηση
καί τήν κοινή εύθύνη. ΟΙ άνθρωποι πού δου
λεύουν έδώ προέρχονται άπό διαφορετικούς
χώρους, είναι Εργαζόμενοι. Ή μέθοδος τής
«χοάνης» είναι μεγάλη Εμπειρία καί γ ι' αύτούς
άλλά καί γιά μένα πού είμαι άναγκασμένος νά
παίζω Ενα ρόλο έμψυχωτή, δασκάλου, σκηνοθέ
τη άλλά καί άφισσοκολλητή, ντελάλη, διαφημι
στή.
Τό «Σχολείο γυναικών» τού Μολιέρου ήταν
μιά παράσταση όλοκληρωτικοΰ θεάτρου πάνω
στήν τραγωδία τής προσπάθειας γιά δικτατόρευση τής ζωικής όρμής καί έλευθερίας, Ενα
παιχνίδι έξουσίας, φόβων καί άπόρριψης, μιά
μελέτη πάνω στήν τραγικότητα πού κρύβεται
κάτω άπό τή λεπτή έπιφάνεια τής κωμωδίας. Ή
σκηνοθεσία ήταν τού Θάνου Μιχαλά, ή έπιμέλεια σκηνικών καί κοστουμιών τού ζωγράφου
Σπύρου Σουρτζίνου. Ή μουσική έπιμέλεια ήταν
τού Κώστα Καυκαλίδη πού χρησιμοποίησε άπό
Vivaldi καί Rossini μέχρι Ligeti, Schulze, Kopelen, Παπαθανασίου, Tangerin Dream κλπ.
Συμμετείχε ή Δημοτική χωρωδία καί τμήμα
τής Φιλαρμονικής «Μάντζαρος».
Παίχτηκε στό Θέατρο Φοίνικας γιά 4 παρα
στάσεις. Μία πυρκαγιά στό λεβητοστάσιο σ ' ώ
ρα παράστασης σταμάτησε τά πάντα.
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Έ γιναν δύο γραφές τού Εργου. Ή πρώτη μέ τόν
υπότιτλο «Ετος 3.000 μ.χ., κάπου στήν Ά μαλιάδα». Διακινήθηκε στήν Κέρκυρα μέ τή βοήθεια
τής Λαϊκής έπιμόρφωσης.
Ντενεκεδούπολη: Μιά παράσταση κουκλοθέα
τρου πάνω στό σενάριο τής Φακίνου. Αύτή τή
φορά μέ Ενα φυτώριο έφήβων τής ΧΕΝ πού
ήταν καί ό χρηματοδότης. Ή τελική μορφή τού
Εργου αποκρυσταλλώθηκε μετά άπό συναντή
σεις καί συζητήσεις δυόμισι μηνών όπου ό
σκηνοθέτης Επαιξε τό ρόλο τού συντονιστή
περισσότερο, αύτοΰ πού δίνει έρεθίσματα, πού
προτείνει νέα άνοίγματα στό σενάριο, άλλες
πλευρές, πού συδαυλίζει τίς φιλονικίες καί τά
τσακώματα άνάμεσα στά παιδιά τής όμάδας γιά
τό τί ρόλο παίζει στό Εργο καί στή ζωή τό α ' ή
τό β ' πρόσωπο καί γιά τό ποιά έπομένως μπορεί
νά ’ναι ή συμπεριφορά του, τά χαρακτηριστικά
του, τό «κοστούμι» του, ποιά ή σχέση του μέ
τ ’ άλλα κλπ. Τό σκηνικό καί ή μουσική ήταν
τών παιδιών.
Παίχτηκε σέ συνδυασμό μ’ Ενα σκηνικό πα
ραμύθι τόν «Πύργο καί τό ’Αηδόνι» γιά παιδιά
πάσης ήλικίας.
« Ενοικιάζεται δωμάτιο μετ' έπίπλων»: Τό Εργο
τού Ά λ. Κοτζιά μέ τρία φινάλε τών Ισάριθμων
πράξεων τού σκηνοθέτη. Άνεβάστηκε άπό τό
θίασο τού χωριού Βάτος. Ή πρώτη δουλειά τού
Θάνου Μιχαλά μέ χωρικούς.

Βιοχημεία: Έ να Εργο βασισμένο στό όμώνυμο
τού Μάτεση μέ στοιχεία άπό τόν Χάξλεϋ καί τό
1984 τού Ό ργουελ. 'Υλικό, νέοι άπό 16-18
χρονώ, μαθητές καί μαθήτριες Λυκείου πού
έπιλέχτηκαν μετά άπό Ενα προπαρασκευαστικό
στάδιο τριών μηνών. Ή σκηνική άποψη, τό
ντεκόρ τής πλατείας καί ή μουσική ήταν τού
Θάνου Μιχαλά. Τό Εργο άνέβηκε σέ συνεργα
σία καί μέ τήν πυροσβεστική πού προμήθεψε
στολές άμιάντου γιά κοστούμια καί άλλα υλικά.

«"Αν οί καρχαρίες ήταν άνθρωποι»: Μιά θεατρι
κή σύνθεση πού χρησιμοποίησε σά βάση τίς
ιστορίες τού Κου Κόυνερ καί ποιήματα τού
Μπρέχτ. Χώρος, τά παλιά βενετσιάνικα ναυπη
γεία Εξω άπό τήν πόλη. 'Ηθοποιοί, παιδιά
ήλικίας 8 μέχρι 14 χρονών άπό τήν κατασκήνω
ση τής περιοχής. Ή παράσταση δόθηκε μέ
μουσική τών παιδιών. Στήν προσπάθεια αύτή
βόηθησε ή «Λαϊκή ’Επιμόρφωση».
«Ένας κόσμος στά δυό», τού Σπύρου Γαρνάβου.
Έ να Εργο γραμμένο άπό χωρικό πού γιά πρώτη
φορά καταπιάστηκε μέ τό είδος. Ή παράσταση
σέ σκηνοθεσία Θάνου Μιχαλά άνέβηκε άπό τόν
πολιτιστικό Σύλλογο Περουλάδων. Γιά τήν τε
λική διαμόρφωση τού θεατρικού κειμένου συνεγάστηκε ή Σοφία Ζάνταλη. Τή μουσική Επιμέ
λεια Εκαναν οί Γιώργος Ράδος καί Κώστας
Βλάχος. Γιά τό σκηνικό στήν πλατεία δούλεψε
όλο τό χωριό.
Αύτή τή στιγμή στό χωριό Σπαρτίλας, μέσα
σ' Ενα παλιό Ελαιοτριβείο Ετοιμάζεται μιά σύν
θεση άπό ποιήματα καί τραγούδια τού Μπρέχτ
μέ τίτλο «Μικρό πολεμικό τραγούδι». Οί ήθοποιοί τής παράστασης είναι παιδάκια ήλικίας 6
μέχρι 12 χρονών.

Γιάννης Μαργαρίτης

t ô m

È S ÏK

ΟΘΟΝΗ

Σχέσεις στοργής» του Τζέημς Μηρούκς.
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]V Io N O ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ δέν έκρυβε ή βραδιά
τής 9ης 'Απριλίου στό Μιούζικ Σέντερ τού Λός
“Αντζελες. Ή σεμνή τελετή τής άπονομής των
δσκαρ έπαναλήφθηκε γιά 56η φορά, ταυτόχρο
να διαφορετική άλλα καί πανομοιότυπη: τό
έπίχρυσο άγαλματίδιο ζυγίζει πάντα τρία περί
που κιλά, έχει ύψος σαράντα έκατοστών καί
κοστίζει έκατό δολάρια, ποσό εξαιρετικά μικρό
γιά ό,τι συμβολίζει.
Οί «τυχεροί» χαμογελούν ή κλαϊνε ή καί τά
δυό, όταν είτε τό σφίγγουν στήν άγκαλιά είτε τό
κραδαίνουν έπιδεικτικά, έκφωνούν τό σύντομο
λογίδριο πού έχουν φέρει άπ’ τό σπίτι τους.
Αύτοί, πάντως, πού δέν χρειάστηκε νά κάνουν
τίποτε άπό τά προηγούμενα ήταν οί υποψήφιοι
γιά τίς ταινίες « Ή μεγάλη άνατριχίλα» καί « Ό
άμπιγιέρ», πού καί οί δυό άγνοήθηκαν χαρακτη
ριστικά. Τό φίλμ τού Λώρενς Κάσνταν έπειδή,
ίσως, σαρκάζει πικρόχολα τά διαψευσμένα όνει
ρα τής γενιάς τής άμφισβήτησης καί τού Πήτερ
Γέητς γιατί πρόκειται περισσότερο γιά θέατρο,
άπ’ τή μιά, ένώ συμβαίνει νά είναι καί μιά
ταινία, τυπικά καί ούσιαστικά, βρετανική, άπό
τήν άλλη.
Πραγματικά, υστέρα άπό τήν περσινή πριμο
δότηση τού «Γκάντι», οί “Αγγλοι δέν έπρεπε νά
περιμένουν φέτος καί πολλά πράγματα. Έ τσ ι,
δέ μοιάζει συμπτωματική καί ή βράβευση τού
Ρόμπερτ Ντυβάλ, τού μόνου Άμερικάνου άνάμεσα στούς υποψήφιους γιά τό δσκαρ πρώτου
άνδρικού ρόλου (οί 4 υπόλοιποι ήταν όλοι
"Αγγλοι: Τόμ Κόντι, “Αλμπερτ Φίννεϋ, Τόμ
Κώρτνεϋ, Μάικλ Κέην). Ό Ντυβάλ πρωταγωνι
στεί στίς «Τρυφερές σχέσεις», όπου ένας Αύστραλός, ό Μπρούς Μπέρεσφορντ συνεχίζει
τήν κλασική σκηνοθετική παράδοση τών άμερικάνικων ταινιών κάντρυ. Γιά «Σχέσεις στορ
γής» μιλάει καί ή πρωταθλήτρια τών φετινών
δσκαρ' ταινία τού Τζέημς Μπρούκς: σκηνοθε
σία, σενάριο, καλύτερη ταινία, δυό ρόλοι, συνο
λικά πέντε βραβεία, καί τό Χόλλυγουντ άγκαλιάζει μέ τή σειρά του στοργικά ένα φίλμ

μοντέλο γιά τή σύγχρονη παραγωγή.
Τά όσκαρ άποτελούσαν πάντοτε, βέβαια, ένα
συνδυασμό ποιότητας καλλιτεχνικής, έπαγγελματικής άρτιότητας καί εμπορικής άπήχησης,
άλλά πιό πρόσφατα καί μιά επιβεβαίωση τής
εικόνας πού ή ίδια ή 'Αμερική επιβάλλει κάθε
φορά γιά τόν έαυτό της. Πέρα άπό τή σιγουριά
πού σημαίνει γιά κάθε παραγωγή ή έκμετάλλευση τού μελοδράματος, άπό καταβολής κινημα
τογράφου, ή ταινία τού Μπρούκς άναλαμβάνει,
γιά λογαριασμό τής σύγχρονης άμερικάνικης
κοινωνίας, νά επαναφέρει τό αίτημα γιά μιά
στροφή άπ’ τά πιεστικά προβλήματα σέ προσω
πικές όάσεις, όπου ή στοργή, ή τρυφερότητα
καί ή άνθρωπιά (γενικά καί άόριστα) περισ
σεύουν.
Έ τυχε νά δώ τό φίλμ στό φεστιβάλ τού
Βερολίνου, όπου εύκολα κανείς διαπίστωνε τή
χρησιμοποίηση θεμάτων όπως ή μοναξιά, ή
άνάγκη έπικοινωνίας καί τό χάσμα τών γενιών,
γιά τήν παραγωγή τής προηγούμενης εικόνας.
Μέ ισόποσες δόσεις δράματος καί χιούμορ,
τηλεοπτικούς ρυθμούς (άφού προέρχεται άπό
τήν τηλεόραση) καί καλούς ήθοποιούς, ό Τζέ
ημς Μπρούκς φαίνεται πώς κατάφερε τρία του
λάχιστο πράγματα: νά φτιάξει μιά καινούρια
παραλλαγή τού «Λάβ στορυ», νά γεμίσει τά
ταμεία τών κινηματογράφων καί νά άντισταθεϊ
σ ’ ένα θέμα κατάλληλο γιά δημιουργία τηλεο
πτικής σειράς. Ταυτόχρονα, έδωσε τήν ευκαιρία
στή Σίρλεύ Μακλέην νά πάρει τό πρώτο όσκαρ
(γιά τόν α ’ γυναικείο ρόλο) μέ τήν πέμπτη της
υποψηφιότητα καί στόν Τζάκ Νίκολσον νά
γίνει ό τρίτος, μετά τόν Τζάκ Λέμον καί τόν
Ρόμπερτ ντέ Νίρο, πού κερδίζει καί τό όσκαρ β ’
άνδρικού ρόλου, ύστερα άπό εκείνο τού πρώτου
ρόλου, ένώ ή Ντέμπρα Γουίνκλερ, πού συμπλη
ρώνει μέ μεγάλη άνεση τήν έρμηνευτική τριάδα
τής ταινίας, δείχνει πώς πολύ σύντομα θά προ
στεθεί στή χορεία τών κατόχων τού βραβείου.
Μικρή, άλλά εύχάριστη έκπληξη στάθηκε ή
βράβευση τής Αίντας Χάντ, μιάς ήθοποιού μέ
λαμπρή θεατρική καριέρα, πού πήρε τό όσκαρ

β ' γυναικείου ρόλου μέ τό ρόλο τού... νάνου
βοηθού ενός ρεπόρτερ, στήν περιπέτεια τού
Πήτερ Γουέρ « ’Επικίνδυνα χρόνια», μέ φόντο
τά γεγονότα τής Ινδονησίας τού 1965, λίγο
πρίν άπό τήν έπιβολή τής δικτατορίας τού
Σουχάρτο.
'Υπάρχουν, βέβαια, καί τά όσκαρ γιά τίς μή
άγγλόφωνες ταινίες. Μαζί μέ τής φωτογραφίας,
τών κοστουμιών καί τής σκηνογραφίας, τό
«Φάνυ καί ’Αλέξανδρος» τού Ίνγκμαρ Μπέργκμαν παίρνει καί τό όσκαρ τής καλύτερης
ξένης ταινίας.
Τό Χόλλυγουντ, τό ίδιο πού άρνήθηκε στό
παρελθόν νά τιμήσει έναν Τσάρλυ Τσάπλιν,
έναν Ό ρ σ ο ν Γουέλες ή έναν "Αλφρεντ Χίτσκοκ, υποκλίνεται γιά τρίτη φορά (μετά τήν
«Πηγή τών παρθένων» καί τό «Μέσα άπό τόν
σπασμένο καθρέφτη») στό μεγαλείο τού Σουη
δού δημιουργού, πού επιμένει πώς μέ τούτη τήν
αΰτοβιογραφική σύνοψη τού έργου του, οί σχέ
σεις του μέ τόν κινηματογράφο άνήκουν πιά
στό παρελθόν.
Τώρα, οί υποψήφιοι έραστές τής κινηματο
γραφικής άθανασίας άνανεώνουν τό ραντεβού
τους μέ τή δόξα γιά τήν επόμενη χρονιά.
Ό π ο υ ή Αμερικάνικη ’Ακαδημία Κινηματο
γραφικής Τέχνης θά φορέσει πάλι τά καλά της,
γιά τίς καινούριες άπονομές, τά νέα είδωλα, τήν
άναγνώριση ή τόν παραγκωνισμό.
Τά μέλη της έξακολουθούν νά μοιράζουν
βραβεία, μέ κριτήρια πού κρύβουν μεγαλύτερη
σχέση μέ οικονομικές, προσωπικές καί πολιτι
κές σκοπιμότητες, παρά μέ τήν ίδια τήν καλλι
τεχνική δημιουργία. Πολύ περισσότερο στούς
καιρούς μας, όπου ή άπουσία μεγάλων άστεριών
δέν άναπληρώνεται εύκολα άπό τήν αύξημένη
ένταση τών έκτυφλωτικών π οβολέων.
Γιατί, οί τελευταίοι παίρνουν όλο καί περισ
σότερο μέρος στό μεγάλο παιχνίδι τών ιριδι
σμών, καθώς ή ώρα τών σημερινών ή αύριανών
ειδώλων θά σημαίνει καί τό ξεκίνημα γιά τίς
καινούριες περιπέτειες τού θεάματος.
Άνδρέας Τύρος
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«ενα συγκρότημα πού κάνει πολιτική»
Ό Joe Strummer μιλά γιά τό νεο ξεκίνημα
του αγγλικού πάνκ συγκροτήματος
Μετά άπό τόσο μεγάλη σιωπή, σχεδόν ξαφνιαζό
μαστε πού δέχτηκες νά μιλήσεις. Δέ νομίζεις δτι
αύτή ή απομάκρυνση ένισχύει τή μυθοποίηση του
καπριτσιόζου «ρόκ στάρ··, κλπ;
Δίχως άμφιβολία, άλλά είναι έπίσης άλήθεια δτι
δταν δέν έχεις τίποτα νά πεις, καλύτερα νά σωπαί
νεις! Τά δυό τελευταία χρόνια τά περάσαμε μαλλώνοντας μεταξύ μας, κι δλη μας ή προσοχή στρεφό
ταν εκεί. Τώρα πηγαίνουμε μπροστά, κι είναι σά
νά τραβήξαμε τίς κουρτίνες σ ' ένα δωμάτιο βυθι
σμένο στό σκοτάδι... Πρίν δμως άπ' αυτό δέ φαι
νόταν δτι θά μπορούσαμε νά προχωρήσουμε — θά
μπορούσε πραγματικά νά είναι τό τέλος τών Clash!
— καί σέ μιά τέτοια κατάσταση δέν έχεις καρδιά
νά δίνεις συνεντεύξεις, πίστεψέ με!
Οί Clash πήγαν στίς ΗΠΑ γιά νά ξανάβρουν τό
μύθο τού ρόκ;
"Οχι, πήγαμε έκεί γιά ν' άγγίξουμε τούς Άμερικάνους. Στήν 'Αγγλία κάνουμε δ,τι κάνουν κι οί
Άμερικάνοι; πάνε στό Λίβανο, τό "ίδιο κι εμείς...
'Αποτέλεσμα; πολλοί νέοι μισούν τούς Άμερικάνους, πράγμα πού είναι καλό! Σκέφτομαι δτι ή
Αμερική έχει Ιδιαίτερη σημασία γιατί έκεί οί
άνθρωποι άγνοούν τόσο πολύ τά πράγματα ώστε
δέν ξέρουν ούτε τί κάνει ή κυβέρνησή τους.
Διάβασα ιαάν άπίστευτη έρευνα: 92% τών Άμερικάνων δέν γνωρίζουν κάν πού είναι ή Νικαράγουα
κι αύτό είναι πού επιβεβαιώνει δτι ό Ρήγκαν
έτοιμάζει έκεί-κάτω ένα μακελειό! Είναι τρομερό,
δέν μπορούμε νά αποδεχτούμε μιά δεύτερη Χιλή.
Τό 1973 τί σκέφτονταν οί νέοι; Ριχαμε τά ναρκωτι
κά, τά platform-shoes, τό heavy metal, δέν ξέρω
καί 'γώ τί άλλο... Δέν γνώριζα τότε τίποτα γιά τή
Χιλή, δέν ήξερα δτι ή ΣΙΑ έσφαζε τούς άνθρωπιστές. Καί ύστερα είπα στόν έαυτό μου: «Θά 'πρεπε
νά ξέρω!»
Είσαι σίγουρος δτι αυτός είναι ό μοναδικός λόγος
πού πήγατε στήν ‘Αμερική;
Ό χ ι, δχι! Θέλω τό ρόκ τής έξέγερσης νά γίνει
400 φορές Ισχυρότερο άπ’ τούς Police, τόν Van
Halen... ή τόν Michael Jackson, θέλω νά πώ στούς
νέους δτι δέν χρειάζονται νά «ήρεμήσουν» γιά νά
τά καταφέρουν, γιατί αύτή τή στιγμή τό μήνυμα
τού συστήματος γιά τόν νέο τύπο πού γρατζουνάει
τήν κιθάρα του σέ μιά λαϊκή πολυκατοικία είναι
«νά μήν είσαι έπιθετικός καί θά τά καταφέρεις». Κι άν
αυτό συνεχιστεί έχουμε μπροστά μας τά πιό χυδαία
20 χρόνια πού γνώρισε τό ρόκ! Κάποιος πρέπει νά
πει: «Μπορείς νά 'σαι επικίνδυνος καί νά τά καταφέ
ρεις.Γ». Στήν πραγματικότητα δλος δ κόσμος θά'πρεπε νά 'ναι έτσι... Ή βιομηχανία θά 'πρεπε νά
τρέχει πίσω άπ' τή μουσική πού παράγεται καί δχι
52

νά τή δημιουργεί, δπως γίνεται σήμερα πού δέν
υπάρχουν πιά παρά βιομηχανοποιημένοι δίσκοι.
Αύτούς πού βλέπεις σήμερα νά χορεύουν σέ μιά
ντισκοτέκ τού Λόνγκ "Αιλαντ τό «Message» τού
Grandmaster Flash φωνάζοντας: «Γιέέ Είναι σού
περ!», τούς έχω δει πρίν τέσσερα χρόνια νά πετάνε
δ,τι βρίσκουνε στούς σκουπιδοτενεκέδες στή σκη
νή βρίζοντάς τους «νέγρους». Τόίδιο έγινε καί στό
Λός Άντζελες πρίν μιά βδομάδα στήν πρώτη μας
συναυλία: Ό Μάλκομ Μάκ Λάρεν γιουχαΐστηκε
άπό τύπους πού φώναζαν: «Ξεκουμπίσου άπ' τή
σκηνή γαμημένε νέγρε!», κι ήταν τό δικό μας
κοινό! "Υπάρχει ίσως ένα 5% τού κοινού στίς
ΗΠΑ πού κατανοεί τί θέλουμε νά κάνουμε: 5%...
Καί δμως έσύ συνεχίζεις...
"Ακου δώ, άπ' τήν άρχή ξέρω δτι μέ έξαπατά
αύτή ή καπιταλιστική κοινωνία δπου μεγάλωσα.
Στό σχολείο δέν μαθαίνουμε τίποτα παρά ένα
πράγμα: « Υπάκουσε, άκολούθα τό σύστημα άλλιέΰς
θά καταλήξεις στή φυλακή ή θά πεθάνεις στήν πείνα!»
κι έτσι έφυγα άπ' τό σχολείο. Ή ταν ένα ένας
τόπος νεκρός κι είχα ανάγκη νά ζήσω! Βρέθηκα
στό δρόμο καί γνώρισα τήν πραγματικότητα αυτής
τής κοινωνίας χωρίς δικαιοσύνη. Δέν ήμουνα πολύ

καλός στό σχολείο, άλλά είχα τήν εύκαιρία νά
πάω σ’ ένα σχολείο καλύτερο άπ’ αύτά πού πάνε οί
περισσότεροι σ' αύτή τή χώρα: ξέρω νά διαβάζω,
νά μιλώ, νά συζητώ, νά καταλαβαίνω τίς κάπως
δύσκολες θεωρίες καί νά υπερασπίζω τόν έαυτό
μου. Ή 'Αγγλία άνακάλυψε τή βιομηχανική έπανάσταση καί τά σχολεία πού χρειαζόταν αύτή, τά
σχολεία πού δημιουργούν μηχανές, καί έγώ δέν
θέλω νά είμαι μιά μηχανή, ένα ρομπότ! Δέν είμαι
δμως ένας διανοούμενος γιατί νομίζω πώς άν
ήμουν δέν θά μπορούσα νά επικοινωνήσω μέ
κανέναν: Δρώ άπό ένστικτο. "Ολα τά συγκροτήμα
τα πού ζοΰν μέσα στή μυθολογία τού rock loser,
τών ναρκωτικών καί συντροφιά είναι άθλια. Πρό
κειται γιά αύνανισμό! Ικανοποιούνται μέ τούς 20
πιστούς οπαδούς τους καί προσποιούνται δτι μέ
νουν άγνοί. 'Αγνοί;! Είναι δπως αύτό τό κίνημα
πού ονομάζεται έδώ positive punk: τί κάνανε;
Τίποτα! Μηδέν! 'Εμείς δέν θελήσαμε ποτέ νά
μείνουμε ένα μικρό άγνωστο συγκρότημα, ξεκινή
σαμε μιά μάχη γιά νά άποδείξουμε δτι τό ρόκ τής
έξέγερσης μπορεί νά γίνει τεράστιο χωρίς νά
άπαρνηθεί τόν έαυτό του, χωρίς νά συμβιβαστεί.
Αύτή είναι μιά μάχη πού άξίζει πραγματικά τόν
κόπο! Είναι πολύ εύκολο νά μένει κανείς στή
γωνιά του καί νά ικανοποιείται μέ τόν έαυτό του:
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όλος ό κόσμος μπορεί νά τό κάνει, πραγματικά!
Αυτός είναι ό λόγος πού ό Mick Jones καί ό
Topper Headon διώχτηκαν απ' τό βυγκρότημα;
'Ακριβώς! Ό Mick ήταν ευχαριστημένος α
π' αύτό πού είχε: νόμιζε δτι ήταν ένας «σουπερστάρ», ένας μεγάλος παραγωγός, ένας μεγάλος
κιθαρίστας καί δλα αυτά... Τί όμως είναι στήν
πραγματικότητα οί Clash; Είναι ένα πολύ μικρό
συγκρότημα, σχεδόν τίποτα σέ σύγκριση μ’ δλα τά
συγκροτήματα τού heavy metal ή τούς Police.
"Επρεπε νά συνεχίσουμε ν ' αγωνιζόμαστε, άλλα ό
Mick δέ τό αντιλαμβανόταν: ήταν ικανοποιημένος
άπ’ τόν εαυτό του, καί ένας καλλιτέχνης ικανο
ποιημένος απ' τόν έαυτό του είναι νεκρός! Ό
Mick ήταν ένα παιδί — γιατί δχι — άλλά ένα παιδί
σέ βάρος του συγκροτήματος, κι αυτό ήταν άδύνατο.
Πώς ν ’ αγωνιστούμε γιά νά νικήσουμε όταν δλες
τις μέρες τό πρώτο ερώτημα πού τίθεται είναι:
«Πώς πάει σήμερα ό Mick;« ή «Σέ ποιά κατάσαπη θά
βρεθεί τό βράδυ;». Οϊ Clash πρέπει νά είναι ένας
σχηματισμός μάχης, μιά όμάδα δπου ό καθένας
αξίζει τήν εμπιστοσύνη τών άλλων, δπως συμβαί
νει σήμερα. Έξαιτίας τού Mick χάσαμε δυό χρό
νια καί κάθε μέρα — κάθε μέρα! — ή Α γγλία
γίνεται πιό δεξιά. Μάς πιέζει ό χρόνος.
Ό Mick δέν διατηρούσε πιά καμιά επαφή μέ τήν
πραγματικότητα. Κάθε φορά πού προσπάθησα νά
τόν κάνω νά καταλάβει τήν άποστολή μας, τό
σκοπό μας, έκοβε κάθε έπικοινωνία. "Επρεπε νά
τελειώνουμε μ' αυτή τήν ιστορία.
Τί θέλεις νά πεις μ ' αύτό τό νέο τραγούδι: «This is
England»; Πρόκειται γιά ένα νέο «London Calling»;
Κατά κάποιο τρόπο ναι, μέ τή διαφορά δτι αύτό
είναι πολύ πιό πιεστικό! Χρησιμοποίησαν δλα τά
χρήματα γιά ν ’ άγοράσουν πυραύλους, μετέβαλαν
σέ ερήμους ολόκληρες περιοχές... 'Αγοράζουμε τά
πάντα άπ’ τήν Ταϊβάν, τήν Κορέα, τήν 'Ιαπωνία,
γιατί εκεί οί εργάτες είναι σκλάβοι. Γράφοντας
αύτό τό τραγούδι σκεφτόμουν πραγματικά τίς μοτοσυκλέτες Triumph. Τίς πιό όμορφες τού κόσμου.
Σήμερα δέν τίς κατασκευάζουν πιά! This is En
gland.
Ίσως, άλλά οί άνθρωποι πώς άντιδροΰν; Τό
ενδιαφέρον τού «London Calling» ήταν άτι μαστίγω
νε τή νέα τάση τού άγγλικοΰ ρόκ τούς «skinheads»
καί’ τούς φασιστοειδεΐς πάνκ...

’Εδώ οί άνθρωποι είναι τόσο συνηθισμένοι νά
κυβερνώνται ώστε έχουν κατεβάσει τά χέρια. Δέν
κάναμε ούτε κάν τήν επανάσταση δπως στή Γαλ
λία τού 1789, έξοΰ ή γενική άπάθεια πού μάς κάνει
νά λέμε: πρόκειται γιά θέμα τών ήγετών!
Δέν πιστεύεις άτι έχουν τήν ίδια στάση άπέναντι
στούς στάρ τού ρόκ;
Καί όμως, άκριβώς τήν ίδια! Αλλά τουλάχιστον
τούς κρίνουν. Είναι ήδη μιά πρόοδος!
Είναι βέβαια πιό εύκολο νά είσαι σ ’ ένα συγκρό
τημα ρόκ παρά νά μοιράζεις προκηρύξεις σ’ ένα
εργοστάσιο γιά νά αλλάξουμε τόν κόσμο, ή δχι;
Τό έχω κάνει κι αύτό. Πούλαγα τήν «Morning
Star» (εφημερίδα τού βρετανικού Κ.Κ ) κατά τήν
έξοδο τής νυχτερινής βάρδιας στά μεταλλεία.
Πουλάγαμε δυό ή τό πολύ τρία φύλλα. Ό ταν
έβλεπα τά χλωμά πρόσωπά τους σκεφτόμουν δτι
αυτοί οί άνθρωποι ήταν ήδη καταστραμμένοι ως
τήν ψυχή. Καί τότε κατάλαβα δτι ήταν εντελώς
παράλογο γ ι’ αυτούς: δέν διέθεταν κάν τή δύναμη
ν'άνοίξουν αύτή τήν εφημερίδα! Εγώ είμαι ένας
τραγουδιστής ρόκ, καί πιστεύω, δπως έλεγε ό
Nick, δτι είναι καιρός νά άντιμετωπίσουμε τήν
πραγματικότητα, άλλά είμαι ένα τραγουδιστής ρόκ
πού κάνει πολιτική, καί δχι ένας πολιτικός πού
τραγουδάει ρόκ.
Μέχρι σήμερα τό ρόκ δέν άλλαξε τίποτα άπ' τήν
πραγματικότητα πού καταγγέλλεις.
Πρέπει νά δούμε σέ ποιό βαθμό ή πλύση έγκεφάλου ήταν σημαντική στήν Εύρώπη. Αύτό δέν
μπορεί νά γίνει μέσα σέ μιά μέρα, πρέπει νά
έπιμεινουμε. 'Ακόμα κι άν δλοι οί άλλοι έχουν
έγκαταλείψει. Είναι ένα θέμα ήθικής: γιά ορισμέ
νους είναι κάτι πού δέν υπάρχει, άλλά γιά μένα
είναι τό μόνο υπαρκτό πρόβλημα. Πάντοτε κατα
λάβαινα αύτό πού ήταν καλό άπ' αύτό πού ήταν
άσχημο! "Επρεπε νά συνεχίσουμε, και γι 'αύτό ό

Mick έπρεπε νά 'χει τήν εντιμότητα νά άποχωρήσει μόνος του: ήθελε νά κάνει πράγματα όλο και
πιό «καλλιτεχνικά», ήθελε νά μεταμορφώσει τούς
Clash σ' ένα συγκρότημα χίππυ, κι έπρεπε νά τόν
διώξουμε γιά νά μπορέσουν οί Clash άπλώς νά
επιβιώσουν.
Δέ νομίζεις άτι δέν θά μπορέσεις ποτέ νά συμβι
βάσεις τόν πολιτικό σου στόχο μέ τήν τεράστια
έπιτυχία πού έπιζητάς; Δέν πιστεύεις στις πιέσεις
του συστήματος;
Ποιές πιέσεις; Ό τύπος πού πρέπει νά θρέψει
τέσσερα παιδιά καί κάνει άπεργία, αυτός μάλιστα,
άντιμετωπίζει πιέσεις. "Οχι όμως ένας στάρ τού
ρόκ. Είναι γιά γέλια. . Στήν πραγματικότητα τό
σύστημα δσο βγάζει λεφτά στηριγμένο σέ κά
ποιον, άδιαφορεϊ ποιος πουλάει δίσκους: είναι τό
άδύνατο σημείο του
Μετά λοιπόν άπό τόσα χρόνια πού είσαι στάρ τού
ρόκ δέν μετανιώνεις γιά τά λόγια σου τού» 77: «Νο
Elvis Presley, no Beatles, no Rolling Stones in 77».
Ό χ ι καθόλου! 'Αντίθετα, τό μόνο πού λυπάμαι
είναι πού οί Clash χαλάρωσαν τήν πίεση καί
άνθρωποι σάν τούς Rolling Stones μπόρεσαν νά
σηκώσουν κεφάλι Αισθάνομαι ένοχος άπ' αύτή τή
σκοπιά. Τό 1977, δλα αύτά τά παλιά συγκροτήματα
άπατεώνων πήγαν διακοπές γιατί δέν ήξεραν πιά τι
νά κάνουν. "Αν ξαναγύρισαν στό προσκήνιο, αύτό
οφείλεται στό δτι έμείς άποτύχαμε.
Τό νέο σου σώου θά είναι λοιπόν μιά προσπάθεια
νά ξαναγυρίσεις στίς καλές μέρες τού πάνκ;
Είναι πιό αποτελεσματικό, γιατί σήμερα έχουμε
στόχους καί μέσα νά τούς πραγματοποιήσουμε.
Αύτά τά τελευταία χρόνια είμαστε σάν παράλυτοι,
πρακτικά άποτελειωμένοι. Οί νέοι Clash έφυγαν σέ
τουρνέ γιά νά άναρρώσουν, νά γίνουν μιά πραγμα
τική μάχιμη μονάδα, έπικίνδυνη. Κάνουμε ένα
είδος άσκησης.
L iberation.
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Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ
ΙΑ ΜΕΡΑ ξύπνησα στό πάτωμα
τοΰ δωματίου μου· μέ τά δάχτυ
λα τών χεριών χωμένα σέ τρί
χωμα σκύλου. Μοΰ ήταν άγνω
στα τά άντικείμενα γύρω μου.
Άνακάθησα, έβαλα τά δάχτυλα
στ' αύτιά καί τά σκάλισα. Βούι
ζαν. "Εκλεισα μέ δύναμη τά μά
τια καί τά ξανάνοιξα γιά νά κοιτάξω έξω τόν
ήλιο: άνεβοκατέβαινε στόν ουρανό. Πετάχτηκα
πάνω, τό δωμάτιο σκοτείνιασε, μπερδεύτηκα
στά μπατζάκια τής πυζάμας μου κι έπεσα στο
κρεβάτι. "Ενιωσα κάτι σκληρό κάτω άπό τήν
κοιλιά μου. Γύρισα στό πλάι καί τό τράβηξα:
ήταν ή βίβλος. Τήν άνοιξα στή μέση, τήν
κόλλησα στή μούρη μου, άλλά δέν ένιωσα
καμιά μυρωδιά. Γύρισα πρός τήν πόρτα· δέμού 'ρθε οϋτε ή μυρωδιά άπ' τά σκουπίδια στήν
αυλή. Έ νώ περιεργαζόμουν τά χέρια μου κάτω
άπό τό βιβλίο, πρέπει νά σκέφτηκα: πόσο νά
κοιμήθηκα άραγε; Καί τότε τό χερούλι τής
πόρτας κατέβηκε. «"Ανοιξε!» οϋρλιαξε ό θείος
μου. "Εψαξα νά βρώ τό κομμάτι τής βίβλου πού
μοΰ ’χε πει νά διαβάσω κι έτρεξα στήν πόρτα νά
τραβήξω τό σύρτη. Που είναι ή Έ λσα; φώναξε
ό θειος μου.
'Εκείνη τή στιγμή ή κόρη του ή Έ λσ α είχε
βρεί κιόλας τά άτομα πού έρχονταν ν’ άγοράσουν χρυσάφι γιά λογαριασμό κάποιας τράπε
ζας: πάρτε με μαζί σας, τούς είπε- ό γέρος πού
λεγότανε Τζίμης ό Βόρασσος κι ό άλλος γέρος
δίπλα του σταμάτησαν τά άλογα καί γύρισαν νά
τήν κοιτάξουν: έφτυσαν καί βλαστήμησαν. Ή
κοπελιά μπορεί νά 'ρθει... (κλπ) είπε ό νεαρός
πού είχε ψιλοκουβεντιάσει μαζί της τό προη
γούμενο βράδυ- καθόταν στό κάρο μέ τό σανό,
στή φάρμα, καί γελούσε γυρισμένος πρός τό
μέρος της, έπειτα είχε γλιστρήσει κάτω κι είχαν
πιάσει κουβέντα, άκουμπισμένοι στό σανό ώ
σπου τούς άνακάλυψε ό θείος καί πήγε τήν
Έ λσ α σέρνοντας στό σπίτι· καί κεί τήν έδειρε.
Οί τρεις άντρες είχαν έρθει τό προηγούμενο
βράδυ καί είχαν ζητήσει μέρος νά κοιμηθούν τη
νύχτα. Πριν πάνε στά σανά, ό Τζίμης ό Βόρασ
σος είχε διηγηθεΐ τίς φοβερές περιπέτειές του
μέ τόν άλλο τό γέρο· έγώ είχα άκουμπήσει τά
χέρια στό τραπέζι καί κοίταζα τό μυρμήγκι πού
περπατούσε άνάμεσα στις ρυτίδες τοΰ μετώπου
τού θείου μου ένώ αύτός κοίταζε τήν Έ λσ α καί
τόν νεαρό. 'Εκείνο τό πρωί τοΰ άπάντησα: δέν
ξέρω, ίσως είναι στό χωράφι. Ό θείος μου
μ’ άρπαξε άπ’ τό πουκάμισο καί μέ σήκωσε ως
τό ύψος τών ματιών του. Έγώ κοίταζα μές
άπ' τό άνοιγμα τής πόρτας πού καθρεφτιζόταν
στά μάτια του τό καλαμποκοχώραφο έξω- καί
τελικά ένιωσα τή μυρωδιά τής κοπριάς. Πέσμου
πώς είναι ό ναός τοΰ Σολωμόντα, μοΰ είπε.
"Οχι, ήταν ή άπάντησή μου. Φόρεσε τό παντε
λόνι σου, μοΰ 'κάνε αύτός. Περίμενε στήν πόρ
τα μέχρι πού ντύθηκα. Έ λα, μοΰ είπε. Κατεβήκαμε τή σκάλα καί βγήκαμε στ' άλώνι· στάθηκα
μέχρι νά πάρει άπό τό σεντούκι τό σκοινί κάτω
άπό τίς άλυσίδες. Έ πειτα μ’ άρπαξε άπ' τά
χέρια καί μ' έσυρε μές άπ’ τό καλαμποκοχώρα
φο καί τίς κότες ώς τή μάντρα. Πέσμου πώς
είναι ό ναός τοΰ Σολωμόντα, μοΰ είπε. Έ γώ δέν
έβγαλα άχνα. Μοΰ 'δεσε τά χέρια πίσω στή
ράχη καί έδεσε τήν άλλη άκρη τοΰ σκοινιοΰ
στό πασσαλάκι γιά τίς γίδες. Τράβα, μοΰ 'πε ό
θείος. Ξεμάκρυνα κάνα δυό βήματα άπ’ τό πασ
σαλάκι καί τό σκοινί τέντωσε. Ένώ ή ξαδέλφη
μου ήταν στό χρυσωρυχείο, έγώ έμενα πίσω
άπ' τό χωράφι, μέρες άτέλειωτες, άπό τό πρωί
ώς τό μεσημέρι, δεμένος στό πασσαλάκι μές
στά χορτάρια· άκουγα τό θείο νά χτυπάει τό
καμουτσίκι, όργωνε τά χωράφια κάτω άπό τό
σπίτι· ό πετεινός λαλοΰσε, τό καλαμπόκι θρόιζε, ήταν όμορφες μέρες. Πρίν μέ λύσει ό θείος
τόν έβλεπα ν ’ άνεβαίνει συχνά στό δασάκι όπου
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ήταν ό τάφος τής γυναίκας του· τόν έβλεπα νά
περπατάει πίσω άπό τά καλαμπόκια, δηλαδή
διέκρινα μονάχα κάτι σκοΰρο άνάμεσα στά
φύλλα, έπειτα ξεπρόβαλε στήν πλαγιά κι άνέβαινε μ' άνοιχτά πόδια καί τή ράχη σκυφτή
πρός τόν τάφο.
Στό μεταξύ ή κόρη του παντρεύτηκε στόν
καταυλισμό τών χρυσωρύχων, όχι όμως τόν
άντρα πού είχε γνωρίσει, άλλά κάποιον άλλο
πού ήξερε άπό πρίν: αύτός είχε μάτι σκληρό καί
τά τέσσερα άδέρφια του δέν τόν άφηναν μόνο
ποτέ· μιά φορά πού είχαν έρθει νά τής κάνουν
έπίσκεψη όλοι μαζί, ό ένας τους μοΰ βούτηξε τό
κεφάλι στά βρωμόνερα καβάλα στ' άλογό του.
Τούς πάντρεψε, λοιπόν, σ' ένα σαλούν ένας
είρηνοδίκης στουπί στό μεθύσι· δυό κορίτσια,
κι αύτά μεθυσμένα, τόν κράταγαν στά πόδια του
ένώ ρωτούσε τόν χρυσωρύχο άν ήθελε γιά
γυναίκα του έκείνην έκεί, τήν Έλσα· αύτός τήν
κοίταξε μέ βλέμμα κτηνώδες, γύρισε στ’ άδέρφιά του κι είπε έπιτέλους νά τό βουλώσουν,
μετά ξανακοίταξε τήν Έ λσα καί ξεστόμισε τή
λέξη πού λένε σ' αύτή τήν περίσταση. Νόμισες
πώς ήταν έτοιμος>νά χτυπήσει κάτω τά πόδια
καί νά πιάσει τό χορό. Ά φοΰ είπε κι αύτή (κατά
τό έθιμο) ντροπαλά τό ναί της, οί χρυσωρύχοι
ξέσπασαν σέ ούρλιαχτά μέσα στή σάλα, τ' άδέρφια φίλησαν μέ τή σειρά τήν Έ λσ α καί τήν
πήραν ένας ένας παράμερα σέ μιά γωνιά- άντίθετα ό δικαστής σωριάστηκε καταγής καί κοιμή
θηκε τοΰ καλοΰ καιρού. Ένώ ή χοντρή ταβερνιάρισσα σέρβιρε ποτά στόν μακρύ πάγκο καί ό
άντρας στό πιάνο έπαιζε τό άνάλογο έμβατήριο,
ό τυπάς μέ τό σκληρό μάτι — έτσι πρέπει νά
τόν λέμε — τράβηξε τήν ξαδέρφη μου σέ ένα
πιό ήσυχο δωμάτιο, πού είχαν έτοιμάσει γ ι' αύτούς· τ ’ άδέρφια στήθηκαν μπρος στήν πόρτα
τοΰ διαδρόμου· μονάχα κείνο τό ίδιο άπόγευμα

γέρος, έπαγγελματίας καλλιτέχνης σ' αύτοΰ τοΰ
είδους τά πράγματα, άνέβηκε άπό τήν αύλή τοΰ
σαλούν στό δωμάτιο τοΰ είρηνοδίκη, πού ήταν
άκόμα μεθυσμένος, καί έσχισε μπροστά του τό
έγγραφο πού τοΰ έδινε τήν άδεια νά κάνει
πολιτικούς γάμους στήν πολιτεία τής Καλιφόρνια· έτσι τό δικαστήριο έβγαλε άκυρο τό γάμο:
γιά τό νόμο οί δυό τους δέν είχαν ποτέ παντρευ
τεί. Τήν ίδια μέρα ή Έ λσ α έφυγε μέ τ’ άλογο
άπ’ τόν καταυλισμό μέ τούς τρεις άντρες γιά νά
γυρίσει έδώ. Ά λλ ά τά πέντε άδέρφια χύμησαν
στό σαλούν καί άνέκριναν τόν είρηνοδίκη πού
ήταν σωριασμένος στουπί στό μεθύσι πάνω στό
πιάνο ώσπου τοΰ άπέσπασαν τό τί είχε συμβεί.
Καβάλησαν άμέσως τ ’ άλογο κι έφυγαν άπ' τόν
καταυλισμό. Κατά τό μεσημεράκι έφτασαν τούς
άλλους καί τούς παράγγειλαν νά δώσουν πίσω
τό κορίτσι- ό τύπος μέ τό σκληρό μάτι μιλοΰσε
γιά λογαριασμό όλων. Ό τα ν οί άλλοι άρνήθηκαν, έγινε μάχη. Τό 'Υπουργείο Γεωργίας τών
'Ηνωμένων Πολιτειών τούς παραχώρησε ένα
βραχώδες κομμάτι έδάφους γιά τή συμπλοκή· ό
άέρας έβγαζε λάμψεις, ό άνεμος σκόρπιζε κιτρι
νωπή άμμο πάνω στά βράχια. Ό πιό μικρός
άπ' τά άδέρφια, πού είχε ξυριστεί γιά πρώτη
φορά στή ζωή του γιά τό γάμο, χτυπήθηκε
πρώτος· κρεμόταν άπό ένα θάμνο σάν ψόφιο,
ξυλιασμένο βατράχι. Ό νεαρός είχε πλησιάσει
στά κρυφά έναν άλλο, περνώντας συρτά άνάμε
σα άπ’ τά βράχια καί ξεφεύγοντας τίς σφαίρες
τών άδερφών ξαφνικά βρέθηκε άπό πάνω του,
σ ' ένα νεροφάγωμα τοΰ βράχου, καί πυροβόλη
σε. Αύτός χτυπήθηκε, έκανε τρεκλίζοντας μερι
κά βήματα πρός τό βράχο καί γλίστρησε άργά,
μ’ άνοιχτά πόδια, στή γή· κρατούσε τό ντουφέκι
στά γόνατα. Λίγο λίγο ό νεαρός κατέβηκε τήν
πετρώδη πλαγιά πρός τόν άλλο πού πέθαινε- γιά
νά μήν πέσει, κατέβαινε μέ τό κορμί πλαγιαστό,
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ΊΗ τελεη1
("ένα διήγημα γουέστερν )

του Πέτερ Χάντκε
είχαν καταφέρει νά χώσουν μέ τό ζόρι τόν πιό
βρωμερό άπ' όλους σέ μιά μπανιέρα καί νά τόν
λούσουν γιά τό γαμήλιο γλέντι· τό 'χε φαίνεται
συνήθεια ή οικογένεια. Ό μω ς ή Έ λσ α δέν
ήταν συνηθισμένη σ’ αύτοΰ τοΰ είδους τά πράγ
ματα, δέν ήθελε νά μείνει μέ τόν άντρα της καί
τό 'σκάσε άπ’ τήν πόρτα. Τ’ άδέρφια τήν πήραν
πολύ άργά είδηση καί τήν κυνήγησαν στό
σαλόνι· ή Έ λσ α φώναζε βοήθεια. Ή πόρτα τής
είσόδου άνοιξε καί, όπως συμβαίνει συνήθως,
έπεσε σιωπή θανάτου: ήταν ό Τζίμης ό Βόρασ
σος. 'Αφήστε τό κορίτσι, είπε ό Τζίμης· μαζί
του ήταν κι ό νεαρός πού είχε γνωρίσει, ό
όποιος είχε άκούσει τά ούρλιαχτά της. Ά φοΰ
έριξαν μερικές μπουνιές, πήραν τήν ξαδέρφη
μου στή σκηνή τους, όπου ό άλλος γέρος ζύγιζε
τό τελευταίο χρυσάφι πού είχαν άγοράσει γιά
λογαριασμό κάποιας τράπεζας.
Τήν έπόμενη μέρα τό δικαστήριο τοΰ καταυ
λισμού έπρεπε ν ' άποφασίσει άν ήταν νομικά
έγκυρος ό γάμος. Πρίν τή συνεδρίαση, ό άλλος

οί άκρες τών δακτύλων του άγγιζαν τή γή. Ό
χτυπημένος είχε πάντα τό όπλο στά γόνατά του,
ό νεαρός είδε ότι ήταν καραμπίνα. Ό άνεμος
γέμισε τά γουρλωμένα μάτια του κίτρινη άμμοδέν κουνιόταν. Ό νεαρός πήγε καί στάθηκε
μπροστά του, σά νά περίμενε κάτι' έπειτα έσκυ
ψε πολύ άργά: θαρρείς καί τό σώμα του βούλιαζε μέσα στό βράχο ένώ τά μπράτσα του πού
άκουμποΰσαν άπό τίς μασχάλες ώς τούς άγκώνες στά πλευρά, σηκώνονταν σιγά σιγά- τά
δάχτυλα τοΰ χεριού λύγισαν. Έ τσ ι τώρα κοίτα
ζαν ό ένας τόν άλλο· ό άνεμος έλυσε τή
γραβάτα πού είχε φορέσει ό πληγωμένος γιά τό
γάμο, κι αύτή γλίστρησε γύρω άπό τ' αύτί.
Κοίταζε τό νεαρό μπροστά του ίσια στά μάτια,
ώσπου έκείνος χύμησε πάνω του καί τοΰ πήρε
τό όπλο άπ' τά γόνατα· τήν ίδια στιγμή ό
πληγωμένος σωριάστηκε κάτω όριστικά καί
πέθανε. Τ' άδέρφια (όσα είχανε μείνει) είδαν τή
σκηνή σηκωμένοι στά νύχια τών ποδιών τους
πίσω άπό τά βράχια καί άνταπέδωσαν τούς

Λ Ο ΓΟ Τ Ε Υ Ν ΙΑ
πυροβολισμούς.
’Ενώ συνέβαιναν δλ' αϋτά, έγώ ήμουν στό
καλαμποκοχώραφο, δεμένος στό πασσαλάκι καί
βημάτιζα ήσυχος πάνω κάτω· τά μάτια μου ήταν
στραμμένα στην Πασαδένα, τή Σάντα Κρούζ, τή
Σάντα Μπάρμπαρα, τό Σάν Φρανσίσκο, τή Σά
ντα Ρόζα, κοίταζαν δαμασκηνιές, άγριοκερασιές
καί ροδιές. Ή τα ν ή τελευταία φορά πού έμενα
πίσω στό καλαμποκοχώραφο. Κατά τό μεσημεράκι ό θείος ξέζεψε τά άλογα άπό τό κάρο,
έπλυνε τά χέρια του καί φώναξε τίς κότες. Τίς
έβλεπα, στή σειρά, μέ τά κεφάλια τεντωμένα
μπροστά, να πηδάνε έξω άπό τό καλαμπόκι·
έπειτα έσκυψα, προσπαθώντας νά δω πρός τό
δάσος. Ό θείος μου βγήκε άπό τά φυλλώματα,
ανέβαινε πρός τόν τάφο' τό πουκάμισό του είχε

σκουρήνει στή ράχη άπό τόν ιδρώτα. Πίσω άπό
τήν ταφόπετρα ήταν τ’ άδέρφια (δσα είχαν μεί
νει) συσπειρωμένοι ό ένας δίπλα στόν άλλο μέ
τά δπλα στραμμένα πάνω του. Ό θείος μου μέ
τό κεφάλι σκυφτό, σχεδόν γερμένο στό ’να
πλάι, σκαρφάλωνε μέ κόπο τήν πλαγιά· τό
μαύρο καπέλο πού κρατούσε στό δεξί του χέρι
τριβόταν πάνω στό παντελόνι του. Τ’ άδέρφια
ήταν κάτω άπό τή σκιά τών άγριοδαμασκηνιών,
καλά προφυλαγμένοι, κι ήταν άστειο πράγμα νά
τόν ξεκάνουν έτσι όπως είχε γονατίσει. Έ πεσε
μπροστά, τά δάχτυλά του έψαξαν τίς γωνιές τού
τάφου, έπειτα σωριάστηκε καταγής. Ό τύπος μέ
τό σκληρό μάτι πλησίασε, σήκωσε τό θείο στά
γόνατα καί τόν στήριξε στήν ταφόπλακα. Έ π ε ι
τα οί άντρες κατέβηκαν τήν πλαγιά, μπορούσα
νά τούς παρακολουθώ μέ τό βλέμμα ώσπου
χάθηκαν πίσω άπό τά καλαμπόκια. Σύρθηκα καί
πλησίασα τόσο τό χωράφι πού τό σκοινί τεντώ
θηκε καί μού τίναξε τό κεφάλι, μετά κουλουριάστηκα κάτω. Αύτοί γλίστρησαν γρήγορα πίσω

άπό τά φυλλώματα στην αύλή δρμησαν στό
σπίτι καί έξαφανίστηκαν: είχαν μπει, ή πόρτα
είχε κλείσει πίσω τους. ’Εγώ τραβούσα τό
σκοινί, ένιωθα τό δέρμα μου νά ξεσκίζεται.
Έ πειτα γλίστρησα ως τό πασσαλάκι κι άρχισα
νά τό χτυπάω γιά νά τό ξεριζώσω: μόνο τή
φλούδα του ξέγδαρα μέ τίς κλωτσιές, ήταν πολύ
βαθιά χωμένο μές στή γη. Κοίταξα κατά τό
φράχτη, στό μονοπάτι: ένας άντρας καβάλα
στ' άλογο τό συγκροτούσε μέ τά γκέμια καί
σκέπαζε τά μάτια μέ τό χέρι του· δίπλα του ήταν
οί άλλοι τρεις. ’Αναγνώρισα τήν ξαδέρφη μου.
Πετάχτηκα πάνω καί προσπάθησα νά τούς ειδο
ποιήσω γιά τόν κίνδυνο. ’Αλλά αύτοί κάλπαζαν
κιόλας στό μονοπάτι πρός τό σπίτι' είχαν δεϊ τό
θείο νά προσεύχεται στή συνηθισμένη του θέση

δίπλα στόν τάφο. Έ τρεχα γύρω γύρω, δεμένος
σέ κείνο τό τεντωμένο σκοινί, τά πόδια μου
χτυπούσαν μέ δύναμη στό χορτάρι1 έπεσα, ή
φόρα πού είχα μ’ έσυρε κι άλλο γύρω άπό τό
πασσαλάκι, τελικά σωριάστηκα κατά γής άνάσκελα. Είχα γραπωθεί άπό τό χορτάρι χωρίς νά
βγάζω άχνα, ή γή γύριζε γύρω μου. Γλίστραγα
πάνω της, προσπαθούσα να στηριχτώ πατώντας
μέ τό τακούνι ένα βουναλάκι χώμα πού 'χαν
μαζέψει οί τυφλοπόντικες- κάτω άπό τόν ούρανό, πού ήταν τώρα άκίνητος, ή γή γύριζε. Τό
κεφάλι μου πήγαινε νά ξεκολλήσει άπ’ τό κορμί
μου, όλα γύρω μου κουνιούνταν, ώσπου ξέρασα.
Ό τα ν ξανασηκώθηκα ή γή ήταν άκίνητη. Είχα
χάσει πάλι τή συμπλοκή. Είδα τά άλογα νεκρά
πάνω στό μονοπάτι. Ή Έ λσα είχε κρυφτεί μαζί
μέ τούς άλλους πίσω άπό έναν θάμνο1 ό νεαρός
καί ό Τζίμης ό Βόρασσος είχαν πληγωθεί άπό
τίς σφαίρες πού είχαν πέσει άπό τό σπίτι. Στό
παράθυρο τού δωματίου μου ήταν ένας άπ' τά
άδέρφια καί πυροβολούσε μανιασμένα τίς κότες

πού συνέχιζαν να τσιμπολογούν ήρεμες· έβλεπα
τούς κάλυκες νά πηδούν ψηλά ώς τό πρόσωπό
του. Ό τύπος μέ τό σκληρό μάτι καί ό τρίτος
άπ' τ' άδέρφια έριχναν άπ’ τήν τραπεζαρία. Στό
τέλος ό Τζίμης ό Βόρασσος σηκώθηκε όρθιος
καί φώναξε μέ χείλη σφιγμένα, στηριγμένος
πάνω στόν άλλο γέρο, νά βγούν (άπό κείνη τήν
τρύπα) στήν αύλή καί νά χτυπηθούν άνοιχτά.
Ε ντάξει, φώναξε ό τύπος μέ τό σκληρό μάτι, θά
υπεράσπιζε τήν τιμή τής φαμελιάς του. 'Ύστερα
άπό μιά μακρυά σιωπή τά τρία άδέρφια βγήκαν
άπό τό σπίτι μέ τά όπλα άνάμεσα στά χέρια καί
βήμα προσεκτικό. Τούς έβλεπα, όπως πρίν,
πίσω άπό τό καλαμπόκι πού θρόιζε (μοναχά σά
σκιές)· ήταν εκεί, ό ένας δίπλα στόν άλλο. Οί
δυό γέροι πήδησαν έξω άπό τήν πλαγιά καί

κατευθύνθηκαν πρός τ ’ άδέρφια· ό νεαρός ήταν
ξαπλωμένος στό χορτάρι δίπλα στήν Έ λσα
(άλλά αύτή είναι μιά άλλη ιστορία) καί τής
κρατούσε τά χέρια σφικτά στούς γοφούς. Τώρα
κι οί φίλοι του χάθηκαν, έγιναν κι αύτοί δυό
σκιές. Ή μουσική δυνάμωσε. Σταμάτησε μόλις
έπαψαν καί οί πυροβολισμοί. Τήν ξανάκουσα
μόλις έμφανίστηκε ό άλλος γέρος πίσω άπό τό
καλαμποκοχώραφο μέ τό κεφάλι σκυφτό Προ
χωρούσε κουτσαίνοντας πρός τήν πλαγιά, τό
πιστόλι του κάπνιζε. Έγώ προσπαθούσα νά δώ
τούς άλλους μέσα άπό τά καλαμπόκια: μπροστά
στήν καγκελόπορτα τής εισόδου αναγνώρισα
τίς σκιές τών άδερφών οί κότες περιφέρονταν
γύρω τους συνεχίζοντας νά τσιμπολογούν. Ό
Τζίμης ό Βόρασσος ήταν διπλωμένος στά δυό
νεκρός κοντά στή βρύση. Στήν ταινία τόν
έπαιζε ό Τζόελ Μακ Κρέα, στό ρόλο τού άλλου
γέρου ήταν ό Ράντολφ Σκότ.
μετάφραση:
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