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ήνας καλοκαιρινός ό ’Ιούνιος ή
Θεριστής σφραγίζεται φέτος άπό τις
εκλογές γιά ένα Κοινοβούλιο πού
έλάχιστους "Ελληνες άπασχολεί καί
άκόμη λιγότερους συνεπαίρνει: Τό
Κοινοβούλιο τής ΕΟΚ, Parlament
Européen, έδρα Στρασβούργο, 24
Έ λληνες έπαρχιώτες χαμένοι στούς
διαδρόμους του, άγνωστοι μεταξύ
------------------------------ άγνωστων κλητήρων. Κι όμως ό
Έ λλη ν, φύσις πολιτική, δέν παραλείπει νά παθιαστεί γιά τίς
προεκτάσεις ένός άποτελέσματος πού καθ' αύτό δέν τόν άφορά.
Τά προγνωστικά γίνονται στοιχήματα, οΐ μονομάχοι
καθορίζουν τά ποσοστά άσφαλείας, κάποιοι όρμοΰν γενικώς
μπροστά, κάποιοι αιωνίως διαμαρτύρονται, τό ήπιο κλίμα
κινδυνεύει, ή πόλωση ισοπεδώνει, ό δρόμος τής καμήλας
γεμίζει λακοΰβες κι άγκάθεια, κι ο πρόεδρος συμβουλεύει
ύπευθυνότητα κι Ευρώπη. Ό μω ς ό Σχολιαστής, φύσις ποικίλη,
άποφεύγει συγχρόνως τήν πόλωση, τό δρόμο τής καμήλας καί
τήν ήπιότητα, διαφεύγοντας πρός τή νύχτα. 'Εκεί, στά
μπαράκια, όπου ή ψήφος δέν πάει ποτέ χαμένη καί ή
σκοπιμότητα δέν παραμορφώνει τήν έκφραση, μιά ομάδα
ψηφοφόρων έδωσε ένα τυχαίο δείγμα πολιτικού παραλόγου καί
παράδοξης κριτικής μιας σοβαροφανούς κενότητας. Τήν ίδια
ώρα πού στήν Εύρώπη ή ’Αριστερά καί οϊ Πράσινοι
ξαναχάνουν γιά μιά άκόμα φορά τό κοινό ραντεβού καί ή
έλληνική έξωκοινοβουλευτική άριστερά άδυνατεί νά βρει όδούς
συνεννόησης.

Μ

'Αλλά ένώ τό παιχνίδι τής έξουσίας παίζεται σέ
ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, ή
έξουσία των μεγάλων δημιουργών μετρά αύτάρεσκα τά
ποσοστά πού παραχωρεί ή άπαγορεύει στούς έκτελεστές,
άποφασίζει γιά τήν ήθική ύπόσταση τών συνδικαλισμένων
τραγουδιστών καί έπιβάλλει τή δρακόντια δικαιοσύνη της.
Συνέχεια δίχως τέλος σέ μιά διαμάχη πού οί πραγματικές
ρίζες της χάνονται μέσα σέ λαβυρίνθους υπαινιγμών καί
σκόπιμες άπλουστεύσεις.
Κι όλα θά ’μοιαζαν σκοτεινά κι άδιέξοδα άν οί Εξι
ήγέτες άπό τίς τέσσερις ήπείρους δέν άναλάμβαναν άπό
κοινού τόν άγώνα γιά τήν κατάργηση τών πυρηνικών
έξοπλισμών. Μπορεί όσα δέν κατάφεραν οί Γερμανοί
Πράσινοι καί οί γυναίκες τού Γκρήναμ Κόμμον νά τό
κατορθώσουν οί Πρωθυπουργοί ’Ελλάδος, ’Ινδίας,
Τανζανίας, Σουηδίας και Μεξικού; Ό Θεός τής Ειρήνης
καί τό ’Αρχαίο Πνεύμα ’Αθάνατο άς φωτίζουν τό δρόμο.

ΠΑΣΟΚ:
Τό Κίνημα
πού γίνεται
Κόμμα
Ά ν καί τό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
σήμανε μιά νίκη τής ’Οργάνωσης,
μιαν αύξηση του πολιτικού της βά
ρους σέ σχέση μέ άλλα κέντρα Ι
σχύος (Κυβέρνηση, Καστρί), είναι
δύσκολο νά πειστούν οί έξωτερικοί
παρατηρητές ότι ή ένίσχυση τής όργάνωσης συμβαδίζει καί μέ έναν άριστερότερο προσανατολισμό τού Κι
νήματος...
■ Πρώτον, γιατί ή ιδεολογική καί
πολιτική ταυτότητα τής όργάνωσης
έξακολουθεΐ νά συμπυκνώνεται στό
πρόσωπο τού 'Αρχηγού, τού όποιου
τό άλάθητο (μέ μία ή δύο έξαιρέσεις)
άναγνωρίστηκε άπ 'όλους τούς όμιλητές, καί τού όποιου τήν άπεριόριστη εύχέρεια στή χάραξη πολιτικής
τόσο εύστοχα παρατήρησε ό άνταποκριτής των Τάιμς.
■ Δεύτερον, γιατί τά νέα τακτικά καί
άναπληρωματικά μέλη τού Ε.Γ., τά
όποια άντανακλούν στό όργανωτικό
έπίπεδο τή νίκη τής όργάνωσης, το
ποθετήθηκαν στό συνέδριο έλάχιστα
ή καί καθόλου κριτικά (Ρόκος —
Σημίτης) ή άκόμη υπήρξαν σκληρό
τατοι στήν άντιμετώπιση τών διαφω
νιών (Βάσω Παπανδρέου, Τζουμάκας,
Σκανδαλίδης).
■ Τρίτον, γιατί ή πέρα άπό κάθε
προσδοκία κριτική πού άσκήθηκε
στό Συνέδριο στόχευε σχέσεις όργά
νωσης — βουλευτών — κυβέρνησης
καί όχι στά θέματα τριβής μέ τά
όποια μαζικά κινήματα (άρθρο 4,
άπεργοσπαστική συμπεριφορά, δι
καιώματα τών φαντάρων).
Κι όμως, μιά νέα πραγματικότητα
γεννήθηκε στό πρώτο Συνέδριο τού
ΠΑΣΟΚ: Ή μαγική δύναμη τής ψή
φου έδωσε ατούς συνέδρους, έκτός
άπό τήν αίσθηση ότι άποτελοΰν έπιτέλους κόμμα, καί τήν εύκαιρία νά
νομιμοποιήσουν γιά πρώτη φορά
μιάν υπαρκτή μειοψηφούσα τάση.
Αυτήν πού έκφράστηκε άπό τόν Μ.
Χαραλαμπίδη (βλ. καί άρθρο του
στην ’Εξόρμηση) καί (ίσως) άπό τόν
Ά . Μητρόπουλο πού καί οί δύο
έκλέχτηκαν στήν Κ.Ε. (24ος καί 22ος
άντίστοιχα).
Το μοναδικό άλλο έπίτευγμα τών
συνέδρων ήταν Ισως τό ότι έξέφρασαν τή «στρατηγική» διαφωνία τους
μέ τήν ΕΟΚ άποδοκιμάζοντας τόν
'Ισπανό άντιπρόσωπο όταν άναφέρθηκε στήν έπικείμενη ένταξη τής
’Ισπανίας. Παρόλο πού άποδέχτηκαν
χειροκροτώντας τήν «τακτική» έπιλογή τού Ά . Παπανδρέου «μέσα
στήν ΕΟΚ» πού γιά πρώτη φορά
τόσο ξεκάθαρα τούς έθεσε πρό τών
εύ&ινών τους: «Πιστεύετε άλήθεια
ότι ό 'Ελληνικό λαός θέλει νά φύγου
με άπό τήν ΕΟΚ;»
"Ένα νέο ΠΑΣΟΚ λοιπόν γιά μιά
νέα τετραετία. Τουλάχιστον σ'αυτήν
θά 'ναι πολύ περισσότερο κόμμα πα
ρά κίνημα.
Κ.Β.

Βασανιστήρια
καί άπουσίες
Μέ 25 ψήφους κατά καί 24 υπέρ ή
' Ολομέλεια(!) τού Ευρωκοινοβουλίου
δέν άπεδέχθη τό ψήφισμα τού κου Ε.
Glinne έκ μέρους τής Σοσιαλιστικής
' Ομάδας. Τό ψήφισμα άφοροϋσε τήν
καταδίκη τού Τουρκικού καθεστώτος
γιά τούς βασανισμούς τών πολιτικών
κρατουμένων. Επειδή έγινε γνωστό
ότι ό κος Glinne καί ό κος Έφραιμίδης καί μίλησαν καί ψήφισαν τήν
πρόταση, διερωτώμεθα γιά τήν άπουσία τών ύπολοίπων 23 'Ελλήνων βου
λευτών, ώστε τουλάχιστον νά παίρνα
με τό X. Σημειώνουμε ότι ή όλομέλεια
τού κοινοβουλίου άριθμεΐ 434μέλη έκ
τών όποιων 173 «σοσιαλκομμουνιστές».
Δ.Τ.

«Γκάφα
Καραμανλή»
ΟΙ άλλοι έποίησαν τήν νήσσαν.
Έμεινε λοιπόν μόνος άπό τόν ήμερήσιο τύπο ό Κουρής, φρουρός τής
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, νά
ταράξει τίς πολιτειακές Ισορροπίες μέ
τό πρωτοσέλιδο τής Αύριανής «Γκά
φα Καραμανλή». Μιλάμε γιά τήν
πρόσφατη άνταλλαγή μηνυμάτων Έ-

βρέν-Καραμανλή, όπου ό Έβρέν διαβεβαιώνει: «γιά τήν είλικρινή έπιθυμία
του νά έζευρεθοϋν τρόποι έπιλύσεως τών
'Ελληνοτουρκικών διαφορών καί άποκαταστάσεως τής συνεργασίας μεταξύ
τών δύο χωρών». Καί ό Καραμανλής
άνταπαντά ότι «το μήνυμά του ( Έβρέν)
άνταποκρίνεται στήν Επιθυμία του 'Ελ
ληνικού Λαού πού είναι πεπεισμένος δτι ή
λογική καί τό συμφέρον τών δύο χωρών
Επιβάλλουν τή ρύθμιση τών διαφορών
τους καί τήν άποκατάσταση τής συνεργα
σίας τους».
Ή άποσπασματικότητα τού τύπου
βέβαια είναι πολυσυζητημένη.
Τέτοια άνοιχτή όμως παρέμβαση
Καραμανλή στήν έξωτερική πολιτική
είναι Ισως πρωτοφανής.
Καί τό θέμα δέν είναι ή άποψη
Καραμανλή αύτή καθεαυτή, δτιύπάρχουν 'Ελληνοτουρκικές διαφορές καί
θέματα σέ έκκρεμότητα, ούτε ή διά
σταση άπό τήν άποψη Παπανδρέου.
’Αλλά τό κατά πόσον ό «πρώτος
πολίτης» νομιμοποιείται νά χαράζει
δική του έξωτερική πολιτική καί νά
δίνει λαβή στήν — άταλάντευτη στόν
σωβινισμό της, ύπό όλες τίς συνθήκες
— Τουρκική ήγεσία νά θέτει θέμα
διάστασης Κυβέρνησης-Βάσης.
Γιά τό τελευταίο, άξίζει νά μελετη
θούν οί διάφορες δηλώσεις 'Οζάλ στή
διάρκεια τού προηγούμενου μήνα ό
που δέν πείθεται ότι «τό ‘Ελληνικό
Έθνος συμμερίζεται τίς άπόψεις Πα
πανδρέου γιά τήν Τουρκική άπειλή».
Τό δικαίωμα τής κριτικής καί τής
έντίωσης μέ έργα στήν έξωτερική
πολιτική τής κυβέρνησης τού ΠΑ
ΣΟΚ είναι άναφαίρετο γιά τόν καθένα.
Ταυτόχρονα όμως, είναι άνεπίτρεπτο, δηλώσεις άνώτατων πολιτειακών
παραγόντων νά δίνουν δικαίωμα σέ
άνενεργά κέντρα έξουσίας νά «άνησυχοΰν» — οΐ τέτοιου είδους «άνησυχίες», άνοίγουν τήν όρεξη.
'Επικίνδυνο τό μονοπάτι τών πα
ρεμβάσεων — έξίσουν έπικίνδυνο μέ
τήν πολιτική τού ΠΑΣΟΚ στά 'Ελλη
νοτουρκικά.
Map. Κ.

ΙΥΟΛΙΑ

Ή «μάχη
τής ποιότητας»
Πολλές συζητήσεις καί άρκετό σκεπτικισμό, γέννησαν στό έσωτερικό
τού ΚΚΕ (σύμφωνα μέ πολύ άξιόπιστες πηγές), δυό αύστηρά έσωκομματικές άνακοινώσεις τής ήγεσίας του:
Ή πρώτη άφορούσε ένα στοιχείο
πού άνέφερε στή συνδιάσκεψη τής
'Οργάνωσης ’Αθήνας τού ΚΚΕ, ό
γραμματέας της ό. Γόντικας, ότι δηλα
δή, ό Αριθμός τών Οργανωμένων δυνά
μεων τού ΚΚΕ μειώθηκε τόν τελευταίο
χρόνο κατά 10% (!) καί πώς ή ΚΝΕ δέν
κάνει πιά, παρά έλάχιστες στρατολο
γίες νέων μελών!...
Νάναι, άραγε τό άποτέλεσμα τής
«,μάχης τής ποιότητας», πού ξεκίνησε
έδώ καί 1 χρόνο, ή ήγεσία του, μέ «τίς
διαγραφές τών 4» (θ. Γιαλκέτση, Ν.
Μπίστη, Μ. Τρανταλλίδη, Γ. Α ντω
νίου) καί συνεχίστηκε, όχι μόνο μ' άλ
λους «διανοούμενους» (Β. Κουρή, θ .
Μικρούτσικο, 40 φοιτητές τής ΚΝΕ,
έπιστήμονες άπό τή Κέρκυρα, τήν
"Αρτα, τή Βέροια, τήν Καλαμάτα, τήν
Πρέβεζα, τή Θεσσαλονίκη κλπ.)άλλά
καί μέ έργατικά στελέχη
Ή δεύτερη άφορούσε μιά τοποθέτη
ση — προειδοποίηση, τού γραμματέα
τού ΚΚΕ X. Φλωράκη, πρός τά στελέ
χη πού μαζεύτηκαν πρόσφατα στό
«Σπίτι τού Λαού» στόν Περισσό. Στό
«άχτίφ» αύτό, ό κ. X. Φλωράκης
τόνισε πώς ύπάρχει τό ένδεχόμενο,
«νά έχουμε στασιμότητα άκόμα καί
μείωση τοΰ έκλογικοΰ ποσοστού μας
λόγω τού πολωτικού χαρακτήρα πού
πήραν οί εύρωεκλογές (μεταξύ Ν.Δ.
καί ΠΑΣΟΚ)...»
Πώς θά χωρέσει όμως στή συνείδη
ση τών σκεπτόμενων κομματικών με
λών ή όπαδών μιά τέτοια έξήγηση, γιά
ένδεχόμενη καθήλωση ξανά τού ΚΚΕ,
στό ίδιο περίπου ποσοστό (12,5%),
όταν είναι νωπή ή «σιγουριά τού 17%»
άπό τίς έκλογές άκόμα τοΰ 1981...
Σ.

Ή δήλωση Καραμανλή περί «καταργήσεως τών όχλοκρατικών συγκε
ντρώσεων» καί τή διεξαγωγή τού
προεκλογικού άγώνα τηλεοπτικώς
κερδίζει όλοένα καί περισσότερο έδα
φος: Ήλιοΰ-Μπανιάς-ΠεσμαζόγλουΚανελλόπουλος-Ζίγδης. έσπευσαν νά
συμφωνήσουν.
Ό Παπανδρέου δέν έξέφρασε άπο
ψη, μονάχα ό Άβέρωφ άντιστέκεται,
δηλώνοντας:
• ΟΙ συγκεντρώσεις έχουν Επιρροή, καί
κυρίως δημιουργούν προϋποθέσεις γιά
προβλέψεις. Ό παλμός, τό περιεχόμενο
τής ύμιλίας καί ό δγκος τής συγκέντρω
σης είναι στοιχεία Εκτίμησης·.
'Ενάντια στόν φανατισμό πού καλ
λιεργεί ή δεξιά, είθε ή μόνιμη διεξα
γωγή τών έκλογικών άγώνων νά άνατεθεί στήν Ά γ. Παρασκευή.

Άντι-πυρηνικοί
ξένοι
στήν ’Αθήνα
Μιά ένδιαφέρουσα όμάδα, κυρίως
εύρωπαίων έργαζομένων, δραστηριο
ποιείται τούς τελευταίους μήνες στήν
'Αθήνα. Πρόκειται γιά τή «διεθνή
όμάδα γιά τήν είρήνη καί τόν πυρηνικό
Αφοπλισμό·. ’Επισημαίνουμε μερικές
άπ’ τίς θέσεις καί πρωτοβουλίες τους.
■ ’Ενάντια στά πυρηνικά, δυτικά,
άνατολικά.

■ 'Ενάντια στόν ρατσισμό.
■ Προοπτική συνεργασίας μέ τούς
Τούρκους πολ. πρόσφυγες καί τους
τριτοκοσμικούς, στήν 'Ελλάδα.
■ Κριτική στήν «'Αγορά τοΰ Αίώνα».
■ Κριτική στίς Δαπάνες γιά τήν
"Αμυνα καί τή στρατιωτική θητεία.
' Η όμάδα συνδέεται, χωρίς όργανωτική σχέση, μέ τήν ΑΚΕ στήν ' Ελλά
δα καί τό CND στήν ’Αγγλία.
«Τά πολιτικά κόμματα Αναγκάζονται νά
υιοθετούν θέσεις τών είρηνιστών γιά
λόγους έκλογικής σκοπιμότητας. Ή
δράση τών κινημάτων πβεπει νά έπεκταθεΐ καί πέρα άπ ' τήν ψήφο, νά ένθαρρυνθεΐ ό Αντιμιλιταρισμός ατά κινήματα
εΙρήνης».
Μ’ αύτές τίς κουβέντες έκλεισε ή
συζήτηση μέ τούς 2 φίλους άπ’ τήν
Όμάδα.
Δ.Τ.

«Πρώτα
ή Ελλάδα»...
κι υστέρα;
Λ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ (Ν.Δ.): «... φυσικά
δέν παραιτούμεθα άπό κάθε δικαίωμα
πού μάς δίνει ή Συνθήκη έντάζεως γιά τ/ς
Ιδιαιτερότητες τής έλληνικής οίκονομίας·.
Σ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ (ΠΑΣΟΚ): •...Ερ
γαστήκαμε πρώτιστα γιά νά προστατέ
ψουμε τά συμφέροντα τού έλληνικού
λαού άπέναντι στίς δυσκολίες πού προκύψανε άπ ’ τήν ένταξη τής χώρας μας».
Λ. ΚΥΡΚΟΣ (ΚΚΕ έσ.): «... ΤόΚΚΕέσ.
άπαιτεϊ έπίμονα τήν Αποτελεσματική
προστασία τής έλληνικής οίκονομίας».
ΚΚΕ: ·Έ ζ ω άπ ' τήν ΕΟΚ γιά τήν
προστασία τών συμφερόντων τού 'Ελλη
νικού λαού.
Μετά τό « ' Αντρέας ή Άβέρωφ», τό
σύνθημα τού ΠΑΣΟΚ «πρώτα ή Ε λ 
λάδα» έχει ένα άκόμη χάρισμα: δέν
λέει τίποτα διαφορετικό άπ' τούς ύπόλοιπους καί ταυτόχρονα μεταβάλλε
ται σέ μαζική πολιτική «άλλαγής» καί
μέ έπιτυχία!
Ή Ιδέα τής Εύρώπης, νά μή γελιό
μαστε, ούδένα άπασχολεί, έκείνο πού
θά μετρήσει είναι ή πατριωτική συνέ
πεια. Αναπόφευκτα τό Εύρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μετατρέπεται σέ χώρο
προβολής Ελληνικών συμφερόντων,
σέ μικρό ΟΗΕ. Καί οί εύρωεκλογές
άποτελούν Γκάλοπ στό δίλημμα ΠΑ
ΣΟΚ ή Δεξιά. Νά πού ή ΕΟΚ έγινε
ύποχρεωτικός θεσμός καί μάλιστα
δευτερεύων στήν πολιτική ζωή. Ποιός
θυμάται τίς «συγκρούσεις» Καραμανλή-δημοκρατικής άντιπολίτευσης;
Δ.Τ.

■ « "Οποιος γεμίσει τήν πλατεία τής
Λάρισας γίνεται πρωθυπουργός· (Γ. Πα
πανδρέου).
Ή Ν.Δ. καί τό ΚΚΕ ήδη τά κατάφεραν, τό ΠΑΣΟΚ δέν θά δυσκολευτεί.
Ό Γ. Παπανδρέου δέν έλαβε ύπόψη
του τήν πρόοδο τής χώρας, 'Εθνικούς
δρόμους, πούλμαν, Ι.Χ. 5νθήμερο κλπ.
Διαφορετικά πρέπει νά ξεχωρίζουμε
τόν έπόμενο ήγέτη μας, άς τό ψάξουμε.
■ Ή μεγάλη έπιτυχία τού Άντώνη
Τρίτση πού, χωρίς νά είναι στήν
προεδρική πρόταση, έξελέγη 4ος
στήν Κ.Ε. όφείλεται καί στήν πολύ
καλά χρονισμένη παρέμβασή του στό
Συνέδριο: Χρησιμοποίησε τά πρώτα
2,5 λεπτά τής τρίλεπτης όμιλίας γιά νά
διαβάσει κάποια άποσπάσματα άπό
τούς πρώτους Κεφαλονίτες ριζοσπά
στες σοσιαλιστές. Κι άφοΰ ειδοποιή
θηκε άπό τό προεδρείο ότι ό χρόνος

του τελειώνει κατέληξε: «100 χρόνια
περίμεναν οί ριζοσπάστες σοσιαλι
στές τό πρώτο σοσιαλιστικό συνέδριο
καί πάλι δέν άκούστηκαν». Καί όλο τό
Συνέδριο, ξεσηκώθηκε γιά νά τού
δοθεί κι άλλος χρόνος.
■ Φαίνεται πώς ή «άπειθαρχία» τών
συνέδρων κατά τήν ψηφοφορία γιά
τήν Κ.Ε. τρόμαξε κάπως τόν Πρόεδρο
τού ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά δέν μπορεί
νά έξηγηθεί τ ' άτι κατέφυγε σέ διαδι
καστικά τεχνάσματα γιά νά έπιβάλει
στήν Κ.Ε. τήν έκλογή τού Ε.Γ. πού
ήθελε. Ό τ ι δηλαδή ψηφίστηκαν χω
ριστά τά τακτικά άπό τ' άναπληρωματικά μέλη τού Ε.Γ., μήν τυχόν καί
γίνει λάθος στή... σειρά. Καί άκόμα
άτι έπέτρεψε μόνο αύτοπροτάσεις, πού
άν μή τί άλλο έμποδίζονται άπό τή
σοσιαλιστική... σεμνότητα τών κε

ντροεπιτρόπων. Είναι ένδεικτικό, ότι
τόσο ή Μελίνα όσο καί ό Τ. Ίντζές
αίσθάνθηκαν ύποχρεωμένοι νά... δι
καιολογήσουν τήν ύποψηφιότητά
τους μέ κριτήρια... κοινωνικά (ώς
γυναίκα ή Μελίνα, ώς βορειοελλαδί
της ό Τ. Ίντζές). Τουλάχιστον στό
ΚΚΣΕ έκλέγουν τό Π.Γ. διά βοής καί
ήσυχάζουν...
■ 'Εκσυγχρονίζεται καί ή Αυγή τής
Κυριακής. "Οχι μόνο άπαλλάσσεται
άπ’ τά περιττά διακοσμητικά τής κα
θημερινής, άλλά παίρνει μικρό εύχρη
στο σχήμα, άποκτά πλούσια καί προ
σεγμένη Ολη, κάνει άνοιγμα στούς
συνεργάτες καί ύπόσχεται πολλά.
'Ελπίζοντας ότι όλα αύτά θά συνεχι
στούν καί μετά τ ίς Εύρωεκλογές εύχόμαστε καλή σταδιοδρομία στό νέο
αύτό ΒΗΜΑ τής άνανέωσης.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ή «άριστερή στροφή» αίφνιδίασε καί πάλι την 'Αριστερά
Τ Ι Σ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ
βρήκε εύκαιρία νά έπανέλθει δριμύτερη στό
προσκήνιο έκείνη ή κριτική, σύμφωνα μέ τήν
όποια τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι «κόμμα άρχών», δέν
έχει «πρόγραμμα», είναι κόμμα «άρχηγικό»,
χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, ένα άντιφατικό
συνονθύλευμα πολιτικών καί κοινωνικών δυνά
μεων. Γιά όλους αύτούς τούς λόγους τό ΠΑΣΟΚ
δέν θεωρείται «πραγματικό» κόμμα καί τό συνέ
δριό του δέν άναμενόταν νά είναι «πραγματικό»
συνέδριο, άλλά μία τυπική διαδικασία, κατευθυνόμενη άπό τό Καστρί.
Σ' αύτή τήν κριτική συνασπίστηκαν γιά μία
άκόμη φορά όλοι έκεΐνοι πού, προερχόμενοι άπό
τή δεξιά, τό κέντρο ή τήν άριστερά, συνωθούνται
γιά νά θεμελιώσουν τήν πολεμική, τήν κριτική ή
καί τήν (κριτική) ύποστήριξή τους πρός τήν
Κυβέρνηση, στό έδαφος κάποιων «άρχών»: Πρό
γραμμα, Κόμμα, Δημοκρατία, κλπ.

Ή άπάντηση τοΰ ΠΑΣΟΚ
Σέ προηγούμενα τεύχη τού «Σχολιαστή» κατα
δείχτηκε ότι αύτή ή κριτική άφήνει, άπό τήν
πλευρά τής 'Αριστερός, άθικτη ούσιαστικά τήν
κυβερνητική πολιτική: ή τελευταία, θεωρούμενη
«άντιφατική» καί «άπρογραμμάτιστη», δέν άντιμετωπίζεται άπό τήν 'Αριστερά σάν αύτό πού
είναι, δηλαδή σάν ή άσκηση τής (ταξικής)
άστικής έξουσίας, άλλά σάν «ένα πεδίο παρέμβα
σης», καί άρα σάν ένα πεδίο σύγκλισης τού
συνόλου τής 'Αριστερός μέ τό ΠΑΣΟΚ (βλέπε
καί στό προηγούμενο τεύχος: Δ. Ψαρρά: «ΤίεΙναι
αύτό πού τό λένε ΠΑ ΣΟΚ»).
'Αλλά καί τό Ιδιο τό συνέδριο τοΰ ΠΑΣΟΚ
έδωσε ένός τύπου άπάντηση στούς ύποστηρικτές
αυτής τής κριτικής,διαφεύδοντας τίς προβλέψεις
τους τόσο γιά τό πολιτικό κλίμα καί τίς θέσεις
πού υιοθετήθηκαν άπό τό συνέδριο, όσο καί γιά
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τά πρόσωπα πού άναδείχτηκαν στά καθοδηγητικά όργανα.
Καί έδώ βρίσκεται τό σημείο άπό τό όποιο
άρχίζει νά άποκτά ένδιαφέρον τό συνέδριο τοΰ
ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ή κριτική τής 'Αριστερός,
άπέναντι στό ΠΑΣΟΚ είναι πιό άδύνατη, καθώς
οΐ πάγιες κατηγορίες της γιά τήν άντιδημοκρατική καί χωρίς πρόγραμμα συγκρότηση τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ φαίνεται πώς κλονίζονται. Ούτε ή είσήγηση
τοΰ Παπανδρέου, ούτε καί ή έκλογή άντιπολιτευόμενων στελεχών στήν κεντρική έπιτροπή
έπι βεβαίωσαν αύτή τήν κριτική τής 'Αριστερός
πρός τό ΠΑΣΟΚ, άντίθετα, σέ μεγάλο βαθμό τή
διέψευσαν. Σάν άποτέλεσμα λοιπόν τοΰ συνέ
δριου τοΰ ΠΑΣΟΚ δέν προκύπτει άπλά ένα
«έσωτερικό» γιά τό κόμμα αύτό καθεστώς ένίσχυσης τής ένότητάς του καί τής άριστερής φυσιο
γνωμίας του. Προκύπτει άκόμη μία άποσταθεροποίηση τής γραμμής τής Ά ριστεράς άπέναντι
στό ΠΑΣΟΚ, στά πλαίσια τής όποιας ή πρώτη
γίνεται πιό «εύάλωτη» στό δεύτερο καί στίς
λύσεις πού αύτό προτείνει.
Ά ς θυμηθοΰμε ότι όλα αύτά γίνονται λίγο πρίν

μία έκλογική άναμέτρηση πού φέρνει τήν ’Αρι
στερά όλο καί περισσότερο στό περιθώριο τών
έξελίξεων (κάτω άπό τό βάρος τοΰ διλήμματος
«ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ». Τότε τό συνέδριο τοΰ ΠΑΣΟΚ
μπορεί νά θεωρηθεί σάν μία έπιθετική πρωτοβου
λία τοΰ κόμματος αύτοΰ άπέναντι στήν ’Αριστε
ρά, μία πρωτοβουλία πού έμπεδώνει τήν ήγεμονία
του στό σύνολο τών «δυνάμεων τής ’Αλλαγής».
Ά λλά άς δούμε τά πράγματα λίγο πιό άναλυτικά.

Ή πρός τά άριστερά στροφή
Μέ τήν έναρξη τοΰ συνέδριου καταγράφεται ή
«στροφή πρός τά άριστερά» τοΰ ΠΑΣΟΚ κάτω
άπό τήν πίεση τής κριτικής τών μελών του.
Φαίνεται ότι τό γεγονός αύτό προκαλεί έκπληξη
καί έτσι «βγαίνει ή είδηση» γιά όλες άνεξαίρετα
τίς έφημερίδες πού έρχονται στό θέμα αύτό νά
όμοφωνήσουν: « Όζύτατη κριτική στό συνέδριοφραγμός σέ κάθε δεξιά παρέκκλιση» (Έ θνος) « Ή
αύτοκριτική στό συνέδριο ένόυναμώνει τήν Κυβέρνη
ση» (Τό Βήμα), «Πορεία άκόμη πιό άριστερά»

Η
« BÖK ΠΟΛΙΜ
(Ελευθεροτυπία), «Χέρι-χέρι Άνδρέας-Μόσχα στό
Συνέδριο», «Ξέσπασε ή βάση κατά τής ήγεσίας«
(Βράδυνή), «Κριτική έψ ' όλης τής ϋλης στό Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ» (Αυγή).
Ό τόνος μπορεί νά είναι Αμήχανος ή θριαμβευ
τικός, άκόμη καί σκανδαλοθηρικός, ή «είδηση»
όμως είναι μία: «τό ΠΑΣΟΚ στρέφεται πρός τά
‘Αριστερά». Ή παρουσία στελεχών τής παραδο
σιακής ’Αριστερός (Βαφειάδης, Ή λιου, Γλέζος)
έδωσε στά μέλη τού συνέδριου τήν ευκαιρία νά
καταγράψουν τή «βούλησή» τους γιά τή «στρο
φή» πρίν κάν μιλήσουν. Ή «άποθέωση» ( ’Εξόρ
μηση) του Βαφειάδη καί ή προβολή πού γνώρισε
άπό τόν τύπο ήταν ταυτόχρονα καί μία τέτοια
καταγραφή τών διαθέσεων τών συνέδρων πρός
«τά μέσα», άλλά — ταυτόχρονα — υπογράμμισε
τήν προσπάθεια πού καταβάλλει συστηματικά τό
ΠΑΣΟΚ νά άναδειχθεΐ σάν ή συνέχεια του ΕΑΜ
κλπ. ’Αναμφίβολα, όσο περισσότερο συγκροτεί
ται σάν «άριστερός» κομματικός μηχανισμός
τόσο ικανότερο θά άποδειχθεΐ στήν προσπάθειά
του αυτή.

Ή παρέμβαση Παπανδρέου
Ή τρίωρη είσήγηση του Παπανδρέου άποτέλεσε τήν καθοριστική παρέμβαση στή διαδικα
σία τοΰ Συνέδριου. Πρώτ’ άπ’ όλα, γιατί μέ τήν
εισήγησή του πέτυχε νά διαχειριστεί έκ τών
προτέρων τήν όποια άντιπολιτευτική διάθεση,
έπιδιώκοντας ένός τύπου συμβιβασμό. Ή εισή
γησή του περιέχει διατυπώσεις πού άφήνουν

πολλά περιθώρια κριτικής γιά τά μέλη τοΰ
ΠΑΣΟΚ. Παραχωρώντας όμως αύτό τό πεδίο
κριτικής, ό πρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ, όρισε καί τά
πλαίσια μέσα στά όποια έπρεπε νά κινηθεί αύτή ή
«αυτοκριτική». Κρίνοντας άπό τό Αποτέλεσμα,
τό έγχείρημα τοΰ Παπανδρέου φαίνεται ότι
πέτυχε.
'Ακόμη, ή είσήγηση τοΰ Παπανδρέου έδωσε
στό ΠΑΣΟΚ ένα συνεκτικό κείμενο, παρόμοιας
ύφής μέ τά κείμενα συνεδριακών Αποφάσεων τών
κομμάτων τής παραδοσιακής Άριστεράς: μέ
Αφετηρία κάποια άποψη γιά τήν παγκόσμια
συγκυρία, ο ί θέσεις του όδηγοΰνται στά πιό
συγκεκριμένα πολιτικά καθήκοντα. Ή συγγένεια
βέβαια δέν είναι μορφολογική μόνο, γιατί καί οϊ
Απόψεις πού παρουσιάστηκαν συγγενεύουν στε
νά μέ τίς άπόψειςτής 'Αριστερός — καί ιδιαίτερα
τής ’Ανανεωτικής.

Τά αποτελέσματα τοΰ Συνέδριου
Αυτά τά δύο στοιχεία, δηλαδή ή πολιτική
ήγεμονία τής ήγεσίας, άλλά καί ή Αντιπολιτευτι
κή τάση τής βάσης έκφράστηκαν τελικά στίς
ψηφοφορίες, όπου οί πολιτικές εισηγήσεις ύπερψηφίσθηκαν όμόφωνα ή σχεδόν όμοφωνα, καί
όπου υπήρξαν σοβαρές διαφοροποιήσεις άπό τήν
πρόταση Παπανδρέου στήν έκλογή τών μελών
τής νέας κεντρικής έπιτροπής. Τόσο ή είσήγηση
Παπανδρέου — όπως ήδη διαπιστώσαμε — Αλλά
καί ή πρότασή του γιά τό έκτελεστικό γραφείο
φαίνεται ότι κατόρθωσαν νά ένοποιήσουν τίς δύο

αυτές βασικές κατευθύνσεις, νά έξασφαλίσουν
δηλαδή τήν ήγεμονία τής ήγεσίας μέ τή συναίνε
ση τοΰ συνόλου τών μελών — άκόμη καί τών
διαφωνούντων. Ά λλ ά αυτά ίσως νά άποτελοΰν
«έσωτερικά» τοΰ ΠΑΣΟΚ καί μόνο.
Είναι όμως γενικότερης σημασίας καί άφορά
τό σύνολο τής 'Αριστερός τό γεγονός ότι τό
ΠΑΣΟΚ έπανήλθε μετά Βαίων στό έπίκεντρο τών
έξελίξεων τής ’Αριστερός, χωρίς νά μετακινηθεί
έστω καί κατά χιλιοστό άπό τήν κυβερνητική του
πολιτική. Είναι γενικότερης σημασίας ή διαπί
στωση ότι τό ΠΑΣΟΚ τατόρθωσε νάοίκειοποιειθεϊ τά σχήματα τής παραδοσιακής ’Αριστερός,
στό τί είναι καί τί Αποτελέσματα έχει ένα
συνέδριο, νά άναβαπτιστεΐ σάν άριστερό κόμμα
χωρίς νά σημάνει αύτό καμία «στροφή» καί στήν
κυβερνητική πολιτική.
Στά δυόμισι χρόνια τής κυβέρνησης τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ, γίναμε μάρτυρες μιός «λεηλασίας» άπό
μεριάς του τών άναλύσεων, τών συνθημάτων καί
τών ίδιων τών στελεχών τής ευρύτερης 'Αριστε
ρός. Τό Συνέδριο τοΰ ΠΑΣΟΚ είναι πιθανό νά
σημάνει μία άνανέωση αυτής τής τάσης — στά
πλαίσια τής «στροφής» πρός τ ’ «άριστερά».
Μόνο πού τώρα τά πράγματα θά είναι πιό
δύσκολα γιά όλους, καί κυρίως γιά τά κόμματα
τής παραδοσιακής Ά ριστεερός, καθώς δένζοΰμε
τήν ευφορία μιός έκλογικής νίκης, όπως τό ’81,
άλλά τήν πίεση τής Δεξιάς, τό '84, όπου οί
διαχω ριστικές γραμμές στό έσωτερικό τοΰ
«μπλόκ τής Α λλαγής» γίνονται όλο καί πιό
δυσδιάκριτες...
Τάκης Μαστραντώνης
Τάκης Ύπέρμαχος

ΠΑΣΟΚ - ΔΕΞ1ΙΑ
«ψ£ υτοθίλημιία»;
Ο σ ο ΚΑΙ ΑΝ φαίνετα παράξενο, καί τό ΚΚΕ
καί τό ΚΚΕ ta . καί ή ΕΔΑ καί οί «Ανένταχτοι
Α ριστεροί» στήν ύκηρεσία τής 'Αλλαγής έχουν
τελικά κοινή Αντιμετώπιση στό φαινόμενο» ΠΑ
ΣΟΚ καί στή μεγάλη έπαγγελία του γιά τήν
’Αλλαγή. Παρ’ ό,τι σάν κόμματα ή πρόσωπα
έχουν Αρκετές καί σημαντικές μεταξύ τους διαφο
ρές ή πολιτική τους στάση Απέναντι στό ΠΑΣΟΚ
παρά τίς Αποχρώσεις, έχει τό ίδιο χρώμα, τήν ίδια
γεύση! (ίσως μιά Αναζήτηση τών αίτιών τής κοινής
κατάληξης μέσα Από διαφορετικούς δρόμους, μέ
έξοντωτικές μάλιστα συγκρούσεις καί Αντιπαλό
τητες, νά είχε μεγάλο πολιτικό ένδιαφέρον...)
Ή παρατήρηση αύτή είναι, κατά τή γνώμη
μας, Ιδιαίτερα σημαντική γιά νά κατανοήσουμε
τό άόιέζοδο τής μεγάλης προεκλογικής μάχης πού
δίνουν τόσο τό ΚΚΕ όσο καί τό ΚΚΕ ta ., γιά νά
μήν περάσει στούς Αριστερούς ψηφοφόρους τό
σύνθημα «ΠΑΣΟΚ ή Δεξιά», σάν «τέχνασμα»,
πού καλλιεργεί τό ΠΑΣΟΚ γιά νά έξουδετερώσει
ή συρρικνώσει τήν έκλογική τους Απήχηση.
Τόση λοιπόν «Αγωνία» καί Αγώνας γιά ένα
«τέχνασμα»; Τόση εύκολη «λεία» γιά τό ΠΑΣΟΚ
οί Αριστεροί ψηφοφόροι; Φαίνεται λοιπόν νά
ύπάρχει κάτι περισσότερο άπό ένα προεκλογικό
«κόλπο». Δίλημμα λοιπόν πραγματικό ή ψευτοδί
λημμα; Γιατί Αν τό ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη 'Αλλα
γής μέ Αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα τότε τό
δίλημμα είναι πραγματικό. Γιατί Αργά ίσως. Αλλά
σταθερά, όδηγούμεθα σέ σύγκρουση καί ρήξη
όριστική μέ τίς πολιτικές καί κοινωνικές δυνά
μεις τής Δεξιάς. Ή «πόλωση» λοιπόν, σέ μιά
τέτοια περίπτωση δέν θά θά ήταν «τεχνητή» όσο
καί Αν ο ί περισσότεροι «βλέπουμε» τά προεκλο
γικά «κωμικοτραγικά» έπιφαινόμενά της.

’Ας τό ποϋμε λοιπόν καθαρά, ή Απάντηση στό
δίλημμα έξαρτΑται Από τήν πολιτική θέση πού έχει
κάθε κόμμα ή πρόσωπο Απέναντι στό ΠΑΣΟΚ.
Τό ΚΚΕ, τό λέει πιά καθαρά: «Δέν κάνουμε
Αντιπολίτευση στό ΠΑΣΟΚ» (’Εφραιμίδης). «Τό
ΠΑΣΟΚ δέν είναι Αστικό κόμμα ΑλλΑ Ιδιότυπο
σοσιαλρεφορμιστικό (Χαλβατζής). « Ή ψήφος
στό ΚΚΕ δέν είναι ψήφος καταδίκης τής κυβέρνησης» (Φλωράκης).
Τό ΚΚΕ έσωτ. δέν τό έκρυψε ποτέ (έστω καί Αν
είχε όρισμένες φορές Αντιπολιτευτικές έξάρσεις...). Καί δέν έννοΟμε βέβαια μόνο τόν Λ.
Κύρκο. ’Αρκεί νά θυμηθούμε τίς Αποφάσεις τής
Κ.Ε. του πού έχουν σάν πρώτο στόχο «τήν
τροποποίηση τού συσχετισμού δυνάμεων στό
μπλόκ τής 'Αλλαγής ύπέρ τού ΚΚΕ έσωτ. γιά νά
προχωρήσει ή ’Αλλαγή».
Ή λογική λοιπόν καί τών δύο κομμάτων (παρά
τίς Αλλες σημαντικές διαφοροποιήσεις τους) γιά
τό ΠΑΣΟΚ καί τήν 'Αλλαγή είναι κοινή.
’Εντάσσονται στό «έσωτερικό» τής ’Αλλαγής,
στό «μπλόκ τής ’Αλλαγής» καί Ασκούν κριτική
γιΑ τήν «Ασυνέπειά του», τίς «όπισθοχωρήσεις
του», τήν «Ατολμία του», τά «Αρνητικά του
σημεία» κλπ. καί ζητούν Από τό λαό τήν έκλογική
τους ένίσχυση γιά νά προχωρήσει τό ΠΑΣΟΚ
«μαζί τους» πιά, χωρίς ταλαντεύσεις κλπ. στήν
περιπόθητη Αλλαγή. ’Ας σημειώσουμε έδώ ότι οί
πολιτικές καί Ιδεολογικές Αφετηρίες αύτών τών
«Ιδεών» θά πρέπει νά Αναζητηθοΰν στούς προ
βληματισμούς τής προδικτατορικής ΕΔΑ ( ’Ανά
πτυξη, κράτος Δικαίου, Δημοκρατία, έκσυγχρονισμός κλπ.).
Ή σημερινή ΕΔΑ, στήν ίδια λογική, μή
έχοντας όμως καί όργανωτική αύτοδυναμία,

τραβώντας την στήν έσχατη συνέπεια, συμμαχεί
μέ τό ΠΑΣΟΚ γιά τό προχώρημα τής 'Αλλαγής,
μέ τίς κριτικές της βέβαια καί αύτή παρατηρή
σεις... Ή ΕΔΑ μάλιστα προβάλλει τή στάση της
έναντι τοΰ ΚΚΕ καί ΚΚΕ έσωτ. σάν μεγαλόψυχη
(...!!) γιατί δέν ύποτάσσει τήν πολιτική της σέ
μικροκομματικούς ύπολογισμούς (π.χ. κομματι
κή ένίσχυση ή προβολή κλπ.)! Ό λ α λοιπόν στήν
ύπηρεσία τής ’Αλλαγής!
Τέλος, ο ί «Ανένταχτοι Αριστεροί μας» προσχω
ρούν σέ κυβερνητικές πολιτικές θέσεις στό
πλαίσιο τής ίδιας έντελώς λογικής, γιά νά
ένισχύσουν, «Από τΑ μέσα» βέβαια αύτοί, τό
προχώρημα τής Αλλαγής!!
Έ τσ ι τό ΠΑΣΟΚ δεσπόζει στό σύνολο σχεδόν
τής Ά ριστεράς. Γ ιατί ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ γίνεται ή
μόνη ρεαλιστική πολιτική γιά τήν 'Αριστερά.
Γιατί ή στρατηγική έξουσία τής Ά ριστεράς
περνάει μέσα Από τό ΠΑΣΟΚ καί είναι ή
στρατηγική τοΰ ΠΑΣΟΚ «χωρίς όπισθοχωρήσεις». Έ τσ ι όρίζοντας ή 'Αριστερό τή σχέση της
μέ τό ΠΑΣΟΚ, τό δίλημμα «ΠΑΣΟΚ ή Δεξιό»
γίνεται πραγματικό, ύπαρκτό. Γ ιατί μήν ξεχνάτε
«σύντροφοι» άτι γιΑ νΑ προχωρήσει ή ’Αλλαγή
πρέπει νά ζήσει...
Καί όσα δάκρια κι Αν χυθούν, καί όσα ξόρκια
καί άν γίνουν, τό δίλημμα θά ύπάρχει καί ΘΑ
περιθωριοποιεί τήν ’Αριστερά.
’Αντίθετα, τό δίλημμα γίνεται ψευτοδίλημμα
μόνο γιά έκείνη τήν Ανεύρετη 'Αριστερά πού
όρίζεται καί καθορίζεται έξω Από τό «μπλόκ τής
Αλλαγής» μιά καί τήν ΠΑΣΟΚΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
τήν κατανοεί σάν άλλου τύπου, άπό έκείνη τής
ΝΔ, διαχείριση τής καπιταλιστικής κρίσης.
Π. Παναγιώτου
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ό νά βρει κανείς στό Πενταετές Πρό
γραμμα Οικονομικής καί Κοινωνικής
’Ανάπτυξης 1983-1987 χοντρές άντιφάσεις, αστήρικτες προβλέψεις, ή χαριτωμένες
μικροψευτιές, είναι τελικά μία εύκολη ύπόθεση.
Εξάλλου όποιοδήποτε οικονομικό προγραμμα
τικό κείμενο τής κυβέρνησης, έχει πλέον νά
έκπληρώσει καί ιδεολογικές λειτουργίες καί
γ ι' αυτό δέν χρειάζεται νά κολλάει πάντα μέ τήν
πραγματικότητα. Μέ τό πενταετές έχουμε όμως
καί μία άλλη διάσταση τής σύγχρονης Πασοκικής οικονομικής σκέψης: όρισμένες δεκαετίες
«δομικών» άναλύσεων, καί προσπαθειών κατα
νόησης τής δυναμικής τών οικονομικών έξελίξεων στην Ε λλάδα, παραμερίζονται γιά νά
έπικρατήσει μία κλασική καί στοιχειώδης οικο
νομολογική άφέλεια πού πιστεύει ότι ή άνάπτυξη είναι πρόβλημα έπιλογής άνάμεσα σέ κατα
νάλωση καί έπένδυση, ή πρόβλημα έπάρκειας
«συντελεστών παραγωγής». Αύτή ή ιστορία δέν
έχει σχέση μέ «τριτοκοσμικούς» ή «μαρξίζοντες» άλλά βγαίνει κατευθείαν άπό τόν Σάμουελσον. Είναι δέ σημαδεμένο τό «πενταετές»

άπό τά βασικά χαρακτηριστικά τών άμερικανοσπουδαγμένων τεχνοκρατών τού ΠΑΣΟΚ: τήν
«οικονομετρική» σιγουριά, τή χρησιμοποίηση
ταυτολογιών γιά αιτιώδεις σχέσεις, τή μόνιμη
σύγχυση προβλέψεων καί στόχων, καί φυσικά
τήν μέχρι δακρύων συγκίνηση γιά τίς σοσιαλι
στικές ιδιότητες τής πιό κραυγαλέας καρικα
τούρας «συμμετοχής τού λαού» στον «δημοκρα
τικό προγραμματισμό».
"Αν δέν ξέραμε ότι ή άφέλεια είναι μία
πολιτική στάση καί ότι οί τεχνοκράτες καί
ίδεολόγοι είναι πιό πονηροί άπ' όσο φαίνονται,
θά άρχίζαμε νά άμφιβάλλουμε γιά τή νοημοσύ
νη τών συντκτών του έν λόγω κειμένου. Υ πάρ
χουν γ ι' αύτό βάσιμοι λόγοι:
— ή χαμηλότερη ετήσια άνάπτυξη πού προβλέεπι τό «πρόγραμμα» γιά τήν περίοδο 1983-1987
είναι 3%. Μέ 0,3% τό 1983, πρόβ/ ;·η 1,5-2%
γιά τό 1984, μάς κάνει 4,3% γιά τό καθένα άπό
τά υπόλοιπα τρία έτη. Κάτι πού είναι «πιθανό
άλά όχι βέβαιο» (!), διευκρινίζεται.
— Τό «πρόγραμμα» δυσκολεύεται νά άποφασίσει άν βάζει στόχους ή αν προβλέπει τί είναι
«πιθανό» νά συμβεί. Κάνει προβλέψεις γιά τό
«πιθανό ύψος» τών δημοσίων έπενδυσεων τό
1987, έκτιμά ότι γιά τήν πενταετία (μέ 3,5%
έτήσια αύξηση τού ΑΕΠ) τό σύνολο τών δημο
σίων έπενδύσεων θά φτάσει τά 1054 δισ. (σέ
δρχ. 1982), άλλά παρουσιάζει καί ένα πρόγραμ
μα 'Αναπτυξιακών έργων δημόσιου Τομέα συ
νολικού ύψους 1350 δισ. (σέ δρχ. 1982).
— "Οταν άσχολεΐται μέ τό πρόβλημα τών
ιδιωτικών έπενδύσεων, τό «πρόγραμμα» είναι

έντελώς φευγάτο: ό Νόμος 1262/82 «άποτελεΐ
έκφραση μιδς νέας άναπτυξιακής πολιτικής»,
«ένισχύει ιδιαίτερα έπενδύσεις υψηλής Τεχνο
λογίας», καί ή διαδικασία καθορισμού τής επι
χείρησης «ούσιαστικά έκφράζει τή βούληση
τού κοινωνικού συνόλου νά ύλοποιηθεΐ ή έπέν
δυση στό βαθμό πού άνταποκρίνεται στούς
στόχους του 5ετούς», άλλά όλος ό κόσμος ξέρει
ότι μέ τόν 1262 δέν γίνονται καί τρομακτικές
έπενδύσεις, ότι γίνονται σέ πολύ παραδοσια
κούς κλάδους, καί έπιπλέον ότι οί στόχοι τής
κυβέρνησης άπό τήν άποψη τής κλαδικής βιο
μηχανικής πολιτικής παραμένουν άγνωστοι, άφοΰ δέν διατυπώνονται στό «πρόγραμμα».
Γιά νά βγει τό «Πρόγραμμα ’Αναπτυξιακών
έργων» τό υπουργείο 'Εθνικής Οικονομίας καί
τό ΚΕΠΕ έπαιξαν καί τό «δημοκρατικό προ
γραμματισμό». Στήν πραγματικότητα, αύτό πού
συνέβη είναι ότι τά Νομαρχιακά Συμβούλια
συμμετείχαν, όπως είναι ό ρόλος τους, στόν
προγραμματισμό τών κρατικών δαπανών, καί
κάποιες συνελεύσεις κατοίκων άκουσαν κάποιες
όμιλίες και συμμετείχαν στήν τελετουργία τής
«έγκρισης» τών δημοσίων δαπανών γιά τήν
περιοχή, στίς λίγες περιοχές όπου πραγματο
ποίησαν τέτοιες συναθροίσεις. "Ας σημειωθεί
όμως ότι ή σχολαστικότητα τού «προγραμματι
σμού», ή ή μεγαλοψυχία τών προγραμματιστών,
δέν προχώρησε άρκετά γιά νά φτάσει νά άσχοληθεΐ κατά τήν «έπαφή μέ τό λαό», ή καί στό
ίδιο τό πενταετές μέ βασικά κοινωνικά προβλή
ματα στά έπίπεδα τών εισοδημάτων, τής παρα
γωγής, καί τών κοινωνικών δαπανών.

ά στοιχεία πού δίνει ή τελευταία έκ
θεση τού Συνδέσμου 'Ελληνικών Βιο
μηχανιών σχετικά μέ τήν κεφαλαιου
χική διάρθωση τής έλληνικής βιομηχανίας,
δείχνουν πόσο σχετικά είναι τά τελικά ποσοστά
τών κερδών, καί πόσο σημαντικό είναι τό
πρόβλημα τών χρεών. Πράγματι, σύμφωνα μέ τόν
ΣΕΒ, τό 1982 γιά πρώτη φορά ή βιομηχανία
συνολικά παρουσιάζει ζημιά: Υ πάρχουν 1.435
έπιχειρήσεις μέ συνολικές ζημιές 43.787 έκ. δρχ.
καί 1.741 έπιχειρήσεις μέ συνολικά κέρδη 28.562
έκ. δρχ. Ή συνολική ζημία είναι 15.225 έκ. δρχ.
καί άρα ή άπόδοση είναι: —4,7% τών ιδίων
κεφαλαίων καί — 1,2% τών συνολικών κεφα
λαίων.
Ο ΣΕΒ όμως έχει τήν καλοσύνη νά παρουσιάζει

καί ένα άλλο ποσοστό πού δίνει τή σχέση τού
άθροίσματος «καθαρά κέρδη σύν 'Αποσβέσεις
χρήσεως σύν Έ ξοδα χρηματοδοτήσεως» πρός
'ίδια καί συνολικά κεφάλαια. Τά καθαρά κέρδη
έχουν μιά σχετική σημασία διότι κατανέμονται
σέ άποθεματικά, μερίσματα καί φόρους, ένώ οί
άποσβέσεις αφορούν τήν άντικατάσταση (θεωρη
τικά τουλάχιστον) κεφαλαιουχικού έξοπλισμοΰ,
καί τά έξοδα χρηματοδότησης τήν έκπλήρωση
του χρέους. Τό ποσοστό λοιπόν αύτό είναι τό
1982 μεγαλύτερο παρά ποτέ: 47,8% τών ιδίων
κεφαλαίων καί 12,6% τών ιδίων κεφαλαίων καί
12,6% τών συνολικών. Κατά τήν περίοδο 1979—
1981 τό δεύτερο αύτό ποσοστό ήταν γύρω στό
11%, ένώ κατά τή χρυσή περίοδο 1971-73 ήταν
11,7%.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΛΛΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Στόχος τών διαπιστώσεων αύτών δέν είναι νά
άποδειχθεΐ ότι ή κρίση τής βιομηχανίας είναι
μόνο κρίση υπερχρέωσης. 'Αλλά ή ύπερχρέωση
πού συνοδεύει μιά περίοδο κρίσης, αύξάνει
σημαντικά τίς άπαιτήσεις γιά «τόνωση τών
κερδών», δηλαδή γιά αύξηση τής έκμετάλλευσης.

Ή είκόνα μιας έλληνικής ύπαίθρου πού κατοικεΐται άπό φτωχούς άγρότες οί όποιοι θά ήθελαν
πολύ νά φτιάξουν συνεταιρισμούς γιά νά βγούν
άπό τή φτώχεια καί τά χρέη, είναι μία ρετρό
ιστορία πού κανείς δέν τομάει νά ξεστομίσει. Ή
έλληνική άγροτική οικονομία χαρακτηρίζεται
άπό τήν ύπαρξη ένός δυναμικού καπιταλιστικού
τομέα, καί ή κατά πολύ κυρίαρχη ιδεολογία καί
έλπίδα στήν ύπαιθρο έχει άποκλειστικά σχέση μέ
τήν οικονομία τής άγοράς καί τίς εύκαιρίες πού
συνεχίζει νά προσφέρει. Κανείς δέν άμφιβάλλει
ότι ύπάρχουν καί φτωχοί άγρότες, άλλά ή άποψη
ότι θά μπορούσαν στίς σημερινές συνθήκες νά
συνεταιρισθοΰν γιά νά συναγωνιστούν τούς
πλουσιότερους, είναι τόσο έξωπραγματική πού
κανένας δέν τήν έχει διατυπώσει: καί αύτή ή
θέληση τών κομμάτων νά μή διαιρέσουν τήν
«άγροτιά», δέν είναι άσχετη μέ τήν προνομιούχο
σχέση τους μέ τά πιό εύπορα άγροτικά στρώματα,
τά όποια έχουν καί τήν άπαιτούμενη οικονομική
καί πολιτική Ισχύ.
Ό τρόπος μέ τόν όποιο στή σημερινή 'Ελλάδα
παρουσιάζεται σάν σοσιαλισμός, καί ένδεχομέ-

νως αύτοδιαχειριζόμενος, ή πιό κλασική μικροκαπιταλιστική, ή καπιταλιστική μορφή έπιχείρησης πού συμπεριλαμβάνει πάνω άπό ένα άτομο,
δείχνει βέβαια τή δραματική κάτασταση στήν
όποια βρίσκεται τό έργατικό κίνημα, καί τήν
άδυναμία του νά έπιβάλλει πραγματικές μορφές
«κολλεκτιβοποίησης» τής παραγωγής ή διάθε
σης τών προϊόντων, ή καί τών ύπηρεσιών.
Στό μεταξύ ή όχι καί τόσο παλιά σύγκρουση
κυβέρνησης καί χονδρεμπόρων, έδειξε ότι άπό
τήν πλευρά τών άγροτών καί τού «συνεταιριστι
κού κινήματος» δέν ύπήρχε καμία σοβαρή πρόθε
ση άμφισβήτησης τών νόμων τής άγοράς, ή
πρόθεση ταξικής σύγκρουσης μέ τούς «μεσάζο
ντες». Καί έπομένως καμία πρόθεση κοινωνικο
ποίησης τής διάθεσης έστω τών άγροτικών
προϊόντων. ”Αν τώρα, οί άγρότες, ή οί βιοτέχνες,
ή οί έμποροι, άνακαλύπτουν ότι κάποια μορφή
συνεργασίας μπορεί νά τούς βοηθήσει νά άντιμετωπίσουν τά οικονομικά τους προβλήματα, ή
άκόμα καί νά βελτιώσουν τή θέση τους, χαιρετί
ζουμε τήν έκπληκτική άνακάλυψη καί περνάμε
στό έπόμενο θέμα.

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΣΤΟΧΟΙ Ή ΕΥΧΕΣ;

Τ

Τ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΉΚΟΣ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ιδεολογική προσπάθεια τής κυβέρνη
σης τού ΠΑΣΟΚ νά παρουσιάσει μέ
σοσιαλιστικό καί κολλεκτιβίστικο πε
ρίβλημα τίς συνεργασίες μικροεπιχειρηματιών,
είναι έμφανής καί στό νομοσχέδιο γιά τούς
άγροτικούς συνεταιρισμούς. Κι άν είναι γελοίες
οί εκκλήσεις τής Νέας Δημοκρατίας γιά άντίσταση στήν «κολλεκτιβοποίηση τής γής» καί
τά «κολχόζ», άλλο τόσο άστεΐα είναι τά ρίγη
σοσιαλιστικής συγκίνησης πού προκαλεϊ ή ένδεχόμενη άπό κοινού προμήθεια μηχανημάτων
ή λιπασμάτων, ή ή συνεργασία στήν έπεξεργασία καί πώληση τών προϊόντων.

Μ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MMBTOX ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΩΝ
«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΊΓΑΞΙΪΩΝ»

Η

φιλοκυβερνητική κάλυψη άπό ένα μεγά
λο μέρος τοΟ τύπου, τής διαμάχης άνάμεσα στήν κυβέρνηση καί άλες σχεδόν τίς
μεγάλες κατηγορίες έπιχειρηματιών, παρέβλεψε
συστηματικά νά άναφερθεΐ στό κυρίαρχο κοινό
χαρακτηριστικό αύτής τής περιόδου· τήν έπιτυχή
κατά πολύ προσπάθεια δημιουργίας ένός μετώ
που όλων τών στρωμάτων τής άστικής τάξης, άπό
τόν ΣΕΒ ώς τούς μικρο-εμπόρους, καί άπό τούς
βιοτέχνες ώς τίς μεγάλες βιομηχανικές έπιχειρήσεις. Καί πρόκειται βέβαια γιά μία συσπείρωση
πού στόχος της δέν είναι μόνο νά άποτρέψει τήν
έφαρμσγή κάποιων κυβερνητικών μέτρων, άλλά
κυρίως νά διαβρώσει τήν έπιρροή του κυβερνώντος κόμματος στίς διάφορες πολυπληθείς κατη
γορίες μικροεπιχειρηματιών. Έ ν τώ μεταξύ,
άκόμα κι άν δέν έχει έπιτευχθεΐ μιά μαζικοποίηση
αύτής τής φυσικότατης ταξικής συμμαχίας, έχει
παρόλ' αύτά δημιουργηθεΐ τό προγραμματικό
της πλαίσιο: άρνηση κάθε διορθωτικού ή παρεμ
βατικού μέτρου άπό κυβερνητικής πλευράς, καί
διεκδίκηση άπεριορίστωνένισχύσεων καί πιστω
τικών διευκολύνσεων. Στήν πραγματικότητα ή
μάχη μέ τήν κυβέρνηση δίνεται άφενός στό
έπίπεδο τών έπιμέρους έκσυγχρονιστικών καί

άναδιαρθρωτικών μέτρων πού έπιχειρεϊ νά «περά
σει» καί άφετέρου στό έπίπεδο τών μέτρων πού
παίρνει γιά νά άναλάβει ύπερχρεωμένες έπιχειρήσεις (προβληματικές) ή νά σταματήσει χο
ντροκομμένες παρανομίες (χαλυβουργική). Αυτό
πού θέλουν οί «έπιχειρηματικές τάξεις», είναι νά
μήν ύπάρξει έλεγχος τών κερδών άκόμη καί στό
«κερδοσκοπικό» έμπόριο, νά μήν υπάρξει έλεγ
χος τών τιμών ούτε στό έμπόριο, ούτε στή
βιομηχανία, νά μήν έπιβληθοΰν μέτρα καταπολέ
μησης τής φοροδιαφυγής, νά μήν περάσουν στόν
έλεγχο τών τραπεζών οί ύπερχρεωμένες έπιχειρήσεις άλλά νά πάρουν καί άλλα δάνεια οί έπιχει ρηματίες, νά μήν διώκονται οί έπιχειρήσεις πού
κάνουν έξαγωγή συναλλάγματος, διότι διαφορε
τικά άποκαλύπτεται ή θέληση τής κυβέρνησης νά
άρχίσει τή σταδιακή κρατικοποίηση τής βιομη
χανίας καί τού έμπορίου.
Χαρακτηριστικό τής ταξικής συσπείρωσης
γύρω άπό τό ιερό δικαίωμα τής έπιχειρηματικής
δραστηριότητας είναι τό γεγονός ότι ή μικρή
στρατιά τών έκσυγχρονιστών δημοσιογράφων
καί σχολιαστών, τών ύποστηρικτών τής παραγω
γής καί πολέμιων τών «παρασιτικών δραστήριο-

56,9%

6, 8%

λιγότερο άπό τούς άνδρες κέρδιζαν
τό 1982 οί γυναίκες πού άπασχολούνται στήν
’Ιαπωνική Βιομηχανία σύμφωνα μέ έκτιμήσεις
τού Διεθνούς Γραφείου Έργασίας. Ή θέση
χειροτέρευσε σέ σχέση μέ τό 1973 όταν ή
διαφορά ήταν 53,5%.
Στή Σουηδία άντίθετα, ή διαφορά ήταν 15,9%
τό 1973, καί 9,7%τό 1982. Καί στήν Τσεχοσλοβα
κία ήταν άντίστοιχα 32,6% καί 32,1%.

3,9% έκτιμδται άπό τήν Τράπεζα τής Ε λλ ά 

έκατομμύρια ήταν οί άπεργοί τό 1982 σέ
18 χώρες τού ΟΟΣΑ σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού
Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας, ήταν δηλαδή
κατά 8% περισσότεροι σέ σχέση μέ τό 1981 (15
έκ.) ‘Αντίθετα, ό άριθμός τών άπεργιών ήταν
κατά 15%μικρότερος— 13.000 τό 1981, ΙΙ.ΟΟΟτό
1982. “Οσο γιά τίς χαμένες ήμέρες έργασίας
αύξήθηκαν μόνο κατά 5% — άπό 37 έκ. σέ 39 έκ.
Σέ 28 «άναπτυσσόμενες» χώρες, οί άπεργίες
μειώθηκαν έπίσης κατά 15%, οί άπεργοί κατά 9%
(άπό 3,5 σέ 3,2 έκ.) άλλά αύξήθηκε κατά 17% ό
άριθμός τών χαμένων ήμερών άπό 45 σέ 53 έκ.

μειώθηκε τό 1983 ή άπασχόληση σέ
ήμέρες έργασίας στόν κατασκευαστικό κλάδο,
μετά άπό μείωση 7,7% τό 1982. Στή μεταποίηση ή
άπασχόληση μειώθηκε τό 1983 κατά 1,2%(+0,1%
τό 1982) καί μειώθηκαν καί οί ώρες έργασίας
(—0,2%, έναντι —2,3% τό 1982).
Τό 1983 οί άπασχολούμενοι μειώθηκαν στίς
Δημόσιες έπιχειρήσεις (—0,6%), άλλά αύξήθηκαν στό Δημόσιο (+3%) καί στίς τράπεζες (+3%).

δος άτι μειώθηκε τό 1983 σέ σχέση μέ τό 1982 τό
πραγματικό διαθέσιμο είσόδημα τού μέσου μι
σθωτού. Έναντι αύξησης 2,8% τό 1982.

14,3

άνά 1000 γεννήσεις ήταν στήν ' Ελλάδα
ή βρεφική θνησιμότητα τό 1981 (θάνατοι κατά
τόν πρώτο χρόνο ζωής). Πρόκειται γιά τό
ύψηλότερο ποσοστό στήν Εύρώπη άν έξαιρέσει
κανείς τήν Πορτογαλία όπου ήταν (τό 1979) 26%,.

2.2%

‘Επιμέλεια:
Πάνος Γεωργίου

τήτων», τών έχθρώντής φοροδιαφυγής καίπάσης
παρανομίας έν γένει, έχει πλέον έγκαταλείψει
αύτή τήν «άναδιαρθρωτική» φιλολογία, γιά νά
άσχοληθεί πλέον μέ τήν κατακεραύνωση τού
«κρατισμοΰ».
‘Αλλά ή ύστερία τής έργοδοτικής μετωπικής
άντίδρασης, καί συγχρόνως ό άντιφατικός χαρα
κτήρας πού φαίνεται νά έχουν κάποιες κυβερνη
τικές άποφάσεις, όφείλεται στήν ουσία στό
άδιέξοδο όπου έχει φθάσει ή οικονομική σχέση
κράτους - έργοδοτών: στή βιομηχανία, ή συντρι
πτική πλειοψηφία τών κεφαλαίων άνήκει στίς
κρατικές τράπεζες καί ένώ παλαιότερα όλοι
έμεναν ικανοποιημένοι παρά τήν άντίθεση ατομι
κής ιδιοκτησίας καί κοινωνικοποίησης τών κε
φαλαίων, σέ συνθήκες κρίσης τό πρόβλημα τού
ποιός άποφασίζει γιά τό μέλλον τείνει νά άναδείξει τό πραγματικό άφεντικό. Οί βιομήχανοι είναι
τρομοκρατημένοι όχι έπειδή ή κυβέρνηση άπειλεΐ νά κρατικοποιήσει διάφορες βιομηχανίες,
άλλά έπειδή ένα μεγάλο μέρος τους είναι έκ τών
πραγμάτων ήδη κρατικοποιημένο. Γ ι'αύτό καί
καμία κυβερνητική διαβεβαίωση δέν άρκεί, καί ή
πολιτική τών βιομηχάνων δέν μπορεί παρά νά
έχει δύο έπιδιώξεις: πρώτο τή διατήρηση ένός
πολιτικού μετώπου μέ στόχο τό σεβασμό τής
άτομικής Ιδιοκτησίας, δηλαδή τού έλέγχου τών
έπιχειρηματιών πάνω στίς έπιχειρήσεις τους, καί
δεύτερο, τήν άποκατάσταση μεσοπρόθεσμα τής
ουσιαστικής κυριότητάς τους, μέσω τής αύξησης
τών κερδών.
Ά λλά καί γιά ζητήματα παρανομιών, όπως ή
έξαγωγή συναλλάγματος, καί τών άνάλογων
(νόμιμων) κυβερνητικών μέτρων, όποιαδήποτε
άπόφαση ρουτίνας, έκλαμβάνεται σάν γενική
άπειλή διότι θά μπορούσε πράγματι εύκολα να
γενικευτεί.
Ή μετωπική άντεπίθεση τών έργοδοτικών
όργανώσεων, άποτελει — άς το προσθέσουμε —
μία σοβαρότατη δοκιμασία, γιά τούς άριστερούς
έκσυγχρονιστές καί τούς παρέχοντες κριτική
υποστήριξη στό δύσκολο άλλά ώραΐο δρόμο
πρός τή μικτή οικονομία τού Ά ρσένη. Ή
άστική τάξη γιά άλλη μία φορά ξέρει καλύτερα τί
θέλει άπό τούς καλοθελητές συμβούλους της: τά
θέλει όλα.

τού ΑΕΠ ήταν τό 1979 σύμφωνα μέ τόν
ΟΟΣΑ οί έλληνικές δαπάνες γιά τήν παιδεία.
Πρόκειται γιά τό χαμηλότερο ποσοστό τών
χωρών πού συμμετείχαν στό διεθνή αύτό όργανισμό. Στήν Τουρκία είναι 2,7% (1980), στήν
Ισπανία 2,6% (1979) καί στήν Πορτογαλία 4,3%
(1980). Στή Σουηδία φτάνει τό 9% (1981).

16.2

23%

μειώθηκε τό 1983 τό ξένο τουριστικό
συνάλλαγμα καί έφθασε τά 1.175,7 έκ. δολάρια σέ
σύγκριση μέ 1.527,2 έκ. Μειωμένες — κατά 3,2%
— ήταν πέρσι καί οί δαπάνες τών έλλήνων
τουριστών στό έξωτερικό: 362,2 έκ. δολ., έναντι
374.2 έκ. τό 1982.
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«Μακροπρόθεσμα ή συμμετοχή μας (στην ΕΟΚ),
θά έξαρτηθεϊ άπό τή δυνατότητα νά έξασφαλίσουμε
τήν αύτοόύναμη οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη
γιά τή χώρα μας καί νά διαμορφωθεί μιά άλλη
κοινότητα - ή κοινότητα τών λαών καί δχι των
μονοπωλίων».
Μέ τή διαπίστωση αυτή ό ’ Ανδρέας Παπανδρέου έπισημοποίησε στό Συνέδριο τοΟ ΠΑΣΟΚ
τή μεταστροφή τών θέσεων τοϋ κόμματός του
σχετικά μέ τήν ΕΟΚ: ’Από τίς θέσεις πού μιλούν
γιά «άπώλεια τού έθνικοΰ έλέγχου» καί ύπαγωγή
στό «ΟΙκονομικό Διευθυντήριο τών Βρυξελλών»
(1), σέ μιά προβληματική πού θεωρεί τήν ΕΟΚ
«νέο πεδίο πάλης» καί συγκλίνει μέ τίς πάγιες
θέσεις τού ΚΚΕ έσ. γιά τήν ένταξη.
Ά π ό τίς δυνάμεις πού άντιτάχθηκαν στήν
ένταξη τό ΚΚΕ είναι τό μόνο κόμμα πού φαίνεται
νά έμμένει στίς παλιότερες θέσεις του.
Ό μω ς τά φαινόμενα άπατοΰν. Πίσω άπό τή
σταθερή βιτρίνα τού « Ό χ ι στήν ΕΟΚ», μπορού
με νά παρακολουθήσουμε μιά έξίσου σημαντική
μεταστροφή τών έκτιμήσεων τού ΚΚΕ γιά τήν
ΕΟΚ. Α ξίζει λοιπόν νά έπιχειρήσουμε μιά
άναδρομή στίς θέσεις τής Α ριστερός, άπό τήν
έποχή πού τέθηκε γιά πρώτη φορά θέμα σύνδεσης
τής χώρας μας μέ τήν ΕΟΚ.

Ά πό τήν «καταστροφή
τής οικονομίας μας»,
στήν «όλόπλευρη έξάρτηση»
Ό τα ν τέθηκε γιά πρώτη φορά θέμα σύνδεσης
τής 'Ελλάδας μέ τήν ΕΟΚ, ή παραδοσιακή
Α ριστερά πίστεψε ότι είχε φθάσει ή ώρα τής
καταστροφής γιά τήν έλληνική οικονομία. Στήν
άνακοίνωση τής Διοικούσας Ε πιτροπής τής
ΕΔΑ, πού δημοσιεύθηκε στήν «Αύγή» στίς
1/8/1959 διαβάζουμε: « 'Επιθυμία καί Επιδίωξη
τών συνεταίρων μας στήν 'Αγορά είναι νά παραμείνει ή 'Ελλάδα χώρα καθυστερημένη άγροτική, πηγή
πρώτων υλών καί άγορά γιά τά βιομηχανικά τους
προϊόντα... Γιά τήν καθυστερημένη καί δασμοβίωτη βιομηχανία μας,... σημαίνει άδυναμία έπιβίωσης
κατά 75% περσιου». Τρεις μέρες προηγούμενα,
στίς 29/7/1959, ή «Αύγή» έγραφε: «Μέ τό
άνοιγμα τών συνόρων μας ατούς κολοσσούς αύτούς, ή τύχη τής έλληνικής βιομηχανίας καί τοϋ
έλληνικοΰ έμπορίου είναι μαθηματικώς προκαθορι
σμένη. Άπό τόν άνηλεή συναγωνισμό δέν πρόκει
ται νά έπιζήσει καμιά έπιχείρηση. "Οσες δέν άπορροφηθοϋν άπό τά τραστ, θά μετατραπούν σέ έξαρτήματά των, θά Εξοντωθούν».
ΟΙ έξελίξεις ήταν όμως ριζικά διαφορετικές
άπό τίς προβλέψεις τής Αριστερός. Ά πό τό
1962 πού έφαρμόστηκε ή συνθήκη Σύνδεσης
τής Ελλάδας μέ τήν ΕΟΚ, μέχρι τό τέλος τής
δεκαετίας τού 1970, ό έλληνικός καπιταλισμός
άναπτύχθηκε μέ πολύ γρηγορότερους ρυθμούς
ά π 'δ ,τ ι οί δυτικοευρωπαϊκοί καπιταλισμοί, ή
άπόσταση άνάμεσα στήν έλληνική οικονομία
καί στίς οίκονομίες τών δυτικοευρωπαϊκών χω
ρών μειώθηκε σημαντικά.
Στό διάστημα 1962-1975 τό ΑΕΠ αύξάνεται
στήν Ε λλάδα μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 6,8%, ένώ
στήν ΕΟΚ τών 9 μέ 3,8%. Τήν Ιδια περίοδο, ή
έλληνική βιομηχανική παραγωγή αύξάνεται μέ
μέσο έτήσιο ρυθμό 9,4%, ένώ ό άντίστοιχος
ρυθμός αύξησης γιά τήν ΕΟΚ τών 9 ήταν 3,7%.
Σάν άποτέλεσμα αυτών τών έξελίξεων τό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ τής 'Ελλάδας άπό 1/3 τού εύρωπαΐκού τό 1962, φθάνει τό 1974 στό 1/2 τού
κατά κεφαλήν ΑΕΠ τής ΕΟΚ τών 9. Μάλιστα
τό 1975 τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τής 'Ελλάδας
ξεπερνά έλάχιστα τό άντίστοιχο τής ’Ιρλαν
δίας, πού είναι μέλος τής ΕΟΚ άπό τό 1973. Ή
πορεία αυτή συνεχίζεται καί στό διάστημα
1975-1980 παρότι βέβαια οί διαφορές στούς
ρυθμούς αύξησης τών οίκονομικών μεγεθών
10
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Εο.κ.
και
A ριστερα
Ή Ιστορία
μιας μυθολογίας
είναι τώρα μικρότερες, σέ σύγκριση μέ τήν
προηγούμενη περίοδο. Ή μέση έτήσια αύξηση
τού ΑΕΠ κατά τήν πενταετία είναι γιά τήν
'Ελλάδα 4,3%, ένώ γιά τήν ΕΟΚ τών 9 είναι
3,3%.
"Οταν λοιπόν μετά τό 1975 τίθεται θέμα
ένταξης στήν ΕΟΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολο
νά ίσχυρισθεϊ κανείς ότι έπίκειται ή καταστρο
φή τής έλληνικής οικονομίας. Ή διάψευση τού
καταστροφισμού όδηγει άπ’ τή μιά τήν «άνανεωτική» Α ριστερά νά ταχθεί υπέρ τής ένταξης,
ένώ άπό τήν άλλη μετασχηματίζει τό πολιτικό
σκεπτικό τού ΚΚΕ, πρός τό όποιο συγκλίνει
καί ή έπιχειρηματολογία τού ΠΑΣΟΚ: Σάν
κύριο άποτέλεσμα τής ένταξης δέν θεωρείται
πλέον ή καταστροφή τής έλληνικής οικονο
μίας, άλλά ή «όλόπλευρη υποδούλωσή» της στά
πολυεθνικά μονοπώλια, πού θά συμβαδίζει μέ τό
βάθαιμα τής έξάρτησης τού έλληνικοΰ κράτους
άπό τόν άμερικανονατοϊκό ιμπεριαλισμό. (Βλ.
άνακοίνωση τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ 27.5.79). Είναι ή
έποχή πού μεσουρανεί τό σύνθημα «ΕΟΚ καί
ΝΑΤΟ τό ίδιο συνδικάτο». Βέβαια ό καταστρο
φισμός δέν εξαφανίζεται έντελώς, άλλά παραμέ
νει σάν ή δευτερεύουσα πλέον πλευρά τών
πολιτικών έκτιμήσεων τού ΠΑΣΟΚ καί τού
ΚΚΕ γιά τήν ΕΟΚ(2).

Ά πό τήν «όλόπλευρη έξάρτηση»
στήν «έπιδείνωση τής οικονομίας»
καί τήν «ΕΟΚ τών έργαζομένων»
Ή έναρξη Ισχύος τής συμφωνίας Ένταξης
τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ σχεδόν συνέπεσε χρο
νικά μέ τήν άνάληψη τής διακυβέρνησης τής
χώρας άπό τό ΠΑΣΟΚ. Ά πό τήν πρώτη κιόλας
περίοδο μετά τήν έκλογική του νίκη, τό ΠΑ
ΣΟΚ διατείνεται ότι έγκαινίασε μιά «πολυδιά
στατη έξωτερική πολιτική έθνικής άνεξαρτησίας» καί ότι άναβάθμισε τό διεθνή ρόλο τής
χώρας, παρότι βέβαια ή 'Ελλάδα έξακολουθοΰσε νά έντάσσεται στήν ΕΟΚ. Ό Ισχυρισμός του
τό 1979, ότι ή ένταξη άναγκαστικά θά σημαίνει
«όλόπλευρη έξάρτηση», άποδείχθηκε λοιπόν,
δυόμισι χρόνια άργότερα, άνυπόστατος, άπό τό
ίδιο τό ΠΑΣΟΚ.
Τό Ιδιο τό γεγονός, δηλαδή τής έκλογικής
νίκης τού ΠΑΣΟΚ έβαλε άναγκαστικά στό

περιθώριο τίς θεωρίες γιά τήν «όλόπλευρη έ
ξάρτηση καί ύποδούλωση» τής χώρας άπό τήν
ΕΟΚ, άνοιξε τό δρόμο γιά τήν υιοθέτηση καί
άπό τό κυβερνητικό κόμμα τής προβληματικής
γιά τήν «Εύρώπη τών έργαζομένων» (3). Τώρα
πλέον ή κριτική στήν ΕΟΚ περιορίζεται στίς
έπιμέρους άρνητικές έπιπτώσεις άπό τήν έντα
ξη, οί όποιες μπορούν όμως νά άπαμβλυνθοΰν
μέ βάση τό έλληνικό «μνημόνιο» (4).
Ή μεταστροφή στίς θέσεις γιά τήν ΕΟΚ
άφορά όμως έπίσης, καί γιά τούς ίδιους λόγους,
καί τό ΚΚΕ. Παρά τήν όποια κριτική του, είναι
άδύνατο γιά τό ΚΚΕ νά ίσχυρισθεϊ ότι μετά τήν
ένταξη, δηλαδή μετά τό 1981, έπί κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, «βαθαίνει ή έξάρτηση άπό ξένα κέ
ντρα άποφάσεων». Το άντίθετο μάλιστα συμβαί
νει. Τό ΚΚΕ συχνά έπικροτεϊ τίς άποφάσεις τής
κυβερνητικής έξωτερικής πολιτικής. Παράλλη
λα, δέν είναι δυνατή καί ή προσφυγή στόν
«καταστροφισμό» τού παρελθόντος, καθώς τό
ΚΚΕ έπιζητεϊ, άμεσα, δηλαδή μέσα στήν ΕΟΚ,
μιά «άλλη οίκονομική πολιτική πρός όφελος
τών έργαζομένων», καί ζητάει μάλιστα τή συμ
μετοχή του στήν κυβέρνηση.
Έ τσ ι γίνεται άναγκαϊο καί γιά τό ΚΚΕ νά
ύποστείλει τίς άναλύσεις γιά τό «βάθαιμα τής
έξάρτησης» καί νά μεταστραφεί σέ μιά έπιχειρηματολογία πού κυρίως προβάλλει τήν «έπι
δείνωση τής οίκονομίας» μετά τήν ένταξη. Τό
αίτημα γιά άποδέσμευση άπό τήν ΕΟΚ άποκτά
τώρα μιά στρατηγική χροιά, περίπου όπως οί
βάσεις γιά τό ΠΑΣΟΚ. "Οπως γιά τό ΠΑΣΟΚ
σοσιαλισμός δέν γίνεται μέ ξένες βάσεις, έτσι
καί γιά τό ΚΚΕ άντιμονοπωλιακή άλλαγή δέν
γίνεται μέ ΕΟΚ.
Τό 1979, τό ΚΚΕ υποστήριζε ότι τό 1981,
όταν θά έμπαινε σέ έφαρμογή ή Έ νταξη, ή
χώρα θά ύποδουλωνόταν στά ξένα κέντρα άπο
φάσεων. Τώρα, τρία χρόνια μετά τήν ένταξη,
ύποχρεώνεται νά περιοριστεί στή θέση πώς «ή
ένταξη στήν ΕΟΚ έρχεται νά έπιδεινώαει δλ.α τά
δεδομένα τής οίκονομίας. νά όζύνει τήν κρίση, νά
υψώσει άκόμα μεγαλύτερους φραγμούς σέ μιά
έθνική παραγωγική άνάπτυξη σέ άντιμονοπωλιακή
κατεύθυνση» (Συνέντευξη τού X. Φλωράκη στά
«ΝΕΑ», 21/2/84).
Βέβαια ύπάρχει πάντα ή κριτική ότι τό ΠΑ
ΣΟΚ άθέτησε τή δέσμευσή του νά προχωρήσει
σέ δημοψήφισμα γιά τήν ΕΟΚ. "Ομως καί πάλι
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πρόκειται γιά μιά έπκρανειακή κριτική. Γιατί ή
ένταξη στήν ΕΟΚ δέν ήταν μιά άπλή κομματική
έπιλογή (τής Δεξιάς), άλλά μιά μακρόπνοη,
στρατηγική, έπιλογή καί πορεία τού έλληνικοΰ
καπιταλισμού καί τού έλληνικοΰ (άστικού) κρά
τους, πού ύπερβαίνει (κι έτσι τελικά καθορίζει)
τή βούληση τών έκάστοτε κομμάτων τής πλειοψηφίας. "Οσο, βέβαια, δέν έγγράφεται στόν
όρίζοντα μιά διαδικασία άνατροπής τών καπιτα
λιστικών σχέσεων έξουσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

πρόβλημα πολύ περισσότερο συγκυριακό: Τήν
περιορισμένη Ικανότητα τού έλληνικοΰ καπιτα
λισμού, κατά τήν τελευταία πενταετία, νά άπαμβλύνει τά συμπτώματα άπό τήν οίκονομική
κρίση. Μέσα σ 'α υ τή τή συγκυρία ή ένταξη
όξυνε ένδεχόμενα όρισμένα προβλήματα. Ό μω ς
οί αίτιες τών προβλημάτων δέν θά πρέπει νά
άναζητηθοΰν στήν ΕΟΚ, άλλά στά δομικά χα
ρακτηριστικά τού έλληνικοΰ καπιταλισμού.
Μ ’ άλλα λόγια, οί ρυθμοί καί ό χαρακτήρας
τής άνάπτυξης τού έλληνικοΰ καπιταλισμού
καθορίζονται πρώτα άπ’ όλα άπό τή δομή τής
έξουσίας καί τήν έξέλιξη τής πάλης τών τάξεων
στό έσωτερικό τής χώρας καί όχι άπό τίς
«έπιλογές τών ξένων κέντρων». Ή ένταξη στήν
ΕΟΚ ύπαγορεύτηκε άπό αύτές τίς σχέσεις έξου
σίας, σχέσεις πού καθόρισαν τό συγκεκριμένο
ρόλο τού έλληνικοΰ καπιταλισμού στόν παγκό
σμιο (καπιταλιστικό) καταμερισμό έργασίας, τή
σύγκλιση τών συμφερόντων του μέ τούς δυτικο
ευρωπαϊκούς καπιταλισμούς (5). Γιατί, άντίθετα
μέ τή φιλολογία τής παραδοσιακής 'Αριστερός
καί τού ΠΑΣΟΚ, ό έλληνικός καπιταλισμός
έντάσσεται στόν παγκόσμιο καταμερισμό έργα
σίας σέ μιά θέση άνάλογη μέ αυτή τών «μι
κρών» δυτικοευρωπαϊκών κρατών (6).
Βέβαια, αύτή ή σύγκλιση συμφερόντων τών
εύρωπαϊκών άστικών τάξεων δέν πρόκειται ποτέ
νά όδηγήσει σέ μιά «ένιαία νομισματική καί
οίκονομική όντότητα», κατ'έπέκταση καί πρός
κάποιες «'Ηνωμένες Πολιτείες τής Εύρώπης».
Τό (κάθε) έθνικό κράτος θά συγκεφαλαιώνει
πάντα τά συμφέροντα τού (κάθε) έθνικού κεφα
λαίου. Ή ΕΟΚ δέν άποτελεί ούτε κάν ένιαία
άγορά. Οί δασμοί μπορεί νά καταργήθηκαν,
όμως ένα άνάλογο ρόλο έξακολουθοΰν νά παί
ζουν οί διακυμάνσεις τών συναλλαγματικών
Ισοτιμιών, μέσα άπό τίς όποιες έκφράζονται
άλλά καί άναπαράγονται οί διαφορετικοί ρυθ
μοί συσσώρευσης καί τά διαφορετικά έπίπεδα
παραγωγικότητας τής έργασίας σέ κάθε χώρα
( 7 )·

Ή έπιδείνωση τής οικονομίας,
ή ΕΟΚ
καί ή «ΕΟΚ τών έργαζομένων»
Τό 1981, γιά πρώτη φορά άπό τή δεκαετία
τού ’50, μπήκαμε σέ μιά φάση κατά τήν όποια
τά οίκονομικά μεγέθη πού έκφράζουν τούς ρυθ
μούς έξέλιξης τής έλληνικής οίκονομίας έπιδεινώνονται τόσο, ώστε νά βρεθούν σέ χαμηλότε
ρο έπίπεδο άπό τά άντίστοιχα μέσα μεγέθη τών
9 χωρών τής ΕΟΚ. Ό ρυθμός αύξησης τού
ΑΕΠ στήν ΕΟΚ τών 9 ήταν —0,4% τό 1981,
0,6% τό 1982, 0,8% τό 1983, ένώ γιά τό 1984
άναμένεται μιά αύξηση κατά 2,8%. Γιά τά
άντίστοιχα χρόνια ο ί ρυθμοί αύξησης τού ΑΕΠ
στήν Ελλάδα ήταν —0,7% (1981), 0% (1982),
0,3% (1983) καί πρόβλεψη 1,6% (1984).
Παράλληλα, ή έπιτάχυνση τής κατάργησης
τών δασμών στίς είσαγωγές όρισμένων προϊό
ντων καί κάποιες προτιμησιακές συμφωνίες πού
ένεργοποιήθηκαν, έπιδείνωσαν τό έμπορικό Ι
σοζύγιο τής χώρας καί Ιδίως τό έμπορικό Ισοζύ
γιο μέ τήν ΕΟΚ στά άγροτικά προϊόντα.
Φαίνεται λοιπόν ότι ή ένταξη συμπίπτει καί
ώς ένα βαθμό καθορίζει τήν έπιδείνωση κά
ποιων οίκονομικών μεγεθών. Ό μω ς πρόκειται
γιά ένα έντελώς άλλης τάξης πρόβλημα άπό
αύτό πού ύπαινίσσεται τό ΚΚΕ. Ένώ δηλαδή ή
ένταξη προέκυψε σάν άποτέλεσμα άπό τήν
ένσωμάτωση τού έλληνικοΰ καπιταλισμού στίς
διαδικασίες διεθνοποίησης τού Κεφαλαίου στό
χώρο τής εύρωπαϊκής Δύσης, καί έτσι άποτέλεσε μιά στρατηγική έπιλογή τού έλληνικοΰ καπι
ταλισμού, πού ή ύλοποίησή της τυπικά ξεκίνη
σε μέ τή συμφωνία Σύνδεσης, καί τό μέλλον της
κ ρ ίθη κ ε κατά τή διά ρκ εια τής δεκαετίας
τού '60, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σ ’ ένα

Σε άντίθεση μ ’ αύτή τήν πραγματικότητα, ή
’Αριστερά υιοθέτησε μιά παραλλαγή τού άστικοΰ μύθου γιά τήν «ένοποιημένη οίκονομικά»
ΕΟΚ καί σχεδόν πίστεψε ότι τά πάντα θά
κρίνονται πλέον σέ «κοινοτικό» έπίπεδο (8). Τά
πολιτικά καί Ιδεολογικά άποτελέσματα αύτής
τής άντίληψηες είναι προφανή. Στό όνομα τών
διεθνών συσχετισμών καί τής έξάρτησης συ
γκαλύπτονται οί καπιταλιστικές σ χέσεις κυ
ριαρχίας καί έκμετάλλευσης: Ή άντικαπιταλιστική στρατηγική έκτοπίζεται άπό τό όραμα
τής «όλόπλευρης άνάπτυξης» τής έλληνικής
(καπιταλιστικής) οίκονομίας καί τής άνεξαρτησίας τού έλληνικοΰ (άστικού) κράτους.
Μπορούμε λοιπόν νά καταλάβουμε τώρα πώς
συντελέστηκε τόσο άνώδυνα ή μεταστροφή τών
θέσεων τού ΠΑΣΟΚ άπό τήν «όλόπλευρη έξάρτηση», στήν «ΕΟΚ τών έργαζομένων». Οί διε
θνείς συσχετισμοί θεωρούνται πάντα σάν ή
κινητήρια δύναμη τής Ιστορίας: "Αν ή ΕΟΚ
πάψει νά είναι Ιμπεριαλιστική, ή 'Ελλάδα θά
πάψει νά είναι έξαρτημένη.
Καί ποιά είναι ή κυρίαρχη σήμερα άντίφαση
πού τείνει νά μετασχηματίσει τό χαρακτήρα τής
ΕΟΚ; Μιά άντίφαση άνάμεσα σέ κράτη, μός
πληροφορούν. ΟΙ χώρες τού «νότου» άντιμέτωπες μέ τό «διευθυντήριο τού βορρό». Δέν θά
μπορούσε, όμως νά είναι καί διαφορετικά. Γιατί

στήν περίπτωση πού δέν θά άναφερόμαστε
ατούς διακρατικούς συσχετισμούς άλλά στούς
έργατικούς καί λαϊκούς άγώνες, δέν θά ύπήρχε
κανένας λόγος νά μιλάμε είδικά γιά «ΕΟΚ τών
έργαζομένων». Πολύ πιό εύκολα θά μπορούσα
με νά όραματιζόμαστε (όλόκληρη) τή «δυτική
Ευρώπη τών έργαζομένων». Γιά παράδειγμα,
γιατί νά είναι σήμερα πιό εύκολο νά υίοθετηθεί
τό αίτημα τών Γερμανών έργατών γιά βδομάδα
35 ώρών άπό τούς Βέλγους ή τούς ’Ιρλανδούς
έργαζόμενους, πού οί χώρες τους άνήκουν στήν
ΕΟΚ, κι όχι άπό τούς Σουηδούς ή τούς 'Ισπα
νούς έργαζόμενους;
Ή ταξική άλληλεγγύη τών εύρωπαίων έργα
ζομένων θά σφυρηλατηθεϊ άνεξάρτητα άπό
τούς, έτσι κι άλλιώς έμβρυώδεις, πολιτικούς
θεσμούς τής ΕΟΚ.
Σημαίνουν μήπως όσα άναπτύξαμε, ότι δέν
έχει νόημα γιά τήν 'Αριστερά ή πολιτική
παρέμβαση στά ζητήματα πού θέτει ή ένταξη
στήν ΕΟΚ; Κάθε άλλο. Μόνο πού τό κύριο
ζητούμενο ά π 'αύτή τήν παρέμβαση δέν είναι Ô
άγώνας ένάντια στήν έξάρτηση, άλλά ή πάλη
ένάντια στίς στρατηγικές έπιλογές τών έλληνικών κυρίαρχων τάξεων.
Γιάννης Μηλιάς
1. Βλ καί τή «δήλωση» ποιί έκανε ό Ά. Παπανδρέου
στίς 26/5/79 γιά τήν ένταξη στήν ΕΟΚ.
2. « Ή έθνική οίκονομία θά προσαρμόζεται όλο καί
περισσότερο στίς απαιτήσεις τών μονοπωλίων τής ΕΟΚ.
μέ αποτέλεσμα μιά σεφά βιομηχανικοί καί αγροτικοί
κλάδοι νά καταστραφοΰν» Ριζοσπάστης. 27/5/79. «Μόνο
ή έλαφριά βιομηχανία θά έπιζήσει... Οί πιό δυναμικές
βιομηχανικές έπιχειρήσεις θά άπορροφηθοΰν Οπό τίς
πολυεθνικές... Ή κτηνοτροφία άπλώς θά έζαφανισθεί».
Α. Παπανδρέου. «Οί δομές τής έξάρτησης» (1977) δημο
σιεύεται στό «ΠΑΣΟΚ καί ή έξουσία· έκό. Παρατηρητής.
3. Γιά τή κρίση τών θεωριών τής έξάρτησης βλ. Τ.
Μαοτραντώνη καί Γ. Μηλιού. « Ή θεωρία τής 'Αριστε
ρός γιά τήν έξάρτηση, όρια καί συνέπειες» στίς θέσεις,
τεύχος 2. 1983.
4. « Ή ένταξη έγινε κάτω άπό όρους πού ήταν άκρως
δυσμενείς γιά τή χώρα μας. Γ ι' αύτό τό λόγο τονίσαμε
τήν άνάγκη νά διαμορφωθεί μιά εΐόική σχέση, πού θά
έπέτρεπε νά διαμορφώσουμε μιά αύτοδύναμη οίκονομική
καί κοινωνική ανάπτυξη... Αύτό Οκριβόις τό στόχο
έξυπηρετεί τό μνημόνιο». Άπό τήν είσήγηση τού Α.
Παπανδρέου στό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
5. Βλ. Γ. Μηλιού. « Ή σταθεροποίηση τού “κράτους
δικαίου” » στίς θέσεις, τεύχος 1. 1982
6 Βέβαια, όπως σωστά παρατηρεί ό Ξ. Ζολώτας, ή
διείσδυση τού έλληνικοΰ καπιταλισμού στις αραβικές
χώρες, τό Ιράν καί τήν 'Αφρική, μέσω κυρίως τού
έφοπλιστικού κεφαλαίου καί τών κατασκευαστικών έπιχειρήσεων, ξεπερνά r/ς όποιες άντίστοιχεις δραστηριότη
τες τών άλλη μικρών μελών τής ΕΟΚ. X. Zolotas.
•Greece in the European Community», Bank of Greece
Papers and Lectures 33, 1976.
7. Γιά τά ζητήματα αύτά βλ Κ Busch, -Die Europaishe
Gemeinschaft in der Krise, στό Prokla vo. 3o ( 1978). θα
δημοσιευθε! στά έλληνικά στίς θέσεις, τεύχος &
Ίούλιος-Σεπ τέμβρης 1984. Επίσης βλ. κ. Κ. Busch, - Ή
συζήτηση γιά τήν παγκόσμια άγορά στήν Ο. Δ. Γερμα
νίας» στίς θέσεις, τεύχος 5, 1983.
8 « Ή χώρα μας θά άποτελεί άπλή έπαρχία μιάς μεγάλης
περιοχής γιά τήν τύχη τής όποιας θά αποφασίζει κυριαρχικά
τό Οίκονομικά Διευθυντήριο τών Βρυξελλών», Άν. Πα
πανδρέου δ.π.

Μετά τήν έκλογική νίκη τοΰ ΠΑΣΟΚ άνοιξε ό δρόμος
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τήν Αριστερά.
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ΕΡΕΥΝΑ γιά τίς Ευρωεκλογές πού παρου
σιάζουμε στίς έπόμενες σελίδες είναι δυστυχώς
έλλιπής. Τό ΚΚΕ καί τό ΠΑΣΟΚ δέν άπάντησαν στίς έρωτήσεις μας. Τό μέν ΚΚΕ άρνήθηκε
ευθέως καί κατά τρόπο ίσως συνεπή πρός τή
γενικότερη άντίληψή του γιά τόν Τύπο, καί
Ιδιαίτερα τόν άδέσμευτο Τύπο τής ’Αριστερός.
Ή στάση όμως τού ΠΑΣΟΚ δημιουργεί εύλογα
έρωτήματα. Διότι καμιά στιγμή δέν άρνήθηκε
νά άπαντήσει. Ά π ό τό Γραφείο Τύπου ώς τό
’Εκτελεστικό Γ ραφείο μάς διαβεβαίωσαν ότι θά
μετάσχουν στήν έρευνα, καί μόνο τήν τελευταία
στιγμή, τή μέρα πού είχαμε συμφωνήσει νά
πάρουμε τίς άπαντήσεις, μάθαμε ότι τελικά
άπαντήσεις δέν υπάρχουν.
’Επειδή πιστεύουμε ότι τό θέμα άφορά κυ
ρίως τούς άναγνώστες μας δίνουμε στή δημο
σιότητα τό γράμμα πού άπευθύναμε πρός τό
Ε.Γ. τοΟ ΠΑΣΟΚ μετά άπ’ αύτή τήν άπόφασή
του, ζητώντας έστω έκ τών υστέρων εξηγήσεις.
Γιώργος Πιτουρόπουλος
Δημήτρης Ψαρράς

Τό γράμμα
του Σχολιαστή
Πρός τό Ε.Γ. τοΰ ΠΑΣΟΚ
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Κύριοι,
Μέ έκπληξη πληροφορηθήκαμε άτι τό ‘Εκτελε
στικό Γραφείο τοΰ ΠΑΣΟΚ τελικά δέν πρόκειται
νά άπαντήσει στήν έρευνα τοΰ Σχολιαστή γιά τίς
Εύρωεκλογές. Είναι αύτονόητο δικαίωμα κάθε κόμ
ματος νά έπιλέγει τόν τρόπο καί τόν τόπο δημοσιο
ποίησης τών άποψεών του. Στήν προκειμένη περί
πτωση δέν πρόκειται γιά κάτι τέτοιο. “Οχι μόνο
γιατί στήν έρευνά μας έχουν κληθεί νά άπαντήσουν
δλα τά κόμματα, άλλά κυρίως γιατί είχατε ήδη
δεχθεί νά άπαντήσετε καί είχατε πάρει (στίς 19.5)
τίς έρωτήσεις μέ τή σχετική μάλιστα χρονική
δέσμευση γιά τίς άπαντήσεις.
Πιστεύουμε δτι ή άθέτηση τής δέσμευσής σας δέν
οφείλεται σέ περιφρόνηση πρός τούς 15.000 άνα
γνώστες τοΰ Σχολιαστή. Φαίνεται δτι κάτι μεσολά
βησε καί προκάλεσε αύτή τήν άλλαγή. Τί δμως
είναι αύτό πού μεσολάβησε; Κάποιες «ωριμότερες
σκέψεις^, ή μήπως κάποιο μέλος τοΰ Ε.Γ. θεωρεί
δτι ή κριτική πού άσκεί ό Σχολιαστής τόν θίγει
προσοχπικά; Καί &ν συμβαίνει αύτό τό τελευταίο,
μιά εύθεία έζήγηση δέν θά 'ταν προτιμότερη άπό
τίς άποσιωπήσεις καί τίς υπεκφυγές; Ή αύτή είναι
ή «νέα γλώσσα» τής έξουσίας; Τό περιλάλητο ήθος
τής «γενιάς τοΰ Πολυτεχνείου»; Καί πώς είναι
δυνατόν ή παρέμβαση ένός μέλους τοΰ Ε.Γ. νά
έκθέτει τά άλλα πού είχαν δεχθεί;
Είναι προφανές δτι δέν περίμενε τήν έρευνα τοΰ
Σχολιαστή τό ΠΑΣΟΚ γιά νά ένημερώσει τό λαό
γιά τίς θέσεις του στίς Εύρωεκλογές. Ούτε ή
συνέντεζη σ'ένα περιοδικό σάν τό δικό μας είναι
άπ'αύτές πού φέρνουν ψήφους. 'Α π'τήν άλλη
μεριά δμως, πρέπει νά πούμε δτι δέν μπορεί μιά
τέτοια στάση νά λειτουργήσει έκβιαστικά πρός τόν
Σχολιαστή καί νά άναστείλει τήν κριτική στήν
όποία υποβάλλουμε τήν κυβέρνηση.
‘Ελπίζουμε δτι στήν έπόμενη εύκαιρία πού θά
παρουσιαστεί δέν θά έπικρατήσουν πάλι οί προσω
πικές συμπάθειες ή άντιπάθειες κανενός καί θά
γίνει κατορθωτό νά άπαντήσετε στίς έρωτήσεις, τίς
δικές μας καί τών άναγνωστών μας.
Ή έκδοτική όμάδα
τοΰ Σχολιαστή
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ένισχύεται ή πόλωση.
Ό χ ι μόνο, έπομένως, πιστεύουμε, δτι ύπάρχει
χώρος γιά τήν ΕΔΗΚ, Αλλά όλόκληρος ό χώρος
τού Κέντρου Ανήκει στήν ΕΔΗΚ.

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΖΙΓΔΗΣ:

ΟΙ μέχρι σήμερα προσπάθειες γιά ένιαία
έκφραση τού Δημοκρατικού Κέντρου κατέλη
ξαν σ’ Αποτυχία. Πόσο πιθανή είναι μία νέα
προσπάθεια άν τ’ Αποτελέσματα τών έκλογών δέν είναι εύνοϊκά γιά τά κόμματα τού
Κέντρου;

"Αν άποτύχει ή ΕΔΗΚ,
ή υπόθεση τον κεντρώου
χώρου παύει νά υπάρχει
Καί τά δύο μ£γάλα κόμματα Ν.Δ. καί
ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι έχουν έξααφαλίσει τό καθένα, γιά λογαριασμό του, τίς
«κεντρώες» ψήφους. Μάλιστα ό κ. Γ. Ράλλης στή Ν.Δ. καί ό κ. Μαύρος στό ΠΑΣΟΚ
φαίνεται ότι ήγούνται τής σχετικής εκστρα
τείας. Πιστεύετε ότι κάτω άπ' αυτό τό κλίμα
έξακολουθει νά ύπάρχει χώρος γιά τήν Ε
ΔΗΚ;
«Ο πεινασμένος στόν ύπνο του όνειρεύεται καρ
βέλια». Καί τά δύο κόμματα είναι έξίσου πεινασμένα. Καί τά δύο όνειρεύοντβι «τά καρβέλια» τών
ψηφοφόρων τού Κέντρου!
Ά λ λ ’ οί ψηφοφόροι τού Κέντρου είναι άντίθετοι στίς άκραΐες τοποθετήσεις. Στό 1981, άπαυδησμένοι άπό τήν τυραννική κακοδιοίκηση τής Ν.Δ.,
ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, άλλά βρή
καν δτι ή «άλλαγή», πού προσπαθεί νά ύλοποιήσει
τό ΠΑΣΟΚ, δέν έχει καμία σχέση μέ αύτή πού
περίμεναν. Βέβαια δέν είναι δυνατόν νά πάνε πίσω
στήν Ν.Δ., γιατί δέν θέλουν νά έπιστρέψουν σέ μία
κατάσταση άπό τήν όποια Απαλλάχτηκε ή χώρα τό
1981. Άλλά ούτε καί είναι διατεθειμένοι νά μεί
νουν στό ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρουν δτι ή Αλαζονεία
τής έξουσίας, Από τήν όποια πΑσχει τό ΠΑΣΟΚ,

ΘΑ όξυνθεΐ σέ μεγΑλο βαθμό καί ΘΑ δημιουργήσει
καταστάσεις πολύ δυσάρεστες γιά τόν τόπο.
’Εάν οί Κεντρώοι είχαν έγκαταλείψει τό Κόμμα
τους, τήν ΕΔΗΚ, στά 1977 καί τό ’81, τούτο
όφείλεται στήν ένισχυμένη Αναλογική, στόν κ.
Μαύρο, Αλλά καί στήν Απηνή δίωξη, πού οί
Κυβερνήσεις τής Δεξιάς άσκησαν κατά τού κόμμα
τος, μέ τόν κ. Ράλλη ’έναν άπό τούς πρωταγωνι
στές.
Σήμερα δμως οί Κεντρώοι ψηφοφόροι ξέρουν
δύο πράγματα: 1) "Οτι ή «έξελικτική άλλαγή» πού
είναι τό πιστεύω τους, έκφράζεται μόνο άπό τήν
ΕΔΗΚ καί 2) Ό τ ι ή ΕΔΗΚ είναι τό μόνο Κόμμα
τού Κέντρου, διότι ένώ είναι έπιτακτική ή Αξίωση
τής βάσης νά ύπάρξει ένιαΐος κεντρώος κομματι
κός όργανισμός, τά δύο έμφανιζόμενα σάν Κε
ντρώα κόμματα — ΚΟΔΗΣΟ καί Φιλελεύθεροι —
δπως έπίσης καί ώρισμένες Κινήσεις, "Ομάδες καί
’Ανεξάρτητοι Αρνήθηκαν καί τό σχηματισμό τής
ένιαίας κομματικής όργάνωσης, πού προτείναμε,
Αλλά καί τό κοινό ψηφοδέλτιο γιά τίς Εύρωεκλογές, πού έπίσης προτείναμε. ’Εμφανίζονται, δμως,
σάν κεντρώα κόμματα γιά νά δημιουργούν τήν
έντύπωση τής δήθεν πολυδιάσπασης τού Κέντρου
γιά νά Απογοητεύεται ό κεντρώος ψηφοφόρος καί
νά φοβάται δτι ή ψήφος του πάει χαμένη, γιά νά

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΥΡΚΟΣ:

Είναι γνωστό δτι τό ΠΑΣΟΚ, σάν κυβέρνη
ση, έχει υίοθετήσει πολλά Από τά συνθήματα
καί τή γραμμή τού ΚΚΕ έσωτ. γιά τήν ΕΟΚ.
(Εύρώπη τών έργαζομένων, μέσα στήν ΕΟΚ
Αλλά μέ καλύτερους όρους, κλπ). Ή κριτική
πού έχει Ασκήσει τό ΚΚΕ έσ. στήν κυβέρνη
ση δσον Αφορά τήν ΕΟΚ, έντοπίζεται σέ
παραλείψεις, καθυστερήσεις καί έλλειψη
προγραμματισμού γιά τή χρησιμοποίηση τών
πλεονεκτημάτων τής ένταξης. Πώς θά μπο
ρέσει τό ΚΚΕ έσ. νά πείσει δτι διαθέτει μιά
διαφορετική στρατηγική γιά τήν Εύρώπη;
Ή βασική μας κριτική πρός το ΠΑΣΟΚ είναι
πώς Ακόμα δέν έχει μία πολιτική, έχει περισσότε
ρες Από μία, καί πώς πατάει σέ δυό βάρκες.
Δηλαδή, άν ρωτήσεις έναν άπλό Πασοκίτη, πές
μου τή γνώμη σου ποιά είναι ή πολιτική τού
ΠΑΣΟΚ γιά τήν ΕΟΚ, θά σού Απαντήσει στήν
καλύτερη περίπτωση «δέν ξέρω» καί στή χειρότε
ρη «έξω Από τήν ΕΟΚ». Διότι ζεί πάντοτε ό άπλός
Πασοκίτης μέ τήν Ανάμνηση τών προεκλογικών

συνθημάτων.
Ό Άνδρέας, τρεις φορές πού τόν Ακόυσα, έκανε
Αναλύσεις παραπλήσιες μέ τίς δικές μας καί υιοθέ
τησε πάρα πολλά καί Απ’ τίς Αναλύσεις αύτές καί
Απ’ τή συνθηματολογία μας. Στό Βέλγιο, μιλώντας
σ ’ ένα Ακροατήριο κυρίως οίκονομολόγων, θεμε
λίωσε μέ οικονομικούς όρους τήν άποψη τής
αυτονομίας τής Εύρώπης. Κάλεσε μάλιστα τήν
Κοινότητα νά πολεμήσει ένάντια στή διαφυγή
κεφαλαίων πρός τίς ΗΠΑ πού έλκονται άπό τά
ύψηλά έπιτόκια. Στήν Αθήνα έθεσε τό έρώτημα
«γιά ποιά Εύρώπη έργαζόμαστε;» Καί στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντας τόν Απολογισμό τής
έλληνικής προεδρίας Απάντησε: «Έργαζόμαστε
γιά τήν Εύρώπη τών λαών».
Αύτά δμως έλάχιστα έχουν Αφομοιωθεί καί υίοθετηθεί Απ ’ τό ΠΑΣΟΚ καί νομίζω δτι είναι άλλη
μιά περίπτωση δπου τό ΠΑΣΟΚ έχει μιά πολυσυλ
λεκτική στάση πού προσδιορίζεται σέ σημαντικό
βαθμό Απ’ τά άκροατήρια.
Νομίζω δτι δέν ύπάρχει σύγχυση Ανάμεσα στήν
πολυσυλλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, τήν πολιτική

’Εάν, δπως έλπίζουμε, οί κεντρώοι ψηφοφόροι
άντιληφθοΰν δτι ή ΕΔΗΚ είναι τό μόνο κεντρώο
κόμμα καί τό ψηφίσουν, δέν θά υπάρξει θέμα γιά
νέες προσπάθειες.
Ά ν πάλι δ έλληνικός λαός παραπλανηθεί καί
Αποτύχει ή ΕΔΗΚ, τότε ή υπόθεση τού κεντρώου
χώρου παύει νά ύπάρχει.
Ή όριστικοποίηση τής πόλωσης καί ό έθνικός
διχασμός θά είναι ή τιμωρία δχι μόνο τών κεντρώ
ων άλλά δλου τού λαού, πού Αφησε τόν έαυτό του
νά πάθει πλύση έγκεφάλου άπό τίς δυνάμεις τής
πόλωσης.
Μιά πρόβλεψη τών Αποτελεσμάτων γιά
τήν ΕΔΗΚ καί γιά τό σύνολο τών κομμάτων;
Νομίζω δτι οί παραπάνω Απαντήσεις Ισχύουν
γιά τήν τρίτη σας έρώτηση.
Γιά τήν ΕΔΗΚ, δμως, ήθελα νά προσθέσω
τούτο: Μέ τήν Απλή Αναλογική καί δλόκληρη τή
χώρα μία έκλογική περιφέρεια, τό σύνθημα τής
«χαμένης ψήφου» δέν πιάνει. Κάθε ψήφος πού θά
πάρει, θά μείνει σ ’ αύτήν καί δέν θά πάει στά δύο
«μεγάλα» κόμματα, δπως γίνεται μέ τήν ένισχυμέ
νη άναλογική καί τίς πολλές έκλογικές περιφέ
ρειες.
Μέ τήν Απόρριψη τού συνθήματος τής χαμένης
ψήφου καί τήν άποκάλυψη δτι ή ΕΔΗΚ Αποτελεί
τό μόνο κόμμα τού κέντρου, οί προοπτικές τής
προσεχούς έκλογικής Αναμέτρησης γιά τό Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο είναι Ιδιαίτερα αισιόδοξες.
του στίς δυό βάρκες, καί στό σταθερό δικό μας
προσανατολισμό πού είναι άπό χρόνια προσδιορι
σμένος άπό μερικές βασικές Αντιλήψεις, δπως
είναι ή ευρωπαϊκή αυτονομία, δπως είναι μιά
Εύρώπη δεσμός είρήνης, ούτε άντισοβιετική ούτε
άντιαμερικάνικη, δεσμός είρήνης Ανάμεσα καί
στίς ΗΠΑ καί στήν ΕΣΣΔ καί στόν τρίτο κόσμο,
δπως είναι μιά Εύρώπη τών έργαζομένων.
Ά πό κεί καί πέρα, μπορεί κανείς νά πει πώς
αύτή ή έλλειψη γραμμής τού ΠΑΣΟΚ έπηρέασε
Αποφασιστικά καί τήν εύρωκοινοβουλευτική του
όμάδα άλλά καί τή γενικότερη συμβολή τού ΠΑ
ΣΟΚ στίς εύρωπαϊκές έξελίξεις. Π.χ. τό ΚΚΕ έσ.
διέθετε ένα βουλευτή κι δμως, σέ κάθε ένωτική
πρωτοβουλία στό χώρο τού Εύρωπαϊκού Κοινο
βουλίου ήταν μέσα, καί πολλές φορές μάλιστα
έπαιρνε πρωτοβουλίες τέτοιου χαρακτήρα, ένώ τό
ΠΑΣΟΚ, μέ 10 βουλευτές, πήρε έλάχιστα εύρύτερες πρωτοβουλίες, διότι ή στάση του ήταν Αντιφα
τική.
Δέν νομίζω δτι θά ύπάρξει λοιπόν σύγχυση γιά
τήν πολιτική πού Ακολουθεί τό ΠΑΣΟΚ καί τήν
πολιτική πού άπό χρόνια καί μέ σταθερότητα καί
μέ συνέπεια καί πρέπει νά πώ καί μέ κάποιο
κόστος άκολούθησε τό ΚΚΕ έσ.
Γιατί τό ΚΚΕ έσ. πού συνήθως είναι ύπέρ
τών εύρύτερων δυνατών συμμαχικών σχημά
των δέν πρότεινε στό ΠΑΣΟΚ έκλογική
συνεργασία ώστε νά ένισχυθούν τά θετικά
στοιχεία πού διακρίνετε στό κυβερνητικό
έργο καί νά Απομονωθούν τά άρνητικά;
Μπορεί νά ύπήρξαν συγκλίσεις τίς όποιες θέ
λουμε νά ύπογραμμίσουμε καί τίς όποιες σημειώ
νουμε. Βλέπουμε σ ’ αύτές τίς συγκλίσεις στοιχεία
μιάς σαφέστερης μελλοντικής πορείας, άλλά ύπήρχαν καί Αποκλίσεις. Αύτό είναι τό ένα. Τό δεύτερο
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είναι πώς ήταν όλοφάνερο ότι oi Ευρωεκλογές θά
έθεταν προβλήματα καί έσωτερικής πολιτικής.
Σκέφτεστε νά είχαμε τήν πρωτοβουλία νά προτεί
νουμε στό ΠΑΣΟΚ κοινό ψηφοδέλτιο γιά τίς
Ευρωεκλογές καί σήμερα νά έχει μεταβληθεΐ έντελώς ό άξονας τών έκλογών τής 17 'Ιουνίου; Νά
δίνεται ή μάχη, όπως λέει ό Άντρέας, έφ' όλης
τής ϋλης, έμεΐς νά έπικρίνουμε τήν άποτελμάτωση
τής ’Αλλαγής γιά τήν όποια θεωρούμε ύπεύθυνο τό
ΠΑΣΟΚ καί άπ' τήν άλλη νά μετέχουμε στό ίδιο
εύρωψηφοδέλτιο; Ήταν μιά ουτοπική Ιδέα, διότι
τό ΠΑΣΟΚ δέν θά τή δεχόταν ποτέ. Τό ΠΑΣΟΚ
δέν θέλει συμμαχίες, τό ΠΑΣΟΚ θέλει έντάξεις, τό
ΠΑΣΟΚ δέν θέλει ισοτιμίες, τό ΠΑΣΟΚ έχει τήν
άντίληψη του ιδιοκτήτη. Θέλει ένοικους.
Ή στάση σου στό Ευρωκοινοβούλιο έχει
έπι,κριθεϊ, κυρίως σέ θέματα πού αφορούν τίς
χώρες τής Ανατολικής Εύρώπης, καί στά
όποια πήρες διαφορετική θέση άπό τούς
εύρωκομμουνιστές βουλευτές. Μέ δεδομένη
τήν κρίση τού Εύρωκομμουνισμού (Ισπανία
— Γαλλία) προσβλέπεις σέ μιά νέα προσέγ
γιση τών εύρωπαίων κομμουνιστών, ώστε νά
ξεπεραστεΐ τό χάσμα φιλοσοβιετικών καί
άντισοβιετικών;
Δέν είναι σωστό ότι πήρα διαφορετική θέση άπ'
τούς εύρωκομμουνιστές βουλευτές, άλλά κι άν
αύτή ή διατύπωση ήταν σωστή, θά έλεγε κανείς ότι
έκεϊνο πού πρέπει νά προσδιορίζει τή στάση ένός
έκπροσώπου τού ΚΚΕ έσ. είναι όχι ή συμφωνία ή
διαφωνία μέ άλλα μέλη τής κομμουνιστικής όμάδας, άλλά μέ όσα στόν τόπο μας ισχύουν καί όσα
τόν τόπο μας υπηρετούν.
Προφανώς άναφέρεστε σέ μιά συγκεκριμένη
περίπτωση, στήν τοποθέτησή μου γιά τό πολωνι
κό, πού έπικρίθηκε καί άπό πολλούς μέσα στό
κόμμα μας. Καταδίκασα τότε σαφώς τό πραξικόπη
μα Γιαρουζέλσκι. 'Αλλά τήν ίδια στιγμή έπαιρνα
μιά άπόσταση άπ' τό κοινό ψήφισμα γιατί δέν
έκανε καμιά άπολύτως μνεία στήν έκμετάλλευση
τού πολωνικού άπ’ τόν Ρήγκαν καί έχω τήν
έντύπωση ότι αύτή ή διάσταση φάνηκε πολύ
έντονα στήν πορεία.

Ή κρίση τού Εύρωκομμουνισμού δέν έχει τόσο
σχέση μέ τόν φιλοσοβιετισμό ή τόν άντισοβιετισμό, όσο έχει σχέση μέ πολλές διαφωνίες έπί τών
έσωτερικών έξελίξεων σέ καθεμιά χώρα, π.χ. στήν
'Ισπανία, ή κρίση τού Κ.Κ. δέν έγινε διότι ό
Καρίγιο έγινε φιλοσοβιετικός, άλλά διότι πήρε μιά
σειρά θέσεις πού τόν έφεραν σέ άντίθεση μέ όσα
προηγούμενα υποστήριξε γιά τίς έσωτερικές έξελίξεις στήν ’Ισπανία, καί βέβαια καί στήν ένταση
τής κριτικής του πρός τίς χώρες τού ύπαρκτού
σοσιαλισμού. Βεβαίως σ ’ ό,τι αφορά τή στάση
άπέναντι στόν ύπαρκτό σοσιαλισμό, έκεΐ ύπάρ
χουν προβλήματα, διαφωνίες. Κανείς δέν τό άρνεΐται. 'Ακόμα καί οί Γάλλοι, οί πιό φιλοσοβιετικοί
άπό τήν άρχική όμάδα τών εύρωκομμουνιστών δέν
μασούν τά λόγια τους προκειμένου νά έπικρίνουν
τή Μόσχα σέ ποικίλα θέματα πού άφορούν κυρίως
τήν έσωτερική γαλλική ζωή. Χτές άκόμη υπήρχε
μιά δριμύτατη έπίθεση τού Μαρσέ σέ κάποιες
άναλύσεις ένός σοβιετικού έθνολόγου.
Κρατώ άπ' τήν έρώτησή σας καί ή άπάντησή
μου είναι πολύ σαφής ότι άπό πολλές πλευρές
πρέπει νά άναληφθούν πρωτοβουλίες γιά μιά προ
σέγγιση τών κομμουνιστών τής Εύρώπης. Άλλά
παράλληλα μ' αύτή τήν προσέγγιση πού είναι
δύσκολη διότι ύπάρχουν πολύ ούσιώδεις διαφω
νίες, θά πρέπει νά βλέπει κανείς τήν προσέγγιση
τής 'Αριστερός σ ' ένα εύρύτερο πεδίο. Ά ν λοιπόν
αύτή ή προσέγγιση καταστεί άδύνατη, όπως ή δική
μας μέ τούς δογματικούς είναι άδύνατη, δέν σημαί
νει ότι πρέπει νά σταματήσει ή έπιδίωξη ή δική
μας νά άνοίξει ένας δρόμος γιά μιά εύρύτατη
σύμπτωση καί άπόψεων καί πρακτικών άνάμεσα σ '
ένα πολύ πλατύ φάσμα στό χώρο τής Κοινότητας.
Καί κομμουνιστών, καί σοσιαλιστών, καί σοσιαλ
δημοκρατών, καί άλλων ριζοσπαστικών δημοκρα
τών.
Τό 1981 είχε άποφασίσει τό ΚΚΕ έσ. τήν
έναλλαγή τών τριών πρώτων ύποψηφίων
του στή θέση τού Εύρωβουλευτή (Κύρκος,
Φιλίνης, Παπαγιαννάκης). Γιατί δέν πραγ
ματοποιήθηκε αύτή ή έναλλαγή; 'Αντιμετω
πίζετε σήμερα παρόμοιο ένδεχόμενο;

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΤΟΣ:
9Ο ορος φράξια δέν
έφευρέθηκε άπό τά
φιλελεύθερα άστικοδημο
κρατικά κόμματα
Ή ένότητα πού φαίνεται στις γραμμές τής
Νέας Δημοκρατίας τόν τελευταίο καιρό όφείλεται στις άνάγκες τού έκλογικοΰ άγώνα, ή
έχει έπικρατήσει ή γραμμή Άβέρωφ καί
έχουν άποδυναμωθεί οί άλλες τάσεις καί
απόψεις;
Ή ένότητα πού υπάρχει, (δέν φαίνεται άπλώς)
στήν Ν. Δημοκρατία, όφείλεται στό γεγονός ότι ή
Ν.Δ. έκφράζει γνήσιες δημοκρατικές καί λαϊκές
δυνάμεις. Χαλυβδώθηκε άνάμεσα στή βάση καί τά
στελέχη σέ κοινούς πολιτικούς καί ιδεολογικούς
άγώνες.
Ή Ιδεολογία μας διατυπώθηκε αυθεντικά στό
συνέδριο τής Χαλκιδικής. ΓΓαύτό καί δέν μπορεί
νά γίνεται συζήτηση γιά τήν έπικράτηση τής μιας ή
τής άλλης γραμμής.
Είναι όμως φυσικό σ ’ ένα εύρυφασματικό κόμμα
όπως είναι ή Ν.Δ. νά ύπάρχουν διάφορες τάσεις καί
άπόψεις. Άλλωστε αύτό συμβαίνει καί σέ κόμματα
πολύ πιό περιορισμένης λαϊκής βάσης άπό τό δικό
μας, όπως καί σέ κόμματα πού τά χαρακτηρίζει

14

δογματική πειθαρχία καί συνεπώς καί Ιδεολογική
άκαμψία. Ό όρος φράξια δέν έφευρέθηκε άπό τά
φιλελεύθερα άστικοδημοκρατικά κόμματα.

Ή άπόφαση τού '81 ήταν λάθος. Καί πρέπει νά
τό πούμε καθαρά. Τότε δέν ξέραμε, τώρα ξέρουμε.
Ήταν λάθος διότι μηδένιζε τή σημασία πού έχουν
τά πρόσωπα, οί σχέσεις τους καί ή άφομοίωση άπό
τά πρόσωπα κάποιων στοιχείων, χωρίς τά όποια
είναι άδύνατον νά λειτουργήσουν. "Υστερα άπό
δυόμισι χρόνια ξέρω ένα ποσοστό άπ' τούς εύρωβουλευτές καί μέ ξέρει ένα άλλο ποσοστό, ύστερα
άπό δυόμισι χρόνια έχω μάθει πού είναι τό γρα
φείο μου, έμαθα τόν κλητήρα, τή διαδικασία.
'Ύστερα άπό δυόμισι χρόνια μέσα στίς έπιτροπές
μοΰ άνέθεσαν μία φορά νά καταρτίσω μιά έκθεση,
ύπάρχουν άλλοι πού θητέυουν δεκαετίες σ ' αύτό τό
χώρο καί είναι φορείς άπόψεων πού άκούγονται μέ
ιδιαίτερη προσοχή καί σεβασμό, γιατί μέσα άπ' τή
διαδικασία χρόνων έχουν μάθει.
Ή ιδέα τής έναλλαγής είναι πολύ χρήσιμη γιά
κόμματα πού έχουν ένα μεγαλύτερο άριθμό έδρών.
Άλλά νά έχεις έναν εύρωβουλευτή καί νά τόν
άλλάζεις πρίν άκόμα μάθει καλά καλά τούς διαδρό
μους, αύτό είναι καταστροφή τής δυνατότητας τού
κόμματος νά έχει μιά όρισμένη παρουσία.
Λυπάμαι, διότι ύπήρξε μιά άνακολουθία δική
μας καί σέ ένα ζήτημα πού τό είχαμε άναγάγει σέ
θέμα άρχής. Τό ίδιο καί σέ σχέση μέ πρόσωπα,
όπως ό πολύ άξιόλογος καί άγαπητός φίλος μας ό
Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Πρέπει νά σάς πώ ότι
υποστηρίζω καί τώρα πώς έξω άπό έκτακτες συν
θήκες, θά πρέπει νά μήν υιοθετήσουμε σάν θέμα
άρχής τήν έναλλαγή, παρά μόνο έάν τό κόμμα μας
έχει περισσότερους βουλευτές.
Δέν δόθηκε όμως καμιά έξήγηση γιά τό
«πάγωμα» αύτής τής άπόφασης.
Τό ότι δέν δόθηκε έξήγηση άποτελεϊ μιά άναμφισβήτητη δική μας εύθύνη. Πού βέβαια δέν έχει
σχέση μέ πολιτική πράξη. Όμως δέν ήταν αύτή ή
στάση, άξια τού κόμματός μας. Γιά νά είμαι πολύ
ειλικρινής, ύπήρξε ένας άνθρώπινος δισταγμός νά
δοθούν οί έξηγήσεις πρόσωπο μέ πρόσωπο, στόν
Μιχάλη. Τόν είχα συναντήσει κάποτε. Τού είπα
πώς θά πάω νά τόν δώ. Δέν πήγα. Αύτό είναι μιά
εύθύνη.
κρατία. Ή έμφάνιση στό συνέδριο τού ΠΑΣΟΚ
εύπρεπών καί δοκιμασμένων, άτυχώς γιά αυτούς,
άστών πολιτικών τού κέντρου δέν μπορεί νάάνατρέψει τό ρεύμα. Άπλώς έκθέτει τούς ίδιους γιά
άσυνέπεια καί τυχοδιωκτισμό.
Τό σύνθημα «χούντα είναι θά περάσει» δέν τό
έφεύραμε έμεΐς. Τό ένέπνευσαν στό λαό οί πράξεις
καί ή πολιτική τού ΠΑΣΟΚ. Ό κοινός, ό μέσος
πολίτης, υποφέρει άπό τήναύθαίρετη καίάλαζονική
άσκηση τής κυβερνητικής έξουσίας καί τίς άδικες
παρεμβάσεις τής κομματικής μηχανής τού ΠΑΣΟΚ
στόν καθημερινό του βίο. Δέν φταίμε έμεΐς άν ό
«άνθρωπάκος» βλέπει τό ΠΑΣΟΚ σάν χούντα.
Μήπως καί ό ίδιος ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ δέν
άναγκάσθηκε νά συστήσει στά Κυβερνητικά καί
κομματικά του όργανα μετριοπάθεια καί άλλαγή
συμπεριφοράς;
Σέ ένδεχόμενη άνοδο τής Ν.Δ. θά θέσετε θέμα
έπίσπευσης τών έθνικών έκλογών;

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τή Ν.Δ. ότι ύποθάλπει
άκροδεξιά καί χουντικά στοιχεία γιά νά έχει
έκλογικά όφέλη. Ό κ. Άβέρωφ καί άλα τά
στελέχη τού κόμματός σας αποκρούουν αύτές
τίς κατηγορίες. Στις συγκεντρώσεις όμως τής
Ν.Δ. έπικρατούν άκροδεξιά συνθήματα («χού
ντα είναι θά περάσει», κλπ), πού ή ήγεσία
έπίσημα τά άποκηρύσσει. Πώς συμβιβάζεται
αύτή ή διάσταση, καί άπό ποιούς προωθούνται
αύτά τά συνθήματα;

Σέ περίπτωση άνόδου, όπως καί πιστεύουμε, τής
Ν.Δ. δηλαδή σέ περίπτωση ούσιαστικής μεταβολής
στή συσχέτιση τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας,
τό θέμα τής έπίσπευσης τών έθνικών έκλογών
τίθεται μόνο του. Δέν μπορεί νά ύπάρχει βουλή πού
νά μήν άντιπροσωπεύει τό έκλογικό σώμα.

Τό ΠΑΣΟΚ έν γνώσει τής άναλήθειας τών
Ισχυρισμών του Ισχυρίζεται ότι ή Ν.Δ. ύποθάλπτει
άκροδεξιά στοιχεία. Τό πράττει γιατί θεωρεί ότι έτσι
μπορεί νά προσελκύσει καί νά έγκλωβίσει τούς
κεντρώους ψηφοφόρους. Ά λλά όπως είναι γνωστό
άπό τίς τελευταίες δημοσκοπήσεις ή προτίμηση τών
όπαδών τού κέντρου στρέφεται πρός τή Νέα Δήμο-

Προβλέπω νίκη τής Ν.Δ. Θά έλθουμε πρώτο
κόμμα μέ μεγάλη άπόσταση άπό τό δεύτερο.
"Οσον άφορά τά ύπόλοιπα κόμματα εύχομαι μέ
τήν εύκαιρία τών ευρωεκλογών πού διεξάγονται μέ
τήν άπλή άναλογική, νά ύπάρξει άκριβής άπεικόνιση τών πολιτικών δυνάμεων.

Τί προβλέπετε γιά τό έκλογικό άποτέλεσμα
γιά τό κόμμα σας άλλά καί τά άλλα κόμματα;

to b »
Δ ε ν ΕΙΝΑΙ δύσκολο νά άντιληφθεϊ κανείς δτι
οΐ Ευρωεκλογές δέν θά διεξαχθοϋν στήν Ελλάδα
μέ κύριο θέμα τήν ένταξη ή αποδέσμευση άπό τήν
ΕΟΚ, καί ότι δέ θά διεξαχθοϋν μάλιστα οϋτε κάν
γύρω άπό ζητήματα εύρωπαϊκά. Τό θέμα θεωρεί
ται λήξαν γιά τόν άπλό λόγο δτι κανένα κόμμα
δέν έχει άποψη γιά τό τί θά μπορούσε νά κάνει μέ
τά οίκονομικά προβλήματα, τόσο έντός δσο καί
έκτός ΕΟΚ. Καί μπροστά σ ’ αυτή τή γενική
άδυναμία, τό ΠΑΣΟΚ είναι τό πιό ώραΐο. Είναι
κατά τής ΕΟΚ, καί τά μικρά παιδιά τό ξέρουν,
έξηγεΐ δτι ή άποδέσμευση δέν είναι μικρή
δουλειά, όπως δλοι έπίσης ξέρουν, κι έχει καί τό
μνημονιάκι του πού τρέχει καί δλο καί κάτι
άποδίδει: 2-3 έκ. ΕΝΜ άπόδώ, 5-6άπό κεΐ, τίποτα
ψυχιατρεία, κάτι έθνικές όδοί, σιδηροδρομικές
γραμμές Λ άρισα-Πλατύ κ .ο.κ.(·) ‘Απέναντι
σ ’ αυτή τήν προσωποποίηση τοΰ ρεαλισμού, τό
ΚΚΕ μιλά γιά «πορεία γιά τήν άποδέσμευση άπό
τήν ΕΟΚ», χωρίς νά προτείνει τίποτα τό συγκε
κριμένο, διαλαλώντας άπλώς τή συνέπεια στήν
« ’Αλλαγή», ένώ τό ΚΚΕ ’Εσωτερικού κάνει μία
ήλίθια «Κοινοτική» έκστρατεία, όταν δλοι ξέ
ρουν δτι οί έπιπτώσεις τής ένταξης δέν είναι γιά
χαροΰλες, καί άνησυχεΐ έν γένει γιά τά Μ.Ο.Π.
(Μεσογειακά 'Ολοκληρωμένα Προγράμματα).
Μ ’ άλλα λόγια, ή δυνατότητα τοΰ ΠΑΣΟΚ νά
κατέβει σέ Εύρωεκλογές χωρίς νά βάλει ζήτημα
ένταξης άλλά κερδίζοντας ψήφους μέ τή θεωρητι
κή άντίθεσή του στήν ΕΟΚ, έχει κλείσει δλες τίς
πόρτες: άνάμεσα στή σκληρή πραγματικότητα,
καί τήν «άταλάντευτη» καί «άμετακίνητη» άντικοινοτική θέση, δέν περνάνε πολλοί δρόμοι.
Έ να γεγονός πού πέρασε, δπως ήταν έπόμενο,
στά ψ\λά τοΰ τύπου, δείχνει τό λίγο ένδιαφέρον
πού παρουσιάζει έν μέσω προ-ευρωεκλογικής
περιόδου τό ζήτημα ΕΟΚ καί είδικότερα οί
οικονομικές έπιπτώσεις τής ένταξης: τό έδώ
γραφείο τής Εύρωπαϊκής ’Επιτροπής, ή καλύτε
ρα ό διευθυντής του, έβγαλε μία μπροσούρα μέ
τόν άνώδυνο τίτλο « Ή Ε λλάδα στήν Εύρωπαϊκή
Κοινότητα — Τά πρώτα τρία χρόνια», καί μέ τίς
καλύτερες προθέσεις γιά «άντικειμενικότητα»,
καί τό έγχείρημα θεωρήθηκε σχεδόν προβοκά
τσια άπό τό ΠΑΣΟΚ, ένώ ό τύπος έπνιξε έν τή
γενέσει της αύτή τήν έστ ία κοινοτικής προπαγάν
δας. Κι αύτό δχι, δπως θά νόμιζαν οί άφελεϊς,
έπειδή ή μπροσούρα είναι ύπέρ τής ΕΟΚ, άλλά
γιατί ό συνδυασμός ύποστήριξης τής ΕΟΚ καί
παρουσίασης τών οικονομικών έπιπτώσεων τής
ένταξης είναι άκριβώς τό άντίθετο άπό τό
συνδυασμό πού σερβίρει τό ΠΑΣΟΚ: καταδίκη
τής ένταξης καί συγχρόνως προβολή τοΰ παραμι
κρού έκατομμύριου Ευρωπαϊκών Νομισματικών
Μονάδων, στό στύλ θά τούς ξεζουμίσουμε τούς
εύρωπαίους.
Ή λεπτομερής παρουσίαση τών οικονομικών
σχέσεων ΕΟ Κ -Ελλάδας δπως έξελίχθηκαν μετά
τήν ένταξη, είναι έτσι κι άλλιώς ένοχλητική γιά
τή ν κυ βέρ νηση τοΰ ΠΑ ΣΟΚ, γ ιατ ί δέν κολλάει μέ
τίποτα στό κλίμα τής «άνάκαμψης πού έχει
ξεκινήσει», τό όποιο παλεύει νά δημιουργήσει ό
προπαγανδιστικός της μηχανισμός. Καί δέν
κολλάει έπίσης μέ τήν καθαρά κοινοτική προο
πτική πού έχει χαράξει τό ΠΑΣΟΚ, δχι μόνο γιά
τήν άντιμετώπιση τοΰ εϊδικοΰ ζητήματος τών
οικονομικών συναλλαγών Έλλάδας-ΕΟΚ, άλλά
καί γιά τήν προώθηση τοΰ πενταετούς, ζητώντας
«λεφτά άπό τήν ΕΟΚ».
"Οπως μπορεί νά διαβάσει κανείς στήν μπρο
σούρα τοΰ Γραφείου ’Αθηνών τής Ευρωπαϊκής
’Επιτροπής, μετά τήν ένταξη παρατηρεϊται μία
αισθητή έπιδείνωση τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου καί
μία δραματική έπιδείνωση τοΰ άγροτικοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου. Παρά τίς προσπάθειες τών συγ
γραφέων νά παρουσιάσουν αύτές τίς έξελίξεις
σάν φυσιολογικές («δέν συνέβη τίποτε τό συντα
ρακτικό») είναι κοινό μυστικό δτι μέ τήν ένταξη

πολίτικη

αύξήθηκε ή είσοδος στήν Ελλάδα κοινοτικών
προϊόντων χωρίς νά πραγματοποιηθεί μία άντίστοιχη αύξηση τών έξαγωγών, καί δτι τό πρόβλη
μα αύτό είναι μέρος τής έπιδείνωσης τής θέσης
τής Ελλάδας στήν διεθνή καπιταλιστική οικο
νομία. Βέβαια, τόσο οι ύπερασπιστές τής έντα
ξης, δσο καί ή κυβέρνηση, έπιχειροΰν νά άντισταθμίσουν αύτή τήν έξέλιξη μέ τίς «καθαρές
εισπράξεις άπό τήν ΕΟΚ»: οί πρώτοι, ίσχυριζόμενοι δτι οί εισπράξεις είναι μεγαλύτερες άπό τίς
άπώλειες σέ έπίπεδο ισοζυγίου, καί ή κυβέρνη’σ η
έξαρτώντας δχι μόνο τή διαχείριση τοΰ Ισοζυ
γίου, άλλά καί τήν «άναπτυξιακή» της πολιτική,

στασιμότητα ώς μείωση, καί δτι γιά τό 1984 ήδη
61 «καθαρές -εισπράξεις» θά είναι σέ δραχμές
αύξημένες κατά 4,9%, δηλαδή θά είναι έλαφρά
μειωμένες άν ύπολογισθεί ό πληθωρισμός.
Ό τρόπος μέ τόν όποιο οί ύποστηρικτές τοΰ
κοινοτικοΰ πλαισίου καί φυσικά ή ίδια ή κυβέρ
νηση, προβάλλουν τίς «άναπτυξιακές» έπιπτώσεις πού μπορεί νά έχουν τά κονδύλια τών
διαφόρων κοινοτικών ταμείων, δείχνει δτι στήν
πραγματικότητα δέν ύπάρχει κάποια στρατηγική
στήν όποια νά έντάσσονται οί κοινοτικοί πόροι:
άν τό «άναπτυξιακό πρόβλημα» τής έλληνικής
οικονομίας συνοψιζόταν σέ μερικά δισεκατομμύ

Στό περιθώριο τών

Ευρωεκλογών
Γιατί κανείς δεν κάνει
άπολογισμό τής τριετους ένταξης

άπό τούς «κοινοτικούς πόρους».
Τό έπιχείρημα δτι ένα έμπορικό έλλειμμα μιας
κοινοτικής χώρας δέν είναι πρόβλημα άπό τή
στιγμή πού ύπάρχουν άνάλογες «καθαρές εισρο
ές», ένα έπιχείρημα πού πολύ άρέσει στό « ’Εσω
τερικό», είναι μπακάλικα προπαγανδιστικό γιά
δύο λόγους: πρώτο, γιατί άγνοεΐ δτι οί οικονομι
κές έπιπτώσεις τής ένταξης δέν είναι μία άπλή
άναπροσαρμογή κάποιων συναλλαγών λόγο δα
σμολογικών μεταβολών, άλλά οί έκδηλώσεις τής
άδυναμίας πού έχει ή έλληνική οικονομία νά
συναγωνιστεί μέ έπιτυχία τίς ευρωπαϊκές οικονο
μίες. Μ’ άλλα λόγια άγνοεΐ δτι οι «καθαρές
εισπράξεις» δέν άντισταθμίζουν μία άπώλεια,
άλλά συγκαλύπτουν προσωρινά τίς συνέπειες
μιάς κρίσης. Δεύτερο, γιατί άποκρύπτει δτι (δπως
κυβερνητικοί παράγοντες παραδέχονται σέ ιδιω
τικές συζητήσεις) οί σοβαρές προβλέψεις σέ
σχέση μέ τούς κοινοτικούς πόρους μιλοΰν γιά

ρια παραπάνω στόν κρατικό προϋπολογισμό, δέ
θά ήταν άναγκαία ή ένταξη στήν ΕΟΚ γιά νά
βρεθούν αύτά τά χρήματα, καί θά άρκούσε ό
έξωτερικός ή έσωτερικός δανεισμός, ή κάποια
έσωτερική άνακατανομή πόρων.
Τά κοινοτικά ταμεία μπαλώνουν άπλώς τίς
έπιπτώσεις μιάς διαδικασίας εύρύτερων διαστά
σεων καί έν πολλοίς άντίστροφη άπό τά άναπτυξιακά όράματα: δηλαδή, τής πλήρους ένταξης
στή διεθνή άγορά πού δέν μπορεί νά γίνει παράμέ
προσπάθεια αύξησης τών έξαγωγών, πού ή
τόνωσή τους στηρίζεται κυρίως στή συγκράτηση
τών μισθών, καί τήν υποτίμηση τής δραχμής,
χωρίς νά άποφεύγεται ή συνολική στασιμότητα
τής παραγωγής, ή αύξηση τής ανεργίας, καί ή
έπιδείνωση τών προβλημάτων τοΰ ισοζυγίου
πληρωμών. Α πέναντι σ ’ αύτή τήν έξέλιξη έχουν
πλέον άποδειχθεί άνήμπορες οί κυβερνητικές καί
κάθε λογής έκκλήσεις πρός τήν άστική τάξη: καί
ή άναπτυξιακή ιδεολογία μέ τά εύρωπαϊκά της
έπιχειρήματα δέν είναι παρά ένας τρόπος νά
πεισθοΰν οι έργαζόμενοι δτι άξίζει νά θυσια
στούν γιά ένα καλύτερο καπιταλιστικό μέλλον,
καί στό τέλος άπλώς νά θυσιαστοΰν.
Τελικά, τό ζήτημα τής ένταξης ή δχι στήν ΕΟΚ
έχει πάψει νά άποτελεί άντικείμενο συζήτησης
διότι ή ένταξη είναι ή άναμφισβήτητη έπιλογή
τής άστικής τάξης. Καί δχι τής «μονοπωλιακής
άστικής τάξης» ή τοΰ Συνδέσμου Βιομηχάνων: οί
πιό φανατικοί ύποστηρικτές τής ένταξης καί
πολέμιοι τών όποιωνδήποτε προστατευτικών μέ
τρων είναι τά κατά τόπους Εμπορικά καί Βιομη
χανικά Επιμελητήρια, κατ’ έξοχήν φορείς τής
ταξικής θέλησης μεγάλων καί μικρο-μεσαίων
έμπόρων καί βιομηχάνων. Πώς δμως μπορεί ή
άστική τάξη νά δέχεται τίς έπιπτώσεις πού είχε
γιά τή βιομηχανία καί τόν «τόπο» ή ένταξη; Πώς
μπορεί γενικά νά έφαρμόζει στήν πράξη μία
στρατηγική κρίσης καί δχι μιά στρατηγική
«άνάπτυξης»; Γιά νά άπαντηθοΰν τά έρωτήματα
αύτά θά πρέπει νά γίνει κατανοητό δτι ή διατήρη
ση τής άστικής κυριαρχίας καί ή έπιβίωση στά
πλαίσια τοΰ διεθνοΰς καπιταλισμού είναι οί
μόνοι πραγματικοί στρατηγικοί στόχοι.
Πόνος Γεωργίου
(*) Χαρακτηριστικό τής Πααοκικής στάσης είναι τό
γεγονός άτι οί οίκονομικοί έγκέφαλοι τής κυβέρνησης δέν
έδειξαν καμιά προθυμία νά συντάξουν έκθεση γιά τξ
έπιπτώσεις τής ένταξης, καί δτι μία σκληρή τέτοια έκθεση
μέ προέλευση τό ΥΠΕΘΟ. άπορρίφθηκε άπό τόν Άνόρέα
Παπανόρέου.
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Τρεις μήνες μετά τήν Εναρξη τών άνοιχτών
διαδικασιών καί έπαφών όμάδων καί έντυπων στην
Αθήνα, Θεσσαλονίκη καί τήν ’Επαρχία, ό χώρος
τής έξωκοινοβουλευτικής ‘Α ριστερός δέν κατάφερε
νά καταλήξει στήν έκλογική του κάθοδο. Ή θετική
του σύνδεση μέ τίς φοιτητικές καί τίς έργατικές
συσπειρώσεις, μέ τίς ’Ε πιτροπές γιά τόν Στρατό
κλπ. δέν άπετέλεσε Ικανό Εδαφος στήριξης μιας
τέτοιας κεντρικής κίνησης.
Ή συζήτηση μέ τά βασικά μέλη τής «Πρωτο
βουλίας παρέμβασης στίς Εύρωεκλογές» περιστρέ
φεται ατούς λόγους τής άποτυχίας καί άναδεικνύει
τίς μεταλλαγές πού συμβαίνουν σ'αύτόν τό χώρο.
διαπιστώνεται έπίσης, μιά σοβαρή μεταβολή
στήν παλιά Ιδεολογία τού « Αριστερισμού» καί μιά
άναζήτηση πρός νέα κοινωνικά καί πολιτικά ύποκείμενα, νέες φόρμες.
Στήν κουβέντα Ελαβαν μέρος:
Ό Νίκος Γιαννόπουλος άπ' τήν 'Ομάδα Ζω
γράφου
Ό Κώστας Διάκος ά π ’ τήν έφημερίδα « ’Αρι
στερή Πολιτική» του ΚΚΕ (μ-λ).
Ό Γιώργος Καραμπελιάς, ά π 'τό περιοδικό
«ΡΗΞΗ» καί ή Τασίας Χριστοδουλοπούλου ά
π 'τ ή ν Κ.Ο. «ΜΑΧΗΤΗΣ».
Δημήτρης Τρίμης
Δημήτρης Ψαρράς
Γ .Κ .: Είναι ή πρώτη φορά που έμεϊς, σά ΡΗΞΗ,
άντιμετωπίζουμε τό ένδεχόμενο παρέμβασης στίς
έκλογές. Πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχουν κά
ποιοι ιδιαίτεροι λόγοι νά γίνει κάτι τέτοιο, δέν
θεωρούμε ότι πάντα πρέπει κάποιος νά κατεβαίνει
στίς έκλογές. Γιά πρώτη φορά στήν 'Ελλάδα έχου
με μετά τή μεταπολίτευση μιά σοσιαλιστική κυ
βέρνηση. Ό κόσμος γιά πρώτη φορά άντιμετωπίζει τί σημαίνει μιά κυβέρνηση τής άριστεράς. Ή
κυρίαρχη άριστερά γίνεται πιά κυβερνητική άριστερά, έφόσον τό μπλοκ τής ’Αλλαγής συμπερι
λαμβάνει μαζί μέ τό ΠΑΣΟΚ καί τά άλλα κόμματα.
Γεννιέται λοιπόν άντικειμενικά ή δυνατότητα νά
προβληθεί μιά άλλη έναλλακτική άποψη σ ’ ένα
γενικό πολιτικό έπίπεδο. Αυτό είναι τό πρώτο
στοιχείο.
Τό δεύτερο στοιχείο είναι ή πραγματικότητα τού
χώρου τής κοινωνικής άντιπολίτευσης. Ή κατά
σταση είναι άντιφατική. 'Απ' τή μιά έχουμε μιά
κρίση τών δομών καί τών πρακτικών αύτού τού
χώρου (ιδιαίτερα άπ' τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ) καί
άπό τήν άλλη, έπειδή έχουν ξεπεραστεί κάποιες
λογικές όμάδων-όμαδοποιήσεων ύπάρχουν πολύ
περισσότερες πιθανότητες γιά ένιαία έκφρασή
τους. Έ χει όδηγηθεΐ σέ κρίση ή παλιά λογική τής
άκρας άριστεράς καί έχουν δημιουργηθεϊ κάποιες
κοινότητες, άκόμα καί στόν τρόπο ζωής.
Τό ξεπέρασμα τής κρίσης αύτού τού χώρου δέν
γίνεται μόνο μέσα απ’ τίς έπιμέρους παρεμβάσεις
σέ κοινωνικούς χώρους άλλά καί άπό κάποιες
γενικότερες πολιτικές παρεμβάσεις. Αύτό τό νόη
μα είχε γιά μάς τό θέμα έκλογική παρέμβαση.

Τ.Χ.: Γιά μάς ή πρωτοβουλία τής ’Επαναστατι
κής Άριστεράς στίς Εύρωεκλογές έχει νά κάνει μέ
τήν συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία άπ’ τή μιά κι
άπ' τήν άλλη μέ τίς συγκεκριμένες πολιτικές κατα
κτήσεις πού έχει κάνει ό χώρος άπ’τό ’81 καί
μετά, παρόλη τή διαπιστωμένη συρρίκνωσή του.
Είδικώτερα πιστεύουμε δτι μπορούσαμε νά πούμε
άπόψεις πού δέν θά πει κανένας άλλος στίς εύρωε
κλογές: τή στάση μας άπέναντι στό ΠΑΣΟΚ σάν
φορέα συνδιαχείρησης τής κρίσης τού καπιταλι
σμού, άπέναντι στήν «άλλαγή» πού δέν είναι
τίποτα άλλο παρά ό έκσυγχρονισμός τού συστήμα
τος μέσω τής κοινωνικής συναίνεσης καί όχι τής
καταστολής. Παραπέρα γιά τό ζήτημα τής οικονο
μικής κρίσης καί γιά τήν κοινωνική περιθωριο
ποίηση τής έργατικής τάξης πού δλοι τής ζητάνε
ν ’ αύξήσει τήν παραγωγικότητά της γιά νά λει
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τουργήσει στήν ύπέρβαση τής οικονομικής κρί
σης. Ά π 'τ ή ν άλλη πιστεύουμε ότι υπάρχει μιά
μετατόπιση τού κέντρου τών πολιτικών ισορρο
πιών πρός τά δεξιά. Δέν έννοοΰμε μ ’ αύτό ένίσχυση άπλά τής Ν.Δ., έννοοΰμε συνολικά μιά συντηρητικοποίηση τής κοινωνίας καί τών πολιτικών
δυνάμεων. Ό λα τά κόμματα έπικεντρώνονται γύρω
άπ’ τήν πολιτική Καραμανλή τόσο στά έσωτερικά
όσο καί στά διεθνή θέματα. Στό βασικό ζήτημα
του ήπιου κλίματος υπάρχει ταύτιση άπ' τόν Κα
ραμανλή μέχρι τό ΚΚΕ. Σ’ όλα αύτά τά ζητήματα
άπουσιάζει ένας άριστερός λόγος. Αύτή είναι γιά
μάς ή συγκυρία πού έπέβαλε τήν έκλογική παρέμ
βαση.
Δύο έρωτήσεις: ποιές είναι αύτές οί κατακτήσεις
τού χώρου τής Επαναστατικής ’Αριστερός μετά
τό '81 καί πού όφείλεται ή συρρίκνωση πού διαπι
στώνεις;

Τ.Χ.: Ά π ’ τ ό '81 καί μετά είναι γεγονός ότι
άνοιξαν διάφορα ζητήματα στήν έλληνική κοινω
νία. Κι ή μέν παραδοσιακή άριστερά έμεινε άφωνη
γιατί χρόνια ήταν πρόγραμμά της, έμείς όμως
καταπιαστήκαμε μ' αύτά τά ζητήματα καί προσπα
θήσαμε νά τ' άπαντήσουμε όχι μέ άφορισμούς καί
ίδεολογικισμούς άλλά μέ κάποιους μαζικούς ό
ρους. Όπως στό ζήτημα τού έκσυγχρονισμοϋ τού
καπιταλισμού, τού σοσιαλισμού καί τών μορφών
συμμετοχής, στό ζήτημα τού έργατικού έλέγχου,
γιά τήν συνδικαλιστική γραφειοκρατία, καί τήν
άνάπτυξη ριζοσπαστικών κινημάτων (στρατός, έρ
γατικές συσπειρώσεις, φοιτητικές συσπειρώσεις,
όμάδες γειτονιάς κλπ.). Θεωρώ έπίσης σάν πολιτι
κή κατάκτηση αύτού τού χώρου τήν αύτογνωσία
πού έχει κατακτήσει μέσα άπ' τή θετική καί άρνητική του πείρα καί τήν προσπάθεια πού κάνει
ν ’ άπαντάει στά ζητήματα συγκυρίας κι όχι όπως
τό ’74- '76 πού είμαστε περισσότεροι άριθμητικά
— όπως άλλωστε όλη ή άριστερά — άλλά άπαντούσαμε είτε σέ ζητήματα πού ήταν προνομιακά
γιά μάς (τρομοκρατία κλπ.) είτε σέ ζητήματα
κατ’ έξοχήν ιδεολογικά (οικοδόμηση κόμματος
κλπ.).
Ν.Γ.: Ένώ τό 1981 ή άντιπολίτευση τού ΠΑΣΟΚ
καί τού ΚΚΕ μπορούσε νά έκφράζει τίς συλλογι
κές αυταπάτες τών μαζών, σήμερα αύτό δέν ισχύει
πιά. Ά ν τό 1981 γύρω άπ’ τόν πολιτικό στόχο νά
φύγει ή δεξιά μπορούσαν νά ένοποιηθοΰν κάποιες
άντιστάσεις σέ μαζικό έπίπεδο, σήμερα δέν συμ
βαίνει κάτι άνάλογο. Αύτό πού τό 1981- '82 λέγαμε
διαδικασία ένεργητικής κοινωνικής συναίνεσης
(νά στηρίξουμε τήν άλλαγή κλπ.) τώρα τείνει νά
γίνει μιά πολιτική παθητικότητα καί άνοχή πού
βέβαια έχει μέσα της τίς συνιστώσες τής πολιτικής
άπογοήτευσης, τού συντηρητισμού, τού κρατισμού
κλπ., άπ' τήν άλλη όμως κάνει άρκετά όρατό αύτό

τό κενό άντιπολίτευσης πού υπάρχει.
Μέσα σ' ένα τέτοιο γενικό πλαίσιο έντάσσεται ή
προσπάθειά μας γιά τήν πολιτική παρέμβαση αύτού τού χώρου. Έ τσι έχουμε στίς συζητήσεις πού
κάναμε γιά τίς εύρωεκλογές τήν άνάπτυξη ένός
διαλόγου πάνω στό ότι δέν είναι πιά δυνατόν νά
τοποθετείσαι μέ ένα ναί ή ένα όχι πάνω στό
πρόβλημα τής ΕΟΚ. Τό «Έξω άπ’τήν ΕΟΚ»
μπορεί άπλά νά σημαίνει έναν άπομονωττσμό ή
τήν άποδέσμευση τής άνάπτυξης τής έθνικής οικο
νομίας. Έχουμε μιά συζήτηση πού προσπαθεί νά
συνδυάσει τίς άντιθέσεις ΗΠΑ-ΕΣΣΔ μέ τίς έπιλογές τών εύρωπαϊκών άστικών κυβερνήσεων, τήν
τοξικότητα τής Εύρώπης. Βλέπουμε ότι άρκετός
κόσμος καταλαβαίνει, ότι γενικά κι άόριστα κανέ
νας δέν είναι υπέρ τής ειρήνης. Ό λη αύτή ή
έμπειρία τών κινημάτων άπ’ τό '79 ως σήμερα, μέ
πρώτο άπ’ όλα τό άντιπυρηνικό, βάζει τή σύνδεση
τού άντιπολεμικού μέ τό άντικαπιταλιστικό, άκριβώς έπειδή είναι περίοδος οικονομικής κρίσης,
καί σήμερα είναι πιό κατανοητό νά πεις γιατί οί
πολεμικές δαπάνες έχουν σχέση μέ τήν άνεργία
κλπ. Τό «πρόγραμμα τής Αλλαγής» πού είναι
έγκλωβισμένη καί ή παραδοσιακή ’Αριστερά έχει
όρισμένες συνιστώσες πού όλοι τίς άποδέχονται
άνεξάρτητα άν άρνοΰνται όρισμένες συνέπειές του.
Τήν έθνική όμοψυχία, τήν έθνική οικονομία, τήν
παραγωγικότητα, τόν έκδημοκρατισμό, τή λαϊκή
συμμετοχή. Ά λλο πράγμα ήταν τό '81 νά λές «οί
έκλογές δέν φέρνουν τήν άλλαγή» σ'έναν κόσμο
πού θέλει νά φύγει ή δεξιά κι άλλο σήμερα πού
αύτή ή άλλαγή έχει πραγματοποιηθεί.
Μέ τήν κάθοδο στίς εύρωεκλογές θελήσαμε νά
καταγραφούν κάποιες πολιτικές κατακτήσεις τού
χώρου μας. Παρότι είναι συρρικνωμένος ό χώρος
αύτός, πολιτικά είναι πιό προχωρημένος. Είναι πιό
άναπτυγμένο τό άντικαπιταλιστικό, ταξικό του
κριτήριο. Δέν συγκινεϊται πιά άπό ένα γενικό
ιδεολόγημα, θέλει μιά πολιτική πού νά έχει σχέση
μέ τό συγκεκριμένο. Έξοΰ καί ή άνάπτυξη τής
δουλειάς γιά τό στρατό, οί φοιτητικές συσπειρώ
σεις, οί συσπειρώσεις στόν έργατικό χώρο. Αύτά,
μαζί μέ τήν άπόρριψη τής άντίληψης τής όργάνωσης γιά τόν έαυτό της είναι πολιτικές κατακτήσεις
τού χώρου.
Ή πρωτοβουλία πού πάρθηκε ήταν σωστή, γιατί
βοήθησε τή συζήτηση έστω κι άν αύτή δέν κατέ
ληξε σέ ψηφοδέλτιο.

Κ.Δ.: Ποιοι είναι οί λόγοι πού έπέβαλλαν τήν
έκλογική κάθοδο; Πιστεύουμε ότι πέρασε μετά τίς
έκλογές τού '81 μιά περίοδος όπου ό κόσμος δέν
κατανοούσε τί συμβαίνει γύρω του. Τό ΠΑΣΟΚ
βέβαια δέν έκανε τίποτα άλλο, άπ' αύτό πού θά
έκανε φυσιολογικά ή έξέλιξη τής άστικής δημο
κρατίας. Κανένας άπ' τήν Άριστερά δέν ήταν
προετοιμασμένος. Οί μαζικές δυνάμεις τής Ά ρι
στεράς ήταν ήδη ένταγμένες στή λογική τού
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Αριστερά
ΠΑΣΟΚ, στή λογική τής άστικής δημοκρατίας.
Τό άποτέλεσμα ήταν νά βρεθεί ό κόσμος σάν
χαμένος. Σήμερα πιά, έχει πάψει νά υπάρχει μιά
άνοχή σ ’ ένα έπίπεδο άποδοχής παροχών καί μιά
συμπεριφορά του, όπως περίπου έπί Ν. Δημοκρα
τίας. Διαμορφώνονται πιά οί όροι γιά κάποιους
καινούργιους πόλους άντίστασης καί σέ κεντρικό
πολιτικό έπίπεδο.
Ένας άλλος λόγος πού θά έπρεπε νά έπιδιωχθεϊ
ή παρέμβαση στις έκλογές είναι ότι σ ' όλη τήν
'Ελλάδα διάσπαρτα ύπάρχει ένας κόσμος πού δρά
μεμονωμένα καί δέν έχει τή δυνατότητα νά παρέμβει στήν κεντρική πολιτική σκηνή.
Επίσης, θά μπορούσαμε νά τοποθετητοΰμε καί
στό θέμα ΕΟΚ. Ή άποψή μας μπορεί νά έχει κενά
ή λάθη, βάζει όμως όρισμένα καίρια σημεία. ΓΊ.χ.
λύνεται τό οίκονομικό πρόβλημα στήν Ελλάδα μέ
μιά νέα Μεσσήνα, μέ τήν Ευρώπη τών έργαζομένων, μέ τό ναί ή τό όχι στήν ΕΟΚ; Υπάρχει καί
μιά λογική πού λέει ότι όλα αύτά έμένα δέν μέ
ένδιαφέρουν. Αύτοί τή φτιάξαν τήν ΕΟΚ γιά νά
διαχειριστεί τήν καπιταλιστική κρίση, κάπου δέν
τά βρίσκουν σήμερα, άλλά έγώ είμαι μιά άλλη
ιστορία δέν μπαίνω σ’ αύτή τή λογική. Εμείς
ζητάμε έναν άλλο διεθνή καταμερισμό έργασίας.
Τελευταίο είναι τό θέμα του χτυπήματος τής
κριτικής υποστήριξης. Δηλαδή ή άποδοχή του
άδιέξοδου νά έκφραστείς καί έκ τών πραγμάτων νά
δώσεις άδιέξοδο διέξοδο στά άδιέξοδά σου.
Μιά γενική έρώτηση πού άπευθύνεται πρός ό
λους. Μήπως ή διαπίστωση τής «συντηρητικοποίησης» τής ’Αριστερός άφορά καί τό δικό σας χώρο;
Μήπως οί άδυναμίες πού πρόκυψαν στήν προσπά
θεια γιά έκλογική κάθοδο έχουν σχέση μέ τήν
κρίση τής Άριστεράς σ ’ αύτό τόν Ιδιαίτερο χώρο;

Κ.Δ.: Έγώ πιστεύω ότι ύπάρχει συντηρητικοποίηση καί στό χώρο. Πέρα άπό συναισθηματι
σμούς ή συνολική κοινωνική στάση δέν μπορεί
παρά νά έπηρεάζει καί τόν δικό μας χώρο. Δέν
μπορούμε νά είμαστε άπ’ έξω, άπόλυτα. Τό ότι
κάποιες άπόψεις καί λογικές δέν «περνάνε» πλέον
είναι γεγονός. Τό άπόδειξε ή πράξη. Τό άποδέχτηκαν καί οί Ιδιες οί όργανώσεις. Νά θυμηθούμε τόν
Μάρξ πού λέει ότι ή κρίση καί τά προβλήματα στό
έργατικό κίνημα, στήν ’Αριστερά, δέν είναι άσχε
τα άπ’ τή φάση άνάπτυξης τής άστικής δημοκρα
τίας. Έ ξ ’ άλλου στήν Ελλάδα μόνιμο μειονέκτη
μα τής ’Αριστερός, είναι τό ότι δέν έπιδίωξε νά
άποτελεΐ αύτοδύναμη έναλλακτική λύση. Πάντα
ύποστήριζε κάποιες άστικές δυνάμεις στή λογική
τού «μή χείρον βέλτιστον». "Ας θυμηθούμε τό ’44,
τό ’60, τό ’63, τό’ 74 καί γιατί όχι τό’ 81.
Γ.Κ.: ’Εμείς δέν ξεκινήσαμε γιά νά ξαναχτίσουμε
(μέσω τής παρέμβασης στίς έκλογές) αύτό τό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

χώρο, άλλά γιά νά τόν διαλύσουμε όλοκληρωτικά.
Δέν πιστέψαμε ότι θά ήταν κατορθωτή αύτή ή
κάθοδος στίς έκλογές. Τήν προωθήσαμε καί τή
δοκιμάσαμε γιατί πιστεύουμε ότι οί διαδικασίες
πού θά προκαλούσε ή κάθοδος θά βοηθούσαν τό
προχώρημα τών άντιλήψεων καί τών άνθρώπων.
Εκτός τής όπτικής μας βρίσκεται τό έκλογικό
κατέβασμα σάν καταγραφή. Θά είχε λοιπόν νόημα
ένα τέτοιο έγχείρημα, άν έτεινε νά έκπροσωπεΐ όχι
τίς πολιτικές όμάδες άλλά κυρίως τούς δρώντες
πυρήνες τής άριστερής άντιπολίτευσης, τίς κοινω
νικές άντιστάσεις. Δέν θά άποτελούσε τίποτα και
νούριο άν άντί γιά 2-3 όργανώσεις μαζευόντουσαν
5-6. Στήν πράξη άπεδείχθη ότι συνέβαινε άκριβώς
αύτό. Έτσι άρνηθήκαμε νά προχωρήσουμε. Ούτε
πίεση άπ’ τά κάτω, άπ’ τούς κοινωνικούς χώρους
ύπήρχε, ούτε μιά νέα ιδεολογική ένότητα, ένας
άλλος πολιτικός λόγος. Καί έδώ έμφανίζεται ή
ουσία τής άποτυχίας. Δέν ξεπεράστηκαν οί «άμαρτίες» τού παλιού αριστερισμού δηλαδή: ό απόλυ
τος «έξωθεσμισμός» ή ή άποδοχή τών έκλογών ώς
κύριας θεσμικής παρέμβασης, συνέχεια τής παρα
δοσιακής ’Αριστερός. Τό παράδειγμα τής χρήσης
τών έκλογών άπ’ τούς «πράσινους» τής Γερμανίας
φαίνεται σημαντικό. Ή μεταφορά ένός κινήματος
έξωθεσμικού, άλλά καί κοινωνικά ύπαρκτοΰ, μέσα
στσύς θεσμούς, στό ίδιο τό Γερμανικό κοινοβού
λιο είναι κάτι καινούργιο. Κάτι τέτοιο θά είχε
νόημα σέ άντίθεση μέ τήν μίζερη έπανάληψη τής
άθροιστικής άποψης γιά τίς έκλογές τής παλιός
"Ακρας ’Αριστερός.

Ν.Γ.: Ή κρίση καί οί άντιφάσεις τού δικού μας
χώρου άντικαθρεπτίζουν πιό έντονα πλέον τήν
συνολική κρίση πού ή έκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ
έθεσε στήν Ελληνική κοινωνία. Ή άμηχανία πού
κυριάρχησε σ ’ αύτά τά δύο χρόνια τροφοδότησε
τή συρρίκνωση καί τήν κρίση στήν έξωκοινοβουλευτική ’Αριστερά, δημιουργώντας όμως καί τούς
όρους γιά τίς πολιτικές κατακτήσεις πού προανάφερα. Έτσι ή πρωτοβουλία γιά τίς εύρωεκλογές
προσπάθησε νά συνδεθεί μέ δ,τι κινήθηκε στή νέα
αύτή φάση στους κοινωνικούς χώρους. Άπέτυχε
νά δώσει άπτό άποτέλεσμα άλλά ό διάλογος πού
προκάλεσε ήταν κέρδος. Θά κάνω μιά υπόθεση.
Ά ν ό «Σχολιαστής» άνοιγε τίς σελίδες του νωρίτε
ρα σέ μιά τέτοια άναζήτηση καί έπαναπροσδιορισμό, θά συνέβαλε θετικά στό νά πολλαπλασιαστούν τά κέρδη αυτής τής άπόπειρας. Βέβαια δέν
τό έκανε... Συνολικά ή άπόπειρα μάς βοήθησε στό
νά άρχίσει αύτή ή διαδικασία, νά άποκατασταθεί
μιά ένότητα στηριγμένη σέ πραγματικές δραστη
ριότητες καί κατακτήσεις διαφορετική άπό τό
παρελθόν.
Τ.Χ.: Συμφωνώ ότι ή κρίση τής ’Αριστερός
περιλαμβάνει καί μάς, έπίσης ότι πράγματι ή
άποσπασματικότητα καί ή άσυνέχεια τών πολιτι
κών παρεμβάσεών μας είναι γεγονός. Ά λλά θεωρώ
πώς ή άρχική άντιπροσωπευτικότητα τής πρωτο
βουλίας καί ή έκπροσώπηση τών ένεργών κοινωνι
κών όμάδων στόν διάλογο, ήταν έπαρκής γιά τήν
συμμετοχή στίς έκλογές.
Ή νέα Ιδεολογική ένότητα πού άπαιτεϊ ό Γ.Κ.
μοιάζει νά έπαναλαμβάνει τήν «παλιά» συνταγή.
Ούτως ή άλλως νομίζω πώς μέχρι τό ’81 έκλεισε ό
πρώτος κύκλος τής Άκρας Άριστεράς. Τό ΙΟχρονο παρελθόν του είναι μιά πείρα πού μάς άκολουθεϊ, καί δέν ύπήρξε μονάχα άρνητική. Παραμένει
πρόβλημα τό νά καμαρώνουμε γιά τή δράση μας
καί πρίν τίς έκλογές νά άκυρώνουμε τήν ύπαρξή
μας. Τό πραγματικό λοιπόν έρώτημα είναι: τί
άπαντδμε στή σημερινή συγκυρία καί πώς συνδεό
μαστε μέ τά κοινωνικά κινήματα.
Γ.Κ.: Ό ταν ή Τ.Χ. μιλάει γιά πολιτική τού
συγκεκριμένου αύτό σχετίζεται μέ ένα μοντέλο πού
άντιστοιχεί ή όχι στίς συνθήκες.
Έγώ άναφέρομαι σέ μιά Ιδεολογική ένοποίηση
μέ βάση μιά πλατφόρμα μιός όργάνωσης. Μιλώ
γιά τρόπους ζωής περισσότερο παρά γιά μοντέλα.
Τελικά ή κρίση άντίληψης γιά τήν κοινωνία πού
ζοΰμε είναι ή βάση τής κρίσης τής Αριστερός. Τό

γεγονός πώς τά παλιά συνθήματα τής ’Αριστερός
υλοποιούνται στόν καπιταλισμό άποτελεΐ άνατροπή στήν ιδεολογία της, τήν άποσταθεροποιεί.
Δέν θά μπορούσα νά μιλήσω γιά ένοποίηση
γύρω από ΜΙΑ ιδεολογική άποψη άφού ή κοινωνία
πού φανταζόμαστε δέν θά ’ναι όλοκληρωτική άλλά
πλουραλιστική, όρα όχι ΜΙΑ άντίληψη.

Κ.Δ.: Ό πολύς «σοσιαλισμός», οί «προωθημέ
νοι» προβληματισμοί, όπως διεξάγονται καί στό
έπίπεδο πού άκούγονται, καταφέρνουν συνήθως τό
άντίθετο.
Έ τσι, είναι λογικό ή δεξιά νά άποδυναμώνει τά
«προωθημένα» αιτήματα, άκόμα καί νά τά οίκειοποιεΐται.
"Οσον άφορά τώρα γιατί δέν προχώρησε ή
πρωτοβουλία μας γιά τίς εύρωεκλογές. Γιά νά μήν
έπαναλάβω τίς αίτιες πού ακούστηκαν προηγουμέ
νως θά άναφερθώ σέ μιά άκόμα. Πρόκειται γιά τή
γνωστή άσθένεια τού χώρου μας: τήν «καπελίτιδια». Αύτή είναι άμφίδρομη. Δηλαδή καί οί έκτος
όργανώσεων είναι προκατειλημμένοι άπέναντι στίς
άπόψεις τών όργανωμένων άλλά καί οί όργανωμένοι δέν έχουν ξεφύγει άπό μιά «στελεχική λογική»
όταν μιλάνε στίς μαζώξεις τού χώρου.
Όπως είπα καί πρίν σέ ένα σημαντικό μέρος τού
χώρου μας έγινε ένα θετικό ξεκαθάρισμα γύρω
άπ’ τή χρησιμότητα τής έκλογικής συμμετοχής.
’Απ’ τήν άλλη ταυτίστηκε ή έκλογική συμμετο
χή μέ τήν κεντρική πολιτική παρέμβαση, προκαλώντας σέ πολλούς τήν άδιαφορία καί τήν έπιμονή
στίς έπιμέρους παρεμβάσεις.
Μία άκόμα αίτια τής άποτυχίας ύπήρξε ή έσωστρέφεια καί ή μεταφορά μιάς άντιπαράθεσης στό
έσωτερικό τού χώρου, άντί νά τοποθετηθεί στό
πραγματικό της έπίπεδο. Δηλαδή πιεσμένοι άπό
τήν άνεπάρκεια ένός μαζικού λόγου καί έξοβελισμένοι άπ' τό πολιτικό παιχνίδι τού κοινοβουλευ
τικού μπλόκ. Ή άρχική έπιφύλαξη τού Γ.Κ.
δυστυχώς δέν ειπώθηκε άπ’ τήν άρχή τής πρωτο
βουλίας ώστε καί νά ξεκαθαριστεί.
Χωρίς τό εύρωψηφοδέλτιό σας λοιπόν πώς θά
συμπεριφερθεί τελικά στίς έκλογές ό χώρος στόν
όποιον άναφέρεστε;

Ν.Γ Είναι άλήθεια πώς θά ύπάρξει μία πίεση
άπ' τό προεκλογικό κλίμα καί πολύ δύσκολα θά
άρθρωθεί ένας άλλος πειστικός λόγος σέ χώρους
όπου ύπάρχει ήδη μιά δική μας παρουσία, καί
πολύ περισσότερο στό γενικό έπίπεδο. Τό μεγαλύ
τερο μέρος τού κόσμου θά ύποχρεωθεί νά ψηφίσει
τό ΚΚΕ έσ., θά υπάρξουν καί άλλες προσωπικές
στάσεις. Έγώ θά έβλεπα δυνατή τήν προβολή τού
Άκυρου ή τού Λευκού. Αύτό συνδιασμένο μέ
έκδηλώσεις άνοιχτοΰ πολιτικού διαλόγου καί μιός
διακήρυξης άντιεκσυγχρονιστικοΰ καί άντικαπιταλιστικού χαρακτήρα.
Τ.Χ.: Δέν μπορεί νά προταθεί σάν μαζική
γραμμή τό Λευκό ή τό Άκυρο. Παρόλο πού
ένδείκνυται ό «χώρος» νά ψηφίσει κάπως έτσι,
είναι λάθος σήμερα νά γίνει μιά τέτοια καμπάνια.
Ά ν μπορούσαμε νά προτείνουμε κάτι άπό κοινού,
τότε θά ήταν δυνατή ή δική μας κάθοδος στίς
έκλογές.
Γ.Κ.: Καλό θά ναι νά θέσουμε ζητήματα όπως
Στρατός — Ανεργία δεμένη μέ τό θέμα Εύρώπη.
Συμφωνώ πώς ό κόσμος θά ψηφίσει κυρίως ΚΚΕ
έσ. ή ΠΑΣΟΚ. Έγώ δέν ψηφίζω τίποτα.
Κ.Δ.: Μέ όλα τά θετικά καί τά άρνητικά τής μή
συμμετοχής μας, πρέπει νά γίνει μιά καμπάνια
όπως θά γινότανε καί στήν άλλη περίπτωση. Τό τί
θά ψηφίσει ό καθένας άπ’ τούς συντρόφους τού
«χώρου» έξαρτόται καί άπ' τό χώρο πού κινείται.
Θά ύπάρξει μιά κριτική ύποστήριξη στό ΠΑΣΟΚ,
Ιδιαίτερα στήν έπαρχία καί θά ψηφιστούν τά μικρά
κόμματα στά άστικά κέντρα.
Πάντως καλό θά είναι όσοι έχουν κάποια άποψη
άπό μός νά τήν έκφράσουν δημόσια θεωρώντας ότι
τό «κατά συνείδηση ψήφος» δέν λέει τίποτα.
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Ή απεργία
των
ανθρακωρύχων
Τή στιγμή πού γράφεται αύτό τό
κείμενο ή απεργία τών άνθρακωρύ
χων στή Βρετανία έχει μπει στην
όγδοη βδομάδα χωρίς νά μπορεί κα
νείς νά διακρίνει σέ ποιά μεριά κλί
νει ή πλάστιγγα. Οί Συντηρητικοί
καί ή Κρατική 'Επιχείρηση "Ανθρα
κα δέν έχουν κατορθώσει νά σταμα
τήσουν τήν απεργία, άλλά καί οί
άνθρακωρύχοι δέν έχουν δείξει ακό
μα ότι έχουν διαμορφώσει τις συνθή
κες πού θά τούς οδηγούσαν στή νίκη.
Οί 7000 άνθρακωρύχοι πού ψήφισαν
γιά απεργία στό Νότιγχαμ (τή μόνη
περιοχή πού δέν άπεργεί καί πού
συγκεντρώνει, όμως, τό 20% τών άνθρακωρύχων), δέν έχουν καταφέρει
νά τραβήξουν έξω άπ' τά ορυχεία καί
•τούς ύπόλοιπους συναδέλφους τους1.
Μεγαλώνει όμως ή συμπαράσταση
στούς άνθρακωρύχους άπό άλλα κομ
μάτια τής έργατικής τάξης (τήν Βο
ρειοδυτική Βρετανία οί σιδηροδρομι
κοί έχουν διακόψει τή μεταφορά άν
θρακα^, χωρίς βέβαια αύτή ή συμπα
ρ ά σ τ α σ η νά π α ί ρ ν ε ι γ ε ν ι κ ό
χαρακτήρα.
Ή άπεργία τών άνθρακωρύχων κα
τά βάθος έχει όλα τά σημάδια ενός
κινήματος πού αμύνεται μέσα σ' ένα
ασφυκτικό περιβάλλον. Είναι γεγο
νός ότι ή πρόκληση τής άπεργίας
όφείλεται πολύ περισσότερο στήν
Κρατική Επιχείρηση "Ανθρακα, πα
ρά τή συνολική διάθεση τών άνθρα
κωρύχων νά κινητοποιηθούν. Στά τέ
λη τού 1983 οί ανθρακωρύχοι είχαν
σταματήσει νά έργάζονται ϋπερωριακά ζητώντας μιά μικρή αύξηση στούς
μισθούς. Στά τέλη Φλεβάρη, ή Κρα
τική Επιχείρηση "Ανθρακα, βλέπο
ντας τούς άνθρακωρύχους κουρασμέ
νους άπό τόν μακρόχρονο — καί
προφανώς μή άποτελεσματικό —
τρόπο διεκδίκησης τού αιτήματος
τους, πέρασε στήν έπίθεση κλείνο
ντας μερικά όρυχεΐα στό Ντονκάστερ
τού Γυορκσάιρ. Στήν έπίθεσή της
αύτή βασιζόταν πολύ στή συνολική
πτώση τού κινήματος, στό φόβο τής
άνεργίας (οί Εργατικοί είχαν κλεί
σει 300 ορυχεία, ένώ ή Θάτσερ «μό
νο» 903), σ' ένα νόμο πού είχε περά
σει τό 1977 ό «άριστερός» Τόνυ
Μπέν καί πού δημιουργούσε έξωφρενικές μισθολογικές διαφορές άνάμεσα στούς άνθρακωρύχους, μέ άποτέλεσμα τή διαίρεσή τους σέ «προνο
μιούχους» καί μή καί τέλος στό γεγο
νός ότι τό στόκ τού διαθέσιμου
άνθρακα έφτανε γιά 26 περίπου βδο
μάδες.

Αύτό πού δέν ύπολόγισε ή Θάτσερ
ήταν τό γεγονός, ότι ή μακρόχρονη
πάλη γιά αύξήσεις είχε παράγει ένα
στρώμα νέων μαχητικών άνθρακωρύ
χων, κύρια «άντιπροσώπων τμημά
των έξώρυξης», πού ξεπερνώντας τή
μετριοπάθεια τής ήγεσίας τού συνδι
κάτου τους (τής NUM) έπιδίωξαν τήν
έπέκταση τής άπεργίας πέρα άπ' τά
όρυχεΐα πού έκλειναν, όργανώνοντας
τίς λεγάμενες «κινητές πικετοφο
ρίες» (flying pickets4). Οί «κινητές
πικετοφορίες» έχουν μιά όλόκληρη
παράδοση στό βρετανικό έργατικό
κίνημα πού ξεκινά άπ’ τή μεγάλη

άπεργία τού Λανκασάιρ τό 1842 καί
φτάνει στήν άπεργία τών άνθρακωρύ
χων πού έριξε τή συντηρητική κυ
βέρνηση τό 1974.
Μπαίνοντας στόν τρίτο μήνα τής
άπεργίας, τίποτα δέν έχει δείξει
ποιος θά βγει νικητής άπ' αύτή τή
σύγκρουση πού έχει άναδειχτεϊ σέ
κεντρικό πολιτικό γεγονός τήν Βρε
τανία. Ή άστυνομική καταστολή έ
χει φέρει πρός τό παρόν τά άντίθετα
άπό τά άναμενόμενα άπό τή Θάτσερ
άποτελέσματα. Ό τελευταίος νόμος
πού ψήφισαν οί Συντηρητικοί καί
άπαγορεύει τίς άπεργίες συμπαρά
στασης είναι άμφίβολο άν θά χρησι
μοποιηθεί. Τό Εργατικό Κόμμα στέ
κεται άνίκανο νά δραστηριοποιηθεί,
καθώς έντάσσει κι αύτό στήν πολιτι
κή του τό κλείσιμο τών όρυχείων. ’ Η
T.U.C. (ή βρετανική ΓΣΕΕ) προσπα
θεί νά παίξει ένα μεσολαβητικό ρό
λο, κάτι πού ήδη έχει προταθεϊ άπό
τόν Economist5! Ή ήγεσία τών άν
θρακωρύχων βγάζει άνακοινώσεις
«μετριοπάθειας» πού τίς άναιρεΐ μέ
σα σέ λίγες ώρες κάτω άπ- τήν πίεση
τών γεγονότων. Ό βρετανικός Τύπος
μιλά γιά καθοδήγηση τής άπεργίας
άπό «άκροαριστερούς» τού Socialist
Workers Party καί τού Militant6.
Ούτε ή ’Εθνική Ένωση Ανθρα
κωρύχων, ούτβ ή Κρατική Επιχείρη
ση "Ανθρακα ξέρουν τί θά συμβεΐ. Οί
κινήσεις καί τών δυό είναι πολύ
προσεκτικές. Κι οί δυό ξέρουν καλά
δτι όποιοδήποτε μικρό λάθος θά έχει
σοβαρές συνέπειες. Αύτό είναι σημά
δι άδυναμίας γιά τήν Κρατική Ε π ι
χείρηση, άλλά έξίσου τό γεγονός ότι
ή άπεργία δέν έχει άκόμα καταφέρει
νά τραβήξει τούς χιλιάδες άνθρακω-

ρύχους τού Νότιγχαμ δηλώνει καί
τήν άδυναμία τού κινήματος. Όποιαδήποτε πρόβλεψη θά ήταν αύτή τή
στιγμή παρακινδυνευμένη.
Κώστας Πίττας
1. 'Εφημερίδα Socialist Worker
28/4/84.
2. 'Εφημερίδα Socialist Worker
14/4/84.
3. Economist 21/4/84.
4. Περιοδικό Socialist Review, 'Απρί
λης 1984.
5. Economist 21/4/84.
6. Εφημερίδα Guardian 19/4/84

μης σέ πανευρωπαϊκό έπίπεδο ζητών τ α ς π α ρ ά λ λ η λ α άπό κάθε
δημοκράτη νά προσυπογράψει μιά
έκκληση πού άπευθύνεται στόν ίταλό
πρόεδρο Σάντρο Περτίνι καί άπαιτεΐ
νά βελτιωθούν οί συνθήκες κράτη
σης τών πολιτικών κρατουμένων καί
νά γίνουν σεβαστά τά δικαιώματά
τους.
"Αν καί τό ιταλικό σύνταγμα:
— άναγνωριζα κι έγγυάτω τό άπαραβίαστο τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων»
(άρθρο 2ο)
Ό λ'α ύ τά στήν πράξη καταστρα
τηγούνται κατάφωρα. Κι έπειδή πρό
κειται γ ι' άνθρώπους πού κατηγορούνται γιά ένοπλες άντικρατικές ένέργειες, κανένα μεγάλο κόμμα δέν δια
μαρτύρεται γιά τήν μεταχείρηση πού
τούς έπιφυλάσσεται, καμιά δημοκρα
τική συνείδηση έπώνυμων «άριστερών» διανοουμένων (έκτος έλαχ ι
στών εξαιρέσεων) δέν άφυπνίζεται.
"Ηδη, όταν δημοσιεύτηκε ή έκκλη
ση τών Φό-Ράμε σέ 17 φυλακές οί
κρατούμενοι είχαν κατέβει σέ άπερ
γία πείνας: Σπολέτο - Άριάνο Ίρπίνο - .Φότζια - Νουόρο - Πιανόζα Ρεμπίμπια G7 - Σάν Βιττόρε - Λέ
Νουόβε - Βόγκερα - Νοβάρα - ”Ασκολι Πιτσένο - Ρέτζο Έμίλια Τράνι - Πάλμι - Φοσομπρόνε - Κούνεο - Μεσσήνη.
Α.Γ.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ:
Νέα κινήματα
ΙΤΑΛΙΑ:
Ή σκοτεινή
πλευρά
"Αν νομίζατε ότι μονάχα ή Δυτική
Γερμανία έχει προωθήσει τόσο πολύ
τήν «τεχνολογία έγκλεισμοΰ» γιά
τήν έκμηδένιση τών πολιτικών κρα
τουμένων σάν ανθρωπίνων ύπάρξεων,
οί συνθήκες πού έπικρατοΰν ΣΗΜΕ
ΡΑ στίς Ιταλικές φυλακές έρχονται
νά σάς διαψεύσουν.
Στήν ίδια τήν ’Ιταλία ή αποκάλυ
ψη τού γεγονότος προσκρούει κατά
κανόνα σ'ένα τοίχο ένοχης σιωπής
ή θεωρείται «συνηγορία τής Τρομο
κρατίας». Χρειάστηκε μιά πρωτοβου
λία τής Φράνκας Ράμε καί τού Ντάριο Φό γιά νά πάρει κάποια μεγαλύ
τερη δημοσιότητα: συγκέντρωσαν
ό,χι δημοσιεύτηκε τό τελευταίο διά
στημα στόν ιταλικό τύπο, καθώς καί
μαρτυρίες-καταγγελίες τών ίδιων τών
κρατουμένων, δημοσίευσαν ένα μεγά
λο μέρος στήν έφημερίδα «II Manife
sto» (22.3.84) καί ξεκίνησαν μία καμπάνια ένημέρωσης τής κοινής γνώ

Στο πολύ καλό τεύχος τού περιο
δικού «Λατινική Αμερική» (τευχ. 5)
διαβάζουμε ένα άφιέρωμα στό Ρ.Τ.
(κόμμα τών έργαζόμενων) τής Βραζι
λίας.
«... Άρνούμενο τήν παγίδα τής
«ένότητας τής άντιπολίτευσης» καί
θεωρώντας τόν άγώνα γιά τίς πολιτι
κές έλευθερίες άξεχώριστο άπ' τόν
άγώνα γιά τήν οικονομική καί κοινω, νική άπελευθέρωση, τό Ρ.Τ. άποφάσισε νά κατεβάσει τούς δικούς του
έργατικούς υποψήφιους τό 1982. Ή
κινητοποίηση τών έργαζομένων κα
τόρθωσε νά έπιβάλει τήν ύποψηφιότητα τού Λούλα καί τών άλλων συνδικα
λιστών, πού είχαν καταδικαστεί γιά
τίς άπεργίες...»
Στό Σάο Πάολο, στήν πλέον βιομη
χανική πόλη, σέ συνθήκες στρατιωτι
κής δικτατορίας, τό Ρ.Τ. κέρδισε
10,3%. Σήμερα τό Ρ.Τ. άποτελεί τήν
άριστερή συνιστώσα κατά τής δικτα
τορίας καί νά φαντασθεΐτε προέκυψε
άπό πολιτικούς πυρήνες καί συνδικα
λιστές παράνομης δράσης. «Τό Ρ.Τ.
ένα κόμμα χωρίς άφεντικά» μέάντίπαλο άκόμα καί φιλοσοβιετικό Κ.Κ. Στή
Νότια Αμερική υπάρχει έδαφος.
Δ.Τ.
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Ο ΐ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ τής 17 ‘Ιουνίου συμπί
πτουν μέ τήν πιό μεγάλη κρίση πού γνώρισε ή
ΕΟΚ άπό τήν ίδρυσή της.
‘Η κρίση αυτή ώφείλεται άφενός στίς συνέ
πειες τής διεθνούς οίκονομικής συγκυρίας καί
άφετέρου στό γεγονός δτι ποτέ ή ΕΟΚ δέν
κατόρθωσε νά ξεπεράσει τά όρια άπλής τελωνειακής ένωσης, πού έξασφάλισε τήν άνεξαρτησία τής «Κοινής» Εύρώπης σέ άγροτικά προϊό
ντα καί βοήθησε τή βιομηχανία τών διαφόρων
κρατών της, Ιδίως τής Γαλλίας καί τής Γερμα
νίας, ν’ άνθέξουν τό συναγωνισμό τών ΗΠΑ καί
τής 'Ιαπωνίας.
Σέ τελευταία άνάλυση, ή κρίση τής ΕΟΚ
όφείλεται βέβαια στην ιστορική πιά άνικανότητα τής άστικής τάξης τής Εύρώπης, νά ένοποιηθεϊ μέ τή μορφή μιας πραγματικής δημοκρατι
κής όμοσπονδίας τών Κρατών καί τών Λαών τής

ΑΓΓΛΙΑ
Μέ τή σκέψη
στους
ανθρακωρύχους...
Α ν ΓΕΝΙΚΑ στήν Ευρώπη οί Εύρωεκλογές
παίρνουν τήν μορφή ένός «γκάλοπ», όπου τά
κόμματα άπλώς καταμετρούν τίς δυνάμεις τους,
στήν Βρετανία αύτό ισχύει περισσότερο άπό
όπουδήποτε άλλοΰ.
Οί Συντηρητικοί, έχουν ήδη δείξει μιά άξιοσημείωτη έπιθετικότητα στήν προώθηση τών θέσε
ων τού βρετανικού κεφάλαιου μέσα στά πλαίσια
τής ΕΟΚ. Χωρίς νά βάζουν ζήτημα αποχώρησης
άπό τήν Κοινότητα, καλλιεργούν ένα κλίμα πού
περισσότερο στρέφεται ένάντια στούς άλλους
«έταίρους» παρά στήν ΕΟΚ σάν σύνολο.
Ή προπαγάνδα τών ’Εργατικών άντανακλά
καί τίς διαφορετικές άπόψεις πού ύπάρχουν στό
κόμμα. Ό άντι-ΕΟΚισμός τους κλιμακώνεται
άπό τήνέπίσημη μετροπαθή θέση τού Νήλ Κίνοκ
μέχρι τόν «έντονο» λαϊκίστικο άντι-Εύρωπαϊσμό
τής «άριστερής» πτέρυγας τού Τόνυ Μπέν (πού τό
1980 είχε κυκλοφορήσει άφίσα πού παρουσίαζε
τίς βρετανικές νήσους καλυμμένες μέ τήν σημαία
νά πνίγονται άπό ένα χέρι πού έγραφε ΕΟΚ).
Τά ίδια Ισχύουν περίπου καί γιά τό μικρό
Κομμουνιστικό Κόμμα, πού αυτή τήν έποχή
έκτός τών άλλων άντιμετωπίζει καί έσωτερικά
προβλήματα, καθώς ή διαμάχη άνάμεσα στήν
κυρίαρχη εύρωκομμουνιστική πτέρυγα καί τούς
φιλοσοβιετικούς έχει άρχίσει νά ξαναπαίρνει
άξιοσημείωτες διαστάσεις.
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Εύρώπης.
'Οπωσδήποτε, οί πιό συνειδητοί κύκλοι τής
άστικής εύρωπαϊκής τάξης είναι άποφασισμένοι
νά διατηρήσουν τό σημερινό πλαίσιο τής ΕΟΚ,
νά τό διευρύνουν καί νά τό ισχυροποιήσουν
περισσότερο. Κι αύτό, τόσο γιατί μόνο σέ
εύρωπαϊκή βάση θά μπορούσαν ν’ άντιμετωπίσουν τόν άνερχόμενο άνταγωνισμό τών ΗΠΑ
καί τής ’Ιαπωνίας, όσο καί τόν κίνδυνο πού
αισθάνονται έκ μέρους τής Σοβιετικής Έ νω 
σης.
Ε πειδή έπίσης έχουν χάσει τήν εμπιστοσύνη
τους στήν «προστασία» τής πυρηνικής όμπρέλας τών ΗΠΑ καί γ ι’ αύτό σκέφτονται σοβαρά
τώρα νά προχωρήσουν σέ «κοινή» δίκιά τους
«πυρηνική» έπίσης «άμυνα».
Βρισκόμαστε έτσι μπροστά σ ’ ένα πλαίσιο
άστικής «ένοποίησης» ένός μέρους τής ΕύρώΣτήν ύπόλοιπη άριστερά τά πράγματα άντικατοπτρίζουν τή συνολική κατάσταση τού κινήμα
τος σέ συνδυασμό μέ τίς έπιλογές τής κάθε
όμάδας ξεχωριστά.
Τά διάφορα κινήματα, άπό τό άντιπολεμικό
(γύρω άπό τήν CND) μέχρι τό φεμινιστικό,
προσπαθούν νά έκφραστοΰν μέσα άπό τό Ε ρ γα
τικό Κόμμα. Ή έγκατάσταση τών Πέρσινγκ καί
Κρούζ στό Γκρήναμ Κόμμον σημάδεψε καί τήν
ύφεση τού άντιπολεμικού κινήματος, στερώντας
του ταυτόχρονα καί τήν ύλική βάση γιά αύτόνομη δραστηριότητα. Τό ’Εργατικό Κόμμα ήταν
μιά εύκολη λύση.
Στήν άκρα άριστερά οί τρεις μεγαλύτερες
όργανώσεις έχουν έντελώς διαφορετική προσέγ
γιση στό ζήτημα τών Εύρωεκλογών.
Η 4η Διεθνής (I.M.G.) ακολουθεί κατά πόδας
τήν άριστερή πτέρυγα τού Εργατικού Κόμματος,
έχοντας σχεδόν πάψει τήν όποια αύτόνομη
δραστηριότητά της.
Τό Workers Revolutionary Party (άντίστοιχο
τής ΕΔΕ) κατεβαίνει στίς Εύρωεκλογές, κάτι τό
άναμενόμενο, άφοΰ είναι πάγια τακτική του άπό
τήν ίδρυσή τους καί μετά.
Ή μεγαλύτερη άπό τίς τρεις όργανώσεις, τό
Socialist Workers Party, άπαξιώνει νάάσχοληθεϊ
μέ τό ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στίς
άρχές Μάη είχε βγάλει μισό έκατομμύριο προκη
ρύξεις καί 80.000 άφίσες γιά τήν άπεργία τών
άνθρακωρύχων καί καμία γιά τίς Εύρωεκλογές.
Τό άναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι πέρα
άπ’ τίς έπιλογές κάθε κόμματος ή όργάνωσης,οί
πάντες είναι άναγκασμένοι νά δράσουν σ ’ ένα
περιβάλλον πού κεντρικό του στοιχείο είναι τό
κλίμα πού διαμορφώνει ή άπεργία τών άνθρακω
ρύχων. Οί Εύρωεκλογές, πού ούτως ή άλλως
άποτελούσαν πάντοτε δευτερεύον γεγονός στήν
Βρετανία, αύτή τήν στιγμή έχουν έξοστρακιστεί
στό περιθώριο άπό τίς άλυσίδες τών άνθρακωρύ
χων έξω άπ ’ τά όρυχεϊα του Γυοκσάιρ καί τού
ΝότιΥΧαΡ
Κώστας Πίττας

πης, πού δέν πρόκειται νά καταλυθεϊ γρήγορα.
Μέσα σ ’ αύτά τά πλαίσια θ ’ άναγκαστεΐ τό έργατικό καί σοσιαλιστικό κίνημα κάθε εύρωπαϊκής χώρας νά δράσει καί νά τό χρησιμοποιήσει
γιά τόν δικό του ιστορικό σκοπό πού ’ναι ή
Δημοκρατική ’Ομοσπονδία Κρατών καί Λαών
τής Εύρώπης άπό τήν Πολωνία έως τήν Πορτο
γαλία, τήν Ε λλάδα καί τήν Κύπρο. Μέσα
σ ’ ένα τέτοιο πλαίσιο βρίσκει καταρχή τίς
πραγματικές της διαστάσεις κάθε νικηφόρα ρι
ζική κοινωνική άλλαγή σέ όποιαδήποτε εθνική
βάση. ’Αλλιώς υπάρχει βέβαια ή δυνατότητα
ν ’ άρχίσει σέ όποιαδήποτε έθνική καί μόνο
βάση ή «άνοικοδόμηση» τού «σοσιαλισμού»
άλλά ή όλοκλήρωσή του ή άκόμα ή σοβαρή του
σταθεροποίηση μόνο σέ ευρωπαϊκή, καταρχή,
κλίμακα μπορεί ν’ άντιμετωπιστεϊ.
’Από τήν άποψη αύτή οί Εύρωεκλογές του
’Ιουνίου δίδουν τήν ευκαιρία μιας ευρύτατης
προπαγάνδας τών βασικών αύτών θεμάτων, καί
ταυτόχρονα γιά τήν έκφραση ένός κοινού μετώ
που τού όλου φάσματος τού εύρωπαϊκοΰ εργατι
κού καί σοσιαλιστικού έργατικού καί σοσιαλι
στικού κινήματος πάνω σ ’ ένα κοινό πρόγραμ
μα, όπως π.χ. ή πάλη κατά τών πυρηνικών
όπλων, τής άνεργίας (γιά τίς 35 ώρες), κατά τών
μέτρων πού πλήττουν τούς ξένους εργαζόμενους
σέ κάθε εύρωπαϊκή χώρα, καθώς καί εκείνων
πού πλήττουν γενικότερα νέους, γυναίκες, έθνικές μειονότητες κλπ. Ή πάλη έπίσης γιά τήν
προστασία τού οικολογικού περιβάλλοντος.
Δυστυχώς, έξω άπό τούς Πράσινους τής Γερ
μανίας, τόσο ή Επαναστατική Ά ριστερά, όσο
καί τά διάφορα νέα κοινωνικά κινήματα, παρου
σιάζονται διασπαρμένα σ’ αύτές τίς έκλογές ή

δέν πρόκειται καθόλου νά συμμετάσχουν. Πρό
κειται γιά πρόσθετη εκδήλωση γενικότερης
κρίσης σ ’ αυτόν τό χώρο, πού δέν ξεπεράστηκε
άκόμα.
Δέν έχει άκόμα ώριμάσει συνείδηση καί έπομένως καί θέληση γιά ενιαίο κοινό μέτωπο
όλων αύτών των δυνάμεων, πάνω σ ' ένα κοινό
ελάχιστο, άλλά ώστόσο βασικό, πρόγραμμα.
Ό τα ν π.χ. ορισμένοι οίκολόγοι άπορρίπτουν
τή συγκυριακή συμμαχία μέ δυνάμεις τής ’Επα
ναστατικής ’Αριστερός, καί θεωρούν δτι αυτοί
καί μόνο άποτελούν τήν έναλλακτική λύση,
άμαρτάνουν ταυτόχρονα άπό άδικαιολόγητη έ
παρση καί θεωρητική άδυναμία. ’Αλλά αύτό
είναι άλλη ιστορία πού χρειάζεται λεπτομερέ
στερη άνάλυση.
Ό σ ο ύπάρχει άκόμα καιρός, εύχή θά είναι νά
συγκροτηθούν κοινές λίστες άπό έγκυρους άντιπροσώπους τόσο τών νέων κοινωνικών κινημά
των (οίκολόγων. Γυναικών, ιδίως) όσο καί τού
έργατικού καί σοσιαλιστικού κινήματος, πού
δέν έντάσσεται στά σχήματα τής παραδοσιακής
Ά ριστεράς, καί στις όποιες λίστες θά μπορού
σε νά δοθεί υποστήριξη (κριτική πάντα υποστή
ριξη) στις Ευρωεκλογές.
Τέοια προσπάθεια πήγε νά γίνει στή Γαλλία,
άλλά φαίνεται νά ναυαγεί μπροστά στήν άδιαλλαξία των Οίκολόγων, καί τούς μικρούπολογισμούς άφενός ήγετών τού P.S.U., ορισμένων
άποβληθέντων κομμουνιστών όπως ό Fizbin,
καί άφετέρουν άρχαιο«τροτσκιστικών» κατα
στάσεων, όπως τό P.C.I. (οί Λαμπερτίστες) καί
ή Lutte Ouvrière.
9.5.84
Μ.Ν. Ράπτης

Μετά τόν Νέγκρι
ό Έντσο Τόρτορα
Ένα χρόνο μετά τήν άνάδειξη τού Τόνι Νέγκρι
σάν βουλευτή τού Ριζοσπαστικού κόμματος, ό
Μάρκο Πανέλλα προτείνει στή λίστα τού κόμμα
τός του ένα δημοσιογράφο-ύπόδικο πού κατηγορείται γιά κάποιες «σκοτεινές» έπαφές μέ τήν
Καμόρρα γιά διακίνηση ναρκωτικών. Τό Ριζο
σπαστικό Κόμμα, θέλοντας νά στρέψει τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης στό απαράδεκτο καθε
στώς τών προφυλακίσεων, πού μπορεί νά διαρκέ
σουν χρόνια όλόκληρα μέχρι νά γίνει ή δίκη, καί
τών πολιτικών κρατουμένων, προσανατολίστηκε
στήν άρχή στήν ύποβολή υποψηφιότητας κά
ποιου πολιτικού κρατουμένου (τού Τζουλιάνο
Νάρια πού κρατείται στίς φυλακές τής Ρεμπίμπια). Τελικά αύτό δέν μπόρεσε νά ύλοποιηθεί
γιατί τούς έχουν στερήσει τά πολιτικά τους
δικαιώματα. Ή αποδοχή τήςΰποψηφιότηταςάπό
τόν ίδιο τον Τόρτορα (μέλος τού Φιλελεύθερου
Κόμματος) — γιά τόν όποιο είναι διάχυτη ή
πεποίθηση στήν κοινή γνώμη ότι είναι άθώος —
ξαναβάζει, άπό άλλη πλευρά, τό ζήτημα, μιά καίό
ίδιος (πού σήμερα βρίσκεται σέ «κατ’ οίκον
περιορισμό») υπόσχεται «νά άφιερώσει τό ύπόλοιπο τής ζωής του σ ' αυτούς πού υποφέρουν άπό

τήν καταπίεση ένός άδικου κι άπάνθρωπου
συστήματος δικαιοσύνης».
Αξίζει ίσως έδώ νά μεταφερθεί ή γνώμη τού
Μάριο Καπάννα, βουλευτή τής «Προλεταριακής
Δημοκρατίας»: «Συμφωνώ μέ τήν έπιλογή τού
Τόρτορα, άνεξάρτητα άν οί δικές μου ιδέες είναι
κατά πολύ διαφορετικές άπό τίς δικές του. Αύτό
πού μέ έξοργίζει όμως είναι ότι οί έφημερίδες θά
βάλουν τή δίκιά του φωτογραφία μονάχα στίς
σελίδες τους. Εγώ, αντίθετα, θά έβαζα τίς
φωτογραφίες καί τών 28.000 (!) προφυλακισμέ
νων σ 'α ύ τή τή χώρα πού περιμένουν νά γίνει
κάποτε ή δίκη τους».
^ ρ.

ΓΑΛΛΙΑ
Συνέντευξη του Jean Pierre Vigier

Τί προοπτικές υπάρχουν γιά τή συμμετοχή
άλλου αριστερού σχήματος, πέρα απ’ τό ΚΚΙ
στίς ευρωεκλογές;

Γαλλία είναι ή αδυναμία τής άριστεράς νά διαμορ
φώσει μιά έναλλακτική άριστερή πολιτική.
Υπάρχει μιά γενική αναφορά τής «άλλης
άριστεράς» στήν Εύρώπη;

Ή Convention δέν συμμετέχει τελικά στίς έκλογές γιατί δέν στάθηκε δυνατό νά βρεθεί κοινή βάση
μέ άλλες άριστερές δυνάμεις καί νά έκφρασθεϊ ή νά
καταγραφεί μιά τάση αριστερά τού ΚΚ άποφασισμένη νά τοποθετηθεί μέ σαφήνεια ένάντια στήν
πολιτική τής αριστερός στή Γαλλία. Αϋτόάναφέρεται κύρια στά δύο βασικά θέματα:
1) Κριτική πρός τήν νέα νατοϊκή-άτλαντική
πολιτική τής Γαλλίας.
2) Καταδίκη τής νέας οικονομικής πολιτικής
μονεταριστικής έμπνευσης πού έναρμονίζεται μέ
τήν πολιτική Reagan, τού IMF καί τής Δ. Γερμανίας.
Από τίς συζητήσεις στήν αριστερά γιά τίς
Ευρωεκλογές ή μόνη λίστα πού σχηματίστηκε είναι
αυτή τρΰ PSU καί τών Rencontres Communistes πού
σέ τελευταία άνάλυση υποστηρίζουν τήν πολιτική
Μιτεράν. Ή μόνη σχετική αντίδραση στήν πολιτι
κή αυτή προέρχεται άπό τό ΚΚ άλλά είναι αυστηρά
περιορισμένη γιατ ί καί αύτόούσιαστικά δέχεται τόν
νέο άτλαντισμό καί κριτικάρει όψεις τής οικονομι
κής πολιτικής άποδεχόμενο τό γενικό προσανατολι
σμό, ένώ ταυτόχρονα συντηρεί τή σύγχυση συμμετέ
χοντας στήν κυβέρνηση τής άριστεράς. Έτσι τό
στοιχείο πού οί Ευρωεκλογές άναδεικνύουν στή

Αύτό έξαρτάται άπό χώρα σέ χώρα. Είναι παρ’ ό
λα αύτά φανερό ότι τό κίνημα ειρήνης πού ήταν ένα
γενικό σημείο άναφοράς, τής όποιας άμφισβήτησης
έχασε τήν αρχική όρμή του άλλά δέν καταστράφηκε
έντελώς. Γιαυτό τό ζήτημα, ή κατάσταση στή
Γαλλία δέν είναι άντιπροσωπευτική Πιστεύουμε
ότι, παρά τίς σημερινές δυσκολίες, ή παρατεινόμενη
κρίση δημιουργεί τίς γενικές προϋποθέσεις γιά
έργατικούς άγώνες πού όμως υστερούν σέ όργανωμένη έκφραση ώστε νά έκφράζονται άμεσα στους
έκάστοτε πολιτικούς άγώνες.
Άλέξης Άρτζιμάνογλου

( Ό Jean Pierre Vigier chai παλιό μέλος τής Κ.Ε. τού
Κ.Κ.Γ. καί τώρα μέλος τής όμάόας Convention καί
ύπεύθννος γιά τή συγκρότηοη τής έναλλακτικής λίστας).
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ΔΙΕΘΝΗ
Κοινό πρόγραμμα των Πράσινων γιά τις Ευρωεκλογές
τήν εισαγωγή νέων έννοιών γιά τόν άφοπλισμό
πού περιλαμβάνουν «καλά επεξεργασμένες μονο
μερείς προκαταρκτικές παραχωρήσεις», ένώ βλέ
πουν τήν άνάγκη «σταδιακής αντικατάστασης τών
στρατιωτικών σχεδίων άμυνας μέ πολιτικά καί
κοινωνικά σχέδια».
Οί θέσεις καί προτάσεις τού προγράμματος
γιά τίς έπιμέρους πολιτικές χαρακτηρίζονται σέ
πολλά σημεία άπό τή ριζική άμφισβήτηση τής
τάξης πραγμάτων πού έπικρατεί στήν Ευρώπη,
όταν γιά παράδειγμα ζητείται:

Τ α ΚΟΜΜΑΤΑ τών πράσινων τής Ευρώ
πης κατάρτισαν γιά τίς Ευρωεκλογές ένα κοινό
πρόγραμμα πού τό ονόμασαν «Σκέψου συνολικά
— δράσε τοπικά γιά μιά πράσινη Ευρώπη». "Αν
καί στην 'Ελλάδα τά ζητήματα τής οικολογίας
καί του περιβάλλοντος δέν φαίνεται ότι μπο
ρούν νά άντέξουν τήν πολωτική σύνθλιψη πού
έπιβάλλεται ήδη πρίν τίς έκλογες, έχει ενδιαφέ
ρον νά έπισημανθεϊ τό γεγονός τής συγκρότη
σης ένός έναλλακτικού σκεπτικού γιά τήν πολι
τική τής Ευρώπης, πάνω σέ μιά άλλη «πράσι
νη» βάση. Ή πρόταση τών οίκολόγων διεκδικεϊ
ότι φέρνει τίς πρώτες καθαρές καί εντελώς νέες
πολιτικές πρωτοβουλίες έδώ καί έκατό χρόνια.
"Αν καί αύτό χρειάζεται άρκετή συζήτηση,
δέν μπορεί νά άμφισβητηθει ότι οί πράσινοι τής
Εύρώπης βλέπουν τά προβλήματα τής οικολο

γίας καί τού περιβάλλοντος μέσα σέ πλαίσια
γενικότερων πολιτικών προβλημάτων τής Εύ
ρώπης, πού άφορούν στήν άποτυχία τών δημο
κρατικών διαδικασιών σέ διάφορα επίπεδα,
στήν άνισοκατανομή τού εισοδήματος, στήν
άχαλίνωτη οικονομική άνάπτυξη, στή σχέση
παραγωγικότητας καί ρύπανσης, στήν άνάπτυξη
τών πυρηνικών όπλων, στίς συγκρούσεις τής
περιφερειακής άνάπτυξης μέ τή συγκεντροποίηση καθώς καί τών άναγκών τού ατόμου μέ τίς
άνάγκες τής κοινωνίας.
Α λλ ά καί μόνο τό γεγονός τής παρουσίασης
ένός κοινού προγράμματος πού προωθείται στίς
έπιμέρους χώρες άπό τούς εκεί φορείς, αποτελεί
μιά πολιτική έξέλιξη καί ταυτόχρονα προϋπόθε
ση γιά τήν προώθηση μιας οικολογικής πολιτι
κής στήν Εύρώπη.
Οί πράσινοι, μέ άρκετή προσοχή, προτείνουν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Οί Γάλλοι Πράσινοι γράφουν στό Σχολιαστή

Οί Πράσινοι της Ευρώπης
Π ε ΡΑ ΑΠ' ΤΟ γεγονός ότι ώς πολιτικό κίνημα
οί Πράσινοι πρέπει νά πάρουν μέρος στίς
έκλογές, οί προσεχείς Ευρωεκλογές βρίσκονται
σέ άμεση σύνδεση μέ τήν οικολογική σκέψη.
Πρέπει νά δείξουμε τήν αλληλεξάρτηση τών
εύρωπαϊκών κρατών, πού στό έπίπεδό του καθένα
δέν είναι δυνατόν νά λύσει προβλήματα όπως:
—ή μόλυνση, πού δέν έχει σύνορα
—ή οικονομία (μιά άνοδος ή πτώση του
μάρκου έχει π.χ. άμεση έπίόραση στή γαλλική
οικονομία)
—οί σχέσεις βορρά-νότου πού συσκοτίζονται
άπ’ τήν ήγεμονία τών δυό συνασπισμών
—οί θεσμοί πού πρέπει νά υιοθετηθούν σέ δυό
βαθμίδες τού πληθυσμού συχνά άλληλοσυγκρουόμενες, μιά ένότητα πιό μεγάλη, τήν ευρω
παϊκή, καί μιά πιό άνθρώπινη, τήν περιοχή.
Αύτή ή εισαγωγή μάς έπιτρέπει νά άπαντήσουμε ταυτόχρονα στίς άκόλουθες έρωτήσεις:
—Συμμετοχή άλλων όμάδων «Πράσινων».
—Συμμετοχή άλλων μειοψηιρικών όμάδων τής
άριστεράς, όπως τό P.S.U., οί κριτικοί κομμουνι
στές, οί άριστεροί ριζοσπάστες κλπ.
Είναι κρίμα πού οί ευρωπαϊκές έκλογές διεξά
γονται μέ έθνικές λίστες, ένώ ένα προχώρημα τής
Ευρωπαϊκής ένότητας δέν μπορεί νά νοηθεί παρά
μέ έκλογές σ 'έ ν α κοινοβούλιο μέ καθολική
ψηφοφορία. Οί λίστες έπρεπε νά ναι ευρωπαϊκές
καί όχι έθνικές.
Σάν πρόδρομοι άπ' όλες τίς χώρες, οί Πράσι
νοι είναι άλληλέγγυοι. Οί πιό πλούσιοι βοηθούν
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τούς πιό φτωχούς, τόσο οικονομικά, όσο καί
πολιτικά (οί δυσαναλογίες στόν τρόπο έκλογής
είναι τεράστιες άνάλογα μέ τή χώρα). Έ τσι έμείς
στή Γαλλία όχι μόνο πρέπει νά ύπερβούμε τό
φράγμα τού 5%, άλλά άν δέν τό κατορθώσουμε
χάνουμε τό βαρύ τίμημα τών 7 έκατ. φράγκων.
Αύτή ή ένότητα τών Πράσινων τής Εύρώπης
στηρίζεται στή διαπίστωση ότι ούτε τά κόμματα
τής άριστεράς ούτε τής δεξιάς δέν θέλουν ή δέν
μπορούν νά παραδεχτούν ότι ή κρίση πού
συγκλονίζει τόν σημερινό κόσμο οφείλεται κατά
βάση στόν παραγωγισμό τών φιλελεύθερων ή
κρατικών κοινωνιών μας.
Ίσως νά έμφανιστεϊ μιά έναλλακτική λύση
στούς πολιτικούς σχηματισμούς όπως τό P.S.U. ή
οί διαφωνούντες στήν αριστερά. "Ας έπιχειρήσουν νά διαρήξουν τόν όμφάλιο λώρο πού τούς
συνδέει μέ τίς ιδεολογίες τού 19ου αιώνα.
Ή έκλογική συγκυρία είναι συχνά τό πλαίσιο
έφήμερων καί περιστασιακών συμμαχιών, οί
βαθιές ιδέες έξαφανίζονται μπροστά στόν μόνο
άμεσο στόχο: νά μάς ψηφίσουν, νά βγάλουμε
άντιπροσώπους.
Γιά τούς Πράσινους οί έκλογές δέν είναι
σκοπός, άλλά μέσο.
Ό διάλογος θά ξαναρχίσει μετά τίς 17 'Ιουνίου
μ' όλα τά ένδεχόμενά του, καί άφοΰ θά έπικρατήσει πάλι ήρεμία. Τότε θά μπορούσε νά γεννηθεί
ένα τεράστιο ένωτικό κίνημα πιό δυνατό.
J. Doucet
έκπρόσωπος τών Πράσινων

— δημοκρατική έρευνα ειδικά προσανατολι
σμένη στήν άποκατάσταση καί διαφύλαξη τής
οικολογικής ισορροπίας
— άπαγόρευση άμεσα τής κατασκευής νέων
σταθμών πυρηνικής ενέργειας καί σταδιακή
διακοπή τής λειτουργίας αυτών πού υπάρχουν
— έγκατάλειψη τής συνθήκης EURATOM
τής ΕΟΚ καί άναδιανομή τών κονδυλίων της
— παραγωγή άγαθών στήν οικολογικά κατάλ
ληλη κλίμακα
— αντικατάσταση τών σημερινών συστημά
των τιμών καί χρηματοδότησης τής γεωργίας
άπό μέτρα πού επιτρέπουν τήν άνάπτυξη παρα
γωγής τροφίμων σέ μικρή καί μέση κλίμακα μέ
μικρή κατανάλωση ένέργειας, ώστε νά άποφεύγεται τό άχρηστο πλεόνασμα <

— άποφυγή του εμπορίου πού υπονομεύει τή
δυνατότητα αύτοσυντήρησης τού Τρίτου Κό
σμου
— μιά παγκόσμια οικονομική καί οικολογική
τάξη πού θά έπιτρέπει στίς περιοχές τής γής μέ
μειωμένη υποδομή νά συμμετέχουν στήν κοινω
νική εύμάρεια
— άνοιγμα τών δρόμων γιά συστηματική
συμμετοχή τών πολιτών στήν πολιτική ζωή τής
Εύρώπης, δηλαδή δημοψηφίσματα μέ λαϊκή
πρωτοβουλία.
Έ τσι, ένώ είναι γνωστά τά όρια στά όποια
μπορεί νά φθάσει ή Εύρώπη κάτω άπό τό
σημερινό πλέγμα τής πολιτικής εξουσίας πού
κυριαρχεί, οί πράσινοι φαίνεται νά έπιχειρούν
στό πρόγραμμά τους τήν άμφισβήτηση αύτής
τής έξουσίας, πού δυσκολεύεται ιδιαίτερα νά
κάνει έστω καί μικρές παραχωρήσεις οικολογι
κού προσανατολισμού.
Ίσ ω ς τό πρόγραμμα τών πράσινων γιά τίς
Εύρωεκλογές υπολείπεται σέ έμβέλεια τής πολι
τικής τους καθημερινής πρακτικής, άποτελεϊ
όμως ενα ντοκουμέντο μέ ίδιάίτερο ενδιαφέρον
άκόμα καί γιά τήν 'Ελλάδα όπου τό περιβάλλον
καί τά ζητήματα τής οικολογίας, αν καί σημα
ντικά, συνεχίζουν νά κρατάνε περιθωριακή θέ
ση στήν πολιτική σκηνή.
Σπύρος Παπαγρηγορίου

Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
’Από άγόρευση της Πέτρα Κελλυ στη Βουλή

Ευρώπη
από τά πάνω;
Τ ΐ Ο ΦΙΑΣΚΟ τών εύρωπαικών συναντήσεων
κορυφής (στήν Αθήνα καί τίς Βρυξέλλες) δέν
προσφέρεται γιά τή δημιουργία εύνοϊκοΰ κλίμα
τος γιά τίς Εύρωεκλογές. Πολλοί πολίτες, άντρες
και γυναίκες, αισθάνονται γελασμένοι, άπατημένοι, όταν αφενός άκούν τίς Κυριακές τούς
πολιτικούς νά τούς λένε πώς τάχα δέν ύπάρχει
έναλλακτική λύση άλλη ά π 'τή ν Εύρώπη καί
άφετέρου βλέπουν τούς ίδιους πολιτικούς τίς
εύρωπαϊκές καθημερινές νά κλωτσάνε ό ένας τό
καλάμι τού άλλου κάτω απ' τήν τράπεζα τών
διαπραγματεύσεων. Τό ναυάγιο τής 'Αθήνας και
τών Βρυξελλών πρέπει νά άποτελέσει αφορμή γιά
νά ξανασκεφτούμε έξαρχής τούς /.άγους ύπαρξης
τής Εύρώπης. Καί αύτή ή δουλειά θά πρεπε νά
γίνει άπό τόν μοναδικό θεσμό τής Κοινότητας
πού νομιμοποιείται άπό γενικές έκλογές, τό
Εύρωπαικό Κοινοβούλιο. Δικό του καθήκον είναι
τώρα νά άσχοληθεϊ μέ τά προβλήματα αύτά, στά
όποια σκοντάφτουν οί κυβερνήσεις μας έκεΐ
ψηλά, έπειδή τά προβλήματα ξεπερνούν τίς
έθνικές διαστάσεις καί είναι βατά μόνο μέ
κοινοτικές λύσεις...
... Τί είναι όμως ή Εύρώπη άπό τά πάνω, γιά τήν
όποια συνεχίζεται ή ρητορεία; "Οσο πιό ασήμα
ντο γινόταν τό ζήτημα «Εύρώπη» στά κράτη-μέλη, τόσο πιό συγκεκριμένη άπέβαινε ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα «πέρα άπό τή θάλασσα»: Γιά τήν
Λατινική 'Αμερική, τήν Αφρική καί τήν 'Ασία
γίνεται αισθητή σάν ένας οικονομικός γίγας πού
παρακολουθεϊται μέ αυξανόμενο φόβο. Γιατί ή
Εύρώπη αύτή χρησιμοποιήθηκε στήν πραγματι
κότητα σέ πρώτο πλάνο άπό συμφέροντα οικονο
μικά καί μεγαλοπολιτικά καί άπό τά μεγάλα
πολυεθνικά συγκροτήματα. Αύτά είναι πού χαρά
ζουν τό πρόσωπο τού νέου αυτού κρατικού
σχηματισμού πού όρκίζεται στό όνομα τής
άνάπτυξης. Οί έπεκτατικοί μηχανισμοί του μετα
βάλλουν όλο καί περισσότερο τά κράτη τής Δυτ.
Εύρώπης σέ έκείνη τήν τρίτη ύπερδύναμη πού
ούτε έπιδιώκουμε ούτε θέλουμε...
... Ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα δέν λειτουργεί. Δέν
έκπληρώνει ούτε κάν τίς συμβατικές της ύποχρεώσεις. Ή Εύρώπη βρίσκεται στό δρόμο τής
μεταβολής της σέ οικονομικό γίγαντα κι έχει
άκόμα καλυμμένες όρέξεις νά γίνει ύπερδύναμη
σάν τίς ΗΠΑ. Ή όλο καί πιό έπιθετική σχέση
της μέ τά κράτη τού Τρίτου Κόσμου, ή άνικανότητά της νά λύσει τά έσωτερικά της προβλήματα
καί ή δυσκολία νά μεταλλάξει τήν πολιτική
ποσοτικής άνάπτυξης σέ μιά πολιτική ποιοτικής
βελτίωσης τής ζωής δείχναν πόσο μακριά βρί
σκεται τώρα ή Ε.Κ. άπό τά κοινωνικά κινήματα,
άπό τούς άνθρώπους.
(Φωνές άπό τούς Χριστιανοδημοκράτες: Κουταμά
ρες!)
Ά π ό τήν ιδέα μιας ένωμένης Εύρώπης δέν
έχουν μείνει πολλά πράγματα, όσο κι άν διακη
ρύσσεται πώς αίρονται τά έμπόδια γιά τήν

:

έλεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και
κεφαλαίων ανάμεσα στά κράτη-μέλη. Έ τσι βλέ
πουμε τίς νταλίκες νά συνωστίζονται πίσω άπό
τίς τελωνειακός μπάρες, ένισχυμένες μέ τίς
διάφορες ντιρεκτίβες καί έντυπα διατυπώσεων.
Καί είναι βαρύ πλήγμα γιά τίς γαλλο-ίσπανικές
σχέσεις καθώς και χλευασμός στήν ιδέα μιας
εύρωπαϊκής κοινότητας τών λαών όταν οί δυό
αυτοί γείτονες βγάζουν έξω τίς κανονιοφόρους
τους, άντί νά λύσουν μέ ειρηνική συνεργασία τά
προβλήματα πού έχουν στήν άλιεια. Αυτό πού
έμεινε είναι ένα γεωργικό ταμείο, γιά τόν παραλογισμό τού όποιου πληρώνει ό γερμανός φορολο
γούμενος δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Επιδο
τούνται ή άποθήκευση, ή παραγωγή, ή πώληση
καί ή καταστροφή πλεονασμάτων. Ακόμα κι
άνάμεσά τους μπλοκάρουνοί χώρες τής Κοινότη
τας τό λεγόμενο έλεύθερο έμπόριο μέ τεχνάσματα
καί προστατευτισμούς.
Πιστεύω πώς ή κοινότητα τών δέκα, όπως κι ή
κυβέρνησή μας, θά έξαντλήσουν έντελώς κι αύτά
τά λίγα ύπόλοιπα τής άξιοπιστίας τους. Ή φάση
τής σύγχισης καί τής έλλειψης προπτικών μέ τίς
όμόφωνες άποφάσεις τής Επιτροπής πρέπει νά
ξεπεραστούν. Ή Ε.Κ. ύποφέρει ύποκρινόμενη
διαρκώς πώς ύπηρετεϊ μιάν εύρωπαική ιδέα, ένώ
άντλεϊ τή νομιμότητά της άποκλειστικά άπό
έθνικά κοινοβούλια Στήν ούσια πρόκειται γιά
μιά πολιτική τής ά\·ιξοπιστια,...
... Θέλουμε νά άντιπροτείνουμε ένα μοντέλο τής
Εύρωπαϊκής ’Εναλλακτικής Παραγωγής. Θέ
λουμε νά αντιπροτείνουμε σέ ευρωπαϊκό έπίπεδο
οικολογικές καί ήπιες λύσεις στόν τομέα ένέργειας καί τεχνολογίας. Πρέπει νά παραμείνουμε
σέ έτοιμότητα. Γιατί τά σημάδια, νομίζω, γίνο
νται όλο και πιό καθαρά, είτε στήν ΕΚ. τό Ν ΑΤΟ
ή στήν Δυτικο-Εύρωπαική Ένωση Ή Εύρωπαική Διάσταση τής Αμυντικής Πολιτικής, όπως
συχνά τήν προβάλλουν ό Φάντς Γιόζεφ Στράους
κι έσεϊς κύριε Ντέργκερ, γίνεται όλο καί πιό
έπίκαιρη. Ή Εύρωπαική Κοινόητα ιδρύθηκε ώς
πολιτική δύναμη καί τέτοια πρέπει νά παραμείνει. Ζητάμε, τονίζοντας αύτή τήν ειρηνική
προέλευση, ή Κοινότητα έπιτέλους νά γίνει έναε
δημιουργικός παράγοντας ειρήνης καί ώς οικο
λογική κοινότητα νά άναπτύξει ά π 'τά κάτω τά
τμήματά της.
Petra Kelly
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Α κ ΟΜΑ ΚΑΙ στό Καστρι ή ζέ
στη ήταν ανυπόφορη έκεΐνο τό
βράδυ. Ή ώρα ήταν περασμένες
δώδεκα. 'Από τήν ανοιχτή μπαλκονόπορτα τοϋ σαλονιού έμπαινε ένα
άπαλό δροσιστικό καί ευχάριστο
άεράκι. Οί ιτα λ ικ ές μελω δίες
του '50 πού άκούγονταν σιγά, έδι
ναν ένα τόνο χαλαρό στήν ατμό
σφαιρα. Ό Ά κ η ς καθόταν στόν
καναπέ μ’ ανοιχτό τό πουκάμισο
καί χαλαρωμένη τή γραβάτα. Ή
Μαργαρίτα στήν πολυθρόνα της
πίνοντας ένα αναψυκτικό. Ό Ά ντρέας κουνιαριζόταν στήν καρέ
κλα του. Ό Μαρούδας χωρίς σα
κάκι καί γραβάτα, ίδρωμένος είχε
σωριαστεί στήν άκρη του καναπέ.
Μόνον ό Κατσιφάρας, ντυμένος ά
ψογα, βημάτιζε έτσι χωρίς νά σκέ
πτεται τίποτα...
«Μάγκυ, τήν Πραξιάδου δεν
μπορώ νά τήν προτείνω... είπε ό
Άντρέας δειλά. «Πρώτα-πρώτα μέ
λένε Μαργαρίτα καί όχι Μάγκυ...»
φώναξε άγανακτισμένη «καί δεύτε
ρον ή Πραξιάδου ή άδυναμία μου...
πάρτο έτσι όπως έσένα λόγου χάρη
ή...»
«Μά γιά όνομα του θεού Ά ντρέα...» πρόλαβε ό "Ακης «γιατί
όχι ή κυρία Πραξιάδου. Νομίζω
ότι ή κυρία Πρόεδρος έχει δίκιο...
βέβαια τό Πραξιάδου μοιάζει όλίγον με Φραξιάδου... ’Αλλά καί τό
Αιβάνης.... δέν είναι καλύτερο ....»
καί συνέχισε ό Ά κ η ς φανερά στε
νοχω ρημένος: « Ά ντρ έα είναι ή

σου!!Ν ! “ a“ έ γ Γ
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τη Μαργαρίτα εϊνα, ό Ά κ η ς-υ!
σκεφτηκε έντρομος ό Κατσιφάρ'α-

ι διαισθανόμενος “ μέ°ω ς τόν
κίνδυνο είπε: «Νομίζω Ά ντρέα
πρεπει να τήν προτείνουμε..» Τελικα ό Αντρέας κούνησε τό κεφάλι
του συγκαταβατικά καί είπε: « Ε 
ντάξει θά τήν προτείνω γιά νά δουν
όλοι ότι καί στό Καστρί άκόμα
έχο υ μ ε δ η μ ο κ ρ α τ ικ έ ς δ ια δ ικ α 
σίες!!!»

Ε Κ Ε ΙΝ Η ΤΗ στιγμή χτύπησε τό
κουδούνι τής πόρτας. «Τέτοια ώρα
π ο ιο ς νάναι;» άναρω τήθηκε ή
Μαργαρίτα. Ό Κατσιφάρας ετρεξε
ν ’ άνοίξει. Δέν άργησε νά έμφανισθεϊ ή έπιβλητική φυσιογνωμία
του άνήσυχου Γιώργου Κίσσονα,
του άνθρώπου τού Άντρέα στήν
ΚΥΠ.
«Κύριε Πρόεδρε άσχημα νέα...
πάλι γιά τις Εύρωεκλογές... θά κατέβει ή ΕΔΑ... καί ή ΚΥΠ βρήκε τή
λίστα τών υποψηφίων της... θά μάς
κόψει χιλιάδες ψήφους». Ο Κατσι
φάρας δέν συγκρατήθηκε καί άρπα
ξε τή λίστα από τά χέρια τοΰ
Κίσσονα καί άρχισε νά διαβάζει
«Μ άρκος Β αφειάδης, Μ ανώλης

Γλέζος, Διονύσης Ιαββόπουλος,
Σάκης Καράγιωργας, Παναγιώτης
Κ ατερίνης, Γιώ ργος Ν'ταλάρας,
Μαρία Καρά, Θάνος Μικρούτσικος,
Γιάννης Κακουλίδης..» Ή ατμό
σφαιρα έγινε ξαφνικά βαρειά και
ήλεκτρισμένη.
Ό Άντρέας σηκώθηκε άπό τήν
κουνιστή του καρέκλα βαρύς και
άμίλητος. Ή Μαργαρίτα μάζεψε τά
ποτήρια καί πήγε στήν κουζίνα. Ό
Ά κ η ς έπιασε τό κεφάλι του μέ τά
δυό του χέρια. «Νά τά άποτελέσματα τής Οίησης καί τής Α λαζο
νείας» σφύριξε έξοργισμένος ό Ά 
ντρέας ρίχνοντας φαρμακερές μα
τιές στόν Ά κ η και γυρίζοντας πρός
τόν Κίσσονα άγριεμένος είπε: «Δέν
σου έχω πεϊ ή ΚΥΠ νά μήν άσχολείται μέ έσωτερικά θέματα;» «Κύριε
Πρόεδρε θεωρήσαμε ότι οί Εύρωε
κλογές δέν είναι έσωτερικό θέμα...»
«Τέλος πάντων...» Τότε ήταν πού ό
Μαρούδας είπε: «Έ χω μιάν ιδέα...
κύριε Πρόεδρε...»
Κ α θ ώ ς ό Άρατζαφέρης κατέβαι
νε τήν Ακαδημίας άπό τή Βουλή,
σκεφτότανε όλη αυτή τήν άπίθανη
ιστορία πού τού είχε πει ό Μαρού
δας καί χαμογελούσε...
«Μπράβο στήν ΕΔΑ!! κατάφερε
νά παγιδέψει καί τήν ΚΥΠ!!! Γιατί ό
μεγάλος αύτός Έ λληνας ρεπόρτερ,
τό έπωνομαζόμενο «τσακάλι» τής
Ε λληνικής Δημοσιογραφίας μέ πέ
ντε μόνο τηλέφωνα κατάλαβε ότι ή
λίστα τής ΕΔΑ ήταν άνύπαρκτη καί
τής ΚΥΠ χαλκευμένη. Είναι άλήθεια ότι αύτή ή ύπόθεση δέν τού
άρεσε καθόλου άπό τήν άρχή... ούτε
όέξ... ούτε ναρκωτικά είχε... Ό μω ς
ό Μαρούδας τού ύποσχέθηκε, άν
βρει τρόπο νά μεταπείσει τήν ΕΔΑ,
ό Σκουλαρίκης θά τού 'δίνε μιά
ύπόθεση μέ ναρκωτικά καί όμαδικά
όργιαμαθητριώνστήν Αργυρούπο
λη πού θά γινόταν χαμός. Σίγουρο
βραβείο Δημοσιογραφίας στό ρε
πορτάζ τού Ιδρύματος Μπότση γιά
τού χρόνου!!
Στήν Π ολυκατοικία πού είναι
σχεδόν άπέναντι άπό τή Λυρική
Σκηνή είναι τά γραφεία τής ΕΔΑ. Ό
Άρατζαφέρης μπήκε στό παλιό καί
γραφικό άσανσέρ καί πάτησε τό
κουμπί γιά τόν τελευταίο όροφο...

Ο

ΑΚΗΣ μαζί μέ τόν Γεννήματα
καί τόν Λαλιώτη μπήκαν χαμογελα
στοί στό Πρωθυπουργικό Γραφείο.
« ’Εντάξει κύριε Πρόεδρε τό θέμα
τακτοποιήθηκε. Ή ΕΔΑ μαζί μας...
Οί άνθρωποι κατανοούν τούς κινδύ
νους τής δεξιάς... Μόλις συναντη
θήκαμε μέ τό 'Εκτελεστικό της
Γραφείο... Θά πάρουν τήν πέμπτη
θέση στήν Εύρωλίστα καί όχτώμισι
έκατομμύρια γιά τήν προεκλογική
τους έκστρατεία...»
Ό Άντρέας τούς κοίταζε αύστηρά: «Έ τσι όπως τά πάμε, κάτι ή
συνεργασία μέ τήν ΕΔΑ κάτι οί
άριστεροί λόγοι τού Συνέδριου θά
χάσουμε όλους τούς κεντρώους!!
Καί άντε μετά νά κερδίσουμε τίς
έκλογές...» Τόν κοίταξαν καί οί
τρεις άμήχανα... «Τί κάνουμε τώ
ρα;» βρυχήθηκε ό Άντρέας. Ό
κίνδυνος ήταν φανερός, καθώς καί
τό αδιέξοδο. Τίς έκλογές δέν τίς
χάνει κανείς εύκολα, ούτε τόν σο
σιαλισμό προδίδει... Καί τότε ξαφ
νικά καί αύθόρμητα «Τόν Μαύρο
κύριε Πρόεδρε...» είπαν καί οί τρεις
ταυτόχρονα. Ό Άντρέας στήν άρ
χή ξαφνιάστηκε. Μετά τόσκέφτηκε
καλύτερα. «Μπράβο παιδιά... αύτή
είναι μιά καλή ιδέα πού δέν τήν είχα
σκεφτεϊ καθόλου... Ό Μαύρος έπικεφαλής τής Εύρωλίστας!!! Φεύγο
ντας πέστε στήν Α γγέλα νά μοΰ
κλείσει ένα ραντεβού μαζί του...»
Ο τ α ν ΕΦΥΓΑΝ, ό Άντρέας σή
κωσε τό τηλέφωνο καί πήρε τόν
Κίσσονα. «Γιώργο μου σ 'ευ χα ρ ι
στώ γιά τό κόλπο μέ τή λίστα τής
ΕΔΑ. Δώσε συγχαρητήρια σ 'ό λ α
τά παιδιά τής ΚΥΠ. Τό σχέδιό τους
ήταν καταπληκτικό. Ή ταν ό μόνος
τρόπος νά τούς κάνω νά μού προτεί
νουν τόν Μαύρο!!»
Μετά έκανε πίσω τήν πολυθρόνα
του καί άναψε τήν πίπα του. Είχε
χρόνια νά τήν άνάψει. Σχεδόν άπό
τήν έποχή τής διακήρυξης τής 3ης
Σεπτεμβρίου. «Τούτο τό Συνέδριο»
μονολόγησε χαμογελώντας «θ' άρχίσει μέ Μάρκο καί θά τελειώσει μέ
Μαύρο...»

Παν. Παν
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Μικρά μηνύματα

Μέθεξη

Θέλησες...

Εξαφανίσεις

Καταναλώθηκες
μέσ’ τήν φλόγα τών άπολαύσεων
καί στόν ήδονισμό
άφέθηκες μέ πάθος
τά ικριώματα κρατούν δύο πτώματα
πού δέν υποχώρησαν
δικό σου λάθος νά ξαναρθεις
Βαγγέλης Πολίτης
Μακρυγιάννη 23-27
Αθήνα
Υ.Γ. Αφιερωμένο στή Σίσσυ

Θέλω νά κοιμηθώ.
παρέα μέ τήν άνοιξη
πάνω στό έρωτικό σεντόνι
μιας άνθισμένης κερασιάς
Θέλω νά άναπάψω
τούς φλογισμένους πόθους μου
Πάνω στό άσπρο σου κορμί.
Θέλω νά ζήσω μέσα σου
Θέλω τό κόκκινο κεράσι
τών χειλιών σου
γιά νά γλυκάνω τήν πληγή
πού άνοιξες έσύ πάνω στά
χείλη μου
Θέλω νά γίνω ή καρδιά σου
Θέλω να κλείσω μέσ’ τή
χούφτα μου
τά περιστέρια στήθη σου
Θέλω νά κοιμηθώ στήν
άγκαλιά τής άγκαλιάς σου.
Ντάγκας Γ.

■ Χάθηκε μοτοσυκλέτα B M W R45
(Ά ρ. κινητήρα 6305465, Άριθ. κυκλοφορίας ΖΟ606) άπό Ώριγένους
5-7. Σ’ όποιον τή βρει καί τήν παραδώσει 50.000 δρχ. αμοιβή. Πλήρης
έχεμύθεια — τηλ. 3638937
■ Έ χασά μοτοσυκλέτα HONDA
CBX 400F, άριθ. κυκλοφορίας Υ.Ι.71 άπό τό Χαλάνδρι-Πολύδροσο. (άριθ. πλαισίου 2004616, άριθ. κινητή
ρα 1024868). Γι’ αυτόν πού θά τή
βρει άμοιβή 40.000 καί πλήρης έχεμύθεια. Τηλεφωνήστε 6827920.

Γράψε μου
Δέκα λέξεις γιά σένα:
«Γράψε μου νά συζητήσουμε, άγαπώ
τό διάλογο καί τά έπιχειρήματα··.
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ιωαννίνων 43.
ΠΡΕΒΕΖΑ 48100

Α ,·

Κοκτέιλ

Μέ τήν πίκρα τής μοναξιάς
στό λέω, στό φωνάζω
κάθε στιγμή άπό μακριά...
καθώς τίς ώρες τής ζωής μου
βλέπω νά χάνονται,
νά κρύβονται τρομαγμένες
στή σκιά του ήλιου,
μοναχικές ώρες.
Ναί, έραστής τής θλίψης είμαι καίσοΰ
μοιάζω.
Γ. Ό λγα
'Αθήνα
Υ.Γ. Στον Διονύση άπό τή Λευκάδα
καί σέ κάθε Διονυσία, Διονύση μέ
άγάπη.

Δύο καλά όνειρα, μέσα σέ 200 γραμμά
ρια "Ανοιξης άνακατεμένα μέ μιά
πρέζα άνθρωπιά καί 1500 γραμμάρια
ρομαντισμό.
Λ.

ΤΑΡΑΤΣΩΝ - ΤΟΙΧΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕ
ΝΩΝ - ΠΙΣΙΝΩΝ - ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

’Ανταπόδοση
μοναξιάς

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

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

λεωνίδας α.γεωργιου
ΕΚ Θ Ε ΣΗ : Α Λ Α Μ Α Ν Α Σ 58
ΓΡΑ Φ Ε ΙΑ : Θ Ε Ρ Μ Ο Π Υ Λ Ω Ν
Ν. ΛΙΟΣΙΑ
τηλ. 26.34.674 - 57.41.362

Λ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Ε Σ Κ Ο ΡΝ Ι Ζ Ε Σ ΚΑΙ ΡΟ ΖΕΤΕΣ
(α ντικ α θ ισ το ύ ν τά γύψ ινα)
Δ ΙΑ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Α Τ Ζ Α Μ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Τ Α
ΤΥ Π Ο Υ ΒΙΤΡΩ
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Θέσεις

Η «γνώ ση» των παραμυθιών
ΖΩΗ Β ΑΛΑΣΗ

Β Α ΣΑ ΣΟ ΛΩ Μ Ο Υ

ΞΑΝΘΑΚΗ

Α Ν ΤΩ Ν Η Σ ΔΕΛΩΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟ Σ Ν ΤΕΛΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΣΩΝ

Γιά τή ν κρίση

'νν

/\

ν 'Τ

Η Επανάσταση
των παραμυθιών

Η Τρύπια
Δεκάρα

Εικονονράφπαη

εικονογράφηση:

Εικονογράφηση

Εικονογράφηση

ΝΕΦΕΛΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΠΑΡΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ

ΒΑΣΩ ΨΑΡΑΚΗ

Το μενάΑο
σχέδιο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΝΩΣΗ»

Ο Ακης
και οι άηηοι

ΓΡΗΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΙΛΙΣΙΑ , ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 779.4879 775.4963 778.6441

Τ. Μαστραντώνης: Ή έπιστροφή τών άριστερών
(στό παραβάν τοΰ έκλογικού τμήματος).
X. Θεοχαράς: «Αντιαυταρχική» ’Αριστερά παραδοσιακή ’Αριστερά: Τά δύο πρόσωπα τής
κρίσης.
Ή. Ίωακείμογλου: Ή διαχείριση τής άνεργίας.
Γ. Μηλιάς: Ή κρίση τής Τεχνικής - Επαγγελμα
τικής ’Εκπαίδευσης (Ένας ιδιότυπος ίδεολογικός «ρατσισμός»).
Ν. Κομνηνός: Ή πόλωση τής συσσώρευσης τού
κεφαλαίου.
Γ. Ιταμά της: Γιά τό νόμο τής πτωτικής τάσης
του γενικού ποσοστού κέρδους.
Θ. Τσεκούρας: Κυπριακό: Άπό τήν «ένωση»
στή Ζυρίχη.
Μ. Σπάθής: Ή κυματοσυνάρτηση τής ψυχής.
Α. Ταρπάγκος: Σταθερότητα καί μεταλλαγές στό
καθεστώς καί τή φυσιογνωμία τού στρατού.
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Πρόσκληση
ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟΛΑΥΕΤΕ
ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Σάς προσκαλοΰμε γιά τό καλοκαίρι,
στή δεξιά πλευρά του 'Αγίου Νικήτα,
στό Μεγάλο παραθαλάσσιο τραπέζι
τής Άναστάσεως.
Γιώργος- Ελένη
Κέρκυρας 84
Κυψέλη 'Αθήνα 11363
Κοινοποίηση·. Κοινότητες: Γεναδίου
13, Ά γ. ’Αναστασίας 17, Σπανοχωρίου, Καρνάς, Φρύνης 12, κοινότητα
Κλεοπατρίτσας, κοινότητα ΑΣΟΕΕ,
κοινότητα όσιου Λουκά Πάτρας, κοι
νότητα Μποταϊτίκων, Μαχαιρά 12, και
όλες οι δικές σας προσκείμενες. ^

’Αντιπαροχή
Μοναχική Ι9χρονη ψυχή άπεριορίστου έντάσεως δίδεται άντιπαροχή
έναντι λίγης άνθρωπιάς άπό όποιαδήποτε κοπελιά...
Γράψτε: Άθ. Διάκου 20
ΞΑΝΘΗ

Περιοδικό
Ό σ ο ι ένδιαφέρονται νά συνεργασθούν ή νά γίνουν συνδρομητές στό
νέο περιοδικό ΦΡΑΓΜΑ που τό έκδίδουν τά μέλη τής παλιάς συντακτικής
έπιτροπής του «Διαλόγου» Λεχαινών,
άς γράψουν ή τηλεφωνήσουν στή
διεύθυνση: Θανάσης Κεφάλας Λεχαινά 27053, τηλ. 0623/22.282
Θανάσης Κεφάλας
Λεχαινά

Στέκι
"Οσοι έχετε βαρεθεί τήν καθημερινή
κοροϊδία καί θέλετε νά σπάσετε τόν
κλοιό τής μοναξιάς καί τής άνίας σας
έλάτε νά φτιάξουμε ένα πραγματικά
δικό μας στέκι έπικοινωνίας καί δη
μιουργικότητας. Ό σ οι λοιπόν έχετε
τό άπαιτούμενο κέφι έλάτε. Μέσω
Σχολιαστή.
Σωτ.

ΕΦΕΕ
...Γιά Θεσσαλονίκη
'Αλέξανδρε, μήν περιμένεις τόν έπόμενο Πανσπουδαστικό γιά νά ξαναφα
νείς.
Ά χ μωρό μου!

Φιλία
Είμαι άνθρωπος άνήσυχος καί προ
βληματισμένος καί ζητώ νέους-νέες
ένταγμένους στήν άριστερά καί κουλ
τουριάρηδες μέ τις αυτές άνησυχίεςχόμπυ: κινηματογράφος καί μουσική.
Ένδιαφέρομαι γιά βαθιά φιλία.
Σοφία Σκαρέντζου
Καββαθά 62
Ζωγράφου

Χρονογράφημα

Πρός βορρά
Σήμερα είναι Κυριακή. Τίς Κυρια
κές ξέρεις, σταματά ή ζωή μου. Κάπο
τε ζούσα. Τώρα ένα μυαλό, ποτισμένο
μ - άλκοόλ καί δυό χέρια κιτρινισμένα
άπ' τό τσιγάρο.
Τόσο πολύ καπνίζεις, είχε ρωτήσει.
Αύριο πάλι θά ξαναζώ. 9*/2- 11 */2
Γιώργος, 12-1 Μαρία, 3-5 Γιάννης,
5 '/2-6 '/2 Μαίρη, 7·/2-9,/ 2 Χατζημιχάλης. Τό βράδυ στό μπάρ. Κονιάκ.
Πεντάρι, κατά προτίμηση. Τώρα τό
καλοκαίρι, μπύρα. Καί τό μυαλό έλεύθερο πιά, νά ταξιδέψει στά βόρεια.
'Εκεί πού ζεΐ. Νά δραπετεύσει. Στή
χώρα τών ποιητών. Τών έρώτων. 'Α 
φέλεια; Κακόγουστος έτεροχρονισμός; "Ας είναι...
Αύριο πάλι ξυπνάμε νωρίς.
9 '/2 Γιώργος...
Ν. Ήλιου
Πειραιάς

St

£ * ι*Ρές
αΥΥελ ΐες
Μ ικρά
Μηνά'Ματα

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

Καί πολλούς χαιρετισμούς...
Κ α ι ΠΑΝΩ έκεΐ πού λέγαμε «μπήκε τό καλοκαίρι» καί θά
άρχίσουν τά μπάνια, καί οί βολτίτσες, καί τά σινεμά στις
ταράτσες, καί θά τήν κάνουμε, νόσου, ξεμπουκάρουν oi εύρωεκλογές καί μέ πιάνουν οί μαύρες μου.
Γιατί, όπως καί νά 'ναι, ευρωεκλογές πάει νά πει Στρασβούρ
γο. Καί Στρασβούργο, δσο κι άν μού τραγουδάς «έγώ είμαι
άπ' τήν Ανατολή», πάει νά πεί Ευρώπη. Καί Ευρώπη σημαίνει
«πού μάς πάνε μόνους μας δέκα έκατομμύρια ανθρώπους»;
Ευρώπη λοιπόν κι αστούς νά λένε άτι ό Ρωμιός δέν γίνεται
κράτος. Εύρώπη. Τής Γιουβέντους καί τού ΙΡΑ, τού Μηνά
Κόντου καί τού Κρίστιαν Ντιόρ. Ευρώπη. Τής λιγαριάς καί τού
φασκόμηλου. (Αυτό είναι άσχετο άλλα σκόπιμο. Νά μήν
ξεχνάμε καί τίς ρίζες μας...)
Εύρώπη λοιπόν! Ποιος θυμάται τήν έπανάσταση;
Ό Ά ντρέας βέβαια. ΓΓ αύτό καί παίρνει τά μέτρα του,
προτείνοντας στήν Κεντρική 'Επιτροπή τού ΠΑΣΟΚ τόν Ά ντώνη Δροσογιάννη! Κάτι τέτοια βλέπω, όλοζώντανα, μέρα
μεσημέρι στόν ύπνο μου καί ξυπνώ κατακίτρινος, σίγουρος πώς
φταίει τό νέφος. "Οχι δηλαδή δτι έχω τίποτα μέ τούς λοκατζή
δες τού έμφύλιου άλλά νά: Χωρίς καμιά διάθεση συναισθηματι
σμού, πατριωτισμού καί τά λοιπά, όπως σωστά παρατηρεί καί τό
ραδιόφωνο, άγοράζοντας είσαγόμενα τήν πληρώνουμε όλοι μας.
Κι έσύ κατηφορίζεις τή Σταδίου άναποφάσιστος. Κοιτάς τίς
άφίσες σάν νά μήν ξέρεις τί τρέχει. Φτάνεις στήν 'Ομόνοια κι
άκόμα τό σκέφτεσαι. Ψάχνεις γιά τραίνο ή βγήκες γιά βόλτα;
"Ετσι κι άλλιώς ή λέξη φάμπρικα σέ ξενίζει. Είναι τού
μονοτονικού καί ξενόφερτη. "Ασε πού ή δεκάτη έβδόμη τού
’Ιουνίου πέφτει Κυριακή. Δέν σέ παίρνει νά πεις; «Χτυπούσα
κάρτα καί ξεχάστηκα». Τί κάνεις λοιπόν;
'Από τά Χαυτεΐα ώς τό Σύνταγμα, μέ όλες τίς παρόδους
συμπεριλαμβανόμενες, μεγάφωνα. Πολλά μεγάφωνα. Καί άσμα
τα. Πολλά άσματα. Μέ μάτια κόκκινα άπό τήν άγρύπνια
προσκυνώ τήν χάρη σου λαέ μου βαδίζοντας άνάμεσα σέ
κίτρινα φύλλα θέλω νά τά πώς χωρίς νά μέ ρωτήσουν.
Καί τραγούδια. Πολλά τραγούδια. Κνίτες μέ τόν Φαράκο
κρυμμένο στήν τσέπη τους, φέρνουν πιό γρήγορα τό μέλλον,
τραγουδώντας τόν τελευταίο Ριζοσπάστη μέ τίς άποφάσεις τής
Κεντρικής Έ πιτροπής πού, δόξα σοι ό θεός καί μεγάλη ή χάρη
της, ευτυχώς συνήλθε τό περασμένο Σαββατοκύριακο. Καί
Ρηγάδες μέ τόν Μπάνιά στό πέτο, τόν Κύρκο στό στόμα καί
μάτι κλαμένο, θυμούνται καί πάλι τίς παλιές άξέχαστες έπιτυχίες τους. Καί, «έσεΐς δεξιοί πατριώτες», καί, «έρχόμαστε άπό
μακριά καί πάμε άκόμη μακρύτερα», καί, «ήτανε λάθος μου».
Κόβω λάσπη καί γρήγορα. Ά ν μή τί άλλο δέν είμαι ΚΟΔΗΣΟ καί τό ξέρω.
Ό σ ο σκοτεινιάζει, τά χρώματα ξεθωριάζουν καί χάνονται.
Ό λ ο καί περισσότερο οί προτινές διαφορές τους έξαφανίζονται
καί μένει μπλέ, πολύ μπλέ. "Ισως γ ι' αύτό οί Νεοδημοκράτες τό
παίζουνε ψύχραιμοι. Μπλέ τού μπλέ ή μπλέ τού πράσινου; Λίγο
ένδιαφέρει. Σημασία έχει τί χρώμα φοράνε οί μέρες μας.
Καί ή 'Ελλάδα στόν άστερισμό τού Κατσιφάρα καί τού
Γιαννόπουλου, μπερδεύει τά χρώματα. Βάζει ρόζ καί τό λέει
κόκκινο, βάζει μπλέ καί τό λέει πράσινο κι άρμενίζει ξυλάρμενη
μέ τόν άέρα στά πλάγια. Α λλαγές χωρίς άλλαγή, Πρωτομαγιές
χωρίς στόχο, χειροκροτητές χωρίς όρια. Καί οί Ά ρσένηδες νά
μάς κλείνουν παιχνιδιάρικα τό μάτι άπό τήν τηλεόραση. Είναι
τόσο σκούρα τά πράγματα;
Αύτά λοιπόν καί πολύ συγνώμη άν σάς κούρασα. Ό χ ι, όχι!
Μήν σηκώνεστε! Έ γώ θά κατέβω στήν έπόμενη στάση. Χάρηκα
πάντως πού σάς είδα καί πολλούς χαιρετισμούς στήν κυρία σας.
Βαγγέλης Δεληπέτρος
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Συνολικά ποσοστά χωρίς άκυρα καί άποχές
(πραγματικό έκλογικό μέτρο)
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Συντριπτική νίκτ
ΑΒΕΡΕΛ

υπηρεσία ΕΠΙΣΤΗΜ Η καί
ΖΩΗ τού περιοδικού μας θέλοντας
νά συμβάλλει τόσο στην πληροφο
ρική όσο καί στό ήπιο κλίμα, διοργάνωσε ένα πρωτότυπο γκάλοπ γιά
τίς εύρωεκλογές. Οί συντάκτες τής
ΧΘΕΣΙΝΗΣ ευγενικά προσφέρθηκαν νά παραχωρήσουν τίς σελίδες
τους γιά τή δημοσίευση τής έρευ
νας. Τούς ευχαριστούμε.
Πληροφορούμε τούς άναγνώστες
μας ότι τό γκάλοπ έγινε τίς βραδινές
καί πρώτες πρωινές ώρες, τότε δη
λαδή πού είναι διαπιστωμένο ότι οί
άντιστάσεις τού άτόμου είναι πολύ
μειωμένες. "Αν λάβουμε ύπόψη δέ
καί τούς τόπους διεξαγωγής τού
γκάλοπ (μπάρ) θά πρέπει νά προσθέ
σουμε μία σχετική ποσότητα άλκοόλ στόν όργανισμό τού κάθε ψηφο
φόρου (άντίθετα δηλαδή μέ τίς κα
νονικές έκλογές όπου μέ συνταγμα
τική διάταξη άπαγορεύεται ή χρήση
άλκοόλ). Τελικά πρόκειται γιά τό
μοναδικό «μεθυσμένο γκάλοπ» πού
έγινε σέ προεκλογική περίοδο.
Στό γκάλοπ χρησιμοποιήσαμε ει
δικά τυπωμένα ψηφοδέλτια
καί ξεχωριστή κάλπη γιά τό
κάθε μπάρ. ' Η έπιλογή των μπάρ
έγινε μέ καθαρά έπιστημονικά κρι
τήρια καί είναι έντελώς τυχαίο τό
γεγονός ότι τά 12 άπό τά 14 βρίσκο
νται στό κέντρο τής Α θήνας. ’Ε
ξάλλου πάντοτε κοντά στήν έπιστήμη πρέπει νά βαδίζει καί ή άνθρώπινη άνεση.
Διακινδυνεύοντας λοιπόν τίς
πρώτες έκτιμήσεις άπό τά άποτελέσματα τού γκάλοπ μπορούμε νά
έξάγουμε τό κύριοσυμπέρασμα: Στά
μπάρ κυριάρχησε ή χαμένη ψήφος
καί μάλιστα μέ συντριπτικά ποσο
στά. Τά λευκά, τά άκυρα καί οί
άποχές ώστόσο δέν μπόρεσαν νά
καλύψουν τό ποσοστό τού 25,64%
πού έλαβε τό ΚΚΕ έσ. κερδίζοντας
έτσι έπαξίως τόν τίτλο τού ΝΥΧΤΕ
ΡΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. Είναι κατά
συνέπεια τεράστιο πρόβλημα γιά τό
ΚΚΕ έσ. ή συνταγματική διάταξη
πού ύποχρεώνει τά μπάρ νά παρα
μείνουν κλειστά τήν προηγούμενη
τών έκλογών. ' Ο εύαίσθητος συναι
σθηματικός κόσμος τού καθένα μας,
πού μέ τή βοήθεια ένός ποτού καί
μιας καλής παρέας φανερώνεται
χωρίς άναστολές, άποτελεί προϋπό
θεση γιά τά άποτελέσματα ένός
τέτοιου γκάλοπ.
"Ενα δεύτερο συμπέρασμα τής
έρευνας είναι ή πλουραλιστική τά
ση πού έπικράτησε μέ έξαίρεση τό
χώρο τού Κέντρου πού συνεχίζει
άκόμα καί δώ νά παραμένει τελευ
ταίος στίς προτιμήσεις τού έκλογικού σώματος.
Τέλος ό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ εύχαριστεΐ τούς ψηφοφόρους πού μέ τόση
σοβαρότητα και προθυμία βοήθη
σαν στήν πραγματοποίηση τού
γκάλοπ, άποδεικνύοντας περίτρανα
γιά άλλη μιά φορά τό ρητό ότι «ό
Έ λλη ν παίρνει πολύ σοβαρά την
ψήφο του». Κι έδώ οϊ ψυχαναλυτές
άς βγάλουν τά συμπεράσματά τους.
Α.Θ. - Τ.Υ.
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ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΥΡΑ
-Μεγαλόσχημοι Bullshitters πού
σάς έχω δώσει ώς τώρα όρχ. 300 άλα
έόώ πληρώνονται ατό τέλος. Τόν
άγώνα τόν καλόν ήγώνισμαι, τήν πίστιν τετήρηκα, τόν νόμον τετέλεκα.
-Τριφυλάρα ΟΛΕ!! Γαμιέται ό θρύ
λος καί ό Πειραιάς.
-"Ακυρο καί πολύ τούς είναι.
-Ζωή Λάσκαρη
- ’Αποστόλη σε θέλω, θά σέ περιμέ
νω. Δέν ξέρω όρθογραφία. Είμαι όμορ
φη. Λωξάντρα.
- Άποστολάκη. είσαι όμορφος. Σέ
ποθούμε. Οί γυναίκες σου. Φιλιά στό
Μάρκο. Τί ώρα ξυπνάς τό πρωί άραγε
καί πού τόν πας; ΤΕΡΜΑ. ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ.
-ΛΕΥΚΟ - ΕΡΥΘΡΟ ΞΗΡΟ.
-ΕΣΠΕρος.
-Ν εοφιλΕ Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ω
ΡΑΙΟΙ
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Συνολικά ποοοστά
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Λερναϊα Ύδρα
Οί υποψήφιοι γονείς τής «Λ Ε Ρ Ν Α ΙΑ Σ ΥΔΡΑΣ» καλούνται
σ τ ή βραδιά τής σ ύλληψ ης τήν Π αρασκευή 29 Ιουνίου. 7 μ. μ.
στά γραφεία του Σ Χ Ο Λ ΙΑ Σ Τ Η . Σ 'α ύ τ ή τή συνάντηση θά
συζητηθούν ο/.α τά προκαταρκτικά κα ί μ έ κοινή συμφωνία θά
ο ρ ισ τεί μιά ομάδα πού θά συντονίσει άπό δώ κα ί πέρα τό
έχγείρημα ώ στε νά άπαλ.λαγεί ό Σ χολιαστής α π ' τ ή βαριά
εύθύνη. Παρακαλ,οΰμε όλους νά επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά
τή συμμετοχή τους.

Νεες συμμέτοχες

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

γέρου, άλλά πάντα μοναδικού σέ τέ
τοιες μανούβρες, Λ. Χρηστάκη.
γιά τό περιοδικό Παράθυρο
Τάκης Γασπαράτος
ΠΑΤΡΑ

Φίλε Γιώργο
Άπό τίς πρώτες άπαντήσεις πού
είδα δημοσιευμένες στό τελευταίο τεύχος στοΰ «Σχολιαστή»· άπό έκείνη
τού «TAR» μέχρι έκείνη τού «ΟΜΩΣ» !
φαίνεται πώς γιά τήν έπιτυχία τού
«πειράματος», θά μάς είναι άπαραίτητη ή ιδεολογική συμβολή τού άκουρα- I
στου θεωρητικού τού σέξ, κοινωνικού J
συντάκτη τού περιοδικού σας, Ε. Ά ρανίτση.
Εύγενείς φίλοι,
Θά μπορούσαμε έτσι νά έχουμε
Πάει καιρός τώρα πού ή διάθεση, ή
μιάπνευματική έμβάθυνση στό πρό
συμφωνία, ή διαφωνία, ή άντίθεση καί
βλημα τής έντονης άριστερής περιο
ή όμοφωνία πρέπει ν' άρχίσουν νά
δικής σεξομανίας.
καταγράφονται καί νά λειτουργούν.
Αύτή είναι καί ή μοναδική μας
Μιά τέτοια άνάγκη ύπάρχει καί στό
έπισήμανση.
χώρο τών περιοδικών πού πληθαί
Κατά τά άλλα, σάν άνήσυχο κι
νουν.
άνασφαλές μωρό, λέμε ναί στή συνά
"Αν καί διλήμματα τού ΝΑΙ καί
ντηση τών Πατέρων, θεωρώντας άπαΟΧΙ
είναι πάντα άντιερωτικά, έμείς
ραίτητες γιά τήν άνατροφή μας, παρό
λέμε ΝΑΙ στά περί πράξης — σύλλη
μοιες άπελευθερωτικές σεξουαλικές
ψης — κύησης — τοκετού — γέννη
έμπειρίες. Γνωρίζουμε βέβαια τή δυ
σης ένός πειραματικού τεύχους. Είμα
σμενή άλφαβητική συγκυρία πού μάς
στε λοιπόν υπέρ τής σύλληψής του καί
φέρνει κοντά στό ΟΜΩΣ καθ' ότι
λέμε ΟΧΙ στήν έκτρωση πού τυχόν θά
έμείς Π, μά τό ξεπερνάμε.
έπιδιωχθεϊ.
Μοναδική μας άνησυχία τό πώς θά
Μέ έρωτικούς χαιρετισμούς
μπορέσει νά είναι ΑΝΩΔΥΝΟΣ ό
’Ανθρώπινα δικαιώματα στή Νότιο
τοκετός μιας τέτοιας μητέρας καί,
"Ηπειρο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ή γέννηση
τυφλοπόντικας, ό έρωτικός
τού τέρατος, χωρίς τίς συμβουλές, τού

ΤΥΦΛΟ
ΠΟΝΤΙΚΑΣ

30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Σχετικά μέ τή Λερναία "Υδρα καί
τίς τερατογενέσεις πού κυοφορούνται
τελευταία, ή 'Ελεύθερη Ραδιοφωνία,
ύπενθυμίζει, ότι υπάρχουν καί άλλοι
έκφραστικοί τρόποι, έκτός άπό τά
έντυπα. Κατά τή δική μας έκτίμηση, ή
έκφραση μέσα άπ’ τόν γραπτό λόγο
έχει φτάσει στά όριά της στήν 'Ελλά
δα. Γιατί νά μήν γεννηθεί λοιπόν ένας
ραδιοσταθμός άπό τήν όργιώδη έρωτική συνεύρεση τών έντύπων τού «χώ
ρου»; Ούτως ή άλλως τό ραδιόφωνο
προσφέρεται περισσότερο γιά μια έρωτική σχέση μαζί του.
« 'Ελεύθερη Ραδιοφωνία»

ΑΥΤΟ
Αγαπητέ «ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ»
’Ανήθικη ή πρότασή σας καί ντρέ
πομαι. Πώς έγώ ένα καθωσπρέπει
περιοδικό άπό τήν έπαρχία μπορώ νά
κάνω ένα μωρό μ’ όποιον-όποιον;
Φυσικά τρελαίνομαι γιά ήδονές,
καταφύσιν, παραφύσιν, νόμιμες παρά
νομες... ’Αλλά ένα μωρό είναι μεγάλη
ύποχρέωση, εύθύνη τεράστια καί τά
παιδιά σήμερα έχουν έξοδα (Babylino,
πιάνο, ρυθμική...)
’Απαντώ λοιπόν στήν άνήθικη πρό
ταση:
ΝΑΙ στήν ήδονή, ΟΧΙ στήν τεκνο
ποιία.
Γ Γ αύτό στή συνάντηση — ταπεινή
έπαρχιοτοπούλα — θα ’ρθω χαμηλο
βλεπούσα, έχοντας στήν τσέπη κά
μποσο προφυλακτικά. Σάς άγαπώ (κα
λού-κακού).
Αύτό

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ
Φίλοι τού Σχολιαστή,
Καταρχήν άπαντοΰμε θετικά στήν
πρότασή σας γιά πολλαπλή συνεύρε
ση. Γ ιατί όχι άλλωστε, άφού έχει καλό
σκοπό: τήν άπόκτηση τέκνου. Ή
εύγονική έξάλλου άποτρέπει νά άναμιγνύονται οί φυλές. Ά ν λοιπόν μιά
άπό τίς μαμάδες ή τούς μπαμπάδες τού
μωρού είναι άπό τή Λατινική ’Αμερι
κή, τότε, ίσως τό μωρό βγει πιό ζωηρό
καί περπατήσει πιό γρήγορα!
Ή Συντακτική ’Επιτροπή
τού περιοδικού «ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙ
ΚΗ».

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΙΝΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Ή Κίνηση γιά τά δικαιώματα τών
«ψυχασθενών» ευχαρίστως μετέχει
στήν ιδέα τού «μωρού», γιατί ενώ τή
βρίσκει άρκετά λοξή, δέν τή βρίσκει
καθόλου ξεμωραμένη. Εύχεται λοι
πόν σ ’ όλους, μικρούς καί μεγάλους
νά μή βρεθούν καμιά μέρα φασκιωμέ
νοι σέ κανένα ίδιωιτικό ή δημόσιο
ψυχιατρείο γιατί πιστεύει ότι ή έλευθερία είναι θεραπευτική.

ΛΕΡΑ
...Καίπού λέτε (καίλέει καίόάπλός
λαός) γιά τήν ήλικία σας καλή κι ή
μαλα.,.α σας. Βέβαια καί γιά τή δική
μας ήλικία (18-23) καλή ή μαλα.,.α
"Ετσι άποφασίσαμε μιά πού πάτε νά
κάνετε ΜΩΡΟ, νά σάς βοηθήσουμε
όπου καί όπως μπορούμε. Περ. ΛΕΡΑ
ΞΑΝΘΗ

..
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
ΙΣΑΥΡΩΝ 10 — ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 114 71
ΑΘΗΝΑ.
τηλ. 3630781 — 3643635 — 3643695
κυκλοφορεί κάθε 1η του μήνα
Τεύχος 15, 1η ’Ιουνίου 1984
Δρχ. ΐυυ
'Ιδιοκτησία:

«Γ. Πιτουρόπουλος κ ΣΙΑ» Ε.Ε.
Διαφήμιση: Τ. Ύπέρμαχος
Φωτοσύνθεση:

«Γ. Λεοντακιανάκος καί Υιοί« Ο.Ε.
Δουκίσης Πλακεντίας 31
Φωτογράφιση:

Λ. Μαστραντώνης
Βουκουρεστίου 15
‘Ε κτύπωση:

-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ.
Πάρνηθος 51—53
'Εκδότης:

Γ. Πιτουρόπουλος
Διεύθυνση:

Κ. Βουρνάς
Π. Παναγιώτου
Δ. Ταρράς
Πολιτική:

X.
Π.
Μ.
Α.
X.
Τ.
Γ.

Βερναρδάκης
Γεωργίου
Κακλιδάκης
Λαζαρίδου
Λαζαρίδης
Μαστραντώνης
Μηλιός

Κοινωνία:

Ε. Άρανίτσης.
Ν. Βαφειάδης
Α. Θεοδωρίδου
Λ. Καστάνας
Γ. Καραζάνος
Α. Μαυρομάτη
X. Μαχαίρας
Γ. Οίκονομέας
Μ. Παπαδάκη
Δ. Τρίμης
Τ. Ύπέρμαχος
Τ. Χριστοδουλοπούλου
Α. Ψαρρά
Πολιτισμός:

Θ. Γιάτσιος
Δ. Δεληολάνης
Μ. Θεοδωρίδης
Τ. Καραϊσκάκη
Γ. Μακρής
Γ. Μαργαρίτης
Ν. Μαυρουδής
Δ. Οίκονομάκης
Σ. Παπασπύρου
Α. Περδίκης
Α. Τύρος
Β. Χατζηβασιλείου
Σ. Χρυσουλάκη
Καλλιτεχνική

επιμέλεια:

Α. Άηδόνης
Α. Θεοδωρίδου
Μ. Καλογεράκου
Σ. Παντελάκης
Σκίτσο:

Β.
Π.
Γ.
Σ.
Γ.

Ελευθερίου
Ζερβός
Κουρούδης
Παντελάκης
Χατζάκος

Κόμικ:

Αρκάς
Γελοιογραφία:

Γ. Ίωάννου
Φωτογραφία

Κ. Έλευθεράκης
Συνδρομές:

Εσωτερικού: 6 τεύχη. Δρχ. 600
Εξωτερικού: 12 τεύχη Δρχ. 1200
Ευρώπη: 6 τεύχη δρχ. 850
Ευρώπη: 12 τεύχη δρχ. 1700
Αμερική — Αύστραλία 6 τεύχη δρχ.
1100

’Αμερική — Αύστραλία 12 τεύχη δρχ.
2200

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

Γράμματα
συνεχείς υποχωρήσεις μας είναι πολιτι
λικρινές ρεπορτάζ για τή Μουσουλμα
σμός ή όλισθημα, κάποιος άς δώσει τήν
νική μειονότητα τής Θράκης Η λέξη
άπάντηση.
συγχαρητήρια είναι φτωχή γιά νά άποΘεσσαλονίκη, 7.5 84
Αλλά ή «έρευνα» πολλά θά μπορού
δωσει τά αίσθήματα-μου. Σου στέλνω
’Αγαπητέ «Σχολιαστή»,
σε νά πληροφορηθεί άν καταδεχόταν
κάτι πολύ σχετικό γιά νά τό έρευνήσεις
Διάβασα στήν έπιθεώρησή σας, τού
νά φτάσει ώς τούς Συλλόγους, Ίμβριακαι νά τό προσθέσεις — στό βαθμό πού
Μαΐου, τεύχος 14, τό reportage - Απο
κούς Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, μιά
άληθεύει — στα χαρακτηριστικό παρα
στολή στή Θράκη». Φιλότιμοι καί πο
κι ένα ταξίδι στά νησιά μας καί δαπα
δείγματα «όλοκληρωμένης πολιτικής άνόψυχοι άνθρωποι, παραθέτουν ένα σω
νηρό είναι καί άδυνατο.
ντιμετώπισης» τού προβλήματος άπό
ρό άπ’όσα είδαν κι έμαθαν γιά τή
τήν Πολιτεία
Κι άκόμα θέλω νά πώς πώς έμείς πού
μουσουλμανική μειονότητα τής περιο
ζήσαμε πολλά χρόνια καί σέ ξένες
Φιλικά,
χής, πού συγκινοΰν άλήθεια όλους τούς
χώρες, μέ πίκρα καί άπογοήτευση δια
Παναγιώτης Δημητράς
άνίδεους. Σίγουρα όμως τόσο οι ανίδεοι
πιστώναμε κάθε φορά, πώς έλειπε ή
Κοινωνικός έρευνητής
άναγνώστες, όσο καί οί ίδιοι έρευνητές
στενή πληροφόρηση και διαφώτιση
πού γιά αυτούς πιότερο πρόκειται, άτής διεθνούς κοινής γνώμης, σχετικά
Y Γ. Μήπως ή «μικρή Θράκη» τής
γνοούν τί προσφέρουν τούτη τή στιγμή
μέ τά δεινά πού δοκίμασε ή έλ. μειονό
Αθήνας (τό «γκέτο» τών μουσουλμα- ;
στή -διπλωματική πολιτική τού Έτητα στήν Τουρκία, πάρα τή Διεθνή
νων μεταναστών άπό τή Θράκη), πίσω
βρέν». Γιατί τούτες οί πολύ δύσκολες
άπό τό Γκάζι, πρέπει νά σέ άπασχολήΣυνθήκη τής Λωζάννης, πού τήν προ
στιγμές, μόνο κατάλληλες δέν είναι γιά
σει σα συνέχεια τού ρεπορτάζ; Τό πρό
στάτευε και παρά τό ειδικό καθεστώς
κάποιου είδους δημοσιεύματα, πού τρο
πού προβλεπόταν γιά τά νησιά Τμβρο
βλημα τό ζώ άπό κοντά λόγω γειτνιαφοδοτούν καί ένισχύουν τήν τουρκική
σης τού γραφείου μου.
-Τένεδο. Μιά τραγική πραγματικότητα!
προπαγάνδα πού έτσι νά τά παρουσιά
Αλλά ποιος φταίει; Έμείς ξέρουμε!..
ζει στους Διεθνείς ’Οργανισμούς, σάν
’Εσείς,...
όμολογία ένοχων, τρανταχτά ντοκουμέ
Ψηλά τά χέρια
’Αλλά άκόμα θέλω νά τονίσω πώς
ντα τών κατηγοριών τους.
έμείς πού δοκιμαστήκαμε τόσο βάναυ
Αλλά οί -ύπέρμαχοι τού δίκαιου» ; σα κι άπάνθρωπα, σάν έλληνική μειο
Αγαπητέ κυρ Ύπέρμαχε
πρώτα άπ' τήν άλλη πλευρά θά 'πρεπε
νότητα στή Τουρκία, ποτέ δέν θά έπιθυΚάπου, στίς «άναμενόμενες έκπλήν’ άρχιζαν τήν άνθρωπιστική τους έ
μούσαμε τά ίδια νά άποδοθούν και
ξεις» στό τεύχος 14, υπάρχει λάθος.
ρευνα. Νά κόπιαζαν ένα ταξίδι ώς τήν
σ ’έκείνη τή μουσουλμανική τής Θρά
Κάτι συμβαίνει μέ τά έλληνικά σου
Κων/πολη κι ένα άλλο μέ πλεούμενο j κης. "Αν όμως, αύτοί οί άνθρωποι,
δηλαδή, όχι βέβαια ότι συμβαίνει μόνο
ώς τά νησιά μας, Τμβρο καί Τένεδο,
παρά τή συμπάθεια μας, δέν θέλουν
σέ σένα... άλλά έπίτρεψέ μου νά έξηγηταξίδι δμφς πολύ άμφίβολο άν οί...
ν’ άπαλλαγοΰν άπό τίς παραδοσιακές
θώ:
κατοχικές άρχές θά τούς τό έπέτρεπαν,
άμφιέσεις καί τόν τρόπο διαβίωσής
1. « Ή άμφιαβήτηση αύτή πού θά όγκώάφοΰ ό ξένος πού θ’ άντίκρυζε τήν
τους, γιατί τούς... τρέφει ή μιζέρια,
νεται» γιατί βρέ χριστιανέ; Χάθηκαν τά
κατάντια κείνης, τής άλλη μειονότη
όπως τό ίδιο συμβαίνει και μέ τούς
άλλα ρήματα, όγκώνομαι τά τελευταία
τας, ό νούς του θά σάλευε πού θά
όμόθρησκούς τους, στήν Ανατολή, σί
2000 χρόνια σημαίνει αυξάνομαι κα
διαπίστωνε, μιά γεύση νοστιμιάς, πρω
γουρα δέν φταίει ή Έλληνική Πολι
τ’ όγκο, φουσκώνω, πρήσκομαι, ύπερητόγνωρου ρατσισμού, καί τά δάχτυλά
τεία!
φανεύομαι
του δέν θά ύπάκουαν νά κρατήσουν τήν
Καί τελειώνω γιά νά ξαναπώ πώς
2. -Αι’τό τό κενό ήγεμο ι/α, άποτελεϊ
πένα γιά νά γράψουν όσα γράφτηκαν
αυτού τού είδους έρευνες καί reporta
εύνοικό πεδίο παρέμβασης γιά τό ριζοσπα
στήν έπιθεώρησή σας, γιά τούτη τή
ges, όχι μόνο δέν ώφελοΰν, άλλά βλά
στικό ρεύμα-: πώς τό κενό μπορεί νά
συμπαθή κατά τά άλλα, μειονότητα τής
πτουν καταστροφικά, ένώ μιά καλύτερη
άποτελεϊ πεδίο;
Θράκης.
.καί μεστή διαφώτιση τού ξένου κόσμου
3. «Γιατί είναι ή μοναδική δύναμη πού
Εμείς, σάν πρόσφυγες έδώ, κυνηγη
πάνω στά δίκαια προβλήματα τού έλλημπορεί νά έίηγήσει ικανοποιητικά τήν
μένοι, άπογυμνωμένοι καί στερημένοι
νισμού, άσφαλώς θά άφόπλιζε και θά
καινούργια κατάσταση καί νά παρέμβει
άπό κάθε περιουσιακό άγαθό πού κατεί
άπέτρεπε τούς Μεγάλους καί Δυνατούς
πρός μιά κατεύθυνση διεύρυνσης τής κρί
χαμε στις πατρίδες μας, έπισκεφτήκαμε
προστάτες τής άλλης πλευράς, νά μετα
σης πού είναι καί ή μοναδική δυνατότητα
πολλές φορές αυτούς τούς άνθρώπους
χρωματίζουν τό άσπρο σέ μαύρο καί
παρέμβασης σέ μία τέτοια συγκυρία ».
τής Θράκης καί μαζί τους κουβεντιάσα
άντίθετα, άνάλογα πού τούς βολεύει,
Έδώ ό άναγνώστης σηκώνει τα χέρια
με. Πονεμένοι κι άπογοητευμένοι έμείς,
γιά νά μάς συκοφαντούν και κατηγο
ψηλά. ’Από τήν πρόταση αύτή συνάγε
αισιόδοξοι αυτοί, άνένδοτοι κι άμετάρούν τόσο ξεδιάντροπα!
ται νομίζω, ότι ή μοναδική δυνατότητα
βλητοι! Μαζί τους γυρέψαμε νά γεφυΕύχαρισ τώ
παρέμβασης σέ μιά τυχαία σύμπτωση,
ρώσουμε τίς δυό γειτονικές χώρες, συν
Μιχαηλίδης Παντελής
συνίσταται
στήν... παρέμβαση πρός μιά
δετικός κρίκος άνάμεσα ατούς δυό λα
Θεσσαλονίκη
κατεύθυνση.
ούς, όμως ή γραμμή τού Τουρκικού
Ά ν άπέναντι στή γλώσσα τής έξουΠροξενείου, είναι άλλη! "Οπως άλλη
«Συγχαρητήρια»
σίας,
στή γλώσσα τής έπαγγελματικής
ήταν καί τότε πού στήν έπταετία οί
άριστεράς, άντιπαρατίθεται μιά γλώσσα
«Παπαδοπουλαίοι», άθώοι ή..., τούς
Αγαπητέ Σχολιαστή,
πού παραπέμπει στό πουθενά τότε σί
πρότειναν τήν «πολιτική όμοσπονδία»,
Ένα πραγματικά ξεχωριστό περιοδι
γουρα κάτι δέν πάει καλά.
όμως ή «άλλη πλευρά» καί τότε καί
κό τόλμησε κάτι πρωτοφανές: ένα συ
Κ. Κι ν τής
πάντοτε όπως καί τώρα, ναυπηγούσε
γκλονιστικό, φοβερά... «αντεθνικό», ει
άποβατικά καράβια!
Ό Νίκος Παλαιόπουλος, ΊμβριώΠαλιά τεύχη τού «Σχολιαστή» μπορείτε νά βρείτε:
της, — τώρα ζεΐ στήν ’Αθήνα — πού
ΑΘΗΝΑ:
τόλμησε νά συζητήσει μέ τόν Έλληνα
- Βιβλιοπωλείο «ΕΣΤΙΑ», Σόλωνος 60
Πρόξενο τής Πόλης, τότε πού έπισκέ- Βιβλιοπωλείο «ΘΕΜΕΛΙΟ», Σόλωνος 84
φτηκε τήν Τμβρο, ύστερα άπό έντολή
- Βιβλιοπωλείο «ΝΕΦΕΛΗ», Μαυρομιχάλη 9
τής Έλ. Κυβέρνησης, γιά νά διαπιστώ
- Βιβλιοπωλείο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Ακαδημίας 57
σει τά τεκετενόμενα, σέ λίγες μέρες ό
(έντός στοάς τής Όπερας).
Παλαιόπουλος, στάλθηκε στίς φυλακές
- Βιβλιοπωλείο «ΠΟΡΕΙΑ», Σόλωνος 77.
τής Ανατολής!... Σύγχρονα άκόμα, ό
- Βιβλιοπωλείο «ΒΑΒΕΛ», Ίπποκράτους 68
Τούρκος δημοσιογράφος, ό δημοκρά
- Στά γραφεία τού περιοδικού, Ίσαύρων 10 — Δαφνομήλη
της Ipekci, πού έπισκέφτηκε τήν Τμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κεντρική διάθεση.
βρο, σ υ ν έ χ α ρ η τήν κυβέρνηση
Βιβλιοπωλείο «ΚΟΤΖΙΑ», Τσιμισκή 78
τής "Αγκυρας, άπό τίς στήλες τής έφηΓΙΑΝΝΕΝΑ: Βιβλιοπωλείο «ΔΩΔΩΝΗ 2». 28ης Όκτώβρη 25
μερίδας του, γιά τόν τρόπο καί μεθόδευΗΡΑΚΛΕΙΟ: Βιβλιοπωλείο «ΠΡΑΞΙΣ». Βασ Άνδρεαδάκη 4
ση τού... ξεκληρίσματος τής ρωμιοσύ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Βιβλιοπωλείο »ΠΑΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗ», Σμύρνης 17
νης τών νησιών, ένώ λίγο άργότερα
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Βιβλιοπωλείο «ΜΑΤΙ», Άγ. Λαύρας 18
στήν ’Αθήνα γιά τήν ... έπιβράβευσή
ΠΑΤΡΑ: «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», Κανακάρη 69
του, μετά τή δολοφονία του, θεσπίστη
ΛΑΡΙΣΑ: Βιβλιοπωλείο «ΚΕΡΑΜΟΣ». Κούμα 34
κε καί καθιερώθηκε τό Βραβείο Ipek
ci!... "Αν όλα αύτά τά καμώματα καί οί
Ή άλλη μειονότητα
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Γράμματα
Τό Οιδιπόδειο σύμπλεγμα
Βόλος 7.5. '84
Φίλε Σχολιαστή,
Φοβερή όργή καί κατάπληξη μου
προκάλεσε ή διακοπή τής προβολής
τής ταινίας του Ν. Άλευρά «πέφτουν οί
σφαίρες σαν τό χαλάζι·· άπό τήν ΕΡΤ-2,
άλλά κι όλοι αυτοί πού προκάλεσαν τή
διακοπή άποδεικνύοντας γιά άλλη μιά
φορά τό κατώτατο αισθητικό καί πολι
τιστικό τους έπίπεδο.
Ήταν άπόλυτα φυσιολογικό νά σοκαριστούν οί τηλεθεατές. Όλο αύτό τό
κοινό έχει κορεσθεϊ χρόνια τώρα μέ
παραγωγές μεταπολεμικές άπό μέτριας
έως κατώτατης ποιότητας. Τό κοινό
αύτό έπιπλέον δέν παρακολουθεί σύγ
χρονο Έλλ. κινηματογράφο. Πώς είναι
δυνατόν λοιπόν νά μπορέσει νά παρα
κολουθήσει μιά ταινία ποιότητας του
1977;
Ή ίδια ή ΕΡΤ-2 χωρίς νά έχει ευθύ
νη τών πράξεων της προγραμματίζει
μιά ταινία, δίνει τό πρόγραμμα στόν
Τύπο, ό όποιος διαφημίζει τήν ταινία
καί μόλις αρχίζει ή προβολή της άρκοΰν μερικά άγανακτισμένα τηλεφωνή
ματα γιά νά τή διακόψουν! Τίς έπόμενες μέρες οί έφημερίδες άναρτοΟν όλόκληρο κατάλογο ύβρεων γιά τήν ταινία
καί τό δημιουργό της (άνάμεσα καί ή
ψευδολαϊκίζουσα φυλλάδα “Αυριανή··)
ένώ μέχρι τήν προβολή της ή άγνοιά
τους δέν τούς έπέτρεψε νά κρίνουν
σωστά τήν ταινία.
Ένα άλλο πού θέλω νά σημειώσω
είναι ότι οί Έλληνες δέν έχουν ιδέα τί
έστί Οιδιπόδειο σύμπλεγμα καί πάνω
στήν άσχετοσύνη τους τό συγχέουν μέ
τά «πορνό». Αλήθεια, άναρωτιέμαι άν
άπό αύτούς πού διαμαρτυρήθηκαν έντο
να ήταν άρκετοί πού γεμίζουν τά διάφο
ρα «τσοντάδικα»; Ή μήπως είναι προ
τιμότερο γι' αύτούς νά έχουν τίς πορνο
ταινίες στό βίντεο του σπιτιού τους;
Καί νά τίς παρακολουθούν βέβαια
κρυφά άπό τά παιδιά τους;
Τέλος πάντων. 'Εδώ στό Βόλο οί
τρεις κινηματογράφοι μας σερβίρουν
συνέχεια πορνό, καράτε (άκόμη κρατάει!) κι άστυνομικά. Ενδεικτικά αναφέ
ρω ότι τό φιλμ «THE WALL» μέ τούς
Pink Floyd καί τό φιλμ «Φράουλες καί
αίμα» παίχτηκαν γιά δύο (άριθμός 2)
ήμέρες τό καθένα σέ ξεχωριστές ήμερο-
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μηνίες καί κατόπιν κατέβηκαν. Δικαιο
λογία τών υπευθύνων τού κινηματογρά
φου; .Δέν υπήρχε άρκετό κοινό μέ απο
τέλεσμα νά διακοπεί ή προβολή τους.
Κάτω άπό τέτοιες καταστάσεις πρέπει
νά περιμένεις τήν έβδομαδιαία προβο
λή τής Κιν/κής Λέσχης καί νά ύπομένεις.
Τελειώνοντας δηλώνω ότι συμφωνώ
κι έγώ μαζί μέ τόν Ν. Άλευρά πού είπε
γελώντας ότι όλη ή Ελλάδα πάσχει
άπό Οιδιπόδειο σύμπλεγμα,
Αύτά κι έλπίζω σέ δημοσίευση
πάντα φιλικά
Θ. Ζουρίνης
Βόλος
Έ λεος!
Φίλοι τού Σχολιαστή
Επιτρέψτε μας νά χρησιμοποιήσου
με τίς στήλες σας γιά νά άπευθυνθοΰμε
στήν ήγεσία τού στρατεύματος.
Δέν είμαστε ούτε έπιτροπή, ούτε κά
ποιο κομματικό παράρτημα στό 715 Τ.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.
Είμαστε 3 φαντάροι, πού τό μόνο πού
μάς ένώνει σ'αύτό τό γράμμα είναι ή
έπικείμενη θραύση τού όρίου άντοχής
μας.
Δέν διανοούμαστε καί δέν ζητάμε,
ούτε τόν έκδημοκρατισμό — όχι πώς
δέν τόν θέλουμε, τού στρατεύματος,
ούτε νά μάς συμπεριφέρονται σάν έν
στολους πολίτες — θά 'ταν πολύ γιά
τήν βάρβαρη έσω-μακεδονία. Θέλουμε
άπλά νά κάνουμε μιά έκκληση έλέους.
Ναί, σώστε μας!
Σώστε μας άπ' αύτό τόν παραλογισμό
πού καθημερινά ζοΰμε.
Σώστε πρώτα άπ'όλα τούς συναδέλ
φους μας, τούς ήδη «σαλταρισμένους»,
πού άντιμετωπίζονται καθημερινά σάν
κλόουν.
Σώστε τούς τεχνίτες μας, άπό τό
σαββατοκυριακάτικο δωρεάν service
τών Ι.Χ. σέ βάρος τού έλεύθερου χρό
νου τους. Τούς πτυχιούχους μας άπό τό
δωρεάν φροντιστήριο στά «τέκνα», τών
άξιωματικών «μας». Σώστε τούς «νέ
ους» άπό τόν Μάγκυ καί τά μπετά του.
Σώστε τό τάβλι άπό τήν κυριακάτικη
ποινικοποίησή του — άπό 10 μέρες
φυλακή οί παίκτες καί 10 τό όργανο
υπηρεσίας γιατί δέν τούς έπέβλεπε (sic).

Σώστε με!
Μή σάς φαίνεται παράλογο, τό πρό
γραμμα τού 20-2 Σ.Κ. — κάθε μεσημέρι
μάς κόβουν αύθαίρετα τή μεσημεριανή
άνάπαυσή μας, γιατί λέει, είναι δικαίω
μα τού έπόπτη.
Σώστε μας, άπ’τόν τρελό — μά τήν
Παναγία, θεότρελο — διοικητή μας.
Δέν ζητάμε παράλογα πράγματα, στείλ
τε όποιον άλλον θέλετε. Κάποιον θά'χετε διαθέσιμο.

Δέν μπορούμε νά μάς άποκαλούν συ
νέχεια τρελούς, άλήτες, μαλάκες, κυ
ρίες — δέν έχουμε τίποτα μαζί τους —
άκόμη καί στήν άναφορά τού Τάγμα
τος.
Βοηθείστε ν' άλλάξουμε αύθέντες.
Κάντε τό κάτεργο, άπλή καθημερινή
φυλακή, έστω.
Σάς εύχαριστούμε. Έλεος.
Τρεις φαντάροι τού 715 Τ.ΜΗΧ.

Δίκες
Ή σημερινή κρατική καταστολή
καί αύθαιρεσία, (ένταση τής άστυνόμευσης, ποινικοποίηση κάθε κοινω
νικής άμφισβήτησης) συμπληρώνε
ται άρμονικά καί μέ τήν «εύρυθμη»
λειτουργία τής δικαιοσύνης. Οί πιό
κάτω δίκες πού θά έξιστορήσουμε
δείχνουν πιό άντιπροσωπευτικά τήν
πραγματικότητα.
■ Ποινικοποίηση τών αϋτοκτονιών:
Στρατοδικεΐον Θεσσαλονίκης 12-4-84.
Οϊ στρατιώτες διαμαρτύρονται γιά
τή βελτίωση τών συνθηκών ζωής
τους γιά τήν έλλειψη στοιχειωδών
συνταγματικών δικαιωμάτων κλπ.,
καί καταδικάζονται γιά άνυπακοή ή
γιά στάση άπό δικαστές όχι νομικούς
καί μέ άποφάσεις άναιτιολόγητες. ΟΙ
στρατιώτες αύτοκτονούν ή άποπειρώνται νά αύτοκτονήσουν καί διώκο
νται ποινικά γιά έκουσία πρόκληση
άνικανότητος, ή γιά παράβαση έντολής (καθόσον παραβιάζουν τή θήκη
μέ τίς σφαίρες άνευ διαταγής). Ό
στρατιώτης Μανιταράς Θόδωρος ή
πιε 42 βάλιουμ, 20 άσπιρίνες καί στή
δίκη του οί στρατοδίκες μέ νηφαλιό
τητα προσπάθησαν νά άποδείξουν
»δτι τά ήπιε έπίτηόες γιά νά γλυτώσει
πού τόν καταπίεζε μιας καί είχε μάθει
νά ζεΐ ζεκούραστα». Ή αυθαιρεσία
στό στράτευμα καί ή άντισυνταγματικότητα στή στρατιωτική δικαιοσύνη
παραμένουν. Ό μεταγλωττισμένος
στήν δημοτική στρ. κανονισμός δέν
έχει τίποτα καινούργιο πέρα άπό τήν
μεταγλώττισή του.
■ Ποινικοποιοΰνται οί πολιτικές άπόψεις: Γιάννενα 11-5-84
Δέν ήταν μόνο οί κατηγορούμενοι
ή οί μάρτυρες ύπερασπίσεως άλλά
καί αύτό τό ίδιο τό δικαστήριο πού
δήλωσε, ότι σ ’ αύτήν τή δίκη ποινικοποιοΰνται οι πολιτικές άπόψεις
καί τίποτα άλλο. Παρ’ όλα αύτά ή
άπόφαση γιά τήν άθώωση πάρθηκε
μέ πλειοψηφία, καί ή πρίν τή δίκη
προσφυγή κατά τού κατηγορητηρίου
άπορρίφθηκε. Ό λα αύτά διαδραματί
στηκαν στά Γιάννενα μέ τήν παραπο
μπή σέ δίκη τής έκεϊ έπιτροπής γιά
τό Στρατό. Οί έκτιμήσεις τής έπιτρο
πής, ότι ό στρατός καταπιέζει καί
έξουθενώνει ότι οί φαντάροι αύτο
κτονούν κλπ. θεωρήθηκε άπό τίς διω
κτικές άρχές «σάν διασπορά ψευδών
ειδήσεων, ικανών νά καταστήσουν
τούς πολίτες άνήσυχους σχετικώς μέ
τήν άποτελεσματικότητα τών ένόπλων δυνάμεων» άρα σάν πράξη άξιόποινη σύμφωνα μέ τό άρθρο 191
τού Ποιν. Κώδικα. Τόν τελευταίο
καιρό τέτοιου είδους διώξεις ένάντια
στήν έπιτροπή, έχουν άσκηθεί, ή
πήγαν νά άσκηθοΰν μέ κάθε τρόπο
καί άλλοϋ (Καβάλλα - Θεσσαλονίκη
- Θήβα). Δέν ύπάρχει όμως άκόμα
άπό πλευράς τού Κράτους μιά κατα
σταλαγμένη γραμμή καταστολής.
Ό σ ο γιά τήν άλλη πλευρά πρέπει
σίγουρα νά έκτιμήσει, ότι άν δέν
ύπήρχε ή σημαντική κινητοποίηση
συμπαράστασης (καμπάνια προπα

γανδιστική, διαδήλωση μέσα στά
Γιάννενα) άπό τούς φοιτητές καί τήν
έπιτροπή, μπορεί νά είχαμε καί καταδικαστικά άποτελέσματα. Τό ότι οι
πολιτικές άπόψεις προστατεύονται
άπό τό Σύνταγμα καί τό ότι τέτοιου
είδους διώξεις είχαμε βασικά έπί
χούντας φαίνεται ότι δέν έχει μεγάλη
σημασία γιά τίς είσαγγελικές άρχές
καί γιά κάποιους άπό τούς δικαστές.
Γ.Κ.

Καταστολή
καί Δικαιοσύνη
Στις 7.5.84άναβλήθηκε, μέ κίνδυνο
παραγραφής, ή δίκη δυό ’Αστυνομι
κών γιά βασανισμούς.
Στίς 10.10.84 πού όρίσθηκε ή νέα
δικάσιμος, σ ' αύτήν πρέπει νά κριθεί
άν νομότυπα έξελίχθη ή διαδικασία
παραπομπής τών δυό όργάνων (κλητήριο θέσμπισμα κλπ.). Έτσι, ένώ ή
Ιατροδικαστική έκθεση βεβαιώνει τόν
βασανισμό τού 1άχρονου τότε, Λευτέρη Βιδάλη, ή δικαιοσύνη άπ’ τίς
31/10/77! (ήμέρα τής βίαιης σύλλη
ψης άπ’ τά όργανα τού ΙΒ ’ Ρέντη)
άσχολείται μέ τά διαδικαστικά.
Τό «έγκλημα» τού Βιδάλη ήταν τό
μοίρασμα προκηρύξεων έξω άπ’ τήν
AEG, τήν ίδια μέρα τής σύλληψης τού
Γ. Σερίφη. Ή άσφάλεια, τόν θεώρησε
«τρομοκράτη» καί έτσι δούλεψε ή
«φάλαγγα».
Μέ τήν εύκαιρία, τί γίνεται;
■ μέ τόν ξυλοδαρμό τού κου ' Αρταβάνη, προέδρου τής όμοσπονδίας Δέρμα
τος καί τούς άλλους άπεργούς τής
ΖΗΤΑ-ΕΛΛΑΣ.
■ μέ τούς ματωμένους καί πρησμένους
Τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες στίς
7.5.84 (τούς είδαμε σέ φωτογραφίες)
■ μέ τόν χωροφύλακα «κάου-μπόυ»,
πού πυροβόλησε 1άχρονο μέ «παπάκι»
Είναι παράξενο νά μιλάμε γιά άστυνομική τρομοκρατία;
Δ.Τ.

Συνδικαλισμός
των φαντάρων;
Επειδή όδεύουμε πρός εύρωεκλογές νά θυμήσουμε πώς στίς 12.4.84 τό
εύρωκοινοβούλιο ψήφισε τελικά τήν
πρόταση PETERS (1 - 1387/83) «περί
τού δικαιώματος τού συνεταιρίζεσθαι
τών στρατιωτικών».
Στήν πολύ ένδιαφέρουσα έκθεσή
του, ό γερμανός σοσιαλιστής βουλευ
τής γράφει ότι: ·ο ί χώρες μέ τίς
περισσότερες άπαγορεύσεις, έκείνες πού
άπαγορεύουν κάθε μορφή όργάνωσης,
όέν είναι παρά τρεις (μέλη τής ΕΟΚ) ή
Γαλλία, ή 'Ιταλία καί ή 'Ελλάδα·. Οί
γκωλιστές καί οί γάλλοι κομμουνι
στές, γιά διαφορετικούς λόγους ό
καθένας, άντιτάχθηκαν σ ’ αύτή τήν
άπόφαση. Τό τί έγινε μέ τούς δικούς
μας, άναλυτικά στόν έπόμενο «ΣΧΟ
ΛΙΑΣΤΗ».
Πρός τό παρόν μνημονεύουμε:
■ τήν αύτοκτονία νεοσυλλέκτου στό
39ο ΤΕΜ Μεσολογγίου στίς 9.5.84
■ τήν έπώνυμη —παρουσία —έκλογή
φαντάρου στό Κ.Σ. τής ΕΦΕΕ
■ τίς δυσμενείς μεταθέσεις σέ άγωνιστές φαντάρους καί τίς άμείωτες «φυ
λακές» γιά διάβασμα έφημερίδων
■ τήν έκλογή τού στρατηγού Δροσογιάννη στήν Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ. Έ πει
σε γιά τήν «έπαναστατικότητά» του
τούς ά02 σύνεδρους, δέν είναι μικρό
πράγμα!
Γιά τό τέλος ένα κουίζ: Πόσες
φορές έπαναλαμβάνονται στόν «νέο
20-1» οί λέξεις: πειθαρχία, ύπακοή,
τιμωρία, ποινή, έπιβολή, έντολή δια
ταγή;
Δ.Τ.

Τό Ρατσιστικό
έγκλημα
Περιοδική έκτόνωση άντιρατσιστικών αισθημάτων πού συσσωρεύει
ό έλληνικός λαός; Μακάρι!
Τροκοκράτηση καί προληπτική
διαπόμπευση, μελλοντικών ρατσι
στών έγκληματιών; Πολύ σωστά!
Άρκεϊ νά μήν είναι ή άντιρατσιστική πρόσοψη τού καθημερινού φα
σισμού μας: Αύτοΰ πού έκτονώνεται
σέ Πακιστανούς, σέ Γύφτους καί σέ
Τούρκους, στά σπίτια πού δέν τούς
νοικιάζουμε, στά κέντρα πού δέν
τούς δεχόμαστε, στήν άπομόνωση
πού τούς έχουμε καταδικάσει. ’Αλλά,
βέβαια, πώς άλλιώς; 'Αφού, ώς γνω
στόν, «πας μή Έλλην...»
Κ.Β.

πώς ή θηριωδία τής«Γαρυφαλιάς» εί
ναι «άνήκουστη», μένει άπλώς φιλότιμηΉ εύκολία του νά δέχεται ώς άγνές
τίς προθέσεις ΟΛΩΝ των 'Ελληνικών
συμφερόντων στήν ’Αφρική καταρρίπτεται έξίσου εύκολα άν σκεφτεϊ κα
νείς τούς μισθοφόρους «σπλάχνα» της
Έλλ. Όμογένειας, στή Ν. ’Αφρική ή
τίς βίλες άπέναντι στούς μαχαλάδες
τών έξεγερμένων μαύρων.
Ή έπίκληση τού «Πολιτισμού
μας» έπίσης δέν έρμηνεύει τίποτα. Ό
καπετάνιος καί οί ναυτιλιακοί έπιχειρηματίες είναι μορφωμένοι άνθρωποι,
πολιτισμένοι. Ή έννοια τού «πολιτι
σμού» μέ καθαριότητα, υγεία καί γνώ
σεις, είναι άπ' τίς βασικές Ιδεολογίες πρότυπα τού φασισμού. Καί οί φασι
σμοί έχουν κάνει έπανειλημμένες έμφανίσεις στήν πατρίδα καί μάλιστα
έπισήμως (4η Αύγούστου—21 Α πρι
λίου). Πάρτε το άπόφαση κε Φιλία, οί
κοινωνίες έχουν άντιθέσεις καί Ιδεο
λογίες, δέν είναι καλές ή κακές ποικι
λίες, όπως τά όπωροκηπευτικά.
Ή μόνη άδιαμφισβήτητα έντιμη
έλληνική παρουσία στήν μαύρη Ή 
πειρο ήταν ίσως στήν Άλγερινή 'Ε
πανάσταση.
Δ.Τ.

Ρωμέικο
φιλιό-τιμο
Δέν είναι άντικειμενικός καί δεδο
μένος ό άντι-ρατσισμός, όσο καί άν ό
καθηγητής Β. Φίλιας τόν θεωρεί φυλε
τικό χαρακτηριστικό τής «ρωμιοσύ
νης». Στήν « ’Ελευθεροτυπία» (19.5)
διαβάζουμε τόν κο καθηγητή.
...«'Ο Έλληνας, άπ’ τήν μιά άκρη
ώς τήν άλλη τής 'Αφρικής, ποτέ δέν
θεωρήθηκε άπ' τούς μαύρους άποικιοκράτης, ποτέ ρατσιστής, ποτέ δέν
ταυτίστηκε, όσοδήποτε πετυχημένος
(!) καί πλούσιος, μέ τίς λευκές μειοψηφίες καί τούς καταπιεστές τής Μαύρης
Ηπείρου».
Ή προσπάθειά του νά άποδείξει,

Πρωτομαγιές
■ 'Εκτός άπ'τήν παρουσία τών
Τούρκων — Κούρδων καί Ίρανών
προσφύγων ή τών στρατιωτών ή φετι
νή Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση ή
ταν μιά βαρετή έπανάληψη. Τό ΑΕΜ,
ή συνδικαλιστική παράταξη τού ΚΚΕ
έσ., παρά τή διαφωνία του στό 'Εκτε
λεστικό τής ΓΣΕΕ, κατά τήν 'Αθηναϊ
κή συγκέντρωση δέν φρόντισε γιά τήν
αύτόνομη παρουσία του, καί όχι τυ
χαία. Ή όμάδα τών λίγων PUNK πλάι
στίς «άλυσίδες» τών ΕΣΑΚ-τζήδων μέ
τά λευκοπλάστ στά στόματα καί τό
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«χωρίς λόγια» πανώ, μέ κανένα τρόπο
δέν ήταν «χαρούμενη νότα».
■ Στόν Πειραιά, τήν όμιλία τού
συνδικαλιστή τού ΑΕΜ άκουσε ένα
μικρό τμήμα τής συγκέντρωσης άφοΰ
ή ΕΣΑΚ τά μάζεψε κι έφυγε, μετά τόν
δικό της.
■ Στήν Πάτρα, ή «έργατική τάξη»,
πολώθηκε γιά τόν δήμαρχο, έτσι πρώ
το σέ συχνότητα σύνθημα άκούστηκε
τό «νά μιλήσει ό Άννινος*.
'Από όρισμένες έπαρχιακές έφημερίδες άντιγράφουμε άποσπάσματα ά
π' τά πρωτομαγιάτικα σημειώματά
τους.
■ «Η ΜΑΧΗ» τού νομού Σερρών:
«Σωστά όνομάσθηκε τό έργατικό
κίνημα «μήλο τής έριδος» καθώς μετατρέπεται άπό πεδίο ταξικών άγώνων
σέ πεδίο κομματικών συγκρούσεων...
’Αλλά γιά νά προχωρήσουμε δέν
φτάνουν μόνο τά λόγια τού έξώστη...»
■ «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΓΑ» τής Ζα
κύνθου:
« Ή Πρωτομαγιά βρίσκει καί φέτος
τήν έργατική τάξη στερημένη καί
άπονευρωμένη ».
Περιορισμένη στά «όρια τής οικο
νομίας καί τίς σκοπιμότητες τής «κοι
νωνικής είρήνης», παριστάνει τόν
ούρανό τών πολιτικών έξελίξεων. Καταδημαγωγημένη άπ' όλες τίς πλευ
ρές, τής άπομένει ουσιαστικά νά βα
στάξει τό βάρος τής διεθνούς καί
κοιναγορίτικης. κεφαλαιοκρατικής
κρίσης. Καί πότε θά ξεκινήσει ή
πάλη;»
■ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» τής Βέροιας:
« Ό οίκονομισμός έμφανίστηκε
σάν άστική πρακτική καί θεωρία σέ
διάφορες παραλλαγές μέσα στό κίνη
μα. Τόν πυρήνα του άποτελεί ή ύποβάθμιση τού μαζικού κινήματος καί
τής πολιτικής καί ιδεολογικής πάλης
καί ή έναπόθεση τού σοσιαλιστικού
μετασχηματισμού στίς διαδικασίες άνάπτυξης τής οίκονομικής βάσης... ό
κατ' έξοχήν οίκονομιστής είναι ήΐδια
ή κυβέρνηση».
Κατά τά άλλα «ό βασικός κορμός»
τών έργαζομένων συνέλεγε άνθη.
Δ.Τ.

Έγχρωμη
τηλεοπτική
ανεργία
Ό ΟΑΕΔ δίνει γιά τό 1982 50.194
άνέργους, ή ΕΣΥΕ γιά τό ϊδιο έτος
224.000.
Ό κος Κατσανέβας αγωνίζεται νά
μετρήσει, νά χαρακτηρίσει καί νά
έπιδοτήσει τούς άνέργους, ή κριτική
άπ' τά δεξιά καί τά άριστερά πραγμα
τικό σφυροκόπημα καί έρχεται τό
τηλεφώνημα τών τηλεθεατών: «Ποιά
ή θέση σας γιά τούς ξένους έργάτες
καί τήν άνεργία;»
Ό κος Μητσοτάκης ύπεκφεύγει, ό
διοικητής τού ΟΑΕΔ δυστροπεΐ, ό
έκπρόσωπος τού ΚΚΕ άναλαμβάνει νά
δώσει διαυγή άπάντηση:
« Άν έξιοωθοΰν οίάμοιβές τών ξένων
μέ έκεΐνες τών 'Ελλήνων τότε οί έργοόότες όέν θά χονν κίνητρα προτίμησης τής
ξένης (μαύρης) έργασίας·.
Ή θέση γιά Ιση άμοιβή σέ ίση
έργασία πού διατύπωσε ό κος θεωνάς,
μάς βρίσκει άπόλυτα σύμφωνους. Τό
άν όμως τό έπιχείρημα αύτό κατοχυρώ
νει στήν έργασία ή στέλνει πίσω
πακέτο, τούς έγχρωμους, στίς όχι καί
τόσο εύημερούσες πατρίδες του, μένει
νά διευκρινιστεί.
Θά πρέπει νά διακρίνουμε ότι τά
μεταναστευτικά ρεύματα, ή φτηνή έρ
γασία, όπως π.χ. πρός τήν Γερμανία
τών 'Ελλήνων ή τό μεταποικιακό
στήν Δυτική Εύρώπη άντιμετωπίστηκαν μέ κάθε άλλο παρά δημοκρατι
κούς τρόπους. Ή έπίκληση τήςόρθολογικής φόρμας: «τόσες οί θέσεις,
τόσοι οί έργάτες, νά φύγουν οί ξένοι » πού
έντονα προβάλλουν οί νεο-φασίστες
στήν 'Αγγλία καί τή Γαλλία αύτή τήν
έποχή, έμπλέκεται καί μέ τόν οίκονομισμό.
Μέ άφορμή τήν κουβέντα τού κου
θεωνά θυμίζω μερικά:
1. Τό δικαίωμά τους, οΐ στερημένοι
«ύπανάπτυκτοι», νά διεκδικούν μερί
διο άπ' τόν πλούτο τής Δύσης, δέν τό
παζαρεύουν πολυτελώς μέσω τών συν
δικαλιστικών μηχανισμών, άφοΰ δύ
σκολα γίνονται άποδεκτοί άπ ' αύτούς.
2. Ή οίκονομική κρίση, τό πέρα
σμα στίς νέες τεχνολογίες στή Δύση
καί ή έξαθλίωση τού τρίτου κόσμου
δέν άνήκουν στήν εύθύνη τών μετανα
στών.
3. Οί έξεγέρσεις στό Brixton τής
'Αγγλίας, στό Σοβέτο τής Ν. ’Αφρι
κής, στό Μαϊάμι τών ΗΠΑ, στή Βορ.
'Ανατολική Βραζιλία κλπ. άμφισβητοΰν αύτή άκριβώς τήν παντοδυναμία
τού Ιμπεριαλιστικού όρθολογισμοΰ,
τίς κοινωνίες τής έκμετάλλευσης.
Αύτοί οί «έγχρωμοι» μετανάστες
μοιάζουν μέ τούς πρώτους εύρωπαίους
έργάτες μετά τήν άναγκαστική μετα
φορά τους άπ' τούς άγρούς στά έργοστάσια. Είναι τό Ιδιο τραχείς, βίαιοι
καί άθώοι.
Δ.Τ.
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"Ετσι λοιπόν μου ήρθε ή ίόέα νά γυρίσω ενα
πολιτικό γουέστερν με συμμορίες τής δεξιάς
καί τής 'Αριστερός.
ΚΟΝ ΜΠΕΝΤ1Τ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ

Τ η ΣΤΙΓΜΗ πού τό ΠΑΣΟΚ έμφανίζεται σάν
τό σχήμα τής άνανέωσης, ή μαχητικότητα του
προσαρμόζεται όλο καί περισσότερο πρός τό
πρότυπο έκείνων πού θά έπιθυμοϋσε νά ανατρέ
ψει. 'Αληθινό παράδοξο: δέν είναι δύσκολο νά
διαπιστώσει κανείς, μελαγχολικά, τό πόσο θυμί
ζει τά κόμματα τής έλληνικής πολιτικής σκη
νής τού '60. Διακηρύσσει άλλαγές καί βελτιώ
σεις πού ό καθένας ξέρει πώς δέν είναι σέ θέση
νά πραγματοποιήσει· έξαρτάται αποκλειστικά
άπ' τίς πολιτικές φιλοδοξίες καί τίς προσωπικές
περιπλοκές Ε ν ό ς Καί Μοναδικού ’Αδιαφιλονί
κητου ’Αρχηγού μέ τού όποιου τήν εικόνα
ταυτίζεται άπόλυτα· τέλος προσπαθεί νά πείσει
περισσότερο γιά τήν (φανερή άλλωστε) άνικανότητα τών άντιπάλων του παρά γιά τήν πρωτο
τυπία τών δικών του έμπνεύσεων. Αύτή ή τελευ
ταία προσπάθεια δέν είναι καί τόσο άνεξήγητη.
Ξαναβρίσκουμε έδώ ένα σοφιστικό τέχνασμα,
παλιό όσο καί ή ρητορική τέχνη: άποδεικνύει
κανείς όχι ότι ό ίδιος άξίζει άλλά ότι ό Ά λ λ ο ς
είναι άνίκανος, λές καί ή καταδίκη τού Ά λλου
θά ήταν φυσικό νά άπαλλάξει μεμιάς καί διά
μαγείας έκεΐνον πού προφέρει τό έπιχείρημα
άπό κάθε φανερό ή κρυφό μειονέκτημα. Ά ν
έξετάσουμε αύτή τή μέθοδο όχι τόσο άπό πολι
τική σκοπιά όσο στό φώς τής κοινής λογικής,
θά διαπιστώσουμε εύκολα ότι βασίζει τήν έπιτυ-
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χία της στό παράδοξο τού νά πιστεύεις ότι τό
άνάποδο τού Κακού είναι πάντοτε τό Καλό, ότι
άπέναντι άπ’ τό Λάθος βρίσκεται τό Σωστό.
Χαράζουμε μέσα στό ρεύμα τών γεγονότων δυό
παράλληλες όχθες πού ή μιά καθρεφτίζει τήν
άλλη άντίστροφα, καί τοποθετούμε ήγεμονικά
τόν έαυτό μας στή μιά άπ’ αυτές: ή πολιτική
υποβιβάζεται σέ μιά πράξη τόσο άπλή όσο τό
νά κοιτάζεις έντατικά απέναντι: ό,τι εκεί μοιά
ζει ήλίθιο, έδώ δέν μπορεί παρά νά είναι μεγα
λειώδες. Μέθοδος έντελώς παραπλανητική άλλά
κατάλληλη ίσως γιά μιά έφήμερη καί δημαγωγι
κή κατανάλωση στό άμφιταλαντευόμενο κέντρο
ένός κόσμου όπου οΐ ένέργειες τών πολιτικών
παραμένουν λίγο πολύ άνεξιχνίαστες κι όπου
μιά μεγάλη μάζα άνθρώπων υποτίθεται (έτσι
τουλάχιστον τήν έχουν έκτιμήσει) πώς έχει
διδαχτεί νά επηρεάζεται μόνο άπ’ τόν τόνο καί
τό ϋφος μέ τά όποια προφέρονται τά λόγια τών
πολιτικών άρχηγών κι όχι άπ’ τό τί άκριβώς
σημαίνουν. Κι όμως, πρόκειται γιά ένα κόλπο
πού ή έπιτυχία του είναι μόνο προσωρινή, αφού
δέν μπορεί (σέ μιά πολιτική συζήτηση γιά
παράδειγμα) νά γεφυρώσει μιά σύγκριση άνάμεσα στή Θέση καί τό Συμπέρασμα, άνάμεσα στήν
Κατηγορία καί τήν Υ περοχή, άνάμεσα στήν
Α νοησία 'Εκείνου Πού Κρίνεται καί στή Νοη
μοσύνη ’Εκείνου Πού Κρίνει. Μοιάζει σάν ό κ.
Παπανδρέου νά θέλει νά πληροφορήσει τούς
"Ελληνες ότι «άν ή οικονομική πολιτική τής
Δεξιάς ήταν χρεοκωπημένη, τότε είναι φανερό
ότι ή δική μας (άφού είμαστε τό άντίθετο τής
Δεξιάς) δέν μπορεί παρά ν ’ άποτελεί τό δρόμο
πρός τόν παράδεισο». Δυστυχώς, τό πρώτο
σκέλος αυτού τού έπιχειρήματος δέν συνεπάγε-

πτη ΕΡΤ... Κι έτσι, πολύ γρήγορα, ή υπερβολή
αύτής τής δημοκοπίας έρχεται άναπόφευκτα σέ
σύγκρουση μέ τήν πράξη καί οί περίφημες
αντιθέσεις, οί τόσο χρήσιμες γιά τήν προπαγάν
δα, μεταμορφώνονται άπλούστα σέ άντιφάσεις,
σέ μιά ριζική διαφωνία άνάμεσα σ ’ έκείνο πού
λέμε καί σ ’ έκείνο πού κάνουμε. Πραγματικά ή
Κυβέρνηση πληρώνει άκριβά τήν προτίμησή
της γιά ισχυρισμούς πού δέν προϋποθέτουν
καμιά δαπάνη φαιάς ούσίας. ’Αναγκάζεται πρώ
τα νά πει: ή Δεξιά διατηρούσε τούς φακέλους,
άρα έμεϊς θά πρέπει νά τούς κάψουμε· κι ύστερα
άναρωτιέται: ναί, άλλά θά πρέπει άλήθεια; Ή : ή
Δεξιά μάς έφερε στήν ΕΟΚ, άρα εμείς θά πρέπει
νά άποχωρήσουμε- κι ύστερα: ναί, άλλά μάς
συμφέρει πραγματικά; Κατά κάποιο τρόπο, ή
άναποφασιστικότητα τού ΠΑΣΟΚ αποτελεί τό
τίμημα τής άνάγκης του νά παρουσιάζεται τυ
φλά καί αύτόματα, σ' όλη τή γκάμα τών διακυ
μάνσεων τής πολιτικής του ζωής σάν τό “άντί
θετο» τής Ν.Δ.

ται καθόλου τό δεύτερο.

Α λ λ α ΓΙΑ ΝΑ μπορεί νά διατυπωθεί ένα
τέτοιο έπιχείρημα χρειάζεται κάτι παραπάνω
άπό οίστρο, χρειάζεται κυρίως νά μπορεί τό
ΠΑΣΟΚ νά εμφανίζεται πάντα σάν Τό ’Αντίθε
το (μέ τήν ήθική έννοια) τής Ν'.Δ., δηλαδή σάν
ό ιδεώδης εκείνος τόπος όπου τά συμπτώματα
καί οί περιπλοκές τής πολιτικής έχουν άντιστραφεϊ μαγικά σέ πλεονεκτήματα καί ευκαι
ρίες. ’Επιπλέον, γιά νά μπορεί νά ύπάρξει αυτός
ό κόσμος τής άντίστροφης πολιτικής πρέπει,
καθώς ξέρουμε, νά διατηρείται άδιάκοπα κλει
σμένος στό συρματόπλευγμα μερικών άπλοίκών
αντιθέσεων. Γιά νά πετύχουμε, ισχυρίζονται
τώρα οί ειδικοί τής εξουσίας, πρέπει νά είμαστε
τό άντίθετο εκείνου πού άπέτυχε. Ναί, άλλά π
είδους άντίθετο; Οί έξηγήσεις πού μάς προσφέρονται πάνω σ ' αύτό τό σημείο δέν είναι τίποτα
περισσότερο άπό χοντροκομμένες γενικότητες:
άπ’ τή μιά οί συντηρητικοί, άπ' τήν άλλη οί
προοδευτικοί, άπ' τή μιά ή ιδιωτική πρωτοβου
λία, απ' τήν άλλη οί κρατικοποιήσεις, άπ’ τή
μιά οί ΗΠΑ, άπ' τήν άλλη οί ’Αδέσμευτοι,
άπ’ τή μιά τά φαντάσματα τού παρελθόντος,
άπ’ τήν άλλη τά όράματα τού μέλλοντος. ’Εκεί
νο πού δέν άναφέρεται καθόλου είναι έκείνο
πού μένει έξω άπ' τή μοιρασιά, δηλαδή έκείνο
πού είναι καί στις δυό περιπτώσεις τό Ίδιο: ή
νοοτροπία μιας Κυβέρνησης πού προσπαθεί νά
καταστείλει τίς άπεργίες, ή γραφειοκρατία, ή
σχέση μέ τήν ΕΟΚ καί τό ΝΑΤΟ, ή αστυνόμευ
ση, τά οικονομικά σκάνδαλα, ή ταύτιση του
Κόμματος μέ τό Κράτος, ή καθόλου άμερόλη-

ΠΑΣΟΚ θεωρεί περιττό νά άναλύσει, νά συ
γκρίνει, νά διευκρινίσει', περιορίζεται άπλώς στό
νά άπευθύνει μιά έκκληση ήθικού τύπου. Δέν
καλούμαστε νά ψηφίσουμε τό ΠΑΣΟΚ, καλού
μαστε νά καταψηφίσουμε τή Δεξιά, τήν υπεύθυ
νη γιά τόσα έγκλήματα, αυτή τήν άντιδραστική
καί σκοταδιστική Δεξιά πού ή παρουσία της
στή ζυγαριά τού διλήμματος «μόνο ντροπή j
μπορεί νά προκαλέσει». Ό π ω ς καί στις διαφη- J
μισείς τών άπορρυπαντικών, αποφεύγουν νά μάς
άποκαλύψουν έδώ τή βαθύτερη ούσία έκείνου
πού θά προτιμήσουμε, καί δέν καταδέχονται να
μάς έξηγήσουν τί άκριβώς είναι έκείνο πού θά
άπορρίψουμε. Ή προεκλογική έκστρατεία άνοίγει τό δρόμο της άνάμεσα σέ παραινέσεις
καί κινδυνολογίες. Τίποτα άλλο δέν τής χρειά
ζεται γιά νά κόψει τό μήλο στά δύο. Λές καί ό
πόλεμος μαίνεται μόνο καί μόνο έπειδή κάποιος
έτυχε νά ρίξει τήν πρώτη σφαίρα, κι όχι έπειδή
υπάρχουν κάποιες φυσιολογικές όσο και πολύνθετες αιτίες γιά τίς όποιες διεξάγονται οί πόλε
μοι. Ή διαλεκτική, αύτή ή δύσκολη τέχνη, δέν
είναι πιά τής μόδας: άπ’ τήν ένταση ώς τή
γελοιότητα, άπ’ τήν άλαζονεία ώς τή συκοφα
ντία, άπ' τό σαρκασμό τού ΠΑΣΟΚ ώς τήν
αγανάκτηση τής ΝΔ, όλόκληρη ή κλίμακα τών
άντιδράσεων δέν είναι πιά πολιτική, άλλά συναι
σθηματική. Αύτό πού κάποτε όνομαζόταν πολι
τική έπιλογή τείνει έπικίνδυνα να γίνει μιά j
παρόρμηση τής στιγμής.

ί^ Σ Τ Ο Σ Ο ΑΥΤΗ ή έπιχειρηματολογια, αυτός
ό κακοφτιαγμένος μύθος τών δύο άντιθέτων πού
τό ένα είναι πάντοτε σωστό και τό άλλο πάντο
τε λάθος, έχει ένα φανερό (και δυσάρεστο, όπως
μάς λένε) άντίκτυπο στήν πολιτική ζωή τών
'Ελλήνων: αύτό τό άντίκτυπο τό όνομάζουν
πόλωση, καί δέ θά ήταν υπερβολή νά παραδε
χτούμε ότι έκείνοι πού τήν καταδικάζουν πρώ
τοι είναι έκείνοι ατούς όποιους όφείλεται. Ή
Ν.Δ. — ισχυρίζεται — δέν έπιδιώκει τήν πόλω
A n O ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, δέν άπομένουν και
ση, είναι ώστόσο εύκολο νά υποθέσει κανείς ότι
πολλά περιθώρια γιά άνταλλαγή επιχειρημά
όδηγεϊται σ ’ αύτήν έξαιτίας τής ένστικτώδους
των: νά γιατί μιά τηλεοπτική συζήτηση άνάμε
ροπής πρός τό φανατισμό, έξαιτίας τών υπο
σα ατούς δυό άρχηγούς θά έμοιαζε μέ μιά
λειμμάτων τής σκληρής πολιτικής ίδιοσυγκρα- j παράδοξη «φιλοφρόνηση» δίχως νόημα, μέ δυό
σίας τής παλιάς Δεξιάς- τό ΠΑΣΟΚ διατυμπανί
παράλληλους μονόλογους πού άπλώς κυλάνε
ζει έπίσης ότι δέν έπιθυμεϊ τήν πόλωση, είναι
άντίστροφα. Ή πραγματική άναμέτρηση, σα νά
όμως άναγκασμένο νά καταφύγει σ ’ αύτήν γιά
λέμε ή βαθύτερη ούσία τής σύγκρουσης, έχει
νά τεντώσει τό τόξο μιας άντίθεσης μέ τή Δεξιά , ξεπέσει σ ’ ένα έπιφανεικό άναποδογύρισμα τών
πού ή προπαγάνδα τήν έχει ήδη παρουσιάσει I ρόλων, καί ή πειθώ ενός τεχνοκράτη πολιτικού
πολύ πιό ακραία άπ' ό,τι είναι σ τ’ άλήθεια,
σάν τόν Ά νδρέα Παπανδρέου παύει νά ’ναι μιά
δηλαδή, μέ δυό λόγια, γιά νά μπορεί νά διατυ
στρατηγική έννοια: αντί γι' αύτό, παίρνει τό
πώνει «διλήμματα» σάν αύτό πού έθεσε ό κ.
δρόμο τής ήθικής και τής ψυχολογίας. Χωρίς
Παπανδρέου στήν όμιλία του τής Θεσσαλονί
να έξελίσσεται, έπαναλαμβάνει άδιάκοπα τό
κης. ΠΑΣΟΚ ή Δεξιά: πραγματικά ένα τέτοιο
ρεφραίν μιας άπειλής ή μιας ικεσίας. Πόσο
δίλημμα, άπλό όσο και μιά μαθηματική έξισωάπλοποιεΐ τά πράγματα για τήν ένοχη πολιτική
ση, δέν λέει τίποτα γιά τή φύση έκείνων πού μάς
συνείδηση τού κ. Παπανδρέου (γιατί τό συμβό
προσφέρονται γιά νά διαλέξουμε: ή λειτουργία
λαιο μέ τό λαό δέν υπογράφτηκε, φαίνεται, γιά
του είναι συναισθηματική, και συνεπώς εκβια
πλάκα) τό νά περιορίζεται στό νά απευθύνει
στική: παρουσιάζει άπλώς σέ μιά ζυγαριά δυό
κατηγορίες πρός τόν άντίπαλό τους, και τί
ίσα καί άντίθετα πράγματα έκ τών όποιων τό
άνακουφιστικό γιά τήν ένοχη μνήμη τού κ
ένα είναι άποδεδειγμένα τό Κακό — άρα τί
Άβέρωφ (γιατί ούτε αύτός υπήρξε γεφυροποιός
μπορεί νά είναι τό άλλο άν όχι κάτι πού είμαστε
γιά τό τίποτα) τό να μήν έχει άλλο καθήκον
(άσχετα άπ’ τό τι ξέρουμε γ ι’ αύτό) υποχρεωμέ
άπ’ τό νά άντικρούει αύτές τίς κατηγορίες μέ
νοι νά τό προτιμήσουμε;
τήν παράδοξη μέθοδο τού νά έξακοντίζει αμέ
σως τίς άντιστοιχες. ’Εκείνο πού δέν μάς λένε
ποτέ είναι τό πώς θά υλοποιηθούν πραχτικα τα
διδάγματα
αύτής τής διαφωνίας Ό χ ι! αύτό
Β λ ΕΠΟΥΜΕ λοιπόν ότι αυτή ή, ψυχολογικά
καλλιεργημένη, άκραία άντίθεση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ; αποφεύγουν νά μάς τό πούν. Κατα τρόπο μάλ
λον λυπηρό, ή προεκλογική δημαγωγία τού κ.
(οί Καλοί καί οί Κακοί) δέν απέχει και πολύ
Παπανδρέου μοιάζει στή μέθοδο όλο καί περισάπ’ τήν ίδια τή ρίζα τής πόλωσης. Και απόδειξη
σότερο μ’ έκείνη τών άντιπάλων του: ή βιαστι
άποτελεί τό ότι ή πόλωση, όπως άκριβώς καί ή
κή άρπαγή τής συνείδησης τού ψηφοφόρου
πολιτική προπαγάνδα, μόνο μιά γλώσσα μπορεί
είναι τό άντικειμενικό πνεύμα.
νά μιλήσει: τήν άφοριστική. Τοποθετημένος
Ευγένιος Άρανίτσης
άπέναντι άπ' τόν κ. Άβέρωφ, ό Πρόεδρος τού

j

Τό ΠΑΣΟΚ έπιθυμεϊ νά έμφανίζεται πάντα σάν Τό Άντί
θετο (μέ τήν ήθική έννοια) τής Ν.Δ., δηλαδή σάν ό
Ιδεώδης έκεϊνος τόπος δπου οί περιπλοκές τής πολιτικής
έχουν άντιστραφεϊ μαγικά σέ πλεονεκτήματα καί εύκαι
ρες.
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Ποιος θά *θελε νά *ναι
μαθητής;
Α λ ΗΘΕΙΑ ποιος 0ά ’θελε νά ήταν μαθητής
τής τελευταίας τάξης τού Λυκείου αύτό τό μήνα;
Ποιος θά 'θελε νά ’ρχόταν πρόσωπο μέ πρόσω
πο μέ τις άπρόσωπες Πανελλαδικές εξετάσεις
πού καραδοκούν γιά νά στεφανώσουν νικητές
καί νά μηδενίσουν ήττημένους; Μάλλον ελάχι
στοι. "Αν κρίνεις άπ’ τά πρόσωπα τών μαθητών,
λίγοι θά 'τανε έκεϊνοι πού θά 'θελαν νά ζήσουν
τήν άγωνία τους, νά βουτηχτοϋν στό άγχος τής
προετοιμασίας, νά πολεμήσουν όχι άπλά τά
θέματα, άλλά τά τόσα έμπόδια πού ή ίδια ή
Πολιτεία όρθώνει εμπρός τους.
Φέτος τό υπουργείο Παιδείας φρόντισε κυ
ριολεκτικά νά κάνει τά πράγματα χειρότερα άπό
κάθε χρονιά. Κι αύτό στό όνομα τής άλλαγής,
τού άνεβάσματος τού επίπεδου τής γνώσης, τού
όποιου θολού έκσυγχρονισμοΰ τής κυβέρνησης.
Ή τελευταία τάξη τού Λύκειου άπόκτησε έπί
τέλους ταυτότητα. Π ροπαρασκευαστική. Ή
μορφωσιογόνα συνιστώσα της έξαφανίστηκε
μαζί μέ τό ενδιαφέρον τών μαθητών γιά τά
μαθήματα τού κορμού καί κυριάρχησε ή άνάγκη
τής «άρτιας προετοιμασίας··.
Οί άλλαγές στό άναλυτικό πρόγραμμα τών
σπουδών, περίεργα έγιναν μόνο στή Γ ' Λυ
κείου, δημιουργώντας έντονο χάσμα μέ τίς προ
ηγούμενες τάξεις, άρα καί μέ τήν ήδη καταχτη
μένη γνώση τών μαθητών Ή έπίσημη έκδοχή
είναι ότι πρέπει νά γεφυρωθεϊ τό χάσμα τού
Λύκειου καί τών Πανεπιστημίων, νά προετοιμα
στούν καλύτερα οϊ μαθητές γιά νά δεχθούν τήν
πανεπιστημιακή γνώση. Νά προετοιμαστούν ό
μως, μόνο στά σχέδια. Γιατί πώς είναι δυνατόν
νά βλέπουμε τό μαθητή τής Γ ' Λυκείου ξεκομ
μένο άπό τό υπόλοιπο Λύκειο, πώς είναι δυνατό
νά σχεδιάζουμε έκπαιδευτικά προγράμματα, γιά
μία μόνο τάξη καί μάλιστα τήν τελευταία; "Αν ή
κυβέρνηση θέλει νά έκσυγχρονισει, άστικά πά
ντα, τήν έκπαίδευση, άς φροντίσει τουλάχιστον
νά μήν προκαλεϊ τήν άπλή λογική.
Οί άλλαγές ώστόσο πού έπιχειρήθηκαν δέν
φαίνονται νά βοηθούν αλλά αντίθετα νά περι
πλέκουν τήν κατάσταση καί γιά έναν άλλο
λόγο. Ή άνοδος τού έπίπεδου τής γνώσης, καί
ή εισαγωγής μοντέρνας (άς πούμε) ύλης στή Τ ’
Λυκείου συνοδεύτηκε άπό τήν άδυναμία νά
άποκτήσουν οί μαθητές πολλά άπαραίτητα εφό
δια γιά τήν παρακάτω σταδιοδρομία τους στά
ΑΕΙ. Καί φυσικά νά έμβαθύνουν σ ’ αύτά. Τά
άναλυτικά προγράμματα δέν έπέτρεψαν στούς
μαθητές νά μάθουν τί είναι ή παράγωγος καί τό
ολοκλήρωμα στά μαθηματικά γιά παράδειγμα.
«Έμαθαν·· όμως τούς πίνακες, τίς πιθανότητες
ή τίς άλγεβρικές δομές.
Τό άλαλούμ, ώστόσο, τών κυβερνητικών αλ
λαγών δέν σταματάει έδώ. Τά νέα βιβλία πού
έξέδωσε τό υπουργείο φάνηκαν άντάξια τών
«μακρόπνοων» προγραμμάτων. Καί πάλι τό υ
πουργείο στηρίχθηκε στό Κ.Ε.Μ.Ε πού όπως
φαίνεται θέλει νά διαλύσει, ή σέ κάποιους
άριστίνδην άδόκιμους συγγραφείς (περίπτωση
βιβλίου Φυσικής), χωρίς νά συζητήσει καί νά
συμβουλευθεϊ τίς άντίστοιχες έπιστημονικές ε
νώσεις, πού προεκλογικά τουλάχιστον, έδειξε
σάν κόμμα νά τίς έμπιστεύεται. Καί αύτή τήν
τακτική γιά τή συγγραφή τών νέων βιβλίων στή
Μέση έκπαίδευση φαίνεται να τη συνεχίζει καί
στόν τομέα τών πολυκλαδικών λυκείων έρωτοτροπώντας τώρα καί μέ «κατ’ άνάθεση» συγγρα
φείς τής Α νανεωτικής Α ριστερός. Τά και
νούργια βιβλία στήν πλειοψηφία τους άπέτυχαν
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νά βοηθήσουν τόν μαθητή καί αύτό φαίνεται,
καί άπ’ τόν τζίρο πού έκαναν τά αντίστοιχα
φροντιστηριακά βιβλία. Ή προχειρότητα τής
γραφής τους (κυρίως το βιβλίο Φυσικής), τό
στεγνό τους ύφος (Μαθηματικά) καί ή άποξένωσή τους άπό τήν ιστορική καί κοινωνική πραγ
ματικότητα, τά έκαναν όχι άχρηστα, άλλά άνυπέρβλητα έμπόδια στά μάτια τών παιδιών. Καί
δυστυχώς δέν φθάνουν αύτά. Έκδόθηκαν, προ
φανώς τήν τελευταία στιγμή, καί έφτασαν στά
σχολεία ένώ είχαν άρχίσει τά μαθήματα, δη
μιουργώντας έντονο πρόβλημα καί στούς καθη
γητές πού άγνοοΰσαν τήν ϋλη πού είχαν νά
διδάξουν όλόκληρη τή χρονιά.
Ή διδακτέα ύλη άνακοινώθηκε καί πάλι τήν
τελευταία στιγμή (λίγο πρίν τίς διακοπές τού
Πάσχα). Φαίνεται ότι οί παντογνώστες τού
Υ πουργείου άδυνατοΰν νά υπολογίσουν τήν
ποσότητα τής ύλης πού μπορεί νά διδαχθεί σέ
μιά χρονιά. Τσως γιατί είναι άδύνατοι στούς
υπολογισμούς παντός είδους, ίσως γιατί άπέχουν πολύ άπό τή ζούγκλα τού πρασινοπίνακα.
Ώ σ τόσο δέν φάνηκαν φειδωλοί ώς πρός τήν
ποσότητα. Στήν ’Ανθρωπολογία, τήν Ιστορία,
τά Μαθηματικά, τή Φυσική, τή Χημεία, τά
περισσότερα σχολεία έχουν μιά ικανή άναντιστοιχία διδαχθείσας καί διδακτέας ύλης. Καί
φυσικά είναι έκεϊνα τά σχολεία πού προσπάθη
σαν νά κάνουν καλά τή δουλειά τους, νά έμβα
θύνουν στίς έννοιες καί νά προετοιμάσουν σω
στά. Καί μήν φανταστείτε ότι έχασαν χρόνο γιά
άπεργίες (τέλειωσαν αύτά), γιά επισκέψεις σέ
τόπους έρευνας ή παραγωγής (δέν άρχισαν ποτέ
αύτά), γιά φιλοσοφικές συζητήσεις γύρω άπό τό
άντικείμενο (αύτά άπαγορεύονται στό σχολείο).
Ά π λά οί εύσυνείδητοι καθηγητές, μπρος στίς
δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν μές τήν τάξη,
δέχθηκαν νά τό ρισκάρουν καί νά καθυστερή
σουν. Καί έδώ πλήρωσαν οί μαθητές. Δέν πρό
λαβαν νά κάνουν τίς άναγκαΐες επαναλήψεις,
έχασαν τήν εύκαιρία νά δοΰν σφαιρικά τό
άντικείμενο τής γνώσης.
Έ τσ ι ή Παραπαιδεία καί πάλι άποδείχτηκε
τό άπαραίτητο δεκανίκι τής Παιδείας, όξύνοντας τίς κοινωνικές άνισότητες, καί φυσικά
βασίλεψε παρά τίς αντίθετες κυβερνητικές προ
βλέψεις ή δήθεν έπιθυμίες. Οί μαθητές όμως δέν
σώθηκαν.
Ή επιστροφή άπό τίς έκτονωτικές εκδρομές
καί τίς άγχώδεις διακοπές τού Πάσχα τούς
έβαλε καί πάλι μπροστά στό άπαίσιο έμπόδιο
τής εισαγωγής στά ΑΕΙ. Ό έπιλεκτικός ρόλος
τού σχολείου σ ’ όλη του τή σαδιστική μεγαλο
πρέπεια. Τό έκπαιδευτικά μας σύστημα έμφανίζεται υπονομευτικό τής κάθε προσπάθειας, ίσοπεδωτικό καί ψυχοφθόρο, λές καί θέλει νά
έκδικηθεί τό μαθητή. Ή ψυχολογική βία τών
Πανελλαδικών έξετάσεων πάνω στούς μαθητές
κάτω άπ’ τούς όρους πού γίνονται, καί μέσα
στήν ιδεολογική πατίνα τής έπιτυχίας καί τού
κράτους δικαίου άποτελεϊ σίγουρα έγκλημα.
Μ ένει όμως χρόνια τώρα, άπλά, σάν θέμα
γκράν-γκινιόλ στίς σελίδες τών έφημερίδων.
Είναι καιρός πιά νά άποκαλυφθει σ’ όλο της τό
βάθος, καί τό πλάτος καί νά έπιχειρηθεϊ ή
άνατροπή της. Ό μαθητής έχει δικαιώματα, πού
φυσικά δέν περιορίζονται στίς καλύτερες συν
θήκες σφαγής του. Αυτές τίς μέρες, οί μαθητές
είναι πολύ μόνοι. Ποιος θά ’θελε νά ήταν μαθη
τής;
Λ. Καστάνας
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« Αρχίζουμε τήν έπιχείρηση «Πολεοόομική ‘Α
νασυγκρότηση 1982-1984* - τόν πολεοόομικό σχε
δίασμά όλων τών πόλεων καί κωμοπόλεων τής
χώρας - μ ί έμπιστοσύνη στις τεχνικές καί έπιστημονικές δυνάμεις τού τόπου καί πάνω άπ ' δ λα με
πίστη στή συμμετοχική διαδικασία τής πολιτείας,
πού καθημερινά κατακτιέται άπό τίς λαϊκές δυνά
μεις στό δρόμο τής μεγάλης κοινωνικής άλλαγής...
Ή έπιχείρηση «Πολεοόομική 'Ανασυγκρότηση
1982-1984« άπό τή φύση καί τήν κλ.ίμακά της
άποτελεϊ γιά τόν "Ελληνα τεχνικό καί έπιστήμονα
ιστορική πρόκληση, θά άπαιτήσει τίς νέες άξιες
καί τούς νέους τρόπους παραγωγικής όργάνωσης
πού έπιβάλλει ή διαδικασία του κοινωνικού μετα
σχηματισμού πού έχει άρχίσει μέ τήν πρώτη σοσια
λιστική κυβέρνηση τής χώρας».
(άπό τό Μήνυμα στούς Τεχνικούς καί ’Ε πιστήμο
νες, τού Α. Τρίτση, 27.9.1982).
Σ Η Μ Ε Ρ Α , είναι βέβαια πιά φανερό ότι δέν
γίνεται «να έχουν ρυθμιστεί πρίν άπό τά μέσα
του 1984 όλα τά αυθαίρετα καί οΐ επείγουσες
εντάξεις στό σχέδιο πόλης, καί πρίν άπό τό
τέλος τού 1984 νά μήν £χει άπομείνει πολεοδομική έκκρεμότητα».(1) 'Η έπιχείρηση προγραμ
ματισμού τής άνάπτυξης τών έληνικών πόλεων
δέν κατόρθωσε νά προγραμματίσει τήν ίδια τή
δική της πορεία. ’Ακόμη όμως περισσότερο
διαψεύδει σήμερα τίς μεγαλόστομες διακηρύ
ξεις της περί ιστορικής πρόκλησης, κατακτήσεων τών λαϊκών δυνάμεων καί νέων μορφών
παραγωγικής όργάνωσης.
Αυτή ή όρατή σήμερα διπλή άποτυχία, πού
άναγκαστικά επαναφέρει στήν έπικαιρότητα τή
συζήτηση γιά τό άδύνατο τού προγραμματισμού
(όχι όμως καί τής κρατικής παρέμβασης) μέσα
στήν καπιταλιστική οικονομία, οίκοδομήθηκε
πάνω σ ’ ένα σύνολο «άτυχών» επιλογών καί
λανθασμένων άποφάσεων σέ θέματα διαδικα
σίας καί υποδομής, μερικά σημεία τών όποιων
θά προσπαθήσει νά περιγράφω.
Ή μή ίεραρχική οργάνωση τής προγραμματι
κής διαδικασίας ήταν ή βασική επιλογή πού
όδήγησε σ ’ ένα σύνολο πολιτικών καί τεχνικοόργανωτικών άδιεξόδων. Έ τσ ι ένώ τό πενταετές
ήταν σέ επίπεδο προκαταρκτικών καί κάθε συ
ζήτηση γιά χωροταξικές κατευθύνσεις καί πρό
γραμμα άνύπαρκτη, έπρεπε νά προσδιορισθεΐ ή
άναλυτική — σέ επίπεδο πόλεων — κατανομή
τών οικονομικών δραστηριοτήτων κι όχι μόνο
νά περιγράφει ή ύπάρχουσα κατάσταση αλλά
καί οί τάσεις εξέλιξης καί ή μελλοντική έπιθυμητή εικόνα της. Ό σ ο κι άν έπιστρατεύθηκαν
τριτοκοσμικές καί έμποροκρατικές άντιλήψεις
γιά τήν αύτόνομη άνάπτυξη τών πόλεων (2),
αύτές δέν μπόρεσαν νά ύποκαταστήσουν τήν
πραγματική έλλειψη δεδομένων καί προβλέψε
ων γιά τήν περιφερειακή διάρθρωση, τήν έξειδίκευση, τή συνεργασία καί τούς ρυθμούς άνάπτυ
ξης τών άστικών κέντρων.
Γιά νά τεκμηριωθεί μάλιστα τό ιδεολόγημα
τής «αυτόνομης» άνάπτυξης κάθε πόλης, διακη
ρύχθηκε γιά δεύτερη φορά (μετά τόν Λάσκαρη)
ή κατάργηση τών ταξικών άντιθέσεων. «'Ο νέος
άναπτυξιακός σχεδιασμός τού έθνικοΰ χώρου
όδήγησε σέ μιά νέα άντίληψη άστικής όργάνω
σης, τήν άνοιχτή πόλη τής έπαρχίας. Ή άντίλη
ψη αυτή καταργεί τόν διαχωρισμό πόλη-χωριό,
πού είναι διαχωρισμός πόλωσης καί βλέπει τά
ένιαία υποσυστήματα άπό τά όποια άπαρτίζεται
ό άστικός ιστός σέ δυναμική συνθήκη λειτουρ
γίας». (3) Ή άρχαία θεωρία τών κεντρικών
τόπων τών Cristaller καί Lösch τής κλασικής
οίκονομικής γεωγραφίας (μέ βασική παραδοχή
τήν έξάρτηση τών πόλεων άπό τήν άνάπτυξη
τής ένδοχώρας τους) προωθείται σήμερα σάν
άταξική καί σοσιαλιστική χωροταξία. Ένώ
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όμως εκπνέει τό χρονοδιάγραμμα τής ΕΠΑ
1982-1984, ό χαρακτήρας καί ό ρόλος τών
έπιμέρους άστικών κέντρων παραμένει άπροσδιόριστος.
Ή ίεραρχική άνακολουθία μεταφέρεται καί
στό έπίπεδο τών πολεοδομικών μελετών. Οί
Πολεοδομικές Μελέτες ’Επέκτασης καί ’Αναθε
ώρησης εκπονούνται ταυτόχρονα μέ τά Γενικά
Πολεδομικά Σχέδια, ένώ είναι αύτονόητη ή
απαίτηση γιά όλοκλήρωση τών Γενικών Πολε
οδομικών Σχεδίων πρίν άπό τή σύνταξη τών
μελετών επέκτασης καί άναθεώρησης.
Οί ίεραρχικές άνακολουθίες έμφανίζονται
στό έπίεπδο τής έκπόνησης τών μελετών σάν
τεχνικά προβλήματα. Δίπλα όμως σ’ αύτή τήν
κατηγορία προβλημάτων (κύρια άδυναμιών πρό
βλεψης) πού όφείλονται σέ πολιτικές και ιδεο
λογικές επιλογές, παρουσιάζεται μιά ιδιόμορφη
προχειρότητα καί βιασύνη στήν όργάνωση τής
τεχνικής υποστήριξης τής έπιχείρησης, τή σκο
πιμότητα τής όποιας είναι δύσκολο κανείς νά
άντιληφθεί.
Τί έμπόδισε π.χ. τήν όλοκλήρωση τής χαρτο
γράφησης καί γιατί δίνονται έλλιπή καί μή
ενημερωμένα ύπόβαθρα τών οικισμών στούς
μελετητές; Ή δ η άπό τά πρώτα βήματα τής
έκπόνησης τών μελετών έγινε φανερό τό άδύνα
το τής έφαρμογής τών προδιαγραφών, γιατί
έλειπε τό άναγκαίο χαρτογραφικό υλικό καί οί
πληροφορίες. ’Ακόμη όμως καί πιό άπλές (σχεδιαστικές) εφαρμογές τών προδιαγραφών ήταν
άδύνατες. Οί τεχνικές λοιπόν έλλείψεις, τά
προβλήματα, τά μειωμένα κέντρα (λόγω ιδιαίτε
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ρα χαμηλών άμοιβών) όδήγησαν στή μαζική
καταστρατήγηση τού χρονοδιαγράμματος τών
μελετών καί προσδιόρισαν τό άμφίβολο μέλλον
τής έπιχείρησης.
Τέλος, οί διαδικασίες τής κατά προτεραιότη
τα ένταξης τών προβληματικών περιοχών, σέ
συνδυασμό μέ τά γενικότερα προβλήματα τής
ΕΠΑ, τείνει νά όδηγήσει σέ μία συνολική
άναίρεσή της. Ούσιαστικά πρόκειται γιά τήν
έπαναφορά τής λογικής τού 1923, μέ τόν άποσπασματικό χειρισμό τών περιοχών καί τήν
έλλειψη συνολικότητας τής πολεοδομικής πρό
τασης. ’Εάν αύτή ή διαδικασία όδηγήσει σέ
μαζικές έντάξεις περιοχών αύθαίρετης δόμησης
(πού πλήρωσαν ήδη τίς εισφορές νομιμοποίη
σης) καί ή συνολική διαδικασία προγραμματισμού-σχεδιασμοΰ καθυστερήσει λίγο άκόμη,
τότε ή ΕΠΑ άπό έπιχείρηση πολεοδομικής
άνασυγκρότησης θά μετατραπεί σέ έπιχείρηση
μαζικής ένταξης αύθαιρέτων. Μήπως όμως αυ
τός ήταν καί ό κύριος άρχικός στόχος της;
Θεσσαλονίκη 6.5.84
Νίκος Κομνηνός
(1) . Α. Τρίτσης, Ε Ισ ή γ η α η σ τ ή σ υ ν ά ν τ η σ η μ έ τή ν Τ ο π ικ ή
Αθήνα 14.12.83.
(2) . «Τά αστικά κέντρα μικρά καί μεγάλα, βλέπονται
σέ άμεση συνάρτηση μέ τήν άνάπτυξη τής ένδοχώρας
τους καί έξ αϋτοΰ καθορίζεται καί ό ρόλος του
καθενός στό έθνικό οικιστικό πλέγμα», Α. Τρίτσης,
Ή «ά ν ο ιχ τ ή » π ό λ η τή ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς έπ α ρ χ ία ς. Αθήνα
8.11.83
(3) . Α. Τρίτσης, δπ. παρ.
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ίναι μεγάλο λάθος νά νομίζουμε ότι
σήμερα ή συνύπαρξη σοσιαλιστικής
φρασεολογίας καί καπιταλιστικής
διαχείρισης είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
τού κυβερνώντος κόμματος. Παράδειγμα ό
«Δεκαπενθήμερος Πολίτης» πού δέν έχει
κανένα άπολύτως πρόβλημα νά περάσει άπό
τή γνωστή βαρύγδουπη άρθρογραφία γιά τή
σοβαρή άριστερά μέ παράδοση πού θέλει
σοσιαλισμό όχι όπως τό ΠΑΣΟΚ, σέ ρητή
πρόταση γιά περισσότερες άπολύσεις στήν
έλληνική «σιδηρουργία». 'Εμπνευσμένος άπό
τό λαμπρό Γαλλικό πρότυπο, τού όποιου ή
σοσιαλιστική ταυτότητα δέν χωράει —
παραδόξως — καμία άπολύτως άμφισβήτηση.
Τήν εύθύνη γιά τό τόλμημα τήν
άναλαμβάνει ό Μ ιχάλης Παπαγιαννάκης στό
άρθρο «Γαλλική σιδηρουργία: ό
άναπόφευκτος έκσυγχρονισμός», (Δ.Π. 20-484) ό όποιος έδώ καί κάποιο καιρό έπιμένει
νά παρουσιάζει τά βήματά του πρός τήν
άποδοχή των πιό χαρακτηριστικών
καπιταλιστκών θέσεων καί προτάσεων, σάν
ριζοσπαστικές καινοτομίες τής άριστερής
σκέψης.
Καί γιά νά ξεκινήσει τήν άνάλυση φρόντισε
νά δώσει τή δική του έκδοχή γιά τά
άντίπαλα στρατόπεδα, πού δέν είναι όπως
κάποιοι άφελείς θά νόμιζαν ή Γαλλική
κυβέρνηση καί έργοδοσία άπό τή μία, καί
οί Γάλλοι έργάτες (άπολυόμενοι ή μή) άπό
τήν άλλη, άλλά ένα «πρόγραμμα
άναδιάρθρωσης» λογικότατο καί προφανές
άπό τή μία μεριά, καί κάποιοι κνίτες άπό
τήν άλλη, δηλαδή «μιά ορισμένη «άριστερά»
Iπού1 βρήκε μιάν Αναπάντεχη εύκαιρία νά
έκθέσει καί πάλι τις θεωρητικές Απόψεις της
περί σοσιαλισμού, σοσιαλδημοκρατίας καί τού
προδοτικού τους ρόλου...«
Ά λλ ά αύτό τό «μεθοδολογικό» κόλπο είναι
παλιό, αριστερό κατά βούληση, καί φυσικά
Πασοκικό. Οϊ πραγματικά τολμηρές
καινοτομίες άρχίζουν παρακάτω καί συνθέτουν
μία έντελώς «νέα» «άριστερή» οικονομική
άνάλυση.
Διατυπώσεις όπως «ή διατήρηση μονάδων μέ
υψηλό κόστος παραγωγής υπονομεύει τήν
Ανταγωνιστικότητα όλων τών κλάδων«, ή «ο/
έπιλογές είναι περιορισμένες, πολύ περισσότερο
μάλιστα πού οί διεθνείς έξελϊξεις στόν τομέα
τής σιδηρουργίας είναι ραγδαίες καί γενικά εις
βάρος τών παραδοσιακών Ανεπτυγμένων χωρών
στόν τομέα αύτό«. ή άκόμα «ή ζήτηση
χαλ.υβουργικών προϊόντων κάμπτεται ή
μειώνεται έστω κι Αν δέν ληφθούν ύπόψη οί
έπιπτώοεις τής οικονομικής κρίσης»,
συνθέτουν μιά προσέγγιση του θέματος πού
χτυπάει άλύπητα τή λογική τού
καπιταλισμού, τού ιμπεριαλισμού καί τής
διαχείρησής τους, καί δέ θά θύμιζε τίποτα
στά έπιτελεΐα καί τούς κοντυλοφόρους τού
ΟΟΣΑ ή τού Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου.
Μάρτυρας τής τόλμης τής Γαλλικής
κυβέρνησης καί κ ατ’έπέκταση τού
Παπαγιαννάκη, ό «πρώην ύπεύθυνος τού
ΓΚΚ γιά τό Παρίσι», Ά νρ ί Φισμπέν, μόνη
φωνή έκ Γαλλίας στό άρθρο, άλλά είδικός
άν όχι σέ ζητήματα οίκονομικής
διαχείρησης, τουλάχιστο σέ θέματα κριτικής
τών ΚΚ. «Χρειάζεται πολιτικό θάρρος, λέει,
γιά νά πεις άτι τό μέλλον τής σιδηρουργίας
καί τού έθνους Απαιτεί νά άποκατασταθεί ή
ισορροπία οικονομική, χρηματοδοτική καί
κοινωνική, αύτής τής βιομηχανίας - κλειδί.
Είναι πρός τιμήν τής κυβέρνησης τής
Αριστερός πού Ανέλαβε αύτό τό έργο...·
Τέλος, καί μετά αύτό τό λαμπρό
παράδειγμα άνάλυσης καί άριστερής σκέψης,
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ό Παπαγιαννάκης μπορεί πλέον νά
καταλήξει:
« ~Οσο γιά τις έδώ «Αναλύσεις« περί τού
θέματος, είναι φανερό ότι έμπνέονται Από
περίπου Αποκλειστικά πολιτικά κίνητρα καί
μάλιστα έμπνευσμένα συχνά Από τήν έλληνική
συγκυρία Και Ασφαλώς ή τελευταία θά
μπορούσε καί θά έπρεπε νά φωτιστεί καί άπό
τήν πρόσφατη γαλλική έμπειρία Στό κάτω
κάτω υπάρχουν καί έλληνικές «σιδηρουργίες·
(μέ ή χωρίς τά εισαγωγικά). Προτάσεις, έστω
καί έναλλακτικές, γιά Αποφάσεις καί γιά
κατάστρωση στρατηγικής δέν φαίνεται νά
έχουμε...«
Σέ αύτό τόν παραλληλισμό μεταξύ
Γαλλίας καί Ελλάδας, ξεχνιέται όμως καί
μιά «μικρή διαφορά», πού άποκαλύπτει
συγχρόνως τήν πλήρη άπουσία κοινωνικής
προσέγγισης σέ τέτοιου είδους
«διαχειριστικές προτάσεις», καί τή βαθύτατη
περιφρόνηση τών έργατών, τούς όποιους ό
Παπαγιαννάκης δέν έχει ρωτήσει γιά τίς
οικονομικές ισορροπίες τής «σιδηρουργίας
καί τού έθνους», ούτε στή Γαλλία, ούτε
στήν Ελλάδα: όταν κάποιος άπό τόν
άριστερό χώρο προτείνει έκσχυγχρονιστικές
άπολύσεις θά περίμενε κανείς καί μία
παράλληλη πρόταση γιά στοιχειωδώς
σοβαρή κάλυψη τών άνέργων μέ έπιδόματα,
πού είναι άνύπαρκτα στήν 'Ελλάδα, καί
υπαρκτά στή Γαλλία. Ά λλά ή «άριστερή
σκέψη» σέ μάς έδώ κάνει άλματα καί άν
δεν υπάρχει ένα θεσμικό κοινωνικό πλαίσιο
πού νά συγκρατεί τόν ζήλο τών
διαχειριστών τής κρίσης, τόσο τό καλύτερο
γιά τήν «τόλμη» τών άριστερών
διανοουμένων μας.
„ ,
_
Πανος Γεωργίου
ό αίμα καί οϊ συνέπειές του»,
βιβλιοκριτικό δοκίμιο κάποιου
Φώσετ γιά τίς έπανεκδόσεις έργων
τού Γκομπινό ( 19ος αιώνας) δημοσιεύτηκε στό
φιλολογικό παράρτημα τών Τάιμς στις
30/3/84. Μετά άπό τρεις βδομάδες τό βλέπουμε
μέ τόν ίδιο τίτλο, τήν ίδια φωτογραφία καί ένα
μίγμα κατά λέξη άντιγραφής καί έλεύθερης
άπόδοσης γιά Ιθαγενείς στό περίφημο,
έβδομαδιαίο πλέον, Βήμα τής Κυριακής τού
Πάσχα, άκρογωνιαιο λίθο τής
δημοσιογραφικής πρακτικής, πολιτικής ήθικής
καί πολιτισμού, όπου τόσοι άνθρωποι τών
γραμμάτων γράφουν συστηματικά άνεβάζοντας
τό έπίπεδο τού τύπου. Τό σημείωμα αύτό
γράφεται κυρίως γιά νά προκληθεϊ κάποια
άντίδραση άπό αύτούς ώστε νά σταματήσει ή
άπαράδεκτη λογοκλοπή, τόσο μειωτική γιά τόν
τόπο.
Ό τ ι πρόκειται περί λογοκλοπής
ένσυνείδητης, δέν χωράει άμφιβολία: "Οχι
μόνο δέν άναφέρεται πηγή άλλά έπιπλέον έχει
μπει ένα ύποπτο «Παρίσι, Α πρίλιος» σάν νά
πρόκειται γιά είδηση ή άνταπόκριση. Ή
λαθροχειρία άνηγμένη είς τέχνην — άλλωστε
καί ή στήλη τού Βήματος λέγεται «Τέχνες καί
’Ιδέες». Πενία ίδεών καί έντιμότητος τέχνας
κατεργάζεται. Ή δέ κατεργασία είναι
λεπταίσθητος. Δέν είναι ίσως συμπτωματικό δτι
ένώ ό Φώσετ λέει άπερίφραστα ότι ό Γκομπινό
δέν ήταν ρατσιστής, τό Βήμα είναι πιό
έπιφυλακτικό — τί έπιστημονική θέση! —
γράφει, «ό χαρακτηρισμός του ώς πατέρα τού
ρατσισμού φαίνεται μάλλον ύπερβολικός καί
παρακινδυνευμένος ».
Ό ρατσισμός καί οί κλοπές συνδυάζονται

Τ

μαγικά στό Συγκρότημα καί θέλω νά τό
έπισημάνω γιά νά τό θυμόσαστε: Τό Βήμα τής
8/4/84 μετέφερε έπιμνημόσυνο άνεκδοτάκι τού
«άγαπητοΰ προέδρου Γεωργίου Μαύρου» γιά τό
πόσο κλέφτης ήταν ό άποθανών προσφάτως
Πρόεδρος τής Γουινέας Σέκου Τουρέ —
πνευματικός άνθρωπος διεθνούς άκτινοβολίας
πού δέν θά 'πρεπε νά διασύρεται τόσο
άβασάνιστα, άπορώ μάλιστα πώς δέν
διαμαρτυρήθηκε τό Ύπ. 'Εξωτερικών ή Ô τ.
Πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Τσάτσος πού νομίζω
είχε καί προσωπικές σχέσεις μαζί του.
’Ελπίζω νά πρόκειται περί έκφρασης άπλοΰ
ρατσισμού, άλλιώς δέν δικαιολογείται τόση
συκοφαντία μέ έλαφριά καρδιά. Ή θεωρία μου
περί ρατσισμού τού Συγκροτήματος ένισχύεται
καί άπό ένα άλλο γραφτό, πιό πρόσφατο: Στά
Νέα τής 30/4 δημοσιεύτηκε κύριο άρθρο μέ
τίτλο «Στήν ΕΡΤ τής Γκάνα...» καί θέμα τό
χάλι περί τόν χειρισμό τού έργου «Πέφτουν οϊ
σφαίρες...» τό όποιο κλείνει μέ τήν έξής
άπίστευτη κορώνα:
« Τό πρόβλημα είναι, καί έδώ, πρόβλημα
Ανθρώπων. 'Ανθρώπων πού νά πλαισιώνουν τίς
υπηρεσίες τής ΕΡΤ-1 καί ΕΡΤ-2. 'Ανθρώπων πού
νά ξέρουν, τί θά πεί τηλεόραση καί τί θά πεί
σεβασμός στό κοινό. Καί δέ χρειάζεται νά πάνε νά
σπουδάσουν στή Μεγάλη Βρετανία γιά νά μάθουν
νά σέβονται τόν τηλεθεατή. Τώρα καί ή Γκάνα
παραδίδει τηλεοπτικά μαθήματα...«
Ό λ α αύτά τά έξαιρετικά λυπηρά, ψήγματα
τής συνολικής κακοδαιμονίας τού τόπου,
άφιερώνονται χωρίς λόγια στις
προσωπικότητες πού είχαν έκφράσει τή λύπη
τους γιά τό κλείσιμο τού Βήματος καί άσφαλώς
δέν θά κρύψουν τή χαρά τους όταν άνοίξει καί
πάλι όπως φημολογεϊται.
Καφαντά<)ης
γνωστός συγγραφέας κ. Γιώργος
Ίωάννου, στίς 26 Απριλίου
δήλωνε στήν 'Ελευθεροτυπία σέ
σχετική «έρευνα» τού Πέτρου Μακρή μέ τόν
δηλωτικό τίτλο «Ρωμιοσύνη '84».
«...Σύμφωνα μέ τούς τελευταίους νόμους
χιλιάδες ξένα Ατομα ξένων φυλών καί Ιδίως
Ασιατικών, πολιτογραφούνται μέσα Από γόμους ώς
έπί τό πλείστον ψεύτικους καί έν πάση περιπτώσει
έντελώς σαθρούς, πολιτογραφούνται έλληνες
υπήκοοι καί μάς γεμίζουν παιδιά, πού ούτε
Έλληνες είναι ούτε Εύρωπαίοι. Αλλά είναι
Έλληνοπακιστανοί, Έλληνοφιλιππινέζοι,
Έλληνοβιρμανοί«.
Τά έπιχειρήματα τού λογοτέχνη Γ.Ι. δέν
άντλοΰνται άπ ’ τό άντιδραστικό κατεστημένο,
είναι ή θλιβερή συνέπεια τού κύριου
Ιδεολογικού λόγου τής «στρατευμένης»
διανόησης, τής κρατικής διανόησης. Είναι ή
όμολογία πού πιεστικά άποσπά ό
βομβαρδισμός τής ξενοφοβίας, τού «φυλετικού
μαρασμού», τής «γλωσσικής άλλοτρίωσης»,
τού «ύποπτου μοντερνισμού», τής «έπιστροφής
στίς ρίζες», «τών λίγων θέσεων έργασίας», άπό
έναν άφελή πατριώτη.
Κρούει τόν κώδωνα τού κινδύνου ό κ.
Ίωάννου έπισημαίνοντας ότι:
«Σέ 20 χρόνια θά γεμίσει ό στρατός
φιλιππινέζους καί πακιστανούς μέ όλα τους τά
δικαιώματα... Ή Ελλάδα καί ό 'Ελληνισμός καί
ή Ρωμιοσύνη γιά νά έπιβιώσει θέλει είδικά μέτρα·.
Αύτά τά είδικά μέτρα δέν δυσκολεύεται νά τά
άνακαλύψει:
« Ή 'Ελλάδα γιά νά έπιβιώσει πρέπει νά γίνει
ένα είδος Ισραήλ«.
Ό νομικός σύμβουλος τού Σχολιαστή
διερευνά κατά πόσον εύσταθεϊ ή ύποβολή
μήνυσης στόν κ. Ίωάννου γιά ήθική αύτουργία
στό έγκλημα τού ρωμέικου πλοίου
«Γαρυφαλιά».
*x
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TOfflDSMfeX ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τ α ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ γνωρίσματα τής μετάβα
σης πού χαρακτηρίζει τή δεκαετία τού 1970,
γνωστής σάν «νέα τεχνολογική επανάσταση»,
«μετα-βιομηχανική κοινωνία», «μετα-μοντέρνα
κουλτούρα» κλπ., έμφανίζονται στίς σύγχρονες
μεγαλουπόλεις, καί στήν ’Αθήνα. Σέ αύτά, έρμηνεύεται μιά καθημερινή ύπαρξιακή αγωνία
«έκμοντερνισμοϋ» πού έκδηλώνεται μέ τή σχε
δόν άκριτη άποδοχή τών καταναλωτικών προϊό
ντων τής βιομηχανίας τής σύγχρονης κουλτού
ρας (CULTURE INDUSTRY) ειδικά ώς πρός
τήν τεχνολογία τών μαζικών μέσων έπικοινωνίας (MEDIA) καί τή μόδα. 'Ένας «έκμοντερνισμός» πού υποδηλώνει τή στροφή άπό τό πολιτι
σμικό μοντέλο τής ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ τής διαφή
μισης (ταύτιση τού κοινωνικού υποκειμένου μέ
τήν καταναλωτική αγορά) σέ αύτό τής ΔΙΑΦΟ
ΡΟΠΟΙΗΣΗΣ τών (MEDIA) μαζικών μέσων
έπικοινωνίας, πού οδηγούν στό θρυμματισμό
τών φαινομένων, στήν άποσύνθεση τής άφαίρεσης τού «έλεύθερου χρόνου» καί στόν καθορι
σμό ειδικών κοινωνικών οριζόντων κατανάλωσης τής κουλτούρας.
Ή άποσπασματική άνάγνωση τών ΦΑΙΝΟ
ΜΕΝΩΝ τής καθημερινής ζωής στήν ’Αθήνα,
θά φανερώσει σημαντικές πολιτισμικές διαφο
ροποιήσεις στίς βιωματικές έμπειρίες τής πό
λης, πού άφοροΰν καί άναφέρονται στήν ΕΜ
ΦΑΝΙΣΗ τών φαινομένων, στή ΧΑΡΤΟΓΡΑ
ΦΙΑ τους στήν πόλη, στίς ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ άπό
τόν έναν ορίζοντα στόν άλλον καί στήν ΕΡΜΗ
ΝΕΙΑ τους. Έ να άπό τά φαινόμενα αύτά πού
χαρακτήρισε ή πού απασχόλησε τήν πολιτιστι
κή ζωή τής ’Αθήνας ή τής αθηναϊκής νύκτας
είναι ή μετατροπή τού παλιού εργοστάσιου
ξυλείας παρκέτων, στή λεωφόρο Βουλιαγμένης,
σέ ντισκοτέκ μέ τό όνομα ΔΡΥΑΣ ή κοινώς
'Εργοστάσιο. Πρόκειται γιά ένα φαινόμενο πού
γύρω άπό τόν όρίζοντα, τήν χαρτογραφία καί
τίς διελεύσεις του διασταυρώνονται, μεταξύ άλ
λων: ή μόδα της σαδομαζοχιστικής κουλτούρας
καί ή μυθολογία τής αθηναϊκής νύχτας.

Μ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ ΤΑΣΕΙΣ μόδας πού υιοθετούν τή
σαδομαζοχιστική κουλτούρα έχουν εμφανιστεί
στήν ’Αθήνα καί μάλλον άποτελοΰν μιά «αίσθητικοποίηση» τής καθημερινότητας πού συ
χνά Ιδιοποιείται παράλληλες έκδηλώσεις άλλων
τάσεων, όπως τού PUNK καί τού NEW WAVE.
Πρόκειται γιά μιά σημαντική διαφοροποίηση
τού τρόπου κατανάλωσης τού χρόνου τής νύ
χτας πού προσφέρει άλλά καί άπαιτεϊ ειδικό
πλαίσιο γιά τήν κατανάλωση τής μόδας, όπως
τή νέα έποχή τών ντισκοτέκ.
Στά πλαίσια αύτά, ή τεχνολογία μετατρέπεται
σέ αισθητικό χώρο καί αντικείμενο, κάτι πού
άφορά τήν άρχιτεκτονική έπέμβαση (διαρρυθμί
σεις μεγάλων χώρων, πίστες, τεχνητοί φωτισμοί
κλπ.) δηλαδή τό παλιό εργοστάσιο μετατρέπεται σέ ντίσκο, σέ χώρο χορού καί θεάματος.
Ό μω ς ή «αίσθητικοποίηση» αύτή αντιστοιχεί
σέ ένα δημιουργημένο ή καί στημένο «κενό»
θεάματος καί μόδας πού προωθεί περισσότερο
μιά κατάσταση διανοητικού φουτουρισμού (ά
ποδοχή καί λατρεία τής μηχανής καί τής τεχνο
λογίας) άπό μιά κριτική της, δηλαδή ένα άντίστοιχο διανοητικό πρωτογονισμό ή έναν μο
ντέρνο λουδισμό (καταστροφή τής μηχανής).
Τό είδος τής μουσικής, ή νέα ηλεκτρονική
μουσική, συσχετίζεται άμεσα μέ τήν προηγού
μενη διαφοροποίηση.
Ό π ω ς στίς σύγχρονες μεγαλουπόλεις καί
στήν ’Αθήνα, ή «αίσθητικοποίηση προωθείται
διαμέσου τής μόδας τών IN καί OUT, στά
πλαίσια δήθεν μιάς άθώας καί πλατείας άπήχησης-διάδοσης περιοδικών (όπως ό ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΟΣ) πού διαμορφώνουν σαφείς έπιλογές στήν
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Violence, how smoothly it came
And smoothly took you with it
To wanting what you nonetheless did not want
It’s all over if we don’t see the truth inside that
meaning
JOHN ASHBERY, «SHADOW TRAIN»

Τό κείμενο αυτό γράφτηκε καί αφιερώνεται
«πρός χάριν διαλόγου» μέ τά κείμενα τών X.
Βακαλόπουλου καί Γ. Τζιρτζιλάκη Μ η και Οϋβτ»,
ΑΝΤΙ καί « Ή αρχιτεκτονική τής μεταμφίεσης»,
ΔΕΝΤΡΟ) μέ αφορμή τήν ΕΜΦΑΝΙΣΗ τής ντισκοτέκ ΔΡΥΑΣ ή κοινώς ’Εργοστάσιο, στή λεω
φόρο Βουλιαγμένης. Πέρα άπό τήν άρνηση ή τήν
άποόοχή τής Δρυάόας/ Εργοστάσιου, ή παρουσία
της/του μάς φέρνει αντιμέτωπους μέ τήν ΕΡΜΗ
ΝΕΙΑ τών πολιτισμικών φαινομένων πού συμβαί
νουν, χαρακτηρίζουν καί διαμορφώνουν μέρα καί
νύχτα τή ζωή στήν πόλη τής 'Αθήνας όπως καί νά
τήν καταλαβαίνουμε μεταφορικά μέ τά «αινίγματα»
πού εμπλέκονται στόν προσδιορισμό τού παρόντος.

Ή σαδομαζοχιστικη κουλτούρα της νυχτερινής ’Αθήνας

Διελεύσεις
καταναλωτική άγορά.
Είναι άκριβώς ή ΜΟΔΑ, σάν έπίδειξη καί
άναφορά καί ειδικά ή μόδα τού ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΥ
καί τού ΜΑΥΡΟΥ πού λειτουργεί σάν κοινός
τόπος προσδιορισμού τού κοινωνικού όρίζοντα
τών φαινομένων αυτών, ό συνεκτικός κρίκος ή
ή επαφή τού κόσμου, τού κοινού τής Δρυάδας, ή
ή ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ τους.

Τ θ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ είδος, μιά κοινή άναφορά
τόσο στούς PUNK, όσο καί ατούς φετιχιστές
τού δερμάτινου, δημιουργεί τήν αίσθηση τής
δεύτερης έπιδερμίδας πού καλύπτει τή φυσική,
τό ανθρώπινο δέρμα. Μέ τήν αίσθηση αύτή πού
βασίζεται στήν ιδέα τού «δεύτερου», τού «άλ
λου»... τό σώμα χάνει τήν επαφή του μέ τόν
κόσμο καί μετατρέπεται σέ άφηρημένη έννοια,
γιά νά καταλήξει στόν αισθησιακό ναρκισισμό,
διαμέσου τού φετιχισμοΰ τού δερμάτινου είδους.
Είναι ή μόδα τού ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΥ πού υιοθε
τεί τό ΜΑΥΡΟ σάν χρώμα, διαμέσου τής κένω
σης τών προηγούμενων συμβολισμών του (τό
μαύρο, σάν χρώμα τού φασισμού πού ερωτοτρό
πησε μέ τή στολή καί τό άνδροπρεπές σώμα,

καί τό μαύρο, σάν ύπόδηλο «υπόγειας κουλτού
ρας» τού άμερικανισμού τής δεκαετίας τού '50,
μέ μαύρο πουκάμισο, άσπρη γραβάτα, μαύρο
κοστούμι καί γυαλί ήλιου στό σκοτάδι τού
M ODERN JA Z Z Q U A RTET). Σήμερα τό
ΜΑΥΡΟ σάν χρώμα υποδηλώνει μιά «αίσθητικοποιημένη» έμφάνιση τής σαδομαζοχιστικής
μυθολογίας τού έρωτα στή μόδα καί συνδυάζε
ται μέ τά άντικείμενα/είκόνες αύτής τής μόδας:
άλυσίδες, δερμάτινες ζώνες, δερμάτινα καπέλα,
μεταλλικά αντικείμενα πού διακοσμούν τό σώ
μα...
Βέβαια ή Σ/Μ κουλτούρα διεκδικεϊ μέ τήν
εικονογραφία της τόν άπαγορευμένο έρωτισμό
καί σεξουαλικότητα καί διατυπώνει τόν παραβατικό χαρακτήρα της (μιά πού σύμφωνα μέ τόν
BATAILLE κάθε μορφή ερωτισμού πού είναι
ένα είδος βλασφημίας έρχεται σέ ρήξη μέ τίς
κατεστημένες ήθικές συμβάσεις διαμέσου τής
παράβασης τών κανόνων). Τί είναι λοιπόν ή
μόδα τού Σ/Μ ; σύμπτωμα πολιτισμικού ξεπε
σμού καί παρακμής, πρόκληση καί άμφισβήτηση στίς άρχές καί στίς κατεστημένες σχέσεις
έξουσίας, ή άντανάκλαση τής ένίσχυσης τού
STATUS QUO; Μιά άπάντηση δίνει ή έμφάνι-
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στή σύγχρονη 'Αθήνα.
Τώρα κατά πόσο βέβαια αύτό είναι ένα ριζω
μένο κοινωνικό καί πολιτισμικό φαινόμενο ή
μιά μόνο έφήμερη μόδα, ένα ρίζωμα ή μιά
προσωρινή γραμμή πλεύσης ή πτήσης κά
ποιων... κατά πόσο τά εργαλεία... κατσαβίδια,
βίδες, τανάλιες, γαλλικά κλειδιά πού σχηματί
ζονται άπό τίς λάμπες τού νέον είναι εικόνες
καί άντικείμενα μηχανικής βίας ή άπλά καί
μόνο νεκρές εικόνες, «νεκρός λόγος», ένα pasti
che πού διακοσμεί χώρους, κτίρια καί πόλεις
δίχως νά τά διακωμωδεί... όλα αύτά είναι έρωτήματα καταδικασμένα πρός τό παρόν στίς άπαιτήσεις τής ήθικολογίας.

Σ τ ΗΝ ΑΘΗΝΑ δέν έχει άκόμα παρουσιαστεί
τό φαινόμενο τών Ιδιωτικών, «κλειστών», κέντρων/CLUBS, όμως πρός τήν κατεύθυνση αύ
τή φαίνεται νά προσανατολίζονται όρισμένοι
χώροι κατά κύριο λόγο ντισκοτέκ καί μπάρ,
σύμφωνα μέ τούς κώδικες τής μόδας καί τής
κοινωνικής δημόσιας συμπεριφοράς πού αύτοί
υπαγορεύουν.
Τό χαρακτηριστικό τής μυθολογίας τής ’Α
θηναϊκής νύχτας, πού παραμένει άνεξερεύνητη
περιοχή, είναι ή έντονη κοινωνική κινητικότη
τα άπό τόν ένα χώρο στόν άλλο, ή πολλαπλή
κατανάλωση καί όχι ή διακριτική διαφοροποίη
ση, τουλάχιστον πρός τό παρόν. Αύτή ή ιδιο
μορφία τής ’Αθήνας πού «μετακινείται» σάν
«...κάτι μεταξύ Καΐρου καί Νέας Ύόρκης...»
μυθολογεί/είται καί άνάγει σέ υπαρξιακό ερώ
τημα τόν χαρακτηρισμό τής πολιτισμικής διά
στασης τών όσων συμβαίνουν στήν πόλη τούτη.
Δηλαδή, τών φαινομένων πού έχουν σάν κοι
νό τόπο ή λόγο τήν ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ (ΕΠΙ)
ΒΙΩΣΗΣ τής σύγχρονης έλληνικής κοινωνίας.
Μιας κοινωνίας πού άλλάζει συνεχώς γραμμές
πτήσεις καί διαδρόμους διέλευσης...
— άπό τήν άλάνα, τήν μπάλα... στή θάλασσα
καί τό σέρφινγκ,
— άπό τά παντελόνια τού Ναούμ... στήν άλυσίδα καταστημάτων τού ΒΕΝΝΕΤΟΝ,
— άπό τόν συνοικιακό κινηματογράφο ... στά
σήριαλ... στο βιντεοπορνό,
— άπό τό σουβλάκι... στό DONAT... στό χά
μπουργκερ,
— άπό τό παραδοσιακό ζευγάρι... στήν «έλεύθερη σχέση»,
— άπό τήν πολυκατοικία τού '60 καί τού '70...
στά νεοκλασικά... στά μεσοπολεμικά διόροφα
καί τριόροφα,
— άπό τόν τούρκικο... στόν έλληνικό... στόν
γαλλικό... στόν ESPRESSO,
— άπό τήν ταβέρνα καί τό εστιατόριο .... στίς
PIZZERIE, στά FAST FOOD.
— άπό τό οικογενειακό κουμκανάκι καί τή
φιλική πόκα... στίς λέσχες... στό CASINO τής
Πάρνηθας,
— άπό τόν STRAIGHT άνδρα... στόν GAY...
στόν MACHO... στόν τραβεστί,
— άπό τόν μπακάλη τής γειτονιάς καί τή
λαϊκή... στό ύπερκατάστημα,
— άπό τό τρίκυκλο ... στίς HONDA,
— άπό τό στρατιωτικό άμπέχωνο... στό δερμάτι
νο μπουφάν,
— άπό τήν Κυψέλη... στόν περιφεριακό τού
Λυκαβητού... στό Π. Φάληρο... στό Μέτς,
— άπό τά πάρτυ, τίς μπουάτ, τά μπουζούκια...
στά σκυλάδικα... στίς κομπανίες... στίς ντίσκο,
— άπό τόν «"Ασσο» τού Παπαστράτου... στά
CAMEL τού Καρέλια,
— άπό τό μπιλιάρδο καί τό ποδοσφαιράκι... στά
ηλεκτρονικά παιγνίδια,
— άπό τό κρυφτό καί «τά μήλα», τόν αυθόρμη
το «πόλεμο»... στή μίμηση τών «Ντιούκς»,
— άπό τό πολιτικό τράγούδι... στά ρεμπέτικα. .
στίς παράνομες κασέτες,
— άπό τό καφενείο, τό ζαχαροπλαστείο, τήν
ΕΒΓΑ... στά μπάρ,
— άπό τήν «παθολογική τρέλα»... στή σχιζο
φρένεια τής «άγριας ψυχανάλυσης»...

Συνειρμικά σχεδόν, άπό τή μόδα, στό μαύρο...
έρχόμαστε στή νύκτα, πού λειτουργεί καί πού
προσφέρει ένα γενικό ζωτικό χώρο, άλλά καί
ειδικά περιβάλλοντα «κλειστοί τόποι», ιδιωτικά
CLUB κλπ., γιά τόν καθαρισμό τών κοινωνικών
όμάδων, μιά νύκτα στήν όποια «ζητιανεύουν» οί
άντίστοιχες μυθολογίες: ή νύχτα σάν τόπος
εμφάνισης, έπίδειξης τής Σ/Μ μόδας καί τού
MARLBORO MAN, ή νύχτα σάν περιοχή πα
ράβασης.

Σ τ ί Σ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ αύτές, πού δέν χρωματίζο
νται άρνητικά ή θετικά καί πού δημιουργούν
μέσα άπό τήν καθημερινή έπανάληψη τών γεγο
νότων τους τίς σύγχρονες μυθολογίες, άκροβατούμε όλοι μας, κάπου μεταξύ «παράδοσης» καί
«νεωτερισμού» προσπαθούμε νά πείσουμε τούς
υπολοίπους ότι είμαστε, κάπως περίεργα μέν,
άλλά μέ σιγουριά «έκμοντερνισμένοι».
Γιώργος Σημαιοφορίδης

-LEATHER BOY-, τού SASKIA DE BOER, 1981

ση τού φαινομένου, δηλαδή, ή αναπαράσταση
τής σεξουαλικότητας σάν σχέση εξουσίας μέσα
άπό τίς σχέσεις TOP / BOTTOM, άφέντη /
δούλου, ένεργητικοδ / παθητικού, σαδιστή /
μαζοχιστή. Ή άναπαράσταση αυτή εμφανίζει
τίς κοινωνικές σχέσεις νά είναι ριζωμένες στή
φύση τής σεξουαλικότητας καί τή σεξουαλικό
τητα στίς κοινωνικές σχέσεις έξουσίας.
Μέ τό τέχνασμα αύτό τής διεκδίκησης κά
ποιας «καθαρής σεξουαλικότητας», δηλαδή μέ
τήν αναγωγή της σέ κάποιες ρίζες, ή σεξουαλι
κή πράξη θά έμφανίζεται πάντα έξαρτημένη καί
άνελεύθερη.
Στήν προοπτική αύτή ορισμένες σύγχρονες
τάσεις τής μόδας υιοθετούν τήν Σ/Μ εικονο
γραφία σάν ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ (LA
CAN) όπου τό προϊόν τό δερμάτινο είναι λιγό
τερο σημαντικό άπό τό προϊόν - εικόνα, τό
δερμάτινο - εικόνα, πού μάς όδηγεΐ στή φαντασιακή προβολή τού ΤΥΠΟΥ.
Ή μόδα, έξάλλου, είναι ταυτόχρονα υπέρβα
ση καί έπαναφορά στό τυπικό... θεαματική
έκδήλωση (έπίδειξη) τής άτομικότητας καί θεα
ματική άνωνυμία (έπίδειξη) τού τύπου... ένας
κοινός παρονομαστής τής «αίσθητικοποίησης»
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«Χεβυμεταλλάς»
ρεπόρτερ
«Γιά πρώτη φορά μιλάνε ο( τρεις
γενιές του ρόκ: τοΟ ‘60, τού ‘70 καί
τού ‘80. Πάνκς, χούλιγκανς, σκηνοθέ
τες καί κριτικοί...». «Ήταν ή πρώτη
προσέγγιση στό μπάρ τοϋ Κολωνακίου -Σνόουμπολ- πού πάει νά πεί
Χιονοστιβάδα! Τούς είδαμε καθισμέ
νους στόν πάγκο μέσα στά όλόμαυρα
ρούχα τους τά τζήνς...» «... ΟΙ Πάνκς,
σάν έξασκημένα λαγωνικά μυρίστη
καν ότι είμαστε δημοσιογράφοι».
Ό άκούραστος ρεπόρτερ των Καμι
κάζι, τής 'Αγίας ’Αθανασίας καί τού
Καζαντζίδη άναζητά στήν «έρευνασόκ» τό κρυφό νόημα καί τά μυστικά
τής «δραματικής καί άνεπιθύμητης
νεολαίας». Τώρα ποιός είναι δραματι
κός καί άνεπιθύμητος όταν στό όνομα
τής έρευνας άνακατώνει όσες λέξεις
ξέρει γιά τήν ρόκ μέ όλίγα έγκυκλοπαιδικά κομμάτια, είναι μια άλλη
μακρινή Ιστορία.
Κανένας δέν Εχει τίποτα έναντίον
τού έλαφρολαίκοΰ καί τοϋ Καζαντζί
δη. Ό ταν όμως κάποιος προσπαθεί νά
περιγράφει άλλα μουσικά είδη μέ τά
παραπάνω «φόντα» είναι άπόλυτα βέ
βαια ότι θά καταλήξει σέ περιγραφές
τύπου: «Φρικιό: Ντύσιμο άτημέλητο.
Σκουλαρίκια στ" αύτιά... 'Ινδικές φού
στες γιά τά κορίτσια, τζήνς σωλήνες
γιά τ ’ άγόρια» ή «κιριλές: Μοντέρνο
κούρεμα, κοντά κομμένα μαλλιά, ξυρι
σμένο πρόσωπο...» ή «Πάνκ:... 'Ιδεο
λογικά συγκλίνουν πρός τόν άναρχισμό, ό όποίος δέν προέρχεται άπό τή
μελέτη βιβλίων (sic!) άλλά είναι μιά
αυθόρμητη Ενστικτώδης θέληση γιά
αύτονομία».
Ό ποιος τώρα νιώθει τόν έαυτό του
μέλος Ενός άπό τά παραπάνω κλάμπ

ντυσιμάτων δέν Εχει παρά νά συμβάλει
στήν ύπόλοιπη Ερευνα γιά τή ρόκ.
Μπορεί βέβαια ό άνθρωπος νά είναι
Επηρεασμένος άπό τό άντίστοιχο συ
νέδριο γιά τή γλώσσα πού Εγινε στό
Ζάππειο. Έ τσι γίνεται έξάλλου κατα
νοητό καί τό κομμάτι τής εισαγωγής
πού λέει: «Μέχρι νά έζηγήσουμε στούς
Πάνκς πώς έχουμε τόν Μπάρτ σύμμαχο
γιά νά κατανοήσουμε τήν περίπτωσή τους
κοντέψαμε νά τίς φάμε!· Φαίνεται πώς
στίς μέρες μας γίνονται πολύ άνίερες
καί μονομερείς συμμαχίες κι αύτό
έξηγεΐ τήν πλούσια φαντασία τού κ.
Λιάνη όταν Ισχυρίζεται ότι σύμμαχός
του είναι ό Μπάρτ. Μάλλον τόν κ.
Καρατζαφέρη θά Εννοούσε καί τά
μπέρδεψε.
Α.Θ.

Ψυχαναλυτικό
τρίπτυχο
Σύγχρονα θέματα: Ψυχική υγεία στήν
'Ελλάδα»
« Ψυχανάλυση καί 'Ελλάδα·
Παρασκήνιο - «Τό όνειρο»
Έ να τεύχος τού περιοδικού «Σύγ
χρονα θέματα· (τεύχος 19, Δεκ. ’83)
άφιερωμένο στό ζήτημα τής ψυχικής
ύγείας στήν ' Ελλάδα, μιά Εκδοση μέ

τίτλο «Ψυχανάλυση καί 'Ελλ·άόα· καί
μία έκπομπή στήν τηλεόραση τής
ύποδειγματικής σειράς «Παρασκήνιο»
μέ τόν γοητευτικό τίτλο «τό όνειρο·,
καί τό ζήτημα τής παραγωγής ψυχανα
λυτικής σκέψης καί πρακτικής στήν
'Ελλάδα άρχίζει νά φαίνεται στόν
όρίζοντα.
Τά κείμενα πού Εμπεριέχονται τόσο
στά «Σύγχρονα θέματα» όσο καί στό
«Ψυχανάλυση καί Έλλάόα· διαδέχο
νται τό Ενα τό άλλο μέ μιά πολυεδρική
θεματολογία καί μιά έσωτερική συνο

χή·

'Από μία προσωπική διαταραχή
μνήμης τού Φρόυντ πάνω στό βράχο
τής 'Ακρόπολης, άφηγημένη καίάναλυμένη άπό τόν ίδιο, στίς μακρινές
άναμνήσεις των άνθρώπων πού γύρω
στά 1950 συγκρότησαν Εδώ τήν πρώτη
ψυχαναλυτική όμάδα.
Ά πό τήν αίνιγματική περίπτωση
τής Ελληνίδας Εστεμμένης άλλά καί
άγαπητής μαθήτριας τού Φρόυντ Μα
ρίας Βοναπάρτη, πού είχε τήν πρωτο
βουλία συγκρότησης αύτής τής όμάδας, στό άγνωστο ή άγνοημένο' Ενδια
φέρον τοϋ Μανώλη Τριανταφυλλίδη
γιά τά ψυχαναλυτικά πράγματα.
Ά πό τήν περιπλάνηση στή γοητευ
τική προσωπικότητα τού Άνδρέα ’Ε
μπειρικού, μέσα άπό τό μοναδικό
δημοσιευμένο ψυχαναλυτικό του κεί
μενο, στήν άμφιο βήτηση τής κατα
σκευής τού μύθου τού ' Εμπειρικού ώς
πατέρα τής 'Ελληνικής ψυχανάλυ
σης.
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’Από τήν Αναζήτηση τών ριζών τής
ψυχαναλυτικής σκέψης, στή γοητεία
τών Αρχαιοελληνικών μύθων, τού Οίδίποδα, τού Νάρκισσου κ.ο.κ., στήν
άμφισβήτηση τής άναζήτησης ριζών
γενικά καί έλληνικών ειδικότερα.
Ά π ό τήν άποκάλυψη τών κρυφών
καί ξεχασμένων νοημάτων τής έλληνικής γλώσσας (έρωτώ-έρωτάς, νομήνόμος, λήθη-λάθος-άλήθεια), στή με
τρημένη σέ κοινωνική κλίμακα άλλοτρίωση πού δημιούργησε στήν 'Ελλά
δα ό λογιοτατισμός.
Ά π ό μία άναδρομή στήν ιστορία
τού 'Ελληνικού ψυχιατρικού άσυλου,
στούς δαιμονισμένους, τά τελώνια καί
τά ξόρκια τής 'Ελληνικής έπαρχίας
σήμερα.
"Ολα τα κείμενα παρουσιάζουν ένα
τεράστιο ένδιαφέρον σέ είδικούς καί
μή. Καί ένώ είναι γνωστή ή δυσκολία
προσπέλασης καί έξοικείωσης μέ είδικές έκδόσεις, μιά έκπομπή στήν τηλεόραση βγάζει τό ζήτημα στόν άέρα.
Παρασκήνιο — «τό όνειρο»
Ή άρχική Ιδέα, πραγματικά έντυπωσιακή, ήταν τής διαπλοκής τών
άπόψεων μιας όνειροκρίτριας, ένός
νευρολόγου καί ένός ψυχαναλυτή.
Τό όνειρο, προανάκρουσμα έπικείμενού γεγονότος μέσω σαφών συμβο
λικών άντικειμένων.
Τό όνειρο, μεταφυσική, έξωτερική,
προειδοποιητική δύναμη.
Τό όνειρό άπόρριψη περιττών στοι
χείων γιά νά μπορέσει ό έγκέφαλος νά
προσλάβει τά νέα έρεθίσματα.
Τό όνειρο, ξέσπασμα έπιθυμίας.
’Εκπληκτική ή παρουσίαση μιας
όνειρικής σκηνής τού Μπουνουέλ
σχολιασμένη άπό τόν Θανάση Τζαβάρα.
Δύο παρατηρήσεις μόνο:
1) Ή έμπειρη κάμερα τού «Παρα
σκήνιου» πού μ'ένα σοφό τρόπο άφήνει συνήθως τούς άνθρώπους νά μι
λούν παρεμ βαίνοντας μόνο στή φάση
τού μοντάζ, γιά πρώτη φορά προσπά
θησε να κατευθύνει τή συζήτηση μέ
αμήχανες έρωτήσεις: «έσεΐς βλέπετε
όνειρα;»
2) Πολλοί άπ' όσους παρακολουθήσαμε τήν έκπομπή χάσαμε τόν ύπνο
μας (καί τά όνειρά μας), άναλογιζόμενοι τίς πιθανές διαταραχές συμπεριφο
ράς μας άν ό κ. Σολδάτος έπενέβαινε
καί στή δική μας R.E.M. φάση (φάση
τού ύπνου όπου έμφανίζονται τά όνει
ρα καί έκδηλώνεται μέ γρήγορες κινή
σεις τών ματιών).
Α.Λ.

92,4 MHZ
στά FM
Καί ένώ ή έκθεση τού ύπουργείου
συγκοινωνιών άναφέρει ώς κύριους
ύπεύθυνους τών παρεμβολών στίς έπικοινωνίες τού άεροδρομίου τίς δύο
ΕΡΤ, οί άγριες διώξεις τών «ραδιοπει
ρατών» συνεχίζονται.
Στίς 27 'Ιουνίου δικάζονται 5 νέοι
γιά παράνομη κατοχή και έγκατάσταση καί λειτουργία Ρ/Σ, χωρίς μάλιστα
νά βρεθεί τίποτα άπ' τά μηχανήματα.
Είναι ή δεύτερη δίκη τής « ' Ελεύθε-
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ρης Ραδιοφωνίας».
Τό αίτημα τής «'Ελ. Ραδιοφωνίας»
γιά νομιμοποίηση τών άντιεμπορικών
τοπικών σταθμών μέ μοναδικό κριτή
ριο τήν τεχνική τους άρτιότητα, μας
βρίσκει άπόλυτα σύμφωνους.
Ή «μπάντα» τών FM χωράει όλες
τίς άπόψεις, ό πλουραλισμός στήν
πράξη, λοιπόν.
Νά ϊσχύσει τουλάχιστον τό «καθε
στώς» ΑΝΤΙ, Παπουτσάκη, γιά τους 5
νέους.
Άκοΰτε:
■ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ» κά
θε ΤΡΙΤΗ 8.00 μ.μ. 92,5 FM
■ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙ
ΡΑΙΑ» 104,3 FM
■ «ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ» κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ μεσημέρι 99,3 FM

Τρία εϊδη σέ ένα
Μέ τή βοήθεια μερίδας τού Τύπου,
γιά τήν έλληνική τηλεοπτική πραγμα
τικότητα, ή άπόσταση άπό τήν άναρχική σάτιρα ώς τό ούέστερν έκμηδενίστηκε ξαφνικά. «Πέφτουν οί σφαίρες
σάν τό χαλάζι», άπ' τή μιά, «φέρτε μου
τό κεφάλι τού Άλφρέντο Γκαρσία»,
άπ' τήν άλλη. ' Ο Ν. 'Αλευράς, βέ
βαια, δέ θυμίζει σέ τίποτα τόν Σάμ
Πέκινπα, ή ταινία του δέν είναι άπό τίς
καλύτερες τού είδους καί ό χρόνος
μετάδοσής της σίγουρα ταίριαζε πε
ρισσότερο σέ εύπεπτη κωμωδία, γιά
όλη τήν οικογένεια. ' Υπήρξε, λοιπόν,
πρόκληση καί τά έξάσφαιρα βγήκαν
σάν άστραπή άπό τίς θήκες τους.
Ζητήθηκαν κεφάλια καί έπεσαν —
δίκαια ή άδικα — κιόλας τέσσερα: στό
βωμό κάποιων σκοπιμοτήτων, χάρη
στήν άπουσία «είδικής ζώνης», γιά
τήν παλινόρθωση τής ψυχραιμίας. Ή ,
πάλι, γιατί οί υποψίες περισσεύουν
καί τό χιούμορ είναι λειψό έκεί πού
κάθε «γεγονός» χρησιμεύει γιά σύντο
μες Αποδράσεις άπό τήν άσφυκτική
Ακινησία. Τό ότι δέν έχει γίνει κάτι
παρόμοιο καί στό πρώτο κανάλι (πού
κι αύτό έχει προβεΐ σέ «τολμηρές»
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...Κάτι νά καίει
Ή έπιστροφή στίς ρίζες φαίνεται
ότι άπέδωσε καί μάλιστα κάλυψε ένα
τεράστιο πολιτικό φάσμα, άπό τή Ν.Δ.
έως τό ΚΚΕ έσ., μέ τήν κατ'άρχή
συμφωνία τους στήν πρόταση τού
Προέδρου νά διεξάγονται οί 'Ολυ
μπιακοί μόνιμα στήν 'Ελλάδα. Τά

χειρονομίες), έπαναφέρει τό αίτημα
γιά αίσθητικό άλλοθι. Πραγματικά,οί
διαφορές παραγωγής καί λειτουργίας,
Ανάμεσα στά προγράμματα τής ΕΡΤ-Ι
καί τής ΕΡΤ-2, θυμίζουν λίγο τή
διαφορά Ανάμεσα στό μαλακό καί τό
σκληρό πορνό, Ανάμεσα στίς χολλυγουντιανές υπερπαραγωγές καί τά
«Μπι-μούβις» (ταινίες Β σειράς, φτη
νές δηλαδή), Ανάμεσα σέ κεντρικούς
κινηματογράφους καί στό γκέτο τής
‘Ομόνοιας. Δύσκολο νά διακρίνεις τί
είναι λιγότερο ώφέλιμο: ή έπίφαση
τού έπαγγελματισμοϋ ή ή διαφάνεια
τών Αδυναμιών; Ό λ ’ αύτά, γιατί πο
λύς λόγος έγινε καί γιά τήν «τσόντα».
Τό πορνό, σάν τρίτο είδος θεάματος,
προστέθηκε στά δυό προηγούμενα,
τής σάτιρας (έστω, κακότεχνης) καί
τού ούέστερν.
"Ας μήν ξεχνάμε, όταν τελειώσει
αύτή ή ιστορία, πώς τό πορνό Απευθύ
νεται σέ παθητικούς Αποδέκτες. Κα
μιά, δηλαδή σχέση μέ εύαισθησία
άπέναντι στίς Αντιδράσεις τού κοινού
καί δημοκρατικότητα Αντιλήψεων —
Ακούστηκαν κι αύτά. Μά πιό πολύ, άς
μήν ξεχνάμε πώς ό ούσιαστικός σεβα
σμός τού θεατή Αρχίζει έκεϊ πού
τελειώνει τό μακρύ, σκοτεινό ταξίδι
στήν άκρη τής νύχτας καί τών ήμίωρων παύσεων έκπομπής. 'Αλλά, έκεί
φτάνουμε στίς παρυφές ένός άλλου
είδους, τού τρόμου. Μόνο πού αύτή ή
τέταρτη ταινία δέν γυρίστηκε Ακόμα.
Άνδφέας Τύρος

στιβάλια adidas καί ή φουστανέλα
lacoste θά γίνουν πιά ή έπίσημη ένδυμασία τού Πανελλήνιου πού θά μεταβληθεϊσ' ένα άπέραντο θυρωρείο ύποδοχής τών ξένων καί όλοι οί Έλληνες
— σερβιτόροι μέ τίς ποδίτσες τους —
θά δούνε έπιτέλους μιά άσπρη μέρα.
Γι’ αύτό, όσο είναι καιρός, κάντε
ΟΥ-ΟΥ-ΟΥ σέ κάθε συγκέντρωση,
διότι έρχεται σαρωτικός ό τυφώνας
τού ήπιου κλίματος μέ τήν 'Ολυμπια
κή φλόγα τζάμπα καί μόνιμα άσβεστη.
Α.Θ.

Ό Χλέμπουρας
σέ τόμο!
Συμπλήρωσε χρόνο ή δισέλιδη σει
ρά τού Αρκά SHOW BUSINESS στό
Σχολιαστή. Έφτασε φαίνεται ή ώρα
νά κυκλοφορήσει σέ άλμπουμ. "Οσοι
λοιπόν θέλετε νά Ανατρέχετε στίς
περιπέτειες τού Χλέμπουρα καί τού
Βαγγέλη, τής θέκλας καί τού Άσώματου χωρίς νά ψάχνετε πού έχετε βάλει
τά προηγούμενα τεύχη σπεύσατε. Κυ
κλοφορεί σέ λίγες μέρες στή σειρά
τών άλμπουμ τής Βαβέλ.
Σ.

I
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ΙΔΕΕΣ
νήματα... (Ε πίμ αχα)
ένα σπίτι κρέμεται πάνω Απ' τό χάος. ( ’Επίμαχα)
Έ χουμε έδώ νά κάνουμε μέ μιά ποιητική
εύαισθησία πολύ άσυνήθιστη. Πού όμως τεντώ
νει τίς κλωστές της έπάνω άπό τή συναίσθηση
τοΰ κενού. Γιατί αύτό τό φαινόμενο; Γράφει
στίς «Προτάσεις» (1968-1972) καί στό «Αναλό
γιο» (1970-72):
« Ή τελείωση τών πραγμάτων σβήνοντάς μας, οι
πράξεις μου μ ’ έκτσπίζουν σ ’ ένα άναυδο τόπο όπου
άφωνα Αφήνεται καί ρέει ό καιρός. Ή σιωπή δέ
σφύζει παρά Αμήχανα Οί χειρονομίες μου μέ
αιχμαλωτίζουν. Γράφοντας σβήνεται τό υποκείμενό
μου, οί λέξεις διαγράφουν τά Αντικείμενα πού
Ακριβώς άνιχνεύουν καί σηματοδοτούν τήν παρου
σία τους, μέ τήν άσπιλη βιαιότητα τής πέννας στήν
Αμυντική παρθενία τοΰ χαρτιού. Οί λέξεις κι ή
«μαγική» Ικανότητα τής έξάλειψης, τής έξαφάνί
σης...»
« ’Αποκωδικοποίηση παλιοτέρων ποιητικών, δυ
ναμική Απόρριψη κανόνων, κατάδειξη τής φθοράς
στά σήματα τής Ιδεολογικά φορτισμένης γλώσσας
γιά μιά καινούργια σ η μ α ν τ ι κ ή τους...»

ο

Α. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ είναι μιά άπό αυτές τίς
περιπτώσεις πού θά τίς λέγαμε είδικές σέ μιά
λογοτεχνία όπως ή έλληνική. Εμφανίζεται μέ
τή συλλογή ’Επίμαχα τό 1973 πού τήν άκολουθεΐ ή συλλογή Κορμί κείμενο τό 1975. ’Εκτός
άπό μερικά άρθρα, ένα δοκίμιο γιά τόν Σινόπουλο καί μιά εισαγωγή στά έλληνικά ποιητικά
κείμενα στό περιοδικό CHANGE, όπου δημοσίεψε καί άπόσπασμα άπό μιά μελέτη πού
έγραφε γιά τόν Σολωμό. 'Επίσης φυσικά έξέδωσε τό περιοδικό Χνάρι (1974-1975). Έ κτοτε δέν
έχω δει δουλειά του γιά νά είμαι άπολύτως
ένημερωμένος, άλλά τά μέχρι τώρα άρκοΰν γιά
μιά προκαταρκτική έντύπωση/περιγραφή ένός
Ιδιότροπου έργου. Δέν ξέρω γιατί όταν διαβάζω
κείμενά του θυμάμαι έπίμονα τόν Κάλβο, καί
μάλιστα όπως τόν περιέγραφε ό Σεφέρης στά
γνωστά δοκίμιά του. Ό Σεφέρης είχε περιγρά
φει τή ζωή τού έξόριστου μέ τά λόγια τού
ποιητή:
μέ είδε
τό πέμπτον του αίώνος
είς ξένα έθνη
(Ι,γ) 'Ωδές
*Μιά τέτοια ζωή δέν βοηθάει τή γλώσσα πού
βλασταίνει μέσα μας», προσθέτει ό Σεφέρης.
Φυσικά δέν συμφωνώ. Μπορεί νά μείνεις άφω
νος καί μέσα στόν ίδιο τόν τόπο σου. Είναι
ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Ό ίδιος ό Σεφέρης θά
έζησε τό πέμπτο τού αιώνα του (20 χρόνια)
τουλάχιστον έξω άπ’ τόν τόπο. ’Εκείνο πού έχει
σημασία είναι ή εσωτερική διάθεση. Μ' άς
ξαναγυρίσω στό δοκίμιο του Σεφέρη ΑΠΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΛΒΟ.
«Συλλογιζόμουνα», γράφει, «τό γλωσσικό έγώ
τού Κάλβου». Καί άναφέρεται σέ μιά στροφή
πού τελειώνει μέ τούς έξης στίχους:
Ανοίγονται
του ναού τά παράθυρα
κατασχισμένα
«Κατασχισμένα», γράφει ό Σεφέρης, «έχω
μπροστά μου ένα σκηνικό, άκου κάποιο λάθος τού
μηχανικού φανέρωσε στά μάτια τών θεατών τήν
«πανένια υπόστασή του»... Ό Σεφέρης προσθέτει:
•Μαγεία βέβαια πού μπορεί νά διασκεδάζει πολ
λούς συγχρόνους μου, άλλά πού είναι είς βάρος τού
ποιητή. Τό υλικό τών παραθυριών^ μέ κάνει νά
χάνω τήν Ισορροπία μου...».
’Εδώ ό Σεφέρης δείχνεται πολύ κλασικιστής
καί συντηρητικός, ένώ ό Κάλβος είναι ήδη
πρόδρομος τοΰ υπερρεαλισμού όπως πολύ σω
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στά τό έδειξε ό Έλύτης σέ ένα δοκίμιο, καί
μάλιστα τής γλωσσοκεντρικής ποίησης πού
συνεχώς αύτοαναιρεΐται.
« Ό Κάλβος». γράφει ό Σεφέρης, «είναι ένα
όριο,... όπου ή γλωσσική αφαίρεση Αφήνει μιά
σχεδόν άναρθρη φωνή καί γραμμές στόν ούρανό.
Κατά βάθος είναι Αμίλητος».
Μπορούμε νά τό πούμε αύτό γιά τόν Κάλβο;
Νομίζω όχι. Ό Κάλβος άν τίποτα παρά είναι
εύγλωττος καί ρητορικός. Δέν ζεί διόλου έξω
άπό τό ρήμα όπως ισχυριζόταν ό Σεφέρης, άλλά
έντελώς μέσα του. Θά ’λεγα ότι παρόμοια είναι
καί ή περίπτωση τοΰ Ά νδρέα Παγουλάτου...
Γ ιατί;
τά πρώτα πριν
όντας όταν
δέντρα προμελετημένα
σβήνοντας
μυθικά πετούμενα
στά άμορφο φράγμα τοΰ ήλιου
στό φόβο τοΰ άδειου...
Μ’ αύτούς τούς στίχους άνοίγουν τά ’Επίμα
χα, καί έντονα πάλι έχω τόν Κάλβο μπροστά
μου καί μάλιστα τόν γλωσσικό Κάλβο τοΰ
Σεφέρη, μόνο πού τώρα όλα είναι διαλείψεις,
χάσματα, τρύπες τής γλωσσικής άβύσσου. Καί
μάλιστα «Αφηρημίνα, πάνινα, κατασχισμένα».
Πώς συνέβηκε μόλις τριάντα χρόνια άργότερα
ή ποίηση νά μεταπηδήξει άπό τήν λεγάμενη
«άποδιοργάνωση» τού ποιητικού λόγου στήν
« Υψικάμινο», σε μιά νέα άποδόμηση, πιό ριζο
σπαστική ακόμα;
κυμαινόμαστε
Ανάμεσα καμπύλης κι εύθείας
Αγριόχοιρων καί βάλτων
τρεις καρφίτσες στό σαπούνι
ριγμένο στήν έζώθυρα
στήν ώρα τους Αμελέτητα καί σφήγκες
καφενόβιο παζάρι λέξης
Ανάμεσα ύπαρξης καί Ανυπαρξίας...
Τό παράξενο έδώ είναι ότι στόν «Πρόλογο
τών 'Ωδών τού Κάλβου», άκριβώς έτσι είχε
χαρακτηρίσει ό Σεφέρης τόν ποιητή, ώς έναν
Ά μ λετ πού άγωνίζεται άνάμεσα στήν «ύπαρξη
καί τήν Ανυπαρξία». Φυσικά ό Παγουλάτος διά
βασε τά δοκίμια τοΰ Σεφέρη, δίχως άλλο. Αύτό
όμως δέν θ' άρκούσε νά τόν κάνει νά γράφει
έτσι, μέ τέτοια συνείδηση τής θέσης του στή
γλωσσική χορεία. Αυτήν τήν αυτοσυνείδηση,
τήν αυτοσυνείδηση τής γλώσσας σ ' έναν ποιη
τή, όνομάζω Γλωσσοκεντρισμό. Αύτό τό:
τυφλό κωφάλαλο θάμπος: άναυδα χέρια σπάζοντας

Μέ τόν Α. Παγουλάτο έχουμε νά κάνουμε
μ’ έναν ποιητή, πού θεληματικά καί προγραμμα
τικά άποδιοργανώνει τή γλώσσα γιά νά τής
άνασύρει τήν ποιητική της ούσία. Τό υλικό του,
πού όπως κάθε υλικό είναι φυσικά δικό του μέ
τήν έννοια ότι πηγάζει άπό τό άσυνείδητό του
— ώστόσο δέν είναι έκφραστικό, μέ τήν έννοια
ότι έκφράζει μιά ψυχική κατάσταση, άλλά μάλ
λον μιά υπόσταση, μιά φιλοσοφία τοΰ λόγου
τοΰ γραπτού. Ό Παγουλάτος άποιράσισε νά
ζήσει στήν έπιφάνεια τής γλώσσας όπως άλλοι
ζοΰνε στό χορτάρι. Αύτό είναι τό χωράφι του.
Μιά τέτοια άπόφαση δέν παίρνεται χωρίς έπακόλουθα — μιά όρισμένη ανταρσία, μιά στάση ■
φανατική, πού θυμίζει τούς πρώτους υπερρεαλι
στές, χωρίς όμως νά έχει άμεση σχέση μέ τά
συστήματά τους. Ό Παγουλάτος δέν θέλει νά
έκφράσει τίποτα άλλο άπό τή γλώσσα τήν ίδια
— καί δηλώνει πολύ μαλλαρμεϊκά ότι άλλάζει
τή σειρά τών λέξεων γιά νά τό πετύχει.
μέ γράφεις άπλαστος ταλαντεύεται πιό έξω ά
π ' τίς μαύρες τρύπες άποριγμένος νά Αφήσει τά
χνάρια σου
Είμαστε πολύ μακρυά άπό τό αυτόματο κείμε
νο μέ τήν πολυσύνθετη μεταφορική υπερφορτω
μένη φράση, καί μέ τό τεχνητά άναπεπταμένο
ύποκείμενο/άντικείμενο τοΰ ρήματος. Έδώ ή
γραμματική φράση διαρρηγνύεται καί πλέει
έπάνω στήν έπιφάνεια όπως τά κατάλοιπα ένός
ναυαγίου. Δέν υπάρχει όργανωμένη φράση άλλά
μιά άναβολή τοΰ κλεισίματος τής πρότασης
έπ’ άπειρον. Στήν όποια άντιστοιχεϊ τό αυθαίρε
το «κλείσιμο τής φράσης» τών «'Αμερικανών
γλωσσοκεντρικών». Ή γλωσσοκεντρική ποίη
ση κατάγεται άπ' τόν Μαλλαρμέ στήν συνειδη
τή αλλαγή τής σειράς τών λέξεων, άλλά έχει
έπέμβει στό μεταξύ ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος
κι έχει άπλώσει τό πεδίο δράσης τής σύνθεσης
τοΰ κειμένου χωρίς τούς περιορισμούς τής συμ
βολικής σχολής άλλά μέ τήν έπεκτατική έλευθερία τοΰ αυτόματου κειμένου, έστω κι άν
άλλαξαν οί σκοπιές καί οί σκοποί, τά συστήμα
τα καί ή θεωρία, ή γλώσσα ή ίδια λειτουργεί
αύτή καθ’ έαυτή.
Είν’ αύτό καινούργιο; 'Ασφαλώς. Μά όπως
κάθε καινούργιο είναι καμωμένο άπό μιά πα
ραλλαγή τοΰ παλιοΰ, άπό μιά άλλαγή όπτικής
γωνίας. Αύτό όμως δέν είναι αύτονόητο οϋτε
καί εύκολο. 'Υπάρχει πίσω άπό τόν Παγουλάτο
μιά σκέψη. Κι αύτήν έπισημαίνω γιά τούς
μελετητές τής αύριο.
Καλιφόρνια 16-1-84

Κ ά ν ο ν τ α ς κιόλας τόν άπολογισμό του ό
κινηματογραφικός χειμώνας, δέν θά τόν κρίνει
καί σάν ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Ό κυριότερος
λόγος, άλλωστε, συνηγορεί γιά κάτι τέτοιο: οί
συνολικές εισπράξεις στήν πρώτη προβολή,
μειώθηκαν φέτος περίπου 30%. Κάτι πού έχει νά
κάνει σίγουρα περισσότερο μέ τήν έξάπλωση
τού βίντεο, τό κυκλοφοριακό, τόν... κακό μας
τόν καιρό πού κάνει όλο καί πιό πολλούς
ν ’ άπομακρύνονται άπό τό κέντρο τής ’Αθήνας
όσο πιό γρήγορα μπορούν ή τό γενικότερο
άρνητικό κλίμα, καί πολύ λιγότερο μέ τήν τιμή
— καθηλωμένη έδώ καί χρόνια — τού εισιτη
ρίου ή τίς ίδιες τίς ταινίες.
Α νάμεσα στις τελευταίες, ξεχώρισαν τό
«Πάθος» τού Γκοντάρ, ή «Νοσταλγία» τού
Ταρκόφσκι, τό «Φανύ καί ’Αλέξανδρος» τού
Μπέργκμαν ή «Ταυτότητα μιάς γυναίκας» τού
Ά ντονιόνι, τά « ’Επικίνδυνα χρόνια» τού Πήτερ
Γουέρ καί ή « ’Αποστολή στή Νικαράγουα» πού
άνανέωσαν τό είδος τής πολεμικής-έρωτικήςπολιτικής (άρα, χορταστικής) περιπέτειας, τό
«Νευρόσπαστο» τού Τζέρυ Λιούις μέ τή ζεστα
σιά τής παλιάς κωμωδίας άπέναντι στόν έγκεφαλικό «Ζέλιγκ» τού Γούντυ Ά λλ εν, ό «Τέλειος
γάμος» τού Έ ρ ικ Ρομέρ καί τό θρίλερ τού
Τρυφώ « ’Οπωσδήποτε τήν Κυριακή».
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Βουδαπέστη τού 1956. Καλύτερο, άνάμεσά τους,
οί «Έφηβοι» τού Πέτερ Γκόταρ. Ή άνταπόκριση τού κοινού δέν ξεπέρασε τά όρια τής άδιαφορίας, άφού τό ένδιαφέρον στράφηκε στήν
ήλίθια «Τούτσι» (πάνω άπό 300.000 εισιτήρια),
στήν άφελή «Επόμενη μέρα» καί στούς γηρα
λέους παλληκαράδες πού παίζουν άκόμα Τζέημς
Μπόντ («’Επιχείρηση Όκτοπούσσυ» — «Ποτέ
μή ξαναπείς ποτέ», 210.000 είσιτ. περίπου ή
καθεμιά).
Είναι ένδεικτικό πώς τά προηγούμενα νούμε
ρα, γιά λογαριασμό τής ελληνικής παραγωγής,
τα πλησίασε μόνο μιά ταινία (έστω, κατ’ εύφημισμόν) τού Δαλιανίδη μέ τόν Ψάλτη. Ά π ό τίς
συμπαραγωγές τού Ε λληνικού Κέντρου Κινη
ματογράφου, μόνο ή «Ρεβάνς» έφτασε στίς
120.000 είσιτ., ένώ άκολούθησαν ό «Ξαφνικός
έρωτας», ή «Γλυκιά συμμορία» καί τό «Ρεμπέτι
κο».
Γιά τόν έλληνικό κινηματογράφο, ή κατάστα
ση διαγράφεται όλο καί πιό ζοφερή. Οί έπίσημες υποσχέσεις γιά ένίσχυση άνανεώνονται,

λον, τό χρονογράφημα περί τό σινεμά. Στό
«Τηλέραμα» πάντως ή λεζάντα φρόντιζε πριν
τρεις έβδομάδες νά μάς πληροφορήσει πώς ή
φωτογραφία τής Χάνα Συγκούλα ήταν άπό τήν
ταινία τάδε, ένώ ή γυναίκα πόζαρε, άπλά, σέ
κοσμική συγκέντρωση. Ό τα ν ό ύπεύθυνος τής
σελίδας βλέπει κινηματογράφο διαβάζοντας
δελτία τύπου, όλα δικαιολογούνται.

— Ή άδρανοποίηση τής Πανελλήνιας 'Ένω
σης Κριτικών Κινηματογράφου κάνει πιό όξύ
τό θέμα τού ρόλου καί τής λειτουργίας τού
κριτικού λόγου πάνω στό σινεμά, στή χώρα
μας.
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Έλίζαμπεθ Τρίαεναρ καί Κούρτ Ράαμπ: πρόσωπα,
σκιές, καθρέφτες στή «Γυναίκα τού σταθμάρχη» τού
Φασμπίντερ.

’Αλλά, πέρα άπ’ ότιδήποτε άλλο, ή φετινή
χρονιά ήταν καί λίγο «χρονιά Φασμπίντερ». Μέ
έξι ιρίλμ δικά του (« Ό καβγατζής» — «“Εφι
Μπρίστ» — «Έ λληνας γείτονας» — « Ό έμπο
ρος τών 4 έποχών» — « Ή τρίτη γενιά» — « Ή
γυναίκα τού σταθμάρχη»), τρία παλιότερα τού
Βίμ Βέντερς καί γιά πρώτη φορά ένα τού
Κλούγκε καί δύο τού Βέρνερ Σρέτερ («Ρένιο ντί
Νάπολι» — « Ή μέρα τών ήλιθίων»), ό γερμανι
κός κινηματογράφος είχε ξεχωριστή παρουσία.
Τούς Γερμανούς, τούς άκολούθησαν οί Ούγ
γροι. ’Επίσης άρκετά φίλμ. Κοινό χαρακτηρι
στικό, ή κριτική τών άδυναμιών τού γραφειο
κρατικού σοσιαλισμού καί οί άναφορές στή

άλλά μέχρι νά ψηφιστεί τό περίφημο πιά νομο
σχέδιο, «Οί σφαίρες πέφτουν σάν τό χαλάζι»
τού Άλευρά ταλαιπωρούνται γιά δεύτερη φορά
καί άναδεικνύονται ιδιαίτερα έπικίνδυνες γιά
όσους στοχεύουν.
Νά καί μερικά άκόμα σημεία τής κινηματο
γραφικής εικόνας τού χειμώνα:
— Ή όργάνωση κάποιων έβδομάδων έδωσε
τήν εύκαιρία νά δούμε καί έδώ ταινίες πού τό
έμπορικό κύκλωμα δέν θ’ άποφάσιζε νά φέρει.
Ό «Πάρσιφαλ» τού Ζύμπερμπεργκ καί ή «Κάρμεν» τού Σάουρα άρκούν, νομίζω, γιά νά υπο
γραμμίσουν τή χρησιμότητα τέτοιων έκδηλώσεων.
— ’Εμφανίστηκαν στον Γύπο, στήλες κυρίων
καί κυριών, όμιλούντων «έφ’ όλης τής ύλης» —
ή μπάλα, δυστυχώς, πήρε καί τό σινεμά. Μάλ

— Σάν άποτέλεσμα τής οικονομικής κρίσης,
τά έξι μεγαλύτερα έλληνικά γραφεία διανομής
δημιούργησαν τόν περασμένο μήνα ένα τράστ,
προκειμένου ν ’ αντιμετωπίσουν άπό κοινού τή
μάχη γιά τόν έλεγχο τών αιθουσών, τις τιμές
τών εισιτηρίων καί τόν καθορισμό τού μέσου
γούστου. Τό υποκατάστημα τής άμερικανικής
πολυεθνικής (C.I.C.), παρακολουθεί μάλλον ψύ
χραιμα άπ’ τή μεριά του.
"Ως τόν έρχόμενο Σεπτέμβρη, δέ μένει παρά
τό ίδιο, χρόνια τώρα, ραντεβού μέ τά θερινά
σινεμά. Τουλάχιστο, μερικά ύπόσχονται νά «ξε
θάψουν» καί φιλμ πού δέν παίζονται άπό 10-15
χρόνια. Ά ς είναι. Διαφορετικά, υπάρχει Κύπελ
λο ’Εθνών καί ’Ολυμπιάδα χωρίς τούς Σοβιετι
κούς (έκτός, άν άλλάξουν γνώμη τήν τελευταία
στιγμή), τό φεστιβάλ ’Αθηνών κι όλο έλπίζουμε
καί σέ κανένα μπάνιο.
Άνδρέας Τύρος
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H ΜΟΥΣΙΚΗ τών D.S. δέν είναι καθεαυτή
ούτε «νεοψυχεδελική έ«ανάσταση» ούτε κάν
σημείο Εκκίνησης. «Θέλουμε νά παίξουμε γιά
λογαριασμό αυτών πού δέν Ετυχε ν’ άκούσουν
ποτέ τους Velvets», λέει ό Steve Wynn.
Oi D.S. φαίνεται νά πιστεύουν δτι <5έν «είναι
δλα γιά τά σκουπίδια». "Αν σκαλίσουμε τό
παρελθόν τής ρόκ, θά βρούμε στοιχεία πού μάς
Ενδιαφέρουν καί συνθέτοντάς τα θά διαμορφώ
σουμε σημερινές άπαντήσεις. Καί αύτό, δχι
γιατί όπάρχουν αίώνιες άλήθειες ή Ετοιμες συ
νταγές, άλλά γιατί υπάρχει μουσική, μέσ' τό
ξεχασμένο υλικό, πού ποτέ δέν άκούστηκε τόσο
Επίκαιρη δσο σήμερα. Έ τσ ι κι άλλιώς, στίς
περισσότερες περιόδους τού ρόκ, ήτανε στόν
πάτο τής λίμνης πού Επρεπε νά ψάξεις γιά νά
βρεις δ,τι Επισκιαζόταν άπό τή γυαλάδα τής

καιρινή χαρά, δπως κάποιοι θέλησαν νά τήν
παρουσιάσουν, άλλά συγκρατημένη πρόταση
άπέναντι στήν Επανάληψη καί στειρότητα τού
κύριου δγκου τού ύλικοΰ πού χρησιμοποιήθηκε
σάν άντίδοτο στό δρόμο πού όδηγοΰσαν τή
μουσική τά παλιά μεγάλα συγκροτήματα στή
Δεκαετία τού '70.
Οί D.S. καί τό πρώτο τους L.P. «Days of
Wine and Roses» δέν ξεχωρίζουν Επειδή είναι
Εγκεφαλικοί. Μιά πραγματική ώριμότητα πού
διακρίνει τό ύφος καί τό περιεχόμενο τών
συνθέσεων τους φαίνεται άνάγλυφα άπό τήν
άφαίρεση μέ τήν όποια δουλεύουν τό ύλικό
τους. Είναι, λοιπόν, πάνω άπ’ δλα στ υλιστές.
Τό γκρούπ σχηματίστηκε στό Los Angeles
στίς άρχές τού ‘82 καί πρωτοεμφανίστηκε σέ
μικρά κλάμπ. Πολύ σύντομα μπαίνουν στό

TheDream Syndicate

Ε πιφ άνειας. Ή τ α ν ό μ εγάλο ς κ όσ μ ος τών
γκρούπ πού ποτέ δέ γνώρισαν τήν Εμπορική
Επιτυχία καί είναι πιά κοινό μυστικό δτι Εκεί
βρίσκονται καί διαμάντια.
Τό 1977, τό Punk ήρθε νά άνακόψει μιά
πορεία καί τό πέτυχε, διαμορφώνοντας στό
πέρασμά του μιά καινούργια σκηνή. Συγχρόνως
δμως, άθελά του καί παρά τή διακηρυγμένη
συνολική άπόρριψη τού παρελθόντος, Εφερε
στό προσκήνιο τούς «γονείς» του, μιά σειρά
δηλαδή παραγνωρισμένα καί ξεχασμένα στήν
Εποχή τους γκρούπ (Stooges, New York Dolls
κλπ.), στρέφοντας μαζικά τό Ενδιαφέρον στίς
πιό περιθωριακές πλευρές τής ιστορίας τού ρόκ
δημιουργώντας Ετσι νέες πηγές Εμπνευσης.
Σέ άντίθεση μέ τό Punk, oi D.S. δηλώνουν τόν
χειρισμό τού παρελθόντος μέ Απόλυτα συνειδη
τό τρόπο, δ χι Επαναλαμβάνοντας, μά άναδεικνύοντας κάποιες πλευρές πού μοιάζουν νά μάς
χρειάζονται, πού άκούγονται κοντινές, σημερι
νές.
Σίγουρα δέν είναι ή Αδιαφορία γιά τήν Επιτυ
χία, πού Εκανε μιά σειρά γκρούπ Απ’ τήν Καλιφόρνια νά συμμετάσχουν στήν κατεύθυνση πού
όνομάστηκε «νεοψυχεδέλεια». ’Αντίθετα, είναι
προσπάθεια γιά μιά πιό «Εκλεκτική» καί διανο
ούμενη Αντιμετώπιση τής Ιστορίας τού ρόκ. Ή
φαντασία πού είσηγείται δέν είναι Αγνή καλο
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στούντιο γιά νά ήχογραφήσουν τέσσερα τρα
γούδια, παρουσιάζοντας τό πρώτο τους Ε.Ρ.,
στό όποιο Εδωσαν τό δνομά τους κι Αμέσως
μετά κυκλοφορεί τό L.P. «Days o f Wine and
Roses». Τό γκρούπ άποτελούν οί: Steve Wynn
τραγούδι, κιθάρα. Ό Wynn, τέως ρόκ κριτικός
είναι ή κεντρική προσωπικότητα τού συγκροτή
ματος Εχοντας κάνει τή σύνθεση στά όχτώ
Απ’ τά έννιά κομμάτια τού δίσκου Karl Precoda:
λήντ κιθάρα, συνθέτης τού πανέμορφου «Haloween» καί κύριος διαμορφωτής τού ήχου τους μέ
τό Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παίξιμο. Ken
dra Smith: μπάσο- τραγουδάει στό «Too title too
late». Καί ό Dennis Duck: τύμπανα — πρώην
μέλος τών Human Hands. Τήν παραγωγή τού
δίσκου Εκανε ό Κρίς Ντεζαρντέν — πρώην
τραγουδιστής τών Flesh Eaters.
'Η Αναφορά μας ατούς D.S. δέν όφείλεται
μόνο στό δτι είναι μιά άπό τίς λίγες εύχάριστες
περυσινές (γιά τήν Ελλάδα) Εκπλήξεις. ’Οφεί
λεται κύρια στό γεγονός δτι Αποτελούν τήν
καρδιά Ενός συνόλου σημαντικών Αμερικάνικων
συγκροτημάτων πού διαμορφώνουν τήν νέα ρόκ
σκηνή.
Αύτήν τήν περίοδο, διαβάζουμε, oi D.S. βρί
σκονται στό στούντιο Ετοιμάζοντας τό νέο τους
L.P. Περιμένουμε, λοιπόν, τή συνέχεια
Σπΰρος Παπασπύρος

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ τού «Σχολιαστή», είχε τήν
εύκαιρία νά παρακολουθήσει άπό τά τεύχη του,
τήν πολύπλοκη κρίση πού περνάει ό χώρος τού
’Ελληνικού τραγουδιού.
Σίγουρα είναι ή πρώτη φορά στήν ιστορία,
πού ό χώρος αύτός χωρίστηκε σέ «άσπρους»
καί «μαύρους», σέ καλούς καί κακούς, σέ υγιείς
καί...«παράσιτα», σέ ήθικούς καί... «άλήτες»·
πρώτη φορά Επαναλαμβάνω πού «κινδυνεύει ή
Αξιοπρέπεια, τό ήθος καί ή τιμή» όρισμένων,
άπό άλλους... Δηλώθηκε πώς υπάρχει «ίδεολόγος» κομμουνιστής δημοσιογράφος πού βοηθά
ει ύποπτα συμφέροντα, δηλώθηκε πώς «δσοι δέν
συμφωνούν μαζί μας θά ύποστοΰν συνέπειες»·
δηλώθηκε έπίσης — δπως Εγινε πανελληνίως
γνωστό — πώς απαγορεύεται ή Εκτέλεση τραγουδιών άπό συγκεκριμένους τραγουδιστές...
Δηλώσεις, Επικλήσεις, προκλήσεις καί πάει
λέγοντας.
Τά γεγονότα εξελίχθηκαν μέ άγριο τρόπο καί
δίχως τή σύνεση καί τήν εύαισθησία πνευματι
κών Ανθρώπων.
Δέν θά ’ταν ούτε ψέμα, ούτε λασπολογία
άλλά ούτε άνταγω νιστικός φανατισμός, Εάν
πούμε πώς οί βολές ξεκίνησαν άπό τήν ΕΔΕΤ
(τών Χατζηδάκι-Θεοδωράκη) καί συνεχίστηκαν
άπό τούς ίδιους, μέ ποικίλες άπαγορεύσεις καί
Αστυνομικά μέτρα μάρκας.... Μακάρθυ.
Τό ιστορικό τών άντεγκλήσεων (άπό τίς Εφη
μερίδες) υπάρχει στά χέρια μας καί πρίν γρά
ψουμε αύτές τίς άράδες, πρώτα ψάξαμε...
Μάς θλίβει τό γεγονός τής διαπίστωσης πώς
στά γραφεία τής ΕΔΕΤ θά πρέπει νά ύπάρξει
τώρα καί ... «τμήμα τρομοκρατίας», άφού καί ή
άλυσίδα Απαγορεύσεων Ανακοινώνεται διά στό
ματος Χατζηδάκι καί Θεοδωράκη καθημερινά.
Δέν θά έπαναλάβουμε καί μεΐς όλους τούς
κρίκους αύτής τής Αλυσίδας, μιά πού οί Εφημε
ρίδες Εκαναν καθημερινά γνωστές αύτές τίς
Απαγορεύσεις καί ό Ελληνικός λαός ύπέστη Ενα
άνευ προηγουμένου ψ υχολογικό ξάφνιασμα,
βλέποντας Ανθρώπους πνευματικούς τής 'Αρι
στερός άλλά καί τής «πεφωτισμένης Δεξιάς»
άπό καταπιεσμένους νά γίνονται καταπιεστές.
’Από συμπαραστάτες τής συνδικαλιστικής Ε
λευθερίας τής γνώμης; νά μετατρέπονται σέ
βιαστές τής Ελεύθερης φωνής τών συνδικαλι
στών τραγουδιστών.
Αυτή τή στιγμή δέν θά ωφελούσε Ενας κατά
λογος όνομάτων πού ΰπέστησαν άμεσα ή έμμε
σα τόν Εκβιασμό μιάς Επαγγελματικής Εξαφάνι
σης, στήν περίπτωση πού δέν συμμορφωθούν μέ
τούς ήγέτες τής ΕΔΕΤ.
Το πρόβλημα είναι γνωστό. Ό τραγουδιστής
είναι άμεσα δεμένος μέ τή δουλειά τού συνθέτη
καί ή σταδιοδρομία του — συνεπώς ή έπιβίωσή
του — έξαρτάται άπό τήν όμαλή του σχέση μέ
τόν δημιουργό καί τήν Εταιρεία.
Ή Εξάρτηση αύτή είναι Εφιαλτική γιά τούς
τραγουδιστές καί θά ’ταν λάθος νά γενικεύαμε
τήν Ενδεχόμενη Επαγγελματική αύτονομία μερι
κών τραγουδιστών πού Εχουν φτάσει σέ κάποιο
σημείο φήμης ώστε νά μήν τούς φοβίζει μιά
άπαγόρευση. Τό πρόβλημα δέν είναι άτομικό
άλλά συνδικαλιστικό καί σάν τέτοιο χτυπήθηκε
άπό τούς δύο ήγέτες τής Κίνησης (ΕΔΕΤ).
'Ιστορική είναι — θά Ελεγα — ή σύμπραξη
τού Μ. Θεοδωράκη (μέ αύτές τίς ’Αστυνομικές
Απαγορεύσεις) μέ τήν πάγια λογική «δημοκρα
τικής» Αντίληψης τού Μ. Χατζηδάκι.
'Εμείς, δσο θά κρατάει αύτό τό γκροτέσκο
θέαμα τών Εφιαλτικών «μεγάλων» Αποφάσεων,
θά συνεχίζουμε νά τό παρακολουθούμε καί νά
τό σχολιάζουμε, πιστεύοντας πώς είναι αύτονόητη μία κριτική στά γεγονότα καί δχι (δπως θά
άρεσε στόν Μίκη καί στό Μάνο) νά... βουλώ
σουμε τό στόμα μας.
«Πάς μή Έ λλην, Βάρβαρος» λέγαν τότε-
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άλλα καί χώρα, όλη αυτή την ύπόθεση των
άπαγορεύσεων, μπορούμε νά τή συνοψίσουμε
στό δτι: «όποιος δέν συμφωνεί μαζί μας φωτιά
στά μπατζάκια του»...
Δέν θά έξετάσουμε τήν νομική πλευρά του
θέματος καί όποιος άναζητδ μονάχα αυτήν,
είναι άπροκάλυπτα άνόητος ή άφελής. Πολλές
άπό τίς άπαγορεύσεις έγιναν μέ πλήρη φανατι
σμό, ή υποτακτική ύπακοή στήν εντολή τών
ήγετών. Τίς περισσότερες φορές ξέχασαν τή
συνιόιοκτησία καί έτσι ό Κουγιουμτζής καί ό
Σπανός ξέχασαν πώς πολλά άπό τά τραγούδια
τους είναι σέ στίχους Λ. Παπαδόπουλου (συνι
διοκτήτη), παρόλα αύτά άπαγορεύουν. 'Αποτέλε
σμα ήταν ή τίμια καί δίκαιη παρέμβαση του
στιχουργοΟ Λ. Παπαδόπουλου πού είπε πώς
«είναι σάν νά 'χουμε μαζί ένα οικόπεδο καί σύ
νά τό πουλάς δίχως νά μέ ρωτάς». ( ’Ελευθεροτυ
πία 7.5.84).
Σ’ αύτές τίς τραγουδιστικές άπαγορεύσεις έ
χουμε λοιπόν νά άντιτάξουμε πολλές έκκρεμότητες καί έρωτηματικά: π.χ., μήπως άπαγορεύονται καί τά τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη σέ
ποίηση Π. Νερούδα ή Κάλβου ή Καρυωτάκη ή
Λόρκα-Σεφέρη ή καί Παναγούλη πού δέν ζοϋνε
(καί δέν ρωτήθηκαν); Πώς μπορεί νά υπάρχει
μιά άπαγόρευση στήν έκτέλεση συναυλιών δί
χως νά ζητάνε καί τήν άπαγόρευση τών ίδιων
τραγουδιών στούς δίσκους; Καί μιά πού οί
πρώτοι πού χρησιμοποιούν τό «δικαίωμα» τής
άπαγόρευσης είναι οί δημιουργοί καί όχι οί
έκτελεστές, τότε γιατί τό ίδιο δικαίωμα νά μήν
τό έχουν καί οί έρμηνευτές; Μήπως θεωρείται
πώς οί έρμηνευτές δέν βάζουν έργο; Καί ποιος
κρίνει τό «βάρος» τού έργου καί τού καθορίζει
τά δικαιώματά του; ’Αφού οί δημιουργοί «παίρ
νουν πίσω» τή μουσική ή τό στίχο μιά πού είναι
δικά τους, γιατί τό ίδιο νά μήν μπορούν νά
κάνουν καί οί έρμηνευτές, μιά πού ή φωνή τους
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είναι δική τους; Πώς είναι δυνατόν νά διαχωρί
ζεις τόν Μπιθικώτση άπό τόν «’Επιτάφιο», τή
Φαραντούρη άπό τό «Ματχάουζεν», τήν Νταντωνάκη άπό τόν «Μεγάλο ’Ερωτικό», ή έστω
τή Νίνου άπό τόν Τσιτσάνη καί πάει λέγοντας;
Πώς είναι δυνατόν νά άναγνωρίζεις τή σωστή
αισθητική τού τραγουδιστή στά τραγούδια σου,
τή λαϊκή τους άποδοχή, τήν πολιτογράφηση
μέσα στόν τραγουδιστικό μας πολιτισμό, καί
γιά λόγους ένδοσωματειακών διαφορών καί άντιθέσεων νά άπαγορεύεις τίς έρμηνεΐες τους;
(περίπτωση άπαγόρευσης στούς Νταλάρα-Ά λεξίου-Γ αλάνη);
Κανείς άπό τήν Κίνηση τών Μ.Θ. καί Μ.Χ.
δέν τόλμησε νά προβάλει λόγους αισθητικούς
γιά τήν άπαγόρευση. Αύτό δημιουργεί ένα τερά
στιο πρόβλημα προηγούμενου καί πολιτογραφείται σάν μία στυγνή έπέμβαση στήν πολιτι
στική εξέλιξη αύτής τής χώρας. 'Οποιοσδήποτε
άλλος λόγος πέρα άπό τήν οικονομική παραβία
ση τής συμφωνίας καί τήν αισθητική κατακρεούργηση τού έργου, άγγίζει καί μπαίνει στά
χωράφια μιας άπαράδεκτης-άντιδεοντολογικής
συμπεριφοράς καί δημιουργεί ήθικό βιασμό τού
άπαγορευμένου άπό τόν άπαγορευτή.
Οί ήγέτες τής Κίνησης (Μ.Θ. καί Μ.Χ.)
θέλουν — λένε νά πατάξουν τό star-system πού
δημιούργησαν τά δισκογραφικά μονοπώλια στή
χώρα μας: πρόβαλαν μάλιστα καί τήν «πληρο
φορία» τών ψηλών κασέ καί τόν χορό τών
έκατομμυρίων τών τραγουδιών άποκαλώντας
τους «χρυσά λαρύγγια»! Εύστοχη φράση καί
παραδεκτή έάν παραδεχτούμε μέ σιγουριά καί
ψυχραιμία πώς μιλώντας γιά τούς δημιουργούς,
ύπάρχει καί ή «χρυσή μπακέτα»! Αύτό δύσκολα
μπορούν νά τό άμφισβητήσουν, ιδιαίτερα οί
ήγέτες τής Κίνησης...
Τό star-system, προϊόν βιομηχανικής άνάπτυξης, δέν θά είναι... προνόμιο μονάχα τών άνε-

πτυγμένων καπιταλιστικών χωρών άλλά τώρα,
καί δικό μας. Στήν περίπτωσή μας, τό star-sy
stem, τό κατεστημένο δηλ. τής τραγουδιστικής
παραγωγής, βράζει άπό τίς άντιθέσεις του καί
τά συντεχνιακά συμφέροντα καί μείς είμαστε
θιασώτες αύτοΰ τού σκηνικού, μέ μία όμως
διαφορά ούσιαστική: ή περίπτωση τών τριών
τραγουδιστών (τών άπαγορευμένων), συμπίπτει
μέ τόν συνθέτη (άπαγορευτή). Δηλαδή τήν περί
πτωση τών τριών (όπως καί τού Μ.Θ.) δέν θά
τήν έντάξουμε a priori στό τυποποιημένο μοντέ
λο τών star-system, γιά τό λόγο, πώς καί οί
τέσσερις είναι καλλιτέχνες πού πρόσφεραν — ό
καθένας στό χώρο του — πέρα άπό τραγουδιστική δράση, καί μία συνδικαλιστική καί κοινωνι
κή προοδευτική συμμετοχή.
Τό χτύπημα τής ήγεσίας τού συνδικαλιστικού
φορέα τών τραγουδιστών είναι συμβολικό. Χτυ
πά όλόκληρο τόν κλάδο καί αύτό έκανε ώστε νά
κινητοποιηθούν όλα σχεδόν τά κόμματα καί νά
καταδικάσουν τήν άπαγόρευση. ’Επαναλαμβά
νουμε πώς τά γεγονότα στίς μέρες μας είναι
ιστορικά γιά τό χώρο τού ελληνικού τραγου
διού άλλά καί γιά τό πολιτιστικό προηγούμενο
πού ήδη διαμορφώθηκε μέ τίς άπαγορεύσεις.
'Αλλά άφοΰ ό Μίκης άνέλαβε αύτόν τόν
άχαρο καί... «σωβινιστικό» ρόλο τού άπαγορευ
τή, τί θά γίνει μέ τήν άντίθεση πού ύπάρχει στό
έργο καί στήν πράξη μέ τήν «Ρωμιοσύνη» του;
Ά ς θυμηθούμε τά λόγια πού μελοποίησε: «Αύτό
τό χώμα είναι δικό τους καί δικό μας' δέν
μπορεί κανείς νά μάς τό πάρει...». Έδώ, ό
Μίκης μέ τίς άπαγορεύσεις του, προδίδει τήν
Ρωμιοσύνη του καί θά πρέπει νά τό ξανασκεφτεΐ...
Στίς 3 Μαίου οί έφημερίδες άνακοινώνουν
τήν άπαγόρευση μέ τό δελτίο τύπου τού Μίκη
καί τού Μάνου πού λέει «απαγορεύουμε τήν
έκτέλεση τών τραγουδιών μας γιατί θίχτηκε ή
ήθική μας υπόσταση, ή άξιοπρέπεια καί ή τιμή
μας»!!! Καί βέβαια· σ’ αυτή τή χώρα πού «γιά
τήν τιμή τών όπλων» τόσα έγιναν, πού τά
θυμόμαστε άκόμα ευτυχώς, ή άξιοπρέπεια καί ή
ήθική, είναι τά πρώτα πού οί βετεράνοι συνθέ
τες, μάς προβάλλουν... Δέν ξέρουμε έάν «πιά
νουν στόν κόσμο» αύτά τά λόγια- αύτό θά τό
διαπιστώσουμε. Μόνο πού θά παρατηρήσουμε,
πώς «ή άξιοπρέπεια, τό ήθος καί ή τιμή»
όλόκληρου λαού, θίγεται όταν οί όποιεσδήποτε
πολιτιστικές κατακτήσεις, διασύρονται καί χά
νουν παντελώς τό μεγαλείο τους, στίς άρρωστημένες διεκδικήσεις πού βασίζονται στήν έξουσιαστική-έγωκεντρική άλαζονεία μερικών ύπερ
συνθετών!
Δέν χωράει καμία αμφιβολία πώς ή ένέργεια
άπαγορεύσεων τών Μ.Θ. καί Μ.Χ. ενάντια σέ
όποιον διαφωνεί μαζί τους, πάει πέρα άπό τό
πρόβλημα τών Συγγενικών δικαιωμάτων, τής
ύπαρξης ή μή τής Α.Ε.Π.Ι., τής ένίσχυσης
εισπρακτικού όργανισμού τής ΕΜΣΕ καί τού
Προεδρικού Διατάγματος πού θά κάνει ώστε νά
άρχίσει νά λειτουργεί όλη αύτή ή μηχανή.
Τό πρόβλημα έχει μιά πέρα γιά πέρα ήθική
πλέον υπόσταση, άπ’ τή στιγμή πού στόν όρίζοντα τού 'Ελληνικού τραγουδιού πλανάται τό...
μακάβριο «άποφασίζουμε καί διατάζουμε». Θά
είναι φανερό πιά, πώς «ή ήθική, ή άξιοπρέπεια
καί ή τιμή» θά είναι τό τρίπτυχο-πρόσχημα γιά
ώμούς έκβιασμούς μέ άπώτερους στόχους...
Μένει τώρα ένας ένδεχόμενος «διάλογος» μιά
πού ή ETE (Έ νω ση Τραγουδιστών Έλλάδαας)
τόν προτείνει, δίχως ίσω ς νά παίρνει ύπ' όψιν
τίς απειλές, τίς ύβρεις καί τούς έκβιασμούς πού
έχει ύποστεΐ.
Έ άν γίνει ό... διάλογος κάτω άπό τό βάρος
τών άπαγορεύσεων, έμεϊς έχουμε λόγους νά
πιστεύουμε πώς δέν θά 'ναι έποικοδομητικός.
12.5.84
Νότης Μαυρουδής
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ή άπαγόρευση ατούς 'Αλεξίου, Γαλάνη, Νταλάρα
νά έρμηνεύουν δημόσια τά τραγούδια των μελών τής
ΕΔΕΤ γιό λόγους -ήθικούς·, πολλαπλασίασε τό
ένδιαφέρον τού Τύπου καί Ιφερε τό Νόμο 1075/80
«περί συγγενικών δικαιωμάτων· (πού έχει ψηφιστεί
άλλά δέν έχει τεθεί σ'έφαρμογή) στό κέντρο τής
καλλιτεχνικής έπικαιρότητας. Συγχρόνως έχει άρχίσει νά έμφανίζεται μιά διαφοροποίηση όρισμένων
μελών τής ΕΔΕΤ ώς πρός τήν άπαγόρευση, ένώ τό
ΥΠΠΕ καλεί σέ διάλογο τούς ένόιαφερόμενους γύρω
άπό τά έπίμαχα σημεία. Ισως καί γιά τόν ίδιο τόν
Νόμο... Πιστεύοντας ότι ή ύπόθεση έχει έλάχιστα
φωτιστεί άπό τήν πληθιόρα τών ρεπορτάζ καί τών
συνεντεύξεων τύπου ·τά μάτια της έλαμψαν γιά μιά
στιγμή· ό Σχολιαστής σ 'α ύτό τό τεύχος δίνει τό
λόγο ατούς «κομμένους· τραγουδιστές. Πού έκτός
άπό -φίρμες· τυχαίνει νά είναι καί συνδικαλιστές τού
χώρου τους: Ό Γ. Νταλάρας έχει διατελέσει
πρόεδρος τής ETE, ή Δήμητρα Γαλάνη είναι ή
σημερινή πρόεδρος καί ή X. ‘Α λεξίου είναι ή
άντιπρόεδρος τής ETE.
Βάσω Ντάκουρη
Κώστας Βουρνάς

ΧΑΡΙΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
«ύποστηρίξαμε
κάποιους
καινούργιους
δημιουργούς»
Υπάρχει ή αίσθηση δτι οί συνθέτες πού σάς
απαγόρευσαν τά τραγούδια τους δέν στόχευαν μόνο
έσάς άλλά άπηύθηναν καί μιά προειδοποίηση στους
άλλους τραγουδιστές. 'Υπάρχει περίπτωση αύτό νά
σημάνει μιά διάσπαση καί στό δικό σας χώρο, τών
τραγουδιστών;
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Ό σ ο καί νά θέλουμε νά ξεχωρίζουμε όρισμένα
πρόσωπα πού συναισθηματικά μπορεί νά βρίσκο
νται στό πλευρό τών συνθετών, άπό τήν άλλη —
δέν ξέρω πόσο ρομαντική μπορεί νά είμαι — θέλω
νά πιστεύω πώς υπάρχει μιά παλ.ικαριά στό χώρο
τών τραγουδιστών καί δέν θά κάνανε καμιά στριβοτιμονιά προκειμένου νά καλύψουν κάποια προ
σωπικά τους συμφέροντα.
Άπό τήν πλευρά τής ΕΔΕΤ ύποστηρίχτηκε δτι ή
άπαγόρευση χτυπάει τό θεσμό τού «στάρ-σύστεμ».
Τό στάρ-σύστεμ δέν είναι δική μας έφεύρεση,
τών τριών συγκεκριμένων τραγουδιστών! Είναι μιά
πραγματικότητα πού υπάρχει παγκόσμια καί πού
δέν έχει νά κάνει μόνο μέ τό χώρο τών τραγουδι
στών, άλλά καί τών συνθετών. Είναι ένα φαινόμενο
πού ξεκινάει βέβαια άπό τίς έταιρεΐες, άπό τήν
πολιτική τής κατανάλωσης, άπό τά μέσα μαζικής
ένημέρωσης, άλλά είναι περισσότερο άποτέλεσμα
τής τεχνολογίας κι αύτό δέν μπορεί κανείς νά τό
σταματήσει. Άπό τή στιγμή πού τό τραγούδι
γίνεται έμπόριο ή γνώμη μου είναι ότι δέν θά
μπορέσουμε νά τό άποφύγουμε αύτό.
Άπό τήν ΕΔΕΤ καταγγέλλονται τά άστρονομικά
μεροκάματα τών τραγουδιστών, σέ άντίθεση μέ τά
μικρά ποσοστά τών δημιουργών...
Έ να άλλο παραμύθι τώρα, τά μεγάλα μεροκάμα
τα. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αύτό καί έχουμε πει
δτι δέν είναι δλοι οί τραγουδιστές πού παίρνουν τά
μεγάλα μεροκάματα, όπως δέν είναι δλοι οί συνθέ
τες πού έχουν τά υψηλά ποσοστά. Δέν θά πρέπει ή
ρετσινιά αύτή νά άπλώνεται σ' δλο τόν κλάδο, καί
άν τή δεχτούμε σάν ρετσινιά γιατί άπό τή στιγμή
πού μπαίνεις στό γρανάζι τού έμπορίου, είναι
φυσικό έπακόλουθο νά βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι
πού πληρώνονται παραπάνω καί κάποιοι λιγότερο.
Δέν κρίνω άν είναι σωστό ή δχι. Δέν τό δέχομαι
σάν κατηγορία αύτό.
Σάς έχουν κατηγορήσει άτι στις συναυλίες δέν
πληρώνετε δικαιώματα στούς δημιουργούς.
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Αύτό είναι λάθος. Αύτό δέν Ισχύει. Αύτό τό
διαψεύδω. Καί άπό τά κέντρα πληρώνονται καί
άπό τίς συναυλίες πληρώνονται. Τώρα, άν ό όργανισμός τους δέν είναι τόσο ισχυρός ώστε νά
είσπράξει τά δικαιώματα πού άναλογούν στούς
συνθέτες, αύτό είναι δικό τους πρόβλημα, δέν είναι
τών έκτελεστών.
Ποιές είναι οί σχέσεις σας μέ τίς έταιρεΐες
δίσκων; Έχετε κοινά συμφέροντα;
Έχουμε κοινά συμφέροντα μέ τούς δημιουργούς
καί δχι μέ τίς έταιρεΐες. 'Απόδειξη δτι στό νόμο
αύτό γιά τά συγγενικά δικαιώματα, στόν 1075, ένώ
σέ άλλες χώρες άναγνωρίζονται δικαιώματα καί
στίς έταιρεΐες, έμεΐς καταφέραμε αύτό πού έχουν
καταφέρει μόνο 5 χώρες στόν κόσμο: Νά μήν
έπιτρέψουμε στίς έταιρεΐες νά είσπράττουν συγγε
νικά δικαιώματα. Αύτό λοιπόν διαψεύδει αύτά πού
υποστηρίζουν οί δημιουργοί τής ΕΔΕΤ, δτι κρύβο
νται οί έταιρεΐες πίσω άπό τό νόμο.
Πώς θά άντιμετωπίσεις προσωπικά τήν άπαγό
ρευση;
Τήν άπαγόρευση δπως τό ξαναδήλωσα δέν τήν
άποδέχομαι! Γιατί νομίζω δτι δέν έχω τό δικαίωμα
νά τή δεχτώ. Ά πό τή στιγμή, πού ήδη αύτοί οί
συνθέτες πού μοΰ έχουν άπαγορεύσει τά τραγούδια
τους, μέ έχουν διαλέξει σάν έρμηνεύτριά τους, οί
δίσκοι κυκλοφορούν, έχουν μπει σ ’ δλα τά σπίτια,
έχει άγαπήσει δ κόσμος τά τραγούδια, δέν είναι
μόνο δικά μας, είναι πιά τού κόσμου, είναι λαϊκή
περιουσία καί δχι προσωπική μας ιδιοκτησία.
Πιστεύω δτι δέν έχουμε τό δικαίωμα νά σταματή
σουμε αύτά τά τραγούδια, πού καί μείς έχουμε
βοηθήσει νά περάσουν στόν κόσμο, νά σταματή
σουμε άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη νά τά λέμε γιά
κάποιους προσωπικούς λόγους, δπως είναι ή δια
μάχη μας αύτή καί οί κάποιες άντιθέσεις μας μέ
τούς δημιουργούς.
Πιστεύεις δτι μπορεί νά γίνει διάλογος, ένώ
ίσχύει ή άπαγόρευση;
Παρ’ δλα όσα έχουνε είπωθεΐ — κι έχουν ειπω
θεί πολύ σκληρά πράγματα άπό τήν πλευρά τής
ΕΔΕΤ — έμεΐς είμαστε διατεθειμένοι, καί τό έχου
με δηλώσει νά κάνουμε διάλογο, γιατί μάς πονάει
τό ίδιο δσο κι αύτούς αύτή ή διάσπαση τώρα, αύτό
τό χάσμα πού έχει άνοίξει μεταξύ μας καί θέλουμε
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νά τό γεφυρώσουμε.
Προϋπόθεση γιά μάς είναι νά μήν πάει πίσω
αύτός ό νόμος, νά προχωρήσει. Καί άπό κεϊ καί
πέρα νά κοιτάξουμε τά επίμαχα άρθρα καί νά
δοϋμε τί συμβιβασμούς μπορεί νά κάνουμε, όλα τά
σωματεία μαζί όμως. Τώρα γιά τίς κατηγορίες
αυτές πού μάς έχουν πει, γιά έλλειψη ήθους, γιά
άπρέπεια, γιά άχαριστία καί όλα αύτά, δέν θά
ήθελα νά απαντήσω. Τό ήθος μου τό ξέρει καί ό
κόσμος καί αύτοί άκόμη περισσότερο πού είχαμε
τήν εύκαιρεία νά συνεργαζόμαστε. Δέν θά δεχό
μουνα σέ καμία περίπτωση άπό τό Γιάννη τό
Σπανό συγκεκριμένα, πού είμαστε πιό κοντά άπ'
ό,τι είμαστε μέ τό Μάνο τό Χατζηδάκι καί τούς
άλλους, νά μέ κατηγορήσει γιά έλλειψη ήθους...

ΔΗΜΗΤΡΑ

Σέ θίγει ή απαγόρευση καλιτεχνικά καί έπαγγελματικά καί πόσο;

ΓΑΛΑΝΗ

Καί βέβαια μέ θίγει γιατί δέν είναι τό θέμα τό
πρακτικό, άν θά έχω νά πώ τραγούδια. Αυτό
βρίσκεται βέβαια, θά έχω νά πώ τραγούδια. Κι άν
θές, ή γνώμη μου είναι ότι όλα αύτά ξεκίνησαν
έπειδή υποστηρίξαμε κάποιους καινούργιους δη
μιουργούς. Γιατί τά τελευταία χρόνια έχω τραγου
δήσει Νικολόπουλο, Τάτση, Βαρδή, Τερζή καί
αύτό ίσως νά μή μου τό συγχωρούν, γιατί θέλουν
κάπου νά διατηρήσουν τήν παντοκρατορία τους...
'Εκεί είναι πού δέν καταλαβαίνω τή δημοκρατικότητά τους καί τήν προοδευτικότητά τους. Τό ότι
τραγουδάμε τά τραγούδια των νέων δέν σημαίνει
ότι δέν σεβόμαστε καί δέν έκτιμάμε τή δουλειά
τους.

«τό τραγούδι
στην 'Ελλάδα έχει
πάρα πολύ μεγάλη
δύναμη»

Ποιά πιστεύεις ότι είναι ή αιτία πού καθυστερεί
νά τεθεί σ' έφαρμογή ό Νόμος 1075 γιά τά συγγενι
κά δικαιώματα;
Έδώ άρμόδιος ν' άπαντήσει είναι ό κύριος Λάζαρης στά χέρια τού όποιου είναι γιά υπογραφή τά
προεδρικά διατάγματα. Πάντως ή υπουργός Πολι
τισμού μάς έχει διαβεβαιώσει πώς δ.τι καί νά γίνει ό
νόμος θά προχωρήσει.
Πώς βλέπεις τή συμμετοχή τού έρμηνευτή στό
μουσικό έργο;
Πιστεύω ότι τό έργο χωρίς τήν καλή του εκτέλε
ση δέν θά μπορούσε ποτέ νά έχει τήν αίγλη πού
έχει μέ αύτήν. Μπορούμε νά πούμε ότι τό έργο
άνήκει έξ' όλοκλήρου στό δημιουργό μόνο όσο
βρίσκεται στήν παρτιτούρα του. ’Από τή στιγμή
πού γίνεται τραγούδι, τότε δέν άνήκει μόνο σ ’ αύτόν. Ό τραγουδιστής είναι ικανός ή νά τό μειώσει
ή νά τό άναδείξει. Έδώ μπαίνει τό θέμα τής
συν-δημιουργίας πού σέ καμία περίπτωση δέν
θέλουν νά τό δεχτούν οί συνθέτες τής ΕΔΕΤ. Καί
όλοι ξέρουμε πόσο έχει προσφέρει ένας Μπιθικώτσης στά έργα τού Θεοδωράκη, καί πόσο μπορούν
άλλοι, λιγότερο σημαντικοί ή άσήμαντοι έρμηνευτές, νά τό έχουν υποβιβάσει...
Τί στάση πήραν τά πολιτικά κόμματα απέναντι
σας; Ειδικά τό ΚΚΕ, τού όποιου βουλευτής είναι ό
Μ. Θεόδωρόκης;
Τό ΚΚΕ ίσως είναι τό μόνο κόμμα πού δέν
ήθελε νά πάρει θέση. Πίσω άπό τό έπιχείρημα ότι
θέλει τήν ένότητα στό συνδικαλιστικό κίνημα δέν
ήθελε νά πάρει θέση πάνω στά γεγονότα καί
χαρακτήρισε τήν ίδια τήν απαγόρευση σάν άποτέλεσμα μιας διένεξης. Είχαμε μιά άντιμετώπιση σάν
νά φώναζε ή μαμά τά παιδιά της γιά νά τά μαλώσει,
σάν νά μάς έλεγαν «γιατί δέν κάθεστε καλά καί
τσακωνόσαστε;» Κι έμείς βέβαια δέν πήγαμε νά
ζητήσουμε τή συμβουλή κανενός, πήγαμε άπλά νά
τούς ζητήσουμε νά πάρουν θέση. Καί τή θέση αύτή
δέν τήν πήραν. Καί βέβαια νομίζω δτι έχει καί
κάποια συνέχεια αύτό τό πράγμα. "Ισως ή πολιτική
τού κόμματος σήμερα είναι νά κρατήσει τήν ένότητά του. Έ ν όνόματι αυτής τής ένότητας τής
κομματικής θυσιάστηκαν κάποια άλλα...
■§

Είναι πιθανό, μετά τή διάσπαση τών συνθετών
καί τήν «άπαγάρευση» τή δική σας, νά ακολουθήσει
μιά διάσπαση τών τραγουδιστών;
Όταν ακούω γιά διάσπαση τού σωματείου μας
έγώ προσωπικά γελώ λιγάκι... Γιατί σκέφτομαι
άμέσως τή συνδικαλιστική καί πολιτική συνείδη
ση τού χώρου μας. ’Ενώ γιά παράδειγμα στήν
Αγγλία πού θεωρείται τό λίκνο τού συνδικαλι
σμού (τού μή καπελωμένου έννοεϊται) υπάρχει ενα
σωματείο. Ό λοι, μουσικοί, δημιουργοί, στιχουργοί άνήκουν σ’ αύτό καί καταδυναστεύουν μέχρι
καί τά μέσα ένημέρωσης. Τό καλό στό σωματείο
τό δικό μας, στήν ETE δηλαδή, είναι δτι έπειδή
ιδρύθηκε τό 1980 έκλέχθηκαν γιά τό Δ.Σ. άτομα
πού είναι έν ένεργεία καλλιτέχνες καί μέ άκτινοβολία κι έτσι τό Δ.Σ. άντιπροσωπεύει τό χώρο κάτι
πού είναι πολύ σπάνιο σ ’ αύτά τά σωματεία. Γι’ αύ
τό καί είναι πολύ δύσκολο νά τό διασπάσουν ή νά
διασπαστεί άπό μόνο του.
Τί ύπάρχει στά συγγενικά δικαιώματα πού θίγει
τόσο τά συμφέροντα όρισμένων συνθετών;
Πραγματικά και μείς άπορούμε τί είναι αύτό πού
υπάρχει μέσα στά συγγενικά πού άντιστρατεύεται
τόσο πολύ τέλος πάντων τά συμφέροντα όρισμέ
νων συνθετών καί μάλιστα συγκεκριμένων συνθε
τών, αύτό είναι τό Παρανοϊκό. Γιατί μέχρι τώρα
πού ή ΕΜΣΕ ήταν ό ούσιαστικός φορέας δέν
υπήρχε κανένα πρόβλημα, δπου άλλωστε μέσα
στήν ΕΜΣΕ ήταν όλοι αύτοί οί συνθέτες.
Λένε μερικοί συνθέτες δτι μπορεί νά άπαγορεύει
τό έργο ό έρμηνευτής. Υπάρχει μιά τεράστια
διαφορά. Τό μόνο πού ζητάει ό έρμηνευτής είναι
νά έλέγχει τήν ερμηνεία του καί μόνο. Νά τήν
έλέγχει γιά νά μπορεί νά δει άπό πού θά είσπράττει
σέ όποιαδήποτε δευτερεύουσα χρήση, νά μπορεί
νά διαπραγματεύεται. 'Επειδή ύπάρχουν καί όρισμένες διαμαρτυρίες συνθετών γιά τούς εισπρακτι
κούς όργανισμούς, ίσως έχει ένδιαφέρον δτι μέ τήν
αύτοδιαχείρηση τή δική μας καί μέ τόν άπόλυτο
έλεγχο πού θά χουμε στά έκτελεστικά μας θά

μπορεί νά έλέγχει καί ό δημιουργός πού παίζεται
τό τραγούδι του και πόσες φορές παίχτηκε. Νομί
ζω δτι υπάρχει μιά άσάφεια Κάπου δέν έχουν
καταλάβει αύτοί οί άνθρωποι τί άκριβώς έννοεί ύ
νόμος, γιατί δέν έχει γίνει κανένας άπολύτως
διάλογος. Πριν άκόμα άρχίσει ό διάλογος έγιναν
δλα αύτά πού γίνανε. Ξεκινήσαμε άπό τό νά βρίζει
ό ένας τόν άλλο καί καταλήξαμε στό νά απαγο
ρεύουν τά τραγούδια τους.
Ό μω ς δέν έχουμε δει πουθενά ή ETE νά βρίζει
τούς συνθέτες.
Ή άλήθεια είναι πώς έμείς κρατήσαμε μία σιγή
πού σέ πάρα πολύ κόσμο φάνηκε περίεργη Αύτή
είναι μιά γραμμή πού ύπάρχει στό σωματείο, διότι
οί άνθρωποι πού είμαστε στό Δ.Σ είμαστε παιδιά
αύτών τών άνθρώπων. Κακά τά ψέματα. Καί έγώ
καί ή Αλεξίου, όλοι μεγαλώσαμε μέ τή μουσική
τους, πάνω σ ’ αυτούς πιστέψαμε. Από κεϊ κι
έπειτα δέν μπορεί ξαφνικά νά βγεις νά βρίζεις τή
μάνα σου καί τόν πατέρα σου! Είναι τό ίδιο
πράγμα!
Φάνηκε όμως δτι τούς έξοργίσατε μέ κάποια
στάση σας γιά νά φτάσουν σ’ αύτό τό σημείο...
Ά ν έξοργίστηκαν μέ τήν άμυντική στάση πού
κρατήσαμε (καί άπό πολλούς μάλιστα χαρακτηρί
στηκε καί παθητική) τί νά πώ; δέν ξέρω.. Έχει
πολλή σημασία δμως αύτό, δτι γιά νά γυρίσουμε
έμείς νά βρίσουμε τούς έλληνες συνθέτες είναι σά
νά βρίζουμε τήν ιδεολογία μας. Και κανένας άν
θρωπος δέν θέλει νά βρίζει τήν ιδεολογία του
γ ι’ αύτό και αύτό πού περνάμε έμείς αυτόν τόν
καιρό πάνω άπ’ δλα είναι έπιζήμιο γιατί στά 32
σου χρόνια είναι φοβερό νά σού καταρρακώνεται
ή ιδεολογία σου. Δηλαδή κάπου κλονίζεσαι παρα
πολύ άσχημα. Αύτό είναι πού μετράει περισσότε
ρο.
’Απ’ τήν πλευρά τής ΕΔΕΤ έχει καταγγελθεί δτι
πίσω άπ' τήν δλη υπόθεση κρύβεται γνωστή δισκογραφική έταιρεία, στήν όποια ανήκετε.
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Σ' όλο αυτό τό παιχνίδι έντυπώσεων πού παίζε
ται υπάρχει μία καραμέλλα. Ή καραμέλλα αυτή
είναι ότι είμαστε πράκτορες τών έταιρειών δίσκων.
Κι αυτό μάλλον άπορρέει άπό κάποια ιδιωτικά
συμφωνητικά πού έχουμε μέ τίς Εταιρείες. Είναι
πάρα πολύ φυσικό νά έχεις κάποιο συμφωνητικό
μέ κάποια έταιρεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί συν
θέτες πού έχουν ιδιωτικά συμφωνητικά.
Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι υπάρχουν πολυεθνι
κές έταιρεΐες στην. 'Ελλάδα καί ότι αύτό τό
πολυεθνικό, χτυπάει σάν καμπανάκι στ' αύτιά μας.
Παρά νά λέει όμως ό ένας γιά τόν άλλον ότι
είμαστε πράκτορες κάποιου, τό καλύτερο πράγμα
πού έχουμε νά κάνουμε είναι νά καταλάβουμε ότι
τό τραγούδι στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη
δύναμη, ίσως μεγαλύτερη δύναμη καί άπό τά
κόμματα. Κάποιοι θέλουν νά καπελώσουν αύτή τή
δύναμη.
Παραχωρεί πουθενά ό νόμος δικαιώματα στις
έταιρεΐες;
Ούτε μία στιγμή! Ό χ ι μόνο δέν παραχωρεί
δικαιώματα στίς έταιρεΐες, άλλά τίς δεσμεύει πάρα
πολύ. Διότι δίνει άπλώς άδειες χρήσεων, δηλαδή
νοικιάζουμε τή φωνή μας, ένώ τώρα όλοι έμεΐς πού
έχουμε συμβόλαια στίς έταιρεΐες τά έχουμε μεταβι
βάζει τά δικαιώματά μας, είναι πουλημένα, δέν
μπορούμε νά κουνήσουμε ρούπι άπό τίς έταιρεΐες.
Ξέρεις τί σημαντικό πράγμα είναι αύτό, νά μπορείς
άμα θές νά άλλάξεις έταιρεία νά κουβαλάς τήν
έρμηνεία σου μαζί καί νά φεύγεις; Διότι έγώ, γιά
νά σοϋ δώσω ένα παράδειγμα, τά τραγούδια πού
έχω πει στήν Κολούμπια δέν μπρώ νά τά πώ στή
Μίνως. Δέν μπορώ νά ξανακάνω δεύτερη έκτέλεση
γιατί είναι άγορασμένη ή φωνή μου έκεΐ, έχω
πουλήσει τή φωνή μου. Μέ τό νόμο αύτό θά 'χω
κάθε δικαίωμα νά κάνω δεύτερη έκτέλεση στήν
άλλη έταιρεία πού θά είμαι. Αύτομάτως νά πώς
άναπτύσσεται ό άνταγωνισμός τών έταιρειών. Αυ
τά θά μάς άκούσουν οί έταιρεΐες καί θά μάς
κυνηγάνε. ’Αλλά τί νά κάνουμε, άποκαλυφθήκαμε
πλέον...
Ποιος κερδίζει σήμερα απ' όλη αύτή τή διαμάχη
μεταξύ τών καλλιτεχνών; Μήπως ή ΛΕΠΙ;
Αύτή τή στιγμή άποδεικνύεται ότι τό τραγούδι
στήν Ελλάδα, συγκεκριμένα στήν Ελλάδα, έχει
μιά πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ή όποια πρέπει νά
έλέγχεται άπό αύτούς πού τό δημιουργούν καί πού
τό έρμηνεύουν. Αύτή τή στιγμή έχουν κοιτάξει νά
βάλουν χέρι πάρα πολλοί σ' αύτή τήν ιστορία.
'Από πολιτικά κόμματα μέχρι έταιρεΐες δίσκων,
μέχρι Α.Ε. μέχρι οτιδήποτε. 'Εμάς δέν μάς ενδια
φέρει ή συγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ι., μακάρι νά' ναι
καλά καί νά τήν χαίρονται έφ' όσον θέλουν νά
είσπράττουν άπ' αύτήν. 'Αλλά, όποιος έκμεταλλεύεται αύτή τήν ιστορία θά μάς βρει αντιμέτω
πους. Καί οί έταιρεΐες δίσκων καί όποιαδήποτε
έταιρεία υπάρχει άπό πίσω πρέπει νά μάς βρει
αντιμέτωπους καί ενωμένους. Τώρα έγώ προσωπικά
θέλω νά πιστεύω ότι όλη αύτή ή ιστορία τού καβγά
πού άναψε μεταξύ μας είναι έτσι πολύ... καλλιτε
χνική. Κι όπως χαρίσαμε τό σόου τού καβγά μας,
θά χαρίσουμε καί τό σόου τής συμφιλίωσης στόν
κόσμο. "Οτι κάποια στιγμή δηλαδή μέσα άπό τό
διάλογο θά μπορέσουμε νά βρούμε τήν άκρη, γιατί
έγώ πιστεύω ότι αύτό πού φταίει περισσότερο
άπ' όλα είναι ότι δέν ύπάρχει διάλογος. Δέν έγινε
καθόλου διάλογος, δέν προλάβαμε νά μιλήσουμε.
Μπορεί νά υπάρξει διάλογος ένώ ισχύει μιά
άπαγόρευση καί μάλιστα μέ τέτοιους χαρακτηρι
σμούς;
Έγώ πιστεύω ναί, ότι μπορεί νά υπάρξει διάλο
γος, γιατί δέν ξέρω κατά πόσον Ισχύει καί αύτή ή
άπαγόρευση.
ΟΙ χαρακτηρισμοί όμως ύπάρχουν.
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Οί χαρακτηρισμοί, άν ρωτάτε έμένα προσωπικά
δέν θίγομαι άν μέ λένε άνήθικη μέσα άπό τόν τύπο
καί ειδικά αύτά τά άτομα. Δέν μέ θίγει.
Κάπου οί «μεγάλοι*· θεωρούν τόν έαυτό τους μόνη
πηγή έμπνευσης...
Δέν νομίζω ότι έχουν άδικο νά θεωρούν πηγή
έμπνευσης τόν έαυτό τους. Μήν ξεχνάμε ότι όλα
αύτά τά χρόνια σέ όλες μας τίς συνεντεύξεις σ ’ ό,τι
λέγαμε υπήρχε ό Χατζηδάκις καί ό Θεοδωράκης
μέσα. Είναι οί άνθρωποι πού συνεργαζόμαστε
χρόνια καί δέν μπορούμε ξαφνικά νά τούς ξεχάσουμε, δέν γίνεται δηλαδή. Ά σε πού είναι ...
γλυκύτατοι καί οί δύο. Σέ μένα έξασκοΰν μιά
γοητεία καί δέν φοβάμαι νά τ' άρνηθώ καί δέν
υπάρχει καί λόγος νά τ’ άρνηθώ.
Έ χει έρθει ή ETE σ' έπαφή μέ τά πολιτικά
κόμματα;
Ναί, βέβαια... "Ηρθαμε σ’ έπαφή μέ τά πολιτικά
κόμματα γιατί τό πράγμα άπό ένα σημείο κι έπειτα
γίνεται καί πολιτικό. Ή στάση τών πολιτικών
κομμάτων ήταν θετική. Υπάρχουν όμως καί όρισμένα πολιτικά κόμματα, όπως τό ΚΚΕ, πού έχουν
όρισμένους ένδοιασμούς, καί είναι φυσικό, γιατί
έχουν καί μιά εύαισθησία, έχουν καί κάποιους
βουλευτές, καί φαίνεται νά προτιμούν νά τούς
στοιχίσει προεκλογικά κάποιο πρόβλημα μέ τόν
Θεοδωράκη παρά κάποιο άλλο. Δέν καταγγέλλω
τή στάση τού ΚΚΕ σ ’ αύτή τήν Ιστορία, άλλά
περίμενα άπό τό ΚΚΕ ότι θά έχει μιά αύξημένη
εύαισθησία άπέναντι στούς έργαζόμενους. Γιατί
έμεΐς, έκτος άπό... φίρμες, είμαστε κι έργαζόμενοι.
Ά ν ήταν πιό ξεκάθαρη άπό τήν άρχή ή στάση τού
ΚΚΕ απέναντι στό θέμα, θα 'χαν άποφευχθεϊ πάρα
πολλά. Προτίμησαν νά κρατήσουν μιά πιό «κε
ντρώα» θέση παρά νά βγούν καί νά ποΰν ναί αύτό,
όχι έκεΐνο. Βέβαια υποστηρίζουν τήν ενότητα, όλα
τά προοδευτικά κόμματα, σ' αύτό δέν ύπάρχει
καμιά άμφιβολία, τήν υποστηρίζουμε κι έμεΐς τήν
ένότητα τών κλάδων καί τήν αύτοδιαχείρηση.
Πήγατε καί στή Ν.Δ.;
Ή άλήθεια είναι πώς δέν πήγαμε. Κακό πού δέν
πήγαμε, άλλά πραγματικά δέν είχαμε τό χρόνο. Θά
πάμε καί στή Ν.Δ.
Στή συνέντευξη τύπου τό ΣΕΗ καί ή ΠΟΘΑ
παρουσίασαν τήν άπαγόρευση σάν στέρηση τού
δικαιώματος τής έργασίας.
Κοίταξε νά δεις, είναι πολλοί οί λόγοι πού αύτή
ή άπαγόρευση είναι λίγο ... ρευστή. Είναι ότι σού
στερεί τό δικαίωμα τής έργασίας. Είναι ότι άπευθύνεσαι σέ συνδικαλιστές, είναι ότι όταν είσαι
ιδιοκτήτης — καί οί δημιουργοί είναι ιδιοκτήτες
— δέν μπορείς νά τό χρησιμοποιείς καί σάν
δικαίωμα απεργίας. Έ χει πολλές πλευρές. Πρέπει
νά έχει ό δημιουργός τό δικαίωμα νά άπαγορεύει
τήν έκτέλεση τού έργου του, άλλά σέ σχέση μέ τό
πού καί τό πώς...
Δηλαδή μέ κριτήρια καλλιτεχνικά;
"Οχι μόνο καλλιτεχνικά. 'Υπάρχει καί τό νά μή
σέ πληρώνουν γιά τό έργο σου, ή νά κακοποιούν
τό έργο σου, νά τό παραποιούν. Δέν ξέρω όμως άν
μπορεί νά γίνει χρήση τού δικαιώματος τής άπαγόρευσης γιά λόγους «ήθικής τάξης» όπως άναφέρθηκε, ή γιά λόγους διαφωνίας. ’Ιδιαίτερα όταν
πρόκειται γιά συνδικαλιστικά θέματα όπου μπορεί
νά ύπάρχει μιά διαφορά άπόψεων τεράστια.
Πόσο σάς θίγει καλλιτεχνικά καί έπαγγελματικά
ή άπαγόρευση;
Έμένα προσωπικά μέ θίγει συναισθηματικά,
είλικρινά σού μιλάω τίποτε άλλο...

Πόσο έχουν πειστεί οί Έλληνες τραγουδιστές άτι
ό νόμος γιά τά συγγενικά δικαιώματα είναι πρός τό
συμφέρον τους;
Νομίζω πώς είναι ξεκάθαρο στούς περισσότε
ρους. Όμως έχει ριχτεί τόση λάσπη πού φοβάμαι
ότι μπορεί κάποιοι νά έχουν άποπροσανατολιστεΐ.
Παρόλο πού πρόκειται γιά θέματα σαφή πού
προστατεύουν τόν κλάδο γενικά. ’Ιδιαίτερα όσους
έχουν άποσυρθεΐ καί γιά τόν α ' ή β" λόγο ξανάρ
χονται στή μόδα παλιές τους έκτελέσεις. Γιά
παράδειγμα ό Πρόδρομος Τσαουσάκης καί ή Στέλα Χασκήλ, άν ίσχυε στήν έποχή τους ό νόμος γιά
τά συγγενικά, θά είχαν τή δυνατότητα νά είσπράτ
τουν κάποια χρήματα άπό τίς έπανεκδόσεις τών
δίσκων τους, αντί νά στηρίζονται στή μεγαλοψυ
χία όρισμένων.
Άπό τήν ΕΔΕΤ ύποστηρίζεται άτι έξυπηρετεΐτε
τά συμφέροντα δισκογραφικών έταιρειών...
Μά έκεΐ είναι ή λάσπη! Τό μόνο στοιχείο πού
έχουν είναι ότι έμεΐς οί τρεις, οί κομμένοι, άνήκουμε στήν ίδια έταιρεία. Αύτό όμως δέν σημαίνει
ότι είμαστε ύποχείρια τών έταιρειών! Δέν μπορώ
νά καταλάβω! Γιατί π.χ. ό Θεοδωράκης έβγαλε
στήν ίδια έταιρεία 10 δίσκους τώρα. Όπως καί οί
περισσότεροι άπό αύτούς πού είναι στήν ΕΔΕΤ
σήμερα, τό πιό πολύ τους έργο είναι έκεΐ στήν
ODEON.
Ποιός κατά τή γνώμη σου ώφελεΐται άπό τή
σημερινή διένεξη;
Πολύ φοβάμαι ότι δέν ώφελεΐται κανένας άπό
τούς καλλιτέχνες. Ούτε έρμηνευτής, ούτε συνθέ
της, ούτε δημιουργός, ούτε έκτελεστής. Ούτε ή μία
«παράταξη» ούτε ή άλλη. Όταν άρχίζει ό παραλογισμός καί ή ύστερία, γιατί περί αύτοΰ πρόκειται,
καί οί δυό είναι χαμένοι. Κι ένώ έμεΐς τρωγόμαστε,
κάποιες άνώνυμες έταιρεΐες όλοκληρώνουν τόν
προϋπολογισμό τους... 'Οπωσδήποτε ώφελούνται
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ξεκαθαρίσει αύτό, νά έχουμε μιά νομική, συνταγ
ματική, Ιδεολογική άκόμα δικαίωση, άλλιώς έχου
με ένα πολύ κακό προηγούμενο.
'Από κεί κι ύστερα ύπάρχει καί ή προσωπική
άντιμετώπιση. Αύτοί οί άνθρωποι υποστηρίζουν
ότι θά φτιάξουν καινούργιους τραγουδιστές. Καί
πολύ καλά θά κάνουν. Άπό τήν άλλη μεριά
όρισμένα άλλα άτομα, μεταξύ τών όποιων κι έγώ,
βάζοντας τήν όποια μικρή μας δύναμη θά βοηθή
σουμε κάποιους νέους συνθέτες, κάποιες νέες προ
σπάθειες. Δέν νομίζω ότι θά χαθούμε κι δλας!
Νά ξεκαθαρίσουμε κάτι: 'Αναγνωρίζεις στούς
συνθέτες τό δικαίωμα νά έπιλέγουν τούς έρμηνευτές;

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΑΛΑΡΑΣ
«νά μή χρησιμοποιηθεί
ή άπαγόρευση
σάν προηγούμενο
γιά κάποιους νέους
τραγουδιστές»
δυνάμεις έξω άπό τήν αύτοδιαχείρηση καί έξω άπό
τήν τέχνη. Δέν θά υποδείξουμε έμεΐς σέ κανέναν
άπό που θά είσπράξει. Οί άνώνυμες έταιρείες είναι
όπωσδήποτε άναγκαΐο κακό. 'Αλλά όχι καί νά
βγαίνουμε νά τίς ύποστηρίζουμε ιδεολογικά! Ό 
ταν μοϋ βάλεις νά διαλέξω άνάμεσα σέ Α.Ε. καί
αύτοδιαχείρηση, έπειδή ξέρω πολύ καλά πώς λει
τουργούν οί Α.Ε. προτιμώ τήν αύτοδιαχείρηση. Καί
τό ύποστηρίζω!
Θά "λεγες τό Ιδιο καί γιά μιά αύτοδιαχειριζόμενη
δισκογραφική έταιρεία; Σάν κι αύτήν πού έξάγγειλε
ό Θεοδώρα κης;
Βεβαίως θά έλεγα τό Ιδιο καί όπως ξέρετε είναι
ένα μεράκι πάρα πολλών τραγουδιστών πού χρόνια
έχουν προσπαθήσει νά κάνουν δικές τους έταιρείες, άλλά, όπως είναι εύνόητο, είναι δύσκολο νά
έπιβιώσουν άνάμεσα σέ κολοσσούς. Μακάρι οί
έξαγγελίες αύτές πού χρόνια γίνονται καί όχι μόνο
άπό τή συγκεκριμένη όμάδα άνθρώπων νά πραγμα
τοποιηθούν! 'Αλλο όμως τό όνειρο καί άλλο ή
πραγματοποίηση. Δέν νομίζω πώς όταν πραγματο
ποιηθεί μιά σωστά αύτοδιαχειριζόμενη έταιρεία
δίσκων δέν θά έχει τή συμπαράσταση όλων τών
καλλιτεχνών.
Πώς σκοπεύεις νά αντιμετωπίσεις τήν απαγόρευ
ση;
Πρώτα-πρώτα συλλογικά καί όχι τόσο γιά μένα,
άλλά γιά νά μήν χρησιμοποιηθεί αύτό σάν προη
γούμενο άπαγόρευσης γιά κάποιους νέους τραγου
διστές. 'Αναρωτιέται κανείς κάτω άπό ποιούς ό
ρους μπορεί νά ίσχύσει μιά άπαγόρευση πάντα καί
παντού; Χωρίς κανένα όρο; Είναι Απέραντο τό
δικαίωμα τού δημιουργού; Αύτό νομικά είναι άνεξάντλητο. Νά πάρουμε ένα παράδειγμα. Πές ότι
έχω, άς πούμε, 500 τραγούδια, κόβονται τά 80, έχω
τά άλλα 400 τόσα νά κάνω τή δουλειά μου. 'Αλλά
τί γίνεται μέ έναν καινούργιο τραγουδιστή πού
έχει 10 τραγούδια καί προσπαθεί νά μπει στή
δουλειά; 'Αλλάζει έπάγγελμα; Πρέπει λοιπόν νά

Βεβαίως. Είναι δικό τους θέμα. Φοβάμαι όμως
ότι στή συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μιά έντελώς κατάχρηση αύτοΰ τού δικαιώματος. Δέν νομί
ζω ότι μπορεί κανείς άπό τούς άπαγορεύσαντες νά
δικαιολογήσει πώς είναι δυνατόν νά προσβάλλεται
τό έργο του όταν πρίν άπό δύο μήνες ή δύο χρόνια
έχει συνεργαστεί μαζί μας καί τά τραγούδια αύτά
κυκλοφορούν.
Άν όμως οί λόγοι πού σάς έθεσαν «ύπό άπαγό
ρευση» δέν είναι αισθητικοί, ούτε προφανώς πολιτι
κοί, τί μπορεί νά είναι;
Μπορεί νά μήν είναι ούτε μόνο πολιτικοί, ούτε
μόνο Ιδεολογικοί, ούτε μόνο άνταγωνιστικοί, ούτε
μόνο ψυχολογικοί, άλλά λίγο άπ'δλα. Πάντως
όφείλω νά πώ ότι άν οί δημιουργοί τής ΕΔΕΤ
αίσθάνθηκαν ότι κάπου θίγονται τά συμφέροντά
τους, μέ πολύ άδικο τρόπο διάλεξαν γιά νά τά
ύπερασπίσουν. Καί μέ ένα ... πάθος πού ξεπερνάει
τά όρια. Προσωπικά δέν είχα ούτε θά 'χω ποτέ
πρόβλημα συνιδιοκτησίας μέ κανένα συνθέτη. Εί
μαι ύπέρ τού νόμου τών συγγενικών δικαιωμάτων
καί γ ι' αύτό ίσως διώκομαι. Δέν μπορώ νά μήν τό
δώ συνδικαλιστικά.
Ό μως σάς έχουν πει «χρυσά λαρύγγια».
Ίσως πρέπει νά τό δούμε άπό τήν άρχή. Δέν
είμαι άντίθετος γενικά μέ κάποιο «στάρ-σύστεμ».
Γιά μένα τό θέμα είναι αισθητικό. Ά ν τό στάρ-σύ
στεμ παράγει ένα άποτέλεσμα αισθητικά σωστό
δέν έχω καμιά άντίρρηση νά ύπάρχει. Ά ν όμως
παράγει ένα προϊόν, χαμηλού έπιπέδου αισθητικά,
είμαι έναντίον αύτού τού στάρ-σύστεμ. 'Εξάλλου,
έπιτρέψτε μου νά πώ, ότι οί μεγαλύτεροι στάρ πού
γνώρισα άπό μικρό παιδί στήν 'Ελλάδα είναι
τρεις: ό Μίκης θεοδωράκης, ό Μάνος Χατζηδάκις
καί ή Μελίνα Μερκούρη. Καί δέν αίσθάνθηκα
ποτέ άσχημα καί γιά τούς τρεις πού είναι έτσι
μεγάλοι στάρ.
Ά ς έρθουμε στά μεροκάματα. Οί συνθέτες ει
σπράττουν τά δισκογραφικά τους δικαιώματα πού
είναι μεγαλύτερα άπό τών τραγουδιστών, καί τά
έκτελεστικά τους πού τά είσπράττει ό έκπροσωπός
τους. Ό τραγουδιστής καλύπτεται άπό τήν νυκτε
ρινή του έργασία, άν δουλεύει ή άπ' όπου έμφανίζεται. Ά ν ό είσπρακτικός όργανισμός τών συνθε
τών λειτουργεί σωστά θά πληρώνονται οί συνθέτες
καί άπό τά νυκτερινά κέντρα. Ά ν όρισμένοι τρα
γουδιστές πληρώνονται πολύ είναι θέμα προσφο
ράς καί ζήτησης. Αύτό δέν τό καθορίζουν νόμοι,
τό καθορίζει τό έμπόριο. Ά ς διεκδικήσουν καί οί
συνθέτες νά αύξηθούν τά ποσοστά τους...
Τό προπέτασμα καπνού στήν όλη ύπόθεση είναι
ότι τό «χρυσά λαρύγγια» στρέφεται σάν έπιχείρημα ένάντια σέ μάς τούς τρεις πού διωκόμεθα.
Ά λλά ποιά είναι ή άλήθεια; 'Εγώ έχω νά δουλέψω
άπό τό 1974 σέ νυκτερινό κέντρο καί τά τελευταία
χρόνια έμφανίζομαι μόνο σέ συναυλίες. Ή Α λε
ξίου έπίσης άπό τό 74 έχει νά τραγουδήσει σέ
νυκτερινό κέντρο καί άπλώς δουλεύει σέ μπουάτ.
Ή Δήμητρα Γαλάνη έπίσης δούλευε σέ μπουάτ
όλα αύτά τά χρόνια καί τώρα τελευταία καί έκείνη
έχει σταματήσει. Φώς φανάρι λοιπόν ότι πρόκειται
γιά λάσπη.

Πιστεύεις ότι ό τραγουδιστής είναι έργαζόμενος;
Πώς βλέπεις τό συνδικαλισμό σ ’ αύτό τό χώρο;
Πρέπει νά γίνει κατανοητό ότι ό τραγουδιστής
έστω κι άν έχει πρώτη ύλη τά τραγούδια, τήν ώρα
πού τά έρμηνεύει κάνει ένός είδους έργασία. Καί
γι'αύτήν πληρώνεται πολύ ή λίγο. 'Ενώ ό συνθέ
της άπλώς παίρνει τά δικαιώματά του γιά τή
δουλειά πού έχει βάλει. Νά μήν μπερδεύουμε τό
θέμα τής ζωντανής έκτέλεσης καί έρμηνειας μέ τό
έργο τό όποιο είναι έφ’ άπαξ γραμμένο.
Καί στό κάτω-κάτω ύπάρχουν άτομα σάν καί μάς
πού δέν έχουμε κανένα λόγο νά συνδικαλιζόμαστε
καί τό κάνουμε μόνο καί μόνο έπειδή έχουμε δει
τόν τρόπο πού λειτουργούν οί Α.Ε. καί κάποια
στιγμή πρέπει νά μπει μιά τάξη σ' αύτά τά πράγμα
τα. Καί ξέρετε πολύ καλά σ' αύτόν τόν τόπο, ότι
άν όρισμένα άτομα πιό «έπιφανή» πιό διάσημα δέν
μπούνε μπροστά, δέν προχωράει ό συνδικαλισμός.
Στή συνέντευξη τύπου μίλησες γιά «έκτελεσμένους» τραγουδιστές. Σάς θίγει αλήθεια τόσο πολύ
αύτή ή άπαγόρευση έπαγγελματικά;
'Εδώ θέλω νά κάνω μιά παρατήρηση. Ό σοι
ήταν έκείνη τήν ήμέρα έκεί ξέρουν ότι δέν είπα
καθόλου αύτό πού γράφτηκε. Αύτή είναι μιά άλλη
διάσταση, αύτή τού Τύπου πού σ' ένα μεγάλο
βαθμό χρησιμοποιεί αύτή τή διαμάχη, σάν μέσον
γιά νά αύξήσει τίς πωλήσεις του. Δέν είπα ότι
άμάν καί καλά πεθάναμε, μάς κόψαν τό κεφάλι.
Είπα ότι άν ύπάρχει θέμα νά γίνει κάποια θυσία
γιά νά καθήσουν τά ένδιαφέροντα μέρη σέ ένα
τραπέζι, είναι παράλογο νά ζητούνται θυσίες άπό
τή δική μας τή πλευρά, όταν έχουμε ήδη τρεις
νεκρούς.
Πιστεύεις πώς μπορεί νά γίνει διάλογος μ' αύτές
τίς συνθήκες;
Θά μπορούσε κανείς θιγμένος νά έπιστρέψει
όλους αύτούς τούς χαρακτηρισμούς πού δεχτήκαμε
στούς δικαιούχους τους. Όμως έγώ άγαπώ τούς
άνθρώπους πού συνεργάστηκαν πού μέ βοήθησαν
στά πρώτα μου βήματα, πού ύπήρξαν γιά μένα
όδηγοί στή ζωή καί στήν τέχνη τού τραγουδιού.
Άκόμα καί τώρα δέν έχω καμία άντίρρηση νά δώ
ένα διάλογο. Αύτό πού μέ κάνει νά αισθάνομαι
άσχημα είναι όταν σκέφτομαι τό δικό τους μέρος.
Μετά άπό τόσες βρισιές πώς μπορούνε νά μού
πούνε μιά καλημέρα πάλι στό δρόμο; Μέ συγχωρείτε πού γίνομαι έτσι μελό, άλλά πώς είναι
δυνατόν νά μέ χτυπήσουν πάλι φιλικά στήν πλάτη
ή νά μού πούνε «έλα Γιώργο, νά πεις τά τραγούδια
μας». Αναρωτιέμαι άν μετά 6 μήνες τελειώσει
αύτή ή ιστορία τί θά έχει μείνει; Δέν θά έχει μείνει
μιά άηδία τού κόσμου πρός όλη αύτή τήν άπίστευτη ύστερία πού έπιασε όλον αύτό τόν καλλιτεχνικό
καί πολιτιστικό κόσμο τής χώρας μας;
Ποιά ήταν ή στάση τών κομμάτων απέναντι σας;
Ό λα τά κόμματα πού άσχολήθηκαν μέ τό πρό
βλημα τής άπαγόρευσης, τό θεώρησαν ένα μέτρο
όλοκληρωτισμοϋ πού δέν πρέπει νά ύπάρχει σέ μιά
δημοκρατική χώρα. Ό λα τά κόμματα, έκτος άπό
τό ΚΚΕ, τό όποιο είχε, κατά τήν προσωπική μου
έκτίμηση, μιά «πανανθρώπινη» άντιμετώπιση ότι
όλοι οί άνθρωποι πρέπει νά 'ναι αγαπημένοι. Μού
έκανε φοβερή έντύπωση ή προσπάθεια τού μέλους
τού Π.Γ. πού συναντήσαμε νά άποσπαστεϊ ή προ
σοχή μας άπό τό πρωτοφανές αύτό μέτρο καί νά
έκτονωθεί σέ γενικότητες τού τύπου «όλοι οί
καλλιτέχνες νά είναι ένωμένοι» καί «όλοι πάσχουν
γιά τό κοινό καλό...» Καταλαβαίνω όμως ότι τό
θέμα γι'αύτούς είναι λεπτό, δεδομένου ότι ό Μί
κης Θεοδωράκης είναι βουλευτής τους καί άπό τήν
άλλη μεριά ή διοίκηση τού Π.Μ.Σ. ό όποιος είναι
ύπέρ τών συγγενικών είναι τής ΕΣΑΚ, ή διοίκηση
τού ΣΕΗ πρόσκειται στό ΚΚΕ, ή ΠΟΘΑ έπίσης.
Άπό κεί κι ύστερα μή ρωτάτε. Καλύτερα .
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