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υστυχώς ή ρομαντική Εποχή τής
όημοσιογοραφίας Εχει περάσει
άνεπιστρεπτί. Έτσι, καί νά σοΰ
Εξηγήσουμε, άγαπητέ άναγνώστη, τούς
λόγους πού Αναγκάζουν τόν
Σχολιαστή νά άνατιμηθεί. τήν
Ακρίβεια τού χαρτιού, τήν Εξάρτηση
πού τή συνδέει μέ τήν τιμή τού
δολαρίου, θά μάς πιστέψεις; Δέν θά
------------------------------- μάς πιστέψεις. Μάταιη λοιπόν ή
Αναφορά στον πληθωρισμό καί τήν ποιότητα τής Εκδοσής μας,
στην τιμή πού κρατήσαμε μέ θυσίες σταθερή ένάμιση χρόνο.
‘Εδώ, θά πεις, Εχουμε τόν Γκιωνάκη στή φυλακή, τόν
Νάσιουτζικ νά Αρθρογραφεϊ στό Βήμα, τόν Κυπριανού Εκ τού
σύνεγγυς μέ τόν Ντενκτάς, τόν Παπανδρέου στήν Πολωνία καί
τόν Ελληνικό λαό Ανώριμο νά βάλει τό ΠΑΣΟΚ στή
Σοσιαλιστική Διεθνή, καί σείς μιλάτε γιά αύξήσεις; Έτσι είναι.
Κανείς δέν σέ πιστεύει πιά. Ιδίως όταν Εχεις Αγνές προθέσεις...

Α

Καθόλου δμως Αγνές δέν ήταν oi προθέσεις τής Επιχείρησης
πού πήρε τόν τίτλο τής ‘Α ρετής γιά νά Επιβάλει μέ τή βία
τήν Αναβάθμιση τών Έξαρχείων καί πολλών άλλων πλατειών.
Κάθε άλλο: Έκ τού πονηρού καί μέ στόχους σχετικούς μέ τήν
Ενοποίηση καί τό ·άξιόμαχον· τής νεοτεύκτου ·Ε Δ .Α Σ .·.
"Όπως Αγνές δέν ήταν οί προθέσεις τών Ανωνύμων κατοίκων
πού προκάλεσαν τήν Αστυνομική καταστολή Ελπίζοντας ίσιος σέ
Αναβάθμιση τής Αξίας τών ·κουτιώ ν· τους.
Πού δέν Εχουν βέβαια καμιά σχέση μέ τά · κουτιά» πού
Εγκωμίαζε στά 1937 ό -Αναφρωνύων εύτυχώς- πρόεδρός τής
ΕΔΑ Ήλίας Ήλιοΰ σέ Ενα κλασικό κείμενο. Απάντηση σέ
όσους αΙωνίως γκρινιάζουν μπροστά στήν πρόοδο. Περαστικός
κύριε Πρόεδρε!
Κι Ενώ τά σκάνδαλα διαδέχονται τό Ενα τό άλλο μέ
ταχύτητα πού δέν πέρασε Ασχολίαστη κι Από τόν ίδιο τόν τύπο
πού τά προκαλεϊ, ό Σχολιαστής Αποφασίζει νά μιλήσει
πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν πρωταγωνιστή τού τελευταίου
σήριαλ: διαφορικό - γρανάζια - στοά. Ό λόγος λοιπόν στόν
Γιώργο Μασσαβέτα. Καληνύχτα σας...

Σ

«Του Μητσοτάκη
τό σπαθί...»
(Κρητική μαντινάδα)
Δέν ξέρει κανείς τί νά πιστέψει
διαβάζοντας στις έφημερίδες γιά την
πρόσφατη περιοδεία του Μητσοτάκη
στή γενέτειρά του μεγαλόνησο. Ή
Κρήτη «παραμένει πράσινη» όπως
τήν θέλει ό κ. Μαρούδας; Ή ό πρω
θυπουργός κατελήφθη άπό «πανικό»
μπροστά στην «ξαστεριά» πού θέλει
ή Άκρόπολις;
Νομίζω τό μόνο πού άξίζει νά
σχολιαστεί είναι ή φράση του κ.
Μητσοτάκη στό 'Ηράκλειο: «Κανείς
δέν μέ βοήθησε σάν πρόεδρο τής Ν.Δ.
τόσο, δσο ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ».
Νά 'ναι άραγε κοινή ή τύχη τών
έλλήνων πρωθυπουργών νά άναδεικνύουν μέ τίς έπιθέσεις τους έκείνους
τούς άντιπάλους πού θά τούς διαδε
χτούν; Πρόσφατες είναι άκόμα οί
έπιθετικές έξάρσεις τού Κ. Καραμαν
λή έναντίον τού κ. Παπανδρέου: »Εί
στε ή 'Αριστερά τής ‘Αριστερός... Άπεμονώθητε... ούόείς ύπεστήριξε τάς
θέσεις τάς Ιδικάς σας...» Καί δέν έλει
παν ούτε οί καθαρά προσωπικές έπιθέσεις τού τύπου «μή μιλάτε έσεϊς γιά
πατριωτισμό». Βέβαια, τότε δέν υ
πήρχαν 'Εφιάλτες. 'Αλλά, δσο νά'ναι, τά ήθη έξελίσσονται: ΟΙ ύβρεις
τού 74 μοιάζουν σήμερα θωπείες...
Είναι όμως είλικρινής ή δήλωση
τού κ. Μητσοτάκη; Στήν κυριολεξία
της πιστεύω ότι είναι. Γιατί όντως ή
έπίθεση Παπανδρέου τόν σταθερο

ποίησε καί τόν έπέβαλε έσωκομματικά σάν τό άντίπαλο δέος. "Ομως τό
άν θά καταφέρει ή ΝΔ νά έκτοπίσει
τό ΠΑΣΟΚ άπό τήν έξουσία παραμέ
νει άμφίβολο. Ή «μάχη τού κέ
ντρου» βρίσκεται άκόμα σέ έξέλιξη
καί τίς μελλοντικές της φάσεις δύ
σκολα μπορεί κανείς νά προεξοφλή
σει.
Τό σίγουρο είναι ότι «βοηθώντας»
τόν Μητσοτάκη, μέ τήν έλπίδα ίσως
ότι ένας «ξοφλημένος» άρχηγός τής
ΝΔ θά 'ταν εύκολος άντίπαλος, ό
Πρωθυπουργός άγνόησε ένα σοβαρό
κίνδυνο. Καί δέν έννοώ ότι ό έλληνικός λαός κινδυνεύει νά χάσει τήν
Ιστορική του μνήμη. Καθόλου. 'Α 
πλώς ό κ. Παπανδρέου άγνόησε τόν
τρίτο παράγοντα σ' αύτό τό παιχνίδι
τής έξουσίας. 'Εκείνον δηλαδή πού
έχει τή δυνατότητα νά μοιράζει συγχωροχάρτια, μέ τή μορφή μιας χειρα
ψίας άς πούμε. Κι έδώ πιά όλα παίζο
νται...
Κ.Β.

τερο κείμενό του ό "Ανταμ Μίχνικ,
ήγετικό στέλεχος τού ΚΟΡ καί τής
'Αλληλεγγύης:
« Ιδού ή έπιλογή μας: φυλακή ή
έξορία. Ό Γιαρουζέλσκι είναι φαίνεται,
ό ευεργέτης μας... Είναι έντούτοις Αξιοσημείωτο ότι σ ’ίνα κράτος Απ’όπου
είναι συνήθως δύσκολο νά φύγεις, ό
κρατικός μηχανισμός παρέχει τέτοιες
δυνατότητες σ'αύτούς πού θεωρεί έχθρούς του. Φαίνεται δτι ό συλλογισμός
τής έξουσίας είναι απλός: ή μετανάστευ
ση έχει στόχο νά σπάσει τήν έσωτερική
ένότητα τής 'Αλληλεγγύης, νά τήν Ατιμάσει στά μάτια τού έθνους. Πρέπει νά
άποδειχθεϊ ή κατάπτωση τών Ανθρώ
πων πού διακήρυτταν σ'όλους τούς
τόνους ότι ή Πολωνία πρέπει νά μείνει
Πολωνία καί μετά άπό λίγους μήνες
φυλακή είναι πρόθυμοι ν' Ανταλλάξουν
τήν Πολωνία μέ τόν Καναδά»
Σ.

Ό σο ύπάρχουν
μπάτσοι...
Τόπος εξορίας;
'Εκτός άπό τό ταξίδι τού Άντρέα
Παπανδρέου στήν Πολωνία
πο
λύ σοβαρό θέμα προκύπτει άπ' τήν
άποκάλυψη τού γερμανικού περιοδι
κού Σπήγκελ ότι ή ' Ελλάδα είναι ή
μοναδική χώρα-μέλος τής ΕΟΚ πού
δέχεται νά γίνει τόπος ύποδοχής, τών
άντικαθεστωτικών τούς όποιους έξαναγκάζει τό στρατιωτικό καθεστώς
σέ έξορία.
Τούς λόγους αύτής τής πολιτικής
τού Γιαρουζέλσκι άναλύει σέ παλιό-

Σέ 3ωρη στάση έργασίας κατήλθε
τό προσωπικό τής ΚΥΠ στίς 8.10.
Λίγο μετά τίς διαδηλώσεις τών άστυνομικών, τίς συλλήψεις καί τίς άποτάξεις όρισμένων έξ αυτών, ή «άναταραχή» συνεχίζεται: Αύτή τή φορά
όχι άπ' τήν πλευρά τής Δεξιάς μέσα
ατούς μηχανισμούς καταστολής, άλλά άπ’ τούς φρέσκους άστυφύλακες
τών ΜΑΤ πού προσφάτως άνασυγκροτούνται. Αύτή ή καινούργια
φουρνιά πού όπως είκάζεται άποτελείται άπό «δημοκρατικούς» νέους
διεκδικεί έπιδόματα, καλύτερες συνI

ΣΧΟΛΙΑ
θήκες στρατωνισμού, ώράριο κλπ.
Νά φανταστείτε ότι ήδη προχώρησαν
σέ κινητοποιήσεις στόν "Αγιο Κοσμά δπου καί προπονούνται καθημε
ρινά.
'Ανεργία καί μιζέρια στά έργοστάσια, ύπομονή καί «δράματα» πρός
τήν έργατική τάξη. Ρεαλισμός καί
όξύνσεις στους μπάτσους.
Μά πού όδεύομεν;
Α.Τ.

«Παιδομάζωμα»
’Ανακούφιση, έκτόνωση καί αί
σθημα νίκης άκολούθησε τήν άναβολή τής δίκης τών 18 νέων πού είχαν
συλληφθεΐ κατά τήν έπιχείρηση ’Α
ρετής στά Έξάρχεια. Είναι γνωστό
τό ιστορικό. ’Αφού τήν πρώτη μέρα
άπαγγέλθηκαν σοβαρότατες κατηγο
ρίες, τήν έπομένη οί μάρτυρες κατη
γορίας άστυνομικοί δέν προσήλθαν,
οί κατηγορούμενοι άφέθηκαν έλεύθεροι. ’Ακολουθείται ή ίδια άκριβώς
διαδικασία, όπως στή «δίκη τών 11 »
(άπ’ τά περσινά έπεισόδια στά Προ
πύλαια) πού πρίν λίγες μέρες άναβλήθηκε γιά πέμπτη φορά. Παρόμοια
τύχη είχε καί ή δίκη τής «’Ελεύθε
ρης Ραδιοφωνίας».
Είναι ένας εύσχημος τρόπος άθώωσης, σκέφτονται πολλοί. Σίγουρα.
’Αλλά καί ένας άνέδοξος τρόπος
όμηρίας. *Η δίκη πού έπαναλαμβάνεται κάθε τόσο μέ τό ίδιο σκηνικό,
είναι βέβαιο δτι άν γίνει θά έχει
καταδικαστικά άποτελέσματα. "Αν γί
νει δηλαδή άν κάτι άλλάζει καί προσέλθουν οί μάρτυρες κατηγορίας.
Καί αύτό πού μπορεί ν’ άλλάξει είναι
φυσικά ή σχέση τού κράτους μέ τήν
κοινωνική όμάδα τής όποιας λίγο
πολύ τυχαίοι έκπρόσωποι είναι οί
κατηγορούμενοι. Πρός αύτή τήν κοι
νωνική όμάδα λειτουργεί ό έκβιασμός τών άναβολών.
Στά 'Εξάρχεια τό είδαμε καθαρά.
Ή συναλλαγή ήταν άμεση. «Καθήστε καλά καί θά τούς άφήσουμε». ' Η
έκτόνωση δέν ήταν ή συνέπεια τής
άναβολής τής δίκης άλλά ή άναγκαία
της προϋπόθεση.
Δ.Ψ.

■ Νοέμβρης κι άκόμα νά γίνε: λόγος
γιά τό Πολυτεχνείο. Φαίνεται δέν
άφησαν εύχάριστη γεύση τά περσινά
δεκάχρονα. Λέτε νά φταίει ό Τρέχολντ;
■ 'Επέτειος, έξηκοστή έβδομη, καί
γιά τήν Όχτωβριανή ’Επανάσταση.
Μεγαλοπρεπής χωρίς άμφιβολία θά’ναι ή στρατιωτική παρέλαση στή
Μόσχα. Πόσο πίσω δμως έχει μείνει
ό Λένιν, οί Μπολσεβίκοι κι ή έπανάσταση πού άλλαξε τόν κόσμο...
■ Ή «ψυχαναλυτική» έξήγηση πού
έδωσε ό κ. Παπανδρέου γιά τή δια
φωνία τού Α. Φωτήλα μέ τό ΠΑΣΟΚ
έπανέφερε ένα χαρακτηριστικό τής
πολιτικής μας ζωής πού πρωτοεμφανίστηκε τήν περίοδο πρίν γίνει Πρό
εδρος ό Κ. Καραμανλής. Ό Πρωθυ
πουργός δηλαδή έμφανίζεται περιέρ
γως άνεύθυνος γιά τήν πολιτική τών

Κάτω
στόν Πειραιά,
στά κανόνια...
Δέν γνωρίζουμε, τί είδους έντύπωση σάς προκάλεσε ή φράση τού
Άνδρέα στά γενέθλια τής 'Αλλαγής:
«ή προσπάθειά μας είναι νά αυξήσουμε
τήν ελληνική συμμετοχή στην παραγω
γή όπλικών συστημάτων», καί μάλιστα
«ραγόαϊα». 'Εμάς, πάντως τούς «ρο
μαντικούς», καθόλου δέν μάς άρεσε.
Διότι, τίς ίδιες μέρες στόν έκθεσιακό χώρο τού ΟΛΠ, στόν Πειραιά,
άνοιγε τίς πύλες της, γιά τούς πολύ
«είδικούς» ή Διεθνής Έκθεση Βιο
μηχανίας ’Αμυντικού ’Εξοπλισμού:
«DEFENDORY ’84», κλείνοντας κι
αύτή τά 3 της χρόνια.
480 βιομηχανίες άπό 25 χώρες, έκ
τών όποιων 44 έλληνικές, έξέθεταν
τήν «άμυντική» τους πραμάτια.
Ποιοι ήταν έκεί; Οί τεχνικοί τού

υπουργών πού ό ίδιος έπιλέγει. Τόν
Ά . Φωτήλα τόν έπέλεξε δύο φορές
γιά υπουργό του ό κ. Παπανδρέου.
Είναι συνεπώς 100% ύπεύθυνος γιά
τήν πολιτική συμπεριφορά του καί
δέν δικαιούται νά λέει έτσι άπλά
«έκανε στροφή Ι80°». Σκεφτείτε τί θά
πει άν άποδειχτεί... μασόνος ό Ά ρσένης...
■ ’Επανερχόμαστε στό έκλογικό σύ
στημα μιά καί τό θέμα έρχεται συχνά-πυκνά στήν έπικαιρότητα. Τό
ζήτημα δέν είναι μόνο νά καθιερωθεί
άπλή άναλογική. Γιατί άν έφαρμοστεί ή άπλή άναλογική κατά περιφέ
ρεια καταλήγει περίπου σέ πλειοψη
φικό. Καί είναι αύτό τό σύστημα πού
περισσότερο κι άπό τήν ένισχυμένη
βολεύει τό πρώτο κόμμα...
■ Τό περιοδικό ΟΙκολογία καί Περι
βάλλον μετά τό καλοκαιρινό τεύχος

πολέμου θαλάσσης — άέρος — έδάφους — υπεδάφους, δλη ή άφρόκρεμα τής βιομηχανίας (κάθε άξιοπρεπής βιομηχανία σήμερα, παράγει καί
κάτι «σέ δπλα»).
Τό κόστος τής έκθεσης άμύθητο
θά κάλυπτε άνετα πολλών ήμερών
έπιδόματα άνεργίας, είπαν κάποιοι.
Γιά 5 μέρες τό Λιμάνι ύποδέχτηκε
41 τουλάχιστον επίσημες άντιπροσωπείες άναπτυσσομένων κρατών καί
έκατοντάδες «έμπορων θανάτου».
Τά μέτρα άσφαλείας ύπήρξαν τρο
μακτικά. Ή είσοδος κάθε άλλο παρά
έλεύθερη γιά τό κοινό ήταν. Τό κοι
νό βεβαίως θά κληθεί τήν κατάλληλη
στιγμή νά νιώσει τήν έκθεση τών
δπλων «στό πετσί του». Αύτό δμως
είναι μιά άλλη Ιστορία!
Τό καμάρι μας, τό «"Αρτεμις 30»
έτοιμάζεται γιά τή διεθνή του καριέρα. Ίσως τό πουλήσουμε στή Λ.Δ.
τής Κίνας. Ή 'Εγγύς, Μέση καί
"Απω 'Ανατολή σίγουρα θά άπορροφήσει τό μέγα μέρος τών «άμυντικών» έξαγωγών μας. Καί ή 'Αφρική
έπίσης θά άπολαύσει τά προϊόντα
τών «πρός κοινωνικοποίηση» έθνικών μας βιομηχανιών, γράφουν οί
οίκονομικοί συντάκτες. Καί ούτε μιά

κουβέντα άπ' τό είρηνιστικό κίνημα.
Φύλλο δέν κουνήθηκε. Καί άπό «γε
ράκια», άλλο τίποτα στόν Πειραιά.
Τό νά καταγγέλλεις τό έμπόριο
δπλων, νά λές δτι κάθε σφαίρα πού
παράγεται, στερεί ένα μπουκάλι γάλα
άπ’ τά πεινασμένα παιδιά τού 3ου
κόσμου, είναι ευχάριστο. Άλλά φαί
νεται, δτι πιό εύχάριστο γίνεται τό
ΠΑΣΟΚ δταν προβάλλει τή γοητεία
τής πολεμικής βιομηχανίας καί μάλι
στα ώς -αΙχμή του άναπτυζιακον μας
προγράμματος».
Θά σχιζοφρενίσουν οί είρηνιστές
τής ΚΕΑΔΕΑ; θ ά αύτοκτονήσουν οί
έργαζόμενοι στήν ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ,
ΕΑΒ κ.λ.π.;
"Οχι, τίποτα τέτοιο δέν θά συμβεί.
Ή κυρίαρχη «σοσιαλιστική» Ιδέα
είναι ή «άνάπτυξη». Μέ κάθε τρόπο.
Νά παράγουμε έθνικά, νά έξάγουμε
διεθνώς.
Τά λεφτά δέν έχουν χρώμα καί τά
δπλα φέρνουν λεφτά!
Καί μιά παρατήρηση: στόν έπόμενο είρηνιστικό «Λαμπράκειο μαρα
θώνιο» νά κρύψουμε κάπως τούς Νοτιαφρικανούς, ίσως πίσω άπ’ τά πο
λεμικά τους έκθέματα.
Δ.Τ.

του, άφιερωμένο στις Εύρωεκλογές
καί τήν έπιτυχία τών Πράσινων τής
Εύρώπης, διέκοψε όριστικά τήν έκ
δοσή του μέ αιφνιδιαστική πρωτο
βουλία τού Ιδιοκτήτη του κ. Ά .
Λιβάνη. Πέρα άπό τίς οικονομικές
δυσκολίες —πού άντιμετωπίζουν δλα
σχεδόν τά περιοδικά— ή διακοπή
τής έκδοσης τού «Ο.&Π.» υπάρχει
υπόνοια δτι συνδέεται μέ τή δυσφο
ρία πού προκαλεί στό ΠΑΣΟΚ τό
ένδεχόμενο μιας έλληνικής έκδοχής
τών Πράσινων. Τήν υπόνοια δτι οί
λόγοι τού κλεισίματος δέν είναι κυ
ρίως οικονομικοί ένισχύει τό γεγο
νός δτι ή ίδια περίπου έκδοτική όμά
δα έτοιμάζει ήδη νέο περιοδικό.
Δύσκολος πράγματι ό δρόμος γιά
τήν κατάκτηση τής έλευθερίας τού
τύπου. Γνωρίζοντας μέ τί άγκάθια
είναι σπαρμένος, εύχόμαστε κάθε έ
πιτυχία στό ξεκίνημα τού νέου περιο
δικού.

■ 'Εντυπωσιακή φιλοσοβιετική έπίθεση τής Αύγής (Κυριακή 21.10.84)
κατά τού Ριζοσπάστη. 'Εκτεταμένα
άποσπάσματα άπό όμιλία τού Τσερνιένκο και άρθρο τού Άγκανμπεγκιάν («ένός άπό τά φωτεινότερα
μυαλά τής σοβιετικής οικονομικής
έπιστήμης») χρησιμεύουν γιά νά άποδείξουν δτι «στήν ΕΣΣΔ μετά τήν
έκλογή τού Άντρόπωφ έχει αρχίσει
μιά σοβαρή συζήτηση», πράγμα πού
ό Ριζοσπάστης δέν φαίνεται νά τό
κατανοεί. Κάποιοι κακεντρεχείς θά
σπεύσουν νά συνδέσουν τά κείμενα
αύτά μέ τήν άφιξη τού νέου πρεσβευ
τή τής ΕΣΣΔ στήν 'Αθήνα, υίοΰ
Άντρόπωφ, πάντως τό γεγονός δτι
προλογίζονται άπό τόν Γρηγ. Γιάνναρο, διευθυντή τής Αύγής, τούς
προσδίδει μιά Ιδιαίτερη έπισημότητα
καί κομματική βαρύτητα.
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Τό αίτημα τών συμμαχικών κυβερνήσεων
Καί τά δύο κόμματα τής παραδοσιακής 'Αρι
στερός, μέ ταυτόσημη έπιχειρηματολογία υπο
στηρίζουν ότι γιά νά προχωρήσει ή ’Αλλαγή
είναι άπαραίτητη ή δημιουργία κυβέρνησης
συνασπισμού. Είναι περιττό, νομίζω, νά έπιση! μανθοϋν οί λόγοι γιά τούς όποιους κάθε ένα άπό
τά κόμματα αύτά λογαριάζει τόν έαυτό του σάν
τόν μοναδικό έταίρο τού ΠΑΣΟΚ στό έπιδιωκόμενο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, οί κομμουνι
στές τής παράδοσης καί τής άνανέωσης άλληλοαποκλείονται άπό τόν «νέο συνασπισμό πολι
τικών καί κοινωνικών δυνάμεων» πού όραματίζονται.
Καί τά δύο όμως κόμματα συμφωνούν, ότι ή
δημιουργία συνασπισμού τής ’Αριστερός στην
κυβέρνηση, άποτελεϊ τή μοναδική λύση στά
άδιέξοδα τής Αλλαγής καί ότι στήν άντίθετη
περίπτωση, πού τό ΠΑΣΟΚ έπιμείνει στό σύν
θημα τής αύτοδυναμίας, τό μέλλον τού τόπου
διαγράφεται σκοτεινό. Ό γραμματέας τού ΚΚΕ
έσ. συνοψίζει αυτή τήν προβληματική γράφο
ντας ότι ή μελλοντική κυβέρνηση τής χώρας «ή
θά είναι μία κυβέρνηση, οπού θά συμμαχήσουν
J δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ μέ συντηρητικότερες δυνά\ μεις... ή θά είναι μία κυβέρνηση άποφασισμένη νά
I προχωρήσει σέ ριζικές άλλαγές σέ ό'λα τά έπίπεδα,
j που θά στηριχθεϊ σέ ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών
καί πολιτικών δυνάμεων». Γιά νά καταλήξει, ότι
στή λογική τής αύτοδυναμίας τού ΠΑΣΟΚ:
«υπάρχει μόνο μία άπάντηση: Ή σημαντική ένίσχυση του ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ καί τών άνανεωτικών
\ δυνάμεων τής άριστεράς... που θά ίκφραστεί καί
ί στο κυβερνητικό έπίπεδο»1.
Ό σ ο γιά τό ΚΚΕ, τά πράγματα είναι πιό
Î γνωστά. Τό σύνθημα « 'Αλλαγή δέν γίνεται χωρίς
τό ΚΚΕ», πού έχει προβληθεί ήδη άπό τίς
j έκλογές τού '81, δέν διαφέρει καθόλου νομίζω
I άπό τίς πρόσφατες κυβερνητικές βλέψεις τού
ΚΚΕ έσωτερικού.
’Από τήν άλλη πλευρά, τό ΠΑΣΟΚ δέν
δέχεται ούτε κάν νά συζητήσει τό ένδεχόμενο
κυβερνήσεων συνασπισμού μέ κάποιο άπό τά
ΚΚ τής χώρας. 'Α λλά καί τά τελευταία, άν καί
θεωρούν ότι ή κυβερνητική σύμπραξη άποτελεϊ
έπείγουσα πολιτική άναγκαιότητα τού παρό
ντος, παραδέχονται ότι δέν είναι σήμερα σέ
θέση νά έπιβάλουν στό ΠΑΣΟΚ αυτή τους τήν
; έπιλογή. ’Αναγκάζονται λοιπόν νά άναβάλουν
j τό ζήτημα γιά τήν έπαύριο τών βουλευτικών
έκλογών, διεκδικώντας τήν έφαρμογή τής άπλής άναλογικής.
Χάρη στήν άπλή άναλογική, ύποστηρίζεται,
τό ΠΑΣΟΚ θά υποχρεωθεί νά κάνει αύτό πού
σήμερα δέν θέλει: μήν έχοντας τήν άπόλυτη
πλειοψηφία στή νέα Βουλή, θά συγκροτήσει
j έπιτέλους τή συμμαχία του μέ δυνάμεις τού
i κομμουνιστικού χώρου. Τό έπιχείρημα όμως
αύτό άποδεικνύεται γρήγορα πολύ άδύνατο.
Ά ν ήταν τό ΠΑΣΟΚ νά σχηματίσει κυβέρ
νηση μέ τούς κομμουνιστές, θά τό είχε ήδη
πράξει. Στηριγμένο στή δική του αύτοδύναμη
πλειοψηφία, θά μπορούσε νά παρουσιάσει τή
χειρονομία του αύτή σάν πολιτική γενναιοδω
ρία πρός τήν Α ριστερά, χωρίς παράλληλα νά
ύπόκειται σέ σοβαρές δεσμεύσεις άπέναντί της
— κατά τά γαλλικά πρότυπα. "Αν όμως ύποχρεωθεί σέ μία σύμπραξη έκ τών ύστέρων, όχι μόνο
οί δεσμεύσεις του θά είναι σοβαρές, άλλά καί
αύτή ή ίδια ή σύμπραξη θά έμφανιστεί σάν
έλιγμός χωρίς άρχές, γιά νά κρατηθεί πάση
θυσία στήν έξουσία.

Ή

κινδυνολογία τοΰ ΠΑΣΟΚ

Οί έπικρίσεις πού δέχτηκαν οί ύποστηρικτές
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τής άπλής άναλογικής είναι όχι μόνο άδικες —
όταν τά 2 ΚΚ κατηγοροΰνται γιά προώθηση
στενών κομματικών συμφερόντων — άλλά καί
άβάσιμες — όταν κατά κόρον χρησιμοποιείται
ή κινδυνολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οί
άντίπαλοι τής άπλής άναλογικής προβλέπουν
άκόμη σκοτεινότερο τό μέλλον τής χώρας,
άλλά όχι γιά τήν περίπτωση πού τό ΠΑΣΟΚ
διατηρήσει τήν αυτοδυναμία του, άλλά γιά τήν
περίπτωση πού τή χάσει.

πιστεύουν ότι ή έξουσία όχι μόνο δέν είναι
καταπιεστική, άλλά άντίθετα, πηγάζει άπό τό
λαό. Μόνο, πού γιά νά «πηγάσει» άπό όλους
τούς πολίτες έξίσου, πρέπει όλες οί ψήφοι νά
έχουν ίδια βαρύτητα, κάτι πού κατοχυρώνεται
άπό τήν άπλή άναλογική.
Αύτή ή φιλελεύθερη άστική άποψη κυριαρχεί
σέ μεγάλο βαθμό καί πάνω στήν Ά ριστερά. Ή
άριθμητική τής άπλής άναλογικής, υποστηρίζε
ται, διασφαλίζει τήν Ισότητα τών πολιτών. Ή
ιδέα ότι ή πολιτική ισότητα θριαμβεύει σέ μία
κοινωνία πού χωρίζεται άπό θεμελιώδεις ταξι
κές άνισότητες, κυριαρχεί στήν Ά ρ ισ τερ ά .
Ά λλ ά σίγουρα, αύτό είναι μιά άλλη συζήτηση.

Διαβάζουμε έτσι στό «Βήμα», τό όποιο έχει
φιλοξενήσει τίς άπόψεις τών άντιπάλων τής
άπλής άναλογικής: «Χωρίς νά υπάρχει πρόθεση
νά γίνει παρα/.ληλισμός μέ τίς πριν άπό 20 χρόνια
συνθήκες, δέν μπορεί νά μή θυμηθεί κανείς καί
έκείνη τήν έξωπραγματική πολιτική τής 'Αριστε
ρός τό 1965-67, πού έπέμενε στή γραμμή γιά
«κυβέρνηση στηριγμένη σέ όλες τίς δημοκρατικές
δυνάμεις» έννοώντας τό Κέντρο καί τήν ΕΑΑ, όταν
οί μικρές καί μεγάλες χούντες έτοίμαζαν τήν άνοιχτή έκτροπή»2.

Πάντως, άκόμη καί άν δεν πιστεύουμε ότι τό
έκλογικό σύστημα είναι αύτό πού άναπαράγει
(ή καί άνατρέπει) τίς ταξικές σχέσεις έργασίας
καί έκμετάλλευσης, υποστηρίζουμε τό αίτημα j
τής άπλής άναλογικής. Γιατί πράγματι, στό
μαγειρείο τής ένισχυμένης άναλογικής ύποκλέπτονται οί ψήφοι όσων δέν ψηφίζουν σύμφωνα
μέ τίς έπιταγές τής πολιτικής έξουσίας. Γιατί
πράγματι, σέ αύτή τή μοναδική στιγμή τής
ψηφοφορίας, όπου έκχωρεϊται σέ κάθε άτομο
ένα έλάχιστο κλάσμα έξουσίας, ταυτόχρονα,
τήν ίδια στιγμή, καί μέ τά τεχνάσματα τοΰ

'Ένας άλλος άρθρογράφος τού Βήματος δια
βλέπει έναν τελείως διαφορετικό κίνδυνο άπό
τό ένδεχόμενο συμμαχικών κυβερνήσεων: « "Ο
σοι δέν άνήκουν στήν πέραν τοΰ ΠΑΣΟΚ άριστερά
θέλουν νά πιστεύουν ότι ό κ. Άνδρέας Παπανδρέου
οϋτε θά συμβιβαστεί οϋτε θά χάσει. ΕΙς πείσμα

'Η κρίση
καί ή άγωνια
.

όλων έκείνων πού τού προσφέρουν τή συνδρομή
τους, φθάνει μόνον νά έγκαταλείιρει τήν Ιδέα τής
αύτοδυναμίας καί νά καταστεί αιχμάλωτός των»3.
Λοιπόν, ή Ά ριστερά θά άποσταθεροποιήσει
τό πολίτευμα; Τίθεται άραγε τό δίλημμα: «ένισχυμένη ή τάνκς;» Ό πρωθυπουργός τής χώρας
θά καταστεί δέσμιος τών κομμουνιστών; Τά
έρωτήματα μόνο θυμηδία μπορούν νά προκαλέσουν. Καί ή κινδυνολογία τών άρθρογράφων
τού Βήματος τό μόνο πού μπορεί νά άποδείξει
είναι ότι τό ΠΑΣΟΚ καί οί ύποστηρικτές του 1
στερούνται έπιχειρημάτων στό ζήτημα τοΰ έκλογικοΰ νόμου.
ί
Ή έπιλογή τής ένισχυμένης άναλογικής άποκαλύπτεται σάν πράξη αύθαίρετη καί αύταρχική
άπέναντί στούς έταίρους τής Α λλαγής. Καί ό
πραγματισμός τού ΠΑΣΟΚ μεταμορφώνεται σέ
σκέτο κυνισμό όταν υποστηρίζεται ότι: «έχει έν
τέλει πολύ μεγαλύτερη σημασία ν ’άποτραπεί ή
παλινόρθωση τής δεξιάς, άπό τό νά διπλασιάσει
τίς έδρες του τό ΚΚΕ ή ν ' άνακτήσει τήν κοινοβου
λευτική του έκπροσώπηση τό ΚΚΕ έσωτερικού»*.

Ή ύποστήριςη τής άπλής άναλογικής
Δέν είναι άπαραίτητο
ρός γιά νά υιοθετήσει
άναλογικής. Στό αίτημα
φιλελεύθεροι κεντρώοι,

νά είναι κανείς άριστετό αίτημα τής άπλής
αύτό συντάσσονται καί
άνθρωποι δηλαδή πού

έκλογικοΰ νόμου, αύτή ή έκχώρηση άκυρώνεται.

Ή

κρίση τής ’Αλλαγής

Οί ύποστηρικτές τής άπλής άναλογικής, όταν
παρουσιάζουν διάφορα άριθμητικά παραδείγμα
τα γιά νά άποδείξουν τή νοθεία τής ένισχυμένης
άναλογικής, έρχονται άναγκαστικά καί στίς
τελευταίες βουλευτικές έκλογές τοΰ ’81. Σ’ αυ
τές, ύποστηρίζουν, τό ΠΑΣΟΚ θά έπρεπε «κα
νονικά» νά πάρει 144 (κατ’ άλλους 145) έδρες,
άφού είχε συγκεντρώσει τό 48% (μόνο) τών
ψήφων. Ά ν κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή τό ΠΑΣΟΚ
δέν έπρεπε «κανονικά» νά σχηματίσει αύτοδύ
ναμη κυβέρνηση μετά τίς έκλογές τοΰ ’81, τό
ύποστήριζε κάποιος τήν έπαύριο τών έκλογών
αύτών, χωρίς άμφιβολία θά χαρακτηριζόταν
I παράφρων ή προβοκάτορας. Σήμερα όμως μέ
άνεση διατυπώνεται άπό τούς άριστερούς ύποί στηρικτές τής άπλής άναλογικής, χωρίς ούτε
ί καί οί ίδιοι νά άμφιβάλλουν γιά τοΰ λόγου τους
τό άληθές.
Αύτή ή μεταστροφή άποτελεϊ, νομίζω, τό
μέτρο, όχι μόνο τοΰ κοινοβουλευτικού κρετινι
σμού πού θριαμβεύει στίς μέρες μας, άλλά καί
τής άπογοήτευσης πού έμπνέει στούς άριστε
ρούς ή τριετής διακυβέρνηση άπό τό ΠΑΣΟΚ.
Ή άδυναμία του νά προωθήσει καί στό έλάχι
στο τό όραμα τού σοσιαλισμού έχει προκαλέσει

IMfflDWÉSfV
μία κρίση στό μπλόκ τής 'Αλλαγής έντονότερη
παρά ποτέ: κρίση στόχων, κρίση έμπιστοσύνης,
κρίση στρατηγικής. Αυτή ή συνείδηση τής
κρίσης άποτελεί τή βαθύτερη αίτια πού κινητο
ποιεί τά 2 ΚΚΕ σήμερα.
Τά κόμματα αυτά γνωρίζουν δτι ή άποτυχία
τού ΠΑΣΟΚ δέν τά άφήνει άθικτα, δτι ή κρίση
τής ’Αλλαγής είναι καί κρίση τής δικής τους
στρατηγικής. ’Εξάλλου, τό δραμα τής 'Αλλα
γής τί άλλο ήταν παρά δ κοινός τόπος τών
«εΙρηνικών δρόμων», τών «διαρθρωτικών άλλαγών», τών «σταδίων τών άντιμπεριαλιστικών
δημοκρατιών», τών «βαθεμάτων καί πλατεμά
των» τής δημοκρατίας; Τί άλλο, παρά ή συνόψιση τής στρατηγικής τής παραδοσιακής ’Αρι
στερός;
Σήμερα, περισσότερο άπό ποτέ, ή κρίση
έμπιστοσύνης τού κόσμου δέν άφορά μόνο τίς
Ικανότητες τών υπουργών τής κυβέρνησης, ή
καί τού πρωθυπουργού, ούτε μόνο τήν όρθότητα
τής μιάς ή τής άλλης έπιλογής τού ΠΑΣΟΚ. Ή
κρίση έμπιστοσύνης άφορά αύτό τό ίδιο τό
κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Μετά τρία χρόνια
πού ή Δεξιά έφυγε άπό τήν κυβέρνηση, αυτή ή
κοινωνία δέν άλλαξε. Καί τό χειρότερο: δλοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρός τίς έκλογές
Μέ αύτά τά συνθήματα (άπλή άναλογική —
συμμαχικές κυβερνήσεις) ή κομμουνιστική Α 
ριστερά προετοιμάζει τήν έκλογική της γραμμή
γιά τίς έπερχόμενες έκλογές. Καί ένώ δλοι
συμφωνούν δτι έχουμε μπει γιά τά καλά σέ μία,
παρατεταμένη ίσως, προεκλογική περίοδο, τά 2
ΚΚΕ έξακολουθοΰν νά καταδικάζουν κάθε συ
ζήτηση γιά τίς έκλογές χρησιμοποιώντας τόν
δρο «έκλογολογία» καί άπαιτοΰν «στροφή στά
πραγματικά προβλήματα τής χώρας».
’Εδώ δέν μπορούμε νά μήν παρατηρήσουμε
δτι αύτοί οί ίδιοι πού θεωρούν κάθε συζήτηση
περί έκλογών άποπροσανατολιστική είναι πού
συντηρούν σέ όκτάστηλα διαρκώς τό θέμα στήν
έπικαιρότητα — καί πώς άλλιώς, άφοΰ τό νού
μερο ένα «πραγματικό πρόβλημα τής χώρας»
είναι ό έκλογικός νόμος;
Ή καταδίκη άπό μεριάς τών 2 ΚΚΕ τής
«έκλογολογίας» δέν γίνεται μόνο καί μόνο γιά
νά συγκαλυφθεΐ τό γεγονός δτι σήμερα ή πολι
τική τους περιορίζεται άποκλειστικά σχεδόν
στά έκλογικά προβλήματα. Γίνεται καί γιά νά
συγκαλυφθεΐ τό γεγονός δτι ή πολιτική τους
είναι ή ξαναζεσταμένη σούπα τού ’81, άνίσχυρη νά παρέμβει στά, άς μοΰ έπιτραπεΐ ή έκφρα
ση, «πραγματικά προβλήματα».

της ’Αλλαγής
τών εκλογών
πιά σήμερα γνωρίζουν δτι αυτή ή κοινωνία δέν
άλλάζει έτσι. «Έ τσ ι», δηλαδή μέ άφετηρία,
μέσο καί σκοπό, τούς συσχετισμούς στό κοινο
βούλιο.
’Εδώ άκριβώς έρχονται τά 2 ΚΚΕ νά παρέμβουν μέ τήν πρόταση γιά άπλή άναλογική καί
συμμαχικές κυβερνήσεις. 'Ο χ ι γιά νά διαχωρί
σουν τή θέση τους άπό τό ΠΑΣΟΚ, άλλά γιά νά
δηλώσουν δτι είναι έτοιμα νά άναλάβουν τίς
εύθύνες τους. Ό χ ι γιά νά έλθουν σέ ρήξη μέ
τήν Α λλαγή, άλλά γιά νά τήν ξαναστήσουν
στά πόδια της.
Ή πρότασή τους γιά συμμαχικές κυβερνή
σεις φωτίζεται έτσι σάν μία άπεγνωσμένη σχε
δόν προσπάθεια νά διασωθεί μία στρατηγική.
Ή πρότασή τους γιά άπλή άναλογική, σάν ή
ύστατη χειρονομία γιά νά άναθερμανθεί τό
ένδιαφέρον τών άριστερών γιά τό κοινοβούλιο
καί τή λειτουργία του. Αύτή ή ίδια ή σύγκλιση
τών 2 ΚΚΕ σέ κοινούς στόχους φωτίζεται, σάν
προϊόν δχι έπιλογής, άλλά άνάγκης, καθώς ή
κρίση τής ’Αλλαγής περιορίζει δραματικά τά
περιθώρια στά όποία τά κόμματα αύτά μπορούν
νά κινηθούν. Ή ίδια ή άντιπολίτευση πού
άσκοΰν φωτίζεται σάν ή καλύτερη έκδούλευση,
πρός τό ΠΑΣΟΚ, γιατί ναί μέν καταδικάζουν
τίς συγκεκριμένες πολιτικές άποφάσεις τής κυ
βέρνησης, διασώζουν δμως καί καθαγιάζουν τό
δραμα καί τή στρατηγική της, τήν ’Αλλαγή.

Πράγματι, ή Α ριστερά έπαναφέρει μέσω τού
συνθήματος τών συμμαχικών κυβερνήσεων, καί
τής άπλής άναλογικής, δλα τά σχήματα καί τά
συνθήματα τών προηγούμενων έκλογικών άναμετρήσεων.
"Αν δμως, τό «17%» τού ΚΚΕ προκαλοΰσε
τήν αίσθηση τού χιούμορ μας, σήμερα τό αίτη
μα τίθεται καί πάλι μέ άξιοπρεπέστερο τρόπο.
Γιά τή συμμετοχή στήν κυβέρνηση δέν άπαιτεΐ
τό ΚΚΕ κάποιο ποσοστό, άλλά τήν άπλή άνα
λογική. Δέν ένοχοποιεΐ γιά τήν άποτυχία του τά
μέλη του, άλλά τήν κυβέρνηση. Καί άν αύτό
σημαίνει δτι τό ΚΚΕ παραδέχεται δτι δέν έχει
προοπτικές νά ένταχθεΐ ποτέ στό «κλάμπ» τών
μεγάλων κομμάτων, σέ τίποτα αύτό δέ σημαίνει
δτι δέ βάζει στόχους «οίκοδόμησης καί παραπέ
ρα άνάπτυξης τού κόμματος». Ή άπλή άναλογι
κή έκφράζει καί τό στόχο αύξησης τού ΚΚΕ,
δηλαδή τών βουλευτών του, χωρίς νά χρειαστεί
νά γίνεται καί πολύς λόγος γιά τό ήδη άπειλούμενο μέ συρρίκνωση ποσοστό. Τό ίδιο άκριβώς
Ισχύει καί γιά τό ΚΚΕ έσ.
Παρομοίως, ή λογική «τού άθροίσματος» πού
έπανειλημμένα έχει διατυπώσει ό Φλωράκης,
σύμφωνα μέ τήν όποία οί ψήφοι τών κομμάτων
τής ’Αλλαγής πρέπει νά άρθροίζονται, φαινό
ταν χοντροκομμένη καί άπωθητική. Ό τα ν δμως
υποστηρίζεται δτι δέν είναι οί ψήφοι πού πρέ
πει νά άρθροίζονται, άλλά οί βουλευτικές έδρες,
τό έπιχείρημα άποκτά άρετές άρκετές νά συγκινήσει καί τό ΚΚΕ έσ.

Σάν κεντρική Ιδέα τής πολιτικής της πρότα
σης, ή ’Αριστερά έπαναφέρει τήν Ιδέα τού
«έκκρεμοΰς», τήν άποψη δηλαδή δτι τό ΠΑ
ΣΟΚ αίωρεΐται άνάμεσα στή ΝΔ καί τόν κομ
μουνιστικό χώρο (βλέπε καί τό άπόσπασμα άπό
τό άρθρο τού Γ. Μπάνιά στήν άρχή τού κειμέ
νου). 'Α ν κατά τά τρία τελευταία χρόνια δέν
άποδείχτηκε δτι τό ΠΑΣΟΚ αίωρεΐται περισσό
τερο άπό δ,τι τό σύνολο τής Ά ριστεράς, μέ τήν
άπλή άναλογική ή Ιδέα τού «έκκρεμούς» άπο
κτά τήν άπλότητα ένός άριθμητικοΰ προβλήμα
τος: άφοΰ τό ΠΑΣΟΚ δέν θά έχει άπόλυτη
πλειοψηφία, θά άναγκασθεΐ νά συμμαχήσει είτε
μέ δυνάμεις τής Δεξιάς, είτε μέ δυνάμεις τής
’Αριστερός, δπερ έδει δεΐξαι.

Μετά τόν έκλογικό νόμο, τό χάος;
Ή σημερινή φάση χαρακτηρίζεται άπό τή
ρευστότητα τών πολιτικών άπόψεων. Κυβέρνη
ση καί άξιωματική άντιπολίτευση φαίνονται
άναποφάσιστες σέ θεμελιώδη ζητήματα: οίκονομική πολιτική, Κυπριακό, έκλογή πρόεδρου
δημοκρατίας γιά νά άναφέρω τά πιό χαρακτηρι
στικά. ΟΙ θέσεις τους παρουσιάζονται συγκεχυ
μένες καί συχνά διασταυρούμενες. Σίγουρα οί
έπιλογές δέν έχουν γίνει, τά διλήμματα δέν
έχουν διατυπωθεί. Αύτή ή ρευστότητα είναι πού
άνακινεΐ τή συζήτηση γιά τίς έκλογές, άλλά καί
πού ταυτόχρονα άπέκλεισε τό ένδεχόμενο πρό
ωρων έκλογών.
Ά λλ ά πρίν γίνουν οί έκλογές, τά διλήμματα
θά διατυπωθούν, τό έκλογικό σώμα θά κληθεί
νά πάρει θέση. Ή κομμουνιστική Α ριστερά
έχει δμως παραιτηθεί άπό κάθε παρέμβαση
σ ’ αύτές τίς προεκλογικές διαδικασίες: δλα τά
διλήμματα είναι γ ι’ αυτήν κίβδηλα, έκτός ίσως
άπό ένα: «άπλή ή ένισχυμένη».
"Ισως ή ευφορία πού προκαλεΐ στά 2 ΚΚ τό
«κίνημα τής άπλής άναλογικής» νά συντηρήσει
τήν έκλογική τους πολιτική μέχρι τόν Φε
βρουάριο — όπότε καί άναμένεται νά ψηφιστεί
ό νέος έκλογικός νόμος. Στή συνέχεια δμως,
στήν τελική εύθεία τού προεκλογικού άγώνα,
είναι άγνωστο μέ ποιό τρόπο θά στηρίξουν τήν
παρουσία τους. Γιατί χωρίς άμφιβολία, θά είναι
κωμικό νά έπιτίθενται λυσσωδώς στό ΠΑΣΟΚ,
γιά τό λόγο καί μόνο δτι τό τελευταίο δέν
συνασπίζεται μαζί τους, δέν παραδέχεται τήν
ταύτιση τών πολιτικών του έπιλογών μέ αύτές
τών 2 ΚΚΕ... Ό π ω ς καί νά τό κάνουμε, ό ρόλος
τού άπατημένου συζύγου είναι πάντοτε άχαρος
καί ποτέ πειστικός.
Ό τα ν ή σημερινή στασιμότητα τού ΠΑΣΟΚ
παραμεριστεί άπό τίς προεκλογικές του πρωτο
βουλίες, μοΰ είναι άδύνατο νά προβλέψω τίς
συνέπειες γιά τήν παραδοσιακή ’Αριστερά. Γιά
τήν πρώτη έκλογή τού ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε δχι
μόνο ή «θυσία» τού ΚΚΕ έσ. (πού έχασε τήν
κοινοβουλευτική του έκπροσώπηση) άλλά καί
τής ΕΔΑ (πού άποποιήθηκε τήν αύτοδυναμία
της). Χρειάστηκε άκόμη νά λεηλατηθούν άπό
τό ΠΑΣΟΚ οί δυνάμεις τής άνανεωτικής καί
τής άνένταχτης Ά ριστεράς, γιά νά «άξιοποιηθοΰν» σέ υπουργεία καί όργανισμούς τού δημο
σίου. Ποιός, άραγε, θά είναι ό «φόρος αίματος»
πού θά κληθεί νά δώσει ή παραδοσιακή Α ρ ι
στερά στό ΠΑΣΟΚ τή φορά αύτή;
Τάκης Μαστραντώνης123
1. « Ή Αριστερά Σήμερα-, τεύχος 8.
2. Σκύρου Λιναρδάτου: -Τά λάθη τών δύο ΚΚΕ-, ΤΟ ΒΗΜΑ
7 Οκτωβρίου '84.
3. Χ.Κ Μκουσμκουρέλη: - Ή τακτική μάχη-, ΤΟ ΒΗΜΑ. 27
Σεκτ. '84.
4 Χ.Κ. Μκουσμκουρέλη: - Ή έκλογές κού δέν έγιναν καί τί
άφησαν κίσω τους-, ΤΟ ΒΗΜΑ, 16 Σεκτ. '84.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Καληνύχτα
κύριε
Μασσαβετα

Ή συνέντευξη έξιστορεί Ενα Εργο άκλό στή
βασική του Ιδέα, περίτεχνο δμως στήν Εκτέλεσή
του. Πρωταγωνιστής ό Γιώργος Μασσαβέτας.
Σκηνοθέτης ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Παραγωγός,
κάποια όμάδα τής κυβέρνησης τοΰ ΠΛΣΟΚ. ΠΛΚ
Γερμανίας ή όπως άλλως θέλετε... Τό διαφορικό
καί ή μασονία τό ντεκόρ...
Ήταν ή Ιστορία τοΰ μήνα Καί στή συνέντευξή
του στόν Σχολιαστή (τήν Επόμενη τής διαγραφής
του) ό πρωταγωνιστής άπομυθοποιεί τό ρόλο του.
Συμβουλή: Μήν ψάξετε γιά ’Α ριστερούς ή Δε
ξιούς. Ή άξία τοΰ Εργου βρίσκεται στήν αίσθητική
του.

Π. Παναγιώτου
Σχολιαστής: "Οπως Εξελίχτηκε ή ιστορία μέ τή «μα
σονία του Άρσένη». έδειξε δτι πέρα άπό τό «σκάνδα
λο» υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις στόν κυβερνητικό
χώρο. Κατά πόσο αύτή ή άποκάλυψη υποκρύπτει
συγκρούσεις πολιτικές;
Γιώργος Μασσαβέτας: Δέν μπορώ νά πώ ότι άκριβώς πρόκειται γιά συγκρούσεις όπως έσύ τίς
υπαινίσσεσαι. Στήν πραγματικότητα μπορεί νά
είναι ένα ξέσπασμα, μία άντίδραση κατά τής όλης
οικονομικής πολιτικής Άρσένη. Καί σωστά λές
πέρα άπό τό μασονικό σκάνδαλο, γιατί καί τά δικά
μου δημοσιεύματα δέν άφορούσαν τήν υπόθεση
τής μασονίας. Στά κείμενά μου , μέ άπέχθεια, δέν
άντιμετωπίζω τό ζήτημα τής μασονίας. Καί ξαφνι
κά ή άντίδραση μοιάζει μέ κείνον πού τρώει μιά
σούπα μέ άκαθαρσίες καί θυμώνει ξαφνικά έπειδή
βρήκε μιά τρίχα στή σούπα του. Ό κ. Άρσένης
δηλαδή στάθηκε ούσιαστικά στό θέμα τής μασο
νίας καί κατάπιε τήν ταμπακιέρα.
Σ.: Πού ή ταμπακιέρα είναι τό «διαφορικό» ή ή
πολιτική του γενικότερα;

Άμερικανόφερτων πού βρίσκονται σε σύγκρουση,
σύγκρουση δμως πού όέν βγαίνει μέ πολιτικό τρόπο.
Π.χ. ή 'Ελευθεροτυπία παίζοντας Ενα παιχνίδι στά
πλαίσια τών κυβερνητικών Αντιθέσεων βγήκε μέ τήν
καταγγελία τής μασονίας...

είναι μιά Εσωτερική άντιπολίτευση τής βάσης. ' Η
'Ελευθερία Επαιξε σέ παιχνίδια κορυφής, σκοτει
νά. ’Εμείς δέν παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Εμείς
προσπαθούμε ν' άναδείξουμε αύτά πού παίρνουμε
άπό τούς άπλούς άνθρώπους.

Γ.Μ.: Κατ' άρχήν δέν δέχομαι αύτές τίς διαβαθμί
σεις σέ ΠΑΚ Γερμανίας — ΠΑΚ Αμερικής. Δέν
πιστεύω ότι λειτουργούν έτσι τά πράγματα. Είναι
αύθαιρεσίες τού τύπου «όλοι οι Μανιάτες είναι
φασίστες, όλοι οί Κρητικοί δημοκράτες». Δέν
πιστεύω σ' αύτές τίς γενικεύσεις. "Οσο γιά τά περί
μασονίας τό πράγμα φούσκωσε γιατί αύτό έσπευσε
νά Εκμεταλλευτεί ό υπόλοιπος τύπος. Δέν ήταν τό
κυρίαρχο στοιχείο στή δική μου τουλάχιστον
άρθρογραφία.

Σ.: Κάτι άλλο τώρα Πέος Ερμηνεύεις τό ότι σ'δλη
αύτή τήν ιστορία ό Άρσένης Εχει τήν υποστήριξη τού
συγκροτήματος Λαμπράκη, Αλλά καί τής Καθημερινής
πού συγκεκριμένα ύπσοτηρίζει καί τόν Αδελφό του τόν
Βικέντιο τής Ε.Β.Ο.;

Σ.: Μέ τό πρόβλημα τής Πυρκάλ πού έσύ είχες πάρει
θέση «ένάντια στό ρεύμα» υποστηρίζοντας τόν Σωτηρλή δέν ήταν καί αύτό τό «σκάνδαλο» προϊόν τών
Εσωκυβερνητικών Αντιθέσεων; Απλά έσύ υποστήρι
ζες τήν άλλη «όμάδα»...

Γ.Μ.: Τό συγκρότημα ή όποιαδήποτε άλλη Εφημε
ρίδα δέν νομίζω δτι είναι ένας σταθερός πολιτικός
παράγοντας πού μπορούμε νά τόν μετρήσουμε.
"Οσο γιά τήν υποστήριξη στόν Βικέντιο είναι
θέμα καλών δημοσίων σχέσεων. Π.χ. κάλεσε όπως
ξέρω δημοσιογράφους καί τούς είπε δτι «είμαι
καλός μάνατζερ, έχω τόσα Εκατομμύρια κέρδη».
Καί άν αύτό τό κέρδος έχει βγει δπως είπαμε μέ
κάποιο τέχνασμα, μέ τό νά παίρνεις προκαταβολή
γιά παραγγελίες πραγμάτων πού δέν έχεις ξεκινή
σει άκόμα νά κατασκευάζεις; Καί τό Ερώτημα
είναι, έχει γίνει έστω μιά βίδα άπό τό περίφημο
δπλο «Άρτεμις» πού Εμφανίζουμε δτι φτιάχνεται
στήν ' Ελλάδα;

Γ.Μ.: "Ηξερα τότε πάρα πολύ καλά πώς είχαν
μεθοδευτεί οί διαρροές. Ή ταν σκόπιμες. Ό κ.
Άρσένης μίλησε στή συνέντευξή του γιά διαρρο
ές πού γίνονται Εναντίον του. Ενώ άρκετοί δημο
σιογράφοι ξέρουν καλά, καί ψάξτε νά τό βρήτε,
Σ.: θέλω νά μού σχολιάσεις τό κείμενο τής διαγραφής
πώς δουλεύει τή μέθοδο τής διαρροής ό ίδιος. Δέν
σου πού μιλάει γιά δεξιά στάση. Εξάλλου, υπάρχει
θέλω νά παίξω τόν Λούκυ Λούκ ή τόν μοναχικό
καί τό Εγκώμιο Καραμανλή στό Μασαβέττα Ενώ
Κάου-μπόυ άλλά συμβαίνει νά μήν έχω καμία
Αντίθετα ή Καθημερινή π.χ. κρατάει άλλη στάση
σχέση μέ κανένα άπό τά μέλη τοΰ πολιτικού
Απέναντι σου.
γραφείου. "Ημουν πάντα φτωχός στίς κοινωνικές ;
συναναστροφές καί δέν παίζω πραγματικά κανένα
Γ.Μ.: Ό Καραμανλής είπε άπλώς δτι γράφω
παιχνίδι. "Εχω κτυπήσει καί τόν Τσοχατζόπουλο
ύπεύθυνα. Δέν ξέρω άν αύτό μπορεί νά θεωρηθεί
ώς ύπουργό «μή έργων» καί τόν Κατσιφάρα, καί
δτι γράφω δεξιά.
Σ: Συνήθως όημιουργεϊται μία σχηματικότητα σ ’ αύτές I τόν Λιβάνη, κτύπησα τήν άπομάκρυνση τοΰ Αύγε- !
Πάντως δέν μέ ένοιαζε ποτέ νά δώ άν μέ
τίς Αντιθέσεις καί συγκρούσεις, δηλαδή αριστερή
ρινοΰ, τό Σημίτη καί έχω Επαινέσει καί πολλούς
καλύπτει ή μιά ή ή άλλη δεξιά Εφημερίδα. Βλέπω
πολιτική καί δεξιά πολιτική.
Τελικά ποιος είναι
άπό αυτούς.
βέβαια τήν προσπάθεια πού κάνουν ν' άξιοποιή«Αριστερός» ή «δεξιός;» Πώς μπορούμε ν'Αποσαφη- \
σουν αύτά πού γράφω. Παρ' δλα αύτά νομίζω δτι
νήσουμι τά όρια τών πολιτικών συγκρούσεων;
Σ.: Μήπως στή συγκεκριμένη περίπτωση γιά τή
καλά κάνω καί τά γράφω γιατί άλλιώς θά έκανε ή
μασονία, τό διαφορικό κλπ. Εγινε ύποβολιμιαία όιαρ- \ δεξιά τήν Επικίνδυνη γιά μάς άξιοποίησή τους νά
Γ.Μ.: Φοβάμαι ότι αύτή ή σχηματοποίηση άριστε- ! ροη;
τά παρουσιάσει τήν κατάλληλη στιγμή.
ρός-δεξιός είναι Εντελώς φάουλ. Δέν ξέρω τί Εννο- |
ούμε όταν λέμε άριστερή ή δεξιά πολιτική. ' Υπάρ
Γ.Μ.: Θά συνέβαινε αύτό άν είχα τίς πληροφορίες
Σ.: Ετσι δπως διαμορφώθηκε ή κατάσταση, μπορείς
μου άπό κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Οί πληροφο
χει π.χ. ό κίνδυνος τής άριστερής φρασεολογίας
νά βρεις στό χειρισμό αύτής τής Ιστορίας κάποια
ρίες ήρθαν άπό άνθρώπους πού δέν έχουν καμιά
καί παράλληλα ή υλοποίηση δεξιάς πολιτικής.
αύτοκριτικά στοιχεία Δηλαδή δτι προβολές τό θέμα
σχέση μέ τό πολιτικό κύκλωμα. Κινήθηκα Εντελώς
Προσωπικά έχω άπό παλιά έπικρίνει τήν πολιτική
τής «μασονίας» τοΰ «εβραϊσμού» καί δχι τά πιό
Άρσένη άπό θέσεις σοσιαλδημοκρατικές. Γιατί
δημοσιογραφικά. Καί έχω πλήρη άνεση σ' αύτή
πολιτικά στοιχεία Αλλά τά σκανδαλιστικά πού δέν
τήν Εφημερίδα νά δημοσιεύσω τά κείμενά μου
μπορούμε νά Ελέγξουμε καί τήν Ακρίβειά τους.
πιστεύω ότι είναι άλλη υπόθεση άν θέλουμε νάάλογόκριτα. Περίμενα πολλές φορές τή διαγραφή
’μαστέ Ενα κόμμα Ιδεολογικής καθαρότητας τοΰ
μου, ήρθε τώρα.
Γ.Μ.: Πραγματικά μέ πολύ φόβο άνοιξα τήν υπό
13%, καί άλλη υπόθεση άν θέλουμε νά 'μαστέ ένα
θεση. Φόβο γιά τήν δποια Επαγγελματική σοβαρό
κόμμα Εξουσίας πού πρέπει νά τήν κρατήσει καί νά
Σ.: Ή ’Ελευθεροτυπία, Εχει κρατήσει μιά Αντιπολιτευ
τητα έχω κρατήσει μέχρι τώρα. Καί θεωρώ πράγ
τήν κάνει νά δουλέψει τελικά υπέρ τοΰ λαοΰ καί
τική στάση τόν τελευταίο καιρό. Καλλιεργείται ήδη
ματι, κάνω τήν αύτοκριτική μου, θεωρώ άτυχές δτι
όχι ύπέρ τής διατήρησης τής λιμουζίνας τοΰ Ενός
δέν πέρασα αύτά τά στοιχεία περισσότερο κωμικά
Ενα Ερώτημα- Ποιος είναι ό ρόλος της σήμερα; Τείνει
ή τοΰ άλλου. Θά πρέπει ν’ άφήσουμε τόν άριστερίνά Εξελιχτεί νέα · 'Ελευθερία»;
ή είρωνικά ή κάπως άλλιώς. Δηλαδή δέν θά ήθελα
στικο ψευτο βερμπαλισμό καί νά δουλέψουμε πρανά έχω συμβάλει σέ μιά άντίληψη συνωμοτισμού
κτικά.
τήν όποια πάντα καταπολεμούσα. Ίσως κάπου
Γ.Μ.: Είναι Εντελώς άστοχος ό παραλληλισμός.
Σ: Εχει γραφεί στόν τύπο δτι στήν κυβέρνηση
ύπήρξε καί κάποιο στοιχείο προσωπικής όργής.
Καί Εξηγώ: Αύτό πού Εκφράζει ή 'Ελευθεροτυπία
υπάρχει ή όμάδα τής Γερμανίας καί ή όμάδα τών

Γ.Μ.: Τό «διαφορικό» είναι άφορμή, καί ένα
στοιχείο τής όλης οικονομικής του πολιτικής.
Δηλαδή είναι ή νοοτροπία του νά άποδείξουμε ότι
θά είμαστε καλοί μάνατζερ καί νά έμφανίσουμε
κέρδη σέ μιά κρατική Επιχείρηση όπως κάνει ό
Βικέντιος Άρσένης, μέ λογιστικές άλχημεϊες, χω
ρίς καμιά φροντίδα γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη.
Θέλω, Επανερχόμενος στήν άρχική σου Ερώτη
ση, νά πώ ότι πρόκειται, άν θές, γιά σύγκρουση
Επιλογών, δέν πρόκειται γιά σύγκρουση προσώπων
ή όμάδων.
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ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ
KAI
Ti
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ά αποτελέσματα γιά τόν ενεργό πλη
θυσμό τής άπογραφής του 1981 πού α
νακοινώθηκαν πρόσφατα από τή Στα
τιστική 'Υπηρεσία, ήλθαν (παρά τήν καθυστέ
ρηση τής έπεξεργασίας τους) στην ώρα τους γιά
νά βάλουν κάποια τάξη στή δημοφιλή φιλολο
γία περί «μικρομεσαίων», οί όποιοι σύμφωνα μέ
τήν κοινοτυπία τού μέσου άριστεροΰ διανοούμε
νου έχουν πλέον κατακλείσει τόν έλληνικό
κοινωνικό χώρο.
Ή πραγματικότητα φαίνεται νά είναι λίγο
πιό «κλασική» άπό τήν άποψη τής θέσης στό
έπάγγελμα: οί μισθωτοί ήταν τό 1981 τό 49,6%
τού άπασχολουμένου ένεργοϋ πληθυσμού, ένα
ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο άπό τό 42,3% τού
1971. "Αν οί «έργαζόμενοι γιά δικό τους λογα
ριασμό» πού δέν άπασχολούν μισθωτούς ήταν
τό 1981 34,2% (34,5% τό 1971), οί έργοδότες
ήταν μειωμένοι στό 2,9% άπό 4,1% τό 1971, καί
τά «συμβοηθούντα καί μή άμειβόμενα μέλη
οικογένειας» ήταν 11,6% σέ σύγκριση μέ 18,4%
τό 1971. Ή άφαίρεση τού γεωργικού τομέα
όπου οί έργοδότες είναι μόνο 0,4% καί οί
μισθωτοί μόνο 3,9%, όδηγεϊ σέ άκόμα σαφέστε
ρα ποσοστά γιά τή σύνθεση τού ένεργού πληθυ
σμού στόν αστικό τομέα τής οικονομίας: οί
μισθωτοί είναι τό 1981 68%, οί έργοδότες 4%, οί
έργαζόμενοι γιά δικό τους λογαριασμό 23,8%,
καί τά συμβοηθούντα μέλη τής οικογένειας

Τ

Τά άδιέξοδα
των κλαδικών
προγραμμάτων
i συντάκτες τών προτάσεων γιά προ
γράμματα κλαδικών βιομηχανικών πού
άνακοινώθηκαν πρίν δύο σχεδόν μή
νες άπό τόν Αναπληρωτή ύπουργό ’Εθνικής
Ο ικονομίας Κωστή Βαΐτσο, θέλουν νά πι
στεύουν, καί θέλουν κυρίως νά πιστέψουμε, ότι
ή υιοθέτηση τού προσανατολισμού πού προτεί
νουν γιά τούς έξι (πρός τό παρόν) βιομηχανι
κούς κλάδους, θά έπιτρέψει τήν άνάκαμψη πα
ραγωγής έξαγωγών καί έπενδύσεων, μέ διατήρη
ση — τουλάχιστο — τής άπασχόλησης στά
σημερινά έπίπεδα, καί μέ όριστική έγκατάλειψη
τού συγκριτικού πλεονεκτήματος τής φτηνής
έργατικής δύναμης σέ σχέση μέ τή διεθνή
άγορά.
'Υπάρχουν τρεις λόγοι πού μάς κάνουν νά
άμφιβάλλουμε: Ιο) Τό ίδιο τό περιεχόμενο τών
προγραμμάτων τά όποια δέν συνδέουν έπιδιώξεις μέ μέτρα πολιτικής, 2ο) ή χλιαρή υποδοχή

D
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2,4%. Στην περιφέρεια πρωτεύουσας οί μισθω
τοί ήταν 72%, οί έργοδότες 4,5%, καί οί έργαζόμενοι γιά δικό τους λογαριασμό 20,3%. Τά
ποσοστά αυτά δείχνουν ότι άν υπάρχει μία
κοινωνική κατηγορία πού «μάς έχει κατακλείσει» αυτοί είναι οί μισθωτοί, ιδιαίτερα στίς
άστικές περιοχές.
Ή κατανομή τού ένεργού πληθυσμού σέ
έπαγγελματικές κατηγορίες, έπιτρέπει άπό τήν
άλλη μεριά νά άξιολογηθεϊ τό κατά πόσο οί
έλληνες είναι μόνο υπάλληλοι καί έμποροι.
Στην κατηγορία έργάτες καί τεχνικοί άνήκε (τό
1981 πάντα) τό 32% τού ένεργού πληθυσμού,
έναντι 30% τό 1971, καί στούς απασχολούμε
νους μέ τή γεωργία καί τά παρεμφερή τό 27,1%
(40,6% τό 1971): έτσι αυτοί πού άσχολούνται μέ
χειρονακτικές δουλειές φθάνουν τό 60%, άν καί
ήταν τό 70% περίπου, πριν δέκα χρόνια. Αύτό
σημαίνει ότι τό ποσοστό τού ένεργού πληθυ
σμού πού άσχολείται μέ τό άμεσο στάδιο τής
παραγωγής δέν είναι διόλου άμελητέο. Συγχρό
νως διαπιστώνεται ότι τό 1981 οί έπιστήμονες
καί έλεύθερα έπαγγέλματα είναι 9,6% (5,6% τό
1971), τά άνώτερα στελέχη 1,8% (0,6% τό 1971)
οί υπάλληλοι γραφείου 9,7% (7,5), οί έμποροι
καί πωλητές 8,7% (7,2%), καί οί παρέχοντες
υπηρεσίες 8,1% (7,3%).
"Αν θέλει έπιπλέον κανείς νά δει κατά πόσο ή
έλληνική οικονομία είναι ή όχι «άντιπαραγωγική» καί «μεταπρατική» μπορεί νά κάνει κά
ποιους πολύ άπλούς υπολογισμούς: οί τομείς
τής οικονομίας πού θεωρούνται παραγωγικοί,
δηλαδή ή γεωργία, τά όρυχεϊα, ή μεταποίηση, ό
ήλεκτρισμός καί φωταέριο, οί μεταφορές καί
έπικοινωνίες, άπασχολούν τό 68% τού ένεργού
πληθυσμού, καί οί «μή παραγωγικοί» τομείς,
δηλαδή τό έμπόριο μαζί μέ εστιατόρια καί
ξενοδοχεία, οί Τράπεζες, άσφάλειες κλπ, καί οί
υπηρεσίες, τό 32%.
Είναι γνωστό ότι τό όραμα ένός άναπτυγμένου καπιταλισμού — ένός «καπιταλισμού τής
προκοπής» κατά μία συνηθισμένη έκφραση —
έχει συγκινήσει τήν έλληνική μεταρρυθμιστική
σκέψη, καί έχει καθορίσει έν πολλοίς τό πλαί
σιο τής τρέχουσας «άριστερής» κριτικής. Δέν

έκ μέρους καί τών Ιδιων τών κυβερνητικών
παραγόντων (βλ. π.χ. Σχολιαστής τ. 19 « Ό
τελευταίος τών Μοίκανών») καί 3ο) τό άνερχόμενο άστέρι τού Ρουμελιώτη, καί τής «πραγμα
τιστικής» καί «άμεσης» θεώρησης τού ζητήμα
τος τών έπενδύσεων.
' Η έκστρατεία πού έχει έξαπολύσει ό Π.
Ρουμελιώτης, ώς υφυπουργός ’Εθνικής Οικονο
μίας άρμόδιος γιά ζητήματα ιδιωτικών έπενδύ
σεων, μέ θέμα «δέν έχουμε χρονικά περιθώρια
γιά νά έπιλέξουμε τρόπους άσκήσεως τής έπενδυτικής πολιτικής», μία έκστρατεία έξυπηρέτησης τών άμεσων έπιδιώξεων τών έπιχειρηματιών, άναιρεϊ φυσικά όλες τίς έπιδιώξεις πού
είχαν αναγγελθεί στόν τομέα τής βιομηχανικής
πολιτικής. Ό ύφυπουργός μας έκφράζει στό
υπουργείο ’Εθνικής Οικονομίας τήν άσυγράτητη ροπή τού ΠΑΣΟΚ πρός τήν ικανοποίηση
τών «παραγωγικών τάξεων», πού άκοΰνε «προ
γραμματισμό» καί βγάζουν τό περίστροφό τους.
' Η έπικράτηση αύτής τής προσέγγισης κινδυ
νεύει βέβαια νά αχρηστεύσει καί τή δουλειά
στελέχωσης πού έγινε στό ΥΠΕΘΟ, καί τής
όποιας είναι άμεσο άποτέλεσμα τά κλαδικά
προγράμματα.
Τό άδιέξοδο στό όποιο έχει φθάσει αυτή ή
προσπάθεια έπεξεργασίας μιας ένεργούς βιομη
χανικής πολιτικής έκδηλώνεται συγχρόνως καί
στό άναλυτικό έπίπεδο. ' Η έπιμονή τών συντα
κτών τής μελετητικής δουλειάς νά βροΰν όπωσδήποτε μία σοσιαλ-δημοκρατική άναπτυξιακή

είναι όμως αύτός ένας λόγος γιά νά έμφανίζεται
ή έλληνική κοινωνία σάν ένα οικονομικό καί
κοινωνικό σύστημα, άσχετο μέ αύτό πού θεω
ρούμε καπιταλισμό.
Είναι βέβαια γεγονός ότι ό έλληνικός καπιτα
λισμός παρουσιάζει όρισμένες ιδιομορφίες πού
άφορούν κυρίως τήν έπιβίωση καί άναπαραγωγή σέ μεγαλύτερο βαθμό τού στρώματος τών
μικρών έπιχειρήσεων καί μικροεπιχειρηματιών.
Πέρα όμως άπό τό γεγονός ότι παρά αύτή τήν
ιδιομορφία ή έργατική τάξη είναι παρούσα
οικονομικά (άπό τήν παραγωγική άποψη) καί
κοινωνικά οί έκκλήσεις γιά συμμαχία έργατών
καί μεγαλοαστικής τάξης γιά νά χτυπηθούν τά
μικρομεσαϊα μιάσματα, ξεχνούν ότι στήν τρέ
χουσα πρακτική οί συμμαχίες είναι άντίστροφες, καί ότι, όπως στίς έκστρατεϊες γιά τή
σωτηρία τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αύτοί
πού έχουν κοινά συμφέροντα είναι οί «μεγάλοι»
μέ τούς «μικρομεσαίους».
Ή πολιτική καί ιδεολογική συγκυρία πού
κάνει κυρίαρχη τή φιγούρα τού «μικρομεσαίου», μέ τήν ιδεολογία τής «κονομάς», μέ τή
φανατική καταπολέμηση κάθε ιδέας συλλογικότητας καί κοινωνικής πολιτικής, μέ τήν κατάρ
γηση στήν οικονομική σκέψη κάθε σχέσης
οικονομικής δραστηριότητας καί αναγκών, μέ
τή διαμόρφωση ένός άπόλυτα μπλοκαρισμένου
πολιτιστικού όρίζοντα δέν είναι συνάρτηση
κάποιω ν ύψ ηλότερω ν ποσοστώ ν «μικρομεσαίων», ή «έργαζομένων γιά δικό τους λογαρια
σμό». Δέν είναι δυνατόν νά μή βλέπει κανείς τίς
προσπάθειες πού καταβάλει ό κρατικός μηχανι
σμός γιά νά έμποδιστεί μία συνδικαλιστική,
πολιτική, άλλά καί πολιτιστική παρουσία τής
έργατικής τάξης. Καί όταν τά αποτελέσματα
αύτών τών προσπαθειών παρουσιάζονται σάν
αύτόματες έπιπτώσεις κάποιας (φανταστικής έ
πιπλέον) οικονομικής καί κοινωνικής δομής,
αύτό δέν σημαίνει παρά ότι ή θεώρηση αύτή
ένσωματώνεται στήν ιδεολογία περί ούδετερότητας τού κράτους, δηλαδή διαλέγει τό στρατό
πεδο τής κυρίαρχης τάξης, μικρομεσαίας καί
μή·

Π. Γ.
διέξοδο τού έλληνικού καπιταλισμού, τούς κά
νει νά χάνουν τήν αίσθηση τής πραγματικότη
τας σ ’ ό,τι άφορά τόσο τίς διεθνείς συνθήκες
κρίσης, όσο καί τό ειδικότερο πρόβλημα τής
σημασίας πού έχει τό έργατικό κόστος γιά τήν
«άνταγωνιστικότητα τής έλληνικής βιομηχα
νίας».
Ή «φτηνή έργατική δύναμη» συνεχίζει νά
είναι μιά βασική έπιδίωξη τών έπιχειρηματιών,
καί είναι ένα έντελώς διαφορετικό θέμα τό
γεγονός ότι μία τέτοια έπιδίωξη δέν ταυτίζεται
' μέ κάποιες άμεσες καί ρόδινες άναπτυξιακές
προοπτικές. ' Η καθημερινή πρακτική τών έπι
χειρήσεων, όπως καί ή πραγματική κατάσταση
τού έργατικού συνδικαλισμού, χωρίς νά ξεχνά
με καί τίς αύξανόμενες πιέσεις πού άσκεί ή
άνεργία, μαρτυρούν γιά τήν κυριαρχία αύτών
τών συνθηκών. ’Ενώ δέν ύπάρχει ή παραμικρή
ένδειξη άπό τήν πλευρά τού ιδιωτικού κεφα
λαίου ότι διαμορφώνεται κάποια στρατηγική
«τεχνολογικής αναβάθμισης» καί κατάκτησης
άνάλογων έξωτερικών άγορών.
Οί «παραγωγικές τάξεις» δέν άγνοοΰν φυσικά
ότι όλη αύτή ή προσπάθεια τών «κλαδικών
προγραμμάτων» γίνεται στό κενό, άλλά έχουν
έντοπίσει όρισμένες προσπάθειες νά συγκινηθούν οί έπιχειρηματίες μέ κίνητρα γιά συγχω
νεύσεις, ή διευκολύνσεις στό έπίπεδο τών έργασιακών σχέσεων, πού μάλλον δέν θά μείνουν
άνεκμετάλλευτες.
Π.Γ.
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Μέ τέτοια

Κοινωνικοποίηση
τί νά την κάνεις την

’Ιδιωτικοποίηση
ταν τό ΠΑΣΟΚ άρχισε νά χρησιμο
ποιεί τόν δρο «κοινωνικοποίηση» υ
πήρχε ένας συμβιβασμός αμφισβήτη
σης τής λογικής του ιδιώτη έπιχειρηματία, καί
άμφισβήτησης του κρατικού συγκεντρωτισμού,
πού σάν διαφημιστικό σλόγκαν ήταν όμολογουμένως τρομερή έπιτυχία. Μέ τήν τύχη πού είχε
ή «κοινωνικοποίηση» στόν ιδιωτικό τομέα, πα
ραμέναμε στό γνώριμο πεδίο τής Εγκατάλειψης
τών στόχων, καί τής στροφής πρός τά δεξιά,
άλλά μέ τήν άναγγελία τών βασικών διατάξεων
γιά τήν κοινωνικοποίηση τής ΔΕΗ, τού ΟΤΕ
καί τού ΟΣΕ, διαπιστώνουμε δτι αυτή ή «άριστερή», άν δχι «άριστερίστικη» λεξούλα, έκρυ
βε τόσο καιρό, καί διαλεκτικότατα, τό άντίθετό
της: ή «κοινωνικοποίηση» λοιπόν τών δημο
σίων έπιχειρήσεων δέν είναι παρά ένας τρόπος
νά γίνουν άποδοτικές μέ τήν κατάργηση τών
έλλειμμάτων, νά γίνουν παραγωγικές μέ τήν
έντατικοποίηση τής έργασίας, καί νά δέσουν οί
έργαζόμενοι τίς τύχες τους μέ τόν ισολογισμό
καί τό μέλλον τής έπιχείρησης, δηλαδή νά
πραγματοποιηθούν οϊ κεντρικοί στόχοι πού θά
είχε μία ιδιωτικοποίηση. Δέν ξέρει κανείς τί νά
πρωτοθαυμάσει: τήν ικανότητα τού Ά ρσένη νά
σερβίρει τό « ’Ιαπωνικό μοντέλο» γιά σοσιαλι
στική πολιτική, ή τήν άφασία τών δσων μελών
τού ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν νά μιλούν γι' αύτά τά
πράγματα μέ δρους «κοινωνικής πολιτικής».
"Ας ξεκινήσουμε δμως άπό τήν άρχή, δηλαδή
άπό τό ζήτημα τής έξουσίας. Σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τών προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.)
«άρμόδιο νά άποφασίζει γιά κάθε θέμα πού
άφορδ τή διαχείριση καί έκπροσώπηση τής
έταιρίας» είναι τό Διοικητικό Συμβούλιο. Τό
Δ.Σ. είναι 9μελές καί άποτελεΐται άπό Εξι Εκ
προσώπους τής κυβέρνησης καί τρεις Εκλεγμέ

Ο

νους Εκπροσώπους τών Εργαζομένων, καί όρίζεται γιά τριετή θητεία μέ άπόφαση τού υπουργού
’Εθνικής Οικονομίας καί τού άρμόδιου υπουρ
γού. "Ας σημειωθεί δτι τό Δ.Σ. δέν Εκλέγει τόν
Πρόεδρό του, ό όποιος όρίζεται δπως καί ό
άναπληρωτής του άπό τήν ίδια υπουργική άπό
φαση. Τό άποφασιστικό αύτό όργανο θά είναι
Επομένως έξ όρισμοΰ όργανο τής κυβερνητικής
πολιτικής, ή όποια θά είναι δσο «κοινωνικο
ποιημένη» είναι σήμερα, ένώ μία μειοψηφική
έκπροσώπηση Εργαζομένων θά Επικυρώνει μέ
τήν παρουσία της άποφάσεις πού θά παίρνει
ένας καί μόνο φορέας: ή κυβέρνηση.
"Ως Εδώ τίποτα τό πολύ πρωτότυπο. ’Αλλά ή
πραγματική Εφεύρεση τών Π.Δ. είναι τό όργανο
κοινωνικού Ελέγχου τής έπιχείρησης, ή ’Αντι
προσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού ’Ελέγ
χου, ή ΑΣΚΕ, πού μάλιστα Εμφανίζεται πρώτη
στό σχετικό κείμενο, προφανώς γιά νά προσφέ
ρει κάποιες φραστικές ικανοποιήσεις καί κά
ποιους άβανταδόρικους τίτλους. Κατ’ άρχάς δέν
πρόκειται γιά ένα δργανο μέ βασική δραστηριό
τητα τόν έλεγχο τής διαχείρισης τών δημοσίων
έπιχειρήσεων: Εκτός άπό γεγονός δτι ή λέξη
«έλεγχος» είναι δημοφιλής, δέν ύπάρχει άλλος
λόγος πού νά δικαιολογεί γιά τέτοιες Επιχειρή
σεις τήν ύπαρξη Ενός Ελεγκτικού όργάνου, καί
ή άπόδειξη είναι δτι όρίζει τούς Ελεγκτές πού
κάνουν τή δουλειά τους άνεξάρτητα άπό τό άν
ύπάρχει ή ΑΣΚΕ ή δχι. Τό δργανο αύτό είναι
στήν πραγματικότητα ένα γνωμοδοτικό δργανο
σέ σχέση μέ τήν κυβερνητική πολιτική καί σέ
σχέση μέ τή διαχείριση τής έταιρίας άπό τό
Δ.Σ.: άποτελεΐται δέ άπό 9 Εκπροσώπους τού
κράτους, 9 Εκπροσώπους τών Εργαζομένων στήν
Επιχείρηση, καί 9 άντιπροσώπους φορέων καί
όργανώσεων δπως ή ΓΣΕΕ, ό ΣΕΒ, τό ’Εμπορι
κό καί Βιομηχανικό ’Επιμελητήριο, ή ΠΑΣΕΓΕΣ, τό ΤΕΕ, τό Οικονομικό 'Επιμελητήριο
κ.ά. Ή πρωτοτυπία τού σχήματος αύτοΰ βρί
σκεται στό δτι Εμπλέκει τούς Εργαζομένους τής
έπιχείρησης σέ μία «κοινωνικοποιημένη» δια
πραγμάτευση τών μακροπρόθεσμων ή τών άμε
σων αιτημάτων τους, ένώ άπό τήν άλλη μεριά ή
σύνθεση τής ΑΣΚΕ δέν θά έχει καμιά σχέση μέ
τή διαφημιζόμενη βελτίωση τής ποιότητας τών
υπηρεσιών «γιά τό λαό», άλλά θά Επιτρέπει
μάλλον τό νά άποκτήσουν άποφασιστικό βάρος
«φορείς» πού γράφουν στά παλιά τους τά πα
πούτσια τίς Εν λόγω ύπηρεσίες (ό Σ.Ε.Β. γιά

παράδειγμα) ή πού παλεύουν Ιδιαίτερα συμφέ
ροντα (δπως τό ΤΕΕ, ή τό καθόλου συντεχνιακό
«Οικονομικό ’Επιμελητήριο»). "Αν οί Εργαζό
μενοι δεχθούν αύτό τό σχήμα, θά σημαίνει δτι
οί συνδικαλιστικές όργανώσεις δέν θά διαπραγ
ματεύονται άπ’ εύθείας μέ τή διοίκηση, διότι τό
Δ.Σ. θά στέλνει τά «Εργασιακά θέματα» γιά
γνωμοδότηση στήν ΑΣΚΕ ή όποια θά περνάει
άπό τό δικό της «έλεγχο» τά αιτήματα τών
Εργαζομένων, καί θά άποφασίζει μέ δοσμένη τή
μειοψηφική έκπροσώ πηση τών Εργαζομένων
αύτών.
Φυσικά ή ούσία τών προβλημάτων πού θά
έχουν νά άντιμετωπίσουν τά όργανα αύτά θά
έχει κυρίως σχέση μέ τήν άπορρόφηση τών
Ελλειμμάτων τής κάθε έπιχείρησης, καί πολύ
λιγότερο μέ κάποια άνταπόκριση στις άνάγκες
τού κοινού' άπ’ αύτή τήν άποψη Εξάλλου ευτυ
χώς πού τόν τελευταίο λόγο θά τόν έχει ή
κυβέρνηση καί δχι κάποια «κοινωνικοποιημέ
να- όργανα. Σέ σχέση μέ τήν πλευρά δαπάνες,
δηλαδή μισθοί καί προσλήψεις, καί τήν πλευρά
εισπράξεις, δηλαδή τιμές τών υπηρεσιών, τά
δργανα αύτά παρουσιάζουν μεγάλα πλεονεκτή
ματα: δέν θά «κοινωνικοποιούν» μόνο τίς κυ
βερνητικές άποφάσεις σέ Εργασιακά θέματα,
άλλά θά «άποκυβερνητικοποιοΰν» τίς άποφάσεις σέ κοινωνικά θέματα. Μ’ άλλα λόγια τά
δργανα αύτά είναι κομμένα καί ραμμένα γιά νά
Επιβάλλουν μέ αύτό τόν τρόπο στίς δημόσιες
έπιχειρήσεις τήν κυριαρχία τών «ίδιωτικο-οικονομικών» κριτηρίων.
Γιά τήν άποτελεσματικότερη διαχείριση τών
Εργασιακών σχέσεων άντιμετωπίζεται ή υιοθέ
τηση κάποιου «πριμ παραγωγικότητας», γιά τό
όποιο δέν δόθηκαν άλλες διευκρινίσεις, προφα
νώς γιά νά μετρηθούν πρώτα οί άντιδράσεις.
’Αλλά σέ δλες τίς πιθανές περιπτώσεις δηλαδή
τού πρίμ άνά Επιχείρηση, άνά τμήμα, ή άνά
Εργαζόμενο, ή μόνη Επίπτωση πού θά έχει αύτή
ή Εφεύρεση θά είναι φυσικά ή Εξάσκηση μιας
διασπαστικής πολιτικής, καί ό κατατεμαχισμός
τού συνδικαλισμού, σέ κατά Επιχείρηση συντε
χνίες.
Καθόλου άμελητέα είναι καί ή καινοτομία
στό Επίπεδο τής διοίκησης τών δημοσίων έπι
χειρήσεων, μέ τήν πρόσθεση στό Δ.Σ., Ενός
Γενικού Διευθυντή καί Ενός Συμβουλίου Διεύ
θυνσης τού όποιου προεδρεύει. Ό Γ.Δ. καί τό
Σ.Δ. θά άναλαμβάνουν τή διαχείριση τής έπιχεί
ρησης, δηλαδή στή σημερινή συγκυρία τή
διαχείριση κυρίως τών Εργασιακών σχέσεων.
"Ετσι στό κυβερνητικό σχέδιο δέν υπάρχει
μόνο ή πρόθεση δημιουργίας ένός νέου στρώμα
τος «μάνατζερς» δημοσίων έπιχειρήσεων, άλλά
ή Επιδίωξη νά άναλάβουν αύτοί τό βάρος τής
Εργασιακής πολιτικής πού πρέπει Επιτέλους νά
γίνει μία ειδίκευση καί δχι άπλώς μία «πολιτική
βούληση», μία λειτουργία τής έπιχείρησης καί
δχι μία άπόφαση τού διοικητή.
"Ενα άπό τά άστεία τής υπόθεσης είναι δτι
δλ' αύτά γίνονται στό δνομα τής καταπολέμη
σης τών συντεχνιών. Κανείς δέν άμφιβάλλει δτι
στίς σημερινές συνδικαλιστικές όργανώσεις τού
δημόσιου τομέα ύπάρχουν έντονα «συντεχνια
κά» χαρακτηριστικά, μέ τήν έννοια τής διαφύ
λαξης ή διεκδίκησης προνομίων πού λειτουρ
γούν διασπαστικά σέ σχέση μέ τό σύνολο τού
συνδικαλιστικού κινήματος.
Ή «κοινωνικοποίηση» δμως δέν θά Εξαφανί
σει μόνο, άν τελικά Εφαρμοστεί, τά συνδικαλι
στικά χαρακτηριστικά τών όργανώσεων αύτών,
άλλά θά καθιερώσει τά συντεχνιακά μέ τήν πιό
καθαρή σύγχρονη έννοια: θά δέσει τίς τύχες
τών Εργαζομένων μέ τήν τύχη τής κάθε έπιχεί
ρησης, σύμφωνα μέ τό γνωστό πρότυπο έργοδοτικών σωματείων.
Πάνος Γεωργίου

II

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
•Στό μόνο σχεδόν σημείο πού συναντώνται οΐ άπόψας
τών κυβερνήσεων τους μέ τή δική μας είναι δτι έκεΐνοι
μέν δέν φοβούνται κι έπιδιώκουν τή συνεργασία μέ τό
ξένο κεφάλαιο, ίμείς δί a t μιά τέτοια Αντίληψη
μπορούμε νά στηρίξουμε τή συνεργασία μας μ'αύτούς... Αν βέβαια μάς tv διαφέρει τά πλούσια όφέλη Από
τόν Αραβικό κόσμο νά περάσουν Από τίς ένθουσιώδεις έκπομπές τού ραόιοφώνου καί τής τηλεοράσεως
ατά θησαυροφυλάκια τών 'Ελλήνων παραγωγών καί
Γιάννης Μαρίνος [1]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ που ύπογράφηκε μέ τή Λιβύη,
καθώς καί αυτές πού πρόκειται σύντομα νά ϋπογραφοΟν (Συρία, ’Ιορδανία) πιστοποιούν μέ άναμφισβήτητο τρόπο τή νέα θέση τής ' Ελλάδας στόν
διεθνή (Ιμπεριαλιστικό) καταμερισμό έργασίας.
Κανείς δέν φαίνεται νά άμφισβητεί αύτές τίς
στρατηγικές προτεραιότητες τών κυρίαρχων τάξε
ων. ’Αντίθετα, γιά άλλη μία φορά ή υπόκλιση
στόν άστικό μύθο τής «έθνικής μας οικονομίας·
δίνει τό πράσινο φώς γιά τήν ύλοποίησή τους.
Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ή κύρια στρατηγική
έπιλογή τού συνασπισμού έξουσίας ύπήρξε ή ένσωμάτωση τής ' Ελλάδας στό μητροπολιτικό κέ
ντρο τής Δ. Ευρώπης. ’Εκτός δμως άπό τήν ένταξη
στή Δύση, άναδύθηκε καί μία δευτερεύουσα στρα
τηγική. Τή σημασία της έχουν συλλάβει άστοί
όραματιστές άπό τά μέσα τής δεκαετίας τού ’70.
Καί δέν είναι άλλη Από τή διείσδυση στις χώρες τού
'Αραβικού κόσμου. Βέβαια, ή μεγαλύτερη διείσδυση
σέ νέες (γιά τήν ' Ελλάδα) περιοχές τής παγκόσμιας
Αγοράς (ή περίφημη «πολυδιάσταη έξωτερική πολι
τική» τού Κ. Καραμανλή καί τού Α. Παπανδρέου),
Αφορά έπίσης καί τά Βαλκάνια καί τίς ’Ανατολικές
χώρες.
' Η διείσδυση δμως στόν άραβικό κόσμο διευκο
λύνθηκε περισσότερο λόγω τών θερμών διπλωματι
κών σχέσεων πού άναπτύχθηκαν μεταπολεμικά σέ
άντίθεση μέ τίς σχέσεις 'Ελλάδας-’Ανατολικών
χωρών πού έξαιτίας τού έμφυλίου καί τού μεταπο
λεμικού ψυχρού — πολέμου ήταν μέχρι πρόσφατα
άνύπαρκτες (τομή τό ταξίδι Κ. Καραμανλή στή
Μόσχα τό 1976).
Ή στρατηγική αύτή δμως δέν περιορίζεται
μόνο σέ μία άπλή έμπορική διείσδυση. Πολύ
περισσότερο δέν είναι άσύνδετη μέ τήν ένταξη
στήν ΕΟΚ. *0 έλληνικός άστισμός, μπαίνοντας
στήν ΕΟΚ, φιλοδοξεί νά παίξει έναν άποφασιστικό ρόλο, καί αυτός είναι νά άποτελέσει ή 'Ελλάδα
τή γέφυρα πού θά συνδέει τήν Κοινότητα μέ τή Μ.
’Ανατολή καί τή Β. ’Αφρική.

Προδρομικοί όραματισμοί
Πρώτος άπ ’ δλους ό Ξ. Ζολώτας όραματίζεται
αύτή τή στρατηγική: * Ή 'Ελλάς, λόγω τής είδικής
γεωγραφικής της θέσεως καί τών παραδοσιακών
φιλικών της δεσμών μέ τίς Αραβικές χώρες, προσφέρεται νά άποτελέσει γέφυρα μεταξύ τής Κοινότητας καί
τής Μ. Ανατολής... ‘Εκτός δμως Από τίς Αραβικές
χώρες, ή 'Ελλάς προσφέρετω γιά τήν ίδρυση συμμετο
χικών έταιρειών μέ προσανατολισμό καί τίς Αγορές
Αφρικανικών κρατών, μέ τά όποια έπίσης ή χώρα
διατηρεί φιλικούς δεσμούς» [2] Στή στρατηγική της
σημασία προστίθεται ή δυνατότητα τής ’ Ελλάδας
νά μετατραπεί σέ διαμετακόμισεικό καί χρηματοδο
τικό κέντρο. Σ’ αύτήν τήν κατεύθυνση «έχε/ τεθεί
σέ λειτουργία ή πορθμειακή γραμμή Βόλου-Συρίας,
πού διευκολύνει σημαντικά τίς μεταφορές έμπορευμάτων άπό καί πρός τίς Αγορές τής Μ. Ανατολής, ένώ
προγραμματίζεται (1978) καί ή σιδηροδρομική σύνδε
ση Βόλου-Συρίας μέ είδικά πορθμεία» (στό Ιδιο).
Παράλληλα « Ήδη, 300 ξένες έταιρείες έχουν έγκα-
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ετά τή συμφωνία με τή Λιβύη

Σαφάρι
τασταθεί στήν περιοχή 'Αθηνών... Έ τσι ή ’Αθήνα
έχει άρχίσει νά καθιερώνεται διεθνώς ώς μεγάλο
χρηματιστικό καί έπιχειρησιακό κέντρο γιά τήν Α.
Μεσόγειο καί τή Μ. ‘Ανατολή».

αύτή συνίσταται στήν άναγνώριση τού πλήρους
δικαιώματος τής αύτοδιάθεσης τού παλαιστινιακού
λαού, δικαιώματος πού όδηγεί στή σύσταση χωρι
στού κράτους καί στήν παράλληλη άναγνώριση
άπό τούς Άραβες τής ύπάρξεως τού ’Ισραήλ». [4]

1975, μέ νέα όρμή
« Ά ντιϊμπεριαλισμός» ή διπλωματία;
Οί έκφραστές τών άστικών συμφερόντων, έχο
ντας συλλάβει τήν αύξανόμενη σημασία τού άραβικού κόσμου γιά τόν έλληνικό καπιταλισμό, Αρ
χίζουν νά μετουσιώνουν τούς στρατηγικούς όραματισμούς σέ πολιτικές έπιλογές. Ό τότε υπουργός
Δ. Μπίτσιος γράφει στά άπομνημονεύματά του:
«Καθώς Αρχιζε τό 1975, ή Απόφαση είχε ληφθεί νά
κάνουμε μιά σημαντική διόρθωση στήν πορεία μας...
Ά π 'έκεί καί πέρα θά καλλιεργούσαμε τούς δεσμούς
μας χωριστά μέ τό καθένα άπό τά κράτη αύτά Ανάλογα
μέ τίς Ιδιομορφίες τους καί τά Ιδιαίτερα Αμοιβαία
συμφέροντά μας. Ή πολιτική αύτή Απαιτούσε βέβαια
τήν Ανάπτυξη τής διπλωματικής μας δραστηριότητας
καί Αφθονα οίκονομικά μέσα». [3]
Καί στήν άγόρευσή του (5 Μαρτίου 1975) σέ
σχετικό νομοσχέδιο γιά τήν Ιδρυση πρεσβείας στό
Κουβέιτ θά υποστηρίξει: « Ή κυβέρνηση έχει Απόλυ
τη συνείδηση τής διευρυνόμενης σημασίας πού Απέκτη
σε ό Αραβικός κόσμος, οί φίλοι μας οί "Αραβες, στόν
πολιτικό καί οίκονομικά τομέα Καί έπειδή ή 'Ελλάς
συμπαραστάθηκε ατούς Άραβες, στίς δύσκολες στιγ
μές τους, πολύ πρίν νά έχουν τή σημερινή τους
έπιρροή, χαίρει γιά τή θέση πού κατέκτησαν στά
διεθνή πράγματα ‘Επιδιώκουμε στενότερους δεσμούς
μέ τούς Άραβες καί Ιδίως μέ τά νέα κράτη...» (στό
Ιδιο, σελ. 155).

Ε ίναι ή πολιτική του ΠΑΣΟΚ
περισσότερο φιλοαραβική;
"Αν έπιμένουμε τόσο σ’ αύτές τίς δηλώσεις,
είναι γιά νά φανεί δτι ή «φιλοαραβική» πολιτική
τού ΠΑΣΟΚ ούτε νέα είναι, ούτε σοσιαλιστική. ΟΙ
έλληνικές άστικές κυβερνήσεις (δεξιές ή κεντρώ
ες) ύπήρξαν «φιλοαραβικές» άπό τό 1948. ~Οπα>ς
είπε ό Κ. Καραμανλής Απευθυνόμενος ατούς Άραβες
πρέσβεις στήν 'Αθήνα τόν Φεβρουάριο τού 1977:
•διεκδικοΰμε τό προνόμιο δτι υπήρξαμε πρέοτοι μετα
ξύ τών πρώτων πού στάθηκαν στό πλευρό σας. Ή
στάσις πού καθιερώσαμε κατά τό 1948 κατέστη δόγμα
τής έξωτερικής μας πολιτικής. Καί έφηρμόσθη έκτοτε
μέ σταθερότητα άπό δλες τίς έλληνικές κυβερνήσεις·.
'Ακόμα καί ή άναγνώριση τού δικαιώματος τής
αύτοδιάθεσης τού παλαιστινιακού λαού, πού κατέ
χει κομβική θέση στό πλαίσιο τής έλληνικής
άραβικής πολιτικής, δέν είναι καινοτομία τού
ΠΑΣΟΚ άλλά καί πάγια θέση τής Δεξιάς.
Δέν προέρχεται άπό τά άριστερά ή θέση πού
ύποστηρίζει δτι «πέρα άπό τίς μεγαλόστομες έξαγγελίες καί τίς άδεξιότητες τακτικής, ή κυβέρνηση
τού ΠΑΣΟΚ στά βασικότερα θέματα τών σχέσεών
μας μέ τίς άραβικές χώρες άκολούθησε τή γραμμή
τών κυβερνήσεων τής Ν.Δημοκρατίας. Έ τσι π.χ.
στό Παλαιστινιακό έπαναλαμβάνει τήν παλαιότερη θέση τής 'Ελλάδας, πού τείνει σήμερα νά
υίοθετηθεί άπό τήν ΕΟΚ καί βρίσκει περισσότερη
κατανόηση άπό τίς Ή ν. Πολιτείες. Καί ή θέση

Άποδεικνύεται έτσι δτι ή ύποστήριξη τών έθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων τής περιοχής (Πα
λαιστινιακό, Πολισάριο) παρά τήν άντικειμενικά
προοδευτική πολιτική κάλυψη πού συνεπάγεται
γι’ αύτά, δέν διαπνέεται άπό καμία άντιϊμπεριαλιστική άλληλεγγύη, άλλά γίνεται διπλωματικό χαρτί
στά χέρια τού έλληνικοΰ άστισμοΰ, στήν πρόσπαθειά του νά άποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση
στήν περιοχή, νά κατακτήσει καλύτερες θέσεις γιά
τό έλληνικό κεφάλαιο. Αύτός είναι ό λόγος γιά
τόν όποιο ή άναβάθμιση τών διπλωματικών σχέσε
ων μέ τό PLO (17/12/1981) «δέν άντιφάσκει» μέ
τήν προσέγγιση π.χ. τής Συρίας, τίς σφαγές τής
όποιας θυμούνται άκόμη οί Παλαιστίνιοι.
Ή έντύπωση πώς τό ΠΑΣΟΚ άκολούθησε πε
ρισσότερο άριστερή πολιτική άπέναντι στόν άρα
βικό κόσμο δίνεται άπό τήν μεγαλύτερη προσέγγι
ση μετά τό 1981 τών άραβικών κρατών μέ «σοσιαλίζοντα» καθεστώτα (Λιβύη, Συρία, ’Ιράκ) σέ βά
ρος τών θρησκευτικών «συντηρητικών» (Αίγυπτος,
Ιράν, Σ. ’Αραβία). Ή προσέγγιση αύτή διευκο
λύνθηκε άπό τόν «σοσιαλιστικό-άντιϊμπεριαλιστικό» λόγο τού ΠΑΣΟΚ πού δέν διέθετε ή Ν.Δ.
Πρόκειται δμως γιά μία «έξτρεμιστική» τακτική,
όπως δηλώνει ό Γ. Ράλλης, πού στήν πορεία τής
’Αλλαγής εύτυχώς «διορθώθηκε». Δέν έχουμε πα
ρά νά θυμηθούμε τήν άναίρεση τών δηλώσεων γιά
τό ’Ιράν, τό έπίσημο ταξίδι τού Κ. Καραμανλή
(Μάρτιος 1984) πού σύσφιξε τίς σχέσεις μέ τήν
πλέον μετριοπαθή Αίγυπτο, δσο καί τήν Αναθέρμανση τών σχέσεων μέ τό (σιωνιστικό) ’Ισραήλ.

1975-1980: Τά πρώτα αποτελέσματα
α) Σύμφωνα μέ μιά έκθεση τού πρέσβη I. Γεωργάκη, ύπεύθυνου γιά τή συνεργασία μέ τά άραβικά
κράτη, ύπογράφτηκαν μεταξύ 1975 καί 1977 συμ
βάσεις- πλαίσια οίκονομικής τεχνικής και μορφω
τικής συνεργασίας μέ 11 άραβικές χώρες (Συρία,
Λιβύη, ’Ιορδανία, Κουβέιτ, 'Ιράκ, Ε.Α.Ε. κ.ά.) πού
συμπληρώθηκαν άπό άλλες συμφωνίες γιά είδικά
θέματα όπως διεύρυνση έμπορικών άνταλλαγών (μέ
’Ιράκ, Λιβύη), Αλιευτικές (μέ Μαυριτανία, Λιβύη),
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (μεταξύ Συρίας καί
Κρήτης).
Παράλληλα, ή σύνδεση Βόλου, Θεσσαλονίκης
καί Ταρτούς (Συρίας) πού άναφέραμε προηγουμέ
νως έξελίχθηκε ραγδαία σέ σημαντική Αρτηρία
μεταφορών μεταξύ Εύρώπης καί Μ. ’Ανατολής.
•Μεταξύ τών έτών 1978 καί 1980 διακινήθηκαν στή
γραμμή Βόλου - Ταρτούς συνολικά καί πρός τίς δύο
κατευθύνσεις πάνω Από 100 χιλιάδες φορτηγά αύτοκίνητα [3], Μέ τήν προγραμματισμένη κατασκευή
πορθμείου γιά σιδηροδρόμους, τίς διαπραγματεύ
σεις τής όποιας παρακολουθούμε σήμερα, ή κίνη
ση θά αύξηθεί σημαντικά.

litW ilte X
Ακόμα ή διείσδυση του έλληνικοΰ κεφαλαίου
καί ή διαπλοκή του μέ τό άραβικό έξασφαλίζεται
μέσα άπό τήν ίδρυση τοΟ έλληνοαραβικοΰ ’Επιμε
λητηρίου, τής Άραβοελληνικής Τράπεζας καί τοΟ
' Ελληνολιβυκοΰ ’ Επενδυτικού Κονσόρτσιουμ [4].

Ο ί έξαγω γές έμπορευμάτων
Ή σημασία τής περιοχής γιά τόν έλληνικό
καπιταλισμό φαίνεται όχι μόνο άπό τό ποσοστό
τών έξαγωγών πού κατευθύνεται έκεΐ άλλά καί άπό
τή διάρθρωσή τους. "Ετσι οί έλληνικές έξαγωγές
άπό 66 έκατ. δολ. τό 1973 φτάνουν σέ 729 έκατ.
δολ. τό 1978 γιά νά ξεπεράσουν άπό τό 1980 καί
Επειτα τό 1 δια. δολάρια. (1980: 1.295.δ.δ, 1981: 1.233
δ.δ, 1983 1.093 δ.δ.)
Ένώ τό 1970 οί έξαγωγές στήν περιοχή τής Μ.
'Ανατολής — Β. ’Αφρικής άντιπροσώπευε μόνο
τό 6,7% τών συνολικών έλληνικών έξαγωγών, τό
ίδιο ποσοστό είναι γιά τό 1975 18,2%, τό 1980
24,9%, τό 1981 28,7% καί τό 1983 24,5%. [5]
'Αλλά καί ή διάρθρωση είναι άποκαλυπτική. Τό
1981 τά βιομηχανικά προϊόντα άποτελουν τό 56.3%
τών έλληνικών έξαγωγών ένώ τά άγροτικά τό
26,5%. Γιά τίς έλληνικές έξαγωγές στίς χώρες τής
ΕΟΚ τά ποσοστά είναι 58,7% καί 28,4% άντίστοιχα. Γιά τίς χώρες όμως τής περιοχής Β.Α.-Μ.Α. τά
βιομηχανικά προϊόντα άντιπροσωπεύουν τό 72,2% ένώ
τά γεωργικά μόνο τό 20,4%.
Στίς 20 πρώτες έξαγωγικές άγορές τής ’Ελλάδας
(1982) οί 10 είναι άραβικές ( Ή Σ. ’Αραβία είναι 5η,
ή Αίγυπτος 8η καί τό ’Ιράκ 11η). ’Ενώ στίς 20
πρώτες άγορές έλληνικών βιομηχανικών προϊό
ντων, ή Σ. ‘Αραβία είναι 2η, ή Αίγυπτος 5η, ή Λιβύη
7η καί τό ’Ιράκ 9η.
Τά τσιμέντα άντιπροσωπεύουν 20% τών συνολι
κών έλληνικών έξαγωγών στήν περιοχή ένώ άλλα
βιομηχανικά προϊόντα πού έξάγονται είναι: προϊό
ντα άλουμίνιου, κατεργασμένα μάρμαρα, άντλίες,
ρυμουλκούμενα όχήματα, σωλήνες, μεταλλικές κα
τασκευές, σύρματα/καλώδια, φάρμακα καί όπλα
[ 6].
Οί δυνατότητες γιά καπιταλιστική έπέκταση
όλων τών κλάδων τής έλληνικής βιομηχανίας
χάρη στίς άραβικές άγορές είναι λοιπόν σημαντι
κότατες.

ΟΙ έξαγωγές κεφαλαίου
1. Οί έξαγωγές κατασκευαστικού παραγωγικού κε
φαλαίου άποτελούν τήν πιο γνωστή μορφή. ΟΙ έλληνι
κές τεχνικές έταιρεΐες άποτέλεσαν προπομπό τής
καπιταλιστικής διείσδυσης στήν περιοχή άπό τό
1972-73 καί μετά. Τό μέγεθος αύτοΰ τού φαινομέ
νου πολλές φορές άγνοειται ή ύποτιμάται λόγω τής
σημερινής κρίσης. "Ομως, π.χ. τό 1977 ή άξια τών
έργων πού έκτελοΰσαν έλληνικές τεχνικές έταιρεϊες άνέρχονταν σέ 5 δισ. δολάρια, δηλαδή 4,5
φορές περίπου ό έλληνικός προϋπολογισμός τών
έργων τών Δημοσίων 'Επενδύσεων [7].
Σήμερα, οί κατασκευαστικές έταιρεΐες άντιμετωπίζουν έκτός άπό τήν κρίση μέ τίς προφανείς
συνέπειες καί τόν έντεινόμενο άνταγωνισμό τόσο
τών τούρκικων όσο καί νοτιοασιατικών κατασκευα
στικών έταιρειών πού δρουν στήν περιοχή. Αύτό
όμως δέν άναιρεϊ τόν Ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα αύτοΰ
τού κεφαλαίου.
Ή Σαουδ. ’Αραβία, τό Κουβέιτ, τά Ε.Α.Ε., ή
’Αλγερία καί ή Αίγυπτος καλύπτουν τό 1983 τό
70% τών τεχνικών έργων στήν Μέση Ανατολή
[ 6],
2. ’Εκτός όμως άπό τόν κλάδο τών οίκοδομών τό
έλληνικό κεφάλαιο Επιδιώκει τή διείσδυση καί σέ
άλλους βιομηχανικούς κλάδους. "Ετσι μέ τήν 'Αλγε
ρία συμφωνήθηκαν ('Ιούνιος 1984) έπενδύσεις σέ
άγροτικές βιομηχανίες, μέ τό ‘Ιράν ύπογράφηκαν
ναυπηγοεπισκευαστικά σύμφωνα (Αύγουστος 1984)
πού προβλέπουν τήν κατασκευή άπό τά «έλληνικά
ναυπηγεία» 4-6 πλοίων χωρητικότητας 40.000 τόννων τό καθένα καί 4 φέρρυ-μπώτ, μέ τήν Λιβύη
στήν πρόσφατη συμφωνία (Σεπτέμβριος 1984) προβλέπονται έλληνικές συμμετοχές σέ μονάδες ζωο
τροφών καί άλευρόμυλους. Στήν συμφωνία-πακέτο
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που πρόκειται νά υπογράφει μέ τή Συρία προβλέπεται ή συγκρότηση μικτών έπιχειρήσεων γιά τήν
παραγωγή αύτοκινήτων, ψυγείων, κατασκευή με
ταλλικών σιλό, έπίπλων, τροφίμων κλπ. Παρό
μοιες συμφωνίες έχουν υπογράφει μέ τό ’Ιράκ καί
μέ τό Κουβέιτ (ταξίδι τού πρωθυπουργού Όκτώβρ.
1982).
3. ‘Ιδιαίτερο Ενδιαφέρον άποκτά ή «συνεργασία»
στόν κλάδο τής πολεμικής βιομηχανίας. Τή σημασία
αύτοΰ τού κλάδου γιά τήν έλληνική βιομηχανία
καί κοινωνία έχουμε άναλύσει άλλοΰ. [8] 'Εδώ
ύπενθυμίζουμε ότι ή ΕΑΒ ήδη καλύπτει σέ μεγάλο
βαθμό τίς έπισκευές άεροσκαφών τών άραβικών
χωρών (Αίγύπτου, ’Ιορδανίας, ’Ιράκ, Κουβέιτ,
Συρίας, Ντουμπάι, Λιβύης), ένώ ή ΕΒΟ κάνει
έξαγωγές όπλων στήν περιοχή. (’Ιράν, ’Ιράκ,
Λιβύη, [9] Συρία κλπ.).
Τό νέο στοιχείο είναι ότι ή 'Ελλάδα προχωράει
σέ συνεργασία γιά Ίδρυση κοινών βιομηχανικών έπι
χειρήσεων στόν κλάδο πιθανώς μέ τή Λιβύη, Συρία,
Αίγυπτο κ.ά.
4. "Οπως συνοψίζει μία έκδοση τού Α.Ε. έπιμελητηρίου: «οί άραβικές βιομηχανικές έταιρεΐες ένόιαφέρονται νά Ιδρύσουν μικτές Επιχειρήσεις μέ έλληνικές
έταιρεΐες στίς χώρες τους γιά νά χρησιμοποιήσουν τίς
δυνατότητες τής Έλληνικής οίκονομίας καί τών
'Ελληνικών έπιχειρήσεων στήν Εκβιομηχάνιση τών
χωρών τους» [10].
Στά πλαίσια τής σημερινής διεθνοποίησης τού κεφα
λαίου, τό έλληνικό κεφάλαιο έπιδιώκει μιά στενότερη
διαπλοκή μέ τό άραβικό σ'όλους τούς κλάδους τής
βιομηχανίας, ναυτιλίας, τουρισμού, κινηματογρα
φικών παραγωγών, κλπ. "Ηδη τό άραβικό κεφά
λαιο (κυρίως τής Λιβύης, Κουβέιτ, κ.ά) έχει πραγ
ματοποιήσει στήν Ελλάδα σημαντική διείσδυση
σέ βιομηχανικές, τουριστικές έπιχειρήσεις, τράπε
ζες κλπ. [11]

*Η καπιταλιστική έπέκταση στόν άραβικό
κόσμο καί ή σημερινή κρίση 1981-84
Ή περίοδος τής ραγδαίας καπιταλιστικής έπέκτασης στόν άραβικό κόσμο (1973-1981) Εχει άνακοπεΐ. Οί έπιπτώσεις τής γενικευμένης παγκόσμιας
καπιταλιστικής κρίσης είχαν άμεσες συνέπειες
στήν παραγωγή τού πετρελαίου άρα καί στό σύνο
λο τών πετρελαιοπαραγωγικών χωρών. Ένώ τό
1980 στό Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τών
χωρών τού ΟΠΕΚ ύπήρχε πλεόνασμα 110 δισ.
δολάρια, τό 1983 ύπήρχε έλλειμμα 33 δισ. δολά
ρια! [6]
Τό ΑΕΠ τών άραβικών χωρών παρουσιάζει
μείωση ήδη άπό τό 1981 πού όφείλεται στήν
κάθετη μείωση τής παραγωγής πετρελαίου. (Σ.
’Αραβία 32%, Κουβέιτ 26% κλπ.).
Μιά συνέπεια ήταν ή άμεση άνακοπή όλων τών
άναπτυξιακών προγραμμάτων (Τά δημόσια έργα άπό
65 δισ. δολ. τό 1981 έπεσαν στά 45 δισ. δολ. τό
1982, ένώ ή μείωση τό 1983 ήταν άκόμη μεγαλύτε
ρη, γεγονός πού έπέδρασε σημαντικά στή δράση τών
Ελληνικών κατασκευαστικών έταιρειών.
Πρέπει έπίσης νά προσθέσουμε καί όρισμένους
πολιτικούς λόγους όπως α) Ό πόλεμος ’Ιράν- 'Ιράκ
πού στέρησε τήν Ελλάδα άπό τήν ίρακινή άγορά
πού μέχρι τό 1982 ήταν ό τρίτος άραβικός πελάτης
τής Ελλάδας, β) Τό κλείσιμο τών συρο-ιρακινών
συνόρων (καλοκαίρι 1982) πού όδήγησε σέ κάθετη
πτώση τών διεθνών μεταφορών μέσω Βόλου.
’Αποτέλεσμα αυτής τής κρίσης ήταν νά περιορι
στούν σέ μεγάλο βαθμό οί έξαγωγές τών ιμπεριαλι
στικών χωρών στήν περιοχή. ("Ηδη άπό τό 198081 γιά τίς ΗΠΑ, Γερμανία, ’Ιαπωνία, ’Ιταλία,
Βρετανία) καί νά όξυνθεϊ περισσότερο ό άνταγωνισμός όχι μόνο μεταξύ τών μεγάλων άλλά καί ό
«οικονομικός άνταγωνισμός μεταξύ τών χωρών
μέσης έξαγωγικής δυναμικότητας στήν περιοχή»
[6] στίς όποιες άνήκουν ή ' Ελλάδα, ή Τουρκία κ.ά.

ΟΙ προοπτικές
γιά τόν έλληνικό καπιταλισμό
' Η περίοδος ραγδαίας διείσδυσης τού έλληνικοΰ
καπιταλισμού συμπίπτει μέ τήν περίοδο καπιταλι

στικής έπέκτασης στόν άραβικό χώρο 1973-1981.
'Από τό 1981-83 (πού συμπίπτει πάλι μέ τήν
άνάληψη τής έξουσίας άπό τό ΠΑΣΟΚ) όπως
είδαμε ή οικονομική κρίση βαθαίνει.
Έ τσι ή έλληνική διείσδυση στην περιοχή άνακόπτεται (πτώση έξαγωγών, τεχνικών έργων, άναστολή συμφωνιών) σέ κάποιο όμως βαθμό. ' Η
σχετική άνακοπή βέβαια δέν όφείλεται στήν «άλλοπρόσαλλη» πολιτική τού ΠΑΣΟΚ όπως θέλει ή
δεξιά φιλολογία άλλά στήν ίδια τήν καπιταλιστική
κρίση πού στέκει ύπεράνω «πολιτικών βουλήσε
ων».
'Αντίθετα μάλιστα, μπορούμε νά ισχυριστούμε
ότι σήμερα ή Ελλάδα βρίσκεται σέ πολύ καλύτε
ρη θέση άπό παλιότερα. "Οχι βέβαια γιατί κυβέρ
νηση είναι τό σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ άλλά γιατί
« Ή 'Ελλάς μετά τήν ένταξή της στήν ΕΟΚ. τήν
παρουσία της στο κέντρο τών άπονάσεων. Εχει Ενεργό
ρόλο στή διαμόρφωση αύτών τών ρευμάτων (ένν.
πολιτικών άποφάσεων πού άφορούν τόν άραβικό κό
σμο). Καί ό παράγων αύτός Ενισχύει τή θέση της στόν
άραβικό χώρο καί άνοίγει νέες προοπτικές πολιτικής
καί οίκονομικής συνεργασίας μέ τίς άραβικές χώρες. »
[3]
Οί πολιτικές πρωτοβουλίες τής έλληνικής κυ
βέρνησης τά τελευταία χρόνια: τά έλληνικά βέτο
καί τά σχέδια στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, ή
«διάθεση» νά στείλει στρατό στό Λίβανο, ή πρότα
ση νά συμμετέχει στήν ναρκαλίευση τού Σουέζ,
καθώς καί ή μεσολάβηση στό Τσάντ, δέν όφείλονται στήν «γοητεία» τού Ά . Παπανδρέου άλλά
στήν νέα θέση τής Ελλάδας. Ούτε βέβαια καί οί
οικονομικές συμφωνίες μαμούθ: μέ τό Κουβέιτ
(ταξίδι πρωθυπουργού, 'Οκτώβριος 1982), τ^ν ‘Αλ
γερία (ταξίδι Μάιος 1982), τό ’Ιράν (Αύγουστος
1984), τό Ιράκ, τή Λιβύη (Σεπτέμβριος 1984) κλπ.
στίς προσωπικές ικανότητες τού ύπουργοΰ Ε θνι
κής Οίκονομίας.
Ό ίδιος ό Ά . Παπανδρέου μετά τό ταξίδι στή
Λιβύη, διαψεύδοντας τόν προηγούμενο έαυτό του
καθώς καί τή θεωρία τού ΠΑΣΟΚ γιά τή θέση τής
Ελλάδας στήν περιφέρεια καί τήν έξάρτηση, θά
πει: «Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ή 'Ελλάδα Εχα γίνει
γέφυρα Εύρώπης καί άραβικού χώρου. Αύτή τήν ώρα ή
Λύση μάς Εχει άνάγκη καί όχι έμεΐς τή Δύση».
Δέν έχουμε τήν πρόθεση νά άμφισβητήσουμε
αυτήν τή διαπίστωση. Εκείνο όμως πού σίγουρα
άμφισβητοΰμε είναι ή έπάρκεια τών θεωριών τής
’Αριστερός, γιά τήν κατανόηση τού σύγχρονου
έλληνικοΰ καπιταλισμού καθώς καί ή ικανότητά
της νά άντιπαλεύει τίς έπιλογές τής άστικής στρατηγικής.
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μέσω αύτών σέ πολλές άλλες έλληνικές, π.χ. μέσω τής
LYBEKO σέ όκτώ άλλες ( Άστερίδη, Κονσερβοποιία Πιερίας
κ.ά.) 'Επίσης υπάρχει καί ή ' Ελληνολιβυκή άλιευτική έταιρεία. (Τό ΒΗΜΑ 26.9.1984).
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ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ:
Σ ε ΑΝΤΙΘΕΣΗ μέ τίς μέχρι τώρα έπιδιώξεις
της, κύρια στό στρατιωτικό καί οικονομικό
τομέα, ή κυβέρνηση των Σαντινίστας φαίνεται
νά ρίχνει όλο τό βάρος της στην ένίσχυση των
διπλωματικών της θέσεων στό έξωτερικό καί
ειδικότερα στίς διαπραγματεύσεις μέ τίς γειτο
νικές χώρες καί τίς ΗΠΑ γιά τήν κατάσταση
στην Κεντρική 'Αμερική.
Πρόκειται βέβαια γιά κάτι άναγκαΐο στήν
προσπάθεια γιά τήν άποτροπή τής εισβολής,
έγινε όμως δυνατό μόνο μετά τήν έξασφάλιση
τής «ήρεμίας» στό έσωτερικό μέτωπο.
Ή Νικαράγουα είχε νά άντιμετωπίσει άπό
τήν πρώτη στιγμή τής έπικράτησης τής έπανάστασης έκτός άπό τά συνηθισμένα προβλήματα
καί τή δυσπιστία ή καί έχθρότητα άπό όρισμένα
κομμάτια του πληθυσμού, είδικότερα στίς πε
ριοχές τής πλευράς τού άτλαντικοΟ πού κατοικοΰνται σέ μεγάλο ποσοστό άπό τούς Ινδιάνους
Μ ισκίτος καί άλλες μικρότερες φυλές.
Φυλή χωρίς σταθερά χαρακτηριστικά οί
miscitos βρίσκουν στήν κυβέρνηση τής Μανάγκουα μιά άκόμα έκφραση τής κυριαρχίας τών
«σπανιόλων» πάνω στή γή πού διεκδικούν τούς
τελευταίους δύο αιώνες καί άδυνατούν νά κατα
νοήσουν τόσο τίς μορφές κοινωνικής όργάνωσης όσο καί τή σκοπιμότητα πολλών ένεργειών
τών Σαντινίστας.
Ή άρχική θέση τής κυβέρνησης, πού άντιμετώπιζε τούς Ινδιάνους «όμοια» μέ τούς άλλους
κατοίκους τής περιοχής όχι μόνο δημιούργησε
άντιδράσεις άλλά έστρεψε τούς Μ ισκίτος στή
συνεργασία μέ τήν άντικαθεστωτική ARDE τών
Ριβέρα, Παστόρα καί στήν ύποστήριξη τών
ένεργειών του Νικαραγουανοΰ Δημοκρατικού
Στρατού δηλαδή τών γνωστών μας σάν «co
ntras».
Ή τα ν ή έποχή πού έλέγχοντας τά βόρεια
σύνορα, οί άνταπαναστάτες έφθαναν νά έπιτίθενται βαθιά στό έσωτερικό τής χώρας, ξεπερνώντας συχνά στίς έπιχειρήσεις τους τό όριο τών
100 χλμ. καταλαμβάνοντας μεγάλα κομμάτια
τών τροπικών δασών καί έλέγχοντας σημαντικά
σημεία όπως τό νέο έθνικό δρόμο πού όδηγούσε
άπό τήν Ματαγκάλπα καί τή Σιούνα στό σημα
ντικό λιμάνι τής Πουέρτο Γκαμπέτζα.
Ή κυβέρνηση άντέταξε τήν «πολιτική τής
κλιμάκωσης άπέναντι στούς κόντρας» μέ μιά
σειρά ύποχρεωτικών μετακινήσεων τού πληθυ
σμού, στρατιωτικών ένεργειών καί είδικών άποστολών γιά τόν έλεγχο τής περιοχής.
Κάποιες όμως άναγκαστικές υπερβάσεις τού
στρατού όσο καί ή λανθασμένη σέ πολλά ση
μεία μεθόδευση άπό τήν Κυβέρνηση άνάγκασε
τούς κυβερνητικούς σέ άλλαγή συμπεριφοράς
μπρός στήν αύξημένη δυσαρέσκεια τών κατοί
κων καί ύποχρέωσε τούς κομμαντάντε Καλντερόν καί Ό ρτέγκα σέ δηλώσεις σχετικά μέ τίς
«δυσκολίες», τά «προβλήματα συνεννόησης»
καί «τά λάθη».
Σέ μιά άληθινά καινούργια κατεύθυνση πάνω
στό ζήτημα οί διοικητές άποφάσισαν τήν άλλα
γή τών μεθόδων βάζοντας σέ έφαρμογή τό
σχέδιο «γιά τήν πορεία στό λαό», έκτιμώντας
τήν άνάγκη γιά πολιτικές πρώτιστα ρυθμίσεις
στίς δυσμενείς γιά τόν κυβερνητικό στρατό
περιοχές.
Παρά τίς διαμαρτυρίες ΐή ς «άγανακτισμένης»
συντονίστριας κάποιας έθνικής έπιτροπής άν14

θρωπίνων δικαιωμάτων Μάρθας Βαλτομπάνο
καί τών άμερικανικών πρακτορείων είδήσεων
πού μιλούσαν γιά σφαγές χιλιάδων άμάχων καί
φυλακίσεις, ή κυβερνητική έπιτροπή προχώρη
σε στήν άμνηστία όχι μόνο γιά τούς 307 Μισκίτος πού κατηγοροϋνταν γιά άντεπαναστατική
δράση καί έγκλήματα, άλλά γιά όλους έκείνους
πού ή προπαγάνδα είχε κατορθώσει νά παρασύ
ρει στό έσωτερικό ή στίς γειτονικές χώρες,
έξαιρώντας μόνο τούς άξιωματούχους τού δι
κτάτορα Σομόζα καί τούς άντεπαναστάτες ήγέτες.
Δίνοντας έξετάσεις στήν άμεση δημοκρατία
όπως χαρακτηριστικά άνάφερε ένας άπό τούς
άρχηγούς τών Σαντινίστας, ή κυβέρνηση κατάφερε νά άνακτήσει τόν χαμένο έλεγχο στίς
γειτονικές μέ τήν Κόστα Ρίκα καί τήν 'Ονδού
ρα περιοχές, όπως καί σέ αύτή τής Ζελάγια,
στήν πλευρά τού ’Ατλαντικού.
Παρά τίς συστάσεις τών στρατιωτικών συμ
βούλων τής CIA οί άντεπαναστάτες, πού τώρα
είχαν βάλει σά στόχο τό χτύπημα τών μεγάλων
οικονομικών στόχων τής χώρας καί τήν κατά
ληψη ένός λιμανιού, δέν κατάφερναν νά έπικρατήσουν πουθενά, πολύ δέ περισσότερο νά παρα
λύσουν τήν οικονομική ζωή καί τό έμπόριο.
Ή πιό ένδιαφέρουσα έπιχείρηση στάθηκε
αύτή τού λιμανιού Corinto τόν περασμένο 'Ο 
κτώβριο, όπου, παρά τήν άνατίναξη τών άποθεμάτων πετρελαίου άξίας 8 έκατ. δολαρίων, δέν
άπέφερε τά άναμενόμενα άποτελέσματα, μή κα
τορθώνοντας νά σταματήσει τούς βασικούς το
μείς τής παραγωγής πού μάλιστα ξεπέρασαν
άκόμα καί τά παλιά ποσοστά.
Σήμερα ή κατάσταση είναι πολύ διαφορετική.
Ή διάσπαση τού ARDE καθώς καί ή συνεχώς
μικρότερη οικονομική βοήθεια τού Κογκρέσσου πρός τούς άντεπαναστάτες τούς έχουν φέρει
στήν πιό άσχημη θέση τών τελευταίων χρόνων.
Οί δηλώσεις τής πρέσβειρας Τζήν Κηρπάτρικ
όπως καί οί άμερικάνικες πτήσεις βοήθειας δέν
μπορούν νά άλλάξουν τίποτα πιά, σέ βαθμό πού
μετά τή διαμάχη Ρομπέλο καί Παστόρα ό τελευ
ταίος νά δηλώνει πώς ή μοναδική «λύση»,
μπορεί νά είναι μόνο πολιτική, μέσα άπό τήν
ύποστήριξη τού δεξιού ύποψήφιου γιά τήν προ
εδρία Ά ρτοΰρο Κρούζ.
Φαινόμενο γιά τά παγκόσμια πολιτικά πράγ
ματα, ή κυβέρνηση τής Μανάγκουα, όχι μόνο
προχωρεί στό δρόμο έλεύθερων έκλογών μετά
άπό έπανάσταση, άλλά καί έπιδιώκει τή συμμε
τοχή τών άντιπολιτευομένων κομμάτων σάν
άπόδειξη τού τρόπου λειτουργίας καί διακυβέρ
νησης.
Μοναδική διέξοδος στά σχέδια τών άντιτιθεμένων είναι πιά ή άρνηση συμμετοχής τής
συμμαχίας τών δεξιών κομμάτων σέ μία προ
σπάθεια άμφισβήτησης τού κύρους τών έκλο
γών, μιά πού ή νίκη τού Μετώπου τών Σαντινί
στας θεωρείται άπό όλους βέβαιη.
"Ομως τά δυό μεγάλα κόμματα τής συμμα
χίας, τό Σοσιαλδημοκρατικό (Ρομπέλο-ARDE)
καί τό χριστιανοκοινωνικό άντιμετωπίζουν καί
σειρά άλλων προβλημάτων, άπό τήν έλλειψη
ήγέτη έως καί τήν άρνηση τής καθολικής
έκκλησίας νά ταχθεί υπέρ τους, παρά τίς συνε
χείς πιέσεις τού Πάπα πρός τούς «κόκκινους»
Νικαραγουανούς Καρδινάλιους.

’Αξιοσημείωτη είναι ή στάση άπό τήν άντίθετη πλευρά τού σοσιαλιστικού SPD (στήν
ούσία πρόκειται γιά κομμουνιστικό) πού στήν
κριτική του πρός τόν κυβερνητικό συνασπισμό
τών 4 κομμάτων τού πατριωτικού μετώπου στόν
όποιο καί τό ίδιο συμμετέχει, διατυπώνει μαζί
μέ τούς «τροτσκιστές» τού Κ.Κ. φόβους γιά τήν
πορεία τής έπανάστασης.
Καί πραγματικά, οί κίνδυνοι πού είναι υπαρ
κτοί κυρίως άπό τά έξω, κάθε άλλο παρά
τείνουν νά έκλείψουν.
ΟΙ ισχυροί τού συμβουλίου τών 9 διοικητών
Μπόρχες καί Ό ρτέγκα έχουν νά αντιμετωπί
σουν τήν ξαφνική παρεμβολή προβλημάτων
άπό μέλη τής όμάδας τής Contatora στό άρχικά
προτεινόμενο σχέδιο τών 21 σημείων γιά τήν
ειρήνη στήν περιοχή, έτσι πού όχι μόνο νά
άκυρώνεται ή τουλάχιστον προσωρινή λύση
τού προβλήματος, άλλά όπως δήλωσε στήν
όμιλία του στά 'Ηνωμένα "Εθνη ό ύποψήφιος
πρόεδρος τής χώρας Ντ. Ό ρτέγκα, νά άναμένεται ή άμερικανική εισβολή.
Ό χ ι τυχαία οί άντρες τού γειτονικού Φαραμποΰντο Μαρτί έχουν άναστείλει τίς έπιθέσεις
τους διαπραγματευόμενοι καί μή πιέζοντας στό
φόβο τών πιθανών «έξελίξεων».
Οί 35.000 στρατιώτες τής Νικαράγουας, τού
καλύτερα όργανωμένου καί έξοπλισμένου μέ
σοβιετικά άρματα Τ-55 καί Τ-57 στρατού τής
κεντρικής 'Αμερικής όχι μόνο θά μετρούν τίς
μέρες, μά μαζί μέ όλους τούς παρατηρητές θά
άναλογίζονται τίς πιθανότητες κάποιου άμερικανικού έγχειρήματος μετά τό όρόσημο τής
15ης 'Οκτωβρίου.
Σέ μία άναγκαία έπίδειξη καλής πίστης ή
κυβέρνηση τής Μανάγκουα έχει άφήσει ήμιτελή τά άεροδρόμια τού Puerto Cabezzas καί τού
Huete ένώ οί έκπαιδευμένοι στή Βουλγαρία
Νικαραγουανοί πιλότοι βρίσκονται καθηλωμέ
νοι στό έδαφος, μιά πού οι διεθνείς συμφωνίες
σταμάτησαν τήν άποστολή τών MIG στό κοντι
νό νησί τής Καραίβικής.
'Αντίθετα οί Ά μερικάνοι έγκατέστησαν στή
γειτονική 'Ονδούρα 3 νέες βάσεις μεγάλων
μεταγωγικών άεροσκαφών προφανώς άναγκαίων
καί Ικανών γιά άμεση χρήση.
ΟΙ 'Αμερικανικές έφημερίδες ήδη μιλούν γιά
τά καλά ή τά κακά τών παρεμβάσεων στήν Κ.
. ’Αμερική, ένώ άλλες, μιλώντας γιά τόν δεύτερο
μετά τό Βιετνάμ «άγνωστο πόλεμο» πού είναι
έτοιμος νά ξεσπάσει στήν περιοχή ύπερθεματίζουν ή άπεύχονται άνάλογα μέ τίς προεδρικές
προτιμήσεις ή τά όφέλη πού θά είχε νά προσφέ
ρει κάτι τέτοιο στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα πού διπλωματικά ή έπιχείρηση τού
σχεδίου τής Contatora δείχνει νά μικραίνει σέ
πιθανότητες έπιτυχίας, τό δύσκολο είναι νά
προβλεφθεΐ ή θέληση τής ύπερδύναμης όπως
καί τά πάσης φύσεως άποτελέσματα.
Οί 'Αποφάσεις είναι γιά όλους πολύ δύσκο
λες μιά πού τή φορά αύτή όποιαδήποτε «έκρη
ξη» στή χώρα τών ήφαιστείων δέν μπορεί παρά
νά άκουστεί πολύ μακριά ή πιό άπλά όπως τό
είπε ό συνταγματάρχης Santos Lopes:
«Καί αύτή τή νύχτα τά στρατόπεδα τών
άνταρτών στή Λατινική ’Αμερική θά είναι ήσυ
χα. Αύριο, μεθαύριο, ή μάχη θά ξαναρχίσει...»
Μάκης Δεληπέτρος
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ΓΑΛΛΙΑ:
Ή άπέλαση
των Βάσεων
Φαίνεται πώς γιά τούς Γάλλους
σοσιαλιστές ή δεξιά στροφή δέν είχε
όλοκληρωθεΐ. "Ετσι τό Σοσιαλιστικό
Κόμμα άποφάσισε αυτή τή φορά νά
προσβάλλει, νά χτυπήσει άλύπητα,
βασικές άρχές τού άριστεροΰ κινή
ματος. Μιλάμε βέβαια γιά τήν πρό
σφατη άπόφαση τού Φάμπιους νά
σπάσει τά δεσμά της παράδοσης, όχι
βέβαια τής ’Αριστερός, άλλά τής
«φιλελεύθερης καί δημοκρατικής
Γαλλίας». Γιατί στά 25 χρόνια πού
πέρασαν άπό τήν ίδρυση τής Βασκικής Ε.Τ.Α. καί ένώ ό Βασκικός λαός
άγωνιζόταν γιά τήν έθνική άπελευθέρωση ή γειτονική Γαλλία άπέκτησε
σοσιαλιστική κυβέρνηση καί τό ίδιο
συνέβη στήν 'Ισπανία. Μόλις λοι
πόν όλοκληρώθηκαν οί πολιτικοί ό
ροι ή γαλλική σοσιαλιστική κυβέρ
νηση τόλμησε γιά πρώτη φορά στήν
ιστορία τής Γαλλίας τήν άπέλαση
Βάσκων καί τήν παράδοσή τους στίς
'Ισπανικές (σοσιαλιστικές) άρχές.
Καμιά κυβέρνηση τής δεξιάς δέν είχε
διανοηθεΐ νά τό κάνει.
Τό σκεπτικό τής άπόφασης λιγόλογο, άλλά συντριπτικό! « "Οσοι είναι
υπεύθυνοι γιά έγκλήματα αίματος δέν
μπορούν νά θεωρηθούν πολιτικά άτο
μα», «...το ζήτημα τών Βάσκων είναι
υπόθεση τής 'Ισπανικής δημοκρατίας»
— όπως τό Τσάντ δηλαδή! —, •...ζη
τήσαμε καί πήραμε τις άπαιτούμενες
διαβεβαιώσεις άπό τις 'Ισπανικές άρ
χές άναφορικά μέ τή μεταχείριση τών
Βάσκων πού θά άπελαθοϋν».
"Ας ξεκινήσουμε άπό τίς περίφη
μες «διαβεβαιώσεις». 'Αλήθεια άφοϋ
οί Γάλλοι σοσιαλιστές ΘεωροΟν τόσο
δημοκρατική τή στάση τών 'Ισπα
νών όμοϊδεατών τους άπέναντι στούς
Βάσκους, τότε τί χρειάζονται οί δια
βεβαιώσεις; Γιά μιά άκόμη φορά ό
πολιτικός λόγος τής άριστεράς γίνε
ται έργαλείο στά χέρια τών φασιστοειδών. Γιατί μετά τά περί «διαβε
βαιώσεων», ό Λέ Πέν δήλωσε: « Ή
κυβέρνηση δέν ικανέ τίποτε περισσότε
ρο άπό τό νά έφαρμόσει τό διεθνές
δίκαιο, άργησε όμως λίγο νά πάρει τήν
άπόφαση, θαρρείς καί θεωρούσε έπικίνδυνο τό νά άπελάσει υπόδικους σέ σο
σιαλιστική χώρα».
"Οσο γιά τή «σοσιαλιστική» κυ
βέρνηση, αύτή προτίμησε νά μήν τοΟ
άπαντήσει. Τί νά τοΟ Ελεγε άλλωστε.
Έδώ όμως τελειώνουν τά κακά
άστεία καί άρχίζει ή πικρή άλήθεια.
ΟΙ τρείς Βάσκοι παραδόθηκαν στήν
' Ισπανική Δικαιοσύνη (!) Γιατί όπως
κάθε άριστερός γνωρίζει, άλλο ή πο-

λιτική πάλη καί άλλο οί βόμβες.
"Οσο γιά τίς έπικρατοϋσες συνθήκες
άσκησης τής πολιτικής πάλης άποτελοΟν υπόθεση τών Ιστοριογράφων.
' Η νομιμοποιημένη βία τής ' Ισπανι
κής δημοκρατίας άπέναντι στούς Βά
σκους, μέλη ή όχι τής ΕΤΑ, δέν
ταράζει τόν ύπνο τών Γ άλλων σοσια
λιστών. "Οπως δέν θά πρέπει νά τούς
ένοχλεί καί ό Βρετανικός στρατός
στήν ’Ιρλανδία, μιά καί ή Θάτσερ
είναι Εκλεγμένος ήγέτης τού λαού
της.
'Υπογράφει λοιπόν ή σοσιαλιστι
κή κυβέρνηση τής Γαλλίας αύτό πού
μέ πάθος προτείνουν οί άπανταχοΰ
δεξιοί: τήν ποινικοποίηση τής πολι
τικής, τήν άντιμετώπιση τών Βά
σκων, τών ’Ιρλανδών, τού Νέγκρι,
τών Παλαιστινίων μέ τά μέτρα καί τά
σταθμά τού ποινικού κώδικα.
Γιατί όμως αύτοί πού τό 1979 δή
λωναν ότι «τό σοσιαλιστικό κόμμα
είναι άντίθετο σέ κάθε πρόταση γιά
άπέλαση έκείνων πού ή παρουσία
τους στή χώρα μας Εχει πολιτικά
κίνητρα» σήμερα πακετάρουν Βά
σκους άγωνιστές καί τούς παραδί
δουν στά 'Ισπανικά δικαστήρια καί
μάλιστα μέ βάση κατηγορίες γιά γε
γονότα πού Εγιναν τό 1979-80; «Κρα
τικοί λόγοι» άνακοίνωσε ή κυβέρνη
ση. Πολλά λέχτηκαν γιά παζάρεμα
τών όρων Ενταξης τής 'Ισπανίας
στήν ΕΟΚ, γιά διακρατικές συμφω
νίες, γιά ρυθμίσεις σχετικά μέ τήν
έξαγωγή άγροτικών προϊόντων. "Ολα
αύτά δμως δέν άποτελοΰν παρά άστυνομικές περιπέτειες· ένα παραπλανη
τικό παιχνίδι πού βαφτίζει «κρατικό
λόγο» τό ξεπούλημα τών άρχών τού
άριστεροΰ κινήματος άπό τούς σο
σιαλιστές κυβερνήτες.
"Οσο γιά τό Κ.Κ. διαχώρισε μέν
τή θέση του καταδικάζοντας τήν ά
πόφαση, άλλά δέν θεώρησε καθήκον
του νά συμμετάσχει στή διαδήλωση
πού όργανώθηκε. Καί ή άριστερά
μαζεύει τά συντρίμια τής Ιστορίας
της. Γ ιατί πράξεις σάν αύτή φτύνουν
στήν κυριολεξία άρχές κατακτημένες
μέ αίμα. Καί τό έργατικό κίνημα
ύποχρεώνεται νά πληρώνει γιά χρό
νια αύτή τήν καταπάτηση άρχών,
αύτό τό ξεφτίλισμα ίδεών.
Άλέξης Άρζιμάνογλου

Ν. ΑΦΡΙΚΗ: Οι
μαύροι έργάτες
ταρακουνοΰν
τό απαρτχάιντ
"Οταν στόν προηγούμενο Σχολια
στή άναφερόμασταν στά γεγονότα
τού Σάρπβιλ στή Ν. 'Αφρική, οί
νεκροί άπ’ τίς διαδηλώσεις ήταν 15.

Διεθνή
Στά τέλη τού Σεπτέμβρη είχαν ήδη
σκοτωθεί 60 άτομα, πλησιάζοντας
τόν άριθμό τών νεκρών στή μεγάλη
έξέγερση τού Σάρπβιλ τό Μάρτιο τού
1960, όταν ή άστυνομία είχε σκοτώ
σει 69 μαύρους διαδηλωτές.
Τό Σοβέτο, ή τεράστια «μαύρη»
πόλη Εξω άπό τό Γιοχάνεσμπουργκ
όπου άρχισε ή έξέγερση τού 1976,
αύτή τή φορά Εμεινε σχετικά «ήσυ
χο».
"Ομως, άν ύπάρχει κάτι πού πραγ
ματικά δίνει νέα διάσταση στόν άγώνα Ενάντια στό άπαρτχάιντ στή Ν.
’Αφρική, αύτό είναι ή άπεργία τών
40.000 μαύρων έργατών στά όρυχεία
χρυσού. Ή 'Εθνική "Ενωση 'Εργα
τών 'Ορυχείων, Εχει 90.000 μέλη (σέ
σύνολο 500.000 έργατών όρυχείων)
καί είναι ή μεγαλύτερη μαύρη Εργα
τική όργάνωση τής χώρας. Ή κινη
τοποίηση ούσιαστικά ξεκίνησε άπό
τήν άπαίτηση τής "Ενωσης γιά αύξήσεις 60%, ένώ ή έργοδοσία Εδινε
μόνο 13%. Αύτή ή άπεργία Εκλεισε
τά δύο τεράστια όρυχεία Βάαλ Ρέφες
νότια τού Γιοχάνεσμπουργκ, πού άπασχολοΰν 30.000 έργάτες καθώς καί
άλλα μικρότερα. Μέ δεδομένο ότι ή
Ν. 'Αφρική κερδίζει τό 50% τού
ξένου συναλλάγματός της άπό τόν
χρυσό, είναι φανερό τό πόσο Επληξε
αύτή ή άπεργία τήν έθνική της οίκονομία.
Αύτή ή άπεργία, πέρα άπό τό γεγο
νός ότι είναι σημάδι μιάς άνεξάρτητης συνδικαλιστικής δραστηριότη
τας τών μαύρων έργατών (ήδη
300.000 μαύροι έργάτες στήν κατα
σκευαστική βιομηχανία άνήκουν σέ
άνεξάρτητα συνδικάτα), ήταν καί τό
τελειωτικό χτύπημα μιάς «φιλελευθε
ροποίησης» τού ρατσιστικού καθε
στώτος πού προσπάθησε νά Επιβάλ
λει ό πρωθυπουργός Μπόθα. Σύμφω
να μέ τό νέο σύνταγμα δικαίωμα
ψήφου άποκτούσαν καί οί Άσιάτες
πού άποτελοΰν Ενα μεγάλο ποσοστό
τού πληθυσμού. "Ομως, οί περισσό
τεροι άπό τούς Άσιάτες δέν Εκαναν
κάν τόν κόπο νά γραφτούν στούς
Εκλογικούς καταλόγους. 'Απ' όσους
γράφτηκαν, τό 80% Εκανε άποχή. Τά
γεγονότα τού 1976 καί 1977, Εκαναν
πολλούς «Εγχρωμους» νά ταυτιστούν
περισσότερο μέ τόν μαύρο πληθυσμό
παρά νά θεωρήσουν τούς Εαυτούς
τους σάν «λευκούς δεύτερης κατηγο
ρίας». Τελικά οί μόνοι «Εγχρωμοι»
πού ψήφισαν ήταν οί άγρεργάτες
στίς άγροτικές περιοχές τού Κέιπ,
πράγμα πού όφείλεται κύρια στήν
πίεση πού άσκησαν τά λευκά άφεντικά πάνω τους.
Τελικά, οί διαδηλώσεις, ή άποχή
άπό τίς έκλογές, καί κύρια ή άπερ
γία, άπό τήν μιά κλόνισαν τή «φιλε
λευθεροποίηση» τού Μπόθα καί Απ' τήν άλλη δυνάμωσαν τό συνολικό
άντιρατσιστικό κίνημα στήν Ν. Ά φρική.
Δέν είναι καθόλου τυχαίο ότι ή
άπεργία Εγινε τήν Ιδια μέρα πού ή
Επιτροπή γιά τήν ’Απελευθέρωση
τού Νέλσων Μαντέλλα (φυλακισμέ
νου μέλους τής Αντιστασιακής όργάνωσης 'Εθνικό ‘Αφρικανικό Κονγκρέσο) κάλεσε τούς έργάτες τού
Σοβέτο νά μείνουν στά σπίτια τους
σάν Ενδειξη διαμαρτυρίας στήν πολι
τική τού ρατσιστικού καθεστώτος.
Τά τελευταία γεγονότα στή Ν. 'Α
φρική, Εριξαν μέσα στήν μάχη μιά

καινούργια δύναμη, πολύ δυνατότερη
άπό τούς μαθητές τού Σοβέτο καί τού
Σάρπιβιλ. Τούς μαύρους έργάτες όρυ
χείων πού είναι σέ θέση νά παραλύ
σουν τήν οίκονομία τού Απαρτχάιντ
καί συνάμα νά δώσουν τή διέξοδο γιά
τή συντριβή τού ρατσιστικού καθε
στώτος.
Κώστας Πίττας

ΤΟΥΡΚΙΑ:
Ή έκτέλεση
του Ίλγιάς Χάς
Ένώ διάφορες πολιτικές δυνάμεις
Ετοιμάζονταν νά βροΰν τή θέση τους
μέσα στήν τουρκική κοινωνία, ξέ
σπασαν τά γεγονότα τού Κουρδι
στάν. Ή δολοφονία ένός Αξιωματι
κού κι ένός στρατιώτη στή διάρκεια
τής περιοδείας τού Έβρέν στήν 'Α
νατολική Τουρκία, μετά τήν Επιδρο
μή πού Εγινε στό στρατιωτικό φυλά
κιο, ήταν ή σταγόνα πού ξεχείλισε
τό ποτήρι. Γυρίζοντας ό Έβρέν στήν
"Αγκυρα Επίσπευσε τίς θανατικές κα
ταδίκες, πού είχαν καθυστερήσει, γιά
νά χρησιμοποιηθούν όταν θά τό έπέτρεπαν οί πολιτικές συνθήκες. Έ τσι'
ό Ίλγιάς Χάς στίς 6 'Οκτώβρη,
Σάββατο πρωί, έκτελέστηκε στίς φυ
λακές Μπούτζα τής Σμύρνης.
Στίς μέρες πού Ακολούθησαν, μέ
Αφορμή τήν περιοδεία τού 'Οζάλ στή
Νοτιοανατολική Τουρκία, έντάθηκε
ή άρθρογραφία πού άναφερόταν
στούς «Έλληνες πού γυρεύουν τό
μπελά τους», στούς κομμουνιστές καί
στούς διασπαστές πού κινούνται Ενά
ντια στήν Εθνική Ενότητα καί συμφι
λίωση.
Είναι νωρίς γιά ύποθέσεις σχετικά
μέ τίς έξελίξεις στή Νοτιοανατολική
Τουρκία (Τουρκικό Κουρδιστάν).
Ά λλά τό θέμα τού Κουρδιστάν
είναι παράγοντας πού δημιουργεί ση
μαντικές Ανησυχίες καί Αναγκάζει
όλες τίς πολιτικές πλευρές νά τό
παίρνουν σάν σοβαρό παράγοντα
στήν πολιτική τους. Ά π ό τόν Έ 
βρέν, τήν Αστική Αντιπολίτευση, μέ
χρι τή δημοκρατική Άριστερά καί
τίς ριζοσπαστικές Επαναστατικές δυ
νάμεις, Ακόμα καί τά γειτονικά κρά
τη καί τίς μεγάλες δυνάμεις.
Κεμάλ Χαλίλ
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Διεθνή

Μιλά ό «προγραμμενος» καλόγερος Λέοναρντ Μπόφ

Βατικανό
καί «Θεολογία της *Απελευθέρωσης»
Σχολιαστής: Πάτερ Μπόφ, τί είναι ή θεολογία τής
'Απελευθέρωσης καί γιατί τό Βατικανό τά έχει
τόσο πολύ μαζί της;
Λέοναρντ Μπόφ: Είναι ή ύπόθεση τών καταπιε
σμένων δλου τοϋ κόσμου, που άποτελοΰν έκεϊνες τίς μεγάλες πλειοψηφίες, καταδικασμένες
νά πεθάνουν πρίν τήν ώρα τους άπό τόν λιμό.
Ή Θεολογία τής 'Απελευθέρωσης προσπαθεί
νά έρμηνεύσει καί νά έκφράσει αύτή τήν πραγ
ματικότητα Πού είναι καί ή ούσία τοΟ Θεολογικοΰ στοχασμού. Νά βρούμε δηλαδή μία άπάντηση στό έρώτημα: πώς πρέπει νά είμαστε
χριστιανοί στόν σύγχρονο κόσμο; Έ γώ νομίζω
ότι πρέπει νά άναμιχθοΰμε στίς άπελευθερωτικές διαδικασίες, άκολουθώντας τή βαθύτερη
Ιμπνευση πού προκύπτει άπ’ τό μήνυμα τής
Βίβλου.
Τό Βατικανό δέν τά έχει μέ τή Θεολογία τής
’Απελευθέρωσης. Στό ντοκουμέντο «'Ο δηγίες
γύρω άπό όρισμένες όψεις τής Θεολογίας τής
’Απελευθέρωσης» πού δημοσίευσε στίς 3 Σε
πτεμβρίου ή βατικανή «Σύνοδος γιά τό Δόγμα
τής Πίστεως» καταδικάζονται έκεϊνοι οί θεολό
γοι πού, κατά τήν άντίληψη τών συντακτών,
«άσπάζονται άδιάκριτα μαρξιστικές έννοιες».
Τό πρόβλημα είναι άλλοΰ...

Ό φραγκισκανός καλόγερος Λέοναρντ
Μπόφ άπό τή Βραζιλία είναι, μ α ζί μ έ τόν
Γκούσταβ Γκουτιέρες άπό τό Περού, ένας άπό
τούς κυριότερους έκπροσώπους έκείνου τού
(λατινοαμερικανικού κυρίως) ρεύματος τής
ρωμαιοκαθολικής έκκλησίας πού όνομάζεται
θεολογία τής ’Α πελευθέρωσης. Τό τελευταίο
βιβλίο τού Μπόφ « "Εκκλησία: χάρισμα κι
έζουσία» προκάλεσε τήν όργή τού Βατικανού
πού στίς άρχές τού Σεπτέμβρη τόν κάλεσε στή
Ρώμη γιά νά λογοδοτήσει στή «Σύνοδο γιά τό
Δόγμα τής Πίστεως». έκεΐνο τό έκκλησιαστικό δηλαδή δργανο πού μέχρι τό 1981 όνομαζόταν "Αγιο Όφφίκιο καί είχε σάν σκοπό νά
περιφρουρεϊ τήν «όρθή πίστη» άπό κάθε εί
δους «παρεκκλίσεις». Συναντήσαμε τόν Μπόφ
στή Ρώμη καί πιό συγκεκριμένα στή σύνταξη
τής έφημερίδας · Παίζε Σέρα», ένώ συζητούσε
μέ τούς συντάκτες τής έφημερίδας, κα ί τού
θέσαμε όρισμένες Ιρωτήσεις είδικά γιά τόν
«Σχολιαστή».
Δημήτρης Δεληολάνης

Σ.: Δηλαδή, πού άκριβώς;
Λ.Μ.: Είναι πρόβλημα πολιτιστικής όπισθοδρόμησης. Τό βατικανό ντοκουμέντο δέν παίρ
νει καθόλου ύπόψη του τήν έξέλιξη πού πραγ
ματοποιήθηκε μέσα στόν μαρξιστικό χώρο σέ
διεθνές έπίπεδο: στήν ’Ιταλία μέ τόν Γκράμσι
καί τόν Τολιάττι, στή Γαλλία μέ τόν άκαδημαϊκό μαρξισμό, μέ τίς συνεισφορές τής Ρόζα
Λούξεμπουργκ καί τίς έμπλουτίσεις τού Μάο.
"Αν ή Σύνοδος είχε θελήσει νά ρίξει μιά ματιά
σ ’ όλους αύτούς τούς μαρξισμούς, θά μπορούσε
νά κρίνει πιό σωστά, πιό τεκμηριωμένα άπό
ίστορική άποψη τόν σύγχρονο μαρξισμό. Θά
μπορούσε νά κρίνει ποιά μαρξιστικά στοιχεία
μπορεί νά δανειστεί ό θεολογικός στοχασμός
πού άσχολείται συγκεκριμένα μέ τούς θεσμούς
πού έπικρατοΰν στόν Τρίτο Κόσμο.
Σ.: Ποιά είναι αύτά τά μαρξιστικά στοιχεία πού
έσεΐς άποδέχεστε;
Λ.Μ.: "Αν έννοοΰμε τόν μαρξισμό σάν ένα
κλειστό, δογματικό καί μονολιθικό σύστημα —
δπως τόν παρουσιάζει τό βατικανό ντουκουμέντο — τότε μπορώ νά σάς διαβεβαιώσω δτι δέν
θέλουμε νά έχουμε καμία σχέση. Μπορεί νά
φανεί παράξενο νά τό λέει ένας χριστιανός,
άλλά έμείς θεωρούμε περιττή κι άνώφελη όποιαδήποτε Ιερατική σχέση άπέναντι στόν
Μάρξ καί τίς Γραφές του.
Μάς ένδιαφέρει προπαντός νά δώσουμε μίαν
άπάντηση σ ’ αύτό τό άπλό έρώτημα: γιατί ύπάρχουν τόσοι φτωχοί; Ποιός μυστηριώδης μηχα
νισμός γεννά τήν πείνα καί τήν έξαθλίωση; Ό
Μάρξ μάς βοήθησε νά καταλάβουμε τή λογική
τού κεφαλαίου καί τή διαδικασίας τής έκμετάλ-

λευσης: ό φτωχός δέν είναι άπλώς φτωχός, άλλά
κάποιος πού φτώχηνε, πού τού άφαιρέθηκαν τά
πλούτη καί ή άνθρώπινη ύπόστασή του. Έ π ί
πλέον ό Μάρξ μάς έκανε νά καταλάβουμε τή
σημασία τής οίκονομίας στήν κοινωνική δια
στρωμάτωση: καταλάβαμε ότι ή οίκονομία είναι
μία πολιτική κι δ χι ύλική κατηγορία, πού
έμπεριέχει άνθρώπινες καί πνευματικές άξιες: ό
'Ιησούς πόνεσε τά πεινασμένα πλήθη καί πολ
λαπλασίασε τούς άρτους.
Σ.: θεωρείτε τόν 'εαυτό σας κατά όποιονόήποτε
τρόπο αιρετικό;
Λ.Μ.: "Οχι, κατά κανέναν τρόπο. Ή Θεολογία
τής ’Απελευθέρωσης άνταποκρίνεται στά καθή
κοντα τής έκκλησίας σέ καταστάσεις άνθρώπινης καταπίεσης, άθλιότητας, έκμετάλλευσης.
Ό πάπας ’Ιωάννης 23ος είχε θέσει τίς βάσεις
γιά τή συνάντηση μεταξύ τής έκκλησίας καί

τών κοινωνικών κινημάτων. Ή παπική έγκύκλιος PACEM IN TERRIS (1963) έλεγε δτι
«αύτή ή συνάντηση μπορεί νά άποτελέσει εύκαιρία γιά νά άνακαλύψουμε τήν ’Αλήθεια καί
νά τής άποδώσουμε φόρο τιμής». Έ λεγε δτι δέν
πρέπει νά ταυτίζουμε τά φιλοσοφικά συστήματα
μέ τά Ιστορικά κινήματα. Οί θεωρίες είναι αύτό
πού είναι, ένώ τά κινήματά άλλάζουν, έξελίσσονται. Καί άναρωτιόταν τότε ό πάπας: «Ποιός
μπορεί νά άρνηθεί δτι σ ’ αύτά τά κινήματα
υπάρχουν θετικά στοιχεία πού άξίζει νά έπικροτήσουμε;» Ό Παύλος 6ος διαχώρισε κι έδωσε
διαφορετική κρίση σέ κάθε δψη τού μαρξισμού.
Ά λ λ ά γενικά δλο τό πνεύμα πού κυριάρχησε
στήν 11 Βατικανική Οίκουμενική Σύνοδο χαρα
κτηριζόταν άπ' αύτήν τή διαθεσιμότητα γιά διά
λογο καί γιά συνεργασία, ώστε νά γίνει ή γή
πιό φιλόξενη γιά όλους.
Καί πιό πρόσφατα, ό άρχιστράτηγος τών
Ιησουιτώ ν πάτερ Ά ρροΰπε έγραφε σέ έπιστολή του πρός τό λατινοαμερικανικό τμήμα τού
Τάγματος: «Νομίζω δτι γιά νά άναλύσουμε τήν
κοινωνία, μπορούμε νά άποδεχτοΰμε μία σειρά
άπό μεθοδολογικά διδάγματα πού προέρχονται
κατά τό μάλλον ή ήττον άπό τή μαρξιστική
άνάλυση. Μέ τόν δρο δμως νά μήν τής άποδίδουμε άποκλειστικό χαρακτήρα».
Ό λ α αύτά πηγάζουν άπό μία κοινή προβλη
ματική μεταξύ τών κοινωνικών κινημάτων καί
τής έκκλησίας, πού άντίθετα δέν συναντάται
στή φιλελεύθερη άνάλυση. Ό ίδιος ό πάτερ
Ά ρρούπε έγραφε σ ’ έκείνη τήν έπιστολή: «Οί
κοινωνικές άναλύσεις τοϋ φιλελευθερισμού συ
νήθως προϋποθέτουν μία άτομικιστική καί ύλιστική θεώρηση τού κόσμου, πού βρίσκεται
στούς άντίποδες τών χριστιανικών άξιών καί
συμπεριφορών».
Κι αύτό γιατί ή άπελευθέρωση άνήκει στή
μεγάλη βιβλική παράδοση καί στήν άντίληψη
τής ’Αποκάλυψης τού θεού, τοϋ θεού πού άκούει τήν κραυγή τών καταπιεσμένων καί πού
παρίσταται στό πλάι τού καταδικασμένου, τού
άπελπισμένου. Ό γερμανός θεολόγος BOR
NKAMM συνόψισε πολύ καλά αύτή τήν κοινή
άπελευθερωτική ένταση λέγοντας δτι «δ μαρξι
σμός είναι μία σελίδα τού Εύαγγελίου πού ζεί
έξω άπ’ τή Γραφή». Γιατί έχει έκείνη τήν ούτοπική διάσταση πού συναντιέται μέ τό μήνυμα
τής Βίβλου, άφοϋ όραματίζεται έναν κόσμο
χωρίς έκμετάλλευση σάν βασίλειο τής έλευθερίας καί τής δημιουργικότητας, δπου θ’ άνθίσουν άξιες αύθεντικά άνθρώπινες καί πνευματι
κές.
Σ.: Τελευταία ίρώτηση: γνωρίζετε τή συζήτηση πού
διεξάγεται στήν Ελλάδα μεταξύ τών λεγάμενων
« νεο-ορθόδοξων»;
Λ.Μ.: Λίγα πράγματα. Ά π ’ δ,τι κατάλαβα είναι
ένα καθαρά έλληνικό φαινόμενο, δέν έχει οι
κουμενικές διαστάσεις. Θά ήταν ένδιαφέρον νά
μάθουμε ποιά είναι ή στάση τών άλλων έκκλησιών, καί τών πιστών τους σέ σχέση μ ’ αύτό τό
φαινόμενο. Τί λένε, συμμετέχουν στό διάλογο;
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τοί όλα τά δολάρια στή μαύρη- θά
άφανίσουν τά διαθέσιμα μπλού τζήν.
'Αλλά τά χειρότερα θά έρθουν όταν
οί φτερωτές μπότες περιληφθούν στή
στολή τών σωμάτων άσφαλείας. Καί
τότε, άντε νά συμμετέχεις σέ άπαγορευμένη διαδήλωση, καί νά ξεφύγεις
άπό σοβιετικό μπάτσο μέ τρία μέτρα
διασκελισμό...
"Ακης 'Αηδόνης

Υποταγή
στους πολλούς;

Ό κ. Φίλιας
διδάσκει...
« Ένα άπό τά σοβαρότατα μειονεκτή
ματα του τρόπου με τόν όποιο διαμορ
φώνεται ή μάθηση στην έποχή μας είναι
δτι έχει Ανοίξει ίνα χάσμα Ανάμεσα
στόν άνθρωπο τής έπιστημονικο-τεχνικής έπανάστασης, καί τόν άνθρωπο τής
Ανθρωπιστικής παιδείας, τόν έλεύθερο
καί στσχαζόμενο διανοούμενο».
Θά άναρωτηθείτε άσφαλώς πρός τί
αυτή ή διαπίστωση. Μά γιά νά κατα
λάβουμε ότι «άν ό Αστυνομικός άνπλαμβάνεται τό ΐργο του μόνο άπό τή
πλευρά τού καταναγκασμού καί τής
καταστολής μπορεί νά γίνει άριστος
τεχνοκράτης έφ ' όσον ΐχει βέβαια έκπαιδευτεϊ σωστά καί έπιστημονικά, όχι
μόνο έμπειρικά, άλλά δέν θά είναι ποτέ
καλός Αστυνομικός».
Λοιπόν, τί θά γίνει τώρα; Πώς θά
λυθεί αυτή ή άντίφαση πού ταλανίζει
τήν έποχή μας;
« Ή κοινωνία καί τό κράτος δέν
έκδικοΰνται ποτέ καί αύτό είναι κάτι,
πού τά όργανα τής Τάξης πρέπει νά
καταλάβουν περισσότερο άπό τόν καθέ
να, Αν θέλουν τό έργο τους νά ΐχει
πραγματικά κοινωνικό χαρακτήρα.
Γι ’ αύτό χρειάζονται οί κοινωνικές έπιστήμες ατίς παραγωγικές σχολές τών
Σωμάτων Ασφαλείας».
Ευτυχώς, υπερπηδήσαμε κι’ αύτό
τό θεωρητικό σκόπελο!! Θά ρωτήσε
τε βεβαίως καί τί έγινε; Δέν έχετε
δίκιο. «Μόνο στή βάση αύτή, (δ Αστυ
νομικός) δέν θά βρίσκεται έξω καί
•άπό πάνω» άπό τήν κοινωνία, άλλά
μέσα σ ’αύτή».
Λοιπόν, τήν έπομένη φορά πού
κάποιος μέ μακριά μαλλιά, τζήν καί
γένεια ζητήσει τά στοιχεία σας ή
άκόμα σάς συλλάβει, μή παραξενευ
τείτε: ό άνθρωπος άφομοίωσε πολύ

καλά τό νόημα τού «μέσα στήν κοι
νωνία». 'Αφήστε πού μπορεί νά ’ναι
καί άριστοΰχος τών κοινωνικών έπιστημών.
("Ολα τά άποσπάσματα είναι άπό
τό άρθρο τού Βασίλη Φίλια, «Ή
σημασία τών κοινωνικών έπιστημών
στήν έκπαίδευση τού ’Αστυνομικού»
στήν ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗ
ΣΗ, τεύχος 1, Μάρτης 1984, στή
σελίδα τής έπιστήμης).
Χ.Β.

Ε.Σ.Σ.Δ.:
Βαδίζω
(μέ 25 χλμ.)
καί παραμιλώ...
’ Ιπτάμενες μπότες διαβάσαμε ότι
είναι τό τελευταίο έπίτευγμα τής σο
βιετικής τεχνολογίας. ΟΙ πληροφο
ρίες λένε ότι θά δίνουν στόν πεζό
ταχύτητα μεγαλύτερη άπό 25 χιλιό
μετρα τήν ώρα, μέ βήματα άνοίγματος τριώ ν μέτρων! (ΤΑ ΝΕΑ
13.10.84).
Μακάρι οί άνθρωποι νά προκό
βουν καί νά γίνονται σίφουνες. Φο
βάμαι όμως, ότι καί άν άκόμα ξεπεραστοΰν τά τεχνικά προβλήματα, τό
καχύποπτο καθεστώς δέν θά μπορού
σε νά έμπιστευτεί τίς φτερωτές μπό
τες στόν κάθε σοβιετικό πολίτη. Δέν
θέλω νά γίνομαι άντισοβιετικός, άλ
λά φαντάζομαι ότι σέ μιά πρώτη
φάση θά μπορούν νά τίς προμηθεύο
νται μόνο τά κομματικά στελέχη,
όπότε προβλέπεται νά όξυνθούν οί
τόσο συζητημένες ταξικές διαφορές.
Κάποιοι θά προλαβαίνουν νά στήνο
νται πρώτοι στίς διάφορες ούρές· θά
μπαίνουν πρώτοι καί θά πιάνουν τίς
θέσεις στά τρόλεύ. Θά άλλάζουν αύ-

Ό ταν ό Ά γ. Κουτσόγιωργας κα
τα χειροκ ροτούμ ενος στή Βουλή
10.10 έπαναλάμβανε τή θέση τής κυ
βέρνησης: « Ό χώρος τής πολιτικής
άφίσας θά είναι Ανάλογος τής δύναμης
τών κομμάτων...» ή δεξιά δικαιώθηκε,
τό έλεγε 4 χρόνια πρίν. Ταυτόχρονα
μιά νέα ίδέα θριάμβευε: Ή Ιδέα τής
πλειοψηφίας πού «δημοκρατικά», άπαγορεύει τίς «περιθωριακές-μειοψηφικές» άπόψεις, θέτει όρια στήν έκ
φραση, πετάει στόν Καιάδα τίς δια
φορετικότητες. Αύτή άκριβώς ή άναβίωση τής π λε ιο ψ η φ ικ ή ς
καταστολής, τής ήσυχίας τού Δημο
κρατικού νεκροταφείου ήταν τό συ
μπέρασμα τής ταυτότητας Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ στή Βουλή. Συγχαρητήρια στό
ΚΚΕ πού άντιστάθηκε, εύχόμαστε
στήν πράξη νά άφήσει καί κάποιο
περιθώριο στά άριστερά του.
Ό μακαρίτης ό Φουκώ έλεγε: ·όέν
υπάρχει κρατική δομή έξουσίας, σφαιρι
κή καί συλλογική, πού νά μήν ριζώνει
σ ’ένα σύνολο σχέσεων έξουσίας πού
διαπερνούν τό κοινωνικό σώμα καί πού
χρησιμεύουν ώς στηρίγματα τής κεντρι
κής αυτής έξουσίας». Σάν νά λέμε,
μακριά άπ’ τήν πλειοψηφία τών νοικοκυραίων. Στήν ίδια συνέντευξη μέ
τόν Α. Βελισαρόπουλο (ΑΝΤΙ Τεύ
χος 272) ό Μ. Φουκώ γέλασε, πρίν
άναπτύξει τή σχέση μεταξύ δημοκρα
τία καί πλειοψηφίας...
Δ.Τ.

ECCO καί άλλα
Βέβαια γιά τήν ύπόθεση τής 6ης
συνδιάσκεψης τής ECCO, ύπάρχουν
πιό άναλυτικά κείμενα σ ’ αύτό τό
τεύχος. Ά λλά δέν θά άποφύγουμε
τόν πειρασμό νά άναφερθούμε σέ
μερικές έπιπλέον λεπτομέρειες, μέ
σημασία όμως.
■ ’Εντύπωση προκάλεσε στήν έναρκ τή ρ ια έκδήλω ση τού θεάτρου
«Ρουαγιάλ», ή έκφώνηση τών συνθη
μάτων μόνο ή σχεδόν μόνο, άπ' τούς
ένστολους τών πρώτων καθισμάτων.
Άκόμα πιό έντυπωσιακή ήταν ή θερ
μότατη άνταπόκριση, αύτής τής όμάδας τών ·έπιτροπών Ναυτών-Στρατιωτών καί Σμηνιτών» στό χαιρετιστήριο
τών « Ανυπότακτων Μπολώνιας» πρός
τή Συνδιάσκεψη!
■ Είναι γνωστό, πώς τό βράδυ τής
28.9 στά Έξάρχεια άρχιζε ή κλιμά-

κωση τής ’Αστυνομικής 'Επέμβα
σης. Κομμάτι τής ίδιας 'Αστυνομι
κής δύναμης νωρίτερα, Εξω άπ' τό
θέατρο Ρουαγιάλ άποχώρησε διακρι
τικότατα, μετά άπό εύγενική παρατή
ρηση τών διοργανωτών τής Εκδήλω
σης. Δέν ύπαινίσσομαι φυσικά πώς ή
εύγένεια πρέπει νά διέπει τίς σχέσεις
μας μέ τίς -άρχές·.
■ Στίς 30.9 τό άπόγευμα ή ΚΕΕΔ
καλει στά γραφεία της τήν Εκτελε
στική γραμματεία τής ECCO. « Ή
ΚΕΕΔ θεωρεί θετική τή διαμόρφωση
όμάόων στρατιωτών στά στρατόπεδα,
άλλά στίς σημερινές συνθήκες δέν τίς
καλύπτει πολιτικά·, αυτά ώς κατάλη
ξη τής κουβέντας μέ τούς ξένους.
Λίγο άργότερα ό «Ριζοσπάστης» προ
σπαθούσε νά βρει λόγους νά διαχω
ριστεί άπ’ τήν ECCO. Έγραφε τότε
πώς: «μέ μονολεκτικές άναφορές δέν
προωθούνται οί άναγκαιες δημοκρατι
κές άλλαγές στίς ΕΔ.» καί αύτό είναι
σωστό, δέν μάς έξήγησε όμως ποτέ,
Εκείνα τά μίζερα άποχαιρετιστήρια
πάρτυ πρός τιμήν τών νεοσυλλέκτων,
τί είδους άπάντηση είναι; Καί άν
κάτι είναι άνόητο καί τυπικό είναι νά
«εύχεσαι» στούς αύριανούς φαντά
ρους «καλή καί άγωνιστική θητεία»!!
'Εξάλλου ή ECCO πέρσι στήν
Φινλανδία (22-24/7), ψήφισε τόννους
σελίδων γιά τήν Ελεύθερη κυκλοφο
ρία τών ίδεών στά στρατόπεδα, τίς
Εφημερίδες κλπ. μέχρι καί Εκδοση
Εφημερίδας άπ’ τούς φαντάρους ζή
τησε. Ά ς βρει πιό σοβαρά Επιχειρή
ματα ή ΚΕΕΔ. ’Εκείνο γιά παράδειγ
μα περί «διασπαστών άριστεριστών
τής έπιτροπής γιά τό Στρατό· είναι
τουλάχιστον πιό αύθεντικό. Αύτό νά
τό προβάλλει, συντηρεί τή γραφικό
τητά της.
■ Έπιστρέφοντας άπ’ τό Κίελο 26
άξιωματικοί τού ύποβρυχίου « ’Ωκεα
νός» Εφεραν καί τά ψώνια τους. Σύνολον διαφυγόντων δασμών περί τά
5.500.000 δρχ. Τά βίντεο καί τά στέ
ρεο στό πολεμικό Ναυτικό είναι μό
δα, όπως σέ κάθε άξιοπρεπή μικροα
στικό κλάδο. Ό κος Δροσογιάννης
καλείται νά διευκολύνει τούς άτρόμητους άξιωματικούς στίς άγορές
τους ώστε α) νά μήν υπολείπονται
άπ' τά άλλα μικρομεσαΐα στρώματα,
β) νά άσχολούνται μονάχα μέ τίς
είσαγωγές βίντεο-κασσετών. Μπορεί
νά άφήσουν Ετσι λίγο ήσυχους τούς
ναύτες.
■ Ό δεκανέας Κώστας Δέλκος τιμω
ρήθηκε μέ ΙΟήμερη φυλακή στή 732
ΔΣΕ, έπειδή «σύμφωνα μέ πληροφο
ρίες τής υπηρεσίας του παραβρέθηκε σέ
πολιτική έκδήλωση·.
Ό στρατιώτης Κώστας Λαζαρίδης
καταδικάστηκε άπ’ τό στρατοδικείο
Κοζάνης σέ 2 μήνες φυλακή, χωρίς
άναστολή. Ή δη μεταφέρθηκε άπ' τίς
26.9 στίς στρατιωτικές φυλακές Θεσ/νίκης. Ό λα αύτά διότι στίς 9-1-84
διαμαρτυρήθηκε στήν άναφορά λό
χου γιά τή χειροδικία άνθυπασπιστή
σέ βάρος συναδέλφου του.
Στή σκοπιά του γύρω στίς 2 μετά
τά μεσάνυχτα αύτοκτόνησε μέ μιά
σφαίρα, ό Μάριος Γεροστάθης. « 'Υ
πηρετούσε· στήν Κύπρο, ήταν 20
χρονών, τό όπλο του Εμαθε νά τό
χρησιμοποιεί κατόπιν ·οκληρής έκπαίδευσης·.
Δ.Τ.

τά πιό δοκιμασμένα ύλικά, ώστε ό
νέος στρατός νά ξαναβρεί τήν παλιά
του αίγλη.
Αύτός ό Ιδεολογικός άποχρωματισμός καί ή διαχρονική ισχύς τών
Εμβατηρίων (κάτι σάν τά Ερωτικά
τραγούδια πού πάντα συγκινοΰν) πού
πλάσαρε τό ΓΈΣ, είναι περίεργο πώς
δέν άνησύχησε τήν πολιτική ήγεσία
τού τόπου.
'Απ' τή Λαμία λάβαμε μιά Επιστο
Στό κάτω-κάτω θά πείτε τί φταίει ό
λή άπό τήν «σκοπιά» τού φαντάρου:
κ. Δροσογιάννης άν οί Άνδριόπου«Στήν άρχή θεωρήθηκε χιούμορ
λοι καί οί Μαρκόπουλοι δέν παρά
χοντροκομμένο βέβαια, άλλά ή κα
γουν άνάλογη μουσική, ώστε νά προ
θημερινότητα, ή Επανάληψη τού ί 
χωρήσει ή άλλαγή καί στό Εμβατή
διου φαινομένου μάς όδήγησε σέ άλ
ριο.
λαγές τής πρώτη Εκτίμησης. Στήν
'Υπάρχει βεβαίως, τό Ενδεχόμενο
άρχή νομίζαμε ότι τελειώσαμε, μετα
νά θεωρούνται τά Εμβατήρια αύτά,
θέτοντας τήν εύθύνη σέ όρισμένους,
στοιχεία τής μουσικής μας παράδο
παρωχημένων άντιλήψεων, άξιωματισης πού πρέπει νά διατηρηθούν πάση
κούς. Όμως ή εύθύνη τελικά άνήκει
θυσία. "Αλλη έξήγηση Εμείς δέν
στό ίδιο τό ΓΕΣ (yes), πού όρίζει πώς
μπορούμε νά δώσουμε τό 1984 καί μέ
«τό ήθικό τών φαντάρων είναι εύθέως
ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση.
άνάλογο μέ τήν Ενταση τής φωνής
Σημασία όμως Εχει τί θά πούν οί
τους, όταν (καί μόνο τότε) άδουν
μέχρι πρότινος πτοημένοι μας φαντά
πέντε υπερήφανα Εθνικά Εμβατήρια».
ροι, πού τώρα προσπαθούν νά συ
Μέ αύτά τά νέα δεδομένα, λύθηκε
γκρατήσουν τό ήθικό τους πού ξεχει
τό μυστήριο τής ξαφνικής μουσικής
λίζει. Τό άρκετά «πρωτότυπο» μέτρο
Επένδυσης τής Εκπαίδευσης στά κέ
όδηγεί σέ έξίσου εύρηματικές στάντρα νεοσυλλέκτων. Τώρα δέν άκου- ! σεις άπό πλευράς φαντάρων. Μέχρι
γόταν περίεργα τό «Τών Εχθρών τά I νά βρούμε πιό άποτελεσματικές μορφουσάτα περάσαν» καί άλλα συναφή. I φές ευχόμαστε τά καλύτερα φάλτσα·.
Ή άναπαλαίωση Εγινε, έπισήμως, μέ

Ή Ελλάδα
ποτέ
δέν πεθαίνει

’Απ’ τά πάνω;
Αίσθηση προκάλεσε ή άπόφαση
τού ύπουργού 'Εργασίας καί μέλους
τής Συνδικαλιστικής καθοδήγησης
τού κινήματος (ΠΑΣΟΚ), »περί άπόλυσης τών χουντικών συνδικαλιστών».
Ιδ ια ίτε ρ α συναισθηματικός ό Ε.
Γιαννόπουλος, Εχει δίκιο νά μήν άνέχεται ώς Εκπροσώπους τών Εργαζόμε
νων διάφορους συνεργάτες τής χού
ντας, στίς διαπραγματεύσεις μέ τό
'Υπουργείο του. Έ τσ ι πρόκειται νά
τροποποιήσει τόν 1264/82. Χωρίς
καμιά διάθεση νά υπερασπίσουμε τά
δεκάδες Ερπετά πού μέ χίλιους τρό
πους βρίσκονται ίσοβίως στίς διοι
κήσεις τών σωματείων. Εχουμε μερι
κές Επιφυλάξεις γιά τό μέτρο.
Καί αύτό διότι έμείς άνησυχοΰμε
όταν οί συνεργάτες τής δικτατορίας
Εκλέγονται δημοκρατικά καί έκπρο- !
σωπούν ή πολύ περισσότερο πρασι
νίζουν όπως νεοδημοκράτιζαν νωρί- ,
τέρα.
Πρός τό συνδικαλιστικό κίνημα ;
τελικά άπευθυνόμαστε: Μήπως άγαπητοί συνδικαλιστές πέρα τών δικοικητικών μέτρων θά 'πρεπε νά δούμε
τί γίνεται με τήν πολιτική Ιδεολογία
τής Εργατικής βάσης πού καθοδηγεί
τε;
Δ.Τ.

Ρατσισμοί
Σ' αύτές τίς γραμμές δέν θά άσχοληθούμε μέ τά Εμπνευσμένα ρεπορτάζ
τών Εφημερίδων γιά τούς «βρώμικους
- έριστικούς Ίρακινούς τού Αίγάλεω·
ούτε μέ τούς «κινδύνους πού έγκυμονούν· οί 40.000 κυρίως Άσιάτες ξέ
νοι, όπως άναφέρει σέ Εκθεσή του τό
Διεθνές γραφείο 'Εργασίας. Ούτε γιά
τόν ^ελληνισμό·, τής Ν. ’Αφρικής.
'Αντίθετα θά άναδημοσιεύσουμε μιά
άνατριχιαστρική Ιστορία τυπικού Ελ
ληνικού ρατσισμού. ’Απ' τήν καλή
Εφημερίδα «Χανιά· (A ' 15θήμερο Ό κτωβρίου) άντιγράφουμε:

I

'Υποψήφια άπ’ τά Χανιά πέτυχε
στίς πανελλαδικές Εξετάσεις καί
μπήκε στήν Παιδαγωγική ‘Ακαδημία
'Ηρακλείου. Δέν τήν δέχτηκαν... διό
τι δέν ήταν άρτιμελής. Σάν τελική
άποψη γιά τό γεγονός ή Εφημερίδα
συμπληρώνει:
« Έδώ μάς κυβερνάνε τόσοι καί τό
σοι πού τούς λείπει τό κεφάλι. Στό χέρι
θά σκοντάψουμε;·
Αύτά τά κριτήρια «καταλληλότη
τας» είναι Ετσι κι άλλιώς ρατσιστικά.
Παραδείγματα άφθονα: άς σκεφτούμε μόνο τό «έπαγγελματικό μέλ
λον» πού Επιφυλάσσει τό Εκδικητικό
κράτος στούς 15 φαντάρους. Καί γιά
νά χαλαρώσουμε: Γνωρίζετε πώς ό
στρατός θεωρεί άκαταλλήλους πρός
κατάταξιν τούς ·έζαιρετικά δύσμορ
φους·'. Σκεφτείτε το.
Δ,Τ.
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Η τ ΑΝ ΓΕΓΟΝΟΣ γιά τό κίνημα των στρα
τιωτών ή συνδιάσκεψη τής ECCO ή είναι ή
άπαρχή έκφυλισμοΰ καί ένσωμάτωσης, άπ’ τό
κράτος, τών άντιστάσεων τών έλλήνων φαντά
ρων; "Οσο καί άν φαίνεται περίεργο, τίς τελευ
ταίες μέρες του Σεπτέμβρη καί στίς άρχές του
Ό κτώ βρη, στην ’Αθήνα έκτυλίχθηκε ένα άνευ
προηγουμένου παιχνίδι. Στόχος αυτής όλης τής
έπιχείρησης υπήρξε ό έλεγχος τών κινήσεων
γιά τό στρατό.
Ή κατάρρευση τής προηγούμενης, πεπα
λαιωμένης κινδυνολογίας τής Κυβέρνησης τού
ΠΑΣΟΚ, παραχώρησε τή θέση της σέ μιά
περισσότερο πολιτική έπέμβαση. Στή θέση τής
τρομοκρατίας, τά «έπιχειρήματα»; Χωρίς νά
έχει κριθεϊ τίποτα οριστικά, θά 'ταν άφέλεια νά
πιστέψουμε πώς ή προβολή τής συνδιάσκεψης
άπ' τήν ΕΡΤ (ραδιόφωνο καί τηλεόραση) ήταν
μιά καλή στιγμή στην προσπάθεια τής άντικειμενικότητας τών μέσων ένημέρωσης.
Θά 'ταν έπίσης λάθος νά άγνοηθεΐ ή άσφυκτική πολιορκία τών ξένων άντιπροσώπων άπ' τήν
ΚΕΕΔ ή τήν έπιλεκτική τακτική βολιδοσκοπή
σεων καί έπαφών τού ΠΑΣΟΚ μέ στελέχη τής
ECCO. 'Ακόμα περισσότερο, ή σιγή πού τήρη
σε τό υπουργείο ’Εθνικής Ά μύνης καί κυρίως ό
μέχρι πρότινος λαλίστατος 'Αναπληρωτής Υ 
πουργός Δροσογιάννης, δέν ήταν καθόλου συμπτωματική. Λίγο μετά τήν πολιτική καταστο
λής (δίκη τών 11), τίς ποινές, τίς δυσμενείς
μεταθέσεις καί τά άλλα πασίγνωστα, τό φετινό
φθινόπωρο σηματοδοτεί τά χαρακτηριστικά
μιας ουσιαστικής άλλαγής τής φάσης γιά τό
κίνημα τών στρατιωτών.
Τί έχει πραγματικά διαφοροποιήσει τούς συ
σχετισμούς, ώστε νά ύποχρεώνει τήν άκαμπτη
γραμμή τού ΠΑΣΟΚ νά έξελίσσεται; Πρόκειται
γιά μιά διαφορά, μιά άναδίπλωση τής καταστο
λής έν δψει τής πολιτικής πλέον ύπονόμευσης
τών έπιτροπών φαντάρων. "Ας δούμε μερικά
στοιχεία πού υπογραμμίζουν αυτή τήν ύπέρβα-

I ση τής φάσης, μέ βάση μάλιστα τούς έσωτεριI κούς συσχετισμούς καί τόν παράγοντα «κίνηI μα».
1. Ή έστω καί άντιφατική ή άποσπασματική
I δραστηριότητα τών έπιτροπών στρατιωτών, στό
βαθμό πού σταθεροποιήθηκε, έπέβαλε τήν πα
ρουσία μιας σοβαρής τάσης: αντίρρησης στην
ύπάρχουσα στρατιωτική θητεία. Ή έλληνική κοι
νωνία άποδέχεται πλέον τό φαινόμενο καί αυτό
είναι όριστικό.
2. Ή πίεση τής βάσης τών κομμάτων, όδήγησε στή σταδιακή άλλά διαρκώς μονιμότερη
ένασχόλησή τους στά ζητήματα τού Στρατού.
Πρώτα τό ΚΚΕ (έσ.), μετά τό ΚΚΕ ("ίδρυση
ΚΕΕΔ τόν Μάρτη ’83) καί τέλος τό ΠΑΣΟΚ,
πολύ τελευταία σέ έπίπεδο νεολαίας.
3. Ή συνεργασία τής « ’Επιτροπής γιά τό
Στρατό» καί τών « 'Επιτροπών στρατιωτών-ναυτών-σμηνιτών» μέ τό χώρο τής εύρύτερης κομI μουνιστικής άνανέωσης (ΚΚΕ (έσ.) — Άνένταχτοι) παρά τίς διαφωνίες στή στρατηγική άντίληψη, έφόσον καταγράφηκε ώς «συμμαχία»
συνέτριψε τά έπιχειρήματα τής στρατιωτικής
ιεραρχίας καί τού 'Υπουργείου "Αμυνας περί:
\ «μηδενιστών - άναρχικών - πρακτόρων τής
Τουρκίας» κλπ.
4. Ή έπιτυχής έμφάνιση τού κινήματος τών
φαντάρων στό τελευταίο Πανσπουδαστικό συ
νέδριο, ή έκλογή στό Κ.Σ. τής ΕΦΕΕ τού
σμηνίτη Φώτη Χουλιάρα καί ή χωρίς κουκούλες
πλέον καί έπώνυμη παρουσία έκπροσώπων τών
« 'Επιτροπών στρατιωτών - ναυτών - σμηνιτώνκαί τών «Δημοκρατικών ένώσεων στρατιωτών
Βορ. Ελλάδας», άλλά καί οί δεκάδες φαντάροι
} μέ ή χωρίς στολή στό θέατρο «Ρουαγιάλ» στίς
; 28.9, μέρα έναρξης τής συνδιάσκεψης τής EC
CO, άνέτρεψαν καί τόν τελευταίο μύθο πού
συντηρούσε τήν παρω χημένη κυβερ νη τικ ή
γραμμή.
5. Ή ίδια ή διοργάνωση τής 6ης Συνδιάσκε
ψης τής ECCO, μέ τίς έπώνυμες καταγγελίες

τών Τάσου Τσαούσογλου (12 ΕΜΑ Έβρος), Χάρη
Βαφειάόη (Σαμοθράκη) σάν συνέχεια τής άνοιχτής έπιστολής τού καταδρομέα Μουρατίόη, εΐ- j
ναι πλέον φανερό πώς δέν μπορούν νά ξορκίζο- !
νται σάν φαινόμενα «υποκινούμενα» ή «περιθω
ριακά» άπ' τήν Κυβέρνηση.
"Αν αύτά είναι κάποια άπ' τά κύρια στοιχεία
πού υπολογίζονται στό παιχνίδι κυβέρνησης-κινήματος, καί άν σκεφτοΰμε τίς δεκάδες χιλιάδες
τών άνυποτάκτων έξωτερικοΰ άλλά καί έσωτερικού, τίς μαζικές λιποταξίες, τίς άπόπειρες, τούς
αύτοτραυματισμούς, τίς άνυπακοές κλπ., τότε
εύκολα συνάγουμε, πώς ή κοινωνία άναγνωρίζει
τήν τάση τού κινήματος γιά τόν στρατό ώς
άπολύτως υπαρκτή καί δικαιολογημένη. Ή κυ
βέρνηση καί πιό ειδικά τό ΠΑΣΟΚ ώς κίνημα
«συλλέκτης τών συμπεριφορών καί Ανησυχιών τοΰ
λαού» έντέλλεται νά απαντήσει, τόσο ιδεολογι
κά όσο καί πρακτικά στά αιτήματα τών φαντά
ρων άλλά καί τής νεολαίας γενικά.
Σ τ η ΝΕΑ ΦΑΣΗ τό ΠΑΣΟΚ υποχρεώνεται
νά άναζητήσει τήν πιό συμφέρουσα λύση, στήν
προσπάθειά του νά άναγνωρίσει μέ κάποιο τρό
πο αύτό τό υπαρκτό κίνημα. Σημαίνει λοιπόν !
πώς πρέπει νά άπομονώσει τήν πιό συντηρητική I
του πτέρυγα καί μαζί της, άφοΰ τήν άναδείξει σέ
έγκυρη, νά διαπραγματευτεί. Ή έστω νά δη
μιουργήσει πολιτικό ζήτημα, σέ πρώτη φάση, !
γιά νά όιαλ.ύσει τήν όποια συνεργασία τών
διαφορετικής ιδεολογικής άποψης κινήσεων
γιά τόν στρατό.
Ή συνδιάσκεψη τής ECCO ήταν τό πεδίο
τών πρώτων δοκιμών μιας τέτοιας «νέας» πολι
τικής. 'Ανίκανο νά παρέμβει άπ’ ευθείας τό
ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε τήν έπιρροή του σ ' ë- 1
ναν Φινλανδό άντιπρόσωπο τής VML (!) γιά νά
διαμεσολαβήσει ώστε νά προστατευθεϊ ή έλλη
νική κυβέρνηση άπό πιθανές άμεσες καταγγε
λίες έναντίον της.
21

(Γ/ΟίΐίίΤΠΤΤΚ

ί

22

Ή χονδροειδής αυτή ένέργεια τής Φινλανδικής άνιπροσωπείας παρά λίγο νά τινάξει στόν
άέρα τή συνδιάσκεψη. Αύτή ή έκτροπή λίγο
Ελειψε νά «υποχρεώσει» σέ άποχώρηση τήν
« ’Ε πιτροπή γιά τον στρατό» άπ ' τήν ECCO.
”Αν μάλιστα ληφθεΐ ύπόψη ή πολύ συντηρη
τική γραμμή τής « Επιτροπής γιά τά δικαιώματα
τών φαντάρων» (έπιρροή του ΚΚΕ έσ.) καί ή
κοντόθωρη τακτική της, νά έκμεταλλευτεΐ δη
λαδή τήν πιθανότητα παραμονής της ώς τής
μοναδικής τάσης πού έκπροσωπεΐ τούς Ελληνες
φαντάρους στήν ECCO, τότε εύκολα άποδεικνύουμε πώς γιά τό σχέδιο τού ΠΑΣΟΚ καί τό
ήθος τής νέας πολιτικής του προσπάθειας, ύπάρχει έδαφος.
'Αλλά καί ή ΚΕΕΔ όσμιζόμενη τή διάσταση
πού Επαιρνε αύτή ή ιστορία, Εσπευσε μέ τή
σειρά της νά έπωφεληθεϊ. Μοιράζοντας Εκτενές
κείμενο σ ' όλους τούς ξένους άντιπροσώπους
τόνιζε:
■ τή μοναδικότητά της στήν υπόθεση τού
έκδημοκρατισμού τών 'Ενόπλων Δυνάμεων
■ υπονοούσε τήν έξολόθρευση τών ριζοσπαστι
κών τάσεων πού «πλαστά» Εκπροσωπούν τήν
'Ελλάδα στήν ECCO.
Καί πάλι μέσω τής Φινλανδικής άντιπροσωπείας, πού πρέπει νά σημειωθεί περιείχε: Εναν
φιλο-σοβιετικό, Εναν φιλο-ΠΑΣΟΚ, Εναν συ
ντηρητικό καί Εναν σοσιαλδημοκράτη, ή ΚΕΕΔ
συντάχτηκε στήν προσπάθεια περιορισμού τού
ψηφίσματος γιά τήν 'Ελλάδα.
Μάλιστα κατά τήν άγωνιώδη συζήτηση γιά
τό ψήφισμα, καί οί τού ΚΚΕ (έσ.) κάνοντας
«ένωτική» υποχώρηση, δέχτηκαν μιά διατύπω
ση πού άναγνώριζε στήν Ελληνική κυβέρνηση
καλές προθέσεις γιά τά αιτήματα τών φαντάρων.
Αύτή ή έξέλιξη πού χαροποίησε ιδιαίτερα τούς
Φινλανδούς κυρίως, άλλά καί τούς Δανούς,
περιέπλεξε περισσότερο τά πράγματα. Έ τσ ι τό
τελικό ψήφισμα γιά τήν Ε λλάδα, μετά τήν
Επιμονή τών « ‘Ε πιτροπών στρατιωτών-ναυτών
καί σμηνιτών» δέν περιέχει ούδεμία μνεία στή
στάση τής Ε λληνικ ής κυβέρνησης, προκειμένου νά περιληφθεί πρόταση πού νά τής άναγνωρίζει κάποιο «θετικό Εργο».
Στή συνέχεια ή έπαφή τής ΚΕΕΔ στά γραφεία
της, μέ τήν ’Εκτελεστική γραμματεία τής EC
CO καί όρισμένους άπ' τούς συντηρητικούς
άντιπρόσωπους, όπως έπίσης ή ήδη τακτική της
Επικοινωνία μέ τήν « Επιτροπή γιά τά δικαιώματα
τών φαντάρων», πιστοποιούν τό νέο ένδιαφέρον
τής ΚΕΕΔ γιά τόν Ελεγχο τών κινήσεων περί
τόν στρατό.
Σέ τελευταία άνάλυση, τό μοντέλο τού «διανεολαιΐστικου» χωρίς φυσικά τήν ΟΝΝΕΔ, εί
ναι μιά Επιλογή τού ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ,
Εφόσον φυσικά Εξοβελίζεται ή « Επιτροπή γιά τό
στρατό» καί οί «κουκουλοφόροι».
Μιά άλλη δύσκολη στιγμή τής συνδιάσκεψης
ήταν όταν τέθηκαν τά άκανθώδη θέματα: Στρα
τός-'Ανεξαρτησία, 'Αντίρρηση συνείδησης, Ε
παγγελματικός στρατός ή κληρωτή θητεία. Τό
τε, ύπό τή μορφή διλημμάτων, δημιουργήθηκε
νέο άδιέξοδο:
α. Ό χ ι στόν Επαγγελματικό στρατό, άλλά καί
ή κληρωτή θητεία, μέ γνωστές τίς συνθήκες
της, μπορεί νά προταθεί άπ' τήν ECCO ώς
Εναλλακτική θέση;
β. Είναι ό στρατός στήν Εύρώπη, υπερασπι
στής τών δημοκρατικών κατακτήσεων ή είναι
κατασταλτικός μηχανισμός πού υπονομεύει τίς
κοινωνικές κατακτήσεις;
γ. Νά άναγνωρίζεται τό δικαίωμα σέ μιά
Εναλλακτική θητεία, γιά τούς άντιρρησίες, άλ
λά ή ECCO θά ένθαρρύνει τούς νέους σ ' αύτή
τήν κατεύθυνση ή θά προτείνει τήν ύποχρεωτική στράτευσή τους ώς γραμμή Εκδημοκρατι
σμού τού στρατεύματος;
Έ ν τέλει, μέ τήν πολύ θετική στάση τών

ΣΤΡΑΤΟΙ

'Ολλανδών τής VVDM, τής Γερμανικής συμμε
τοχής καί τών Γάλλων τού I.D.S., άλλά καί μέ
τήν άνοχή Αύστριακών (VDSO) Βέλγων (SOLAC), Σουηδών (VA) βρέθηκε μιά φόρμουλα
όπου ή « ‘Ε πιτροπή γιά τό στρατό» (είναι μέλος
τής ECCO άλλά στήν ’Αθήνα άντιπροσωπεύθηκε άπό στρατευμένους τών Επιτροπών φαντά
ρων) διατήρησε τίς Επιφυλάξεις της.
Δηλαδή, διατήρησε τό δικαίωμα νά έπανέλθει
στά Επίμαχα ζητήματα όταν όλοκληρώσει τό
διάλογο στό Εσωτερικό τών Επιτροπών φαντά
ρων καί ταυτόχρονα νά μή δεσμεύεται άπ' τίς
θεωρούμενες «δεξιές» θέσεις τής ECCO. Καί
σ' αύτή τή διένεξη ή άλλη Ελληνική συμμετοχή
λειτούργησε άρνητικά ώς πρός τή συνοχή τού
Ελληνικού κινήματος. Διαθέτοντας ξεκαθαρι
σμένες στρατηγικές άντιλήψ εις, εύθυγραμμίστηκε μέ τίς πιό συντηρητικές μερίδες τής
συνδιάσκεψης.
Χαρακτηριστικές ήταν οί έρωτήσεις πρός τόν
εισηγητή φαντάρο τών « 'Επιτροπών Στρατιωτών-Ναντών-Σμηνιτών» γιά τό πώς: «διασφαλίζε
ται τό Αξιόμαχο τού ίλληνικοϋ στρατού» ή τό «άν εί
ναι κατάκτηση γιά τήν έλληνική κοινωνία ό μή έπαγγελματικός στρατός».
Αύτοΰ τού είδους οί έρωτήσεις πού κυρίως
θέτει ή έξουσία καί ή στρατιωτική ιεραρχία
έκπλήσσουν όταν προέρχονται άπ' τήν άνανεωτική άριστερά.

Η

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τού ψηφίσματος τού Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «περί τού δικαιώματος τού
συνεταιρίζεσθαι τών στρατιωτών», σήμερα άπο
κτά μιά άδιαμφισβήτητη έπικαιρότητα. Σ’ αύ
τοΰ τού είδους άκριβώς τίς Εξωτερικές πιέσεις,
όφείλεται κατά μεγάλο μέρος ή τροποποίηση
τών κυβερνητικών χειρισμών σχετικά μέ τό
ζήτημα τού στρατού.
Σέ άλλο κείμενο Εξηγούμε τά πρώτα δείγματα
τών κυβερνητικών άλλαγών, σάν άποτέλεσμα
καί τών κοινωνικών συσχετισμών καί τών πολι
τικών Επιλογών στό Εσωτερικό. Αύτή ή πανθομολογούμενη «καθυστέρηση» τών Εκσυγχρονι
σμών στό Στρατό σήμερα πρέπει νά ξεπεραστεί.
Οί ιδέες πού χρόνια τώρα κυριαρχούν σ ’ εύρύτατα στρώματα στήν Εύρώπη, καί γίνονται
θεσμοί γιά τίς εύρωπαϊκές κοινωνίες, πρέπει νά
περάσουν καί στήν Ελλάδα.
Δέν είναι λοιπόν μόνο τό κίνημα γιά τόν
Στρατό, πού άλλωστε δέν περιβάλλεται άπό
κάποια Εξαιρετική αίγλη, ούτε ή δεδομένη κοι
νωνική δυσαρέσκεια πού ύποχρεώνει τό ΠΑ-

Η
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ τής 'Αθήνας πράγματι,
δέν άποτέλεσε τίποτα σημαντικό στό Επίπεδο
τής στρατηγικής τού κινήματος. 'Αντίθετα, θά'λεγε κανείς, πώς ό προβληματισμός στό Εσω
τερικό τού κινήματος στή χώρα μας, είναι πολύ
πιό προχωρημένος. Ή Εστω καί τραυματισμένη
Ενότητα τής Ελληνικής παρουσίας, πρέπει όμως
νά θεωρείται έπιτυχία. Μέ τήν παραμονή τής
« ’Επιτροπής γιά τό στρατό» στήν ECCO, τουλά
χιστον γιά τό κοντινό μέλλον, καθυστερεί ή είσβολή τών κοινοβουλευτικών Ελληνικών δυνά
μεων στήν ECCO, πού θά άπονεύρωνε τήν όποια
σχέση διαθέτει σήμερα μέ τούς άγωνιζόμενους
φαντάρους.
’Απ' τήν άλλη μεριά, τό ίδιο τό γεγονός, ή
προβολή του καί οί διεργασίες μεταξύ τών
έπιτροπών τών στρατιωτών άπέδωσαν. Ή Επι
m
λογή τής DE FACTO νομιμοποίησης μιας
μορφής συνδικαλισμού στό στρατό, είναι ή
γραμμή τής περιόδου.
Ή υιοθέτηση τών αιτημάτων τών άντιρρηm
σιών καί τών άνυποτάκτων άπ' τό κίνημα τών
στρατιωτών άποκτά μεγάλο ένδιαφέρον. Έ τσ ι
ύπογραμμίζεται ή εύρύτητα τής ύπόθεσης πού
θά περιγράφαμε ώς »τάση Αμφισβήτησης τής m
στρατιωτικής θητείας».
■ Ένώ λοιπόν ό υπουργός δικαιοσύνης Γ.
Μαγκάκης συγκροτεί Επιτροπές, γιά τήν άναμόρφωση τού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
καί τής δομής τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
■ Ένώ άπ' τόν προσεχή Γενάρη θά 'χουμε
τούς πρώτους 5.000 μισθοφόρους τών LEO W
PARD.
■ Ένώ όλα δείχνουν πώς ή πολιτική τής
κυβέρνησης τροποποιείται, τό κίνημα γιά τό
στρατό, καλείται νά Επισπεύσει τίς κινήσεις
του. Νά βγει άπ’ τήν «ήμι-παρανομία» του,
χωρίς θυσίες φυσικά, νά ύπερβεί τά όρια τής
άπλής καταγγελίας, νά πολιτικοποιήσει τήν
παρέμβασή του.
Κυρίως νά διατηρήσει τόν πλουραλισμό καί
τήν αύτονομία του, χωρίς νά άποφεύγει τό ιδεο
λογικό βάθαιμα καί τήν κριτική του.
Στή νέα φάση κρίνεται τό άν τό κίνημα θά
κάνει θαρραλέα στροφή στήν κατεύθυνση: Αμφι
σβήτησης τού στρατού, ή άν θά ένσωματώνεται
κάτω άπ’ τούς Εναγκαλισμούς τού κράτους, στίς
Εκσυγχρονιστικές του Επιδιώξεις.
Δημήτρης Τρίμης
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ΣΤΡΑΤΟΙ
Η

ανήθικη ιστορία
ΣΟΚ νά άλλάξει στάση άπένανπ στίς διεκδική
σεις τών φαντάρων.
Στήν αίτιολογική έκθεσή του (1-1387/83) ό
εισηγητής του έν λόγω ψηφίσματος, Johannes
Wilhem Peters (μέλος τής σοσιαλιστικής όμάδας, εύρωβουλευτής του SPD) σέ πολλά σημεία,
στρέφεται ευθέως κατά τοϋ καθεστώτος τής
στρατιωτικής θητείας στήν 'Ελλάδα.
Γιά παράδειγμα ή παράθεση τών άντιφάσεων
στό έλληνικό Σύνταγμα ή ή άναφορά στό Νόμο
643/1977, πού στό άρθρο 5 έδάφιο 2: « ‘Α παγό
ρευα στοάς στρατιωτικούς νά συνέρχονται σέ ένώσεις ή νά ιδρύουν έπαγγελματικές όργανώσεις»,
είναι πρόβλημα γιά τήν έξωθεν καλή μαρτυρία
τής έλληνικής κυβέρνησης. Ά π ’ τήν άλλη με
ριά, οί διατυπώσεις τής έκθεσης PETERS, όπως:
«Ο'ι στρατιωτικές υποχρεώσεις, όπως ΰπακοή, ή
πειθαρχία, ή Εχεμύθεια καί ή συγκρατημένη συμπε
ριφορά στίς δημόσιες έμφανίαεις, μπορούν νά οδη
γήσουν στόν περιορισμό τών άτομικών δικαιωμά
των» γιά τήν έλληνική πραγματικότητα ήχοΰν
σάν έξτρεμισμοί!
Αύτά πού ή νομική έπιστήμη στήν Εύρώπη
(ούτε κάν κάποια άριστερά) πιστεύει γιά τό
ρόλο — ιδεολογικό καί κατασταλτικό — τής
στρατιωτικής θητείας, στή χώρα μας θεωρού
νται άκρότητες. Έ ν όλίγοις ή μέση συνείδηση
τής Εύρώπης γιά τό στρατό είναι άδύνατον
στήν Ε λλάδα νά έξοβελίζεται ώς αιρετική.
Αυτή άκριβώς τήν άντίφαση προσπαθεί τό ΠΑΣΟΚ νά ύπερβεί.
Είναι έπιτακτικός γιά τήν κυβέρνηση Ενας
ελιγμός εύθυγράμμισης.
Αυτή ή πίεση δέν προέρχεται μονάχα άπ’ τό
ΠΑΣΟΚ ώς κόμμα, άλλά καί άπ’ τήν πλευρά
τής στρατιωτικής ιεραρχίας έχει τεθεί ζήτημα
γιά κάποιες «διευθετήσεις».
Ή κατεύθυνση αύτών τών άναπροσαρμογών,
βεβαίως δέν μπορεί νά άμφισβητεΐ τόν άκρογωνιαίο λόγο συγκρότησης τού στρατού. Ά λλά ό
ίδιος ρόλος μπορεί νά παίζεται μέ άλλους
τρόπους.
Ά λλά άς δούμε τό ψήφισμα.
Κυρίως άφορά τίς χώρες: Ε λλάδα, Γαλλία
καί ’Ιταλία όπου δέν ισχύει τό δικαίωμα τού
συνδικαλισμού γιά τούς φαντάρους.

ΨΗΦΙΣΜΑ
περί του δικαιώματος
του συνεταιρίζεσθαι τών στρατιωτικών
Τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
-Έχοντας υπόψη τήν πρόταση ψηφίσματος πού
υπέβαλαν οί βουλευτές Schall, Klepsch, Vergeer,
Tindemans, Habsburg, Janssen Van Raay, Bocklet, K.
Schon, Rinsche, Notemboom, Walz, Hahn, Von Has
sel, Penders, Malangre, Fuchs, Brok, Früh καί Mer
tens περί τού δικαιώματος τού συνεταιρίζεσθαι τών
στρατιωτικών (ΐγγρ. 1-323/81).
- Έχοντας υπόψη τήν έκθεση τής Νομικής Επιτρο
πής (ΐγγρ. 1-1387/83),
α) Έπισημαίνοντας τή Γενική Διακήρυξη τών Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων (πού γνωστοποιήθηκε άπό τή
Γενική Συνέλευση τών 'Ηνωμένων Εθνών στίς 10
Δεκεμβρίου 1948), κυρίως τό άρθρο 20 αυτής (δικαίω
μα τοϋ συνέρχεσθαι καί τού συνεταιρίζεσθαι), τήν
Εύρωπαϊκή Σύμβαση γιά τήν Προστασία τών Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων καί θεμελιακών Ελευθεριών, ή
οποία ύπογράφηκε στίς 4 Νοεμβρίου 1950 στή Ρώμη,
κυρίως τό άρθρο II αύτής (δικαίωμα τού συνέρχεσθαι
καί τού συνεταιρίζεσθαι), καθώς καί τό άρθρο 3 τού
Εύρωπαϊκοΰ Κοινωνικού Χάρτη.
β) Έχοντας υπόψη τό ψήφισμα τής Κοινοβουλευτι
κής Συνελεύσεως τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης τής
8ης Μαιου 1979, τό όποιο Επιτρέπει στούς άστενό
ρους, στά όργανα τής στρατονομίας, στούς στρατιωτι
κούς καί στούς στρατιώτες, οί όποιοι Εκπληρώνουν
άστυνομικά καθήκοντα, νά ιδρύουν Επαγγελματικές
όργανώσεις, νά προσχωρούν σ ' αυτές καί νά παίζουν
σ ’αυτές ενα Ενεργό ρόλο,
γ) Έν δψει τής όιαπιστώσεως τής Κοινοβουλευτι
κής Συνελεύσεως, άτι τέτοιου είδους έπαγγελματικές
Ενώσεις πρέπει νά έχουν τό δικαίωμα νά συμμετέχουν
στις διαπραγματεύσεις, οί όποιες άφοροΰν τά Επαγγελ
ματικά καί κοινωνικά συμφέροντα τών μελών τους,
δ) Εκτιμώντας τό γεγονός δτι οί στρατιώτες, τόσο
Εκείνοι οί όποιοι Εκτελοΰν τήν υποχρεωτική θητεία
τους, όσο καί αύτοί πού έχουν καταταγεϊ γιά μεγαλύτε
ρο χρονικό διάστημα στό στράτευμα δέν Επιτρέπεται
νά Απομονώνονται άπό τή δημοκρατική κοινωνία καί
δτι πρέπει καί οί ίδιοι νά ζήσουν τή Δημοκρατία τήν
όποια προστατεύουν,
ε) Μέ βάση τήν άρχή δτι ό στρατιώτης πρέπει νά
Αντιμετωπίζεται σάν πολίτης μέ στολή,
στ) Έχοντας υπόψη δτι ή άπεργία δέν μπορεί νά
θεωρηθεί σάν μέσο γιά τήν Επίλυση τών κοινωνικών
προβλημάτων τών στρατιοηών,
1. Καλεί δλα τά κράτη μέλη τής Εύρωπαίκής
Κοινότητας νά χορηγήσουν τό δικαίωμα στούς στρα
τιώτες τους σέ καιρό ειρήνης νά ιδρύουν Επαγγελματι
κά σωματεία γιά τήν προστασία τών κοινωνικών τους
συμφερόντων, νά προσχωρούν σ ’αύτά καί νά παίζουν
Εκεί δραστήριο ρόλο.
2. Υποστηρίζει μιά Εναρμόνιση τών νομικών διατά
ξεων τών μεμονωμένων κρατών λαμβάνοντας υπόψη
τά καθοριστικά άρθρα τής Γενικής Διακηρύξεως τών
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τών Ηνωμένων Εθνών,
τής Συμβάσεως τού Εύρωπαϊκοΰ Συμβουλίου γιά τήν
Προστασία τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καί θε
μελιωδών Ελευθεριών καθώς καί τού Εύρωπαϊκοΰ
Κοινωνικού Χάρτη.
3. Αναθέτει στόν Πρόεδρό του νά διαβιβάσει τό
ψήφισμα αύτά πρός τό Συμβούλιο, καθώς Επίσης καί
τούς Υπουργούς τής Εύρωπαίκής Κοινότητας, οί
όποιοι συνέρχονται ατό πλαίσιο τής πολιτικής συνερ
γασίας. μέ τήν Εντολή νά διαβιβάσουν περαιτέρω τό
ψήφισμα αύτό στά Αρμόδια γιά τό θέμα αύτό υπουργεία
καί τά κοινοβούλια τών κρατών μελών μέ τήν παρά
κληση νά Εκπονήσουν γνωμοδότηση.

ΣΤΑΣΗ τής έλληνικής άντιπροσωπείας
στή συζήτηση πού άκολούθησε τήν πρόταση
Peters, στίς 12 τού περασμένου Α πριλίου είναι
άκρως ένδιαφέρουσα. Τό ΠΑΣΟΚ, ή Ν.Δ. όπως
καί τό Κόμμα τών Προοδευτικών καί τό ΚΟΔΗΣΟ, άγνόησαν τό ζήτημα άπέχοντας. Μοναδικές
παρουσίες, τό ΚΚΕ καί τό ΚΚΕ (έσ.). Ά ς
θυμηθούμε τίς τοποθετήσεις τους, άλλωστε δέν
μίλησαν πολλοί έπί τού θέματος. Οί Γάλλοι
I κομμουνιστές, έκτιμώντας ώς θετικό τό έργο
; τής Κυβέρνησής τους μετά τό ’81 (αύτά πρίν τό
διαζύγιό τους μέ τό Σοσιαλιστικό Κόμμα) καί
δυσπιστώντας στίς προθέσεις τού Peters, άφού
δέν άναφέρεται στούς μονίμους ύπαξιωματικούς
καί άξιωματικούς(ί) καταψήφισαν τήν πρόταση
ψηφίσματος.
Ό κος Έφραιμίδης τού ΚΚΕ, γραπτώς συμ
φώνησε γενικά, θέτοντας όμως τίς άκόλουθες
«τροπολογίες».
1. Νά άναγνωρίζεται τό ίδιο δικαίωμα καί
στούς μονίμους, άνεξαρτήτως βαθμού.
2. ’Εκεί πού γράφεται «οί στρατιώτες προστα
τεύουν τή δημοκρατία» ζήτησε νά συμπεριληφθούν όλοι οί στρατιωτικοί.
3. Νά δοθεί έμφαση στό διάβασμα έφημερίδων.
Ό άναγνώστης, έχοντας ϋπόψη τό τελικό
ντοκουμέντο μπορεί νά άντιληφθεί, πώς ή Επιμο
νή τού ΚΚΕ σ ’ αυτές τίς τροπολογίες είχε
άπλώς τήν έννοια: τής (πάση θυσία) καταψήφι
σης τής πρότασης.
Πράγματι, ό Εύρωβουλευτής τού ΚΚΕ άφού
τόνισε καί τό έξής:
«το Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέν ΐχει αρμοδιότη
τα νά προωθήσει τά παραπάνω θέματα, παρά μόνο
μέ διατύπωση ευχής ή προτροπής σέ ψήφισμά του.
Διαφορετικά θά παρενέβαινε σέ ζητήματα Εσωτερι
κά καί συνταγματικά τών κρατών μελών».
Τελικά τό καταψήφισε.
Άφού τό ΠΑΣΟΚ καί ή Δεξιά τήρησαν σιγή
ιχθύος, τό ρόλο τής υπεράσπισης τού δικαιώμα
τος τού έλληνικού άστικού κράτους νά όργανώνει όπως θέλει τίς στρατιωτικές του υποθέσεις,
άνέλαβε τό ΚΚΕ. Ε κ τός κλίματος ξενοφοφίας
καί πατριωτισμού τών έλλήνων Ευρωβουλευ
τών, έτέθη μονάχα ό Λ. Κύρκος τού ΚΚΕ (έσ.).
Καταγγέλλοντας «τούς καταπιεστικούς θεσμούς
πού υπάρχουν άκόμη στή χώρα μας» ό Λ. Κύρκος
υπερψήφισε τήν έκθεση Peters.
Αύτή ή περιπέτεια στό Στρασβούργο, ουδέπο
τε είδε τό φώς τής δημοσιότητας στήν Ε λ λ ά 
δα. Ό Δροσογιαννισμός καί ή «αύτολογοκρισία» τού Τύπου πέτυχαν νά άποκρύψουν μιά
άκόμα άπάτη τών «δημοκρατικών δυνάμεων».
Είναι λοιπόν εύκολο στήν Ε λλάδα, τό παράρ
τημα τοϋ ΚΚΕ, ή ΚΕΕΔ, νά «ζυμώνει» περί
έκδημοκρατισμοΰ καί νά κρατάει καθυστέρηση
στούς ταλαιπωρημένους Κνίτες φαντάρους, ένώ
τό Κόμμα νά συμμαχεί στήν Εύρωβουλή μέ τά
πιό άντιδραστικά καί σωβινιστικά στοιχεία της,
έναντίον άκριβώς αύτών, πού γιά έσωτερική
κατανάλωση προβάλλει. Τό ΠΑΣΟΚ διά τής
μεθόδου τής άπουσίας, άπέφυγε τουλάχιστον τίς
έπικρίσεις τής Σοσιαλιστικής όμάδας πού συνη
θίζει νά «ένοχλεί» τά μέλη της όταν διαφορο
ποιούνται.
Νά λοιπόν πού άπ’ τή μετωπική άντίθεση τών
κοινοβουλευτικών δυνάμεων πρίν μερικούς μή
νες, μέ τίς στοιχειώδεις έπικλήσεις γιά άλλαγές
στό καθεστώς στράτευσης, φτάνουμε στή σημε
ρινή έρωτοτροπία τού ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ μέ
τήν ECCO. Τήν ECCO πού πέρυσι ήταν «διε
θνές κέντρο άναρχισμοΰ» ή «άντικειμενικά προβοκατόρικη».
Δημήτρης Τρίμης
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1 Ο ΥΠΟΚΩΦΟ ουρλιαχτό τοΰ πό
νου πού άκουγόταν στην ταράτσα
τοΰ κτιρίου τής όδοΰ Κολοκοτρώνη
8, διατάρασσε τήν ήσυχία τής πνιγη
ρής άπό τή ζέστη καί τήν ύγρασία
νύχτας. Ή ταν περασμένες τρεις.
Τά φώτα τοΰ γραφείου τής Διεύ
θυνσης στόν πέμπτο όροφο ήταν άνοιχτά. «Είναι σίγουρο», είπε ξερά ό
Σεραφείμ. «Τά σ τοιχεία γιά τήν
ΠΥΡ-ΚΑΛ κατά τοΰ Σωτηρλή ήταν
χαλκευμένα. Τοΰ τά ’δώσε ό Άρσένης!!... Ήθελε νά παγιδεύσει καί τήν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ...» «’Ομολόγη
σε...;» ρώτησε ό Πότης. « Ό χι άκόμα... Πόσο όμως θά άντέξει στή φά
λαγγα...» 'Υπάρχει καί ή εικονική
έκτέλεση...» σφύριξε άτάραχα καί
ψυχρά ό Σεραφείμ. Ό Πότης έπιασε
τό κεφάλι του καί έκλεισε τά μάτια
του... Είχε άνατριχιάσει... Αυτά οϋτε
στήν προδικτατορική ΕΔΑ δέν γινόντουσαν... Μέ κόπο καί φρίκη προ
σπάθησε νά διώξει άπό τό μυαλό του
τήν είκόνα τοΰ Ίμπραχήμ τής ’Αλ
λαγής στά σαδιστικά του παιχνίδια...

Ε π ιχ ε ιρ ώ r . ν »
δ Π Ω Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
^ Τ Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ταράτσα, δύσκο
λα διέκρινε κανείς τήν άλλοιωμένη
άπό τόν τρόμο καί τόν πόνο φυσιο
γνωμία τοΰ τύπου πού ήταν δεμένος
πάνω στόν πάγκο.
«’Ομολόγησε κάθαρμα!» φώναξε
άπειλητικά ό άλλος, πού ήταν όρ
θιος, καθώς μέ τό μεγάλο ξύλο πού
κρατοΰσε στά χέρια του, χτύπησε γιά
μιά άκόμα φορά μέ λύσσα τίς γυμνές
πατούσες... Ό Άρατζαφέρης ξανα
κοίταξε... Δέν πίστευε στά μάτια
του!! Ό Γιώργος Μασσαβέτας, ό
Γιωργής, τό άγνό λαϊκό παιδί τής
Κοκκινιάς, ίδρωμένος καί γεμάτος
έξαψη, μέ άλλοιωμένα άπό τό μίσος
τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου
του, ξανασήκωσε άπειλητικά το ξύ
λο... «Αλαζόνα!!» φώναξε μέ περι
φρόνηση, καθώς τό κατέβασε άλύπητα στά γυμνά πόδια τοΰ δεμένου στόν
πάγκο τύπου πού έβγαλε ένα πνιχτό
άπό τόν πόνο μουγκρητό. ' Ο Άρατζαφέρης προσπάθησε μέσα στό σκο
τάδι νά διακρίνει τό πρόσωπό του.
Ό ταν τόν άναγνώρισε τινάχτηκε σάν
νά τόν είχε χτυπήσει ήλεκτρικό ρεύ
μα. Ναί... αυτός ήταν, ό Τσουπαρόπουλος, ό άνθρωπος τοΰ Άρσένη
στήν ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.
«Λέγε! Μίλα! Είναι μάταιο νά άντιστέκεσαι... ’Από δώ δέν βγήκε
κανένας ζωντανός... χωρίς νά όμολογήσει...» συνέχισε νά φωνάζει μειδιώντας σαδιστικά ό Μασσαβέτας
καθώς έριχνε νερό στό πρόσωπο τοΰ
μισολιπόθυμου Τσουπαρόπουλου...
Ό Άρατζαφέρης ένιωθε παράξε
να... άηδιασμένος βλέποντας τούς
δύο συντρόφους τής Αλλαγής νά
συζητούν μ’ αύτό τόν τρόπο... «Πού
μπορεί νά όδηγήσει ό Τριτοδρομικός
σοσιαλισμός τόν Άνθρωπο!!» φιλο
σόφησε καί προσπάθησε νά άποφύγει νά σκεφτεϊ τί θά γινόταν άν ήσαν
καί λενινιστές... Θυμήθηκε τήν ΕΛΕ
ΝΗ τοΰ Γκατζογιάννη καί άνατρίχιασε άπό φόβο καθώς πέρασε άπό τό
μυαλό του ή Ιδέα στή θέση τοΰ
Μησσαβέτα νά ήταν ένας άπό τούς
άδελφούς Σκεύη... « Ό σοσιαλισμός
κάνει άγνώριστους τούς άνθρώπους...» μουρμούρισε μέ τρόμο όταν
είδε νά στήνουν τόν Τσουπαρόπουλο
γιά έκτέλεση...»
«Γιά τελευταία φορά... Αλαζόνα
όμολόγησε!!» φώναξε ό Μασσαβέ
τας... Καθώς τά όπλα άρχισαν νά
κροταλίζουν άκούστηκε ή έξασθενισμένη φωνή τοΰ Τ σουπαρόπου
λου....« Ζήτω ό Άντρέας... Ζήτω τό
ΠΑΚ Αμερικής... θά τόν σηκώσου
με τόν ήλιο σίγουρα ναί!... σίγουρα
ναί!!»

Η

ΜΑΥΡΗ άθόρυβη Μερσεντές
έτρεχε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, στόν
άσφαλτοστρωμένο δρόμο τής έθνικής όδοΰ Κορίνθου-Πατρών. Οί πέ
ντε έπιβάτες της ήταν νευρικοί καί
άμίλητοι. ' Ο Ά κ ης πού καθόταν
δίπλα στόν όδηγό άναψε τσιγάρο.
Κοίταξε τό κοντέρ. Ό δείχτης ήταν
μόνιμα κολλημένος στά διακόσια.
«Μένιο πρόσεχε... Μην τρέχεις τόσο
πολύ...» είπε. «Μήν φοβάσαι, τόν
ξέρω τό δρόμο καλά...» Στό πίσω
κάθισμα ό Κατσανέβας μονολόγησε:
«Πρώτα έφαγαν τόν Σωτηρλή... Τώ
ρα μάς πήραν τό διαφορικό... πάει
πολύ... Πώς νά άντιμετωπίσει κανείς
τήν άνεργία...» Δίπλα του ό Τσιριγκάκης ψέλλισε «'Εγώ.... γιά τό κα
λό τής Πατρίδας...» «Εύγε σου παιδί
μου!...» είπε ό Μένιος. «Πάντως
σκληρό καρύδι ό Τσουπαρόπουλος!...» άκούστηκε ή φωνή τοΰ πέ
μπτου τής παρέας, τοΰ Μασσαβέτα.
«Άντεξε καί στήν εικονική έκτέλε
ση!! Τά ξέρασε όμως όλα όταν τοΰ
έκανα τόν όρό τής Α λήθειας...»
«"Ωστε άποκάλυψε δτι είναι μασόνος
καί ό Άρσένης τό πουλάκι μου...»
διερωτήθηκε μέ νόημα ό Μένιος.
« Ή Αλαζονεία τους θά τιμωρηθεί
σκληρά!!» σφύριξε μέσα απ’ τά δό
ντια του άπειλητικά ό Ά κης.

Η

ΜΠΛΕ ταμπέλα μέ τά άσπρα
γράμματα καί τό τόξο πρός τά δεξιά
έγραφε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ
ΝΙΑ ΟΠΛΩΝ». Ή μαύρη Μερσε
ντές έστριψε προσεχτικά. Προχώρη
σε περίπου τρία χιλιόμετρα καί στα
μάτησε στήν κεντρική πύλη τής
ΕΒΟ. Ή πάνοπλη φρουρά τούς κύ
κλωσε. Ό Ά κης άνοιξε τό παράθυ
ρο καί πρόφερε τρεις φορές τή λέξη
«Καποδίστριας». Ήταν τό σύνθημα.
Ή πύλη άνοιξε καί ή Μερσεντές μέ
σβησμένα φώτα κατευθύνθηκε στό
κτίριο τής Διεύθυνσης. Πρίν κατέβουν έκαναν τόν τελευταίο έλεγχο
στά όπλα τους. «Ό λα έντάξει» είπε
ψιθυριστά ό Μένιος.
Στόν τρίτο όροφο στό γραφείο τοΰ
Διοικητή, τό φώς ήταν άναμμένο.
Καθισμένοι γύρω άπό τό τραπέζι τών
συσκέψεων συζητούσαν χαμηλόφωνα
τρεις άνδρες. «Αύτό πού έκαναν τοΰ
Πόπωτα θά μοΰ τό πληρώσουν... Θέ
λω Μάκη άπό δώ καί πέρα νά υπολο
γίζεις σέ μένα...» είπε ό Άντώνης.
Ό Βικέντιος σηκώθηκε νευριασμέ
νος. «Μοΰ ’χουν σπάσει τά νεύρα μέ
τό διαφορικό...»
Δέν πρόλαβε όμως νά άποτελειώσει τή φράση του γιατί άπότομα ή
πόρτα άνοιξε καί πετάχτηκαν πέντε
όπλισμένοι τύποι... Τό πρόσωπο τοΰ
Μάκη μέ μιας σκοτείνιασε. «"Ολα τά
πουλάκια μου έδώ!!» πέταξε ειρωνικά
ό Μένιος. «Καί ό είσαγόμενος... βλέ
πω...» συνέχισε σκωπτικά ό Ά κης.
' Ο Μάκης καθώς είδε ότι ήταν περι
κυκλωμένος άπό τή «συμμορία τοΰ
Ωραίου» δέν έχασε καιρό καί μέ μιά
άστραπιαία κίνηση προσγείωσε ένα
δεξιό «ντιρέκτ» στό πρόσωπο τοΰ
Ά κη. Ό Κατσανέβας μέ τόν Τσιριγκάκη έπεσαν πάνω στόν Βικέντιο.
Στό πρόσωπο τοΰ Άντώνη ζωγραφί
στηκε ό τρόμος, καθώς ό Μασσαβέ
τας σαδιστικά άρχισε νά τόν πλησιά
ζει... Ό Μένιος δέν έχασε καιρό,
μπήκε γρήγορα στό διπλανό γρα
φείο. Δέν άργησε νά βρει τό χρημα
τοκιβώτιο. "Ηξερε τό συνδυασμό. "Ε
νιωσε άνακούφιση μόνο όταν πήρε
στά χέρια του τά σχέδια τοΰ διαφορι
κού χωρίς γρανάζι... Ά π ό τό διπλα
νό δωμάτιο άκουγόταν άκόμη ό
σκληρός διάλογος τών συντρόφων
τής Αλλαγής...
Σ τ Ο ΓΡΑΦΕΙΟ τοΰ 'Υπουργού ’Ε
θνικής Οίκονομίας, ή άτμόσφαιρα
ήταν πανηγυρική. Ό Υπουργός άγκάλιασε τόν Τσουπαρόπουλο φανε
ρά συγκινημένος. «Παιδί μου δέν θά
τό ξεχάσω ποτέ... Αυτή ή Ιδέα σου νά
τούς πείσεις ότι είμαι... μασόνος ή
ταν περίφημη... Κατάφερες ό,τι δέν
μπόρεσα έγώ μέ τόσους πολιτικούς
άγώνες... Νά γελοιοποιήσεις τή
«συμμορία τοΰ Ωραίου»., καί νά πει
ό Πρόεδρος τόσα καλά λόγια γιά
μένα... Μήν ξεχάσεις νά διαβιβάσεις
στόν Σεραφείμ καί στά παιδιά τής
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ τήν ευγνωμο
σύνη μου...»

Παν. Παν.
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Μ ικρές αγγελίες - Μικρά μηνύματα
Μνήμες

S.O.S.

Παιδική Λαχτάρα...

Μπαίνει ζεστό τό καλοκαίρι,
σβύνει στόν ούρανό Ενα άστέρι
χοϋ Γιάννη άδειο τό κρεβάτι
κανείς δέν κλείνει άπόψε μάτι.

Οί νεκροί τών κυκλάμινων βολβοί
μέρα τή μέρα, άνέλπιστα, βλασταίνουν
άνέλπιστα σάν πέρσυ, θυμάσαι άγαπημένε;

Χθές βράδυ στής σκοπιάς τήν ξέρα
τοϋ 'κόψε τήν καρδιά μιά σφαίρα
είπαν πώς είν' αύτοκτονία
κι όλα τά φταίει κάποια Μαρία
μά μένα ϋπνος δέ μέ πιάνει
μάνα τόν σκότωσαν τό Γιάννη

Λουλούδι άλικο κι ένα πράσινο φύλλο
δυό μίσχοι νερένιοι
μ' ένα φόρτωμ’ άγάπης καθένας
νά φωλιάζουν κρυφά
στό συρτάρι τού άσπρου γραφείου
— φιλιά καί καλημέρα —
στό σκοτεινό δωμάτιο μέ τίς έφημερίδες
— φιλιά καί καλησπέρα —
στό σίδερο τής ξώπορτας
μήνυμα καί εύχές στίς 13 τού Μάρτη
χαρά γιατί ύπήρχες.

Έχω τελειώσει Αρχαιολογία στήν
'Αθήνα, κοινωνιολογία στό Λονδίνο,
μιλάω Άγγλικά-Γαλλικά, ξέρω γραφο
μηχανή, telex, γράφω ποίηση καί ύποαπασχολούμαι έξοντωτικά.
S.O.S. τηλ. 6713709, 3-5 μ.μ.

Μιά παιδική λαχτάρα μόνιμα
μάς έξουσιάζει...
Μιά παιδική λαχτάρα μόνιμα
κλαίει μέσα μας...
Καί έμείς τή νιώθουμε έντονα...
Τήν ταξιδεύουμε στούς κήπους
τής θάλασσας...
Τήν άνεβάζουμε στά άστέρια...
Γινόμαστε ποιητές γιά χάρη της...
Τής δίνουμε τά πάντα...
Μά ΤΙΠΟΤΑ...
'Ώσπου θά μάς ζητήσει ένα
ΘΑΝΑΤΟ...
Καί ένα ΘΑΝΑΤΟ πού μπορεί
νά είναι ένα χαμόγελο στά
χείλη ένός άνικανοποίητου παιδιού...
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΡΝΗΘΕΙΣ...
("Οποια κοπελιά νιώθει μέσα της...
ένα δυστυχισμένο παιδί...
καί θέλει νά τό γνωρίσει στό
δικό μου... Ά ς μού γράψει...)
«Ένας τραγικός πατέρας 23 χρονών...»
Μιχάλης Τραπεζανλής
Ραγκαβή 60
11475—ΓΚΥΖΗ

Στό Γιάννη

Σοΰ στέλνω μάνα άπ' τό στρατώνα
μιά ματωμένη άνεμώνα
παράπονο πικρό μέ πιάνει
γιατί τόν σκότωσαν τό Γιάννη
Γ. Σαρακινός

Φλόγα
Μιά πίκρα καί μιά λύπη νιώθω κάθε
πρωινό πού ό ήλιος τις άκτίνες του
φανερώνει καί τότε άναλογίζομαι άραγε
ή καινούργια μέρα τί νά μου σκαρώνει.
Τ’ άποτέλεσμα τούτο δέν άργεί νά
φανεί κάθε κίνησή μου είναι καί μιά
πληγή.
"Ασκοπες κινήσεις μέ πολλές υποχω
ρήσεις στόν κόσμο τόν δικό σου, δέν
μπορείς καί δέν πρέπει ν ' αποφασίσεις
γιά τό καλό σου.
Σ' όλα αυτά στά τόσο καταπιεστικά
υπάρχει μιά φωνή μιά κραυγή, πού
φαίνεται πώς κάτι απαιτεί, είναι ή φλό
γα τής άνθρώπινης λογικής πού δέν
έχει τή διάθεση νά πέσει άμαχητί.
Αισθάνομαι ευτυχής σάν βλέπω τή
φλόγα τούτη μέσα μου νά καίει, καί
τούτο διότι ή καρδιά μου θά ξέρει πώς
κάθε τι άπάνθρωπο καί βάναυσο στών
άνθρώπων τίς ψυχές θά έχει σίγουρα
ένα τέλος, άτυχές.
Δέν ξέρω άν όλα αυτά είναι μόνο κά
ποιοι συναισθηματισμοί.
Ένα πράγμα μονάχα νιώθω μέσα μου
νά μέ ένοχλεί πώς είναι άδύνατο κι
άπίθανο νά τά έξαφανίσουν οί καιροί.
Τάσος
Έβρος

Δόρυ
Ή λαμαρίνα είναι σκουριασμένηδίπλα της κεϊται τό δόρυάπλωμένο άπ’ τό βαμμένο νερό'
χιλιάδες σώματα περπατούν πάνω
άπ' τή χαμένη σου μορφή.
Ξάφνου μία ήλιαχτίδα σου δίνει ζωή.
'Αρπάζεις τό δόρυ καί πας νά
τό ρομφίσεις στόν κάθε σου έχθρό.
Βλέπεις όμως πώς δέν μοιάζεις μέ μάς,
είσαι πολύ διαφορετικός.
Τό πρόσωπό σου, τά ρούχα σου,
τό Έγώ σου.
Πού νά άφιερώσεις κάποια νίκη σου;
Στόν Δία, στόν 'Απόλλωνα ή στό Θεό;
Στόν ούρανό ή σέ κάποιο χρυσό τρίπο
δα;
Πρόσεξε όμως τίς πόλεις πού κυριεύεις.
Γιατί κρύβεται μέσα στήν δική σου
έπανάσταση καί ή δική τους!
('Αφιερώνεται σέ κάθε έπαναστατική
σκέψη)
Σπύρος Ρώτσικας
Περιστέρι- 'Αθήνα
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Μήνες γεμάτοι προσμονή καί κυκλάμι
να
νερένια όνειρα
όμοια άχνός πού ξέφυγε μές άπ' τά
δάχτυλά μου
κάτω άπ’ τό φώς τού Ίούνη
Τό φθινόπωρο φέτος άργεί
κι ή βροχή άκόμα δέν φάνηκε
μά τρέμω τήν ώρα πού θάρθουν
στή γλάστρα μέ μίσχους νερένιους
λουλούδια άλικα καί πράσινα φύλλα
Σέ ποιό θυσιαστήριο φέτος νά τ' άποθέσω;
"Αννα

Παπάκι
Πουλιέται, Νήσσα ή Βοσκός (ή άλλοιώς παπάκι HONDA C -50) είδος
ιαπωνικό μέ πτέρωμα γκρι. Ζώο καλο
θρεμμένο, τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:
9341473

«Δυό μέρες στό Βάι»
Μιά μουσική μάς ένωσε,
στό μέσα καλοκαίρι — τό θυμάσαι
Τέτη; —
Στό νιό φεγγάρι, οί φοίνικες,
ίπποτικά ύποκλινόταν,
ένώ τά λυτά μακρυά μαλλιά σου,
στόν άγέρα άνέμιζαν άσύδοτα,
τήν έναστρη νύχτα,
πού βρεθήκαμε στό Βάι.
Έκσταση κάλυπτε
όλες τίς έρωτογενείς σου ζώνες
καί σπαρταρούσες άπό ήδονή,
στό ξεβαμένο τζήν-σου (μέσα),
σκανδαλίζοντάς με...
Μετά τ ’ άλισιβερίσι μας,
έφυγα, τήν έπομένη τ ' άπόγευμα,
κι άφήνοντας τούς δυό ’Ιταλούς
νά παρλάρουνε,
πέρασα μέσα απ' τ ’ άλμυρίκια,
κόντρα στό ήλιοβασίλεμα,
μέ τό α'ιμα νά βράζει άκόμα,
μές στίς κεντρικές μου άρτηρίες.
Ίδαΐος Μπριλλάκης

Ψυγείο
Κάποιος μπατίρης φοιτητής ζητάει μι
κρό ψυγείο σέ καλή κατάσταση καί
μικρή τιμή.
Δημήτρης
9015833-9015873

’Αμφισβήτηση
Δέν είμαι SOSIALISTA
Δέν είμαι COMMOYNIST
Σ’ άγαπάω άκόμα, άλλά
έσύ είσαι κακιά... (’Αριστερά)!
Είμαι ένας Αύτόνομος-Άμφισβητηστής.
Ζητώ άλληλογραφία μέ κορίτσια χωρίς
ταμπού γιά γνωριμία καί έλεύθερες σχέ
σεις - Συμβίωση.
Γράψτε γιά Γιώργο Άριανό
(Τραπεζοϋπάλληλον)
Τ.Θ. (17)
ΑΡΤΑ

Φόβος
Φοβάμαι νά κοιτάζω μέσα στά βάθη τής
καρδιάς
Φοβάμαι γιατί αισθάνομαι τήν παρου
σία σου κάπου στριμωγμένη.
Κάπου περιορισμένη, μέ χιλιάδες προ
σπάθειες
άπομονωμένη καί ξεχασμένη.
Φοβάμαι νά ψάξω τίς άναμνήσεις μου
μήπως δώ τή μορφή σου
νά ξεπηδά μέσα άπ' αύτές.
Φοβάμαι μήπως κάπου διακρίνω τό
βλέμμα σου, τά πράσινα
μάτια σου νά μέ παρατηρούν μέ ειρω
νεία καί κοροϊδία κι άλλοτε μέ κάποια
δόση τρυφερότητας κι έρωτα.
Μήν προσπαθείς νά βγεις άπ' τή θέση
πού σέ φυλάκισα, μήν προσπαθείς νά
πάρεις θέση στό σήμερα πού ζώ
(Στό Γιάννη πού μαθαίνει ιατρική στά
Γιάννενα)
Ελένη
ΑΘΗΝΑ

’Αναπαραγωγή
γνώσεων
’Επειδή στήν Ελλάδα όλοι άνα-παρά
γουν: Όποιος θέλει τό παιδάκι του νά
γίνει ξεφτέρι στά μαθηματικά, φυσική,
χημεία, άς τηλεφωνήσει: 5123149
Χρήστος

Ή χτένα
Γιατρέ καιρός νά βγάλετε τή χτένα
άπό τό τσεπάκι σας καί νά βάλετε
έμένα. Δέν θά 'ναι καλύτερα; Λίγο βα
ριά βέβαια θά 'μαι, άλλά τά πρώτα
χρόνια είναι δύσκολα.
Σάς άγαπώ
Α.Α.
Μάνη

Γιά τήν ’Αγγελική Λ.
Νύχτα καί τ' άστέρια λάμπουν
Ξεχασμένες μουσικές έρχονται καί τυραννάνε τό μυαλό
Κι έγώ, μ' ένα ποτήρι whisky στό χέρι
Ξαγρυπνώ
Νύχτα, χλωμά φώτα μ’ άγκαλιάζουν
'Ολόγυρα καί μέσα μου μ' ένα λειψό
χάδι, καί φεύγουν
Κι έγώ, μ' άγάπες πού φύγαν καί μ'
άλλες πού ποτέ δέν ήρθαν
Ξαγρυπνώ...
Άχιλλέας
Θεσσαλονίκη

Σώστε τό Σέιχ-Σού
ΥΧΟΠ όλε!!

«Γιά τούς φίλους τής Οικολογικής
Κίνησης Θεσσαλονίκης»
Ή ΟΙκολογική Κίνηση, γνωστή άπό
τίς κινητοποιήσεις της ένάντια στή
διάνοιξη τής Ανατολικής Περιφερεια
κής "Οδού πού καταστρέφει τό δάσος
τού ΣΕΙΧ-ΣΟΥ, είναι καταχρεωμένη.
ΟΙ φίλοι λοιπόν άς μήν περιμένουν
νά χρεοκοπήσει γιά νά ένδιαφερθοΰν.
Μπορείτε νά καταθέσετε χρήματα (δυ
στυχώς) σέ κάθε Υποκατάστημα τής
Εθνικής Τράπεζας στόν άνοιχτό λογα
ριασμό: 223/765963-61

Άντώνη- Άντώνη
ό ούρανός βαλτώνει
κι ό τέτοιος σου τεντώνει
έπάνω στό σεντόνι
Άντώνη - Άντώνη
σέ λέγανε καί Τόνι.
Ή μύτη μου ματώνει
καί τό κακό τριτώνει.
Άντώνη - Άντώνη
καμπάνα παντελόνι
τού Τρίτση τό χαρτόνι
ποιός νά τό γιουρτώνει;
Stam-Cat

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π. Μελά 19, τηλ. 231-008

-

Ρόζ

Πιάνο

Επείγον ΡΟΖ μήνυμα
στόν Nylon Captain
— κι άς μοϋ άπαντήσει τηλεφωνικά
μόλις τό διαβάσει —
«Θυμάσαι, άραγε άπόψε
πώς Εχεις ποτίσει
φράουλες καί θυμάρι
τή Ζωή μου όλόκληρη;»
Τό Μπαρμπαδελάκι
(τη νύχτα των γενεθλίων του)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Παίζω πιάνο, είμαι άρκετά προχωρημέ
νη (2η μέση) καί ζητάω κάποιον πού νά
παίζει βιολί, τρομπέτα ή φλάουτο γιά
νά παίξουμε Ετσι γιά τό κέφι μας μαζί
είτε κλασική είτε τζάζ. Τηλέφωνο
8842294
2-6.30 μ.μ. Άντζελα

Χρονογράφημα

Κροκέτες
Μόνο γιά τό κορίτσι μου

Βλάκα
Βρωμοαρχιτέκτονες (γενικώς)
"Αν καί ό ήλιος λάμπει κάπως πιό
χρωματιστά δέν σάς ξεχνάω, μήν τυχόν
καί σάς δώ πουθενά, τρισάθλιοι, καί
προπαντός μή μού μιλήσετε, πάνε δυό
χρόνια κοιλόπονου καί Επιστολών δί
χως παραλήπτη άκόμα, όμως, όνειρεύομαι άκροκέραμα στό κόκκινο μπουρ
νούζι μέσα (Βλάκα! Έ , βλάκα!...)
Ούράνιος Λειβάδιος

Γ ράψιμο
ΜΕ βλέπεις στούς δρόμους τής 'Αθήνα
Μέ βλέπεις Εξω άπό τά τζάμια τού
ήλεκτρικού
περνώντας τά τούνελ.
Μελαγχολείς πίσω άπό τό πιάνο
χάνεσαι στήν είσοδο τού Πολυτεχνείου
Ετσι μοΰ είπες
Καί έγώ σ ' άγαπώ 150 μίλια μακριά
άπό τή Σέριφο

Πότε Δωράκι θά ξανάρθουν οί εύτυχισμένες περσινές μας μέρες; Πότε θά
μού ξαναφτιάξεις έκείνες τίς υπέροχες
κροκέτες σου;
Δοκίμασα ξέρεις κι έγώ νά τίς κάνω,
άλλά μού βγήκαν χάρτινοι λουκουμά
δες. Μή μού στενοχωριέσαι όμως. Κά
ποτε θά τά καταφέρω. "Οπως κάποτε θά
καταφέρω νά σέ άγαπώ όπως σού άξι
ζε'·
Υ.Γ. Έχω τρεις μέρες νά σέ δώ καί
μού λείπεις καί τί κρίμα. Τήν Κυριακή
σού ύποσχέθηκα ότι θά 'ρθω άλλά δέν
θά μπορέσω. Συγνώμη Ετσι;
Νά μέ σκέφτεσαι γιατί τό 'χω άνάγκη
Ό Α.Η.Ο.Σ. σου
Καί όπως πάντα χαιρετισμούς άπό τό
σούζα σου

Μυστικισμός
Μιά μικρή άγγελία καί άπό μένα:
Ά νατολιτική Φιλοσοφία, Μυστικισμός. Μόνο σοβαρές προτάσεις δεκτές.
Γιά άλληλογραφία Τ.Θ. 67216 ΜΕΛΙΣ
ΣΙΑ 15 102 ΑΤΤΙΚΗ

Υ.Γ. Αυτό τό χειμώνα θά πέσει πολύ
γράψιμο Μαιρούλα — ό Κλόουν άνοιξε
Παρασκευή τή μέρα πού σέ ξύπνησα 7
τό πρωί.

Λούκι
Πλατεία... πάλι... πάντα
σά στό σπίτι μας
Καί νά προσέξεις νά πιάσεις
θέση μέ φάτσα στό δρόμο
γιά νά κόβεις κίνηση.

Παγωνιά

Ίδιες παρέες, κουβέντες
ίδιες ματιές άγγίγματα
όλα ίδια κι άπαράλλαχτα
ίδια βασανιστικά...
Άιντε καί χειμωνιάζει
καί μπαίνουμε πάλι
στό ίδιο λούκι
TSAF (όρμητήριο)
μπαράκι, ρεμπετάδικο...
Ρέ παιδιά άς κάνουμε κάτι...
'Αφού ούτε σείς, ούτε έγώ
άντέχουμε άλλο...
Γιάννα

Φιλία
"Αν καί σύ πιστεύεις στήν πραγματι
κή φιλία, τήν είλικρινή άγάπη στό
δημιουργικό διάλογο καί σέ μιά κοινή
προσπάθεια γιά Ενα καλύτερο αύριο
τότε γράψε μου.
Τηλέμαχος Κάλφας
Βελβενδού 8, Κυψέλη
11363 Αθήνα

Χάθηκαν οί φωτιές τού ούρανοΰ
μάς πλησιάζει ή θολούρα τού χειμώνα,
καί δέν έχω κορίτσι...
νά περπατήσουμε χέρι χέρι στις έρημες
παραλίες
νά ξεχαστοΰμε χαζεύοντας τούς στολι
σμένους δρόμους
νά χωθούμε στά χειμερινά σινεμά
νά περιμένουμε τίς λυπημένες γιορτές
νά μάς γεμίζει άνεξήγητη παιδική χα
ρά, στήν υποψία χιονιού
νά κοιτάζουμε τά λυπημένα μας μάτια
νά δικαιολογούμαστε ότι δακρύζουμε
άπό τό κρύο
νά ταξιδεύουμε γιά τή γενέθλια γή τών
όνείρων μας
μ’ Ενα χάδι, άφήνοντας πίσω τήν παγω
νιά — τών άνθρώπων πιό πολύ —
...μά δέν έχω κορίτσι.
Γρηγόρης
Τ.Θ. 76178
17110 — Ν. Σμύρνη

Γκαλερί
Κωστή, καλορίζικη ή καινούρια γκαλε
ρί. Μόνο λησμόνησες τήν έξόφληση
μερικών λογαριασμών.
Ένας φίλος άπό τά Παλιά
'Αθήνα

Ασκήσεις μνήμης
καί άμνησίας
Σ ε ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ τό μόνο πράγμα πού πάει καλά είναι
οί έπέτειοι. Χρόνος βγαίνει, χρόνος μπαίνει, αυτές έκεϊ, άμετακίνητες, στή θέση τους. Επέτειος τής ήττας τών κομμουνιστοσυμμοριτών, έπέτειος τής 'Εθνικής 'Αντίστασης. 'Επέτειος τού
« Ό χ ι» , έπέτειος τοϋ «Ναί». 'Επέτειος γνωριμίας, έπέτειος
γάμων. Κι άπό κοντά οί παρελάσεις. Γιατί παρελάσεις καί
έπέτειοι πάνε μαζί. Σετάκι πού λένε.
Τήν μιά παρελαύνει ό στρατός. Τήν άλλη οί σχολές τών
σωμάτων άσφαλείας. Τήν τρίτη ό στρατός, οί σχολές τών
σωμάτων άσφαλείας καί τά λύκεια. "Ως καί οι «πολιτικές
νεολαίες», άφοΰ έψαξαν τό θέμα έπιστημονικώς, βρήκαν καί
αύτές μιάν έπέτειο, γιά νά κάνουν τή δική τους παρέλαση. 17η
Νοεμβρίου; Τών Οσίων Γρηγορίου Νεοκαισαρείας καί Γεννα
δίου Κωνσταντινουπόλεως, δν έχετε άκουστά. Ή , δν τό προτι
μάτε, τών κομματικών μας λαβάρων.
Πολυτεχνείο; Ποιό Πολυτεχνείο; 'Εγώ σέ Ενα κέντρο έλευθέρων σπουδών πηγαίνω, έδώ πιό κάτω. Μ ηχανικοί άεροσκαφών,
χειριστές γεωτρυπάνων, προγραμματιστές Η /Υ , τέτοια πράματα.
’Εκείνη τήν ήμέρα πάντως, δέν έχει μάθημα. Παίρνω λοιπόν τά
φιλαράκια καί βγαίνουμε τσάρκα. Καμιά Κηφισιά, καμιά Φιλα
δέλφεια, τά ξέρεις τώρα. Τό βράδυ πού γυρνάω σπίτι, άνοίγω
τήν τηλεόραση καί βλέπω τήν πορεία.
"Ολοι τους έκεΐ είναι. Γιατί αυτοί, πώς νά σοΟ τό δώσω νά τό
καταλάβεις, πού έχουνε «λέγειν», τά ψάχνουνε κάτι τέτοια.
Ό λ α τά κεφάλια έκεΐ. Κι δν λείψει κανένας στέλνει, τουλάχι
στον, χαιρετίσματα. Καί νά ό Ά νδρέας, σέ καινούργιες άσκήσεις έπί χάρτου, καί νά ό κύριος Κώστας, μέ τό χέρι άπλωμένο
γιά καμιά χειραψία, καί νά ό άλλος, ό μεγάλος ντέ!, αύτός πού
κανονίζει πότε θά χαιρετηθούνε. Ό λ ο ι σού λέω.
Ποιος Κουμής καί ποιά Κανελλοπούλου; Ό λ ο τά δύσκολα
μού βάζεις άδελφάκι μου. Κάτι πήρε τό μάτι μου γιά δαύτους σέ
μιάν άφίσα τού ΠΑΣΟΚ, άλλά δέν καλοκατάλαβα. Φαίνεται,
έγώ θά έλειπα τότε. ”Α, τό '80; Έ , πές μου πώς μιλάμε γιά
προϊστορικά χρόνια... Καί γιατί παρακαλώ «πορεία στήν πρε
σβεία»; Χάθηκε νά πάνε στό Καστρί νά δοΰν καί τόν Λιβάνη νά
τούς λύσει τό πρόβλημα; Τέλος πάντων. Ό μόνος Κανελλόπουλος πού ξέρω έγώ είναι έκείνος πού βγάζει τούς Επικήδειους.
Κι άπό κάτω οί σημαίες, τά πανώ καί ό κόσμος. Πού άκούει
τούς λόγους, φωνάζει τά συνθήματα, γεμίζει τούς δρόμους καί
περπατάει... Φτάνοντας στήν περιοχή τού Χίλτον σκορπίζεται.
Ά π ό χρόνου πάλι... Παρέες — παρέες γιά τίς συνοικίες,
κουβεντολόι. Ή νεολαία πού λές...
Ποιά νεολαία; Αυτή κοιτάζει τίς μικρές άγγελίες καπνίζοντας
ή κοντράρει τόν άνεμο στήν Ποσειδώνος. Τίς Κυριακές τήν
βλέπεις νά άνηφορίζει τήν ’Αλεξάνδρας μέ Ενα σωρό τριφύλλια
κολλημένα στό μπουφάν. Τίς καθημερινές πάλι, δν έχεις
ύπομονή, μπορείς νά τή δεις νά πετάει τή φόρμα καί νά
μαζεύεται στίς πλατείες περιμένοντας, μιάν άκόμα «Επιχείρηση
άρετής» χωρίς πρωτοσέλιδα.
Κι έγώ έδώ. Χρόνο τό χρόνο νά άλλάζω συνήθειες. Τή μιά, νά
τό ρίχνω στήν τηλεόραση. Τήν δλλη, νά ξαναγυρίζω στούς
κινηματογράφους. Ό τα ν βαριέμαι, καί πάλι, τίς σκοτεινές
αίθουσες έπιστρέφω στό διάβασμα. Καί τώρα τελευταία λέω νά
στείλω τήν άνάγνωση, δλλη μιά φορά, άπό κεΐ πού ήρθε. Πήρα
λοιπόν ένα στυλό καί τό πιλατεύω. 'Υπάρχει κανείς πού θυμάται
νά γράφει;
Βαγγέλης Δεληπέτρος
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Ό γιορτασμός τών 150 χρόνων τής 'Αθήνας προκάλεσε,μεταξύ
άλλων καί μιά Ατέλειωτη νοσταλγική άναφορά στήν «παλιά 'Αθή
να». Σάν μικρό Αντίλογο δημοσιεύουμε Αποσπάσματα άπό ένα
λαμπρό κείμενο του νεαρού - τότε - μαρξιστή Ή λία Ήλιοΰ. Ό χι
μόνο προφητεύει Αλάνθαστα τί περιεχόμενο θά έχει ή νοσταλγία τών
περασμένων τό 1987, Αλλά ίρμηνεύει καί τίς αίτίες αύτών τών
φαινομένων ·έπιατροφής στίς ρίζες·.
Κόντρα στό ρεύμα τής έποχής του υπερασπίζεται μέ πάθος τή
μοντέρνα τεχνική καί τήν... πολυκατοικία. Τό κείμενο «Κουτιών
έγκώμιο· δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Νεοελληνικά Γράμματα· at
τέσσερεις συνέχειες τό 1937. Τή βιβλιογραφική άναφορά όφείλουμε
σέ κείμενο τού Νίκου Χατζηνικολάου πού δημοσιεύτηκε στό περιοδι
κό «Πολίτης· τ. 2.

Ε.ΙΜΑΙ,

ΦΑΙΝΕΤΑΙ, λιγάκι παρά
ξενος. Ποτέ δέν μπόρεσα ν’ άποδεχτώ τίς καθιερωμένες άλήθειες, άν
πρωτύτερα δέν τίς ύποβάλω σέ έξετάση καί δέν πεισθώ. Ίσως πάλι αϋτό
νά μήν είναι παραξενιά. Ά πό τή
στιγμή πού όλοι θά είχανε παραδε
χτεί όλες τίς καθιερωμένες άλήθειες,
κάθε πνευματική ζωή καί κάθε κίνη
ση Ιδεών θά σταματούσε στόν πλανή
τη μας. Κάτι σάν θάνατος. Καί δέ
μ’ άρέσει καθόλου ό θάνατος, ούτε
μάλιστα ή αυτοκτονία.
Έ τσι ξεκίνησα άπό τήν έπαρχία
μου τώρα μέ τίς διακοπές, γιά νά
ξετάσω άπό κοντά κάτι πού πάει νά
γίνει καθιερωμένη άλήθεια: Τήν κα
τακραυγή τών φιλοκάλων γιά τή νέα
μορφή τής άρχιτεκτονικής, πού έκ
φρασή της βρίσκει τή μοντέρνα πο
λυκατοικία.

Ή έλλειψη έπιχειρημάτων άναπληρώνεται μέ τό σκώμμα, καί γρά
φοντας γιά τίς μοντέρνες πολυκατοι
κίες, οί έπικριτές τους κολλάνε
σ’ αυτές τό παρατσούκλι «κουτιά».
Τώρα γιατί κουτιά κι όχι μποτίλιες ή
κρεμύδια, δέν μπόρεσα νά καταλάβω
καλά. Μυστήριον. Γιατί δέ βρίσκω
νά μοιάζουν ιδιαιτέρως μέ κουτιά,
καί μάλιστα μέ τίς πολλές βεράντες
καί τ ’ άλλα τους άνοίγματα, ίσως
είναι λιγότερο κουτιά παρά οϊ πολ
λές όλότελα κυβικές οίκοδομές άλ
λων ρυθμών. 'Οπωσδήποτε, κάποιος
ξυπνός τίς πρωτόπε κουτιά, τό παρα
τσούκλι κόλλησε, καί τώρα κουτιά
τίς άνεβάζουν καί κουτιά τίς κατεβά
ζουν. Κάτι σάν τό παρατσούκλι τού
άρχηγού μας τού Ψυχάρη καί τόσων
άλλων όπαδών τής ζωντανής γλώσ
σας καί νέων μάλιστα, σάν τό Γιώργο τό Θεοτοκά κι άλλους, πού φεΰ,
πρόωρα άποψιλώθηκαν τά κρανία
τους.
Πρέπει νά δώσω τή διασάφηση
πώς μόνο γιατί μ’ άρέσει ή άκριβολογία έπιμένω πώς τό παρατσούκλι
κουτιά δέν πολυταιριάζει στίς μο
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ντέρνες οίκοδομές. ’Αλλιώς, άνεξάρτητα άπό τίς προθέσεις έκεινών πού
τό χρησιμοποιούν, δέν τό βρίσκω
καθόλου καταφρονετικό. Τό κουτί
είναι πράγμα χρησιμότατο καί πάρα
πολλά κουτιά είναι άληθινά έργα
τέχνης. Κι άν έξαιρέσω κάτι περίφη
μα ξύλινα κινέζικα ή μπρούτζινα μωρέσκ κουτιά, δέν μπορώ νά μήν έγκωμιάσω τήν όμορφιά πού έχουν τά
άπλά χαρτονένια κουτιά, άς πούμε
άπό τσιγάρα, ένα κουτί Ω Καραβασίλη, ή "Αρωμα, ή τά περισσότερα
κουτιά τού Παπαστράτου. Καί δέν
μπορώ νά μή φρίξω όταν σκεφτώ
πώς, άν κάποιος άγνωστος ευεργέτης
τής άνθρωπότητας δέν έφεύρισκε τά
κουτιά, θά μπορούσα νά ’μουν υπο
χρεωμένος ν’ άγοράζω 22 τσιγάρα
χύμα. Θά μοΰ παίρνανε βέβαια τρι
πλάσιο χώρο στίς τσέπες μου, θά
είχανε τή στραπατσαρισμένη έμφάνιση ένός άνθρώπου πού βρέθηκε έπί
μιά ώρα στό ύπαιθρο κάτου άπό βρο
χή χωρίς όμπρέλα, καί τό μισό τους
περιεχόμενο, άδειάζοντας σιγά-σιγά
στίς τσέπες μου, θά τίς γέμιζε βρω
μιές, ένώ συγχρόνως θά ήμουν υπο
χρεωμένος νά καπνίζω λίγο καπνό
καί πολύ τσιγαρόχαρτο καί θά δυνά
μωνε ό άναθεματισμένος ό φαρυγγίτης μου.

Όπως καί νά ’ναι τό πράμα, άφοΰ
άρέσει στούς έπικριτές νά όνομάζουν
τήν μοντέρνα κατοικία κουτί, θά δε
χτούμε τό παρατσούκλι, ξεγυμνώνοντάς το άπό τήν όνειδιστική άπόχρωση. Θά τό χρησιμοποιήσουμε μέ κα
μάρι, όπως ό Άλέξαντρος ό Πάλλης
πήρε τό «μαλλιαρός» πού κυκλοφο
ρούσε σά βρισιά, τό κόλλησε στ’ ό
νομά του καί περήφανα τό παρουσία
σε στήν πρώτη σελίδα τής άθάνατης
Ίλιάδας του.
Πρέπει νά ξεκαθαρίσω καί τούτο:
Δέν πέφτω στό σφάλμα τών έχθρών
τής μοντέρνας τέχνης, ούτε νομίζω
πώς όλα τά χτίρια παλιού ρυθμού
πρέπει νά γκρεμιστούν κι όλα τά
μοντέρνα είναι άριστουργήματα. Πι
στεύω πώς υπήρξαν σ ’ όλες τίς έποχές καί σ ’ όλους τούς ρυθμούς καλλι
τέχνες καί πλάι τους άπλοι έπαγγελματίες, κι όλοι οί ρυθμοί δώσανε
άριστουργήματα, μέτρια έργα καί τε
ρατουργήματα. Γυρνώντας στούς
δρόμους τής Αθήνας άντίκρυσα μέ
τήν ίδια συμπάθεια τήν Καπνικαρέα,
τό Πανεπιστήμιο, τήν ’Ακαδημία,
τήν παλιά Αγγλική Πρεσβεία, τά
παλιά ’Ανάκτορα (όπως τά θυμάμαι
πρίν ό παράλογος τοίχος πού υψώθη
κε γιά νά έντοιχιστεϊ άπάνω του ό
άγνωστος στρατιώτης τούς κρύψει
τήν προοπτική), μ’ όση καί πολλά
μοντέρνα, άνάμεσα στ’ άλλα τό Μέ
γαρο Μετοχικού Ταμείου, τό Ρέξ, μιά

150 χρόνια

Κουτιών

πολυκατοικία στήν όδό Στουρνάρα,
μιάν άλλη στήν όδό Ακαδημίας, μιά
βίλλα στό ’Ελληνικό, τή βιλλίτσα
άριστερά στήν είσοδο τού Ψυχικού.
Καί πάλι ή πολυκατοικία δεξιά στήν
όδό Κηφισιάς, άμέσως μετά τό σπίτι
Πεσματζόγλου, ή βασανισμένη πρό
σοψη τού King George καί τό τηλε
φωνικό κέντρο τής όδοΰ Καρόλου, μέ
τό νά ’ναι μοντέρνα, δέ μέ θλίψανε
λιγότερο άπό τό Αρσάκειο, άπό τήν
’Εθνική Βιβλιοθήκη, μά κι άπό τό
νέο άλλά όχι μοντέρνο κτίριο τής
Τραπέζης τής ’Ελλάδος. "Ωστε δέ
βγήκε άπό τή μελέτη τού ζητήματος
κανένα συμπέρασμα πώς όλες οί μο
ντέρνες οικοδομές είναι καλλιτεχνή
ματα, μήτε πώς οί παλιές είν’ όλες
γιά γκρέμισμα. Μονάχα, παρά τήν
άντίθετη καθιερωμένη άλήθεια, σχη
μάτισα τή γνώμη πώς τά κουτιά μπο
ρεί κάλλιστα νά ’ναι άρχιτεκτονικά
άριστουργήματα, κι όταν αυτό πραγ
ματοποιείται, πρέπει στήν έποχή μας
καί γιά τήν τεχνική τού 1937 νά
θεωρείται εύτύχημα γιά τήν πρω
τεύουσα πώς οί ίδιοχτήτες κι οί άρχιτέκτονες προτιμούν αυτό τό ρυθμό κι
όχι τούς αιώνιους Ελληνικούς κλπ.

’Αλήθεια, τί λόξα κι αυτή! Ό ,τι
ζήσαμε σέ παλαιότερα χρόνια, ό,τι
έζησαν οί πρόγονοί μας, τά περασμέ
να καί τά μακρυνά, άσκοΰν μιά μαγνητική δύναμη άπάνω μας. Τ ’ άφομοιώνουμε εύκολότερα, γιατί έχουμε
μέσα μας ύπολείμματα, σκουριές κι
άλλο ύλικό πού μάς βοηθάει στήν
άφομοίωση αύτήν κι ή άποόταση,
κάνοντας νά ξεχαστοΰν όλα τά ένοχλητικά μειονεκτήματα τών παλιών
ύλικών μέσων κι όργάνων, μειονε
κτήματα πού ώστόσο συντελέσανε
στήν καταδίκη τους, μόλις ή όλοένα
άνανεωμένη τεχνική βρήκε τό καλύ
τερό τους, ή άπόσταση λοιπόν τά
όμορφαίνει στή φαντασία μας. Κι
έτσι βλέπεις ώραιοπαθείς νά φωτίζουνται μέ καντηλέρια, χωρίς νά
νοιάζονται ούτε γιά τήν τσίκνα τού

λαδιού, ούτε τών ματιών τους τήν
κούραση. Νά παιδεύονται γιά ν ’ άνακαλύψουν κάποιον παλαιικό τύπο κα
ρέκλας άβολης, πού μουδιάζει τά
ψαχνά, κόβει τή μέση, καί τά ξυλόγλυπτά της άφήνουνε γιά μέρες άνεξίτηλα τά ίχνη τους σ’ όποιο μέρος
τού κορμιού άκουμπήσουν. Κι ό νό
μος είναι άκόμα γενικότερος. Ή ά
πόσταση όμορφαίνει στή φαντασία
τών πολλών όχι μονάχα τ’ άψυχα μά
καί τούς άνθρώπους καί τίς κοινωνι
κές καταστάσεις. Σοΰ μιλάνε γιά τήν
υγεία, τήν όμορφιά καί τήν άμόλευτη
ήθική τού άγρότη, κι άς τόν δέρνει ή
φθίση κι ή έλονοσία, άς έχει ροζιά
σει τά χέρια του καί καταστρέψει τό
δέρμα του ό βαρύς μόχτος κάτου άπό
ήλι», άπό βροχή, άπό άνέμους, άς
τόν σπρώχνει ή άμορφωσιά, συνδυα
σμένη μέ τή στέρηση, σέ πλήθος
παραβιάσεις τού ποινικού νόμου πού
γι’ αύτές πολύ εύγλωττα μιλούν οί
στατιστικές. Μά τόν άγρότη τόν ξέ
ρουμε άπό καρτποστάλ, άπό μακέττες
τής ’Αγροτικής Τραπέζης κι άπό
τ’ άναγνωστικά. Ά πό μακριά.
Νόμος ψυχολογικός. Τό περασμέ
νο — καί τό ξεπερασμένο, καθώς καί
τό μακρυνό, άσκοΰν γοητεία άκατα
μάχητη άπάνω μας— κι άδικαιολόγητη μαζί. ’Επιβιώσεις παλιών παρα
στάσεων στό υποσυνείδητό μας; "Ι
σως. Μ’ αύτό δέ μάς έξηγεί τή γοη
τεία τού μ ακρυνοΰ. Μ όνο τού
περασμένου. "Ισως ή έξήγηση νά’ναι συνθετότερη καί μαζί άπλούστερη: Ό άνθρωπος τού μέσου όρου
δέν παίρνει τήν αισθητική χαρά πα
ρά άπό δεύτερο χέρι. Κι ό,τι είναι
παλιό ή μακρυνό έχει ήδη, ως τή
στιγμή πού τού ’γίνε γνώριμο, περι
γράφει κι υμνηθεί, κι έτσι γίνεται
εύκολότερα δεχτό, άφομοιώνεται πο
λύ πιό πρόθυμα.
Δέν είναι ή ίδια περίπτωση μέ τό
προϊόν τής νέας τεχνικής. Ή έκπλη
ξη τού Φιλισταίου έχει ώς άντικείμενο μονάχα το τεχνικό μέρος, τήν
εύκολία, τήν τελειοποίηση. Μά ή
άρρωστη αισθητική του πέψη, πού‘χει άνάγκη άπό βοηθήματα γιά νά
χωνέψει κάτι, δέ βρίσκει τόν όδηγό.
Ά ρ α τό καινούριο, τό μοντέρνο, δέν
είν’ ώραϊο. Ά ν είχαμε ζωή, θά βλέ
παμε πόσο ώραϊο θά φαίνεται τό
σημερινό μοντέρνο, σάν παλιώσει
καί ξεπεραστεί, καί πόσο άσκημα
στούς συγχρόνους τους τά δημιουρ
γήματα τής τέχνης τού 1987 ή τού
2037. Παραδείγματα; Δέν ξέρω πόσοι
Ρωμιοί είδαμε γόνδολες, ή άν ύπάρχουν Ρωμιοί πού είδανε πιρόγες. Ό 
μως τί συναισθήματα ξυπνούν μέσα
μας — προπάντων έκείνες οί γόνδο
λες! Καί τί στίχους έμπνεύσανε! Καί
τί πεζότης —Θεέ μου, τί πεζότης—
μ’ αύτές τίς άπαίσιες βενζινάκατες,
πού δέν είναι άργές, πού δέν είναι

Πρωτεύουσα
Ενας αντίλογος

εγκώμιο

(πριν 50 χρόνια)
στη νοσταλγία της
«Παλιάς *Αθήνας»

του 'Η λία ‘Ηλιου

βρώμικες, πού δέν είναι άσκημες.
Ά μ ’ ή τρόικα; Τί σοϋ λέει έκείνη ή
τρόικα! Ισ α μέ τήν τρόικα θά βάλω
τή σαχλή άεροδυναμική γραμμή μιας
κούρσας; Κι ύστερα ή φλοκάτα καί
τά συγγούνια καί τά καριοφύλλια, ή
ή Σκΰρος, κι ή Χατζημιχάλη, καί τά
κρινολίνα καί τά έντελβάις, καί τά
κυδωνόπαστα!
"Ας ξαναγυρίσουμε στά πρόβατά
μας.

Ό φίλος μου ό Φώτης ό Κόντογλους δέν είχε τήν άξίωση τόσης
'Ελληνοπρέπειας. Μά κι αύτός μού
άρίθμησε πολλές έπικρίσεις γιά τή
μοντέρνα άρχιτεκτονική, κι είχε του
λάχιστον άπ’ αύτήν μιά πολύ μικρό
τερη άπαίτηση. Νά προσηλωνότανε
στήν παράδοση τόσο μόνο, ώστε νά
φτιάνει κάτω άπό τά πολυάριθμα
μπαλκόνια υποστηρίγματα, μόλο πού
λογικά είναι περιττά, γιατί τό μπαλ
κόνι τού κτιρίου άπό μπετόν άρμέ
είναι συνέχεια τής πλάκας καί στηρί
ζεται στό σιδερένιο όπλισμό της. Τά
υποστηρίγματα τών μοντέρνων μπαλκονιών τά βρίσκει άπαραίτητα γιά
ψυχολογικό—αισθητικούς λόγους ό
Κόντογλους, γιατί όταν περνάει, λέ
ει, κάπου άπό τά μοντέρνα, νιώθει
μικρό φόβο μήπως, έτσι χωρίς ύποστηρίγματα καθώς είναι, πέσουν άπάνω στό κεφάλι του. Πράγμα πού κι
άν συνέβαινε δέ θά 'χε βέβαια φόβο
νά πάθει τίποτα τό Άϊβαλιώτικο ξε
ρό κέφαλό του.
"Ας είναι. Πάντα γιά τόν Κόντογλου είχα τή γνώμη πώς πρέπει κα
νείς νά τόν θαυμάζει χωρίς έπκρύλαξη ώς καλλιτέχνη, όχι όμως καί νά
τόν άκολουθεΐ ώς αισθητικό. Είναι
βέβαια ένας άπό τούς πιό ιδιόρρυθ
μους καλλιτέχνες όλων τών χωρών κι
όλων τών έποχών καί πιστεύω πώς ή
ιδιορρυθμία δέν είναι έκείνο άκριβώς
πού χρειάζεται γιά νά μπορεί κανείς
νά δημιουργήσει κανόνες γενικά έφαρμόσιμους καί γενικά άποδεκτούς.
'Οπωσδήποτε ό φόβος τού Κόντο-

γλου μήν πέσουν τά μπαλκόνια πού
δέν έχουν ύποστήριγμα μού θυμίζει
κάτι άνάλογο στήν ιστορία τής γραμ
ματικής τής ζωντανής μας γλώσσας.
Δέν πάνε 50 χρόνια, τό θηλυκό άρ
θρο, στόν πληθυντικό τό γράφανε
όλοι οί λιγοστοί άλλωστε δημοτικι
στές «ή». Κι όταν ό Ψυχάρης έγραψε
κι άπόδειξε πώς πρέπει νά γράφεται
«οί», κάμποσοι έπιμείνανε στό λαθε
μένο τύπο, γιατί, λέει, όταν βλέπανε
γραμμένο «οί γυναίκες» φανταζόνταν
γυναίκες μέ μουστάκια. Τώρα όλοι
γράφουν «οί» γυναίκες, χωρίς έν τούτοις νά δημιουργηθεί πρός τό παρόν
τουλάχιστον, τό νέο είδος τών μου
στακοφόρων γυναικών. Λές ν' άρχίσουν νά πέφτουν τά μπαλκόνια τών
μοντέρνων σπιτιών, άν δέν συμμορ
φωθούν οί άρχιτέκτονες μέ τήν ψυχο
λογικό—αισθητική άξίωση τού Κόντογλου;
Πρέπει νά τό πάρουμε άπόφαση.
Ή καινούρια τεχνική άξιώνει, υπα
γορεύει, έπιβάλλει νέες μορφές.
Μά τό νά θέλουμε νά σουλουπώ
σουμε όπως όπως τήν άπό σίδερο καί
τσιμέντο μοντέρνα οικοδομή στούς
παλιούς τύπους, είτε κολλώντας γύ
ψινα στολίδια καί μπιχλιμπιδάκια,
είτε προσθέτοντας άρχαϊκές κολόνες,
είτε βάζοντας ύποστηρίγματα στά
μπαλκόνια, είτε δημιουργώντας πολ
λαπλά στενά παράθυρα, είτε όργώνοντας τή συνεχή έπιφάνεια τού τσιμέ
ντου μέ άπομιμήσεις άγκωναριών, εί
τε καπελλώνοντας τήν ταράτσα (τήν
ταράτσα) μέ γοτθικές σκεπές, θά μάς
δώσει ίπποκενταύρους. Θά μάς δώσει
έρμαφρόδιτους, θά μάς δώσει τραγέ
λαφους ή ό,τι άλλο νόθο, δέ θά μάς
δώσει όμως ποτέ μέ κανένα τρόπο,
έργα τέχνης άρχιτεκτονικά. Κοιτάχτε τό καινούριο κτίριο τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. Ό λη ή νέα τεχνι
κή μέ όλα τά ύλικά μέσα χρησιμο
ποιήθηκε. 'Εκατομμύρια όκάδες τσι
μέντο κ' ύστερα ή προσπάθεια νά
στριμωχταΰν όλα αύτά σ’ ένα κτίριο
μορφής δήθεν κλασικής ή δήθεν νεο
κλασικής πού θυμίζει στρατώνα, μά
στρατώνας δέν είναι πού θυμίζει άποθήκη μά άποθήκη δέν είναι. 'Αποτέ
λεσμα; Τό πιό άχαρο, τό πιό ένοχλητικό, τό πιό άντιπαθητικό κτίριο 'Α
θηνών, Πειραιώς καί Περιχώρων. Κι
όλα αύτά γιατί; Γιά νά καμουφλαριστοΰν σά νά 'τανε ντροπή έκατομμύρια όκάδες σίδερο κι έκατομμύρια
τσιμέντο. Κοντά στά τόσα έκατομμύ
ρια όκάδες υλικό, άς έλπίσουμε πώς
δέ θά τσιγκουνευτεί ή Τράπεζα τής
Έ λάδος ν’ άγοράσει καί λίγες, μά
δλως διόλου έλάχιστες όκάδες δυνα
μίτη καί νά τό τινάξει στόν άέρα.
Θά 'τανε μεγάλο καλό. Κι άν δέν
μπορούσε νά σηκώσει τή ζημιά, πι
στεύω πώς πρόθυμα τό Πανελλήνιο
θά μάζευε μέ έράνους όλο τό άπαι-

τούμενο ποσό.
Δέν μπορώ νά μή σταματήσω καί
σέ μιά τελευταία παρατήρηση τών
έχθρών τής μοντέρνας τέχνης. Μιλά
νε γιά μιά πληχτική, άνιαρή όμοιομορφιά πού χαρακτηρίζει τίς μοντέρ
νες οικοδομές. Γιά νά πώ τήν άλήθεια δέ βλέπω νά 'ναι ιδιαιτέρως όμοιόμορφες, ούτε νά διακρίνονται
γιά έξαιρετική ποικιλία οί οικοδομές
τής παλιάς άρχιτεκτονικής. ΟΙ νέες
οικοδομές έχουν τόση μονάχα όμοιομορφία, όσο είναι όλες προϊόντα
μιάς νέας καλλιτεχνικής άντίληψης,
μιάς νέας άρχιτεκτονικής σχολής. Οί
παλιές πάλι, πού έπί τέλους άντιπροσωπεύουν όλες μαζί τίς άρχιτεκτονικές σχολές άπό καταβολής κόσμου,
κι αυτές είναι όμοιόμορφες κατά
σχολές.
Ό άριστοκράτης τής τέχνης, ό
όμφαλόσκοπος τού έλεφάντινου πύρ
γου στραβωμουτσουνιάζει. Είν' έτοι
μος νά διαμαρτυρηθει έντονώτατα.
«Μή ρίπτετε τά άγια τοίς κυσί, καλέ,
τοΐς κυσί». Σιωπή. 'Αρκετόν καιρό
είτανε τά άγια τοϊς κυσί καί τοίς
πιθήκοις. Ό δημιουργός δέν έχει νά
πάθει τίποτα μέ τήν έκλαΐκευση τής
τέχνης, πού είναι άποτέλεσμα τής
βιομηχανικής τεχνικής τού αιώνα
μας. 'Ομοιομορφία δέ θά πει μονοτο
νία, ούτε άποκλείει τή δημιουργία.
Μονάχα κάθε καινούργια κατάκτηση
μέσα στόν κόσμο τού Ωραίου δέν
μπορεί στήν έποχή μας παρά νά
πολλαπλασιάζεται σέ πολλά άντίτυπα. Τό θέλει ή τεχνική τής έποχής
μας. Καί, μά τήν πίστη μου, δέν τό
βρίσκω κακό. Στίς έκθέσεις ζωγραφι
κής βλέπω πολλές φορές ξυλογρα
φίες ή χαλκογραφίες σέ άριθμημένα
λιγοστά άντίτυπα. Κι αυτό, ένώ φυσι
κά μπορούσαν άπό τήν Ίδια πλάκα,
νά βγαίνανε πολλαπλάσιες κόπιες.
Δέν μπορείς νά φανταστείς πόσο κα
κό μού κάνει αύτό τό σπάσιμο τών
καλουπιών. Καί πόσο μού θυμίζει

τήν ήλιθιότητα, πού ’χε πιάσει τόν
κόσμο τό 1929-1931, τότε πού διαβά
ζαμε πώς καίγανε ή πετούσανε στή
θάλασσα έκατομμύρια τόννους στά
ρι, χιλιάδες σακκιά καφέδες, ένώ τόν
ίδιο καιρό έκατομμύρια άνθρώπων
πεθαίνανε τής πείνας. « ’Αλλά γιατί,
άν πρόκειται νά ρίξουμε τά άγια τοίς
κυσί, νά μήν τά πετάξουμε στή θά
λασσα, ή νά μήν τά βάλουμε στή
φωτιά; Έδώ δέν πρόκειται γιά στάρι
ή γιά καφέ, παρά γιά τά άγια». Τί τού
άπαντάς τώρα αύτουνοΰ; Θού Κύριε
φυλακήν τώ στόματί μου.
Αλίμονο άν ή τέχνη, άντίς νά
ένώνει τούς άνθρώπους, πρέπει νά
τούς χωρίζει σέ άνθρώπους καί σέ
κύνας. Τό διάβασμά σου συναδέλφωσε κι έδωκε έστω καί λίγης ώρας
χαρά σέ δισεκατομμύρια άνθρώπων,
ώ ’Οδύσσεια ή ώ Δόν Κιχώτη. Κι ό
Τολστόη διαλάλησε πώς δέ θά ’ξιζε
τόν κόπο νά γράφει, άν δέν πρόκειται
νά τόν διαβάσουν τουλάχιστον έκατό
χιλιάδες άναγνώστες. Καί τόν είχαν
διαβάσει πάνω άπό είκοσι έκατομμύ
ρια.

Είμαι παιδί τής έποχής μας. Κατα
λαβαίνω τόν Παρθενώνα, τούς γοτθι
κούς ναούς, τίς βυζαντινές βασιλικές,
τ' άραβικά άριστουργήματα — καί
είμαι μέ τό μέρος τής μοντέρνας
πολυκατοικίας. 'Εκτιμώ άπόλυτα τό
συλλεκτικό, τό μουσειακό έργο τής
Χ ατζημιχάλη, άρνιέμαι όμως τίς
πραχτικές της έπιδιώξεις καί δέν
μπορώ νά παραδεχτώ πώς μιά σκυριανή καρέκλα θά μού δώσει πιό
πολύ ξεκούραση άπόνα φωτέιγ πάνι
νο ή δερμάτινο, πάνω σέ ξύλινο ή
μεταλλικό σκελετό. Θαυμάζω τά άρχαία άρματα καί τίς πέννες άπό φτε
ρό χήνας, μά ταξιδεύω μέ αύτοκίνητο
καί γράφω μέ stylo. Θαυμάζω τόν
Όμηρο, τό Ντάντε, τό βιβλίο τού
'Ιώβ. Είναι άσύγκριτα. Είναι όμως
μουσειακά. Τά νιώθω διά μέσου άλ
λων γνώσεων καί μελετών. Ό Ντοστογιέφσκη μού μιλάει άμεσότερα.
Ό Παλαμάς είναι ό ποιητής μου πιό
πολύ παρά ό Πίνδαρος. Είμαι άνθρω
πος έν τόπψ καί χρόνψ. Αισθάνομαι
τήν έποχή μου. Κατανοώ τήν έποχή
μου. ΓΓ αύτό καταλαβαίνω κι όλες
τίς έποχές κι όλους τούς ρυθμούς.
Ό ποιος δέν μπορεί νά νιώσει τόν
παλμό καί τίς λαχτάρες τής έποχής
του, άδικα παρασταίνει πώς νιώθει
τήν τέχνη άλλων έποχών. Άναμασσά άπλώς ό,τι τού μάθανε νά θαυμά
ζει καί γιατί τού μάθανε νά τό θαυμά
ζει. Είμαι μέ τό μέρος τής μοντέρνας
πολυκατοικίας. Είμαι μέ τά κουτιά.
Τά κουτιά είναι οί Παρθενώνες κι οί
Cathédrales, τού 20οΰ αιώνα.
( ·Νεοελληνικά Γράμματα»
τ. 33-36. Ιούλιος 1937)
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’Επιφυλλίδα
Γ Ι Α ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ή ροδοδάκτυλη αυγή ήταν κάτι παραπάνω άπό
τή χαραυγή, κάτι παραπάνω άπό μία
ίγχρωμη παρουσία στόν ουρανό. Ή 
ταν ή Καινούργια Μέρα. Έ τσι άκριβώς τήν αίσθάνθηκα.
Λέγαν γι' αυτήν δτι οί άτέλειωτοι
έρωτές της γιά ώραίους νέους, ήταν ή
τιμωρία τής 'Αφροδίτης. Γιατί κάθε
πρωί πού άνατέλλει ή Ίώς κάνει τόν
"Αρη ν ’ άπομακρύνεται άπ’ τή θεά
του έρωτα. Όμως ό μύθος δέν μιλά
γιά τό τέλος τών έρώτων τής Ήούς
σάν νά μήν είχαν τέλος ούτε όλοι
μαζί ούτε καθένας χωριστά.
Θυμήθηκα ότι τέλος σημαίνει καί
σκοπός. Ίσως ό μύθος μιλώντας γιά
ερωτες χωρίς τέλος μιλούσε γιά έρω
τές χωρίς σκοπό. Έδώ βρισκόταν
λοιπόν ή άκρη- κάθε έρωτας τελείωνε
γιατί ή Ήώς τόν αισθανόταν άσκοπο
καί κάποιος άλλος γεννιόταν γιά νά
καλύψει τήν άνάγκη της γιά έρωτα
πού έμενε έτσι άνικανοποίητη.
Είναι όμως ό έρωτας άσκοπος;
Σκοπός του δέν είναι άπλά ή χαρά
πού παρέχει; Δέν είναι αύτοσκοπός;
Γιατί ή Ίώς ψάχνει γιά αιτίες, σκο
πούς καί τέλος: Κάτι υπάρχει σίγου
ρα πού τής γεννά αύτή τήν τάση.
Κάτι πού δέν γεννιέται άπό καμιά
άπ’ τίς ιστορίες της μά πού είναι
παρόν σέ όλες. «Ή έπιθυμία βρίσκε
ται διαιρεμένη, κονιορτοποιημένη,
μέσα στήν κυκλώσιμη μετωνυμία τής
όμιλίας»... μάς λέει ό Λακάν. Γιά
ποιά όμιλία όμως πρόκειται;
Διαισθάνεται κανείς μιά παρουσία
νά πνίγει κάθε επιθυμία πού άπειλεΐ
νά πάρει διαστάσεις.
Ήθελα πολύ νά μάθω. Μοΰ είπε
άόριστα πώς ήταν ή ζωή της πού δέν
τής άφηνε περιθώρια. Μιά σειρά άπό
άνυπέρβλητα έμπόδια. Τό μυαλό μου
τρέχει άμέσως στόν Μπάρτ:
«Τό περιστατικό είναι άσήμαντο
άλλά άπορροφά όλη μου τή γλώσσα.
Τό μετασχηματίζω αυτομάτως σέ
σπουδαίο γεγονός, σέ γεγονός προμελετημένο: τό 'χει σκεφτεϊ κάτι πού
μοιάζει μέ μοίρα... Αύτό πού μέ αιχ
μαλωτίζει καί άπηχεϊ μέσα μου, όσον
άφορά τό περιστατικό, δέν είναι ή
αίτια, άλλά ή δομή. Μοΰ έμφανίζεται
όλόκληρη ή δομή τής σχέσης —
είναι σάν νά τραβάς ένα σεντόνι: τά
όχυρώματα, οί παγίδες τά άδιέξοδά
της... Δέν έγκαλώ, δέν υποπτεύομαι,
δέν άναζητώ τίς αίτιες. Βλέπω μέ
φρίκη τήν έκταση τής κατάστασης
στήν όποια εχω έμπλακεΤ δέν είμαι ό
άνθρωπος πού μνησικακεΐ· είμαι ό
άνθρωπος πού άνοιξε λογαριασμούς
μέ τή μοίρα. .
Κάποτε, μέ τρόπο υστερικό, τό
ίδιο μου τό σώμα παράγει τό περι
στατικό: Μιά βραδιά πού τήν περίμενα πώς καί πώς ή μία έπίσημη δήλω
ση άπό τήν όποια προσδοκούσα ενα
εύεργετικό άποτέλεσμα — όλα αύτά
τά άναστέλλω μ’ έναν κοιλόπονο ή
μία γρίπη: μ’ όλα τά δυνατά υποκατά
στατα τής ύστερικής άφωνίας».
"Αν τά έμπόδια είναι γέννημα τής
φαντασίας της, άν είναι μόνο κάποιο
σύμπτωμα, τότε ή αίτια θά πρέπει νά
άναζητηθεΐ άλλου. Γιατί ή φαντασία
είναι ή σκηνή όπου έκτυλίσσονται
όλες οί πλασματικές ένοποιήσεις ή
όλοκληρώσεις τής σχέσης τού πραγ
ματικού μέ τό συμβολικό. Ποιά είναι
αύτή ή πραγματικότητα; "Ας ψάξου
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με
με γιά γεγονότα.
Υπάρχει μιά σημαντική σχέση
μού είχε πει, μά πού ώστόσο... Είναι
ή σχέση μέ τόν Τιθωνό.
Λέγουν πώς ή Ήώς άρπαξε τόν
όμόθεο Τιθωνό άπό τήν οικογένεια
τών Βασιλιάδων τής Τροίας. Μετά
πήγε στό Δία καί τόν παρακάλεσε νά
χαρίσει στόν άγαπημένο της αιώνια
ζωή. Ή παράκλησή της έκπληρώθηκε. Δέν σκέφθηκε πώς θά ήταν καλύ
τερα άν παρακαλοΰσε τό Δία νά χα
ρίζει στόν Τιθωνό νεότητα καί τή
δυνατότητα νά άποφεύγει τά γηρα
τειά. Ήταν βέβαιη τότε γιά τήν άγάπη της, κι ό χρόνος φαινόταν τό
μόνο έμπόδιο. Ό χρόνος πού θά
έφθειρε τήν έπιθυμία τού άλλου γιά
έκείνη. Φοβόταν ότι ό άλλος θά
έφευγε ένώ έκείνη θά τόν ήθελε αιώ
νια. Κι ό χρόνος έφθειρε τήν έπιθυ
μία τού "Αλλου, τή δική της έπιθυ
μία.
Ό σ ο ήταν ό Τιθωνός νέος ζοΰσε
χαρούμενα μέ τήν Ήώ στόν Ωκεα
νό, στίς άνατολικές όχθες τής γής.
Ό ταν όμως άρχισε να άσπρίζει, ή
θεά δέν πλάγιαζε πιά μαζί του, άλλά
τόν περιποιόταν σάν μικρό παιδί.
Δέν ήθελα νά μάθω τή συνέχεια
τής ιστορίας μέ τόν Τιθανό. Ή Ήώς
κυριαρχούσε στή σκέψη μου.
Κάποτε τά πράγματα ήταν διαφο
ρετικά! Δέν είναι ή κατάρα τής ’Α
φροδίτης πού βαραίνει στά γεγονότα.
Δέν είναι τά έμπόδια πού έμφανίζονται. Είναι ό Τιθωνός. 'Εκεί θά πρέ
πει νά ψάξει κανείς τή όμιλία πού
ταξινομεί τίς έπιθυμίες.
Καί ξάφνου βλέπω ένα καινούργιο
νόημα στίς περιπέτειες τής Ήούς.
Δέν κυνηγάει ώραίους νέους! Είναι
τού Τιθωνοΰ τά χαρακτηριστικά πού
ό μύθος περιγράφει σάν όμορφιά. Ό
Φρόυντ παρατήρησε κάποτε ότι ό
πυρήνας ένός συναισθήματος είναι ή
έπανάληψη κάποιας όρισμένης ση
μαντικής έμπειρίας. Αύτά πού ή
Ήώς δέν μπορεί νά ζήσει μέ τόν
Τιθωνό τά άναζητά στούς άλλους κι
όταν διαπιστώνει ότι ό Τιθωνός δέν

είναι προϊόν κοινωνικό γεννημένο σέ
κάποια εύνοϊκή συγκυρία. Έτσι ή
πρόθεση δέν είναι ποτέ άρκετή, ούτε
καί άνιδιοτελής.
Τή μηχανή τή φαντάζομαι σάν
κλεψύδρα. Ίσως γιατί ή Ήώς σάν
θεότητα έχει μιά σχέση μέ τό χρόνο.
Ίσως γιατί οί δικές μου έλπίδες
χάθηκαν άπό τήν έλλειψη τού χρό
νου. Ίσως γιατί ό χρόνος λειτουργεί
γιά τήν άπώθηση. Σίγουρα πάντως
γιατί γιά τήν Ή ώ ό χρόνος είναι τό
μέτρο τής σχέσης. Γ ι’ αύτό οί έρωτικές της ιστορίες είναι σύντομες.
Πρέπει νά είναι σύντομες. Γ ι’ αύτό
οί σχέσεις της μέ τούς έραστές της
είναι σύντομες, μόνο άν παροπλισθοΰν, μόνο άν ή έρωτική έπιθυμία
άπωθηθεί, μπορούν νά διαρκέσουν.
Ή άπώθηση συμβαίνει γιατί ό « Ά λ 
λος», ό συμβολικός κόσμος έχει προ
μηθεύσει έναλλακτικά σημαίνοντα,
τίς μεταφορές καί τίς μετωνυμίες. Τίς
φιλίες. Σίγουρα ή Ήώς θέλει φιλίες
μέ τούς έραστές της. Είναι ή μετωνυ
μία τής έρωτικής έπιθυμίας πού, άν
καί άπωθημένη, δέν έχει άκόμη άπαγγιστρωθεϊ άπό τό έρωτικό άντικείμενο. Έτσι μέσα στή φιλία ή
έρωτική έπιθυμία μπορεί νά ικανο
ποιείται λαθραία στά φιλιά και στά
χάδια.
Ίσως ή Ήώς δέν είναι ή σύγχρο
νη γυναίκα. Θά μπορούσε νά έλυνε
τό πρόβλημα τής άγωνιώδους διαδο
χής τών έραστών μέ τήν πολυγαμία.
Κι όμως ή Ήώς δέν είναι μονογαμι
κή. Μόνο πού τό παιχνίδι δέν παίζε
ται τελικά έκεΐ. Μονογαμική ή πολυ
γαμική ώς πρός τήν έρωτική πράξη,
όρίζεται μονογαμικά ώς πρός τόν
έρωτα όπως καί καθένας έξ άλλου,
είναι μονοερωτική θά λέγαμε. Μόνο
πού ή καθήλωσή της στό πρώτο της
έρωτικό άντικείμενο τήν κάνει τελι
κά άνερωτική. Ή Ήώς βρίσκει τήν
ισορροπία της καί τήν άσφάλειά της,
μακριά άπό τόν έρωτα. Πείθει τόν
έαυτό της πώς δέν μπορεί νά έρωτευθεί.
Είναι στά άλήθεια ή άπελευθέρωση τού έρωτα πού πανηγυρίζεται έδώ;
Γιατί άν συμφωνήσουμε μέ τόν
Φρόυντ ότι ό έρωτας είναι μιά σχέση
τού συνόλου τού έγώ πρός τό έρωτι
κό άντικείμενο, είναι αύτή ή σχέση
πού πεθαίνει παντοτινά; Είναι τό
έγώ, σάν όργάνωση τών άμυνών πού
υποχωρεί, άφήνοντας έλεύθερες τίς
πολλαπλές έπιθυμίες; Ή μήπως είναι
ό θριάμβος τού έγώ, ό νάρκισος πού
έκτοπίζει τόν έρωτα; Θυμάμαι τήν
πάλη πού μάς περιγράφει ό Σιγισμοΰνδος γιά τά ένστικτα τού έγώ
ένάντια σ ' έκείνα τής ζωής. Ό θάνα
τος πού σκοτώνει τόν έρωτα.
Ό μύθος τελειώνει ώς έξής: Ό ταν
τελικά τά γηρατειά θά κυριέψουν
όλοκληρωτικά τόν Τιθωνό ή θεά θά
τόν κρύψει σ 'ένα δωμάτιο καί θά
σφραγίσει τίς πόρτες. Όμως ή φωνή
τού Τιθωνοΰ θά άκούγεται. ’Ακόμη
καί άποκλεισμένος άπό τήν πραγμα
τικότητα, μέσα στό άσυνείδητο, καί
φυλαγμένος άπό τό έγώ ό Τιθωνός θά
βρίσκει τόν τρόπο νά φθάνει λαθραία
μέχρι τή φαντασία. Αύτός ό μύθος μέ
μελαγχολεί. Εέρω ότι δέν μπορώ νά
παρέμβω καί βλέπω τόν άγαπημένο
νά ξεμακραίνει σιγά σιγά, νά χάνω
καί τήν Καινούργια Μέρα.
Γιάννης Κάλλος

τούςμύθους
μπορεί νά ξαναγεννηθεϊ τούς άφήνει
τρομαγμένη, ή παύει λίγο λίγο νά
τούς έπιθυμεί.
Γιατί ή παράκλησή της έκπληρώθηκε άπό τόν Δία Πατέρα. Τό ύπερεγώ της δέν άφησε τόν Τιθωνό νά
πεθάνει, άντίθετα τόν προστατεύει
άπό κάθε παρείσακτο πού άπειλεΐ τή
ζωή του. Οί κεραυνοί τού Δία ή οί
ένοχές τής Ήούς άν προτιμάτε, άναλαμβάνουν νά άντιμετωπίσουν όποιο
άπό τούς έραστές της τολμά νά στα
θεί μέ άξιώσεις. Γιατί ύπάρχουν πιά
όρια στούς έρωτες τής Ήούς.
Κι όταν κάποιες φορές διαισθάνε
ται ότι μιά έπιθυμία περνά αύτά τά
όρια, ότι μπορεί νά άποκτήσει δια
στάσεις άπρόσμενες καί νά γεννήσει
τόν έρωτα, τότε σκέπτεται τόν Τιθωνό. Τόν Τιθωνό πού πρέπει νά σκο
τώσει γιά νά δώσει τή θέση του σέ
άλλον. Τόν Τιθωνό πού δέν άγαπά
πιά.
Θέλει νά τιμωρήσει τόν Τιθωνό
έπειδή δέν τήν έπιθυμεί καί τιμωρεί
τόν έαυτό της έπειδή δέν τόν έπιθυ
μεί. Τόν φόνο τού πατέρα πού δέν
τολμά νά κάνει, τόν άναπαριστά σκο
τώνοντας τούς έραστές. Δέν είναι ή
Πηνελόπη πού ύφαίνει, είναι ό Ό δυσσέας πού παίρνει μέρος στήν
μνηστηροφονία. Ό Τιθωνός σκοτώ
νει μέ τό δικό της χέρι, δεμένος μέ
κάθε της έπιθυμία πού μ’ αύτόν γεν
νιέται καί γιά χάρη του πεθαίνει.
Γιατί ή σχέση της μέ τόν Τιθωνό
υπήρξε σημαντική καί ή άνάλυση
τών συναισθημάτων είναι άχώριστη
άπό τήν άνάδυση μιας άλυσίδας άπό
σημαίνοντα διατεταγμένα σέ μεταφο
ρικά ή μετωνυμικά συστήματα συνδέσεως.
Καί ό κύκλος συνέχεια έπαναλαμβάνεται καί συνέχεια στενεύει. Σάν
τίς τραγωδίες τού Ευριπίδη ή λύση
δέν φαίνεται άπό πουθενά. Είναι ό
άπό μηχανής θεός πού θά φέρει τήν
κάθαρση. Θά ήθελα νά ήμουν έγώ ό
άπό μηχανής θεός. Αύτό όμως πού
όρίζει τόν άπό μηχανής θεό σάν
τέτοιο είναι ή μηχανή. Καί ή μηχανή
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«...τό έθνος όλόκληρο σάς καμαρώνει
καί αίσθάνεται περήφανο γιά σάς. 'Από
τό υστέρημά του ένισχύει τό δυναμικό
καί τόν έξοπλισμό σας καί παράλληλα
ή κυβέρνηση προσπαθεί νά ικανοποιή
σει τά είδικότερά σας προβλήματα».
( 'Από τό μήνυμα τού πρωθυπουργού καί
υπουργού ’Εθνικής Άμόνης κ. Άνδρέα
Παπανδρέου γιά τήν 'Ημέρα τών Έ ν ο 
πλων Δυνάμεων.)

Είμαστε φαντάροι πού υπηρετούμε
στή Χίο. Μέ τό γράμμα μας αυτό θέ
λουμε νά ένημερώσουμε έσάς καί τήν
κοινή γνώμη γιά τό αν καί πόσο έχουν
άλλάξει οί συνθήκες διαβίωσης στό
στράτευμα τά 3 χρόνια τής άλλαγής.
Καθώς έπίσης καί τό ένδιαφέρον και
τήν προτεραιότητα πού δείχνουν οί
καραβανάδες στό θέμα τής ύγιοΰς καί
σωστής διαβίωσης τών στρατιωτών.
Υπηρετούμε στό 228 Τ.Ε. Τό 228
Τ.Ε. μέχρι πρίν 20 μέρες διέμενε μαζί
μέ άλλες τρεις (3) ύπομονάδες (ΤΥΕΘ,
Διαβιβάσεις, Λόχος Στρατηγείου) μέσα
στήν πόλη, απέναντι άπό τήν 96 ΑΔΤΕ,
στό Στρατόπεδο «Άνθ/γου Γκιάλα»
θεωρείτο καί ήταν άπό τά πιό «προνο
μιούχα» Τάγματα τής Χίου γιατί καί
μέσα στήν πόλη βρισκόταν, άλλα καί
οί έγκαταστάσεις τού στρατοπέδου (μέ
έξαίρεση τά μαγειρεία) ήταν σέ καλή
κατάσταση μέ προοπτική νά καλυτερεύσουν.
Άπό καιρό είχε κυκλοφορήσει ή
φήμη ότι έπρόκειτο νά μεταφερθεϊ τό
228 Τ.Ε. άπό τήν πόλη στήν περιοχή
Σπαλάδια τής Χίου. Κανείς όμως δέν
πίστευε νά γίνει αύτό σύντομα γιατί οί
έγκαταστάσεις ήταν έλιπέστατες καί
τελείως άκατάλληλες νά φιλοξενήσουν
ένα όλόκληρο Τάγμα.
Σημειωτέον ότι στά Σπαλάδια ύπήρχαν έδώ καί αρκετό διάστημα δύο Λό
χοι. Ό Λ.Υ.Τ. (Λόχος Ύποστηρίξεως
Τάγματος) κι ένας Λόχος "Εργων, οί
όποιοι όλημερίς άσχολούνταν, μέ οικο
δομικές έργασίες. Ήταν όμως άδύνατο
2 Λόχοι νά κατασκευάσουν ένα όλό
κληρο στρατόπεδο, μέ Όρχούς γιά τά
Οχήματα, "Ομάδες Συντηρήσεως,
Τουαλέτες, 'Εστιατόρια, Διοικητήριο
κ.λ.π.
ΓΓ αύτό όταν πρίν 2 περίπου μήνες

ήρθε ό άρχηγός τής Α.Σ.Δ.Ε.Ν. ’Αντι
στράτηγος Πανουργίας στή Χίο κρίνο
ντας τήν περιοχή τήν πλέον κατάλληλη
γιά τό 228 Τ.Ε. καί μέ τή συγκατάθεση
τού Ταξιάρχου άποφασίστηκε ή όσο τό
δυνατό συντομότερη μετακίνηση τού
Τάγματος στά Σπαλάδια.
"Έτσι στίς 30/7 άρχισε ή μεταφορά
τού Τάγματος καί όλοκληρώθηκε σέ 5
μέρες (3/8).
’Αποτέλεσμα αύτοΰ ήταν:
α) "Ενα όλόκληρο Τάγμα καί ό Λό
γος Έργων (200 άτομα περίπου) νά
έχουν στή διάθεσή τους μόνο 6 (!)
τουαλέτες χωρίς νερό. (Δηλ. άντιστοιχεί 1 τουαλέτα σέ 35 άτομα).
Πρέπει νά σημειωθεί ότι οί τουαλέ
τες βρίσκονται κοντά στούς Λόχους καί
όταν ξεχειλίζουν υπάρχει άμεσος κίν
δυνος γιά τήν υγεία μας.
β) Υπάρχουν μόνο 6 ντούς, άπ' τά
όποια λειτουργούν τά 4 καί αυτά τά
χρησιμοποιεί μόνο ό Λόχος Έργων.
Κατόπιν διαταγής τού διοικητή Ά ντ/ρχη Δήμου Δ. οί στρατιώτες τού
Τάγματος γιά νά κάνουν μπάνιο πρέπει
νά πάνε μέ «Καναδέζες» στό παλιό
Στρατόπεδο (Άνθ/γου Γκιάλα).
γ) Τό πόσιμο νερό είναι άμφιβόλου
καταλληλότητας, πράγμα πού αναγκά
ζει πολλούς φαντάρους νά άγοράζουν
νερό άπό παρευρισκόμενο εργοστάσιο
έμφιαλώσεων νερού.
δ) Τά έστιατόρια βρίσκονταν σέ ά
σχημη κατάσταση καί είναι τόσο στε
νός ό χώρος ώστε αναγκάζεται ένας
Αόχος (ό Λόχος Δ/σεως) νά τρώει στό
Κ.Ψ.Μ.
ε) Στήν Ανατολική πλευρά τού
Στρατοπέδου (πού μόνο Στρατόπεδο δέν
είναι άφοΰ δέν έχει περίφραξη) ύπάρχει
χοιροστάσιο. Τώρα τό καλοκαίρι ή
κατάσταση άπό τή δυσοσμία είναι άφόρητη.
στ) Σέ κάθε Λόχο είμαστε στιβαγμένοι 40-50 άτομα καί δέν υπάρχει ούτε ό
έλάχιστος χώρος νά βάλουμε τά πράγ
ματά μας.
"Ολο τό Τάγμα βέβαια δουλεύει ά
π’ τό πρωί μέχρι τό βράδυ στά έργα γιά
τή διαμόρφωση τού Στρατοπέδου τό
όποιο γιά νά πάρει μορφή Στρατοπέδου
θά πρέπει νά περάσει μιά διετία τουλά
χιστον. Αύτή είναι ή κατάσταση πού
έπικρατεί στό 228 Τ.Ε. Καί ρωτάμε
εύλογα τούς στρατοκράτες πού πήραν
αύτή τήν άπόφαση. Γιατί δέν περίμεναν
νά όλοκληρωθούν τά έργα στά Σπαλά

δια καί νά έξασφαλισθοΰν όλες οί
προϋποθέσεις γιά τήν υγιή διαβίωση
τών στρατιωτών καί μετά νά γίνει ή
μεταφορά τού Τάγματος;
Μήπως γιατί άπό τούς φαντάρους τού
228 βρήκαν άρκετά καί τσάμπα έργατικά χέρια;
Ά ν κινδυνεύει ή υγεία τών στρατιω
τών ποιος θά έχει τήν εύθύνη;
Ό κόμπος όμως έφτασε στό χτένι.
Δέν μπορεί ό κάθε άνεύθυνος καραβα
νάς νά παίζει μέ τήν υγεία τών φαντά
ρων.
Δέν είμαστε ρομπότ — άβουλα ούτε
στή θέληση κάθε καραβανά. Είμαστε
πολίτες μέ στολή καί δέν έχουμε μόνο
υποχρεώσεις, άλλά καί δικαιώματα.
«Τό έθνος όλόκληρο μπορεί νά μάς
καμαρώνει» κ. Παπανδρέου, άλλά έμείς
αίσθανόμαστε ντροπή, γιά τά άνθρωπάκια (πού τό μόνο πού τούς ένδιαφέρει
είναι ή καριέρα τους) τά όποϊα κινούν
τά νήματα τού Ε.Σ. Έχουμε καί τή
θέληση καί τή δύναμη νά άντισταθοΰμε
στή μιζέρια καί στήν ποιότητα τής
στρατιωτικής ζωής πού θέλουν νά μάς
έπιβάλουν.
—ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝ
ΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ.
—ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
—ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ
-ΝΕΟΥ» ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΥ.
Φαντάροι τού 228 Τ.Ε.

Παιδομάζωμα
Αγαπητέ «Σχολιαστή»
Διάβασα τό βιβλίο τού Γιάννη Γκατζογιάννη «ΕΛΕΝΗ». Διάβασα καί τό
άρθρο (5σέλιδο, παρακαλώ) γιά τήν
άποστολή στό χωριό πού παίχτηκε τότε
τό γνωστό αύτό δράμα.
Συμπέρασμα: Γιά τήν ταμπακιέρα ού
τε λόγος. Καί ή ταμπακιέρα κύριοι
είναι μία: Τό παιδομάζωμα. "Οχι τών
παιδιών τών άνδρών τού Δ.Σ. άλλά τών
παιδιών τών άλλων πού ήσαν ουδέτεροι
ή Δεξιοί, έστω. Τών παιδιών πού οί
γονείς τους δέν ήθελαν νά άποχωρισθούν μέ τίποτα.
Κύριοι ή ' Ιστορία τής ΕΛΕΝΗΣ (μη
τέρας τού Γκατζογιάννη) είναι ή πιό
κάτω:
Μιά μητέρα, διακινδυνεύει τή ζωή
τών παιδιών της, όδηγώντας τα μέσα
άπό τά ναρκοπέδια γιά νά τά γλυτώσει,

Κ. Βερνίκος
Καλλιτεχνική έπιμέλεια:

Α. Άηδόνης
Α. θεοδωρίδου
Μ. Καλογεράκου
Σ. Παντελάκης

Σκίτσο:
Β.
Π.
Γ.
Σ.
Γ.

’Ελευθερίου
Ζερβός
Κουρούδης
Παντελάκης
Χατζάκος

Κόμικς:

’Αρκάς
Γελοιογραφία:

Γ. Ίωάννου
Φωτογραφία:

Κ. Έλευθεράκης
Συνδρομές:
'ΕσωτερικοΟ: 12 τεύχη δρχ. 1.500
Εύρώπη: 12 τεύχη δρχ. 2.000
’Αμερική: 12 τεύχη δρχ. 2.600
Δημ. Όργ.: 12 τεύχη δρχ. 5.000
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ — ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Γιώργος Πιτουρόπουλος
Ίσαύρων 10 — Δαφνομήλη
114 71 ΑΘΗΝΑ
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Γράμματα
μιά καί θά τά πηγαίνανε (ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ,
βέβαια), στήν 'Αλβανία.
Τά παιδιά, μεταξύ τους καί ό Γκατζογιάννης γλυτώνουν. ' Η μητέρα μετά
άπό δίκη — παρωδία έκτελεΐται.
Ό Γκατζογιάννης γιά νά έκδικηθεί
έστω τούς δολοφόνους (ή άν σάς άρέσει
γιατί παρακινήθηκε καί πήρε λεφτά
άπό τή CIA), έγραψε αυτή τήν ιστορία.
Τό θέμα είναι δχι γιά ποιόν δουλεύει
τώρα ό Γκατζογιάννης, άλλά έάν ύπήρξε ή δχι τό ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, άσχετα
έάν έγινε μετά έκμετάλλευση τής κατά
στασης αύτής ή δχι.
Λοιπόν ρωτάω καί πάλι: είναι άληθινή ή δχι ή Ιστορία τής ΕΛΕΝΗΣ καί
κατά συνέπεια τά περί Παιδομαζώμα
τος; Καί γιατί χρησιμοποιείτε 5 σελίδες
«ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ» προσπαθώντας νά κρύ
ψετε τό μήνυμα τής ΕΛΕΝΗΣ; Φοβάστε
τήν 'Αλήθεια;
Κώστας Α.
Καισαριανή — ΑΘΗΝΑ
(Σ.Σ.: Ό Γκατζογιάννης λέγεται Νίκος)

Ό

άντίλαλος

’Αγαπητοί φίλοι τού Σχολιαστή,
Στό τελευταίο τεύχος σας (1η Όκτώβρη), διάβασα τήν έρευνα των καλών
συνεργατών σας Δ. Τρίμη καί Α.
Μπουρσινοΰ, γιά τό φάντασμα τής « ' Ε
λένης» τού Ν. Γκατζογιάννη πού περι
φέρεται στά χωριά τής Μουργκάνας μέ
κάμερες γιά νά άναρριπήσει τό έμφυλιοπολεμικό πνεύμα καί νά ξαναζεστά
νει τό διχασμό τών 'Ελλήνων. Οί δια
πιστώσεις σας γύρω άπό τούς στόχους
τής άποστολής τού Γκ. στά αίματοβαμένα βουνά τής ' Ηπείρου είναι σωστές
όπως δικαιολογημένη είναι καί ή άπορία σας γιά τή μακαριότητα τής πάσης
Αριστερός καί τίς περίεργες κυβερνη
τικές «διευκολύνσεις».
'Ωστόσο, ίσως, κάποιος πει πώς ή
«' Ελένη» είναι ό άντίλογος τής «άλλης
πλευράς» τού έμφύλιου γιά τά δσα
καταμαρτυρεί ή 'Ιστορία σέ βάρος τού
μετακατοχικού κράτους καί παρακρά
τους τής Δεξιάς γιά τό πολύχρονο πογκρόμ τών άγωνιστών τής άντίστασης,
έτσι πού νά παρουσιάζονται οί θύτες
σάν θύματα καί οί κυκλωμένοι τότε σέ
κάμπους, βουνά καί πόλεις, σάν άνθρωποκυνηγοί. "Ας πούμε πώς είναι δι
καίωμά τους, άφοϋ σ' έναν έμφύλιο
μπορεί άκόμη κι ή αυτοάμυνα νά παραταθεϊ ή καί νά είναι άγρια κι έκδικητική. Μέσα στίς τόσες συκοφαντίες καί
τήν άντάρα τού έμφυλίου, ένα βιβλίο
καί μιά ταινία παραπάνω δέν πρόκειται
νά βαρύνει τή ζυγαριά γιά τό ποιός
κυνηγούσε ποιόν καί γιατί στή ρημαγ
μένη μετακατοχική 'Ελλάδα.
’Εκείνο πού έχει σημασία όμως είναι
ή έποχή πού έπιλέχθηκε γιά τό πλασά
ρισμα τής «'Ελένης» καί τής ταινίας
της καθώς καί ή πολυέξοδη τυμπανο
κρουσία τους έδώ καί σέ άλλες χώρες.
Τά καθημερινά γεγονότα έδώ καί τρία
χρόνια δίνουν νομίζω, άπάντηση.
Τί θάλεγαν, δμως, ό Γκ. καί οί άναγνώστες τής «Ελένης» άν διάβαζαν
μιά άλλη «Ελένη» πού γράφτηκε σέ
άνύποπτο χρόνο πρίν 3 χρόνια, πού
άφηγείται τήν τραγωδία καί τόν άφανισμό μιας έαμικής οίκογένειας, άγροτών
τού Θεσσαλικοΰ κάμπου, καί πού τό
μόνο φταίξιμό της ήταν ή συμμετοχή
της στήν άντίσταση;
Σάς συνιστώ νά τό διαβάσετε. Είναι
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ή Ιστορία μιας 20χρονης κοπέλας πού
άφού είδε νά ξεκληρίζεται άπό τούς
Σούρληδες δλη ή φαμελιά της — πατέ
ρας καί δυό παλληκάρια άδέλφια της.
Στό τέλος τουφεκίστηκε κι αυτή στόν
«συνήθη τόπο έκτέλεσης» τό Μεζοΰρλο
στή Λάρισα, δυό χρόνια μετά τή λήξη
τού έμφυλίου πολέμου. Είναι τό βιβλίο
τού Ή λία Λεφούση πού μόλις τώρα
κυκλοφόρησε άπό τή «Σύγχρονη Επο
χή» καί πού δίνει δλη τή φρίκη τού
Παρακράτους στό Θεσσαλικό κάμπο
καί τό έργο τών συμμοριών τού άγγλου
όργανωτή τους Λίνακερ καί τού διαβό
ητου βοηθού του Τζώρτζη, ένα άπό τά
θύματα τού όποιου ήταν καί ό δημοσιο
γράφος τής «'Ελεύθερης Ελλάδας»
τότε, Κώστας Βιδάλης.
"Ας βάλει λοιπόν, ό Γκ. πλάι στήν
«'Ελένη» του τήν «'Ασημίνα Λάιου»
τού Ήλία Λεφούση γιά νά μή γέρνει ή
ζυγαριά μονόπαντα. Γιατί είναι χιλιά
δες οί έλληνίδες μάνες κι άδελφές, κι
άπ' τίς δυό δχθες, πού είδαν τούς ά
ντρες, τά παιδιά καί τ' άδέρφιά τους, νά
πέφτουν στόν άδελφοκτόνο διχασμό,
πού άλλοι έδώ κι άπ' έξω τόν όργάνωσαν καί τόν έπέβαλαν γιά τούς δικούς
τους σκοπούς.
Αυτά είχα νά σάς πώ καί μέ συγχωρεϊτε γιά τή μακρυγορία.
Μαν. Παπάς
Ίωλκού 252 — Βόλος

«...καί ψυχή ώσάν του λαϊκού
στρατού...»
Νά, λοιπόν, πού ό άντικομμουνισμός
δέ θά περάσει. Νά, λοιπόν, πού έκεϊ πού
κανείς δέν τό περίμενε έρχεται ό Σχο
λιαστής τού Σεπτέμβρη νά μιλήσει γιά
έθνική άντίσταση, νά έκθειάσει τό Δη
μοκρατικό Στρατό, νά θυμηθεί μέ νο
σταλγία τήν 'Ελεύθερη Ελλάδα καί νά
οίκτίρει τούς άπανταχού άμφισβητοΰντες την.
Μιλάω γιά τό άρθρο «Ή μνήμη, ή
λήθη, καί ή άμνησία» καί σίγουρα δέ
θά μέ άπασχολήσει ή λογοτεχνική κρι
τική τού έργου τού Γκατζογιάννη.
Γιά νά ύπάρξει άντικομμουνισμός,
σύντροφοι, πρέπει νά προϋπάρχει κομ
μουνισμός, στόν όποιο ό πρώτος νά
άντιπαρατεθεΐ.
"Ομως κομμουνιστής δέν είναι αύτός
πού κάνει έθνική άντίσταση, μ' δλη τή
σημασία τής λέξης, πού, δηλαδή, άντί
νά άγωνιστεί σέ μιά διεθνιστική κατεύ
θυνση συναδέλφωσης τών φαντάρων
κατοχής μέ τό λαό, άρκεΐται νά χτυπάει
τόν κακό έχθρό. Καί ό τρόπος συμπερι
φοράς τού ΕΛΑΣ στήν ταξιαρχία τού
Ρίμινι πού αίχμαλώτισε, ήταν άρκούντως περιβεβλημένος μέ έθνικό μίσος.
Ούτε είναι κομμουνιστής αύτός πού
καρπωνόταν τά είδη πρώτης άνάγκης
γιά τήν «έπιμελητεία τού άντάρτη» στε
ρώντας τα άπό τό λαό. Ούτε ή δράση
τής ΟΠΛΑ καί τών άνταρτοδικείων πού
έδρασαν άποτελεσματικότερα άπό κάθε
κατασταλτικό μηχανισμό, ούτε ή 'Ε
λεύθερη 'Ελλάδα μέ τήν κυβέρνησή
της, τό κοινοβούλιό της καί τήν καπι
ταλιστική της έκπαίδευση διεκδικεϊ κά

ποιο τίτλο έλληνικοΰ σοσιαλιστικού
πειράματος. Καί ή δομή τού ΕΑΜ καί
τού ΕΛΑΣ άκολουθούσε τά γνωστά ϊεραρχικά πρότυπα, άντίγραφο τής μάνας
Ρωσίας άλλά καί τής καπιταλιστικής
κοινωνίας.
Σ' αυτά ό Σχολιαστής όλιγωρεί. Κι
άκόμα περισσότερο κριτικάρει — πού
ξανακούστηκε — τό ΚΚΕ γιά άδράνεια
άφού σιωπά στή βεβήλωση τών κομ

μουνιστικών μύθων.
Τό φωτογραφικό υλικό τού άρθρου
πολύ έξυπνο: Κεφάλια άνταρτών, μικροπωλητής πού παρατηρεί άφίσες, άντάρτες πού παραδίνονται, καί παρά τίς
άντιξοότητες, άλλοι άντάρτες ζητούν
νά φύγουν οί "Αγγλοι. Μηχανισμούς
διαμόρφωσης γνώμης δέν έχει μόνο τό
κράτος.
Μανώλης 'Εγγλέζος

(ΙΜ μ ΙΜ^Χ α φ ιε ρ ο μ α

'Ένα, δύο,
τρία...
πολλά
*Εξάρχεια
Τ α ΓΕΓΟΝΟΤΑ τών 'Εξαρχείων μάς προβλη
μάτισαν. Γιατί σίγουρα στά 'Εξάρχεια συχνά
ζουν άνθρωποι πού σπάνε βιτρίνες, πού πίνουν,
πού καπνίζουν κάνα τσιγαριλίκι, πού κλέβουν
κάνα μήλο. "Αν ψάξει κανείς θα βρεί καί
ντήλερς. "Ομως όλα αύτά δέν όρίζουν τά Έ ξάρχεια σάν χώρο δπου κινδυνεύει κανείς άν περι
πατήσει. ’Αλήθεια πόσο πιό άποτρόπαιο είναι
τό σπάσιμο ένός μπουκαλιού στήν πλατεία,
άπ' τά σπασίματα στά μπουζούκια; Κι άν όλοι
αύτοί οί τρομοκρατημένοι οίκογενειάρχες πή
γαιναν νά τά πιούνε, θά ένιωθαν τόν ίδιο πανικό
μπροστά στόν κουστουμαρισμένο βιοτέχνη πού
καίει τή γραβάτα του; Κι όμως καί έκείνος,
πάνω στό μεθύσι του, μπορεί νά άσκήσει βία.
Δέν είναι λοιπόν οί ένέργειες πού βαραίνουν,
άλλά ό δράστης. Είναι ό πάνκ, πού παίρνει
ναρκωτικά, όπως μάς πληροφορεί ό τύπος συ
στηματικά, καί πού έπομένως δέν ξέρει τί κάνει.
"Αλλωστε καί μόνο ή όψη του τό μαρτυρά.
Προσβάλλει τήν αίσθητική μας γιατί δχι τήν ήθική
μας; "Αλλωστε ό φόβος μάς σταθεροποιεί, μάς
άπομακρύνει άπ' αύτόν, άπό πρακτικές σάν τή
δική του καί άπό κινδύνους σάν τόν άργό
θάνατο, πού τόσο γλαφυρά μάς περιγράφουν οί
έφημερίδες. Είμαστε πρόθυμοι νά συγχωρήσου
με τήν άμαρτία, τήν παραβατική συμπεριφορά
όχι όμως καί τόν πάνκ. Στήν πρώτη περίπτωση
έχουμε κάποια παρέκκλιση άπό τήν ήθική καί
τήν Ιδεολογία μας, στή δεύτερη πρέπει νά
βγούμε έξω άπ' αύτή.
IV InO PO Y M E νά ταξινομήσουμε τή νεολαία
σε τρείς κατηγορίες; όσους σπουδάζουν, όσους
είναι ένταγμένοι στήν παραγωγή σάν μαθητευόμενοι καί τέλος όσους δέν έργάζονται ή ύποαπασχολοΰνται, έπειδή δέν βρίσκουν δουλειά ή
άρνοΰνται νά ένταχθοΰν στήν παραγωγή. Ή
τελευταία κατηγορία έχει διογκωθεί Ιδιαίτερα
στή σημερινή συγκυρία.
Ή αύξηση τής άνεργίας, ή ύποαπασχόληση,
ή εύκαιριακή άπασχόληση καί ή κοινωνική
πολιτική (ταμεία άνεργίας κ.ά.) άποτελοΰν τίς
ύλικές αίτίες πού πλαισιωμένες άπό τήν κρίση
τών Ιδεολογικών μηχανισμών τού κυρίαρχου
μοντέλου συμπεριφοράς πριμοδοτούν τήν έμφάνιση κάποιων νεολαιίστίκων πρακτικών, πού
άναπτύσσονται παράλληλα μέ μία Ιδεολογία

άμφισβήτησης. Τέτοιες έχουν πολλές φορές
έμφανισθεϊ στίς καπιταλιστικές μητροπόλεις
(χίππυς, ρόκερς, πάνκς κ.ά.) καί έχουν άποκτήσει μιά μονιμότητα σάν φαινόμενο.
Οί πρακτικές αυτές άνεξάρτητα άπό τό άν
άσκοΰνται συστηματικά άπό όμάδες μόνο τής
νεολαίας, άποτελοΰν ώστόσο πόλο συσπείρω
σης γιά τό σύνολό της.
Κάτι τέτοιο όφείλεται τόσο στήν κρίση τού
κυρίαρχου μοντέλου συμπεριφοράς, όσο καί
στή σημασία πού άπέκτησε ή ψυχαγωγία γιά τή
διαμόρφωση ένός καινούργιου πρότυπου. Πρέ
πει νά παρατηρήσουμε ότι τό ξενύχτι, ή συνύ
παρξη σέ κοινούς χώρους (μπάρ, ντίσκο, καφετέριες, πλατείες) διαχωρίζουν τίς νεολαιίστικες
πρακτικές άπό έκεϊνες τών έργαζόμενων πού
βλέπουν τηλεόραση καί συναναστρέφονται μ ’ έ
να σχετικά κλειστό κύκλο άνθρώπων.
"Εστω λοιπόν κι άν ή πολιτική παρουσία τών
'Εξαρχείων είναι έξαιρετικά ύποβαθμισμένη ή
Ιδεολογική τους λειτουργία παραμένει άκόμη
Ισχυρή. Αύτήν πρέπει νά άντιμετωπίσει ή κυ
ρίαρχη τάξη γιά νά άναστηλώσει τό κοινωνικό
της μοντέλο. Ή διόγκωση αύτής τής κατηγο
ρίας τής νεολαίας άνησυχεί σοβαρά τήν άρχουσα τάξη, μιά καί ή έδραίωση τής ήγεμονίας της
δέν μπορεί νά έπιτευχθεί μέ κάποιες θεσμικές
άλλαγές όπως αύτές πού έπιχειρήθηκαν στήν
έκπαίδευση. "Ετσι ή καταστολή φαίνεται νά
κερδίζει έδαφος.
Γ Ι Α Τ Ι ΟΜΩΣ ή καταστολή; Πόσο ή άστυνομική βία θά συνετίσει τούς «πάνκς» καί τούς
«άναρχικούς»; Ή έκτίμηση τού ΚΚΕ είναι ότι
θά τούς συσπειρώσει καί θά τούς δραστηριο
ποιήσει. ΟΙ στόχοι, όμως, τής άστυνομίας είναι
πολύ εύρύτεροι; Προσπαθεί νά άρει μιά τρομο
κρατία καί ταυτόχρονα νά έπιβάλει μιάν άλλη.
Δέν στοχεύει τόσο στόν «άντικοινωνικό» όσο
στόν «νοικοκύρη». Αυτόν πού θέλει νά δεϊ τίς
άπόψεις του νά θριαμβεύουν. Πού θέλει νά
σπάσει τόν τρόμο πού τού προκαλούν τά Έ ξάρχεια, όχι σάν Λλατεία άλλά σάν σύμβολο.
Στοχεύει έπίσης σ ' έκείνον πού μέσα άπ’ τά
«λούκια» τής διασκέδασης φλερτάρει μέ τήν
Ιδεολογία τής άμφισβήτησης, χωρίς ώστόσο νά
τήν άποδέχεται άνοικτά.
'Εκείνο πού δέν έκτίμησε σωστά ή κυβέρνη

ση ήταν ότι ή άστυνομική βία θά καταδικαστεί
άνοιχτά άπό μιά μερίδα τού τύπου συσπειρώνο
ντας έτσι ένάντιά της όσους στοχεύει νά πάρει
μαζί της. "Ετσι ή «έπιχείρηση άρετής» δέν
γίνεται χωρίς προβλήματα διότι:
1. Ή νεολαία υίοθετεί, μέσω τής διασκέδα
σης, κάποιες πρακτικές καθώς καί Ιδεολογικά
στοιχεία πού σχετίζονται μ' αύτές. "Ετσι τό
χτύπημα τών 'Εξαρχείων βιώνεται σάν χτύπημα
τής νεολαίας (Βλέπε άντιδράσεις φοιτητικών
συλλόγων, όργανώσεων κλπ.).
2. Ή καταστολή έμφανίζεται σάν άναζωπύρωση τής πολιτικής βίας καί διασάλευση κατακτημένων δικαιωμάτων. "Ετσι δέν πετυχαίνει τή
γενική συναίνεση.
3. 'Ακόμη κι άν τό «πρόβλημα» «λυθεί», ή
μετατόπισή του σέ άλλες συνοικίες θά πρέπει
νά προσδώσει ένα χαρακτήρα μονιμότητας στίς
έπιχειρήσεις «ΑΡΕΤΗ».
Ό μ ω ς παρά τά άποτελέσματα τής «'Ε πιχεί
ρησης άρετής» στά 'Εξάρχεια ή ίδια μπορεί νά
έπεκταθεί στίς υπόλοιπες συνοικίες μέ μπλόκα,
έξακρίβωση στοιχείων καί λιγότερο άνοιχτή
τρομοκρατία. 'Εκεί ή βία δέν χρειάζεται νά
είναι τόσο θεαματική. ΟΙ συνοικίες αύτές δέν
βρίσκονται πάνω στή σκηνή καί κανείς δέν θά
διαμαρτυρηθεΐ γ ι' αύτές. 'Εκεί τό σύμβολο δέν
θά λειτουργήσει καί ή άστυνομική τρομοκρατία
θά κατορθώσει νά γκετοποιήσει άκόμη περισ
σότερο κάποιους χώρους πού είναι ήδη άρκετά
περιθωριοποιημένοι. Στό στοιχείο αύτό έγκει
ται καί ή Ιδεολογική πρόταση τού ΠΑΣΟΚ, ή
όποια είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται δεκτή
άπό τό σύνολο τής 'Αριστερός, ένώ ταυτόχρονα
τό ΚΚΕ σπεύδει νά διεκδικήσει τήν πατρότητά
της:
Δέν υπάρχει πιά τό συγκεκριμένο πρόσωπο,
πού σπάει, άσκεί βία ή «άσχημονεί»· υπάρχει τό
μοντέλο, τό κοινωνικό άρχέτυπο αυτού τού
προσώπου, πού βαρύνεται όχι άπό κάποια συ
γκεκριμένη «άντικοινωνική» ή παράνομη ένέργεια, άλλά άπό τό γεγονός ότι ή έμφάνισή του,
ό χώρος πού συχνάζει, ό κώδικας πού μιλάει,
τόν κατατάσσει στήν κατηγορία, στήν κοινωνική
όμάόα αύτών, πού θά μπορούσαν νά κάνουν κάτι
άπό τά παραπάνω, πού έν δυνάμει διατυπώνουν ή
άποτυπώνουν ψήγματα κοινωνικής άμφισβήτησης.
33

SlliCTWteX AOIEPQMA
Σοβαρό δείγμα αύτής τής Ιδεολογικοποίησης
είναι τό σχέδιο τροποποίησης τοΰ ποινικού
Κώδικα, όπου γιά πρώτη φορά συμπυκνώνεται
σέ κυρίαρχη διωκτική έπιλογή ή δίωξη κοινωνι
κών κατηγοριών μέ «Ιδιωματικές πρακτικές» καί
δχι συγκεκριμένων πράξεων, δπως μέχρι στιγμής
έπιτάσσει ή φιλελεύθερη έκδοχή τοΰ ποινικοΰ
δικαίου.

σιάζονται:
1. πεζόδρομοι, χώροι ψυχαγωγίας
2. άναπαλαίωση κτιρίων, πολιτιστική «άναβάθμιση»
3. τοπική αύτοδιοίκηση.
Ή κοινωνική άποτελεσματικότητα αύτών
τών έπινοήσεων διαφαίνεται άπό τίς πρώτες
έφαρμογές τους. Τρία σημεία τής 'Αθήνα έπιλέγονται γιά άμεση άναμόρφωση, ώς προβληματι
Π α ρ ο λ ο πού ή « ’Αρετή» είναι μόνιμο χαρα
κά: ή Φωκίωνος Νέγρη, ή Πλάκα καί τά Έξάρκτηριστικό τής άστικής Ιδεολογίας, ή έπιχείρηχεια. Καί γιά τά τρία πρέπει νά γίνουν κάποιες
ση «Α ρετή» έμφανίζεται σέ συγκεκριμένη Ιδε
παρατηρήσεις. Είναι δη λ. περιοχές πού:
ολογική συγκυρία.
1. δέν είναι Ιδιαίτερα ύποβαθμισμένες
Μία όλόκληρη περίοδος χαρακτηρίζεται άπό
2. έχουν έντονη κίνηση καί κέντρα ψυχαγω
γίας, Ιδίως τής νεολαίας.
τήν προσπάθεια τοΰ Τύπου νά προβάλλει ώς
ιδιαίτερα όξυμένη τή νεανική έγκληματικότητα,
3. είναι στέκια «περιθωριακών»
μέ πολυσέλιδα άρθρα γιά καμικάζι, τσαντάκη4. συσπειρώνουν νεολαία άπό δλη τήν πόλη.
δες, ναρκωτικά, έμφανίζοντας έτσι τήν άστυνοΉ «άναβάθμιση στίς δύο πρώτες περιοχές
μία σάν άναποτελεσματική καί τόν κίνδυνο άπό
κατορθώνει: 1. νά τροποποιήσει τή διαδικασία
τούς «άλήτες» σάν Ιδιαίτερα σημαντικό. Τό
ψυχαγωγίας (άκριβότερα κέντρα, κλείνουν τά
νομοσχέδιο γιά τήν ένοποίηση (καί άρα τήν
«κακόφημα», έλεγχοι ταυτοτήτων κλπ.), 2. νά
άποτελεσματικότητα) τών Σωμ. ’Ασφαλείας γί
έξοβελίσει όλόκληρες όμάδες, πού χάνουν τό
στέκι τους καί μεταφέρονται άλλοΰ.
νεται έτσι άποδεκτό άπό τό σύνολο τοΰ πολιτι
κού κόσμου σάν έπιβεβλημένο. Τό κλίμα φαίνε
Στά Έ ξάρχεια ή πολιτική αύτή φαίνεται νά
ται κατάλληλο γιά άστυνομικές έπιχειρήσεις
άποτυγχάνει. Σάν χώρος πολιτικής διατηρούν
καί σίγουρα είναι. Πολύ περισσότερο, όταν ή
μία θέση στήν πολιτική σκηνή (συμβολική
ένοποίηση δημιουργεί είδικά (συντεχνιακά)
κυρίως) καί άποτελοΰν σημείο άναφοράς γιά
προβλήματα στή σχέση κατασταλτικοΰ μηχανι
κάποιο κόσμο (φοιτητές, όργανώσεις κλπ.). Έ 
σμού — κυβέρνησης. Ή σκοπιμότητα, λοιπόν,
τσι ή διαδικασία τής «άναβάθμισης» τής ψυχα
τής έπίθεσης στό συγκεκριμένο χώρο τών Έ γωγίας (άκριβότερα καί «καλύτερα» μαγαζιά)
ξαρχείων άναδεικνύεται πολλαπλά:
I έξελίσσεται άργά. Τό «πρόβλημα» αυτό τό
έντοπίζουν καί οί καταστηματάρχες. Παρ’ δλα
■ Ή κυβέρνηση έπιχειρεΐ νά έπανακτήσει
αύτά κάποια μπάρ μπαίνουν σέ μιά διαδικασία
τήν άποδοχή τών άνήσυχων άπό τά παρατρά
γουδα τής ένοποίησης (καί τήν πριμοδότησή
«άποπολιτικοποίησης» καί γίνονται πιό άπρότους άπό τή Ν.Δ.) δηλώνοντας «έμπρακτα» πώς
σωπα, πιό έπιχειρήσεις (Point, Dada). Έ τσ ι ό
τίποτα δέν άλλάζει στό κατασταλτικό Status καί
κόσμος διαχωρίζεται. Κάποιοι συχνάζουν σ ' αύ
τά ένοποιημένα Σ.Α. μπορούν νά ένεργοΰν δπως
τά καί κάποιοι δχι. Οί συνθήκες τής Πλάκας
στό παρελθόν.
έμφανίζονται σιγά σιγά. Γίνονται στέκι κά
ποιων μικροαστικών κυκλωμάτων κουλτούρας
■ Διασκεδάζει τίς άνησυχίες περί «διαλυτιπού δέν διατηρούν καμιά σχέση μέ τό πολιτικό
κής» γιά τά Σ.Α. πολιτικής, άποδεικνύοντας τήν
άποτελεσματικότητά τους.
παρελθόν τής Πλατείας. Ή ιδεολογία πού ει
σβάλλει μέσα άπό αύτά καί κάτω άπό τήν
■ ’Επιλέγει «άντίπαλο» άπό τό χώρο τής
ήγεμονία τής άναβάθμισης θά έξοβελίσει άργά
άριστεράς καί τόν κατονομάζει πολιτικά («άναρχικοί») καθησυχάζοντας τούς άνήσυχους άπό
ή γρήγορα κάποια «προβληματικά» στοιχεία
όρίζοντάς τα ώς «σκουπίδια».
τίς «άριστερές» έπιλογές της, Ιδιαίτερα μέσα
στά Σ.Α.
Μόνη πόρτα τής άστυνομίας παρέμεινε μέχρι
σήμερα τό ζήτημα τών ναρκωτικών. Ό ίδιος ό
"Ολα αύτά, μαζί μέ τό άνοιγμα τής Ν.Δ. πρός
τό κέντρο καί τή σφοδρή ένδοκομματική διαπά
κόσμος τών Εξαρχείω ν φαίνεται νά ζητά νά
λη στό ΠΑΣΟΚ, έξαναγκάζουν τήν Κυβέρνηση
προστατέψει τήν ψυχαγωγία του καί τά στέκια
του μέσα άπό τήν άναβάθμιση καί άρχίζει τή
σέ μιά προσπάθεια νά άναδειχθεΐ θεματοφύλακας τής ήσυχίας καί τής τάξης, έχοντας μάλι
διαπραγμάτευση. Τό πολιτικό στοιχείο υποχω
στα καί τήν πολιτική κάλυψη τοΰ Κ.Κ.Ε. 'Εκεί
ρεί. Ή έπιτροπή τών κατοίκων πού πηγαίνει
στό Λαλιώτη αύτοπροσδιορίζεται ώς «κατανα
νο, δμως, πού δέν ύπολόγισε ή κυβέρνηση είναι
λωτές» πού ζητούν τήν ήσυχία τους καί τήν
άφενός δτι τά Έ ξάρχεια έχουν κατοχυρωθεί
προστασία τους. Μιά ήσυχία πού δέν μπορεί
σάν χώρος πολιτικοϊδεολογικών ζυμώσεων καί
παρά νά ήγεμονεύεται άπό τήν άστική Ιδεολο
άφετέρου δτι ή γενικευμένη βία θυμίζει έντονα
γία καί τό κέρδος. Κάθε έναλλακτική ψευδαί
τή χούντα καί τή δεξιά, καί έτσι έχει σφυρηλασθηση ύποχωρεί.
τηθεΐ μία Ιδιαίτερη εύαισθησία άπέναντι στήν
κρατική βία.
Αυτό, άλλωστε, άποτέλεσε καί τό πλαίσιο τής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ καί δηλώσεις τών κομ
άντίδρασης στό χτύπημα τών ’Εξαρχείων, δχι
μάτων καί όργανώσεων τής άριστεράς, μέ δια
φορετικές βέβαια διατυπώσεις, άποδέχονται τό
μόνο άπό τήν άριστερά, άλλά καί άπό τή
κεντρικό Ιδεολόγημα τής κυβέρνησης. ’Αποδέ
φιλελεύθερη δεξιά, γεγονός πού έξανάγκασε τό
ΚΚΕ νά συρθεί όπορτουνιστικά σ ’ αυτή τή
χονται δηλαδή τό γεγονός δτι υπάρχουν κοινω
νικές όμάδες πού πρέπει νά έλεγχθοΰν ιός τέτοιες.
γραμμή καί τό ΠΑΣΟΚ νά ύποχωρήσει.
Ή μόνη τους διαφωνία βρίσκεται στή μέθοδο
έλέγχου, έφόσον έκ τών πραγμάτων, όφείλουν
Τ α ΕΞΑΡΧΕΙΑ έθεσαν έπί τάπητος τό ζήτημα
νά καταδικάσουν τήν άστυνομική βαναυσότητα.
τής άστυνομικής βίας. "Ομως, ή διαχείριση τών
προβλημάτων τής νεολαίας καί τό ξεκαθάρισμα
Τό Ιδεολογικό μοτίβο αύτών τών δηλώσεων
μέ τίς πρακτικές πού άναφέραμε, έχει άρχίσει
έχει έντυπωσιακή συγγένεια μέ τίς άντίστοιχες
τοΰ Κ. Λαλιώτη πού φαίνεται δτι μετέτρεψε τό
πρίν άπό τήν έπιχείρηση « ’Αρετή» μέ τό πρό
γνωστό σλόγκαν « ’Αγαπώ τόν άθλητισμό καί
σχημα τής λεγόμενης «άναβάθμισης» τής πό
προσπαθώ» σέ « ’Αγαπώ τήν ήθική καί προσπα
λης. Ή πολεοδομική άναμόρφωση τής πρω
θώ» (έν άνάγκη μαζί μέ τόν Μποσινάκη).
τεύουσας, πού ξεκινάει άπό ύπαρκτά προβλήμα
τα (νέφος, κυκλοφοριακό) καί καταλήγει σέ
Έ δώ θά πρέπει νά σταθούμε κάπως περισσό
συνολική πρόταση γιά τήν πόλη στηρίζεται στό
τερο στήν άνάλυση τών γεγονότων:
Ιδεολόγημα τής «ποιοτικής άναβάθμισης» καί
1. Ό Λαλιώτης, μέ δηλώσεις του στίς έφημεάποτελεί κεντρικό άξονα τής κυβερνητικής πο
ρίδες, άναλαμβάνει ν ’ άπολογηθεϊ πρός τήν άρι
λιτικής. Ώ ς άξονες τής «άναβάθμισης» παρου
στερά έκ μέρους τής έκθετης κυβέρνησης καί

Οί
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λέει δύο πράγματα: Ό τ ι ή βία είναι πρόβλημα,
έντάσσοντας έτσι τόν έαυτό του στήν άριστερά
καί δτι δέν είναι δυνατόν νά άνεχόμαστε άντικοινωνικά στοιχεία νά βιαιοπραγοΰν σέ βάρος
τής σιωπηλής πλειοψηφίας, όρίζοντάς έτσι τούς
άπόβλητους καί κατοχυρώνοντας τήν ήγεμονία
τοΰ ΠΑΣΟΚ ώς πρός τήν άριστερά.
2. Άγανακτισμένοι «θαμώνες» τών Έξαρχείων άπευθύνονται στό Λαλιώτη, άναγνωρίζοντας έτσι τήν Ιδεολογική ήγεμονία τοΰ ‘Υφυ
πουργού καί στόν χώρο τής έξωκοινοβουλευτικής άριστεράς, άλλά καί τή δυνατότητα τοΰ
κράτους νά συνδιαλέγεται μαζί τους γιά κάποια
τόσο κρίσιμα θέματα.
3. Οί ίδιοι θαμώνες άναλαμβάνουν νά διατυ
πώσουν τήν άποψη τής άριστεράς στίς έφημερίδες καί νά μιλήσουν έκ μέρους τών Εξαρχείων:
Είμαστε καταναλωτές, τά Έξάρχεια δέν είναι
χώρος πολιτικής πιά, σέ σχέση μέ τό μηχανι
σμό τής ψυχαγωγίας συγκροτούμαστε, άφήστε
μας νά τή βρίσκουμε καί μή μάς (ξανα)βγάζετε
στούς δρόμους.
'Υφυπουργείο καί Έξαρχιώτες φαίνεται γιά
πρώτη φορά νά συμπλέουν. Καί τούς δυό τούς
ένδιαφέρει ή ποιότητα ζωής μακριά άπό τή βία.
Ή διασκέδαση άναγνωρίζεται σάν δικαίωμα
τοΰ νέου καί ή φροντίδα γ ι’ αύτή σάν ύποχρέωση τοΰ κράτους.
Μέσα σ ’ αύτά τά πλαίσια άκόμη καί τό μοντέ
λο τοΰ άμφιβητία μπορεί νά γίνει άποδεκτό,
άκόμη καί νά χρηματοδοτηθεί. Ό νέος στό
κάτω κάτω είναι άσυμβίβαστος. Έ χ ε ι δλο τόν
καιρό μπροστά του γιά νά συμβιβασθεΐ.
Έ τσι:
■ ό «σοσιαλιστής» Μποσινάκης όρκίζεται δτι
θά έξαφανίσει τούς «άναρχικούς»,
■ οί κομουνιστές τοΰ ΚΚΕ ριγοΰν άπό φρίκη
μέ τήν άνάμνηση τών «άναρχοαυτόνομων»,
■ οί παραδοσιακοί άναρχικοί δηλώνουν πλέον
«καταναλωτές, πού σέβονται δμως τήν Ιδεολο
γία τους» καί διαχωρίζουν τή θέση τους άπό
τούς πάνκς,
■ οί πάνκς δηλώνουν νομιμοφροσύνη έξηγώντας πώς δέν είναι «χούλιγκανς»
■ καί ή πλατεία Εξαρχείω ν είναι γιά πρώτη
φορά τόσο βουβή, μπροστά στήν άνυπαρξία
άριστεροΰ Λόγου.
Γιάννης Κάλλος
’Αντιγόνη Μαυρομμάτη

Τά άγνωστα
Ε ίΝ Α Ι ΓΝΩΣΤΕΣ οί έπίσημες δηλώσεις τοΰ
κ. Λαλιώτη γιά τά έπεισόδια στά Έξάρχεια.
θυμίζουμε δτι τήν έπομένη τής έπιχείρησης
'Αρετής, μιλώντας σέ όμάδες νέων πού διαμαρ
τύρονταν μέσα στό 'Υφυπουργείο Νέας Γενιάς
τούς άπέπεμψε λέγοντας μεταξύ άλλων:
■ 7Υ σχέση έχετε σείς μέ τήν πολιτική; ΕΙσαστε
νεοσσοί "Οπου είσαστε περάσαμε κι έμεϊς. Τά
ξέρουμε αύτά. Δέν θά άσχολίούμεθα τώρα μέ τούς
περιθωριακούς.
Καί ό Στ. Μανίκας, σύμβουλος τοΰ κ. Λαλιώ
τη:
■ "Αντε πηγαίνετε, άλήτες. Πηγαίνετε νά πάρετε τό
χαρτζηλίκι άπό τόν μπαμπά...
"Αγνωστες, δμως, παρέμειναν οί θέσεις πού
άνέπτυξε ό κ. Λαλιώτης στήν 3μελή «Έπιτροπή
συμπαράστασης τών κρατουμένων — κατηγο
ρουμένων γιά τά γεγονότα τών Εξαρχείων
άλλά καί τήν τρομοκρατία»:
■ Τρομοκρατία ύπάρχει καί άσκεΐται άπό τούς
περιθωριακούς, τούς πάνκ, τούς λοΰμπεν κλπ.

Α νάγνω ση των ανακοινώσεων
των κομματικών νεολαιών

Ε χ ε ι ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ άπό παλιά Ενα είδος
φιλολογίας πού άπευθύνεται στό φόβο καί τά
πιό συντηρητικά Ενστικτα του κόσμου καί προ
σπαθεί νά μεταλλάξει τό άντανακλαστικό Ερέθι
σμα σέ νυσταλέα παραίτηση καί άποδοχή τών
συμβάντων.
Αυτή ή κομματική φιλολογία πρέπει νά θεω
ρηθεί προσφορά στή νεοελληνική κοινωνία του
πρώην τιμημένου, Ενωμένου, Ενιαίου Κ.Κ.Ε.
Ά νθισε τήν έποχή πού οί λαϊκοί άγωνιστές
γίνονταν χαφιέδες, δηλωσίες, πέμπτη φάλαγγα
κ.λ.π.
Πέρασε δύσκολες στιγμές στή δικτατορία,
όταν τό Ερέθισμα, τόσο έπίμονο, τόσο άμεσο,
τόσο άνταποκρινόμενο στή συσσωρευμένη λαϊ
κή όργή ήταν δύσκολο νά μεταλλαχτεί φραστι
κά. ΟΙ 300 προβοκάτορες του Πολυτεχνείου
όμολογουμένως άνήκουν στίς άτυχες σελίδες
τής φιλολογίας αύτής.
Γιά νά γνωρίσει μιά νέα άνθιση μετά τή
μεταπολίτευση, όταν τό φοιτητικό κίνημα, σάν
ή όρατή πλευρά τών άνακατατάξεων, τής κινη
τικότητας καί τής διαθεσιμότητας όλης τής
'Ελληνικής κοινωνίας, παροπλίστηκε μέσα στό
γενικό αίτημα γιά κοινωνική γαλήνη, αύτό τό
πυκνό δίχτυ πού κάλυψε όλόκληρη τήν έλληνι-

επιχειρήματα
του Κ. Λαλιώτη
Αύτές οί περιθωριακές όμάόες προσπαθούν ν' άκολουθήσουν τά άντίστοιχα Ιταλικά πρότυπα, τό
Ιταλικό μοντέλο. Ή τρομοκρατία πού άσκοΰν
τροφοδοτεί καί έπηρεάζει τήν τρομοκρατία τού
κράτους καί τών μηχανισμών του. Καί Αντίστροφα,
ή κρατική τρομοκρατία καί καταστολή τροφοδοτεί
καί έπηρεάζει τήν τρομοκρατία τών όμάδων αύτών.
■ Κ ρα τική τρομοκρατία υπάρχει.

'Υπάρ/ u άμε,,

στό βαθμό πού τό Κράτος είναι άναγκαίος θεσμός
σέ κάποιες φάσεις. Γι ’ αύτό πρέπει νά είμαστε ρεαλι
στές. Νά μήν άντιμετωπίζουμε a priori μέ καχυπο
ψία τό κράτος.
■ Πολλές φορές ή Αστυνομία δείχνει ύπερβάλλοντα
ζήλο. Μ ' αυτή τήν έννοια οί Αστυνομικοί δέν έχουν
πάντα δίκιο. Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι έχουμε
έμείς δίκιο. *0 Νέγκρι έχει κεί χαρακτηριστικά•Δέν σημαίνει δτι έχουμε δίκιο έπειόή οί Αλλοι
έχουν Αδικο·.
■ Δέν ήταν σωστό πού γενικεύτηκε ή βία στά
Έζάρχεια. Δέν έζυπηρετοΰσε αύτό τούς στόχους
μιάς τέτοιας έπιχείρησης. Καί αύτό γιατί καί τά
Σώματα ‘Ασφαλείας αύτονομοΰνται.

κή κοινωνία καί πήρε πολλά όνόματα: έθνική
Ενότητα, λήθη στό παρελθόν, ήπιο πολιτικό
κλίμα κ.ο.κ.
Τότε λοιπόν, μετά τή μεταπολίτευση, δημιουργήθηκε τό κατάλληλο Ιδεολογικό πλαί
σιο, έκείνη δηλαδή ή βαθιά αίσθηση ήττας, πού
έπέτρεψε τήν Επανεμφάνιση τής περί ής ό λόγος
Φιλολογίας. Μιά βασική της έννοια, έννοια—
κλειδί ήταν ό προβοκάτορας. Ή έννοια αυτή
διαφοροποιούμενη διαχρονικά, μετατράπηκε σέ
άριστεροχουντικό, άναρχικό, άναρχοαυτόνομο,
άντικοινωνικό στοιχείο, πάνκ καί άλλα άνατριχιαστικά πράγματα.
Μιά άλλη έννοια πού χαρακτηρίζει τό στύλ
γραφής τών άνακοινώσεων είναι ή άγνοια τού
συμβάντος. 'Υπενθυμίζω έδώ μόνο γιά λόγους
έπικαιρότητας, παρ' δ,τι δέν άναφέρεται σέ άνακοίνωση, τήν έφιαλτική σκηνή τού Νοέμβρη
τού ’80 όπου τήν ώρα πού ό Κουμής καί ή
Κανελλοπούλου πέφτουν νεκροί κάτω άπό τήν
πρωτοφανή θηριωδία τών άστυνομικών, τήν ίδια
ώρα, λίγα μέτρα παραπέρα τό ΚΚΕ παρήλαυνε
συντεταγμένο, κραυγάζοντας «ΚΚΕ, άλλαγή, Β'
κατανομή».
Αύτό πού θέλω νά ύπογραμμίσω είναι τό
Εξής: Αύτή ή γκαιμπελική τακτική πού μετατρέ
πει τό άσπρο σέ μαύρο, έπρεπε νά βρει τό
έδαφος γιά ν ’ άνθίσει. Καί άν τό έδαφος άρχικά
ήταν ή άποδοχή τής ήττας γιά τήν όποια
μίλησα παραπάνω, καθώς καί ένας περίεργος
φόβος άπέναντι στόν πατερναλισμό τού ΚΚΕ,
προοδευτικά, καί ένώ τά όρια μεταξύ πολιτικής
καί κοινωνικής δυσφορίας, ή άπλώς δυσφορίας,
γίνονταν όλο καί πιό άσαφή, τό έν λόγω έδαφος
βρέθηκε στόν άγανακτισμένο πολίτη, ό όποϊος
δέν άνέχεται τήν μή στερεότυπη στάση, τό
χιούμορ, τό παράδοξο πού τσιγκλάει βάναυσα
τό τέλμα τής καθημερινότητας.
Ό μακρύς αύτός πρόλογος ήταν άναγκαίος
γιά νά συνδέσει τήν Επανεμφάνιση αύτές τίς
μέρες τής φιλολογίας τής όποιας τήν ύπαρξη
ύποστηρίζω, μέ τήν προϊστορία της. Όπως
λέμε έπιστροφή στίς ρίζες. Ό λες οί έννοιες —
κλειδιά ξαναεμφανίζονται μέ άφορμή τήν Επι
χείρηση — ’Αρετή τής άστυνομίας στά Έξάρχεια.
Πολύ συμπυκνωμένες κατ’ άρχήν στήν άνακοίνωση τής ΚΝΕ: « Ή πείρα έχει διδάξει τή
νεολαία πώς τέτοιες όμάδες άξιοποιοΰνται άπό
τήν άρχουσα τάξη γιά τή δυσφήμηση τού
νεολαιίστικου κινήματος». Ή σώφρων νεολαία
έχει πείρα, βγαίνει ή πείρα της μέσα άπό τούς
μαζικούς άγώνες, έχει διδαχθεί. Ά ριστα 10!
Δέν ύπάρχει συμβάν. Ό λα είναι Ενα κόλπο
γιά τή δυσφήμηση τής ΚΝΕ καί τών υπόλοιπων
νεολαιών όσο αύτές διατηρούν άκόμη κάποια
Ίχνη σοβαρότητας. Ή ΚΝΕ καταφέρνει νά

βγάλει καί άπό τή μύγα ξύγκι. Ό βασικός
στόχος, λέει, Είμαστε έμείς. Καί έπειδή βέβαια
ύπάρχει ή πληροφόρηση, υπάρχουν οί φωτο
γραφίες τών αίμόφυρτων παιδιών κ.λ.π., μάς
πληροφορεί παρακάτω ότι καί άν ύπήρξε άστυνομική αύθαιρεσία στά Έξάρχεια, ήταν ένα
πρόσχημα, τής δώσανε δηλαδή πρόσχημα, (έπομένως προβοκάτσια!!!) νά έπιτεθεϊ έναντίον μας
πού ώς γνωστό είμαστε ή μόνιμη καί πραγματι
κή ένόχληση τής άρχουσας τάξης. Είμαστε
γιατί τό λέμε. Τό λέμε γιατί είμαστε. Έ τσι είναι
άν έτσι νομίζετε. Αθάνατε Πιραντέλλο.
Ή νεολαία τού ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει πολλά διδα
χθεί άπό τό Κ.Κ.Ε καί τήν Κ.Ν.Ε. είδικότερα.
Τά προβλήματα, λέει, δέν λύνονται μέ άστυνομική βία. Λαμπρά! Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., λέει, έχει
άποδείξει έμπρακτα πόσο πιστεύει σ ’ αύτή τήν
πολιτική. Καί άν αύτό πού έχει τώρα δά άποδείξει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εμπρακτα είναι ότι πιστεύει
στήν ώμή άστυνομική βία; Ά ν αύτή άκριβώς
είναι ή πραγματικότητα; Τόσο τό χειρότερο
γ ι’ αύτήν. Ό υπερβατικός λόγος στήν ύπηρεσία
τής πολιτικής σκοπιμότητας. ’Επειδή δμως αύ
τή ή παλιοημερολογήτικη λογική, έχει φάει τά
ψωμιά της, έχει δείξει τά όριά της, τή μπολιά
ζουμε μέ νέες Ιδέες δανεισμένες άπό μιάν άλλη
πολιτική νεολαία, τό Υφυπουργείο Νέας Γε
νιάς. Προσέξτε τόν παρακάτω συλλογισμό: Οί
νέοι τών Έξαρχείων δυστυχώς (τί ύπέροχο, τί
διδακτικό, τί ώριμο αύτό τό δυστυχώς!) όδηγούνται σέ λανθασμένες πράξεις άπό μοναξιά, άδυναμία έκφρασης καί δημιουργίας (πρόκειται γιά
άνανέωση όρολογίας τής ίδιας άκριβώς φιλολο
γίας). ΟΙ λανθασμένες πράξεις δέν Επιλύονται
μέ άστυνομική βία. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, δπερ Εδει
δεϊξαι, πιστεύει άκράδαντα σ ’ αύτό. Μέ κανένα
τρόπο δμως τά λάθη δέν μπορούν νά άποτελοΰν
ένόχληση στούς κατοίκους (έπίκληση τού άγανακτισμένου πολίτη). Άρα;
Ή νεολαία τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μάς άφήνει μέ
τραγικά έρωτηματικά, άντίστοιχα σέ κρισιμό
τητα μ’ έκεϊνο τό γνωστό τού Άμλετ. Νά ζεί
κανείς ή νά μή ζεί;
Ή άνακοίνωση τέλος τού Ρήγα, μάς πληρο
φορεί ότι αύτό πού λείπει άπό τίς Επιχειρήσεις
Αρετή είναι μιά ταυτόχρονη, συνολική πολιτι
κή γιά τά κοινωνικά προβλήματα τών νέων.
Γιατί χωρίς αύτή παίρνουν ένα καθαρά κατα
σταλτικό χαρακτήρα. Νά γίνονται λοιπόν, άλλά
μέ πολιτική. Καί όχι τήν όποιαδήποτε. Πολιτι
κή ταυτόχρονη. Πολιτική συνολική. Μιά άλλη
πολιτική. Τό κάτι άλλο στήν πολιτική. Τότε
δέν θά ’χουν κατασταλτικό χαρακτήρα.
Μά πολιτική υπάρχει. Κάτι παραπάνω άπό
ταυτόχρονη. ’Ακαριαία! Είναι ή πολιτική τού
Μποσινάκη. Ή πολιτική τής άπομάκρυνσης
κάθε άντικοινωνικοΰ στοιχείου. Πού γράφει
στόν τοίχο «ζήτω ή τεμπελιά». Πού είναι πάνκ.
Πού ούρεΐ σάν τά άγρια θηρία.
Μέσα σ ’ αύτή τή γενικευμένη χυδαιότητα δέν
είναι τυχαίο πού καί ή άνακοίνωση τού ύφυπουργοΰ Νέας Γενιάς, καί ή πρωτοβουλία δια
λόγου τών ένδιαφερομένων μερών άπέκτησε τήν
Ιδεολογική έπικυριαρχία.
Ή άνακοίνωση κατ’ άρχήν ήταν ή μόνη πού
δέν ήταν διαποτισμένη άπό τό φόβο τού και
νούργιου, τού μή Ελεγχόμενου πού διαπερνά τίς
ύπόλοιπες άνακοινώσεις. ’Επειδή δέν άποδύθηκε σ ’ αύτό τό κυνήγι τών μαγισσών μπόρεσε
ν' άποκτήσει Ενα κύρος πού δέν ήταν μόνο τό
κύρος τής θέσης τού ύφυπουργοΰ άλλά καί
Ιδεολογικό. ’Ακροβατώντας συνεχώς, πέρναγε
μέ εύχέρεια άπό τήν Επισήμανση τής σχέσης
άτομικής καί κρατικής τρομοκρατίας στό άμίμητο «πράγμα πού Εγώ προσωπικά δέν γνωρί
ζω». Καί στή βάση αύτοΰ τού κύρους μπόρεσε
νά όργανώσει τό διάλογο τών ένδιαφερομένων
μερών, τό διάλογο τών γκλόμπς μέ τά σπασμένα
κεφάλια, τήν κάθαρση. .Ανασταβίβ Λαζαρίδου
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Ή «ενάρετη»
4η εξουσία
Σ υ ΣΣΩΜΟΣ σχεδόν ό Τύπος καταδίκασε τήν
«ύπερβολή» τής Αστυνομικής βίας στά Έξάρχεια. Πόσο Αμέτοχος είναι όμως ό Τύπος στή
διαμόρφωση ένός κλίματος πού όχι μόνο νομι
μοποιεί ΑλλΑ καί προκαλεϊ τήν κρατική κατα
στολή; Δέν μιλάμε βέβαια μόνο γιΑ τίς συντη
ρητικές έφημερίδες πού κατά παράδοση μεγα
λοποιούν, δραματοποιοΰν καί συκοφαντούν κά
θε πρακτική πού ξεφεύγει Απ’ τα καθιερωμένα,
Ιδιαίτερα όταν προέρχεται Απ’ τή νεολαία. Πό
σο διαφορετική στάση κρατά όμως ό «δημοκρα
τικός Τύπος»;
Περιοριζόμαστε σέ δυό χαρακτηριστικά πα
ραδείγματα:
■ Τό Έθνος, δυό βδομάδες πρίν τήν Αστυνο
μική έπιχείρηση, σέ δισέλιδο ρεπορτάζ μέ τίτλο
«Καί τώρα οί... Σιού» καί ύπέρτιτλο «ΕΞΑΡΧΕΙΑ:
Μετά τά ναρκωτικά καί τούς άναρχικούς ήρθαν οί
πάνκς μέ τά ξυρισμένα κεφάλια» διεκτραγωδεί τήν
κατάσταση καί μεταφέρει «νέες κραυγές Απόγνω
σης των κατοίκων» πού ζητούν Αστυνομική
παρέμβαση. Μέ έμφαση τονίζονται οί Απόψεις
ένός μαγαζάτορα πού έστειλε καί ύπόμνημα
στόν 'Υπουργό Δημόσιας Τάξης καί καταγγέλ
λει τήν Αστυνομία γιά Αδιαφορία. ’Ιδιαίτερα
Αποκαλυπτικός ό διάλογος. Ρωτά ή ρεπόρτερ
τού Έθνους: ·Σ τό τμήμα δέν πήγατε;» καί άπαντά
ό μαγαζάτορας: «Μόνο μιά φορά καί δύο; Ξέρετε
τί μάς λένε έκεϊ; »Λύστε μας τα χέρια». Τούς
ρωτάμε ποιός τούς τά Εχει δεμένα καί δέν μάς
λένε».
Είναι φανερό ότι ή έρευνα τού Έθνους βοή
θησε νά τούς λυθούν τά χέρια...
■ Ή Ελευθεροτυπία, πού φημίζεται γιά τήν
πιό Ανεκτική καί φιλελεύθερη στάση της, τήν
παραμονή τής «μεγάλης έπιχείρησης» (30.9) καί
ένώ ήδη είχαν Αρχίσει οί προπαρασκευές της μέ
τούς καθημερινούς Αστυνομικούς έλέγχους στά
‘Εξάρχεια, δημοσίευσε ένα άνυπόγραφο κείμενο
όπου έπεσήμανε τήν κατάντια μιάς άλλης πλα
τείας: «Πλατεία Κολωνακίου. Ή νύχτα τών...
σαγονιών».
»Νεαροί (σπανίως καί κοπέλες) πιασμένοι χέρι
χέρι, άγκαλιά δυό δυό άναστατώνουν τήν πλατεία,
ρίχνουν Ενα φιλί ατά πεταχτά. Ντοπαρισμένοι άπό
τή μουσική καί τό οίνόπνευμα (καί άλλα πολλά) σέ
μέρη πού πολλοί χαρακτηρίζουν άπαράδεκτα, χαί
ρονται τήν αύτονομία τους, τόν Ερωτα, όπως μόνον
αύτοί τόν Εννοούν, χωρίς κανείς νά τολμά νά τούς
Εμποδίσει. Ε μείς πού τούς βλέπουμε, άγανακτοΰμε, σοκαριζόμαστε, τούς φοβόμαστε. Οί όμοφυ»[ά
φιλοι καί οί ταραξίες μάς διώχνουν άπό τό Κολωνάκι, μέ τίς άσχήμιες τους καί τήν έπιθετικότητά
τους».
Ό π ω ς παρατηρήσατε τά έγκλήματα πού κα
ταλογίζονται σ ' αυτούς τούς νεαρούς είναι ότι
χαίρονται τήν αύτονομία τους καί ότι τό φιλί τό
ρίχνουν στά πεταχτά. 'Υ πάρχουν όμως κι Αλλες
Αξιόποινες πράξεις:
•Δάγκωσαν Ενα σερβιτόρο ατό χέρι καί οί
δράστες Εφυγαν άνενόχλητοι».
Καί τό συμπέρασμα, έντελώς Αβίαστο: «Τέ
τοιες ώρες τό Κολωνάκι είναι Επικίνδυνο! "Ως
πότε;»
'Αντιπερισπασμός ή προφητεία; "Ας έλπίσουμε ότι ό κ. Μποσινάκης δέν διαβάζει Ελευ
θεροτυπία...
Σ.
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Σε μιάν άλλη πλατεία, στόν Κορυδαλλό,
μιά συζήτηση γιά τίς καθημερινές επιχειρήσεις άρετης

‘Εξάρχεια κι Επιχειρήσεις »άρετής». Ξυλοδαρ
μοί.
συλλήψεις, πρωτοσέλιδα 'Υπόδικοι σέ δίκες
πού
άναβάλλονται.
Κορυδαλλός κι Επιχειρήσεις χωρίς όνομα ρου
τίνας.
Άπ ’ αύτές πού μπαίνουν σπάνια στίς έφημερί
δες.
Καί μιά παρέα Άπό αύτές πού δέν δίνουν,
συχνά συνεντεύξεις.
Ν. "Ας πούμε έδώ, στήν πλατεία τή δίκιά μας,
καθόμαστε δώδεκα, μία ή ώρα τό βράδυ, έτσι;
σκάει ή Ασφάλεια, χωρίς κάποιο έπεισόδιο, τέσσε
ρις — πέντε μέ ένα Αμάξι καί μάς παίρνουνε. Καί
καλά έξακρίβωση. Χωρίς νά 'χει συμβεί τίποτε
προηγουμένως. Δέν έχει γίνει τίποτα έδωπάνω, δέν
έχουν κανένα λόγο νά μάς πάρουνε. Μάς πάνε στό
τμήμα, καθόμαστε τέσσερις — πέντε ώρες, μέχρι
νά 'ρθουν τά χαρτιά, τά TELEX κι αύτά, νά 'μαστέ
καθαροί καί μετά μάς Αφήνουνε.
Α. Κοίτα, Σαββατοκύριακο έδώ πάνω στήν πλατεία
έχουμε τέσσερις ταβέρνες, γαμώ τούς σαματάδες
γίνεται. 'Εμείς τί δηλαδή κάνουμε περισσότερο
θόρυβο Από τίς ταβέρνες; Δέν πάει όμως κανείς
έκεί. "Ερχονται σέ μάς. Γιατί έμείς είμαστε μηχα
νόβιοι. Μέ λίγα λόγια άλήτες. ’Εκείνοι έκεί μέσα
τά σπάνε, είναι οί κύριοι κι άς κάνουν φασαρία.
Κατάλαβες;
Ν. Μπορεί νά κάθεσαι στό πατάρι μέ τήν γκομενούλα καί νά 'ρθουν νά σέ μαζέψουνε. Νά έμένα
μ' έχουν κατεβάσει έτσι καί τελικά δέν μέ πήρανε
γιατί ήτανε τέσσερις αύτοί, είχαν πάρει τρείς Από
πάνω, γίνανε έπτά, δέν χωράγαμε στό Αμάξι καί μέ
Αφήσανε.

Ό Άγγελος, ό Δημήτρης, ό Κώστας, ό Νίκος
καί τό
μαγνητόφωνο. Πού στήν άρχή είναι πρόβλημα
Ενοχλεί.
Ή τεχνολογία άποξενώνει. Ετσι δέν λένε; Μετά
όμως.
μιά γουλιά καφές, Ενα τσιγάρο καί ή κουβέντα
βρίσκει
τό δρόμο της.
Ν. "Οταν μέ είχανε πιάσει μέ τό τριάμιση, μέ πάνε
στό περιβολάκι. Στό 10ο. Είχανε κλέψει τήν προη
γούμενη μιά τσάντα. Έ ν τώ μεταξύ έγώ, στή
μηχανή μου, είχα πινακίδα τότε. Μέ πιάσανε
σταματημένο Απόξω άπό 'να σουπερμάκετ στή λε
ωφόρο 'Αθηνών καί μού πήραν τά κλειδιά άπό τή
μηχανή. Καί μού λένε θά πάς τή μηχανή κάτω,
τσουλώντας. Καί τήν πήγα τσουλώντας μέ τά
πόδια στό Περιβολάκι. Έφαγα πέντ' έξι χαστού
κια, έκεί, σώνει καί καλά νά πώ ότι είχα πάρει έγώ
τήν τσάντα. Μέχρι πού 'ρθε ό άνθρωπος πού
τού 'χάνε πάρει τήν τσάντα, μέ κοίταξε καί μ' Αφή
σανε. "Αμα δηλ. αύτός ήτανε μαλάκας κι έλεγε «νά
αύτός ήτανε» μ' είχανε κλείσει μέσα. "Αντε νά
καθάριζα μετά έγώ. Κατάλαβες; Πρώτα άρπαξα τά
χαστούκια καί μετά ήρθε αύτός, Αναγνώρισε ότι
δέν ήμουνα έγώ καί μ'Αφήσανε.
Πλατεία Μέμου, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία
χωρίς
όνομα Καφετέρια «ALLOUETTE». Ντισκοτέκ
•TOWER».
Κι άλλοτε πάλι Ποσειδώνος, Γλυφάδα Βάρκι
ζα
Βουλιαγμένη. Καί πίσω πάλι. Προσγειωνόμα
στε.

όπως τώρα πού βλέπω περιπολικό καί μέ πιάνει ή
ψυχή μου. Γιατί τό λέω. Μ'Εχουν κυνηγήσει.
Α λλά δέν σταματάω. Γιατί άμα σταματήσω μού
τήν πήρανε τή μηχανή. Καί τό ξύλο πού θά φάω
φτάνει. 'Εγώ γιά νά τήν πάρω αύτή τή μηχανή
πήγα στόν Περσικό, Εφτυσα «άμα. Κατάλαβες;
Α. Ύστερα είναι καί τ' αύτόφωρο. Ά ν Εχω κλέψει
μέ πάνε στό αύτόφωρο. Ά ν δέν Εχω άδεια μέ πάνε
στό αύτόφωρο. Λές καί είναι τό ίδιο. Μεγάλη
ζημιά. Κι ώραία μέ πάνε. Τήν άλλη μέρα τί θά
κάνω, θά βγάλω άριθμό; Άφού δέν Εχω λεφτά.
Δηλ. τί κάνανε, μέ τιμω ρήστε καί καλά ή μέ
φτιάξανε; Ό λα στήν 'Ελλάδα νοοτροπία είναι.
Ένας στήν ήλικία τού πατέρα μου τό Εχει καλύτε
ρο νά πάρεις Ενα όποιοδήποτε άμάξι, ξεφτιλισμένο
Εστω, παρά νά πάρεις μηχανή. Χώρια πού στήν
κίνηση πάνω δέν σέ ύπολογίζουν καθόλου.
Κ. Μήν πάς μακριά. Ξέρεις τί μού λέγανε στό
ΚΑΤ; Ά πό μηχανή; Καλά νά πάθεις.
Στό περίπτερο φτάνουνε οί μεσημεριανές έφημερίδες.
Πολυχρωμία καί τεράστιοι τίτλοι. Συνέντευξη
Μητσοτάκη,
ό Άρσένης δέν είναι μασόνος, ή άλλαγή προχωράει.

Κ. Πηγαίναμε στό σιγά. Βουλιαγμένη, νάσου Ενα

άμάξι μέ σβηστά φώτα, σκάει δίπλα μας κι Ενας
βγάζει περίστροφο, πρώτη του δουλειά αύτό. 'Εγώ
έν τώ μεταξύ φοβήθηκα, ό πρώτος πού Εφυγε
ήμουνα έγώ. Κι άφού μ' Εχασε κυνήγαγε τούς
άλλους καί μετά μέ ξαναβρίσκει. Φοβήθηκα. Λέω
άμα σταματήσω τώρα θά φάω ξύλο. Ά μα φύγεις
μιά φορά μετά δέν είναι γιά νά σταματάς. Κι
άρχίσανε τούς πυροβολισμούς. Ρίξανε, ήτανε τό
παιδί άπό πίσω, τώρα περιμένουμε τό δικαστήριο.
Α. Ή ταν τό παιδάκι τόσο καιρό στό νοσοκομείο,
σπονδυλική στήλη, δωδεκαδάκτυλο, όλα. Τό σα
κατέψανε καί στό φινάλε τί Εγινε. Μέ τό πού πάνε
στό Τζάνειο χάθηκε ή σφαίρα. Μέ άριθμό πρωτο
κόλλου έφυγε άπ' τό νοσοκομείο καί μετά λέγανε
χάθηκε κι Ετσι.
Κ. "Οταν άφήσανε τόν Άλέκο κι ήρθε έδώ δέν τόν
γνώρισα, τό μηχανάκι του γνώρισα. Ή ταν πολύ
πρησμένος. Τού λέω τί έγινε. Μού λέει μέ δείρανε.
Μάς κυνηγήσανε γιατί καί καλά είμαστε ύποπτοι.
’Αλλά κι έσύ νά 'σουνα κι Εβλεπες σβηστά φώτα
καί περίστροφο, θά σταμάταγες; Καί μετά πού
πήγαμε στό τμήμα μάς κάνανε τίς 'Οσίες Μαρίες,
ξέρεις. Γλυκά λογάκια, καφεδάκι. Είχανε γράψει
κι οί Εφημερίδες, καταλαβαίνεις.
Κορυδαλλός, μετά τά νταμάρια. Λεωφόρος
Ποταμού, τό
παλιό, μπαζωμένο πιά ποτάμι. Κι άπό τίς δύο
πλευρές
σπίτια, σκαρφαλωμένα στίς πλαγιές τού Λ/γάλεω. Κλειστός τόπος.
Α. Είναι καί τά κυκλώματα πρέπει νά τό παραδε
χτούμε, όχι Επειδή καβαλάμε μηχανή είναι όλα
ώραία. Κυκλώματα — κλέφτες πού κλέβουν μηχα
νές, κυκλώματα — τσαντάκιες. ’Αλλά Εντάξει
Επειδή αύτός κλέβει τσάντες πρέπει νά κυνηγάνε
έμένα; Ά ν πάς νά πάρεις μιά τσάντα δέν πάς μέ
τ' άμάξι, λογικό αύτό, ή μηχανή κάνει έτσι καί
φεύγει. Πώς μέ τήν νταλίκα θά πάρεις τήν τσάντα;
Έ , δέν κυνηγάνε τούς τσαντάκηδες, κυνηγάνε τούς
μηχανάδες.
Ν. Ά ν άλλάξουν τά τής άδειας θά άλλάξει κάπως
ή κατάσταση.
Α. Ναί. Μήν τό πάρουμε τελείως άναρχικά δέν Εχω
δίπλωμα, δέν Εχω άδεια, μάγκας είμαι. Ά μα άς
πούμε Είμαστε στήν 'Ελλάδα υπάρχουνε νόμοι
πρέπει νά τά 'χεις όλα. Τό δίπλωμα δέν είναι
τίποτα. Στήν άδεια κολλάμε. Δέν μπορείς νά δίνεις
όμως τόσα λεφτά, δέν συμφέρει. Ά μα είχαμε
λεφτά όλοι θά 'χαμέ. Κανένας δέν θέλει νά 'ναι
παράνομος καί νά τόν κυνηγάνε.
Ν. Ά ς τίς πουλάνε τά μαγαζιά μέ άριθμό. "Οχι

Ν. Ή άστυνομία Εγινε χειρότερη. Τουλάχιστον
πρώτα δέν ΰπήρχε νά βγάλω τό μπιστόλι νά σέ
πυροβολήσω. 'Υπήρχε νά βαρέσουν στόν άέρα νά
σέ φοβερίσουνε, Ό χ ι όπως αύτά τά περιστατικά
πού Εγιναν έδώ πάνω. Πού βγάζουν τό όπλο λές κι
είναι, έντάξει, κομπολόι.
Α. Ίσω ς γιατί ή άλλαγή είναι στά πάντα, σοσιαλι
σμός, πώς νά τό πώ, γίνανε πολλές άλλαγές μέ δυό
λόγια Λένε, θά γίνει άλλαγή καί σ' αύτό τό
σημείο. Καί καλά δηλ. νά πιάσουμε τήν κατάστα
ση στά χέρια μας. Πιό δράση κι Ετσι. Νά τά
Έξάρχεια, νά οί πλατείες, νά οί μηχανές τοΰρμπο
πού παίρνουνε οί καμικάζηδες τροχαίοι καί κυνη
γάνε. Μπορεί νά 'ναι γι' αύτό.
Κ. Αλλάζει ή ζωή μας άλλά πού άλλάζει όμως.
Α. Τήν έχουνε δεί λάθος. Γιατί κοίταξε νά δείς κι
Εμείς δέν είμαστε ζώα. Είμαστε άνθρωποι, σκεπτό
μαστε. Ούτε ό άστυφύλακας είναι τίποτα Έγώ
νομίζω ότι ό Εαυτός μου είναι πιό μάγκας άπ' αυ
τόν. Έ τσι δέν είναι; Έ , άπ’ τήν στιγμή πού θά μέ
πιάσει καί θά μέ ξεφτιλίσει έγώ θά γίνω χειρότε
ρος. Σού μιλάω είλικρινά. Καλύτερος νά γίνεις
άποκλείεται. Ό σ ο λοιπόν σέ κυνηγάει μέ τή
μηχανή τόσο πιό μάγκας γίνεσαι καί τού ξεφεύ
γεις.
Ν. Στό φινάλε δικό μου δέν είναι τ ’ αύτί; Δέν
μπορώ νά τού βάλω καί σκουλαρίκι; Ά μα πάς στό
τμήμα όμως σ' άρχίζουν τί είναι αύτά. Ό άλλος
θέλει νά γίνει πούστης στή Συγγροΰ, δικαίωμά του
δέν είναι; Μετά όμως σ’ άρχίζουνε σκουλαρικάκια,
άλήτη, πές τά όλα. Ποιά όλα νά πείς;
Α. Μά τό πρόβλημα τής Ελλάδας είναι τά μηχα
νάκια καί τά Έξάρχεια; Οί πέντε πάνκηδες; Καί τί
Εγινε δηλ. Τό πρόβλημα τής Ελλάδας στή νεο
λαία είναι; Τόσα προβλήματα Εχει ή Ελλάδα, μέ
τούς τρελοπάνκηδες καί τούς μηχανάδες θά άσχολοΰνται;
Πέρα, ατό βάθος, φαίνεται τό λιμάνι καί ή
θάλασσα
‘Αριστερά γκρίζος όγκος, οί φυλακές. Καί τό
νέφος.
Κάτι σάν καπνιά πού θολώνει τά σχήματα
Α. Έγώ δέ θέλω ν’ άλλάξω. Γ ιατί ξέρω, βλέπω τόν
πατέρα μου. Τί όνειρα είχε; Νά βρει τή μαμά μου,
νά κάνει οίκογένεια, νά κάνει έμένα. Έγώ δέν
θέλω νά κάνω οίκογένεια άπ' τά είκοσιπέντε μου
καί νά δουλεύω γιά τό παιδί μου. Ό νέος σκέφτε
ται άλλα πράγματα. Γ ιατί μέχρι νά πάς φαντάρος,
μέχρι ν ' άπολυθείς, μέχρι νά παντρευτείς, τώρα
ζείς. Ύστερα άπό τή στιγμή πού παντρεύεσαι,
είσαι μηδέν. Τέρμα Έ τσι δέν είναι; Μηχανή
βέβαια θά 'χω. Ή μηχανή είναι άλλο πράγμα.
Είναι, πώς νά σού τό πώ, τρόπος ζωής. Ξυπνάς

σκέφτεσαι τή μηχανή σου, κοιμάσαι σκέφτεσαι τή
μηχανή σου. Ό χ ι ότι ζείς καί γιά τή μηχανή σου,
άλλά είναι Ενα κομμάτι άπό τή ζωή σου.
Ν. Νά, δ,τι πρόβλημα Εχεις μέ τό νά τρέξεις λίγο
τή μηχανή τό ξεχνάς. Αίσθάνεσαι πολύ άνετα, πώς
νά τό πούμε.
Α. Είναι Εξάλλου τό μόνο πράγμα πού Εχεις έσύ.
Ό πατέρας σου Εχει, ξέρω ‘γω, τό σπίτι, τό άμάξι,
τήν οίκογένεια. Έσύ Εχεις μόνο τή μηχανή σου
πού Εχεις δουλέψεις γιά νά τήν πάρεις. Τή φτιά
χνεις, τήν καθαρίζεις, τήν πλένεις, είναι, Εντάξει
δέν μπορούμε νά πούμε σά γυναίκα, κάπως Ετσι.
Ν. Είναι τό μόνο πράγμα πού Εχω στή ζωή μου.
Δέν Εχω ούτε σπίτι δικό μου ούτε άμάξι, ούτε
λεφτά. Είναι ή περιουσία μου. Ά ν πάθει κάτι ή
μού τήν κλέψουνε θά τρελαθώ. Κατάλαβες;
Δυό σπιθαμές πλατεία Μιά φούχτα πράσινο,
τρία παγκάκια
Ή καφετέρια τό φαατφουντάδικο, πέντε τρα
πέζια στό πεζοδρόμιο. Τό φαρμακείο. Καί μιά
νταλίκα πού κόβει πρίν στρίψει.
Δ. Μάς βλέπουν όλη τήν ώρα στήν πλατεία, λένε
οί τεμπέληδες, οί Ετσι, οί άλλιώς. Κι όμως μπορεί
ό άλλος νά 'χει φάει μέρες ψάχνοντας. Δουλειές
όμως δέν ύπάρχουν.
Ν. Έγώ πήρα άναβολή λόγω σπουδών γιατί άν
πάω τώρα δέν μπορώ νά καθήσω. θ ά τρελαθώ. Δέν
μπορώ στήν κλειστούρα. Ψάχνω σέ καμιά άγγελία,
δέν βρίσκω. Μού δίνει κάνα κατοστάρικο ή μάνα
μου νά βάλω βενζίνα, νά πάρω τσιγάρα. Στρατό θά
πάω Αργότερα. Νά ήρεμήσω κάπως, νά μαζέψω καί
τίποτα νά βάλω στήν άκρη, γιά νά πάς στρατιώτης
θέλεις λεφτά. Δέν θέλω νά είμαι υποχρεωμένος στή
μάνα μου καί τόν πατέρα μου, μπορεί νά μού τό
χτυπήσουνε μετά. Υπάρχει μιά λύση. Νά πουλή
σω τή μηχανή, τριακόσια πενήντα χιλιάρικα καί
νά τή βγάλω άνετα στό στρατιωτικό. Ά λλά δέν
μπορώ νά τή δώσω τή μηχανή. Κατάλαβες;
Α. Πάω γιά μηχανικός αύτοκινήτων. Έψαξα στόν
ΟΑΕΔ γιά καμιά δουλειά μηχανικός, δέν Εχει.
Φούρναρη Εχουνε, όλα τά 'χουνε, μηχανικούς όχι.
Μετά λέω ν' άνοίξω συνεργείο. Ό χ ι γιά τά λεφτά.
Τό μόνο πού δέν θά 'χεις κανένα πάν' άπ' τό κεφά
λι σου.
Δ. Ό ταν πρωτοπήγα στό λύκειο μού λένε άπό δώ
πού θά βγείς θά μπορείς νά άνοίξεις συνεργείο, δέ
μού 'πάνε γιά ν' άνοίξεις συνεργείο θέλεις τριών
χρόνων Ενσημα. Γιατί Εντάξει, θά Εψαχνα άπό
τότε. Ένώ τώρα πάω νά πάρω τό πτυχίο μου καί
μού λένε γιά ν' άνοίξεις συνεργείο θά πάς νά
δώσεις στό υπουργείο νά πάρεις Αδεια Εξασκήσεως
καί πρέπει νά 'χεις καί τρία χρόνια Ενσημα. Γ ιατί
μού τό λέτε τελευταία χρονιά καί δέν μού τό
λέγατε στήν πρώτη τάξη; θά μάθαινα πρακτική, θά
μάθαινα θεωρία, θάμουν Εντάξει. Τώρα τί ξέρω;
θεωρία. Κι άπό πράξη; Τίποτα. Άρχίδια. Νά τό
πούμε κι Ετσι.
Δύσκολο πράγμα ή άπομαγνητοφώνηση. Τό
κασετόφωνο
βγάζει τίς λέξεις άκατάπαυστα καί πώς νά
προλάβεις;
Άσε πού πρέπει νά βάλεις στό χαρτί κι έκείνο
τό
• κάτι» τής ζωντανής συζήτησης. Συχνές δια
κοπές λοιπόν.
Καί μετά τό PLAY πάλι.
Κ. Μ' αύτόν ήμασταν κολλητοί. Εχουμε καί τήν
ίδια ήλικία. Πολύ φίλοι. Καί τώρα πού Εγινε
μπάτσος μάς πάνε στό 10ο Εδωπέρα κι άντί νά πεί
μιά καλή κουβέντα, έντάξει δέν είμαστε καί τίποτα
λωποδύτες, μάς Εκανε τόν πολύ.
Ν. Επειδή είναι Αστυνομικός κι Ετσι τό 'παίξε καί
καλά ότι είναι Ανώτερος άπό τόν Κώστα.
Α. Έχουνε βρεί όμως. Είδες τί γίνεται στήν
Α γγλία μέ τό στρατό τής ‘Ιρλανδίας. Αύτό πρέπει
νά γίνει κι έδώ. Νά σέ ύπολογίζουνε. Γιατί δέν σέ
ύπολογίζουνε.
Βαγγέλης Δεληπέτρος
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ πού Εχει ξεκινήσει στους κόλ
πους τής εύρύτερης άνανεωτικής, άντιδογματικής
ή όπως άλλιώς άριστεράς γιά τήν ΕΛΕΝΗ τού
Νίκου Γκατζογιάννη παρουσιάζει μιά Ιδιοτυπία:
Οί περισσότεροι συνομιλητές, προτού άναπτύξουν
τήν έπιχειρηματολογία τους, σπεύδουν νά δηλώ
σουν ότι δέν έχουν διαβάσει τό βιβλίο, «δυστυχώς,
δέν έχω κάν διαβάσει τό βιβλίο, δπως Ισως οί
περισσότεροί μας», γράφει ή Χρύσα Προκοπάκη
στόν Δεκαπενθήμερο Πολίτη (21 Σεπτεμβρίου 1984).
•Δέν Ιχω προσωπικές έμπειρίες άπό τόν ‘Εμφύλιο καί
δέν διάβασα ούτε τό βιβλίο ΕΛΕΝΗ ούτε τή σχετική
έρευνα τού περιοδικού Σχολιαστής», γράφει καί ό
Άργύρης Πόντικας στήν Αύγή (14 'Οκτωβρίου
1984).
Γιατί αύτή ή άρνηση άπό άνθρώπους πού έχουν
μάθει νά τεκμηριώνουν τίς άπόψεις τους; "Ελλειψη
χρόνου, προχειρότητα ή άποστροφή; "Οταν όμως
άποφασίζει κανείς νά άρθρογραφήσει, δέ θά έπρε
πε νά έχει ύπόψη του τά κείμενα πού σκοπεύει νά
άντικρούσει; Έ να πρόχειρο ξεφύλλισμα τής ΕΛΕ
ΝΗΣ καί μιά ματιά στό ρεπορτάζ τού Σχολιαστή
πιστεύω ότι θά είχαν διασκεδάσει όρισμένες άπό
τίς άνησυχίες τών διανοουμένων πού άνακάλυψαν
αίφνης περίτρομοι άτι μεσοΰντος τού 1984 κάποιοι
σταλινικοί κυκλοφορούν άκόμη έλεύθεροι άνάμεσά μας...
Θά άποτολμοΰσα ώστόσο μιά ύπόθεση. Μήν
άναφερόμενοι στά συγκεκριμένα κείμενα, μερικοί
άπό τούς συνομιλητές θεωρούν ότι νομιμοποιού
νται νά προχωρήσουν σέ μιά σειρά άπό συνειδητές
κατά τή γνώμη μου παρερμηνείες πού μόνο τό
διάλογο δέν προωθούν. Θά περιοριστώ σέ δύο
σημεία:
α) Ποιός άρνήθηκε στό βιβλίο τού Γκατζογιάννη τό. «δικαίωμά του νά υπάρξει»; Πάντως όχι
αύτοί πού μπήκαν στόν κόπο νά τό διαβάσουν καί
νά άσχοληθοΰν μαζί του.
β) Ποιός ζήτησε νά άπαγορευτεΐ τό γύρισμα τής
όμώνυμης ταινίας; Πάντως όχι αύτοί πού άναρωτήθηκαν γιά τήν παράτυπη καί προνομιακή μεταχεί
ριση τού Γκατζογιάννη άπό τίς άρμόδιες άρχές.
Είναι κρίμα πού δύο άρθρογράφοι τής Αύγής κατέ
ληξαν στό ίδιο βιαστικό συμπέρασμα μέ τόν "Αρη
Δαβαράκη πού συνεχίζει νά καταγγέλλει τό Σχο
λιαστή, αύτή τή φορά άπό τό ύψος τού κοσμικογράφου τής Κυριακάτικης άπογευματινής.
«Κουλτούρα χωρίς συγκρούσεις» είχε τιτλοφο
ρήσει ό Παντελής Μπασιάκος ένα σχόλιό του
στόν Δεκαπενθήμερο Πολίτη (7 Σεπτεμβρίου 1984),
άντιδρώντας στήν ούδέτερη καί άσχολίαστη δημο
σίευση άπόψεων Ά λ. Κοτζιά, μεταφραστή τής
ΕΛΕΝΗΣ, στήν Αύγή. Καί είχε δίκιο. Μόνο πού ή
συνέχεια τής συζήτησης άπέδειξε ότι έκείνο πού
άποζητούν πολλοί είναι καί μιά πολιτική, άλλά

καί μιά Ιστορία δίχως συγκρούσεις. Ή ΕΛΕΝΗ
στάθηκε ή άφορμή γιά νά άποκαλυφθοΰν αύτοί πού
υπονομεύουν τό έθνικό έργο τού δημοκρατικού
σοσιαλισμού, οί λαθρόβιοι τής άνανέωσης πού
καταστρέφουν τά δημοκρατικά της διαπιστευτήρια
άλληθωρίζοντας πρός τήν πλευρά τού δογματι
σμού.
Πρός τί όμως όλη αύτή ή άγωνία; Πώς είναι
δυνατόν ένα κακό μπέστ σέλλερ νά ένοχοποιήσει
τίς άριστερές συνειδήσεις; Έργο δέκατης διαλο
γής γραμμένο σέ φρικτά άγγλικά, χαρακτηρίζει
τήν ΕΛΕΝΗ ό Kevin Andrews στή μοναδική
άπ' όσο γνωρίζω σοβαρή κριτική τού βιβλίου « Ή
γραφή είναι άρκετά γλυκερή, ναρκισσιστική καί μελο
δραματική ώστε νά Ικανοποιεί τίς ταπεινότερες προτι
μήσεις τού Αναγνωστικού κοινού καί στενάζει κάτω
άπό τό βάρος κλισέ, γελοίων ψευδοκορυφώσεων,
μπλεγμένων είκόνων, πλεονασμών, πλατειασμών, μυ
στηριωδών συνδυασμών καί γραμματικών παρατυ
πιών, άνορθογραφιών, τυπογραφικών λαθών, άστοχων
έκφράσεων καί μιας τρομακτικής χρήσης τών έπιθέτων» (Journal of the Hellenic Diaspora, XI, 1, 1984,
σ. 50).
Αύτά καί άλλα πολλά είναι ή ΕΛΕΝΗ, κι όχι τό
πετυχημένο λογοτέχνημα, δπως ψιθυρίζεται στούς
συνήθως καλού γούστου άνανεωτικούς κύκλους.
Τό έρώτημα λοιπόν παραμένει: Ποιός άναγνωρίζει
σάν μορφές άπό τό παρελθόν του τούς κομπλεξι
κούς ήρωες τής αύτοκρατορίας τού κακού πού έχει
στό μυαλό του ό Γκατζογιάννης; Καί ποιός νιώθει
τήν άνάγκη νά άπολογηθεί γιά τίς χάρτινες φιγού
ρες τού μπέστ σέλλερ, αύτά τά αίμοδιψή άνθρωπάρια μέ τό «χοντρό σβέρκο άρκούδας», τά «γυάλινα
μάτια», τά «λιπόσαρκα χείλη» καί τά «σαδιστικά
χέρια»; -θύμα τών κακουργημάτων σας είναι ή
'Ελένη συντρόφια πού τώρα παριστάνετε τούς θίγόμε
νους», διαβάσαμε σέ σχόλιο τής Ελεύθερης ' Ωρας
μέ τίτλο «Οί βρωμιές τού Σχολιαστή», «άλλά πού
ντροπή νά κοκκινήσετε όταν άκόμη άπό τά χέρια σας
δέν έχει ζεπλυθεϊ τό αίμα τόσων άθώων σάν τήν
'Ελένη» (8 'Οκτωβρίου 1984). Αύτή ή λογική δέν
άνήκει μόνο στήν άκροδεξιά. ’Ανήκει καί στόν
Γκατζογιάνη πού ήρθε στήν 'Ελλάδα τό 1969 καί
δέν κατάλαβε τίποτα, καί ξανάρθε τό 1977 καί
φρύαξε πού οί Κνίτες κυκλοφορούν έλεύθεροι
στούς δρόμους. Ή δίκιά μας δμως λογική πού
είναι;
Γ ιά νά άποδειχθεί δτι πρόκειται γιά μιά «σκευω
ρία κατά τής άριστεράς», θά χρειαζόταν μιά άνασκευή τών δσων λέγονται στό βιβλίο, υποστηρίζει
ό Άργύρης Πόντικας στό άρθρο του πού ήδη
άναφέρθηκε. Ή ίσως άστοχη χρήση τής λέξης
«σκευωρία» δέν πρέπει νά συσκοτίσει τό πρόβλη
μα. Ή άνασκευή τού άδέξιου χρονικού τού Γκα-

τζογιάννη θά σήμαινε άποδοχή του ώς Ιστορικού
ντοκουμέντου, προβιβασμό του δηλαδή σέ κάτι
πού σέ καμία περίπτωση δέν είναι. Γιατί πού
άκούστηκε δτι ή άπόρριψη τών γνωστών άκροδεξιών Ιδεολογημάτων καί ένός ίστορικοψυχογραφικού κακότεχνου μπέστ σέλλερ προϋποθέτει Ιστορι
κή τεκμηρίωση;
Στό λάθος αύτό ήταν λογικό νά πέσει ό Ριζοσπά
στης. Είκοσι μέρες μετά τή δημοσίευση τού ρε
πορτάζ τού Σχολιαστή, καί χωρίς καμία άναφορά
σέ αύτό, ό άπεσταλμένος τού Ριζοσπάστη βρέθηκε
στά χωριά τής Μουργκάνας, έπιδιώκοντας τήν
άνασκευή τών λεγομένων τού Γκατζογιάννη. Τό
άδιέξοδο είναι προφανές. Μπορεί κανείς εύκολα
νά άντικρούσει κάποιες έπιμέρους λεπτομέρειες
τού βιβλίου, τό έρώτημα ώστόσο θά παραμένει:
Πώς καί γιατί καταδικάστηκε καί έκτελέστηκε τό
1948 μιά άγρότισσα τού Λιά πού λεγόταν 'Ελένη
Γκατζογιάννη; Τό πρόβλημα δέ λύνεται μέ αύτόματη άντιστροφή τού καλού καί τού κακού ούτε μέ
άπλή άλλαγή τής όρολογίας. Μέ τέτοιους δρους
πώς είναι δυνατό νά έρμηνεύσει κανείς πειστικά
τήν πολύπλοκη πραγματικότητα ένός έμφύλιου
πολέμου;
'Υπάρχει δμως καί μιά άλλη, θεωρητικά πιό
σύνθετη, άνάγνωση τού προβλήματος, αύτή πού
προτείνει ό Περικλής Βαλλιάνος στό άρθρο του
«Πέρα άπό τό 1984» (Αύγή, 14 'Οκτωβρίου 1984):
Ή διάσπαση έγινε γιά νά ξαναβρεΐ ή άριστερή
πολιτική τήν ήθική της διάσταση, γιά νά καταγ
γελθούν τά έγκλήματα τού έλληνικοΰ σταλινισμού.
Καί ή έκτέλεση τής ' Ελ. Γκατζ. είναι Ενα τέτοιο
Εγκλημα. Τόν Πόλ Πότ, τό νοτιοκορεάτικο τζάμπο
καί τόν τόσο τής μόδας "Οργουελ Επιστρατεύει ό
άρθρογράφος γιά νά μάς πείσει δτι ή άντιμετώπιση
τής ΕΛΕΝΗΣ άπό τόν Σχολιαστή καί τόν Τάσο
Βουρνά -Αναβιώνει τίς πιό έφιαλτικές παραδόσεις τού
αύταρχικού δογματισμού». Κατά τόν Περ. Βαλλιάνο
έκείνο πού πρέπει νά γίνει είναι νά «καταδικαστεί
Απόλυτα καί χωρίς μασημένα λόγια ή βία σάν μέσο
έπιβολής οποιοσδήποτε πολιτικής άποψης. Νά γίνει
σαφές δτι «ό σοσιαλισμός τού ΚΚΕ έσωτ. Απόκλεια
έκτελέσεις τύπου Γκατζογιάννη. Αύτή είναι ή ειδο
ποιός διαφορά τού κομμουνισμού πού έπαγγελλόμαστε. Καί ό λαός άκούει: Φάνηκε αύτό στις Ευρωεκλο
γές. "Ας μή χαλάσουμε άπό μόνοι μας πάλι τήν καλή
άρχή·.
Σωστά δλα αύτά, άλλά είναι λίγο έκτός θέματος.
Μπράβο τελικά στόν Γκαίητζ άν μέ Ενα κακό
μπέστ σέλλερ κατόρθωσε νά κινήσει διαδικασίες
πού κινδυνεύουν νά βγάλουν άχρηστη τή διάσπα
ση, νά κλονίσουν τήν πίστη τού Εθνους στήν
άνανέωση καί νά στοιχίσουν στό ΚΚΕ έσωτ. τόν
πολυπόθητο βουλευτή...
"Ας ήρεμήσουμε δμως δλοι, σταλινικοί καί
άνανεωτές, όπαδοί τού Πόλ Πότ καί ήθικολόγοι
δημοκράτες. ' Η ' Ελένη Γκατζογιάννη δέν μπορεί
νά βασανίζει τή συνείδηση κανενός μας. "Οχι
γιατί είναι ψεύτικη (Ριζοσπάστης) ούτε γιατί είναι
άληθινή (Βαλλιάνος), άλλά γιατί ό γιόκας της,
αύτός ό άτρόμητος ρεπόρτερ πού όργωσε τίς ράχες
τής Μουργκάνας μέ τό κατασκοπευτικό κασετόφωνο στήν κάλτσα καί τό άδήλωτο κουμπούρι στήν
κωλότσεπη, δέν στάθηκε Ικανός νά τήν άναστήσει.
'Εκείνο πού κατόρθωσε νά άναστήσει είναι μιά
διαμάχη πού πολλοί νόμιζαν πεθαμένη γιά πάντα.
Τό πρόβλημα ώστόσο υπάρχει, κι άν δέν υπήρ
χε, ή ΕΛΕΝΗ θά είχε άντιμετωπιστεί διαφορετικά.
Ποιά είναι τελικά ή σχέση τής μή δογματικής
άριστεράς μέ τό παρελθόν της; Αύτό πού ζητά Ô Π.
Βαλλιάνος είναι εύκολο. Καί άτολμο. Είναι άπλό
νά νίπτεις τάς χείρας σου καί νά έξορκίζεις, νά
υπόσχεσαι καί νά μιλάς διαρκώς γιά λάθη, νά ζείς
μέ τά ίδια τά άκροδεξιά φαντάσματα. ' Εκείνο πού
είναι δύσκολο είναι νά άποκτήσεις κάποτε τή
λυτρωτική Ιστορική ματιά πού θά άπελευθερώσει
Επιτέλους Ενα παρελθόν πολλαπλά συσκοτισμένο
πού άπ’ δ,τι φαίνεται δέ διεκδικούν πιά καί πολ
λοί...
Άγγέλικα Ψαρρά
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Μ.Α.Τ.
Τότε καί τώρα
Η μαρτυρία ενός ανδρα των ΜΑΤ που παραιτήθηκε μετά το Πολυτεχνείο

Ο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ υπηρέτησε στά
ΜΑΤ άπό τότε πού φτιάχτηκαν μέχρι τήν
άνοιξη τού ’81. Τήν έμπειρία του καί τούς
λόγους πού τόν όδήγησαν στήν παραίτηση τά
κατέγραψε σ’ ένα βιβλίο πού κυκλοφόρησε πρό
σφατα στίς έκδόσεις ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ, μέ πρόλογο
τού Βασίλη Ραφαηλίδη. Αύτό τό βιβλίο γρά
φτηκε σάν σενάριο καί περιπλανήθηκε γιά ένα
χρόνο άπό τό Διονύση Σαββόπουλο ώς τόν
Κώστα Καραγιάννη καί άπό τό 'Ελληνικό Κέ
ντρο Κινηματογράφου ώς τό ' Υπουργείο Πολι
τισμού. ' Εντωμεταξύ όμως τά ΜΑΤ άνασυγκροτοΰνται καί, αυτομάτως, τό κρατικό καί τό
ιδιωτικό ένδιαφέρον γιά μιά τέτοια ταινία φαί
νεται ότι έξανεμίζεται.
Ζητήσαμε άπ' τόν Χρήστο Μπρατάκο τή μαρ
τυρία του γιά τό πώς λειτουργούν τά ΜΑΤ, πώς
έκπαιδεύονται, πώς ρίχνουν ξύλο, πώς σκέφτο
νται. Μιά μαρτυρία πού έχει τήν άξια καί τό
ένδιαφέρον τής «άλλης όχθης».

Πώς πήγα στήν ’Αστυνομία
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Έδωσα εισαγωγικές, όέν είχα όμως δυνατότητες
καί τά μούσκεψα, έπεσε στή μέση μιά θεία μου πού
ό γιος της τώρα είναι άστυφύ/.ακας καί μ ' έπεισαν
νά πάω κι έγώ.
Μέ κόψανε γιατί είχα μυωπία.
Μεσολάβησε όμως ένας θείος μου πού είχε σχέσεις
μέ άνώτατους άξιωματικούς καί μέ πήρανε.
Μέ στείλανε στό ΙΖ ’ τμήμα στό Περιστέρι.
‘Εδώ μέ ξέρανε όλοι καί τούς ήξερα, δούλευα
παλιότερα στό μαγαζί, τό ποδηλατάδικο τού πατέρα
μου. Πού νά κάνω μηνύσεις όπως έπρεπε. Έτσι μέ
στείλανε στά ΜΑΤ.

Ή έκπαίδευση

;

\
;
[

Έγιναν 18 διμοιρίες πού είχαν άπό 30 άτομα
Κάθε διμοιρία είχε έπικεψαλής έναν ύπαστυνόμο
καί όυό άρχιφύλακες.
Ή έκπαίδευση ήταν κυρίως γυμναστικές άσκήσεις στόν "Αγιο Κοσμά Δέν υπήρχε καμιά Ιόιαίτερα τεχνική. Διμοιρία-άραίωση, όπως στό στρατό.
Κάναμε βέβαια καί καράτε αλλά μάς τό ‘κάνε
ένας ύπαστυνόμος πού δέν είχε Ιδέα. Ούσιαστική
έκπαίδευση δέν γινόταν.
Κάναμε καί κάτι άσκήσεις κάθε πεντάμηνο ή
εξάμηνο μέ όακρυγόνα κλπ. άλλά δέν ήταν αύτό τό
βασικό. ‘Από κεί καί πέρα κατά τήν κρίση του
ύπαστυνόμου. Γιατί υπήρχαν καί ϋπαστυνόμοι πού
ήταν λουφαδόροι.
"Οταν δέν υπήρχε διαδήλωση κάναμε υπηρεσία
στήν ‘Αμερικάνικη Πρεσβεία στή Βουλή, στήν
Κολοκοτρώνη, Έξάρχεια. στά γήπεδα τις Κυρια
κές.

Γιατί ρίχνουμε ξύλο
Τό μυστικό τής Ιστορίας δέν είναι ή έκπαίδευση
άλλά ότι έφτανες σ'ένα σημείο πού ήθελες νά
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ρίξεις ξύλο. Ήταν νά γίνει ή συγκέντρωση στίς 8
τό βράδυ, σέ μάζευαν άπ ' τίς 5. Ήσουν μέσα σέ
μιά κλούβα Δέν έπιτρεπόταν νά κάνεις τίποτα
έκτος άπό τό νά παίζεις τάβλι γιά νά περάσει τόση
ώρα Τό τάβλι βοηθάει στό νά γίνεσαι μαντάρα
Ήταν ή εύκολη λύση. Μετά ήταν ή καντίνα πού δέν
είχε τίποτα. Κρύες τυρόπιττες καί ζεστές πορτοκα
λάδες. Παλαβά πράγματα γιά νά σέ κρατούν σέ
διαρκή κατάσταση στέρησης. ’Εσύ σκεφτόσουν ότι
τήν άλλη μέρα είσαι πρωινός στήν υπηρεσία, ότι
δέν θά προλάβεις κάν νά κοιμηθείς κι όταν πιά
σου 'δειχναν τούς διαδηλωτές καί σου 'λεγαν «κοί
τα τούς αλήτες» ήσουν πιά έτοιμος, είχες ωριμάσει,
νά ρίξεις ξύλο.
Έγώ δέν έριχνα ξύλο γιατί έχω μιά ψύχωση.
Έτυχε κάποτε νά δω τόν πατέρα μου νά δέρνει τή
μάνα μου, σέ ήλικία έξι έτών. Ή άντίδρασή μου
ήταν νά κάνω έμετό. Άπό τότε δέν μπορώ νά
άντέξω νά βλέπω ξύλο, ή κάποιο άτύχημα. Τό
άσχημο ήταν ότι δέν βάραγαν μόνο στή διαδήλωση,
άλλά άρχιζαν μετά στίς στάσεις.
Είχε τύχει μιά φορά άφου είχε πιά άραιώσει ή
διαδήλωση τού Πολυτεχνείου, στίς στάσεις τής
Ακαδημίας. Ήταν όυό κοπέλες, ή μιά μέ γυαλιά,
κι όπως περνάγαμε, ένας άπ ’ τή διμοιρία μου τής
έδωσε μιά μέ τό γκλόμπ στό πρόσωπο κι έπεσε.
Τό '80 είχα ένα φίλο πού παραιτήθηκε άλλά
ξαναγύρισε. Ήταν παιδαράς, άσχολιόταν μέ τά
βάρη άλλά ήταν πολιτισμένος. Του ‘πα πριν τή
διαδήλωση του '80: Μή βαράς, άφοΰ θά φύγουμε
πού θά φύγουμε.Κατεβαίνουμε άπ’τήν πρεσβεία
όλος ό δρόμος σπαρμένος μέ παπούτσια, έμείς
πίσω. Οί άλλοι τρέχανε, όχι γιά νά διώξουνε τούς
διαδηλωτές άλλά γιά νά προλάβουνε νά τούς δεί
ρουνε. 'Εκεί πού τόν είχα λοιπόν δίπλα μου τόν
έχασα, καί τόν είδα μετά νά τρέχει καί νά κυνηγά
σάν τρελός.
Είναι τό κλίμα τέτοιο πού σέ οδηγεί νά γίνεις
δολοφόνος.
Τό ξύλο γίνεται βίωμα Κάθε χρόνο, Πρωτομα
γιά ξύλο, 25η Μαρτίου ξύλο, Πολυτεχνείο ξύλο,
κάτι μικροεπεισόδια ξύλο, γίνεται πιά άλ.κοολίκι.
Φτάνεις νά λές, «άς γίνει τίποτα νά ρίξουμε ξύλο».

■'S-

Τό σεξουαλικό πρόβλημα
Σου δίνουν τό πιστόλι σέ μικρή ήλικία Αρχίζεις
νά αίσθάνεσαι καμπόης. Σου λένε ότι είσαι περιζή
τητος γαμπρός. Άλλο βέβαια τί συμβαίνει στήν
πραγματικότητα.
Διανυκτερεύσεις είχαμε δύο ή τρεις τό μήνα
"Ολες τίς άλλες νύχτες, όταν δέν είχαμε υπηρεσία
κοιμόμαστε στό «οίκημα». Μέ τά φώτα άναμμένα
καί φορώντας τό πιστόλι μας.
Δώδεκα ή ώρα έπρεπε νά σαι μέσα Ποιά κοπέλλα δέν θ ’άντιόροΰσε νά βγαίνει μ ’έναν άστυφύλακα Ά σε πού φοβόμαστε νά πάμε μέ κοπέλες, μή
μάς καρφώσουν καί μάς υποχρεώσουν νά τίς
παντρευτούμε. Αποτέλεσμα νά πηγαίνουν όλοι μέ
πούστηδες, μέ παπάδες, μέ τρελόγριες μέχρι 90
χρονφν. Ά ν ποτέ καταργηθεί ή Αστυνομία οί

πούστηδες πρέπει νά αύτοκτονήσουν όλοι.
Τό σεξουαλικό είναι τό A καί τό Ω. Είχα
συναδέλφους πού λέγανε ότι γαμούσαν κότες, κα
τσίκες, πρόβατα "Οταν ό άνθρωπος έχει τέτοια
άνάγκη, χωρίς νά φταίει γίνεται κομπλεξικός. "Ο
πως όταν βλέπεις μιά Μερσεντάρα 7X7 καί πας
άμέσως καί τού κάνεις μήνυση. Έτσι βλέπεις τό
φοιτητή νά ‘χ ει πάντα μιά γκόμενα δίπλα του πού
σου λείπει, μέ τόν έλεύθερό του χρόνο νά πάει όπου
θέλει, στό ούζερί, στήν ταβέρνα κλπ. Γιατί αυτός
έτσι κι έγώ έτσι. Ριχτού.

Ό ρόλος των έπικεφαλής
Ήταν άλλοι έπικεφαλής πού είχαν προσωπικό
τητα καί ήταν άλλοι πού ψόφαγαν γιά ξύλο. Ήταν

ένας ΰπαστυνόμος πού δέν του ’φτάνε αύτά, μά
πήγαινε σπίτι κι έδερνε καί τή γυναίκα του. Τού ’χ ε
κάνει τριάντα μηνύσεις. Μιά φορά γυρνώντας
ά π ’τόν "Αγιο Κοσμά μπήκα στήν κλούβα αύτοΰ
τού ύπαστυνόμου. Έτυχε ένα αύτοκίνητο νά φρενά
ρει μπροστά μας. Αύτός σταμάτησε, κατέβηκε,
έβγαλε τόν όόηγό έξω, τόν λύσσαξε στό ξύλο καί
ξανανέβηκε στήν κλούβα.
Αύτός ό ΰπαστυνόμος ήταν πού έδειρε έδώ στό
Περιστέρι τό δήμαρχο, τάν Φωλόπουλο, καί τό
δημοτικό συμβούλιο στό γιορτασμό τής Εθνικής
Ά ντίστασης.
"Αμα είσαι φασίστας δέν παίζει ρόλο άν είσαι
στόν δεξιό ή στόν Αριστερό χώρο, θά πιάσεις τό
σκυλί νά τό σκοτώσεις, τή γάτα θά τής στρίβεις τό
πόδι, θά δέρνεις τή γυναίκα σου. Αύ τό είναι ό
φασίστας. "Αν λέει ότι είναι Αριστερός ή δεξιός
αύτό είναι ή βιτρίνα
θυμάμαι έναν διευθυντή πού είχε έρθει καί μάς

νά πει νά δείρετε. Σ ' αύτές τίς περιπτώσεις φαίνεται
ό άζιωματικός ό ψύχραιμος, κι έκείνος πού άπλά
τού ’χουν δώσει έξουσία
Είχα Ακούσει τίς προάλλες ήταν ό Μποσινάκης
κι ό Σκουλαρίκης καί κράτησαν άνοιχτό Ενα παρα
λιακό κέντρο μέχρι τίς πέντε τό πρωί Έξουσία
κύριε. Τόν βλέπεις καί σοΰ λέει: «Είμαι Αστυφύλα
κας». Οί παλιοί τό χουν. Τήν άλλη φορά κάναν
προξενιό στήν άδελφή μου έναν άστυφύλακα κι ή
μάνα μου είπε ·δέν πήγαμε νά τό δούμε τό παιδί·.
Τί νά κάνεις, νά τή δείρεις τη μάνα σου;

Πώς έζησα τό ’80
Τό '80 ή δική μου διμοιρία ήταν στήν ’Αμερικα
νική Πρεσβεία, καί άκούγαμε τόν άσύρματο. Στήν
άρχή υπήρχε πλήρης κάλυψη, δηλαδή έλεγε ·ώρα
τάδε, τά μέτρα έπιφυλακής συνεχίζονται, οί διαδη
λωτές βρίσκονται έκεί Ή διμοιρία 1, 2, 3 νά πάει
έκεϊ·. Τότε ξαφνικά μόλις είπε ·ο ί διαδηλωτές
έσπασαν τόν κλοιό·, σταμάτησε νά μιλά. Άκοΰμε
τούς άξιωματικούς ή τόν διευθυντή νά λέει «περιμέ
νουμε διαταγές·, «περιμένουμε διαταγές·. Καί μόνο
μετά άπό παύση ένός τετάρτου άκούστηκε τό
·πίσω-πίσω·. Τό καναν γιά νά μήν υπάρχει τίποτα
γραμμένο στήν κασέτα όπου καταγράφονται όλες οί
συνομιλίες. Καί σέ τέτοιες περιπτώσεις ατό κέντρο
βρίσκεται ό ίδιος ό Αρχηγός τής ’Α στυνομίας καί

σέ Επαφή βρίσκεται κι ό Υπουργός. Οί Αποφάσεις
παίρνονται ά π’τήν κυβέρνηση.
Μάς Αφήσανε νά δράσουμε όπως καταλαβαίναμε,
θυμάμαι πάλι τό ‘80 πού ατρίμωξε μιά διμοιρία
δυό-τρεϊς στά σκαλιά τής Βιβλιοθήκης. Μετά μοΰ‘πε ένας συνάδελφος ότι ενός διαδηλωτή τού
κράταγε τό κεφάλι κι αύτό κουνιόταν.
Πρέπει νά υπάρχουν κανά-δυό θύματα άπό κεί
Αύτά δέν μαθαίνονται ποτέ γιατί ποιος νά πάει στήν
’Α στυνομία γιά νά καταγγείλει... τήν ‘Αστυνομίας
έλεγε «όταν συγκρουστοΰμε μέ τούς διαδηλωτές
θέλω νά βλέπω κάτω μύτες, μάτια αύτιά·. Έσύ,
είσαι μαλάκας πού είσαι. Ά μα σοΰ τά λέει αύτά ό
Αξιωματικός πού τόν βλέπεις σάν θεό τί θά κάνεις.

’Αστυνομία καί έξουσία
Τό μόνο πού τραβά τόν κόσμο στήν ’Α στυνομία
είναι ή έξουσία "Αν τό Αφαιρέσεις αύτό δέν θά ’μ ενε κανείς. Έγώ θυμάμαι τόν Καραθανάση κάτω
στή χαβούζα Είχα Ακούσει ό τρομερός Καραθανάσης, ό βασανιστής κλπ. καί περίμενα νά δώ κανένα
τέρας. Κι ήταν ένας χοντρός, ένα Ανθρωπάκι. Είχε
γίνει διαδήλωση μέ τούς Κερατσινιώτες κι αύτός
είχε κιτρινίσει, τά μάτια του ύγρά έτρεμε κιόλας.
Πώς νά βγάλει διαταγή αύτός ό άνθρωπος καί πώς

Ή δολοφονία του Πέτρου
Τό κακό ξεκίνησε άπ ’ τή δολοφονία τού Πέτρου.
Μείναμε Ακέφαλοι. Αέν υπήρχε άζιωματικός ν ’Αναλάβει τά Μ ΑΤ γιατί φοβόταν ότι θά τόν φάνε κι
αύτόν.
Ή ψυχολογία μας πήγε κατά διαύλου, διαβάζα
με κάθε τόσο Επικηρύξεις πού λέγανε: ·θά τινάξου
με διμοιρία·, ·θά φάμε Αστυφύλακα·. Είχαμε φτά
σει σέ κωμικοτραγικές καταστάσεις. Φυλάγαμε μέ
τή διμοιρία στή Βουλή, πέρναγε ένα άμάξι καί
πέφταμε βουτιά κάτω νά δούμε άν πέταξε δέμα μέ
βόμβα
Έκεϊ πού είμαστε οί θύτες γίναμε τά θύματα Νά
βλέπεις νά φεύγουμε μπουλούκια μπουλούκια "Ο
ταν έγινε τό Πολυτεχνείο, ήταν τό κλίμα πιά τέτοιο

πού όλοι ξέσπασαν.

Τά Μ.Ε.Α.
Τά ME A ήταν ένα παρακλάδι των ΜΑΤ. Ό
Γεωργακάκης πού τά ’φτιάξε ήταν ό υποδιοικητής
τού Πέτρου τού διοικητή μου.
Πήρε 20-30 άτομα άπό μάς καί τούς πήγε στό
Γουδί, σάν παρακλάδι των ΜΑΤ. Αύτοί συνεχώς
γυμνάζονταν,δέν είχαν υπηρεσία όπως έμείς. "Αρχι
σαν μέ τόν Τσιρώνη καί μέ δυό-τρεϊς έπιτυχίες
όπως ή άεροπειρατία κλπ. εδραιώθηκαν.
Τά MELA κυκλοφορούν άνάμεσα ατούς διαδηλω
τές μέ πολιτικά, συλλέγουν πληροφορίες καί συλ
λαμβάνουν όσους ξεχωρίζουν.
Πάντα υπήρχαν οί άσφαλίτες, δηλαδή αύτοί πού
άναμιγνύονται μέσα στούς διαδηλωτές, πού μάς
έλεγαν ότι είναι έτοιμοι νά κάνουν Επεισόδιο κλπ.
Ήταν ένας τής Ασφάλειας πού τόν άναφέρω καί
στό βιβλίο, πού τόν είχαν στείλει σέ άριστερές
όργανώσεις καί όταν αύτές τόν Ανακάλυψαν, τόν
λύσσαξαν στό ξύλο. Τόν ξαναφέραν στό σώμα,
πήρε βαθμό άπό τήν ’Ακαδημία Αθηνών καί έγινε
ΰπαστυνόμος. Αύτός ήταν άπ ’ τά «παλικάρια· τής
’Αστυνομίας. Ά π ’αύτούς πού λένε ότι ·είμαι γεν
νημένος Αστυφύλακας·. Τ'όν λυσσάξανε στό ξύλο
καί τού ’φύγε ή παλικαροσύνη.
θυμάμαι μιά Πρωτομαγιά πού είχαμε πιάσει μιά

όμάδα διαδηλωτών. Στήν κλούβα φάγανε μερικές
μάπες κι ένας τους μάς έκανε κάτι περίεργα
νοήματα Ό διπλανός μου κάτι κατάλαβε καί
ειδοποίησε τόν ύπαστυνόμο. Μετά, στήν Ασφά
λεια άποκαλύφτηκε ότι ήταν Ασφαλίτης πού είχε
μπει μέσα στήν όμάδα τών διαδηλωτών γιά νά τούς
παρακολουθεί

Τά ΜΑΤ τής Αλλαγής
Τά Μ ΑΤ είναι ή μάχιμη μονάδα μετά τόν Παγκό
σμιο Πόλεμο. Κάθε φορά πού γινόταν τό Πολυτε
χνείο ήταν ένας μικρός πόλεμος. Σκοτάδι, φωτιές,
ξύλα- πέτρες Από παντού, φωνές, πεσμένοι κάτω.
Κάπως έτσι πρέπει νά είναι ό πόλεμος.
Κι όπως πόλεμος δέ γίνεται χωρίς στρατό,
φαίνεται ότι δέ γίνεται είρήνη χωρίς Μ.Α.Τ. Έτσι,
παρόλο πού λέγανε ότι θά τά καταργήσουν, πρίν
δυό μήνες πήρε ό Σκουλαρίκης άπ ’ τή Σχολή 250
Αστυφύλακες καί τούς έκανε Μ.Α.Τ.
Τά καινούργια Μ ΑΤ είναι νέοι, έχουν μόνο 8-12
υπηρεσία στόν "Αγιο Κοσμά καί ζητάνε καί Επίδο
μα 8.000 δρχ. Τό παίζουν κάπως καί συνδικαλιστι
κά Τούς παίρνει βέβαια, γιατί είναι τά Μ ΑΤ τής
‘Αλλαγής. ‘Αλλά ποιος μού λέει έμένα ότι δέν θά
κατέβουν αύριο κάτω νά Αρχίσουν τό ξύλο;
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Ή ρύπανση
τής γλώσσας
Ά ς μήν ξανασχολιάσουμε έδώ αυ
τή τήν κακόγουστη έπιμονή τής έξουσίας νά θεωρεί ρύπανση... τίς άφίσες, μέ τή διευκρίνιση μάλιστα δτι
έξαιρεϊ τίς πολιτικές — τών μεγάλων
κομμάτων έννοεΐται. Ή φωτογραφία
του Καβάφη ρυπαίνει, του Κουτσόγιωργα ή τού Μητσοτάκη κοσμεί.
Όμως δέν έφτανε στους Πατέρες
του Έθνους νά νομοθετήσουν ποιές
άφίσες καί που θά κολλάμε γιά χάρη
τής άστικής (μέ τήν εύρεία έννοια)
αισθητικής: Μέ τροπολογία πού κα
τέθεσε ό — καί ποιητής — Γιάννης
Κουτσοχέρας στό ίδιο νομοσχέδιο
έγιναν ύποχρεωτικές οί έλληνικές έπιγραφές σ ' όλα τά καταστήματα μέ
σκεπτικό τή σωτηρία τής ελληνικής
γλώσσας.
•Ταχεία διατροφή» λοιπόν άπό αύ
ριο καί μετά περάστε άπό κανένα
•κυλικείο νυκτός» γιά ένα ποτό. Ε 
κτός άν οί πονηροί καταστηματάρχες
άντισταθοΰν στούς γλωσσοσώστες μέ
τρόπο γλωσσοπλαστικό καί έπιγράψουν έλληνικότατα τά μαγαζιά τους:
«τό φαστφουντάδικο» ή τό «μπαράκι». Σωτηρία νά σου πετύχει...
Κ.Β.

IlilvÄ
Νικόλας Κάλας
•Κείμενα ποιητικής καί αισθητικής»
‘Επιμέλεια Ά. Αργυρίου - έκδόσεις
Πλέθρον
Ό σ ο ι πίστευαν δτι ό σοσιαλιστι
κός ρεαλισμός ύπήρξε ή μόνη καλλι
τεχνική πραγματικότητα γιά τήν
'Ελληνική 'Αριστερά στή δεκαετία
τού 30, θά 'χουν κάθε λόγο νά έκπλαγούν διαβάζοντας τά μεσοπολεμικά
κείμενα τού Νικόλα Κάλα ή Μ. Σπιέ-

ρου ή Ν. Καλαμάρη πού συνέλεξε ό
κ. Ά . 'Αργυρίου.
Ό σ ο ι θεωρούσαν πώς ή ’Αριστε
ρά άνακάλυψε διά τού Στρατή Τσίρ
κο τόν Καβάφη στά 1960 θά τρίβουν
τά μάτια τους διαβάζοντας τίς •Παρα
τηρήσεις Επάνω στό Καβαφικό έργο*
πού μέ τήν ύπογραφή Μ. Σπιέρος
δημοσιεύτηκαν στόν «Κύκλο» τόν
'Απρίλιο τού 1932.
Καί δέν μιλάω μόνο γιά τά έξωτερικά γνωρίσματα, τήν έπίκληση τού
μαρξισμού ή τήν έφαρμοφή τής ψυ
χαναλυτικής μεθόδου γιά τήν άνάλυση τού έργου τού Καβάφη. Τά κείμε
να τού Μ. Σπιέρου είναι άριστερά
προπαντός γιατί τό διακρίνει μιά νε
ανική έπαναστατικότητα, σπάνια πιά
στίς μέρες μας. ’Απολαύστε τήν όρμή του δταν μιλάει γιά τήν άστική
τάξη, τή φτώχια τής Ιδεολογίας της
καί τόν Παλαμά:
• Γί γελοία, τί μικρά πού φαίνονται
σήμερα άνάμεσα στά τεράστια σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα τά έλληνικά ό
νειρα τής Μεγάλης Ιδέας. Τί χιμαιρικό
ό ίλληνικάς πατριωτισμός, οί Βαλκανι
κοί πατριωτισμοί τού 1912... ‘Αλλά
σάν τούς μεγάλους άδελφούς των οί
σύγχρονοι νάνοι Επιδιώξανε στό έργο
τους νά περιλάβουν τό σύμπαν... Τό
μόνο πού σώζεται άπ ’ αύτή τήν προσπά
θεια είναι μερικές έζωτερικές μανιέρες,
στίχοι καί λέξεις, μερικά παιχνίδια...
Στήν πολιτική δημοκοπία, στην ποίηση
βερμπαλισμός, ό κούφιος πατριωτι
σμός, ή φτωχή φιλεργατικότητα, ό άνόητος λυρισμός, ό Παλαμάς» (σ. 130).
'Αλλά καί δταν μιλά γιά τήν ποίη
ση, πρωτοποριακός ποιητής 6 Ιδιος,
άν καί άποποιούμενος τήν ταμπέλα
τού υπερρεαλιστή:
«...είναι τόσο διαφορετική εικόνα πού
δίνω Εγώ τής ποιήσεως: Σάν πράξη
τολμηρή, σάν κραυγή, σάν διαμαρτυρία
καί σάν προσευχή συνάμα., σάν έκρη
ξη, σάν πράξη μέ άποτέλεσμα, ό ένας
της πόλος ή τόλμη μας, ό άλλος τό
τράνταγμα πού προκαλεΐ, ό κλονι
σμός1» (σ. 150).
Είναι κρίμα πού τό βιβλίο τού Ν.
Κάλα δέν έχει συγκινήσει μέχρι
στιγμής τήν κριτική. Είναι μιά φωνή
άπό τό χθές πού θά μπορούσε νά
άναταράξει τό λιμνάζον σήμερα...
Κ.Β.

’Αλλαγή
δέ γίνεται
χωρίς
τό «Βαλτασάρ»
'Από τό περιοδικό « ’Αριστερά σή
μερα» τεύχος 8 άντιγράφω άπό τό
άρθρο τού Χρ. Λάζου «Μιά νύχτα
στή Νεράιδα»: « Έπιατρέφοντας στήν
πόλη σκεφτόμουν δτι είναι προτιμότερη
ή φονική βία τής παραγγελίας άπό τήν
άπρόσωπη δημοκρατία του ομαδικού
χορού. 'Εκεί τουλάχιστον όποιος χο
ρεύει, νιώθει πώς μέ κάποιους Επιχειρεί
νά Επικοινωνήσει, θέλει νά χορέψει
μόνος του όταν έρθει ή σειρά του καί
θέλει νά τόν δουν. ‘Εκτίθεται προσωπι
κά καί παίρνει τούς άλλους γιά κριτές.
Κάθε άλλη παρεμβολή είναι σάν τά
παράσιτα πού καταργούν τήν Εκπομπή».
Διαβάζοντας αυτό τό πηγαίο ξέσπα
σμα ένάντια στήν κοινωνικοποίηση
τού χορού καί υπέρ τής πατροπαράδοστης παραγγελιάς-χαρτούρας θυ
μήθηκα δύο τραγούδια. Τό «'Εγώ μέ
τήν άξια μου καί τό φιλότιμό μου»
τού Καζαντζίδη, καί τό «Είσαι τό
νούμερο όχτώ» τού Μαρκόπουλου.
’Αδύνατο ν' άποφασίσω ποιό μέ άπωθούσε περισσότερο. 'Εξάλλου τήν
ώρα έκείνη μπροστά μου βάζανε
στήν κλούβα κάτι «άπρόσωπους χο
ρευτές» ροκάδες καί πάνκς καί κάθε
σκέψη γύρω άπό τήν πορεία τού
έλληνικού τραγουδιού έμοιαζε πλέον
«καθώς πρέπει» άγχος άνανεωτικών
συνειδήσεων.
Α .θ.
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ΚΙΤΣ...
Τό ΚΙΤΣ πήρε πιά προνομιακή
θέση στον κώδικα έπι κοινωνίας τών
διανοουμένων. Αύτάρεσκα κατέχο
ντας τήν αίσθητική σχολιάζουν τήν
καθημερινότητα, άποστασιοποιούμενοι μ’ ένα καινούργιο τρόπο άπ’ τό
λαουτζίκο.
Βέβαια δέν άντιλέγουμε δτι ή κα
κογουστιά έχει κατακλύσει τή ζωή
μας. ’Απ’ τούς λόγους τών πολιτικών
μέχρι τά κύρια άρθρα τών έφημερίδων, άπ' τή διασκέδαση μέχρι τή διακόσμηση, άπ’ τήν τελετουργία τής
γέννησης μέχρι καί τού θανάτου,
σ' όλες τέλος πάντων τίς έκδηλώσεις
τής Ιδιωτικής καί τής δημόσιας ζω
ής, ύπάρχει παντού κακογουστιά καί
βαρβαρότητα.
Τό ΚΙΤΣ λοιπόν δέν είναι θέμα νά
τό καταγράψουμε όπου υπάρχει ούτε
νά κρατήσουμε τίς άποστάσεις μας
άπ’ αύτό. Γιατί βέβαια είναι άνώδυνο
καί εύκολο νά καταγράφεις άπλά ή
νά κρατάς άποστάσεις έπί «αίσθητικού έπιπέδου».
Έπειτα κατοχυρώθηκε νά 'ναι ΚΙ
ΤΣ ή γενικευμένη κακογουστιά. Ό 
ταν κάποιο ΚΙΤΣ τό υιοθετούν οΐ
«κατέχοντες τήν αίσθητική» τότε αυ
τό παύει νά 'ναι ΚΙΤΣ καί μετατρέπεται σέ αίσθητική άποκάλυψη.
*0 Φλωρινιώτης κι ή κακόγουστη
προβληματική παρουσία του στά
πάλκα τών κέντρων, σταμάτησε νά'ναι ΚΙΤΣ, άπό τότε πού ό Χατζηδάκις κι ή παρέα τού Τρίτου τόν «υίοθέτησε». Τό ίδιο γίνεται τώρα μέ τόν
«σκύλο» Μάκη Χριστοδουλόπουλο,
άφοΰ «νονός» αύτή τή φορά είναι ό
Διονύσης Σαββόπουλος. Τό ΚΙΤΣ
λοιπόν φίλοι μου είναι άσταθές καί
εύθραυστο, γι' αύτό άς προσέχουμε.
Μ' δλα αύτά δέν θέλω τελικά νά
πώ δτι δέν υπάρχει αισθητική. Δέν
θέλω νά πώ δτι ό ' Ερμής τού Πραξι
τέλη θά 'ρθει έποχή πού θά 'ναι ΚΙ
ΤΣ. 'Απλά θέλω νά πώ δτι κάθε τί
πού παράγεται μαζικά γιά κατανάλω
ση άντικατοπτρίζει τίς άνάγκες καί
τήν αίσθητική μιας έποχής. Κι δχι
μόνο άντικατοπτρίζει άλλά τό κυριότερο διαμορφώνει τίς άνάγκες καί
τήν αίσθητική κάθε έποχής. Καί φυ
σικά αύτοί πού διαμορφώνουν άνά
γκες καί αίσθητική γιά τό λαό, είναι
αύτοί πού άπεχθάνονται πολύ τό ΚΙ
ΤΣ σάν τάξη.
Τό πρόβλημα δέν είναι λοιπόν ά
πλά μιά γενικευμένη αίσθητική κα
κογουστιά, άλλά μιά γενικευμένη οι
κονομική καί κοινωνική πραγματικό
τητα πού παράγει αύτή τήν κακογου
στιά.
"Η λοιπόν ή κριτική στό ΚΙΤΣ
συνδέεται μέ μιά γενικότερη άνατρεπτική στάση άμφισβήτησης καί πρα
κτικής στό οίκονομικό, κοινωνικό
καί πολιτικό σύστημα ή άλλιώς τό
ΚΙΤΣ καταντάει άλλοθι άνώδυνου
διαχωρισμού μιάς έλίτ. Γιατί στό
κάτω κάτω άκόμα καί στό αίσθητικό
έπίπεδο ή καλύτερη κριτική στό ΚΙ
ΤΣ είναι μιά άλλη πρόταση δημιουρ
γίας μιά άλλη πρόταση αίσθητικής,
πού συνεπάγεται τή συμμετοχή στήν
καθημερινότητα, έκεΐ πού μετράνε

ΐχ ο Α ίΑ

τελικά όλες οί συμπεριφορές κι δχι
ένας χαζοχαρούμενος διαχωρισμός
άπ' αύτήν καί μάλιστα σέ προνομια
κά έπιλεγμένα έπίπεδα, ένώ κατά τά
άλλα συμμετέχουμε σάν ρεαλιστές
στίς καταστάσεις πού τό άναπαράγουν καί τό διαιωνίζουν.
Τί νά τήν κάνεις τή Βερούλη όταν
έχεις τόν Κατσιφάρα; Πώς νά καταγ
γέλλεις τίς έπιγραφές «GREEK —
σουβλάκι» δταν ζεΐς στό ένσταντανέ j
τών χειραψιών Καραμανλή — Ά Αύτή τή φορά τό φεστιβάλ κινημα
ντρέα χτές, Άντρέα — Μητσοτάκη
τογράφου στή Θεσσαλονίκη έκτός
σήμερα;
άπό τό δτι δέν είχε χρηματικά βρα
Τί νά τά κάνεις τά συνέδρια καί τίς
βεία, έκτός άπό τό δτι είχε πάλι
διαλέξεις τών άρχιτεκτόνων περί αί
προβληματική προκριματική έπιτροσθητικής καί άνθρώπινης πόλης, δ
πή βγήκε καί στόν «άέρα» καί μάλι
ταν ρεαλιστικά καί φυσικά κακόγου
στα καθημερινά καί στά δύο κανά
στα σχεδιάζουν τίς πολυκατοικίες τέ
λια. Τώρα άν έμεϊς προτιμάμε τόν
ρατα;
Μπακογιαννόπουλο άπό αύτούς πού
"Οσων πληγώνονται οί εύαισθημάς ένημέρωναν είναι μία Ιστορία.
σίες άπ' τόν κατακλυσμό τού ΚΙΤΣ
Μιά άλλη δμως Ιστορία είναι δτι ή
μιά προειδοποίηση: Τά δρια άνάμεσα
συχνότητα έπανάληψης όρισμένων
σέ μιά στάση κριτικής στό σύστημα
όνομάτων πρίν δοθούν τά βραβεία
καί στά IN καί OUT τού Δαβαράκη
ήταν πολύ «υψηλή» ένώ κάποια άλλα
στό Ταχυδρόμο, έχουν άρχίσει νά
μέ τό ζόρι άκούστηκαν μία φορά.
γίνονται δυσδιάκριτα, έστω κι άν
(Τόσο στήν T.V. δσο καί στό Ραδιό
έμφανίζονται μέ προοδευτικό έπικάφωνο, κυρίως τό μεταμεσονύκτιο).
λυμμα. "Ας προσέξουν... Μέ τό πολύ
Μιά τρίτη ίστορία είναι κάποιες
πές πές γιά τό ΚΙΤΣ, μπορεί νά
ένδείξεις άνίερων συμμαχιών ένόψει
έξασφαλίσουν μιά θέση στόν θαυμα
νομοσχέδιου περί κινηματογράφου
στό κόσμο τών ΚΙΤΣ.
καί χρηματοδοτήσεων, έτσι ώστε νά
Τ.Χ.
μείνουν τά λεφτά στήν οικογένεια.
Κι έδώ χρειάζεται ψάξιμο, δεδομένου
δτι ίσιος καθορίζεται τό μελλοντικό
πλαίσιο τού έλληνικοΰ κινηματογρά
φου. Κι αύτό τό ψάξιμο νά γίνει σέ
δλο τό φάσμα, άπ’ τό «Ρίμινα» ως τήν
«Κύπρο».
Α.Θ.

κρατικής μέριμνας σ' ένα πρόβλημα
πού σέ άλλες χώρες έχει λυθεί πρό
πολλοΰ.
Β.Ν.

Ή έμπειρία
έγραψε
στό σελιλόιντ;

«Συναυλίες
αγάπης»

Ό ζάν Ντεβριμή
' Ο Ό ζάν Ντεβριμή είναι Κούρδος
πολιτικός πρόσφυγας στήν *Ελλάδα.
Παίζει σάζι καί τραγουδάει τούρκι
κα, κουρδικά κι έλληνικά τραγούδια.
Στήν πατρίδα του έχει καταδικαστεί
4 φορές, τήν τελευταία σέ 8 χρόνια
φυλακή. ' Ο "ίδιος λέει: «Είμαι τροβα
δούρος μιας χώρας πού έχει 200.000
έπαναστάτες καί δημοκράτες στίς φυ
λακές... Μάς άνάγκασαν έμάς τούς
έπαναστάτες νά έγκαταλείψουμε τή
χώρα μας έπειδή άγωνιζόμαστε γιά
νά ζούν οί λαοί τού κόσμου ειρηνικά
καί άδελφωμένα, σ' ένα κόσμο δίχως
έκμετάλλευση.
' Ο τούρκικος καί ό έλληνικός λα
ός είναι άδέλφια. Αύτό πού κάνει
έχθρούς τόν έλληνικό καί τούρκικο
λαό... είναι ή φασιστική καί σοβινι
στική πολιτική τού ιμπεριαλισμού.
'Εγώ σάν τροβαδούρος θά παίζω γιά
τήν άποκάλυψη καί τήν άπομόνωση
τού φασισμού γιά νά ζούν οί λαοί
άδελφωμένοι καί είρηνικά».
Σ.

Ή περίπτωση τής Καίτης Χώματά
φέρνει ξανά στό προσκήνιο τό θέμα
τών «συγγενικών δικαιωμάτων». Καί
μάλιστα μέ δραματικό τρόπο. Έως
πότε οί άρρωστοι καί μή καλλιτέχνες
τού τραγουδιού θά παραμένουν έρ
μαια στήν εΰσπλαχνική διάθεση τών
συναδέλφων τους καί τού κοινού;
Πότε θά τούς άναγνωριστεΐ τό δι
καίωμα πού έχουν στή δουλειά τους;
Έως πότε τά σχετικά Προεδρικά
Διατάγματα θά παραμένουν στό συρ
τάρι τού 'Υπουργού Προεδρίας;
Πρίν δυό χρόνια περίπου, δταν ό
Μάνος Λοίζος ήταν βαριά άρρωστος,
μιλώντας στήν έκπομπή τής Μαρίας
Ρεζάν άναφέρθηκε στό πρόβλημα τής
άσφάλισης τών άνθρώπων τού τρα
γουδιού καί στήν άνάγκη πού υπάρ
χει νά δημιουργηθοΰν αύτοδιαχειριζόμενοι εισπρακτικοί όργανισμοί.
"Υστερα ό Μάνος πέθανε καί κη
δεύτηκε πάνδημα, μαζί ίσως καί μέ
τά Προεδρικά Διατάγματα.
"Ας έλπίσουμε νά μήν χρειαστεί νά
κλάψουμε πολλούς άπ' τούς άνθρώπους τού τραγουδιού γιά νά λυθεί τό
πρόβλημα. "Ισως οί «συναυλίες άγάπης» γιά κάποιον άρρωστο καλλιτέ
χνη νά δείχνουν κάποια ψήγματα
άνθρωπιάς πού άκόμα υπάρχουν. Συ
νάμα δμως όριοθετοΰν τήν άπουσία

Έλληνογαλλικό
Συμπόσιο
Συμπόσιο μέ θέμα «Οί έπιστήμες
τού άνθρώπου καί τής κοινωνίας. ' Ο
άγροτικός κόσμος στό χώρο τής Με
σογείου» όργανώνει άπό τίς 4 ώς τίς
7 Δεκεμβρίου ό ' Ελληνογαλλικός
'Επιστημονικός καί Τεχνικός Σύνδε
σμος μέ τή συμμετοχή τού Centre
National de la Recherche Scientifique
(CNRS) καί τού 'Εθνικού 'Ιδρύματος
'Ερευνών. Ή έπιστημονική έπιτροπή τού Συμποσίου άποτελεϊται άπό
τούς Σπ. Άδραχά, Γ. Δερτιλή, Υ.
Duroux, Μ. Godelier, Λ. Μαυρομμάτη, Γ. Χουρμουζιάδη.
' Η συνάντηση αύτή, πού έχει κύ
ριους άξονες τή διεπιστημονικότητα
καί τή διαχρονικότητα, στοχεύει
στήν άνταλλαγή έμπειριών μεταξύ
ειδικών άπό τίς δύο χώρες, σέ ένα
τομέα Ιδιαίτερα καίριο, τόν άγροτικό
κόσμο.
Ε.Γ.

Ή κυρία
τών δυνάμεων
Ό θίασος τής 'Αθήνας άρχισε
παραστάσεις στό θέατρο ΑΜΟΡΕ μέ
τή λογοτεχνική σάτιρα τής ' Επτανη
σιακής Σχολής τού 19ου αιώνα « Ή
κυρία τών δυνάμεων» σέ σκηνοθεσία
Πλούταρχου Καϊτατζή. Ή ζωή τότε
καί ή ζωή τώρα, ή έξουσία τότε καί ή
έξουσία πάντα.
______________________________V

Λάθος
πρόγραμμα
Ό συνεργάτης μας Νότης Μαυρουδής μέ τήν Ιδιότητά του ώς διευ
θυντή μουσικού προγράμματος τού
Δεύτερου, μάς έπισημαίνει δτι ή έκ
πομπή «Μέρα Μεσημέρι» πού σχο
λιάζαμε στό προηγούμενο τεύχος
(βλ. σχόλιο «Ντάλα Μεσημέρι») με
ταδίδεται άπό τό A ' πρόγραμμα καί
δχι άπό τό Β ' δπως γράφαμε. Φυσικά
τά ύπόλοιπα Ισχύουν...
Σ.
45

MCI
25ο Φεστιβάλ 'Ελληνικού
Κινη μστογράφου
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τούς άπειλούμενους «δημιουργούς» νά δημοσιογραφοΰν διά χειρός τών αύλικών τους άπό
Εβδομαδιαία Εντυπα καί τούς εύθυμογράφους ν ’
άμβλύνουν τίς Εντυπώσεις.
Ποτέ τόσο ύλικό δέν άπόχτησε περισσότε
ρους διεκδικητές. Ό π ω ς καί καμιά προηγούμε
νη φορά, δέν θ ’ άρκούσαν μία ή δύο προβολές
τή μέρα, νά σοΰ Εξασφαλίζουν τούς Εφιάλτες
τής νύχτας πού άκολουθοΰσε. Ό χώρος, διχα
σμένος κι αύτός, άνάμεσα στήν Έκθεση καί τό
Κρατικό Θέατρο, τήν πόλη καί τήν Εκδήλωση,
τήν παραλία τά μεσάνυχτα καί τά μπάρ τών
ξενοδοχείων άργότερα.
'Υγρή καί στείρα ή νύχτα, γεμάτη άπνοια καί
ύδρατμούς, άνέλαβε νά διαλύει τούς πόθους καί
νά τρέφει τήν Ενταση. Τό φώς Ενοχλεί, ό
θόρυβος άλλο τόσο κι δλοι γυρεύουν τήν Εξοδο
κινδύνου, στήν άκρη τής σχισμής.
—Τήν βρίσκουν. Ψηλαφώντας, κατεβαίνουν
άρκετά σκαλοπάτια, στίς μύτες. Οί ύπόλοιποι
παρακολουθούν. Κάποιος ψιθυρίζει τόν Επιτά
φιο τών δημοκρατικών διαδικασιών κι άπό
στόμα σέ στόμα φτάνει σ τ' αυτιά τής Προκρι
ματικής. 'Ιδρώτας πουθενά καί τό κοινό άπολαμβάνει τήν ταινία. «Τί Εχουν νά δοΰν τά
μάτια μας». "Οταν τελειώνει, παίρνουμε όρκο νά

Α ν ΑΣΑ ΒΑΘΙΑ. Δεύτερη. Ό π ω ς δταν βρί
σκεσαι άπέναντι στό καλάθι μέ τήν μπάλα στά
χέρια καί τό γήπεδο καταπάνω σου, λίγο πρίν
βγεις στή σκηνή ή βουτήξεις στό κενό. Οί
δισταγμοί δέν όδηγοϋν ποτέ στήν αιωνιότητα κι
ή πόρτα άνοίγει. Μπροστά στήν αυλαία, ξεχω
ρίζει τό π α ν ώ : « Λ α ϊκ ό τ ό Φ ε σ τ ιβ ά λ » . Ζ η τ ω 
κραυγές, συνθήματα, πρόσωπα φωτισμένα σάν
σέ φίλμ σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Μικρή σκιά
σ τ ά μ ά τ ια π ο ύ ά ν ο ιγ ο κ λ ε ίν ο υ ν . Σ τ ή θέση τώ ν
νεαρών, πού ά π ’ τόν έξώστη βρέθηκαν στό
κέντρο τής βραδιάς, βρίσκονται τώρα προβο
λείς καί τηλεοπτικά συνεργεία καί φωτορεπόρτερς. Σκοπεύουν τά μέλη της κριτικής έπιτροπής, μέ πρόεδρο τόν κουμπάρο τού έθνικού μας
ζεύγους στή δεκαετία τού ’60. Λίγα εικοσιτε
τράωρα πρίν, μιά υπουργός τού σήμερα δσο
πρωταγωνίστρα τού χθές, Εκανε πάλι εύκολες
τίς Ίδιες διαδρομές. Τά χρόνια Εκλεισαν τόν
κύκλο τους, Εγιναν είκοσιπέντε γιά τό φεστιβάλ
τής Θεσσαλονίκης. Δέκα άπό τό '74. Σχεδόν
κανένα γιά μερικούς πού μπαινοβγαίνουν στή
σταθερή εΙκόνα, άλλάζοντας ρόλους, άπαγγέλλοντας πανηγυρικούς ή άνακηρύσσοντας νικη
τές, πάντα μ ’ άξιοθαύμαστη αύταπάρνηση.
’Αστεϊσμοί καί χαμόγελα, άσπασμοί καί βρα
βεία, ά π ’ τή μιά. Τεχνητή αίσιοδοξία κι ύποσχέσεις, μετατροπή τού θεσμού καί καινούργια
στέγη άπό τού χρόνου, ά π ' τήν άλλη. Ό μω ς,
άλλο ή γεωγραφία κι άλλο ή ψυχολογία. Τό
παγωμένο ρεύμα προσπερνάει τά χλιαρά χειρο
κροτήματα καί κλείνει τήν είσοδο γιά λογαρια
σμό μας.
—«Μέ άμείωτο τό Ενδιαφέρον κοινού καί
είδικών τού κινηματογράφου, συνεχίζεται γιά
ήμέρα...». Τά δελτία Τύπου προσπαθούν ν '
άποκαταστήσουν τή χαμένη ένότητα τού χρό
νου. Αύτός, κατακερματισμένος, πιέζει. Τούς
όργανωτές νά πείσουν πώς ή TEXTILIA δέν
Εχει σχέση μέ τόν πολιτισμό, τούς μονομάχους
τού παρελθόντος νά φορούν τά γάντια πρίν
άντιμετωπίσουν τούς είσβολεϊς άπό τό μέλλον,
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μή ξαναφάμε ροδάκινα, Εξακολουθούμε νά μή
πιστεύουμε σ ’ δ,τι είδαμε κι έπιχειροΰμε μιά
έλαφρή παράφραση: — Τί άλλο μάς μένει νά
πάθουμε, λοιπόν, καί ξανά σκοτάδι. Δείχνουνε
σινεμά έδώ, δέν είναι γιά έρωτες καί ραντεβού.
Τρέχουν καί μερικοί μέ μοτοσυκλέτες, λές
καί στόν Ίλιγγο καταργοϋνται οί ήλικίες, ό
Καλαβρούζος χρίζεται Κλίντ Ή στγουντ, δ Μό
σχος ύπόλοιπο περσινής συμμορίας κι ή Ό λ ια
Στεφανίδου ξαπλώνει τό κορμί της Εν εΊδει
διαφήμισης γιά άφρόλουτρο. Μετά άπό κάτι
τέτοια, μοιάζει λογικό πού « Ή πόλη ποτέ δέν
κοιμάται», γιατί βοηθάει καί ή «Ό στρια», άνε
μος Ενοχλητικός σάν Εξι μαζί καί μία μόνη της,
σάν δράμα δωματίου πού βρέθηκε στήν άκρογιαλιά, σάν άρχική ιδέα πού σπαταλήθηκε σέ
υποβρύχιες λήψεις, σάν σώμα, τέλος, πού άντί
νά άσελγήσουν πάνω του, προτίμησαν νά τό
τρυπήσουν.
—Στήν «Κάθοδο τών 9», οί άποκομμένοι
άντάρτες σκοτώνονται ή αύτοκτονοΰν. Ό Κύ
πριος σκηνοθέτης Χρ. Σιοπαχάς παλεύει, γιά
λίγες μέρες, άνάμεσα στά δυό καί τελικά ζεΐ.
Μάλιστα, φεύγει άπό τή Θεσσαλονίκη παίρνο
ντας μαζί του τό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου
καί άφήνοντας μιά χειρόγραφη Επιστολή πού δέ
δημοσιεύτηκε, άλλά περιμΕνει, σάν βραδυφλε
γής βόμβα, τήν ώρα τών Εκρήξεων, γιά νά πάρει
μέρος στή γιορτή.
ΟΙ ταινίες διαδέχονται ή μιά τήν άλλη. Πρίν
τήν άπονομή, άπαγορεύεται κάθε μετακίνηση.
Βλέπουμε, Ετσι, καί τή «Λούφα καί παραλλαγή»
τού Νίκου Περάκη πού θά κερδίσει βραβεία κι
ύποστήριξη, όργανώνοντας σέ είκόνες, άναμνήσεις τής στρατιωτικής θητείας, χαρακτήρες
πραγματικούς καί τό αίτημα γιά τήν Επιστροφή
στή γνήσια λαϊκή κωμωδία, πού Εχει διατυπωθεί
έδώ καί καιρό, άπ' τή δική του Επίσης «Ά ρπαΚόλλα» καί τό «Ρεπό» τού Βασίλη Βαφέα. Ό
τελευταίος μπαίνει μέ τόν «Έρωτα τού Ό δυσσέα» στή ζυγαριά τής Επιτροπής, μοιράζεται καί
τό βραβείο τών κριτικών μέ τήν Εξορισμένη στό

πληροφοριακό τμήμα «Καρκαλού» τού Σταύρου
Τορνέ. Δυό χρόνια πρίν, πάλι μέ τόν Περάκη,
είχαν άγνοηθεί χαρακτηριστικά άπό μιάν άλλη
Επιτροπή πού τόσο μαγεύτηκε άπό τόν « Ά γγε
λο» πού τού έδωσε καί μπράβο γιά τό σενάριο.
Ή ταινία τού Βαφέα Εχει, βέβαια, κάποιες
άρετές: τήν όριστική έπανεγγραφή τού σώματος
τών ήθοποιών σάν μοτέρ τής άφήγησης καί
άναπλήρωση Ενός λόγου άφασικοΰ, δσο οί
διάλογοι τού παράλογου καί ή άδύνατη Επικοι
νωνία- τή λεπτή Ισορροπία άνάμεσα στό σπίθισμα τής ποίησης καί τή συνακόλουθη άνατρο-
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καί αισθητική υδρόγειο τοΰ έλληνικοΰ κινημα
τογράφου. Ό «Έρωτας τοΰ Όδυσσέα» ένόχλησε, λοιπόν, άπό τή στιγμή πού άμφισβήτησε
ταξινομήσεις καί μοντέλα ή άντίστοιχους άντιπροσώπους τους.
'Ωστόσο, τό άλμα στό φαντασιακό συνέχει
τούτο τό φίλμ μέ δυό άκόμα, όπως καί τά
περιουσιακά τους στοιχεία. Στό «Ταξίδι στά
Κύθηρα», τό τέλος τών ιδεολογημάτων καί ή
άπώλεια τής ταυτότητας όδηγούν στή σύζευξη
μιας ύπαρξιακής-δημιουργικής καί μιας έθνικής
- πολιτισμικής κρίσης.
Πιό κεί, πέρα άπό κάθε προηγούμενο, ή
«Καρκαλού» πραγματοποιεί τό δικό της όραμα,
χωρίς νά μπει στόν κόπο τών ρευμάτων. Μονα
χική καθώς πού πρέπει στούς εύγενείς, βιωματι
κή σάν τούς ετοιμοθάνατους κι άνεκτίμητη σάν
άνθος τοΰ κακοΰ, σκηνοθετεί τό θάνατο, μή
παραλείποντας τήν παρανομία καί τήν τρέλα,
τή συντροφικότητα καί τή μνήμη τήν άκονισμένη στίς γυμνές είκόνες τίς ντυμένες μέ κραυγές
έλευθερίας καί άνάσες τής ψυχής.
—Στό άπλετο φώς, ξαφνικά σαστιμάρα. "Ο
σοι δέν πρόλαβαν νά μετρήσουν ώς τό τρία,
μένουν προσκολλημένοι στό χθές ή φοβούνται
περισσότερο γιά τό αύριο. Τό ίδιο τό φεστιβάλ

της κολάσεως
πή του- τήν υπόγεια συνομιλία τών μουσικών
χρωμάτων καί τών έκφράσεων ζωής πού περι
κλείουν. ’Από τ ’ όνειρο στή συντριβή καί πάλι
πίσω στήν άρχή, ό Βουτσάς άνοίγει καί κλείνει
τοπία τής μοναξιάς καί τής περιπλάνησης, σ ’
ένα θρίλερ καταδίωξης πού δέν τελειώνει πριν
έπιχειρήσει, μ ’ όποιοδήποτε τ ίμ η μ α , τήν άναγωγή τοΰ ρεαλιστικού στό φαντασιακό. Αυτό
άκριβώς άποτέλεσε καί τό μεγαλύτερο «μειονέ
κτημα» τής ταινίας, σέ μιά έποχή πού οί δυνά
μεις έπιρροής έπιταχύνουν τή διαδικασία παγίωσης τών ζωτικών τους χώρων, στή θεματική

mgm

ipta·.

έπιτρέπει στόν έαυτό του τήν ύστατη πολυτέ
λεια: τό «Ταξίδι στά Κύθηρα» έκτός συναγωνι
σμού, ή «Καρκαλού» στό πληροφοριακό καί
μόνο ό «Έρωτας τοΰ Όδυσσέα» στό διαγωνιστικό τμήμα. ’Εκείνοι πού άναλογίζονται τό
βάρος τής τριπλής παρουσίας, χαμογελούν μ ’
έ π ιε ίκ ε ια σ τ ά ά μ έσ ω ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α χ ρ ό ν ια , π ο ύ

θά διεκδικήσουν πιά ξανά τήν άκαμψία τοΰ
παρόντος.
Φ ιλ ιά , ά ν τ α λ λ α γ ή π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ν κ α ί λ ε κ τ ι

κών πυροβολισμών πίσω άπό τήν πλάτη. Κορ
μιά πού γέρνουν, ποτήρια στό χέρι κι άνάμεσα
ή σκιά πού περισσότερο φοβάται τό έλληνικό
σινεμά: κάθε ταινία μένει όλομόναχη στή διάρ
κεια τής άναμέτρησής της κι ό έρωτας δέ
βοηθάει ούτε στιγμή.
’Αρκετοί όσοι ξέρουν πώς γυναίκα είναι ό
θρίαμβος τών γυμνών ποδιών, άλλά κανείς πού
νά θυμάται μέ τί μοιάζει μιά έρωτική σκηνή. Οί
σκηνοθέτες τών φεστιβάλ προτιμούν τήν καρι
κατούρα, τήν άπόκρυψη, τά ψευδώνυμα, τήν
άπώθηση, τή δραματοποίηση, τόν άσκητισμό,
τή σοβαροφάνεια, τή στιλπνότητα, τήν εκζήτη
ση, τή νεύρωση, άλλά όχι τά πραγματικά μέλη
τών ύπαρκτών σωμάτων μέ τίς συγκεκριμένες
έπιθυμίες.
Κωμωδία ή δράμα, οϊ ρόλοι έχουν ξαναπαιχτεΐ, όμως λίγες μέρες άργότερα, οί έκπρόσωποι
τής έταιρείας Σκηνοθετών λάμπουν μέ τήν άπουσία τους άπό τό άφιέρωμα στόν ουγγρικό
κινηματογράφο, καταπονημένοι ίσως άπό τήν
άνακοινωσιολογία καί τήν έπίδειξη συνδικαλι
στικής εύαισθησίας στίς παραμονές προεκλογι
κής περιόδου. Έ νας μικροσεισμός άκολουθεΐ
τή συνέντευξη Τύπου γιά τό άδιέξοδο τού
έγχώριου σινεμά, σάν φυσική προειδοποίηση.
Άφουγκράζονται μόνο έκεϊνοι πού δέ διατη
ρούν ψευδαισθήσεις γιά τό άν ύστερα άπό λίγο,
τούτες οί ταινίες θά έξακολουθούν νά ένδιαφέρουν κανένα, ή άν θά υπάρχουν άναγνώστες γιά
τά κείμενα πού τίς συνοδεύουν.
—Έ να χέρι στίς σκάλες κι έπιτέλους στήν

« Ο Ερωτας χοΰ *
έξοδο. Νύχτωσε. Ό Λευκός Πύργος μ ’ έπιδέσμους σιδερένιους κρύβεται στήν άχλύ. Σ ’
άπόσταση άναπνοής, ά π ’ τήν άπογευματινή στή
βραδυνή, όλα στοιβάζονται όπως σ ’ άναπάντεχη άναχώρηση. Δίπλα στήν προσδοκία, ή διά
ψευση. ’Αεροπλάνα στόν ουρανό καί νεαροί
μπροστά στά ζαχαροπλαστεία. "Αν ήταν έφιάλτης τελείωσε. "Αν ξύπνιο όνειρο, λίγες ώρες
άκόμα. Σίγουρα, τό καθαρτήριο διαρκεϊ 4 ώρες
γιά τούς κριτικούς καί 12 γιά τήν έπιτροπή τού
φεστιβάλ. Κρυμμένοι οί Σωματοφύλακες, δίνουν
τή θέση τους σέ προστάτες καί τό « Ό λ ο ι γιά
έναν, ένας γιά όλους» άκούγεται σάν «όλοι
έναντίον όλων κι ύστερα έναντίον τοΰ έαυτοΰ
τους». Τό φετινό λουτρό υστερίας ψάχνει κιό
λας γιά τόν δραματουργό του, έκεϊ πού περισ
σεύουν οί περιγραφές.
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— ’Από τή θάλασσα ώς ψηλά στό δάσος καί
τά κάστρα, ή φθινοπωρινή αύρα ξεπλένει τήν
πόλη. Ό λ ο ι έφυγαν, φορώντας τά καλά τους
καί τό χειμώνα, στά σινεμά, άλλοι, πιό μακρι
νοί, θά ’ρθουν νά κατοικήσουν.
Σ ’ ένα χαρτί, ό άγνωστος χρονικογράφος
σημειώνει έφτά λέξεις, μία γιά κάθε μέρα:
’Αγωνία· Τρομοκρατία’ Όραμα· Συντριβή· ’Α
λαζονεία· Καννιβαλισμός- Μοναξιά.
’Ύστερα, κάνει τήν πρόσθεση: θλίψη. Στήν
άνοιχτή τηλεόραση, ένας μεθύστακας ιεραπό
στολος κι ένας κακοποιός προσπαθούν νά σώ
σουν τά παιδιά άπό τή λάβα τοΰ ήφαίστειου καί
νά τά όδηγήσουν στή θάλασσα. Ό Σπένσερ
Τρέισυ κι ό Φράνκ Σινάτρα κουβαλοΰν στίς «7
πύλες τής Κολάσεως» μιά έποχή πού πέθανε.
Στήν περιπέτεια μέ θέμα τόν έλληνικό κινημα
τογράφο, στό έπόμενο έπεισόδιο πού μπορεί νά
είναι καί τό τελευταίο, τά παιδιά θά έχουν
γλυτώσει ά π ’ τήν έκρηξη τής φύσης. Ά λλά,
κολυμπώντας στά θολά νερά, τό καθένα θά
πνίγει κι άπό ένα δίπλα του, μήπως καί κρατη
θεί τελευταίο στό μοναδικό κορμό πού ίσως
έπιπλέει.
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Ε δ ώ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ χρόνια ένας 'Αργεντινός
συγγραφέας1 διατύπωσε τολμηρά μιά θεωρία σύμ
φωνα μέ τήν όποια τό γουέστερν, σάν είδος,
άποτελεΐ τή μοναδική έπιβίωση του έπους στήν
έποχή μας. Στό γουέστερν έχουμε πραγματικά ένα
έπικό ήρωα, έναν χαρακτήρα πού δέν βασανίζεται
άπό έσωτερικές άντιφάσεις, πού άπειλεΐται άπό
κινδύνους μόνον έξωτερικούς, τούς όποιους έξουδετερώνει μέ μαγικό τρόπο, κλπ. κλπ.
Κατ’ άναλογία θά μπορούσε νά κάνει κανείς μιά
σύγκριση άνάμεσα στίς σαπουνόπετρες καί τίς
τραγωδίες τού Σαίξπηρ (ή όποιουδήποτε άλλου
είδους). 'Ε δ ώ , ή νοημοσύνη τού άναγνώστη θά
πρέπει νά μήν προσβληθεί, γιατί φυσικά, δέν
έννοοΰμε μιά σύγκριση φιλολογική ή αισθητική ή
φιλοσοφική, άλλά μιά σύγκριση μυθολογική. Τό
έλισσαβετιανό θέατρο, όπως καί ή άρχαία τραγω
δία, ήταν στό κάτω κάτω ένα λαϊκό είδος.
Τί κοινό υπάρχει έδώ; Πρώτα πρώτα τό στοιχείο
μιας συνωμοσίας, μιας πλεκτάνης πού έξυφαίνεται
γύρω άπ' τά θύματά της μέ τρόπο πού δέν θά
δίσταζα νά τόν χαρακτηρίσω ποιητικό. Ποίηση
είναι ή τέχνη πού μπορεί (καί ύποχρεοΰται) νά
φωτίσει μέ παράδοξες άστραπές καί νά σκεπάσει
μέ πέπλα πολυτελή καί άραχνοΰφαντα τά μιάσματα
έκείνα τής συνείδησης τών άνθρώπων πού άπό
μόνα τους δέν διαθέτουν καμιά λάμψη, μέ δυό
λόγια ή τέχνη πού σκοπός της είναι νά μεταμορ
φώσει μιά κοινότυπη κατάσταση (τίς σχέσεις τών
μελών μιδς οικογένειας) σ' έναν κόσμο μυστηριώ
δη κι έξωπραγματικό. Πρόκειται φυσικά γιά μιά
ποίηση «λαϊκή»! Προσέχτε όμως αύτό τό άρωμα
πού άναδύεται άπ’ τίς πτυχές τής δυναστείας — τίς
τρομερές συμπτώσεις, τίς έπεμβάσεις τής Μοίρας,
τά άνθρώπινα σφάλματα, τίς μεταμφιέσεις, τά πά
θη, τά έγκλήματα, τίς αιμομιξίες, τήν έπίδειξη τού
πλούτου καί τής κοσμικής έξουσίας, τή φιλοδοξία
καί τήν αύτοκαταστροφή πού ή μιά γεννιέται στή
σκιά τής άλλης.
Μιά συνωμοσία είναι πάντα τό θέμα τής δυνα
στείαν;, καί μάλιστα μιά συνωμοσία οίκογενειακή.
Ή πλοκή έδώ, όπως καί στίς θεατρικές Ιστορίες
τών βασιλιάδων, είναι έσωτερικές ύποθέσεις τών
άνακτόρων. Κόρες προδίδουν τόν πατέρα τους,
γιοι έμφανίζονται ξαφνικά άπ’ τό παρελθόν γιά νά
διεκδικήσουν τό θρόνο, βασίλισσες καί παλλακί
δες έμπλέκονται σέ αιματηρές αντιζηλίες. Τό τρα
γικό στοιχείο τής δυναστείας, δέν βρίσκεται στήν
ποιότητα τών άνθρωπίνων συγκρούσεων, δηλαδή
στήν ήθική τους άνεπάρκεια, άλλά στήν ικανότητά
τους νά μπαίνουν άκτινοβολώντας στή συνείδηση
τού μέσου άνθρώπου. Πραγματικά δέν μπορούμε
νά Ισχυριστούμε πώς ή δημοτικότητα αυτού τού
σήριαλ όφείλεται μόνο στή διαφήμιση πού τού
έγινε.
Αυτή ή έπιβίωση, όχι τού πνεύματος τής τραγω
δίας, άλλά τών μυθικών στοιχείων τής μορφής της,
προσφέρει στό μέσο άνθρωπο (κατηγορούμενο
διαρκώς γιά όλα τά έγκλήματα σέ βάρος τής ψυχής
καί τής εύαισθησίας) τήν εύκαιρία νά παρακολου
θεί άνυποψίαστος γεγονότα έκθαμβωτικά καί περί
πλοκα, σχεδόν (όπως είπα) ποιητικά. Νά όρισμένα
άπ' αύτά τά μεγάλα λαϊκά θέματα τής ποίησης καί
τού θεάτρου, πού οί Μούσες, στό παρελθόν τά
μεταχειρίστηκαν μέ έξαιρετική άβρότητα, καί έ
μπνευση ρωμαλαία: "Ενας πατέρας τραυματίζει τό
γιό του' μιά καταστροφική γυναίκα (θηριοδαμάστρια άντρών) άναγκάζει τόν κόσμο νά περιστρέ
φεται γύρω της· μιά νεαρή θαυμαστής όμορφιάς
άρνεϊται νά πλαγιάσει μέ τόν άντρα της ύποδουλώνοντάς τον στό πεπρωμένο μιας άγωνίας πού
κυριολεκτικά τόν μεταμορφώνει σέ μάρτυρα' άν
θρωποι πού γνωρίζουν τρομερά μυστικά- μωρά πού
κλέβονται άπό γυναίκες μάγισσες· παιδιά πού
μεγαλώνουν στό μισόφωτο καί ύποψιάζονται έ
γκλήματα. Λοιπόν, ναί — έδώ δέν έχουμε ένα
μάθημα πού μπορεί ν' άφυπνίσει τίς συνειδήσεις,
άλλά ένα νόημα πού μπορεί άκόμα νά τίς πάρει μέ
τό μέρος του' δέν έχουμε μιά άλήθεια έπαναστατική, άλλά μιά άλήθεια άρχαία (όπως ή έπική
άλήθεια τού γουέστερν)' δέν έχουμε τήν άποκάλυψη ένός κόσμου πραγματικού, άλλά τίς άνταύγειες
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τής όμορφιάς ένός βασιλείου άποκλειστικά κατακτημένου άπό φαντάσματα. 'Ομορφιά άρρωστημένη άλλά καί μαγική! Νά σέ τί όφείλεται ή δημοτικότητά της: ή δυναστεία είναι ό κόσμος είδωμένος
άπ’ τήν κλειδαρότρυπα.
Ποιά καλύτερη τύχη καί ποιά εύτυχία πιό άποκλειστική μπορούσε νά έχει διαλέξει σάν έκλεκτό
της τόν θεατή; Είναι άραγε δίκαιο νά τόν κατηγο
ρούμε γιά έλλειψη όξυδέρκειας, όταν δέχεται νά
υπνωτιστεί άπ' αύτό τό τηλεοπτικό παραμύθι; Τώ
ρα πού ή συζήτηση γύρω άπ' αύτό τό θέμα2 έχει
ξανά άναζωπυρωθεί στίς έφημερίδες καί τά περιο
δικά, άξίζει νά σκεφτούμε τό πόσο εύάλωτος είναι
ό μέσος άνθρωπος άπέναντι στή λαιμητόμο μιας
άπόφασης πού υποτίθεται πώς λαμβάνεται έν όνόμάτι του. 'Ασυνήθιστα πράγματα συμβαίνουν γύρω
του: "Εκπληκτος πληροφορείται δτι ή (σοσιαλιστική) τηλεόραση άπειλεΐ νά διακόψει τή μετάδοση μιάς σειράς τόσο άπίστευτα δημοφιλούς- άκούει τίς έφημερίδες νά τόν συμβουλεύουν πώς
αύτό «συμβαίνει γιά τό καλό του» παρατηρεί τήν
παράδοξη φύση αύτού τού έπιχειρήματος... 'Αλλά
ό μέσος λαϊκός άνθρωπος πού άφυπνίζεται γιά
ν' άντισταθεί σέ τέτοιες άπειλές άποτελεΐ μιά περί
πλοκη κατάσταση. Ή ίδια ή πολιτική τόν έχει
μετατρέψει σέ πεδίο διαπραγματεύσεων. Ά π ’ τή
μιά πρέπει νά συμφιλιωθεί μέ τό ταξικό του
συμφέρον, καί άρα νά στραφεί ένάντια σ’ αυτά τά
«άμερικανικά προϊόντα πού άποβλακώνουν», προ
παγανδίζοντας, όπως υποτίθεται, τήν ύπνωτιστική
αίγλη τών άνθρώπων τού πλούτου καί τής έξου
σίας· άπ' τήν άλλη πρέπει νά άκολουθήσει τή
ροπή ένός Ιδιωτικού συμφέροντος, έκείνου στοΰ
όποιου τήν άρμοδιότητα βρίσκονται οί άπολαύσεις. Ή σύγχυση αύτή, τού μέσου άνθρώπου, είναι
όμως μιά στάση πολιτικά άσύμφορη. Κι έτσι ή
δυναστεία θά προβληθεί τελικά!
Είναι γεγονός ότι μόλις πάρθηκε ή άπόφαση
άκούστηκε ένας άναστεναγμός άνακούφισης. Δέν
έγινε όμως γνωστό άν ή ΕΡΤ κατέληξε σ' αύτήν
άπό δειλία ή έπειδή, σέ μιά έκλαμψη, άκουσε τή
φωνή τής λογικής ή έπειδή άναλογίστηκε φιλάνθρωπα τήν προφανή ήθική βδελυρότητα τής προαπάθειας νά «μορφωθεί ό λαός μέ τό ζόρι». Στό

μεταξύ τά υπέρ καί τά κατά τής άπόφασης άναλύθηκαν έξονυχιστικά άπ' τόν τύπο. Νομίζω ότι τά
«κατά» (παρ’ όλο πού έκεΐνοι πού κατηγόρησαν τή
δυναστεία είχαν όλοι τό χάρισμα νά υπερβάλλουν)
είναι αύτονόητα καί έπαρκή. Δέν χρειάζεται καμιά
δεξιοτεχνία γιά νά στιγματίσει κανείς ένα κατα
σκεύασμα τόσο χοντροειδές, τόσο άνόητο καί
τόσο έπιφανειακό. Ά λλά τά «ύπέρ» διατυπώθηκαν
δισταχτικά ή άόριστα, σά νά ντρέπονταν γιά τόν
έαυτό τους. Μερικοί άπ' τούς ύποστηριχτές φοβή
θηκαν (άδικα;) μήπως θεωρηθούν έπίσης ύποστηρικτές τών ξένων μονοπωλίων κατά τά άλλα οί
περισσότεροι άρνήθηκαν νά άναγνωρίσουν στόν
μέσο άνθρωπο τή φυσική δυνατότητα νά είναι λίγο
ποιητής, λίγο όνειροπόλος, λίγο ψεύτης, — δι
καιώματα πού γιά παράδειγμα (καί όπως θά δούμε,
όχι τυχαία) άναγνωρίζονται εύκολα σ' έναν ίδεολόγο. Αύτό δείχνει καθαρά μέχρι ποιοΰ σημείου οί
παρορμήσεις έχουν τεθεί ΰπό άπαγόρευση.
Θά 'ταν ένα είδος λογοκρισίας τό νά διακοπεί ή
προβολή τής δυναστείας; Ναί, άλλά τίνος πράγμα
τος; Θά 'ταν ή λογοκρισία ένός νοήματος πού ή
διατύπωσή του, είτε μάς άρέσει είτε όχι, συνοψίζει
τήν προσπάθεια πού καταβάλλει τό λεγόμενο πλα
τύ κοινό γιά νά έπιβιώσει σ' έναν κόσμο πού τού
στερεί όλο καί περισσότερο κάθε άπόλαυση. Μοιραίως, τά σήριαλ τού είδους τής δυναστείας είναι ή
μόνη τέχνη πού ένα τέτοιο κοινό μπορεί νά δεχτεί
πώς τό άφορά, γιατί είναι ένα κοινό πού άλλη
πολυτέλεια δέν τού προσφέρεται άπ' τό νά ταυτίσει
τήν εύαισθησία μέ τήν καλοπέραση. 'Υπάρχουν
μάλιστα έδώ, άν καί δέν είναι εύδιάκριτα, τά ίχνη
μιας σοφίας έμπειρικής, άλλά καί άξιοθαύμαστης.
Γιατί ή δυναστεία, όσο κι άν είναι βυθισμένη στήν
άνοησία καί στό μελόδραμα, είναι ταυτόχρονα τό
άπάνθισμα μιας τέχνης λαϊκής, όχι τού νεκρού
έκείνου είδους τών μουσείων καί τών φεστιβάλ πού
άφορά άποκλειστικά τούς διανοούμενους, άλλά
ζωντανής καί παλλόμενης, μέ παραμυθένια πλοκή,
μίση, έγκλήματα, συνωμοσίες, σέξ, κι όλα τά άλλα
στερεότυπα θέματα τών λαϊκών άναγνωσμάτων.
Αύτή ή τέχνη, πού προσφέρει συγκινήσεις πολύ
λιγότερο έκλεπτυσμένες, άλλά πολύ περισσότερο
βίαιες, δέν έχει άκόμη (κατά τά φαινόμενα) έκλείψει, καί ίσως νά μήν είναι παρά έπίδειξη υπερβολι
κής εύθιξίας τό ότι μερικοί ίδεολόγοι τού ΠΑΣΟΚ
θεωρούν τόν έαυτό τους υπεύθυνο γι' αύτή τήν
κατάσταση.
Αύτές οί σκέψεις μπορεί νά πείσουν κάποιον
πού θά μπει στόν πειρασμό νά τίς μοιραστεί, ότι ή
δυναστεία δέν είναι καί τόσο εύτράπελη υπόθεση
όσο φαίνεται. Δέν μπορούμε, ώστόσο, νά σκεφτό
μαστε πάντοτε έτσι. Γιά όσους λεπτολογούν τίς
άρμοδιότητες καί τή φύση τής ’Εξουσίας, τό
ζήτημα φαίνεται νά παρουσιάζει μιά πλευρά πολύ
πιό ούσιαστική. Δέν είναι σύμπτωση πού ή διαμά
χη γιά τό άν θά προβληθεί ή όχι τό σήριαλ,
διέκοψε προσωρινά μιά άλλη διαμάχη (γιά τή
διεκδίκηση τής τηλεόρασης) άνάμεσα σέ δυό δια
φορετικά είδη πολιτικών ψευδαισθήσεων (Α ρ ι
στερά, Δεξιά). Σκεφτείτε τά κοινά σημεία άνάμεσα
σ' αύτές τίς δυό σφαίρες έπιρροής, τήν ψυχαγωγία
καί τήν προπαγάνδα. Καί τών δυό ή άπολυταρχική
φύση είναι ταυτόχρονα δημοφιλής καί κατηγορητεία' καί τών δυό τό περιεχόμενο προσφέρεται σέ
υπερβολικές δόσεις· καί οί δυό άποτελοΰν ψεύδη
κοινής άποδοχής· καί οί δυό υπόσχονται έναν
είόυλλιακό κόσμο πού δέν υπάρχει. ' Η χαμένη οι
κειότητα τών άνθρώπων μέ τά άντικείμενα τής
Απόλαυσης καί τά άντικείμενα τής Ιστορίας,
συνοψίζεται στήν ίδια στάση, τή στάση τού θεατή.
Ά π ' αύτή τήν άποψη, ό παραδεισένιος κόσμος τού
ιδανικού σοσιαλισμού καί ό παραδεισένιος κόσμος
τών Κάρινγκτον είναι παραμύθια τού ίδιου φυρά
ματος: ή βαθύτερη ουσία τής τηλεόρασης είναι
πάντα μία, αύτή πού έξασφαλίζει τόν ύπνο τών
θεατών της: οί σαπουνόπερες είναι ή άλλη όψη τής
Ιδεολογίας.

Εύγένιος Άρανίτσης
1. Χόρχε Λουίς Μπόρχες: Κείμενα γιά τόν κινηματογράφο
2. Καλύτερη, άλλωστε, διαφήμιση δέν θά μπορούσε νά γίνει.
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ΚΡΙΤΙΚΗ

«...,γιά λόγους παιδαγωγικούς καί Ανάπτυξης τής
Αγάπης καί τοΰ σεβασμού πρός τό βιβλίο γενικότε
ρα, νά καθιερωθεί ή υποχρέωση τών μαθητών νά
διατηρούν τά βιβλία σέ καλή κατάσταση, στή
διάρκεια τοΰ διόακτικοΰ έτους καί νά τά έπιστρέ
ψουν στό σχολείο στό τέλος, καθώς καί οί συνέ
πειες γιά όσους παραβιάζουν αυτήν τήν υποχρέωση
μαθητές, γονείς, κηδεμόνες».
(άπ’ τό σχέδιο νόμου γιά τή δομή καί λειτουργία
τής πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας έκπαίόευσης ΚΕΦ.Α. άρθρο 3 & 2).

Τθ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ είναι ένα βιβλίο πού
μετά τή «χρήση» του καίγεται. Προηγουμένως
έχει ύποστεϊ διάφορες κακοποιήσεις καί άκρωτηριασμούς. Συνήθως σβήνεται μέ μαύρο μελάνι
ό,τι δέν έξετάζεται, άφαιροΰνται οί «άχρηστες»
σελίδες, ή κόβονται προσεκτικά κάποια τμήμα
τα γιά νά γίνουν «σκονάκια». Οί μαθητές κατα
στρέφουν, λοιπόν, τό βιβλίο τους μέ μιά φαινο
μενικά άδικαιολόγητη μανία, παρ’ όλο πού τούς
άνήκει. ’Απ’ τήν άλλη τό 'Υπουργείο σκέφτηκε
τήν «υποχρέωση» καί τίς «συνέπειες» γιά νά τό
σώσει.
Α ξίζει άραγες τό σχολικό βιβλίο τέτοιας
τύχης;
Καταρχήν θά πρέπει νά δεχτοΰμε ότι τό
σχολικό βιβλίο δέν είναι μόνο έπιστημονικό.
Είναι κύρια παιδαγωγικό, πού δέ σκοπεύει άπλά, νά μεταδώσει γνώσεις, άλλά καί νά διαμορ
φώσει χαρακτήρες, νά βοηθήσει στήν άνάπτυξη
κριτικής, νά προκαλέσει τή φαντασία καί τή
δράση. Καί ύπάρχουν πράγματι βιβλία, χωρίς
λάθη, έπιστημονικά άρτια, κατά κάποιο τρόπο.
Πόσο είναι όμως παιδαγωγικά;
Ά νοίγοντας, στήν τύχη, ένα σχολικό βιβλίο
νιώθεις νά ξεδιπλώνεται μπροστά σου όλόκληρη ή Ιδεολογία καί πρακτική τής Ε λ λ η νικ ή ς
έκπαίδευσης. ’Αμέσως τό μάτι σου πέφτει στή
φτήνεια καί προχειρότητα τής έκδοσης, τήν
κακή έκτύπωση καί βιβλιοδεσία. Προχωρώντας
άντιλαμβάνεσαι πόσο λίγη καί κακή, είναι κατά
κανόνα, ή είκονογράφηση (άπαράδεκτη γιά έκπαιδευτικά βιβλία) καί πόσο άνούσιες καί στε
ρεότυπες είναι οί έπεξηγηματικές λεζάντες. Διαβάζοντάς το σκοντάφτεις σέ μιά γλώσσα ξένη
πρός τούς μαθητές, σέ μιά έπιστημονικοφανή
όρολογία πού άπωθεί. Μελετώντας το έχεις τήν
αίσθηση ότι οί συγγραφείς του δέν τά 'χουν
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καλά μέ τή διαλεκτική. Τό σχολικό βιβλίο είναι
άπόλυτο, οί άλήθειες του άναλλοίωτες, οί πλη
ροφορίες του πάντα μονομερείς καί κατευθυνόμενες. Δέν σοΰ έπιτρέπει νά ρωτήσεις, νά ψά
ξεις ή καί νά άμφισβητήσεις. Ή θεωρητική
θεμελίωση τών όσων άναφέρει δέν στηρίζεται
σέ μιά όρατή καί διατυπωμένη φιλοσοφική
βάση. Αύτό συμβαίνει πάντα μέ τά βιβλία τών
μαθηματικών ή τής φυσικής. Παράλληλα, όπου
άπ’ τά πράγματα άναγκάζεται νά έμφανιστεί
κάποια ιδεολογία, βιβλία ιστορίας ή θρησκευτι
κών, αύτή είναι πάντα τής κυρίαρχης τάξης.
Μάταια άναζητάς άναφορές στήν καθημερινή
κοινωνική πραγματικότητα, καί στά σύγχρονα
ρεύματα σκέψης καί τεχνολογίας. Ό άνθρωπιστικός ρόλος τών έπιστημών άποκρύπτεται ή
διαστρεβλώνεται. Μέ δυό λόγια, τό βιβλίο είναι
κλειστό στίς κοινωνικές έξελίξεις. Καί φυσικά
είναι ένα βιβλίο νεκρό. Σάν βιβλίο νεκρό δέν
μπορεί νά έχει φαντασία καί χιοΰμορ. Ή άνά
πτυξη τών θεμάτων είναι στερεότυπη, πομπώ
δης, οί όρισμοί παίρνουν καί δίνουν. Λείπει
κάθε δημιουργική άφαίρεση, κάθε εικονοκλα
στική διαδικασία, καί φυσικά τό χιοΰμορ, πού
πάντα διακρίνει τούς μαθητές όχι όμως καί τό
σχολείο τους. "Ολα είναι σοβαρά καί γκρίζα.
Φαντάζουν τόσο ξένα στά χέρια καί τά μάτια
τών παιδιών.
Πώς λειτουργεί όμως αύτό τό βιβλίο μέσα
στό σχολείο; Γ ιά τόν καθηγητή είναι τό άναλυ
τικό πρόγραμμα. Πρέπει νά τό διδάξει άκριβώς
καί φυσικά νά τό έξετάσει. Τοΰ άπαγορεύεται
νά τό άμφισβητήσει, νά τό ύπερβεί, ή νά τό
καταργήσει. Δέν έχει έξάλλου άλλο βιβλίο νά
διαλέξει. Συνήθως, αύτός άποδέχεται τήν κατά
σταση πού τοΰ έπιβάλλεται καί μέ τή σειρά του
τήν έπιβάλλει στούς μαθητές του. Ό νόμος
θέλει τόν καθηγητή άπλό ιμάντα μεταβίβασης
τής κυρίαρχης Ιδεολογίας, καί αύτός δέν έχει
δικαίωμα οϋτε τά έπιστημονικά λάθη νά διορ
θώσει. ' Ο συνειδητός λοιπόν καθηγητής υποφέ
ρει διδάσκοντας ένα άντιπαιδαγωγικό βιβλίο, κι
άν έρθει σέ σύγκρουση μ’ αύτό τότε συγκρούε
ται μέ τό νόμο. Μπροστά στήν εύθυνοφοβία ό
νόμος κυριαρχεί.
Γιά τό μαθητή ή κατάσταση είναι διαφορετι
κή. Τό σχολικό βιβλίο είναι γιά πολλούς μαθη
τές τό πρώτο βιβλίο πού πιάνουν σοβαρά στά
χέρια τους. Είναι μπροστά τους καί έξω άπό τό

σχολείο. Πρέπει νά τό μελετήσουν καί νά τό
πιστέψουν άν θέλουν νά μάθουν. Τό κλίμα τοΰ
σχολείου, πάντα έξεταστικό καί αυταρχικό, τόν
όδηγεΐ νά τό άποστηθίσει, ή στήν καλύτερη
περίπτωση νά τό κατανοήσει, άφομοιώνοντας
έτσι όλα τά άρνητικά του. Μέ τίς αυταρχικές
μεθόδους (έλλειψη διαλόγου, έξέταση συνεχής)
πού άκολουθεΐ σήμερα ή διδασκαλία, τό βιβλίο
κυριαρχεί σ ’ όλη τή διαδικασία τής μάθησης,
βάζοντας άναλλοίωτα τή σφραγίδα του πάνω
στό μαθητή, στήν πορεία του μέσα στίς γνώ
σεις. "Οποιος θελήσει νά τό άμφισβητήσει, καί
άναζητήσει τή λύση σέ κάποιο άνάλογο έξωσχολικό, πέρα άπό τή σύγχιση πού μπορεί νά
τοΰ δημιουργηθεΐ, δέν θά κερδίσει καί πολλά
πράγματα. Θά άνακαλύψει πώς ή λογική τοΰ
σχολείου άναπαράγεται, έστω πιό μεθοδικά καί
έπεξηγηματικά, γιατί άκριβώς τά πιό πολλά
έξωσχολικά βιβλία δέν προτείνουν κάτι διαφο
ρετικό. 'Α πλά έρχονται νά ένταχθοΰν καί νά
πουληθούν μέσα στό όλο έξεταστικό κλίμα.
Έ τσ ι λοιπόν ό μαθητής έχει, συνήθως, στά
χέρια του ένα βιβλίο βαρύ καί άπρόσωπο πού
δέν μιλάει στή νοοτροπία καί στόν ψυχισμό
του. Τό καταστρέφει λοιπόν γιατί δέν αισθάνε
ται ότι άξίζει, γιατί έτσι έκδικεΐται γιά τά δεινά
μιας όλόκληρης χρονιάς.
"Ομως, τό σχολικό βιβλίο δέν είναι άχρηστο,
καί όταν είναι κακό. Μεταφέρει γνώσεις, παρά
γει ιδεολογία. Ά φ αιρεί άπό τό μαθητή τό
ένδιαφέρον γιά άναζήτηση, υπονομεύει τήν
πληροφόρησή του. Δέν βοηθάει τόν καθηγητή
νά έμβαθύνει ή νά έπεκταθεΐ στό πεδίο των
γνώσεων, βοηθάει όμως στήν έδραίωση τής
συνολικής ιδεολογίας τοΰ κλειστού καί αύταρχικοΰ σχολείου.
Ή διαδικασία τής συγγραφής των σχολικών
βιβλίων δέν είναι σίγουρα άμοιρη ευθυνών γιά
τήν ποιότητα τοΰ βιβλίου. ’Αξίζει τόν κόπο νά
τή δοΰμε. Ή σημερινή νομοθεσία προβλέπει
τρεις τρόπους γιά τή συγγραφή: μέ διαγωνισμό
(Ν. 749/70), μέ άπευθείας άνάθεση (άρ. 33 ν.
1143/81) ή μέ άπόσπαση τών συγγραφέων στό
ΚΕΜΕ (άρ. 30 Ν. 1304/82). Σήμερα τά βιβλία
μόνο μέ διαγωνισμό δέν παράγονται. ’Αντίθετα,
τόσο έπί Δεξιάς, όσο καί έπί ΠΑΣΟΚ, τό
'Υπουργείο άναθέτει, σέ κάποιους «άριστίνδην» συγγραφείς πού διαλέγει αύθαίρετα, τή
συγγραφή κάποιου βιβλίου. Αύτοί φτιάχνουν
«έν κρυπτώ» ένα άναλυτικό πρόγραμμα καί μετά
ένα βιβλίο πού κρίνουν κάποιοι ύπάλληλοι τοΰ
' Υπουργείου κατ’ όνομα έκπαιδευτικοί. Οί έπιστημονικοί φορείς, καί ό έκπαιδευτικός κόσμος
παίρνουν στά χέρια τους ένα βιβλίο έτοιμο γιά
διδασκαλία. Γιά τό σχολικό βιβλίο δέν προβλέπεται καμία διαδικασία, ώστε ή κριτική πού θά
άκολουθήσει μέ τή χρήση του νά έχει διορθωτι
κό ή άνασταλτικό άποτέλεσμα. Γ ιά παράδειγμα
τό βιβλίο Φυσικής Γ ' Λυκείου, άμφισβητήθηκε
έντονα, όμως καί φέτος κυκλοφόρησε ουσιαστι
κά τό ίδιο. Φυσικά είναι γνωστό ότι τό βιβλίο
πού έκδίδεται είναι τό μοναδικό έγκεκριμένο
άπό τό 'Υπουργείο, χωρίς έτσι νά υπάρχει
δυνατότητα έπιλογής καί σύγκρισης μέ κάποια
άλλα ίσότιμα.
"Αν βέβαια τό παρελθόν άνήκει στή φαύλη
Δεξιά, ή νέα έξουσία στό 'Υπουργείο Παιδείας
δέν φαίνεται νά θέλει νά άλλάξει τά πράγματα.
Τά τελευταία δύο χρόνια τό Υ πουργείο έδειξε
μιά σπουδή γιά τά σχολικά βιβλία καί κίνησε
μιά διαδικασία άνανέωσης. Μέ τήν ίδια βέβαια
άντιδημοκρατική μέθοδο τής άνάθεσης, καί μέ
σα σέ σχετικά έλάχιστο χρόνο, βγήκαν καί
καλύτερα βιβλία όπως τά βιβλία τής 'Ιστορίας
καί τής Βιολογίας — ’Ανθρωπολογίας γιά τή
Γ ' λυκείου. Ή σπουδή όμως αυτή, φάνηκε
μόνο γιά τή Γ ' λυκείου, προφανώς γιά λόγους
πολιτικούς, άφοΰ ή τελευταία τάξη καί οί είσα-

γωγικές έξετάσεις προκαλοΰν τήν κοινή γνώμη.
Τί ρόλο όμως μπορεί νά παίξει ένα έστω καλό
βιβλίο, στήν τελευταία τάξη, όταν σ' δλη τήν
άλλη έκπαίδευση τά βιβλία είναι σχεδόν άπαράδεκτος Παρ’ δλη τήν άναβάθμιση πού έπιχειρήθηκε, δχι βέβαια πάντα πετυχημένα, τό πρόβλη
μα έγινε έντονότερο. Μέ τό σαθρό υπόβαθρο
πού υπάρχει, τά καινούργια βιβλία πού θέλησαν
νά νεωτερίσουν έστω καί έπί τό τεχνοκρατικότερο, συνάντησαν τή δυσκολία τών μαθητών νά
τά κατανοήσουν καί τών καθηγητών νά τά
διδάξουν. Τό βιβλίο τής Κοινωνιολογίας, άποστηθίζεται άπ’ όλους, γιατί θεωρείται τελείως
δύσβατο γιά τούς μαθητές. Καί μήν φανταστεί
βέβαια κανείς δτι τά καινούργια καλύτερα βι
βλία δέν έχουν τά κύρια χαρακτηριστικά τών
βιβλίων πού άναφέραμε στήν άρχή. 'Απλά,
είναι έπιστημονικά πιό άρτια, καί πιό προσεγ
μένα στήν έμφάνισή τους. Μέ τή δοσμένη
κατάσταση στήν Παιδεία είναι σίγουρα «προο
δευτικά».
Ή έλλειψη στοιχειώδους προγραμματισμού
στίς δειλές άλλαγές πού θέλει νά πραγματώσει
ή έξουσία στήν έκπαίδευση είναι φανερή. Δέν
είναι όμως τό μόνο καί κύριο πού τή βαραίνει.
"Ενα έκπαιδευτικό σύστημα, αυταρχικό καί άντιεπιστημονικό, πού τό διαπερνάει μιά βαθιά
κρίση, καί πού βρίσκεται σέ σχέσεις άντιπαλότητας μέ τούς μαθητές του, δέν είναι δυνατό νά
σωθεί μέ ενα δύο καλά έστω βιβλία. "Ενα
σχολικό βιβλίο, έπιστημονικά άρτιο, ταγμένο
δμως στήν ιδεολογία καί τίς παιδαγωγικές έπιλογές τής άστικής τάξης δέν μπορεί νά βοηθή
σει στή δημιουργία μιας νέας ποιότητας έκπαίδευσης. Δέν είναι δυνατό μέσα στίς δοσμένες
συνθήκες, νά στοχεύει κανείς στήν παραγωγή
άποφοίτων πού πέρα άπό τίς γνώσεις, θά 'χουν
τή δυνατότητα κριτικής καί άλλαγής τού συ
στήματος. 'Ακόμα δέν είναι δυνατό, ένα σχολι
κό βιβλίο πού δέν μιλάει στό μαθητή, νά τόν
κατακτήσει καί νά άφομοιωθεϊ άπ’ αύτόν.
Μιά σημαντική μερίδα τών έκπαιδευτικών,
ζητάει νά βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος
σχεδιασμού καί συγγραφής τών σχολικών βι
βλίων. Καί σίγουρα ό τρόπος αύτός είναι ό
διαγωνισμός, μέσα άπό τή συμμετοχή τών έπιστημονικών φορέων καί όσων έκπαιδευτικών
έπιθυμούν. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα
τού ένός σχολικά βιβλία, πράγμα πού συμβαίνει
στίς περισσότερες προηγμένες χώρες. Καί τέ
λος σίγουρα τό 'Υπουργείο Παιδείας πρέπει νά
έγκαταλείψει τήν πολιτική τού «άποφασίζουμε
I καί άναθέτουμε». Τό πρόβλημα δμως θά παραμείνει άν δέν γίνουν ρήγματα στήν κυρίαρχη
J ιδεολογία τής έκπαίδευσης. Τό ΠΑΣΟΚ έδειξε
; δτι δέν θέλει αύτά τά ρήγματα. Γιά τήν ’Αρι
στερά ή λύση δέν μπορεί νά είναι νά γράψει
αύτή τά σχολικά βιβλία, ελπίζοντας νά φτιάξει
μέσα άπό αύτά τά ζητούμενα ρήγματα. ’Αφενός
κανένας συγγραφέας δέν είναι άνεξέλεγκτος
άπ’ τήν πολιτική έξουσία στό Υ πουργείο Παι
δείας, άφετέρου μιά μεμονωμένη άλλαγή σέ
κάποιο ή κάποια βιβλία δέν άποτελεϊ άλλαγή
στήν έκπαίδευση. Τό σύστημα έχει τή δυνατό
τητα νά άφομοιώσει κάθε νεωτερισμό, άρα καί
κάθε προοδευτικό συγγραφέα, άφού βέβαια
πρώτα τόν χρησιμοποιήσει καί γιά λόγους πο
λιτικής.
Τό ζητούμενο γιά τήν 'Α ριστερά στό χώρο
τής έκπαίδευσης είναι άν θέλει καί άν μπορεί νά
άναπτύξει ένα συνολικό κίνημα γιά μιά άντιαυταρχική, άρα παιδαγωγική πολιτική στά σχο
λεία. Μιά πολιτική πού θά είναι έπαναστατική,
γιατί μέσα άπό τή γνώση θά στοχεύει στή
διαμόρφωση νέων άνθρώπων πού θά ’χουν τή
θέληση καί τίς δυνατότητες γιά κοινωνικές
άλλαγές.
Λ. Καστάνας

Τό γλυπτό τής φωτογραφίας μας έκτέθηκε τόν
περασμένο μήνα στόν Εθνικό Κήπο μαζί μέ πολλά
άλλα, μέ τήν εύκαιρία τής έκθεσης πού διοργανώθηκε γιά τά 150 χρόνια τής Αθήνας. Αύτό δμως τό
γλυπτό ίχει κάτι πού τό ξεχωρίζει άπ ' δλα τ ' άλλα.
Ή όργανωτική έπιτροπή όέν τό έκρινε άξιο νά
έκτεθεί καί τήν άπόφαση γιά τή μεταφορά καί τήν
έκθεση του τήν πήρε ό Ίδιος ό δημιουργός του. Τό
πώς καί γιατί μάς τό έξηγεί ό Ίδιος.

Ε ρ ΧΟΜΑΙ άπό τή Δράμα. Σπούδασα Μαθημα
τικά καί Φυσική, άλλά πρίν ένα χρόνο μέ
κβδισε ή Τέχνη. Αύτή είναι ή πρώτη μου
παρουσία στόν καλλιτεχνικό χώρο καί συνδέε
ται μέ μιά γεύση πίκρας καί νά γιατί:
'Ιούνιος 84: Μαθαίνω άπό μιά μικρή άγγελία
γιά τήν "Εκθεση — Διαγωνισμό (μού θύμισε
διαγωνισμό χορού σέ ντίσκο καί λίγο πρωτά
θλημα ποδοσφαίρου) καί δτι θά υπάρχει καί
κριτική έπιτροπή — δπως καί στά καλλιστεία
σκέφτομαι — πού μέ κάποια μέθοδο πού έγώ
άγνοώ, ίσως καί άλλοι, θά ανακαλύψει, υπολο
γίσει, μετρήσει τό φυσικό μέγεθος πού λέγεται
Τέχνη. "Ετσι θά προσδιορίσει τά έργα πού
έχουν περισσότερο άπό αυτό καί ίσως καί τήν
τιμή τους. Σκέφτηκα, θά είναι πού είμαι άρχάριος καί δέν ξέρω τή μέθοδο ή έχει αλλάξει
ριζικά ή άποψη γιά τήν Τέχνη καί έγώ δέν τό
άντιλήφθηκα άκόμη. Δηλώνω συμμετοχή έστω
καί κάτω άπό αύτούς τούς δρους.
‘Ιούλιος '84: Τό Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ Π Ο Λ ΙΤ Ι
ΣΜΟΥ μέ έπιστολή του μέ ειδοποιεί δτι « Ή
κριτική έπιτροπή προβλέπεται νά έπισκεφτεϊ τά
έργαστήρια τών καλλιτεχνών».
Αύγουστος 84: Καταστροφή. Ή έπιτροπή δέν
ήρθε κι άς περίμενα έγώ. Στή Γερμανία — δπου
έζησα 10 χρόνια — δέν θά μέ ξεχνούσαν,
σκέφτηκα, κι άς ήμουν ξένος. Κακό προαίσθη
μα, άγωνία, τηλέφωνο στό ’Επιμελητήριο. « Ή
κριτική έπιτροπή δέν τό έχει έγκρίνει», λέει ή
άπρόσωπη φωνή. "Οχι λόγω τών κριτηρίων —
πού έξακολουθώ νά μήν ξέρω — άλλά γιατί δέν
έστειλα φωτογραφία τού γλυπτού, φωτογραφία
πού δέν μού ζήτησαν (ΓΙΑΤΙ;). Τό 'Υπουργείο
μέ είχε ξεχάσει (γιατί τάχα;). Ξανά τηλέφωνα

μήπως βρεθεί κάποιος τρόπος νά συμμετέχω.
'Υπάρχουν λάθη πού διορθώνονται άλλά δχι,
αύτό δέν ήταν τέτοιο.
ΟΧΙ. Ή άπόφαση τής έπιτροπής είναι όριστική καί άμετάκλητη.
Ή ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ νίκησε... Ο Μεγάλος
’Αδερφός... σκέφτηκα μέ δέος, έν έτει ΟΡΓΟΥΕΛ.
...ΟΧΙ... ΟΧΙ... ΑΚΟΜΗ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ...
Γιατί τό δικαίωμα έπικοινωνίας ένός καλλιτέ
χνη μέ τό κοινό, καμία γραφειοκρατία δέν
μπορεί νά τού τό στερήσει.
Γιατί έναν καλλιτέχνη στά «πρώτα του βήμα
τα» τόν έ\#αρρύνουν καί «δέν τού κόβουν τά
πόδια».
Γιατί ή συμπεριφορά τών υπεύθυνων (θά υπάρ
χουν, δέν μπορεί, έστω κι άν άκόμη δέν τούς
βρήκα) άπέναντί μου ήταν τουλάχιστον έμπαιγ- i
μός, κάτι θά έχετε ίσως κι έσεΐς βιώσει, ώστε νά
μπορείτε νά μέ καταλάβετε.
Καί τέλος γιατί δέν άνέχομαι νά μέ ξεχνά μιά
δημόσια υπηρεσία (δχι μονόπλευρα τουλάχι
στον). Ούτε μία έγγραφη άπάντηση έστω καί
άρνητική δέν μού στάλθηκε. Είναι τάχα πολύ ι
πού ζητώ νά μέ σέβονται λίγο;
Σέ μιά άπελπισμένη προσπάθεια άντιστασης
τοποθέτησα αύθαίρετα τό γλυπτό στό χώρο
αύτό (είναι δημόσιος, άρα καί δικός μου) καί:
ΖΗΤΩ: Τήν ήθική καί υλική (έξοδα μεταφο
ράς) άποκατάστασή μου.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΗΤΩ: νά μπορεί τό έργο νά
άνήκει σέ αύτά πού θά άγορασθοΰν άπό τό
Υ πουργείο Πολιτισμού.
Ή λ ία ς Σαρακασίδης
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Ε/Λ Λ ΕΙΨ ΕΙ έλεύθερης ραδιοφω
νίας ή συνεργασία τού Δημήτρη
Πουλικάκου βγαίνει άναγκαστικά
γραπτή μέν άλλά άρχικά γίνεται
στό μιλητό, δηλαδή «γράφεται»
κουβεντιάζοντας σ ’ ένα κασετόφωνο.

Είμαι έναντίον αυτού τού είδους
τουλάχιστον τών πολιτιστικών φε
στιβάλ καί έκδηλώσεων. Τό νά
βρεις πενήντα «όχλε» θιάσους άταλάντων γενικώς πού θέλουν νά δεί
ξουν στόν κόσμο τί θά πει θέατρο,
είναι δράμα σκέτο.
Τί πάει νά πεϊ φεστιβάλ; "Αν
έξαιρέσεις κάποια συζήτηση πού
ίσως είναι ή γίνει ένδιαφέρουσα,
πολιτιστική έκδήλωση ίσον: δυό
κομπανίες νά παίζουνε. Καί τώρα
έχουν βρει καί τό κόλπο στό 'Υ
πουργείο Πολιτισμού καί στέλνουν
καί τίποτα ροκάδες γιά νά παίζουν
ύπό τήν αίγίδα τού 'Υπουργείου.
Μιά στό καρφί καί μιά στό πέταλο.
Τήν ή μέρα τούς στέλνουνε στίς
γειτονιές νά παίζουνε καί τό βράδυ
πού πάνε οί άνθρωποι σέ καμιά
πλατεία νά πιούνε καφέ στέλνουνε
τούς μπάτσους καί τούς πλακώνου
νε. Είναι κωμικοτραγική ή κατά
σταση. Καί θά ήταν μόνο κωμική
άν δέν ύπήρχε καί τό α\μα στή
μέση, ή βία.

Ένα σωοιό άλφάβητο
Γιά μένα ένας τρόπος ύπάρχει
γιά νά άνεβάσεις τό πολιτιστικό
έπίπεδο τού κόσμου. Ά π ό τή βασι
κή παιδεία, δηλαδή άπ’ τό δημοτι
κό νά δημιουργείς άνθρώπους αύτάρκεις καί αυτοδύναμους. Ό χ ι
άρχίζοντας μέ τήν τέχνη. 'Ένα σπί
τι άρχίζεις καί τό χτίζεις άπ’ τά
θεμέλια, όχι άπ’ τό ρετιρέ! Τό πρώ
το πράγμα πού θά ’πρεπε νά μαθαί
νουμε είναι τά βασικά πράγματα
πού θά είμαστε άντιμέτωποι σ ’ όλη
μας τή ζωή μέσα στή ρουτίνα.
'Υ δραυλικά, ήλεκτρολογικά, ξυ
λουργικά, πώς νά φτιάξεις τό ρολλό πού χάλασε, τέτοια γιά νά άποφεύγουμε όσο γίνεται τό σφάξιμο
σ ’ αυτές τίς περιπτώσεις. Ε π ίσ η ς
βασικό νά μαθαίνουμε νά όδηγάμε
καί νά περπατάμε στήν πόλη.

Τ η λ ε ό ρ α σ ή !1011**10 μ° υ
Στό σπίτι τού κρεμασμένου μιλά
νε γιά σκοινί; Τί νά πώ τώρα;
Διακόσιοι άνθρωποι είμαστε όλοι
κι όλοι καί μάλιστα γνωστοί. ’Α
πορώ όμως πώς μπορεί νά βλέπει
κάποιος τό «Πάθος» ή τούς « Ιε ρ ό 
συλους» ή τά «Καθημερινά» καί νά
δίνει έγκριση νά τά προβάλλουν.
’Εκτός κι άν οί θέσεις-στήν τηλεό
ραση είναι πλασματικές «γιά μού
ρη» όπότε τουλάχιστον έχεις τή
δυνατότητα νά παραιτηθείς. Διακό
σιοι άνθρωποι στά καλλιτεχνικά!
Γεροντοκρατία, όχι στά χρόνια άλ
λά στό μυαλό!
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Έγώ πιστεύω άκραΐα πράγματα!
Κύριε σπουδάζεις νομικά; Κάτσε
κανένα είκοσαήμερο τό χρόνο φυ
λακή νά συμπληρώσεις έκπαίδευση. Πώς θά γίνεις έσύ δηλαδή
δικαστής καί θά σηκώνεσαι κάθε
πρωί έπί όσα χρόνια θά δικάζεις
καί μέσα στό όκτάωρο θά ρίχνεις
είκοσι χρόνια φυλακή στούς άλ
λους. Πώς τά μοιράζεις κύριε αύτά
τά χρόνια; Κάτσε λίγο μέσα νά
δεις πώς είναι! Μόνο μέ ριζικές
άλλαγές μπορεί νά υπάρξει έλπίδα
γιά τό μέλλον.
». , ,

,

Ν εολαία;

6 μήνες τό (91% (Ιίροφυλάκιση ώς ήθικός αύτουργός τής δήθεν
δολοφονίας τής πρώην συζύγου μου}, Κόρυδαλ'.
Σ,τήν έν λόγω δικογραφία χαρακτηρίζομαι άπ τόν άντιδικό
»ου ώς «σατανικός έγκέφαλος διεθνούς τουλάχιστον Αμελούς
σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών».
-λ „
είιχαι ένας Έ λλην πολίτης πού βασικά και
Ό π ω ς βλέπετε είμαι *-vus
'
«-οννωνικάς του ύποόπωσδήποτε Εχει έκπληρώσει άπάσας τάς κοινωνικας
χρεώσεις, είς τό έπακρον'.

Αύτό πού σκέφτομαι είναι ότι
πολλοί άπό αυτούς πού είναι τώρα
στά πράγματα είναι άπό γενιές πού
ύποφέρανε έξαιτίας μιας «άντικοινωνικότητάς» τους. "Ητανε μαλλιάδες φερειπεΐν τότε πολλοί άπό
αύτούς καί ντύνονταν κάπως καί
τούς κράζανε στό δρόμο ή άμα
περνάγανε άπό οικοδομές κλπ.
Τούς κράζανε καί θά ’πρεπε νά
ξέρουν πώς αισθάνεται κάποιος ό
ταν κάνει κάτι πού άντίκειται στήν
τρέχουσα άς πούμε κοινωνική νόρ
μα. Ά λλ ά πάλι τά ίδια άκοΰς: Βρέ
παιδί μου κι έμεϊς είχαμε μαλλιά
καί τέτοια... άλλά αύτό τό πράγμα;
Δηλαδή; βαράτε τους έπειδή έχου
νε πράσινο τσουλούφι ή φοράνε
σκισμένα ρούχα, ή κονκάρδες ή
«άσχημονοΰν» γενικώς έναντίον
φιλήσυχων περαστικών ή σπάνε
κανένα μπουκάλι. Κι άν τά παιδιά
δέν κάνουν καί λίγο φασαρία ποιός
θά κάνει; Οί πενηντάρηδες κι οί
έξηντάρηδες; Ό σ ο ι πάνε πρός τή
ζωή είναι θορυβώδεις καί άνήσυχοι, όσοι πάνε πρός τό θάνατο,
λουφάζουνε. Μάθαμε τώρα, περι
θώριο καί άνένταχτοι καί τέτοια.
Είναι στό περιθώριο γιατί δέν τούς
δέχονται όπως είναι. Τί περιθώριο
καί πράσιν’ άλογα; Έδώ ζούμε σέ
μιά πόλη 4 έκ. κάτοικοι καί γιά νά
πάρεις ένα γιαουρτάκι πας στόν
μπακάλη, δέν τό φτιάχνεις μόνος
σου. Τί σέ πειράζει ρέ κύριος άμα
θέλω τά μαλλιά μου νά τά βάψω
πράσινα; Πρέπει νά μέ κοπανάς
γ ι’ αύτό; Αύτό είναι καθαρός ρα
τσισμός, έκτός άπό φασισμός!
Λ ο το ^ Ια

Γέννησις: 2ί-\-ί943
Βάπτισις: \945
Δημοτικό σχολείο·. 194%-\953
Συγχρόνως πρόσκοπος στήν ένωμοτία τών «Γλάρων»
(«Θά σέ δώ στό πλοίο γιά γλάρο» πού λένε}
Γυμνάσιο: 1953-1960
Ελληνική άεροπορία: Μάρτιος 1962 — ‘Οκτώβριος 1964.
‘Επιτυχείς εισαγωγικές έξετάσεις στήν Πάντειο, μέ άνεπιτυχέσταττ\ φοίτηση.
Γάμοι: Δύο
Παιδί: Έ ν α (κορίτσι}
Φυλακή: 6 μήνες τό 196% (Νόμος περί ναρκωτικών}, Φυλακαι

u* μου

‘Ολόκληρη κουραδομηχανή έπιστολών καί διαμαρτυριών ύπάρχει
καί κινείται σ ’ αύτό τόν τόπο, ό
πως βέβαια καί σ ’ όλους τούς τό
πους. Πρόκειται γιά διεθνή Μασωνία. Μή τυχόν καί άκουστεϊ κανέ
να «μαλάκα» ή έν πάση περιπτώσει
κάτι «τολμηρό», κάτι πού θά «τα
ράξει» τά «νερά». Λές καί δέν άκοΰνε τίποτα γύρω τους όλη μέρα.
Φτάνει νά μήν τ ’ άκούσουν στό
ραδιόφωνο ή τό δοΰν σέ βιβλίο ή

ιΠ i . ’U

M« « ,
Ασχολήθηκε έ π ί’μία έΒδο 5 ϊ ’“ 5“
τό έάν ηύνανίζετο Ιή δχ! Τ ό “ Μ
μπέμπης τής ταινίας ίου. ^
ζ
δ η ^ μ°Λ° θίκθνομι*Α νά τό δεις
κε νιά Τ ΖΡ^ μα πού σπαταλήθηκε γιά να γραφτούν όλες «ύτές οί
Ανοησίες στον Τύπο, φτάνει. Γιά
κάτι που στή χειρότερη περίπτωση
είναι μιά ψιλομαλακία. Πρέπει νάσαι άρρωστος γιά νά τά κάνεις
αυτα. Ό π οιος έχει τή μύγα μυγιά
ζεται.
-----^ M A ô ^ v a l i u m J *

ρ Ε ς^ π ιβ τ ρ ο φ ή , παραόοσεις
καί κοολτουρο______
Τί θά πει ρίζες κοινές καί παρα
δόσεις; Κάθε οικογένεια, όμάδα,
κοινότητα μπορεί νά έχει διαφορε
τικές συνήθειες καί παραδόσεις.
Ή μιά μπορεί νά είναι πρός τό
συντηρητικό ή άλλη πρός τό...
διονυσιακό. Ποιά είναι δηλαδή ή
σωστή παράδοση; Αύτή πού λέμε
Αίγαιοπελαγίτικη κουλτούρα καί
άντισηψία καί ύποκριτική ή Οικο
λογία; Καί τά άλλα δηλαδή δέν
είναι μέσα στίς παραδόσεις; Στήν
’Αρχαία ’Αθήνα σ ’ όλες τίς γωνιές
ύπήρχαν άγάλματα μέ ψωλές. Κά
ποιο βράδυ όμως κάποιοι Α θ η 
ναίοι, Αύγουστίνοι άς πούμε τής
έποχής, έκαναν γιουρούσι και τις
έκοψαν. Ποιά είναι ή παράδοση;

Τό πνεύμα μου είναι μουσική καί
καμιά κουβεντούλα ψιλοάσχετηψιλοσχετική γιά νά περνάει ή ώρα.
Σκέφτομαι άπλά πώς θά ’πρεπε νά
λειτουργεί τό ραδιόφωνο τό βράδυ.
Οχι γιά νά κοιμήσει αυτούς πού
έχουν άϋπνίες. Ά μ α είσαι στό τι
μόνι στίς 3 ή ώρα τό βράδυ κι
άκοΰς Β ’ Πρόγραμμα μπορεί νά
σκοτωθείς. Σέ κοιμίζει. Τό βραδινό
πρόγραμμα πρέπει νά βοηθάει αύτόν πού έχει μιά δουλειά, νά μένει
ξύπνιος. Αύτόν πού έχει βάρδια,
σκοπιά, είναι φυλακή, όδηγάει ή
κάνει κάτι άλλο έν πάση περιπτώσει. Τώρα τό νυχτερινό ραδιόφωνο
είναι σάν ύπνωτικό... μιά μουρμού
ρα... ένα κλάμα πού λέει κι ό
άλλος. Καί μόνο νά σκεφτείς ότι
κυκλοφορούν τουλάχιστον χίλ ια
φορτηγά τό βράδυ άποφεύγεις νά
βάζεις βιολάκια Μαντοβάνη, Paul
Mauriat καί τέτοια.

ΛοΓίΑ
ροι, οί κακεντρεχείς καί οί υποκρι
τές. (Βλέπε καί τήν περιπέτεια τού
έφευρέτη τού διαφορικού χωρίς
γρανάζια πού έκτός τών άλλων τού
ζητήσανε καί νά πληρώ σει δα
σμούς γιά τό κύπελλο πού τού
άπένειμε ό Βέλγος υπουργός τεχνο
λογίας).
Α μ έ ίΚ ά νω κ α ί διαφ η μ ^ ( ^

Ποιό άπ’ χά δυό;
Τό ραδιόφωνο είναι καλύτερο
διότι έδώ βιάζεται μόνο τό αύτί
σου ένώ στήν τηλεόραση βιάζεται
καί τό αύτί σου καί τό μάτι σου καί
τό σώμα σου έτσι πού είσαι άναγκασμένος νά κάθεσαι έκεϊ κολλη
μένος.

Όρθόδοξοι τής γνω στή ςγεν^
Μέ άνησυχει αυτό τό πράγμα
διότι είναι μιά έντελώς σχιζοφρενική μίξη. Οί άριστεροχριστιανοί,
μαρξιστονεοχριστιανοί ή νεοχριστιανομαρξιστές. Τέλος πάντων
γιά τούς συγγενείς του δεν εύθύνεται κανείς. Κάθε τόσο χρειάζονται
κάποιο παραμύθι γιά νά ’χουνε τόν
κόσμο νά δουλεύει. Ή έξουσία ή ή
παραεξουσία, διότι κι αύτή υπάρ
χει ζώσα όπως ξέρουμε.

Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι μέ ταλέντο καί διάθεση
άλλά προτιμάνε νά μή βγαίνουν
στην έπιφάνεια κυρίως γιατί ξέ
ρουνε πώς ώς έπί τό πλεϊστον θά
άντιμετωπιστοΰνε μέ κάτι μεταξύ
«ώά» καί «φάπας» στήν καλύτερη
περίπτωση. Άμολήσαμε τώρα τίς
κομπανίες άπό τή μιά καί την έπιστροφή στίς ρίζες άπό τήν άλλη,
καλά παιδιά, καθαρά καί σοβαρά,
χωρίς ούσίες καί τέτοια καί παί
ζουνε τούς ρεμπέτες. Είναι άχρη
στο νά βγαίνω νά τραγουδάω τώρα
δήθεν σάν τούς ρεμπέτες τού ’30.
Καλές είναι οί κομπανίες άλλά
έφόσον υπήρχε κι ένας όγκος άνθρώπων πού βγάζουνε καινούριο
ύλικό ή άκόμα έπεξεργάζονται τό
παλιό ώστε νά άκούγεται σήμερα.
Οί π ιτσ ιρ ικ ά δ ες πού άκούγανε
μπλούζ στήν 'Αμερική άπό τούς
μαύρους δέν άλλαξαν βέβαια τά
λόγια. Τά λόγια καί τό "Αχ-Βάχ
δ έν ά λ λ ά ζ ο υ ν ε . Έ κ ά ν α ν ε τό
μπλούζ πιό ήλεκτρικό πιό ρυθμικό
(μπιτάτο) καί τό φέρανε στό σημε
ρινό άκουσμα.
Δυστυχώς σήμερα στήν 'Ελλάδα
άμα είσαι μόνο σοβαρός καί όχι
σοβαροφανής δέν μπορείς νά κά
νεις τίποτα. Ή προσφορά σου όχι
μόνο δέν γίνεται δεκτή άλλά μπο
ρεί νά βρεθείς καί μέσα γιά τόν α ή
β λόγο. Έδώ έπιβιώνουνε οί μίζε

Ή διαφήμιση δέν είναι άπό μό
νη της κακή όπως έξάλλου καί ή
τηλεόραση ή ίδια σάν έφεύρεση.
Ό λ ο ι κάτι παράγουμε καί θέλουμε
νά τό πουλήσουμε. Μπορεί όμως
αύτό τό μισό λεφτό πού διαρκεϊ
μιά διαφήμιση νά ’ναι κάτι τέλος
πάντων. Νά λέει κάτι, μιά ίστοριούλα, ένα ταχύδραμα πού λέω
έγώ. Νά μήν είναι πέντε ώραίοι
λεμέδες μέ πέντε μουνάρες γύρω
άπό μιά πισίνα καί νά τρώνε ή νά
πίνουνε κάτι. Πόσες φορές μπορείς
ι νά τό δεις αύτό; Ό Κλύνν άς πούμε
κάνει κάτι σέ κάθε διαφήμιση. Έ 
χει κάποια πλάκα. Δέν πάει νά τά
πάρει καί μόνο κοροϊδίστικα ά
π' τόν πελάτη. Τού κόψανε καί τή
διαφήμιση τής Έ λ Γκρέκο γιατί
λέει έκανε τό άνώμαλο παιδάκι κι
έτρωγε σφαλιάρα κι αύτό θίγει τά
σπαστικά παιδιά. Πήγα νά κάνω κι
έγώ μιά διαφήμιση γιά τά σφουγγαράκια μέ τή Χοντρή τού «Θη
σαυρού» καί τό Ζαχαρία πού πλέ
νει τά πιάτα στό πίτς φυτίλι καί
μοΰ τήν κόψανε γιατί θά έθίγοντο
οί χοντρές. Έδώ κοντέψανε νά μού
κόψουνε τίς παστίλλιες DROZAN
γιατί ό λοχίας πού παίζει στή δια
φήμιση είναι άγριος καί μπορεί νά
διαμαρτύρονταν κάποια γυναίκα
στρατιωτικού έπειδή δείχνουμε άγριόφατσες στόν έλληνικό στρατό.
Θίγονται λοιπόν οί χοντροί, θίγο
νται οί παραπληγικοί, θίγονται οί
τυφλοί, οί κουτσοί... οί άρτιμελεΐς
δηλαδή, οί «φυσιολογικοί» άνθρω
ποι δέν θίγονται μέ τίποτα; Αύτά
είναι νά τρελαίνεσαι! Πάντως μέσα
σ ’ όλη αύτή τήν κτηνωδία τής τη
λεόρασης όρισμένες διαφημίσεις
είναι πού καί πού μιά στιγμιαία
όαση.

Ζ,εΐ ό Μ ε γ α λ έ ξ ^ ^ ί^ ί
Ό λ α αύτά πού τραβάμε σήμερα,
τά τραβάμε σά συνέχεια τής ύποκριτικής κοινωνίας κυρίως τής άρχαίας ’Αθήνας. Πού είχαν τάχα τό
δούλο σπίτι τους καί τόν παραμυθιάζανε ότι είναι άνετος. Γ ι’ αύτό
μ’ άρέσει ή Σπάρτη πού τά 'χε ξε
καθαρισμένα αύτά. Στό κάτω-κάτω
δέν άφησαν πίσω τους καμιά μαλακία νά μάς βασανίζει. Είλικρινά
πιστεύω ότι οί νεοέλληνες θά 'μασταν σέ πολύ καλύτερη κατάσταση
άν δέν είχαμε τήν 'Ακρόπολη. Κά
που είναι πλάτη ή ’Ακρόπολη. Σοΰ
λέει ό άλλος: «έμέα ά μοΰ πεις
τώρα;» « Ε μ είς δώσαμε τά φώτα
ρέ!» «Φάε στή μάπα, Άκρόπολις».
Καί μετά: «Γουάτς γιόρ νέιμ μωρή;
«Φρουλάιν τσουζάμεν σπατσίρεν,

Ά κρόπολις». Ό ’Α ριστοτέλης,
αύτός ό μπινές μάς βασανίζει άκό
μα όλους. Καί περάσαμε στό ντούκου άτομα σάν τόν Η ράκλειτο καί
άφήσαμε τούς πιό κτηνώδεις νά
μάς καθορίζουν τήν καθημερινή
φιλοσοφία μας. Ά π ’ τόν Α ριστο
τέλη ώς τόν Καρτέσιο. Κι ό Νεύτωνας, έπειδή τού ’πεσε τό μήλο
στό κεφάλι, ξαφνικά έγινε μεγά
λος. Ό όποιος ήτανε καί μεγάλο
κάθαρμα κιόλας. Ή τα νε διευθυ
ντής στό νομισματοκοπείο, τότε
πού στή φτωχολογιά τής Α γγλίας
έπεφτε μεγάλη πείνα. Ό πω ς καί
τώρα δηλαδή. Έ πιανε τότε ό Νεύτωνας κάτι κιβδηλοποιούς πιτσιρικάδες, φτωχαδάκια πού κυκλοφο
ρούσανε κανά πλαστό δίφραγκο,
καί εύχαριστιόταν ιδιαίτερα νά
τούς τιμωρεί παραδειγματικά καί
τελειωτικά. Τούς κρέμαγε! Μεγάλο
κάθαρμα. Ό άλλος, ό μαλάκας, ό
Α ριστοτέλης πού έλεγε ότι οί γυ
ναίκες έχουν τριακόσια δόντια, ξέ
ρω ’γω; Έ να στόμα γυναικείο δέν
είχε δει ποτέ του ό μαλάκας νά
μετρήσει τά δόντια; Τής γυναίκας
του τό στόμα δέν τό 'χε δει ποτέ;
Κι έτσι τού βγήκε καί υδροκέφα
λος ό μαθητής του ό Μεγαλέξαντρος. Γιά μένα αύτός κατάστρεψε
τήν Α ρχαία Ε λλάδα καί τή μαρά
ζωσε γιά νά βρει έδαφος μετά ή
Ρώμη καί τό Βυζάντιο. Πήρε αύτός
δ,τι πιό ζωντανό, ύγιές καί δυναμι
κό στοιχείο υπήρχε στόν Έλλαδικό χώρο καί τό πήγε καί τό άμόλησε στίς έρήμους τής Α σίας. Τίπο
τα δέν έμεινε στήν Ελλάδα μετά
τίς έκ σ τρ α τείες τού Μ εγαλέξαντρου. Α νεμομαζώματα, διαολοσκορπίσματα.
Ό σ ο γιά τό Βυζάντιο, σκοτάδι...
πολύ σκοτάδι καί... ματσούκι. Κό
ψιμο αύτιά, κόψιμο μύτες. Ό λ ο
τέτοια ήτανε τό Βυζάντιο, ίντριγκα
καί δολοπλοκία. Κανείς δέν ξέρει
πώς τήν έβγαζε τότε έκεϊ ό κοσμά
κης. Προφανώς λούφα καί παραλ
λαγή.

Έ τσ ι είναι, κάθε άνθρωπος, πού
έμφανίζεται σάν ρόζος πάνω στήν
κοινωνική σανίδα έχει καί κάποιο
ένδιαφέρον θετικό ή αρνητικό, ά
σχετο. Ά λλά βλέπεις ή κοινωνία
τούς ρόζους τούς πλανίζει ή τούς
χτυπάει μέ τό σφυρί καί τό σκαρ
πέλο. Καί ύστερα στή θέση τους
μπαίνει στόκος. Σήμερα ρόζοι είναι
έπί παραδείγματι οί πάνκς, οί ρο
κάδες, οί τσαντάκηδες, οί κοντράκηδες, οί σουζάκηδες, οί πρεζάκηδες οί όποιοι τί είναι; Μέλλοντες
πολίτες είναι! Σέ μερικά χρόνια
θά ’χουμε δηλαδή τό μισό πληθυ
σμό τών έλλήνων πολιτών παράνο
μους.
Καί οι ρόζοι πλανίζονται κάθε
μέρα καί κάθε νύχτα! Κυρίως κάθε
νύχτα!
'Υγιαίνετε Μήτσος
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flyofirffrrrïiç ΝτοΚοΎΜΕΝτο'
Πέντε χρόνια Από τόν τραγικό θάνατο τού Νίκου
Πουλαντζά, τοϋ σημαντικότερου σύγχρονου "Έλλη
να μαρξιστή διανοούμενου, ποιόζ μπορεί νά Αμφι
βάλλει γιά τή σιωπή πού έχει καλύψει πιά, έπίσημα
καί Ανεπίσημα, τό μεγάλο του Εργο; Ή συνεισφορά
του στή μαρξιστική θεωρία δέν γίνεται πεδίο
συζήτησης - Εγινε άραγε ποτέ; - τα προβλήματα
πού άνοιξε έξακολουθοΰν νά ζητούν λύση. ’Α λλά
μήπως αύτό συμβαίνει μόνο στήν περίπτωση τού
Πουλαντζά; Σέ μιά πολιτική συγκυρία πού τό λαϊκό
κίνημα υποχωρεί δλο καί περισσότερο, σέ μιά
θεωρητική συγκυρία πού ό άνορθολογισμός καί ό
σχετικισμός, Αντιστρέφοντας τόν Αστικό όρθολογισμό, Εκτοπίζουν δλο καί περισσότερο τόν μαρξι
σμό, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο νά είσαι
μαρξιστής, νά είσαι δηλαδή «σχετικά μόνος».
Ή συζήτηση πού παρουσιάζουμε σήμερα, διοργανώθηκε στις Αρχές του Μάη τού 1975 στό
Μορφωτικό Κέντρο τού Παρισιού, με αφορμή τήν
Εκδοση τού βιβλίο τού Ν. Πουλαντζά « Ή κρίση
τών δικτατοριών». Τό βιβλίο αύτό είναι σημαντικό
γιά δύο κύρια λόγους; α) γιατί έκδίδεται σέ μιά
συγκυρία ρευστή γιά τήν έλληνική ‘Α ριστερά, μιά
συγκυρία, πού ή διάσπαση τού κομμουνιστικού
κινήματος σφραγίζει τίς Εξελίξεις καί φέρνει στήν
Επιφάνεια δλα τά θεωρητικά στρατηγικά καί πολιτι
κά προβλήματα καί β) γιατί μέ τήν «κρίση τών
δικτατοριών» Εγκαινιάζεται μιά στροφή τού Πουλα
ντζά στίς πολιτικές του θέσεις, πού πλησιάζουν
περισσότερο τώρα, τόν Ανθούν τα τήν Εποχή Εκείνη,
Εύρωκομμουνισμό.
Στήν «κρίση τών δικτατοριών, ό Πουλαντζάς
θεωρεί δύο διακριτές μερίδες τής Αστικής τάξης:
μιά μερίδα Εσωτερική, τήν Εσωτερική Αστική τάξη,
δπως τήν άποκαλεΐ, πού διαμορφώνεται σταδιακά
κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας καί μιά μερίδα
μεταπρατική, τήν μεταπρατική Αστική τάξη πού
Εκπροσωπεί τό μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο. Ό
Πουλαντζάς υποστηρίζει δτι ή στρατιωτική δικτα
τορία, σάν μορφή πού πήρε τό Αστικό Κράτος,
στηρίχτηκε κύρια στήν μεταπρατική Αστική τάξη.
Τό αύξανόμενο όμως βάρος τής Εσωτερικής Αστι
κής τάξης, δξυνε τίς Αντιθέσεις προοδευτικά Ανάμε
σα στίς δύο μερίδες τής Αστικής τάξης μέ Αποτέλε
σμα τήν πτώση τής δικτατορίας, κάτω βεβαίως καί
Από τήν πίεση τού λαϊκού κινήματος.
Τό πολιτικό Αποτέλεσμα τής διάκρισης αυτής σέ
Εσωτερική καί μεταπρατική Αστική τάξη, είναι
άμεσο; περιορίζοντας τήν ταξική βάση τής δικτα
τορίας Από τήν Αστική τάξη συνολικά, σέ μιά μόνο
μερίδα της, τήν μεταπρατική, όδηγεϊται σέ μιά
υποστήριξη τής γραμμής τής Εθνικής άντιδικτατορικής Ενότητας μέ τό τμήμα τής Αστικής τάξης πού
είναι Εγχώριο, δικαιώνοντας Ετσι τή γραμμή τού
ΚΚΕ Εσ. τού 'Ισπανικού Κ.Κ. (Αλλά καί τού
Πορτογαλικού Κ.Κ. καί τού ΚΚΕ). Βεβαίαχ; ό
Πουλαντζάς Εξακολουθεί νά κρατά τίς Αποστάσεις
του. Μιλά γιά ·Ενα συγκυριακό τακτικό συμβιβα
σμό», κάτι πού τόν διαφοροποιεί Ακόμα Από τήν
Επίσημη Εκδοχή πού Εδινε τό ΚΚΕ Εσ. μέ τήν
γραμμή τής ‘Εθνικής Ά ντιδικτατορικής Δημοκρα
τικής ‘Ενότητας (ΕΑΔΕ).
Η συζήτηση, πού Ακολουθεί τήν είσήγηση τού Ν.
Πουλαντζά, είναι Αρκετά Αποκαλυπτική τών Από
ψεων πού υπήρχαν. ‘Αλλά είναι Επίσης πολύ σημα
ντικός ό τύπος τής συζήτησης πού γίνεται: μιά
Ανοικτή συζήτηση στήν όποία συμμετέχουν όλες οί
τάσεις τής Ελληνικής 'Αριστερός - κοινοβουλευτι
κής καί Εξωκοινοβουλευτικής - στοιχείο Ενδεικτι
κό τών ζυμώσεων καί τών διαθέσεων πού υπήρχαν
ατούς κόλπους της, δσον Αφορά τήν πολιτική
γραμμή τού λαϊκού κινήματος καί τή στρατηγική
πρός τό σοσιαλισμό.

Χριστόφορος Βερναρδάκης
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Θ. Πάγκαλος: Κατάλαβα άπό τήν άνάλυσή σου ότι
ό Ιμπεριαλισμός καί τό διεθνοποιημένο κεφάλαιο
Επαιξαν δευτερεύοντα ρόλο στήν Επιβολή τής
δικτατορίας. Ή δικτατορία ήρθε καί Επεσε σύμ
φωνα μέ όσα είπες, κατά κύριο λόγο, γιά νά
Εξυπηρετήσει συμφέροντα κάποιας ύποτιθέμενης
Εσωτερικής άστικής τάξης. Τί γνώμη Εχεις γιά τή
γραμμή τής Εθνικής άντιδικτατορικής Ενότητας, μέ
ποιόν μπορεί νά πραγματοποιηθεί, τί φρονείς γιά
τίς πολιτικές δυνάμεις πού προβάλλουν μιά τέτοια
πολιτική; (Σύμφωνα μέ τήν άνάλυσή σου ή γραμμή
αύτή δέν Εχει καμία βάση).
Νίκος Πουλαντζάς: Δέν θά Εγινα βέβαια άρκετά
σαφής. Τό πρώτο θέμα — άν ό ιμπεριαλισμός καί
τό διεθνοποιημένο κεφάλαιο Επαιξαν δευτερεύοντα
ρόλο στήν Επιβολή τής δικτατορίας. "Οχι βεβαίως.
’Αναμφισβήτητα πιστεύω δτι ό Ιμπεριαλισμός καί
τό διεθνοποιημένο κεφάλαιο Επαιξαν Ενα μεγάλο
ρόλο στήν Επιβολή τής δικτατορίας. Τό πρόβλημα
τό όποιο θέτεις είναι τό πρόβλημα Εσωτερικών —
Εξωτερικών παραγόντων. ’Εκείνο πού ήθελα νά πώ
είναι δτι οί Εξωτερικοί παράγοντες, δηλαδή τό
άμερικανικό κεφάλαιο, ή CIA, ό Εξωτερικός στρα
τός, δλα αύτά παίζουν Ενα σημαντικό ρόλο μόνο
μέσα σέ μιά Εσωτερική συγκυρία ή όποία τούς
Επιτρέπει νά έχουν τό ρόλο αύτό. Δηλαδή πιστεύω,
γιά νά φέρω άλλα παραδείγματα, δτι τό άμερικανικό κεφάλαιο καί ή CIA, πού ήσαν εύθύς Εξαρχής
άντίθετα στόν Άλλιέντε, δέν θά κατάφερναν νά
παίξουν τό ρόλο πού Επαιξαν, άν ή Εσωτερική
συγκυρία, ή όποία είχε άλλάξει τόν τελευταίο
καιρό, δέν είχε άρχίσει νά μεταβάλλεται σέ τρόπο
ώστε ό Εξωτερικός παράγοντας νά Εχει τό βασικό
ρόλο. Τό κύριο πρόβλημα πού ήθελα νά δείξω,
είναι δτι στή σημερινή φάση τοϋ Ιμπεριαλισμού
δέν πρέπει νά παίρνουμε μηχανιστικά, γεωγραφικά
ή τοπολογικά, τίς Εννοιες «Εξω» καί «μέσα». Τό
θέμα είναι πώς οί άντιφάσεις τοϋ Ιμπεριαλισμού, οί
όποιες Εχουν τό βασικό πάντα ρόλο, Εκφράζονται
μέσα στό Εσωτερικό μιάς χώρας μέ είδικό τρόπο,
δηλαδή πώς τό άμερικανικό κεφάλαιο Εκφράζεται
σέ Εσωτερικές άντιθέσεις καί δημιουργεί Εσωτερι
κές άντιθέσεις στή χώρα αύτή. ’ Εκτός βέβαια άπό
παραδείγματα άμεσης παρέμβασης, δπως στό Βιετ
νάμ κλπ.
Τώρα, γιά τή γραμμή τής 'Εθνικής Άντιδικτατορικής 'Ενότητας. 'Εγώ θά πώ σαφώς τή δίκιά
μου γνώμη, αύτό πού νομίζω γι’ αύτή τή γραμμή.
Βλέπω δτι αύτή τή στιγμή ύπάρχει μιά συγκυρία
άκόμη διαδικασίας άποδικτατοροποίησης μ' δλα
τά προβλήματα πού τίθενται, δηλαδή Εχουμε άκό
μη κίνδυνο φασισμού αύτή τή στιγμή, ή μεταπτώσεως... Νομίζω προσωπικά — παρ’ δ,τι είχα όρισμένες διαφωνίες, τό ξέρετε δλοι άπό Ενα περιοδι
κό πού άποκαλείται ΑΓΩΝΑΣ — δτι ώς γραμμή,
ώς άντίληψη πού προέβλεψε ποιός δρόμος θά
άκολουθείτο γιά νά πέσει ή δικτατορία (άσχετα
άπό τίς Επιθυμίες μας) είναι άναμφισβήτητα τό
ΚΚΕ Εσ. Δέν λέω τί πιστεύουμε δτι Επρεπε νά
γίνει, λέω πώς Εγινε. Καί νομίζω δτι ό Καρίγιο
αύτή τή στιγμή, άνεξάρτητα τί είδους γραμμή
κάνει, ώς πρόβλεψη τού δρόμου πού θά φύγει ή
δικτατορία, είναι άκριβής. Μέσα λοιπόν σ ’ αύτή
τή συγκυρία κατ' Εμέ είναι άπλό: ή Εθνική άντιδικτατορική Ενότητα σημαίνει Ενα πράγμα: είναι
Ενας τακτικός συμβιβασμός μπρός σέ συνθήκες
άκόμη φασιστικού κινδύνου καί μή όλοκλήρωσης
τής διαδικασίας άποδικτατοροποίησης, ένας τακτι
κός συμβιβασμός μέ μία μερίδα τής άστικής τάξης.

Δηλαδή, χωρίς νά κάνουμε άντιμονοπωλιακή συμμαχία, συμμαχία Εθνικής άνεξαρτησίας κλπ., είναι
Ενα πρόβλημα άπολύτως τακτικό. Καί θά ξαναπάρω τή φράση τού Τρότσκυ, δτι γιά νά κάνουμε
μάχη κατά τού φασισμού θά συμμαχήσουμε άκόμη
μέ τό διάολο ή μέ τή μητέρα του.
’Από τήν άλλη μεριά, ό κίνδυνος τής γραμμής
αύτής είναι τό νά μή λεχθούν τά σύκα σύκα καί ή
σκάφη σκάφη. Δηλ. νά θελήσουμε νά κάνουμε άπό
τή γραμμή αύτή μιά άντιμονοπωλιακή συμμαχία ή
νά τήν άποκαλέσουμε συμμαχία Εθνικής άνεξαρτη
σίας. ’Εκεί είναι τό σφάλμα. Άπό τήν ίδια άποψη
θά Εβλεπα κάπως καί τή γραμμή Δημητρώφ. Όταν
ό Δημητρώφ Εκανε το περίφημο 7ο Συνέδριο μέ
τήν άντιφασιστική συμμαχία, παρ’ δλο δτι ύπήρχαν πολλά προβλήματα, ώς συμμαχία άπέναντι στό
φασισμό ήταν γραμμή κατανοητή καί Εδωσε όρισμένα άποτελέσματα.
Τό πρόβλημα είναι δταν παίρνεται ή γραμμή
αύτή σέ συνθήκες πού δέν είναι συνθήκες φασιστικοποίησης, πάλης κατά τού φασισμού, καί Εμφανί
ζεται σάν ή γενική γραμμή καί στρατηγική μακρο
χρόνια τού Εργατικού κινήματος, δταν δέν ύπάρχει
μπροστά φασιστικός κίνδυνος. Λοιπόν, αύτός ό
τακτικός συμβιβασμός διαφωνώ νά έμφανισθεΐ σάν
άντιμονοπωλιακή συμμαχία, δέν μπορεί νά γίνει
άντιμονοπωλιακή συμμαχία αύτή ή ’Εθνική άντιδικτατορική ένότητα. Αύτή είναι ή προσωπική μου
θέση πάνω στό ζήτημα.
Θ. Πάγκαλος: Ή άνάλυσή τού Γραφείου ’Εσωτε
ρικού πού όδηγεί στήν πολιτική πού λές δτι
δέχεσαι είναι δτι ή δικτατορία Εγινε άπό μιά
παρέμβαση τού ιμπεριαλισμού σέ συμμαχία μέ τά
πιό Επιθετικά μονοπώλια. Δηλαδή καί Εναντίον
αύτοΰ πού Εσύ όνομάζεις Εσωτερική άστική τάξη.
Ν. Πουλαντζάς: Ό χ ι, Εγώ δέν είπα αύτό. Είπα δτι
ή διαφοροποίηση Εγινε προοδευτικά.
Θ.Π.: Διαφωνείς δηλ. μέ τήν Ερμηνεία τού φαινο
μένου τής δικτατορίας πού δίνει τό Γρ. ’Εσωτερι
κού. Δίνεις μιά άλλη Ερμηνεία.
Ν.Π.: Βεβαίως, τό διευκρίνησα αύτό.
Κώστας Βεργόπουλος: Μέ άφορμή τό θέμα τής
’Εθνικής Άντικτατορικής 'Ενότητας, πιστεύω δτι
ύπάρχουν όρισμένα ζητήματα πού πρέπει νά ξεκα
θαριστούν σχετικά μέ τό πώς Εννοούμε αύτή τήν
ένότητα. Ό Νίκος Εδωσε Εναν όρισμό αύτής τής
Ενότητας, σάν μία καθαρά γιά τακτικούς λόγους —
συμμαχία συγκυριακή, μέ Ενα περιορισμένο στόχο,
τόν άντιφασιστικό. Πιστεύω δτι παρ' δλα αύτά
ύπάρχουν όρισμένα σημεία γιά ξεκαθάρισμα πάνω
στήν Εννοια αύτή: δηλ. δταν λέμε Εθνική άντιδικτ.
Ενότητα δέν είναι καθόλου βέβαιο δτι Εννοούμε
δλοι τό Ιδιο πράγμα, Εστω κι άν πούμε δτι τό
έννοοΰμε μέ τήν Εννοια τή συγκυριακή. 'Υπάρ
χουν όρισμένα σημεία πολύ σημαντικά: 1) ποιός
Εχει τόν ήγεμονικό ρόλο μέσα σ' αύτή τήν άντιδικτατορική συμμαχία, κάτι πού πρέπει νά διευκρινι
στεί. Διότι Εστω καί γιά μιά συγκυριακή φάση (6
μήνες, I χρόνος, 2 χρόνια), ύπάρχουν οί κοινωνι
κές Εξελίξεις. Στίς κοινωνικές αύτές Εξελίξεις πού
διαμορφώνονται, ποιός Εχει τήν πρωτοκαθεδρία; 2)
όρισμένοι Εννοούν τήν Εθνική άντιδικτατορική
ένότητα ύπό τήν Εννοια τής Ενότητας κομμάτων
καί Ενότητας στήν κορυφή, δηλ. Ενότητα στούς
διαδρόμους, στά τραπέζια τών συζητήσεων, Ενότη
τα στά χαρτιά. Υπάρχει δμως καί μία άλλη
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συζητούν με τόν Νίκο Πουλαντζά στο Παρίσι τό 1975.
αίώνια δικαιολογία μιάς σεχταριστικής πολιτικής.
Το πρόβλημα είναι ότι ό ήγεμονικός ρόλος τής
έργατικής τάξης κερδίζεται καί κατά τή διάρκεια
τών συμμαχιών, δέν κερδίζεται πρώτα ό ήγεμονι
κός ρόλος καί Επειτα κάνεις συμμαχίες. Ύ πό μία
Εννοια άν κάποιος Εχει τόν ήγεμονικό ρόλο, μπο
ρεί νά άναρωτηθεί τί τή θέλει τή συμμαχία.
Νομίζω ότι αύτή τή στιγμή, ό ήγεμονικός ρόλος
τόσο στήν 'Ελλάδα, όσο καί στήν Ισπανία, όσο
καί στή Πορτογαλία, παίζεται άκόμα. Τόν Εχει
άναμφισβήτητα αύτή ή μερίδα τής άστικής τάξης
(ή έσωτερική). Τό όλο θέμα είναι άν τό λαϊκό
κίνημα καταφέρει, μέσα άπ' αυτό τόν τακτικό συμ
βιβασμό, νά πάρει τόν ήγεμονικό ρόλο άπ' αύτή τή
μερίδα τής άστικής τάξης.

Εννοια, πού παρόλο πού δέν τήν είπε ό Νίκος,
πιστεύω ότι μέ τόν όρισμό πού σέ μιά στιγμή
Εδωσε, θά Εβγαινε σαφέστερα. Είναι ή Εξής: άν
δεχτούμε ότι άκόμα καί οί άντιθέσεις στό άντίπαλο
στρατόπεδο, άκόμα καί οί άντιθέσεις μέσα στή
στρατιωτική δικτατορία, μέσα στήν άστική τάξη,
σέ τελευταία άνάλυση άπορρέουν άπό τήν άνάπτυξη τού λαϊκού κινήματος, σ ’ αύτή τή δεύτερη
έκδοχή τής Εννοιας τής άντιδικτατορικής ένότητας, ό κινητήρας τής Ενότητας δέν μπορεί νά είναι
άλλος άπό τό λαϊκό κίνημα. Ή δεύτερη αύτή
έκδοχή, στηριγμένη στήν προώθηση τού λαϊκού
κινήματος, άξίζει νά κοιταχτεί. Καί 3) είναι αύτό
στό όποιο ό Νίκος δέν Εδωσε άπάντηση. 'Ενότητα
άντιδικτατορική όλων των έθνικών δυνάμεων. Ενό
τητα καί μέ τήν μπουρζουαζία σύμφωνοι, γιά
λόγους συγκυριακούς. ‘Αλλά ποιά είναι ή παραπέ
ρα προοπτική αυτής τής Ενότητας; Νά μού πείτε
δηλαδή ποιό είναι τό γενικότερο πρόγραμμα πού
θ' άρχίσει νά Ενεργοποιείται καί νά λειτουργεί,
άφοΰ θεωρήσουμε ότι Εληξε αύτή ή μεταβατική
περίοδος καί γιατί Επ' αύτοΰ δέν λέμε κουβέντα;

Πανούβης: Ποιά είναι ή πολιτική Εκφραση τού
λαϊκού παράγοντα στή διαδικασία τής άποδικτατοροποίησης καί ποιό είναι τό ιδεολογικό της περιε
χόμενο; Πώς θεωρείς τή συνέχεια αύτής τής διαδι
κασίας, άπό τή σκοπιά τής ταξικής διάρθρωσης
τής έλληνικής κοινωνίας;

Ν. Πουλ.: Συμφωνώ στά περισσότερα πού Εθιξες,
δηλ. στό θέμα τής Ενότητας, άπό τά κάτω κλπ. Στό
θέμα τού μέλλοντος τής συμμαχίας: είναι θέμα πού

Ν. Πουλ.: ’Αναμφισβήτητα Εχουμε Ενα τεράστιο
{ καί βασικό πολιτικό πρόβλημα. Δέν ύπάρχει αύτή
I τή στιγμή Ενας άντίστοιχος μαζικός πολιτικός

τερο).
Γιά τό Ιδεολογικό περιεχόμενο τής πολιτικής
Εκφρασης δέν μπορούμε νά δώσουμε άπάντηση
έπειδή άκριβώς δέν υπάρχει άντίστοιχη πολιτική
Εκφραση τού λαϊκού κινήματος. Γιά τή συνέχεια
τής διαδικασίας, όσον άφορά τήν ταξική διάρθρω
ση τής έλληνικής κοινωνίας, λέω ότι έξαρτάται
άπό τή φάση: σήμερα, σέ συγκυρία άποδικτατοροποίησης, είναι άναμφισβήτητα οί λαϊκές μάζες
μαζί μ' αύτή τή μερίδα τής άστικής τάξης. Κατό
πιν, στό στάδιο τής στρατηγικής στό σοσιαλισμό,
νομίζω ότι τό πρόβλημα τής 'Ελλάδας δέν τίθεται
κατά τρόπο διαφορετικό ποιοτικά άπ' δ,τι τίθεται
καί στίς υπόλοιπες χώρες τής Δυτ. Εύρώπης. Είναι
γνωστές οί θέσεις μου: μέσα σ' αύτή τή διαδικασία
άναμφισβήτητα δέν μπορεί νά υπάρξει ούτε συμμα
χία, ούτε Ιστορικός συμβιβασμός είτε άλλα κολοκύθια
μέ τήν άστική τάξη ή μέ μερίδα της. Οί μεταβολές
τής έλληνικής κοινωνίας καί ή μικροαστική τάξη
(Εχουμε πιά καί στήν 'Ελλάδα τήν καινούργια
I μικροαστική τάξη τής μισθωτής άλλά μή άμεσα
' παραγωγικής Εργασίας) είναι γενικότερα φαινόμε
να πού Εμφανίζονται καί στίς άλλες χώρες καί
πιστεύω ότι θά γίνει Ενα καινούργιο Ιστορικό
μπλοκ μέ τήν ήγεμονία τής έργατικής τάξης άλλά
χωρίς συμμαχία καί συμμετοχή τής άστικής τάξης
ή μερίδας της.
[ Ό Καραμπελιάς στήν παρέμβασή του τονίζει τήν
άνάγκη νά μελετηθεί περισσότερο ή έννοια τής έσωτερικής άστικής τάξης, νά έρευνηθουν τά σχετικά στατι
στικά στοιχεία κλπ. Τονίζει άκόμη δτι χρειάζεται νά
μελετηθεί είόικότερα ό στρατιωτικός ρόλος τών ΗΠΑ
στήν έγκαθίδρυση τής στρατιωτικής δικτατορίας, ρό
λος πού διατηρεί μιά σχετική Ιδιαιτερότητα άπό τό
μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο. 'Επισημαίνει έπίσης
δτι ή ούσιώδης διαφορά τής δικτατορίας στήν Ελλά
δα άπό τήν Ισπανία καί τήν Πορτογαλία, είναι ή
άπουσία τής λαϊκής συναίνεσης στήν έλληνική δικτα
τορία πράγμα πού δέν συνέβη μέ τίς άλλες δικτατοοίες.]

δέν άπασχολεϊ μόνο Εσένα, μάς άπασχολεί όλους.
Δέν νομίζω νά ύπάρχει αύτή τή στιγμή, στό σύνολο
τών πολιτικών δυνάμεων μιά στρατηγική γιά τό
πέρασμα στό σοσιαλισμό, στίς συνθήκες τίς Ελλη
νικές. ΓΓαύτό βρεθήκαμε στήν κατάσταση πού
βρεθήκαμε, καί μέ τίς Εκλογές τού Καραμανλή.
Φαντάζομαι πώς βρισκόμαστε σέ μία κατάσταση
δημιουργίας, πού τά πράγματα συζητιούνται ή
τίθενται πρός τίς μάζες. "Ομως νομίζω ότι είναι
σημαντικό αύτό πού είπες, αύτό στό όποιο Επανερ
χόμαστε πάντα, τό θέμα ποιός Εχει τόν ήγεμονικό
ρόλο. Είναι μιά συζήτηση πού ύπό μία Εννοια τή
θεωρώ δευτερεύουσα γιά τόν Εξής λόγο: ό ήγεμονι
κός ρόλος κερδίζεται καί δέν πέφτει άπό τόν
ούρανό. Δηλαδή, νά πούμε ότι κάνουμε συμμαχίες
μόνο άν Εχουμε πρώτα τόν ήγεμονικό ρόλο είναι ή

I φορέας τού κινήματος. Πιστεύω δηλ. ότι στήν
Ελλάδα είχαμε μιά βασική διάκριση άνάμεσα στή
δύναμη πού προοδευτικά άπέκτησε τό λαϊκό κίνη
μα καί στήν άδυναμία τών πολιτικών κομμάτων
πού τό Εξέφραζαν (τό ΚΚΕ έξ., τό ΚΚΕ ta., τό
I ΠΑΣΟΚ καί οί διάφορες δυνάμεις πού ύπάρχουν).
Αύτό τό πρόβλημα χαρακτηρίζει καί τήν Πορτο! γαλία, άλλά πολύ λιγότερο τήν Ισπανία όπου ό
ρόλος τού λαϊκού παριάγοντα θά είναι πιό άμεσος,
λόγω τού ήγεμονικοΰ ρόλου πού Εχει πάρει αύτή
τή στιγμή τό Ισπανικό Κ.Κ. μέσα στίς λαϊκές
μάζες. Στήν ' Ελλάδα — καί στήν Πορτογαλία —
ύπήρξε τεράστια άνάπτυξη τών λαϊκών άγώνων, ή
j όποια δέν είχε τήν άντίστοιχη πολιτική της Εκ
φραση. Σ' αύτό άλλωστε όφείλεται ή πορεία πού
πήρε τό κίνημα (ότι δέν άνέβηκε δηλαδή περισσό

Κ. Βεργόπουλος: "Αν κατάλαβα καλά, γιατί καί οί
Εξηγήσεις πού δόθηκαν είναι άνεπαρκεΐς, χάρις
στό ξένο κεφάλαιο τού όποιου ή είσοδος στήν
' Ελλάδα Εντάθηκε άπό τό '67 καί μετά, διαμορφώ
θηκε σέ σύνδεση μ' αύτό μιά άστική τάξη πού
είναι Εγχώρια, έσωτερική, καί ή όποια στό βαθμό
πού διαμορφώθηκε είχε άντίθετα συμφέροντα ή
τουλάχιστον Ελαφρώς άποκλίνοντα άπό τά συμφέ
ροντα τών μονοπωλίων καί τού ξένου κεφαλαίου.
Καί αύτή είναι κατά τή γνώμη σου ή Εκφραση, ό
κινητήρας τής μεταβολής πού Εγινε. Ά λλά Επειδή
δέν είμαι βέβαιος άν τά κατάλαβα καί άν αύτά
Εξαντλούν τό θέμα, ζητάω μερικές συμπληρωματι
κές διευκρινίσεις. Τί θά πει δηλαδή Εγχώρια άστι
κή τάξη, ποιά είναι ή σχέσή της μέ τά μέσα
παραγωγής, ' ποιές οί προοπτικές τής άνάπτυξής
της, τί είναι δηλαδή αύτό πού συνθέτει τή φυσιο
γνωμία της.
Ν. Πουλαντζάς: Καταρχήν μιά διευκρίνιση: δέν
είπα ποτέ ότι ό κύριος ρόλος ήταν ό ρόλος τής
Εσωτερικής άστικής τάξης. Είπα δτι ό κύριος
ρόλος καί βασικός ήταν τού λαϊκού κινήματος,
πού Επαιζε στίς άντιθέσεις τού άντίπαλου. Είπα
έπίσης δτι ή μερίδα αύτή κατάφερε νά άποκτήσει
τήν ήγεμονία γιά μία φάση. Αύτό είναι διαφορετι
κό καί Εν πάση περιπτώσει τήν ιστορία τήν κάνουν
οί μάζες. Σ' αύτό συμφωνούμε.
Τί είναι τώρα έσωτ. άστική τάξη: παρατηρούμε

κο Πουλαντζά
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
σέ πολλές έξαρτημένες χώρες αυτή τή στιγμή (καί
ό Σαμίρ Ά μίν είναι άπό τούς πρώτους πού τό είδε
αύτό), δτι ή έξάρτηση σ’ αύτή τή φάση τού ιμπε
ριαλισμού δέν πάει πολλές φορές μέ μιά έκβιομηχάνηση ύπό τήν αίγίδα τού ξένου κεφαλαίου.
Τώρα, τί θά πει ύπό τήν αίγίδα τού ξένου κεφα
λαίου. Πάρε π.χ. τήν ' Ελλάδα στό θέμα τού
τουρισμού. Ξέρουμε δτι ό τουρισμός είναι ένα
τεράστιο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο μέ ξένα συμφέ
ροντα. Έ χεις λοιπόν μιά μερίδα τής άστικής
τάξης ή όποια φτιάχνει τα τσιμεντάδικα. ' Ο τουρι
σμός έχει ένα τεράστιο χώρο πού χτίζει καί έχεις
όρισμένους ντόπιους πού φτιάχνουν τσιμέντο και
έχουν τσιμεντάδικα, τά όποια θά χρειαστεί μιά
μερίδα τού ξένου κεφαλαίου πού κατέχει τό μεγα
λύτερο μέρος τού τουρισμού, χτίζει ξενοχοδεΐα
κλπ. καί τό όποιο φτιάχνει τό τσιμέντο έκεϊ πέρα.
Τό ίδιο πράγμα μπορείς νά δεις μέ διάφορες
μορφές πάνω στή χαλυβουργία, σέ θέματα άντίστοιχα κλπ. Υπάρχει έπειτα ένα δεύτερο θέμα:
συγχρόνως μέ τήν αύξηση τού βιοτικού έπιπέδου
καί τών πραγματικών μισθών πού συναντιέται
πολλές φορές στίς χώρες αύτές, δημιουργεΐται μιά
έσωτερική άγορά. Κάτι πού είναι σέ συσχετισμό
μέ τή σύγχρονη διαδικασία έξάρτησης. Έχουμε
δηλ. τό ξένο κεφάλαιο (πού δέν πρέπει νά τό
βλέπουμε μηχανιστικά δπως καλά είπε ό Καραμπελιάς), έχουμε τίς πολυεθνικές έταιρεΐες, αύτό δη
μιουργεί μιά σχετική αύξηση τού βιοτικού έπιπέ
δου, τών πραγματικών μισθών λόγω τής έργασίας
κλπ. κλπ. Αύξάνεται ή έσωτερική άγορά, σάν
ζήτηση μέσων καταναλώσεως καί πάνω στή ζήτη
ση αύτή βλέπουμε νά δημιουργοΰνται φυτώρια
άστικής τάξης ή όποια ένδιαφέρετα κυρίως γιά τήν
έσωτερική άγορά. Αύξηση τής έσωτερικής άγοράς
πού γίνεται δυνατή άπό τήν έξαγωγή τού ξένου
κεφαλαίου καί τή μορφή έκβιομηχάνισης. Έφερα
τό παράδειγμα τού τουρισμού. 'Υπάρχει μιά βάση
έσωτερικής άλλά έξηρτημένης συσσώρευσης τού
κεφαλαίου. Καί πάνω στή βάση αύτή νομίζω
δημιουργοΰνται αύτές οί διαφοροποιήσεις.
Γιά νά 'ρθω τώρα στό άλλο ζήτημα, πιστεύω δτι
στήν άρχή ήταν σύσσωμη ή άστική τάξη, πού
διήρχετο άπό τέτοια κρίση έξουσίας, πού έπεσε μέ
τό μέρος τής δικτατορίας. Κι αύτό τό βλέπουμε
στίς πολιτικές της στάσεις, στά κείμενά της, στά
κείμενα τού ΣΕΒ, στήν τακτική πού άκολούθησε
άπέναντι στή δικτατορία μέ τίς έπενδύσεις. ’Αλλά
αυτός ό διαχωρισμός, αύτό τό προτσές έκβιομηχάνισης συνεχίστηκε έντονα κατά τή διάρκεια τής
δικτατορίας καί συνετέλεσε νά δημιουργηθοΰν
μετέπειτα άντιφάσεις τής έσωτερικής αυτής τάξης
καί τής δικτατορίας.
Κ. Βεργόπουλος: Τό θέμα είναι δτι αύτά τά στρώμα
τα πού άναπτύχθηκαν καί πού τά άποκαλείς έγχώρια άστική τάξη, ή δικτατορία τά βοήθησε όσο
τίποτ’ άλλο. Καθήλωσε πρώτον τούς μισθούς καί
δεύτερον αύξησε τήν πιστοδοτική πολιτική άπέναντι σ ’ αύτούς. Δέν είχαν λοιπόν κανένα λόγο νά
είναι έναντίον τής δικτατορίας. Μπορώ νά καταλά
βω δτι πράγματι ύπήρξε ή έγχώρια άστική τάξη,
άλλά δέν μπορώ νά καταλάβω γιά ποιό λόγο ήταν
έναντίον τής δικτατορίας.
Ν. ΙΊουλ.: Γιά τόν ίδιο άκριβώς λόγο γιά τόν όποιο
βρίσκω δτι ύπάρχει μιά άντίφαση μεταξύ μονοπω
λιακού καί μή μονοπωλιακού κεφαλαίου. Θά κάνω
τόν ίδιο κατ' άναλογία συλλογισμό γιά τίς σχέσεις
έσωτερικής καί μεταπρατικής άστικής τάξης: ύπάρχει δηλαδή μιά άντίφαση μεταξύ μέσου μονο
πωλιακού κεφαλαίου καί μονοπωλιακού κεφα
λαίου. Γιατί ύπάρχει μιά ύπεραξία καί έν συνεχεία
μιά κατανομή αύτής τής υπεραξίας μεταξύ τών
μερίδων τής άστικής τάξης. Οί άντιφάσεις αύτές
είναι άντιφάσεις γιά τήν κατανομή τών κερδών,
δηλ. γιά τήν κατανομή τής υπεραξίας, μέ τήν
έννοια δτι ή έσωτ. άστική τάξη θέλει νά πάρει
μεγαλύτερο μέρος άπό τή διανομή τού κέρδους.
Δέν είπα ποτέ δτι ή δικτατορία πήγε ένάντια καί
καταπίεσε τήν έσωτ. άστική τάξη. ’Αλλά λέω δτι
μεταξύ τών μερίδων τής άστικής τάξης ύπάρχει μιά
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μερίδα πού έχει τόν ήγεμονικό ρόλο καί ή όποια
παίρνει τό λεόντειο μέρος άπό τήν κατανομή τών
κερδών ή τής ύπεραξίας. Μέ τήν έννοια αύτή, ή
δικτατορία βοήθησε οίκονομικά τό σύνολο τής
άστικής τάξης. Βοήθησε δμως περισσότερο όρισμένα στρώματα άπό άλλα. Δέν λέω δτι καταπίεσε
τήν έσωτ. άστική τάξη, άλλά δτι αύξανόμενη
οίκονομικά θέλησε νά ξανακάνει μιά άνακατανομή
τού σχήματος, γι' αύτό πήρε αύτή τή στάση άπέναντι στή δικτατορία.
[ Ό Κώστας Βεργόπουλος στό σημείο αύτό έπικαλείται τούς Λατινοαμερικάνους θεωρητικούς καί κυρίως
τόν Καρντόζο, θέλοντας νά δείξει δτι τό βασικό
κοινωνικό στήριγμα τής δικτατορίας είναι άκριβώς ή
έσωτερική άστική τάξη, κάτι πού οί τελευταίοι έδειξαν
γιά τίς δικτατορίες τής Λατ. 'Αμερικής.
Ό "Αλκής Κούρκουλας, έπισημαίνει τή διαφορά
στήν άνάλυση του ΚΚΕ έσ. άπ' αύτή τού Ν. Πουλαντζά ατό θέμα τής έθνικής άντιδικτατορικής ένότητας
καί τής συμμαχίας μέ τήν έσωτερική μερίδα τής
άστικής τάξης. ’Επισημαίνει έπίσης δτι ή χρησιμο
ποίηση τής έννοιας τού «φασισμού» άπό τόν Ν.
Πουλαντζά, προκειμένου νά χαρακτηρίσει τή στρατιω
τική δικτατορία, θέτει τό πρόβλημα τών συμμαχιών
μέ τελείως διαφορετικό τρόπο καί τόν όδηγεϊ στή
γραμμή τού «τακτικού συμβιβασμού», γραμμή δικαιο
λογημένη μόνο Αν υπήρχε στήν πραγματικότητα φάση
φασιστικοποίησης καί όχι δικτατορίας άπλώς.]
Εύτύχης Μπιτσάκης: Νομίζω δτι σοΰ ξέφυγε αύτό
πού στήν περίπτωση τής ' Ελλάδας άποτελεϊ ειδικό
χαρακτηριστικό. "Οτι δηλ. ή δικτατορία δέν έπιβλήθηκε έξαιτίας τής κρίσης τού άστικοΰ καθε
στώτος συνολικά, άλλά έξαιτίας τής κρίσης ένός
είδικοΰ καθεστώτος πού ύπήρχε στήν ’Ελλάδα άπό
τό ’44 καί πού τό όνομάσαμε καθεστώς τής ύποτέλειας. Πρέπει νά δούμε αύτή τήν πλευρά, γιά νά
δούμε δτι μέσα στήν ένότητα έσωτερικοΰ-έξωτερικού παράγοντα, μέσα στο γεγονός δτι ό έξωτερικός παράγοντας έδρασε διαμέσου τού έσωτερικοΰ
(διότι ό έσωτερικός ήταν έντολοδόχος τού έξωτερικού), κύριο ρόλο έπαιξε ό έξωτερικός παράγο
ντας. Διότι, αύτό τό καθεστώς άν καί έξέφρασε τήν
ένότητα τών συμφερόντων τής έλληνικής άστικής
τάξης τό ’44 μέ τόν ξένο ιμπεριαλισμό, σιγά σιγά
άλλαξε μορφή, έξέφρασε τήν ένότητα τών συμφε
ρόντων τής έλληνικής όλιγαρχίας καί τού άμερικάνικου ιμπεριαλισμού καί τού τελευταίου κυρίως.
Αύτή ή Ιδιομορφία είναι χαρακτηριστική γιά νά
καταλάβουμε τό χαρακτήρα τής έλληνικής στρα
τιωτικής δικτατορίας. Σήμερα μπαίνει θέμα γιά
έθνική άντιδικτατορική ένότητα. Ποιά είναι ή
προοπτική της; μπορεί πραγματικά νά βγάλει τήν
'Ελλάδα άπό τό σημερινό άδιέξοδο; έσπασε τό
καθεστώς τής ύποτέλειας; έγώ νομίζω πώς μέ τήν
προσωρινή άποχώρηση άπό τή στρατιωτική πλευ
ρά μόνο τού ΝΑΤΟ άδυνατίζει, άλλά δέν άνατράπηκε.
[ Ό Γ. Κουκουλές, μέ βάση στατιστικά στοιχεία,
συνοψίζει λέγοντας δτι είναι δεδομένη ή συμμαχία
έσωτερικής καί μεταπρατικής άστ. τάξης μέσα άπό
τόν ΣΕΒ, μιά ένότητα στηριγμένη πάνω στούς δρους
τής έκμετάλλευσης τής έργατικής δύναμης. Ό θ.
Σταυρόπουλος, άφού έπισημαίνει τήν Ανάγκη νά δοθεί
βάρος στήν κύρια κοινωνική Αντίθεση άστικής έργατικής τάξης καί κάτω άπό τό φώς της νά
έξετασθούν οί δευτερεύουσες έαωτερικές Αντιθέσεις
τής άστικής τάξης, άπαντά στόν Ε. Μπιταάκη λέγο
ντας δτι «ή κύρια Αντίθεση δέν είναι ό έλληνικός Λαός
στό σύνολο του καί ό έξωτερικός Ιμπεριαλισμός άλλά
ή έσωτερική ταξική Αντίθεση έναντίον τών έσωτερικών φορέων τού διεθνούς Ιμπεριαλισμού».
Ό Στ. Τζουμάκας, τέλος, άποκαθιστώντας μιά
παλιότερη δήλωση τού Ά. Παπανδρέου γιά ΝΛΤΟική
μεταβολή δηλώνει δτι «ή δήλωση αύτή δέν έχει αρθεί,
Αντίθετα ένισχύθηκε στήν τελευταία Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ
γιά τό ρόλο πού παίξει ή νέα πολιτική κατάσταση καί
πώς έλέγχεται άπό τήν ΕΟΚ σέ συνδυασμό μέ τό
ΝΑΤΟ.]

Ν. Πολίτης: Έ να μεγάλο έρώτημα είναι ό ρόλος
τής κυρίαρχης Ιδεολογίας, στήν όποια δέν έπεκτάθηκες καί δέν φόρτισες τήν έσωτερ. άστική τάξη
μέ τό ρόλο πού θά έπαιζε σ' αύτό τόν τομέα. Πώς
διαμορφώθηκε δηλ. ή Ιδεολογία της καί ποιά ή
συνεισφορά της στήν έμπέδωση τής κυρίαρχης
Ιδεολογίας. Έκει έγινε μιά σπόντα γιά τή διέξοδο
πού βρήκε ή έσωτ. άστική τάξη στόν έκδοτικό
μηχανισμό (κυρίως στίς έφημερίδες καί στό συ
γκρότημα Λαμπράκη). Ρωτάω λοιπόν άν τό συγκρ.
Λαμπράκη προβάλλει μιά άλλη Ιδεολογία — τόσο
χτυπητή — ώστε νά μπορούμε νά πούμε δτι ή
μεταπρατική άστική τάξη έκφράζει τήν Ιδεολογία
της μέσα άπό τό «πολιτικό κόμμα», πού είναι ό
Στρατός στή στρατιωτική δικτατορία, ένώ ή καη
μένη ή έσωτερική άστική τάξη δέν βρίσκει καμιά
πολιτική έκφραση στό «κόμμα» αύτό καί γλιστρά
ει άρα στό Συγκρ. Λαμπράκη.
Συμφωνώ μέ τήν είσήγησή σου μέχρι έκεϊ πού
λές δτι ό στρατός στίς στρατιωτικές δικτατορίες
παίζει τό ρόλο τού ένιαίου πολιτικού φορέα τής
άστικής τάξης. Αύτό όμως προϋποθέτει μιά ένιαία
Ιδεολογία τής άστικής τάξης, πράγμα πού έρχεται
σέ άντίθεση κάπως μέ τή δημιουργία τής έσωτερι
κής άστικής τάξης, καί προϋποθέτει — κακά τά
ψέματα — ένιαία συμφέροντα τής άστικής τάξης.
Οίκονομικά δηλ. συμφέροντα. Οί έσωτερικές άντιθέσεις πού βέβαια ύφίστανται είναι δευτερεύουσες
ή τριτεύουσες σέ σχέση μέ κάποιες κυρίαρχες
άντιθέσεις πού έχει νά άντιμετωπίσει ή άστική
τάξη σέ σχέση μέ τήν έργατική. Έ τσι μόνο θα
καταλάβαινα δτι ό Στρατός μπορεί νά ύποκαταστήσει τά πολιτικά κόμματα τής άστικής τάξης καί νά
λειτουργήσει σάν ένας πολιτικός καί Ιδεολογικός
έκπρόσωπος τής άστικής τάξης.
Κλείσιμο Ν. Πουλαντζά: Θά μιλήσω γιά όρισμένα
πράγματα, πρώτο γιά τίς άντιρρήσεις πού έχω μέ
τόν Βεργόπουλο. Είναι θέμα πραγματικό νά δούμε
τά διάφορα στοιχεία. "Αν δμως δεχτούμε τήν
άποψή του δτι κατά τή δικτατορία, είναι τό μέσο
κεφάλαιο αύτό πού έχει τά μεγαλύτερα κέρδη, θά
καταλήξουμε αύτόχρημα δτι δέν ύπάρχει άντίθεση
μεγάλου μονοπωλιακού καί μέσου μονοπωλιακού
κεφαλαίου στήν 'Ελλάδα καί ύπό μιά έννοια τό
μέσο μονοπωλιακό κεφάλαιο έχει πάρει καβάλα τό
μεγάλο, αύτό θά ήταν πρωτοφανές καί θά 'πρεπε
νά μάς όδηγήσει σέ μιά τελείως διαφορετική
άντίληψη τού σύγχρονου καπιταλισμού. Λεύτερο,
αύτό πού είπε ό Μπιτσάκης, δτι τόν πρώτο ρόλο
τόν έχει ό ξένος Ιμπεριαλισμός κλπ. Ό Θόδωρος
ό Σταυρόπουλος έδωσε τήν άπάντηση. Είναι φυσι
κή ή έκτίμηση τού Εύτύχη άπό τή στιγμή πού
όρισμένες άναλύσεις τού παγκόσμιου κομμουνιστι
κού κινήματος θεωρούν δτι ή πρώτη καί βασική
άντίθεση τού καπιταλιστικού συστήματος είναι ή
άντίφαση καπιταλιστικού καί σοσιαλιστικού
στρατοπέδου. Λέω δτι δέν είναι ή βασική, δχι δτι
δέν ύπάρχει άντίφαση. Τρίτο, γιά τήν έθνική άντιδικτ. ένότητα. Είδατε δτι ύπάρχουν διαφορές, έγώ
είπα τή δίκιά μου άντίληψη γι’ αύτή. Ά ν έπίσημη
άποψη είναι αύτή πού λέτε, θά έξακολουθώ νά
είμαι στό χώρο αύτό, διαφωνών μέ τήν άποψη
αύτή. Καί τή γραμμή Ή λιοΰ γιά τίς έκλογές
Μαρκεζίνη τήν είδα σάν έλιγμό μέσα στά άνοίγματα τής χούντας. Ά ν ύπήρξαν ύπσοτη ρίξεις δτι θά
είμαστε σέ άλλο συσχετισμό δυνάμεων άν συμμε
τείχαμε στίς έκλογές, διαφωνώ ριζικά. Τέταρτο,
γι’ αύτά πού έβαλε ό συνάδελφος Πολίτης καί
είναι σοβαρότατα. 'Υπάρχει αύτή τή στιγμή μιά
τάση νά δημιουργηθεϊ μιά νέα κυρίαρχη ιδεολογία
στήν ’ Ελλάδα, άπέναντι στήν παλιά, χρεωκοπημένη άντικομμουνιστική Ιδεολογία καί νομίζω δτι
στό Συγκρότημα Λαμπράκη βλέπουμε κάτι τέτοιο.
Είναι ένας τεχνοκρατικός φιλελευθερισμός μέ τόν
άντιμαρξισμό του καί δλα τά σχετικά. ’Εκφράζε
ται σήμερα καί στό συγκρότημα Λαμπράκη. Δέν
είναι μόνο τά φιλοαμερικανικά στοιχεία, δταν
βλέπουμε άνθρώπους σάν τόν Κουμάντο, τόν Πλωρίτη, τόν Μαρωνίτη νά γράφουν, μήν τό ξεχνάμε,
ή Ιδεολογία αύτή είναι πολύπλοκο φαινόμενο.

