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Εξώφυλλο:
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Η επικίνδυνη υποκρισία

Μια εφημερίδα που άλλαξε τον γερμανικό τύπο, 4
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τηση με τον φωτογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, 4
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Η άλλη Ελλάδα.
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Όμηρους στην επόμενη κυ

βέρνηση παραδίδει το ΠΑΣΟΚ εκατον
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τάδες υπόδικους των κοινωνικών αγώ-

Η δεύτερη συνέχεια του κόμικς του
Γιάννη Καλαϊτζή; «Το μαύρο είδωλο
της Αφροδίτης».

□ Το 1941, το Μεταξικό Κράτος παρέδωσε
στους Γερμανούς τους φυλακισμένους στην
Ακροναυττλία και αλλού Κομμουνιστές. Το
1989, το ετοιμόρροπο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται
να παραδώσει στην επελαύνουσα Δεξιά μια
σειρά κοινωνικούς αγωνιστές που δεν είχε το
θάρρος να καταδικάσει, φρόντισε ωστόσο να
τυλίξει με βαριές* κατηγορίες, οι
περισσότερες από τις οποίες έχουν ήδη
καταγγελθεί σαν εξώφθαλμες σκευωρίες.
Κάπως άγαρμπος τρόπος για να μαζέψει
κανείς ψήφους, δεν νομίζετε; □ Αλλά σ’
αυτές τις εκλογές η εξωκοινοβουλευτική
Αριστερά δεν εκβιάζεται. Αντίθετα φαίνεται
αποφασισμένη όσο ποτέ να καταγραφεί
αυτόνομα και μάλιστα πολυφωνικά. Οι
διεργασίες συνεχίζονται και, όπως θα δείτε,
κορυφώνονται 1224 ώρες πριν ανοίξουν οι
κάλπες. Q Και ενώ στον Κορυδαλλό το
ξενόφερτο σύνθημα ««το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ»
αποκτά σιγά-σιγά το πραγματικό του νόημα,
κάποιοι υπεύθυνοι σκέφτηκαν φαίνεται να
εκσυγχρονίσουν το σωφρονιστικό μας
σύστημα μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Η δουλειά, εξάλλου, δεν είναι ντροπή... [ ] Να
λοιπόν που μετά την αποκατάσταση της
««αντιστασιακής» τιμής του κ. ’Αγγέλου
Έβερτ, ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί δια
στόματος της Αριστερός και ένας άλλος απ’
ό,τι φαίνεται «παραγνωρισμένος»: Ο
«σκύλος των Ες-Ες» των προηγούμενων
εκλογών και «αρχιαποστάτης» κ.
Μητσοτάκης. Ε ρε τι έχουμε να δούμε
ακόμη...
Σ.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει Παρασχευή 26 Μαΐου

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ: Κυκλοφορεί την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. Τιμαλέοντος Φιλήμονος 13, Αθήνα 115 21, τηλ. S4.69.827 - 64.61.380. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Εσωτερικού ετήσια 3 600, εξάμηνη 1.600.
Ευρώπη ετήσια 5.000. ’Αλλες ήπειροι ετήσια 5.500. Δημ. οργανισμοί ετήσια 9.000. Εμβάσματα επιταγές. Γ. Πιτουρόπουλος. ΕΚΔ1ΔΕΤΑΙ από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ·Σχολιαστής».
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ από επιτροπή. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΥ.'.ΤΑΙΗ Σ: Κ. Βουρνάς, Γ. Κόκκινος, Τ. Κωστόπουλος, X. Μαχαίρας, Γ. Πιτουρόπουλος, Δ. Ψαρράς. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Α. Γιαννόπουλος, Α. θεοδωρίδου, Α. Ταχτσή. ΣΚΠΧΟ: Π. Ζερβός, Γ. Χατζάκος ΘΟΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: LEXIKON Ο.Ε. Διδδτου 26. ♦ΟΤΟΛΙΟΟΓΡΑΔίΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: RAY ΕΠΕ, Διδότου 26. ΕΚΤΥΠΠΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΧΙΑ: Τσακίρης
ΑΒΕΕ, τηλ. 5124578. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σ ' εποχές κοινωνικής κρίσης και πολιτικής σήψης,
εκεί που τα πάντα δείχνουν πως βρισκόμαστε σ'ένα
φοβερό αδιέξοδο και όλα φαίνονται χωρίς
προοπτική και ελπίδα, σ' αυτές τις εποχές
επωάζονται με τρόπο διακριτικό, σχεδόν μυστικό, οι
μεγάλες ιδέες που όχι μονάχα θα δώσουν λύση στην
παρούσα ιστορική συγκυρία, αλλά θα χαράξουν τις
φωτεινές τροχιές του μέλλοντος μας, τοποθετώντας
οριστικά τα υπάρχονται πολιτικά σχήματα εξουσίας
στο χρονοντούλαπο του Γηροκομείου. Οι ιδέες και
ία αρχικά Π.Λ.Α.Κ.Α. σημαίνουν: Πανελλήνιο Λαϊκό Απελευθερωτικό
Κίνημα. Το τελικό A έχει προσωπική ερμηνεία. Μ π ορεί να σημαίνει Ανε
ξάρτητος, Αυτόνομος, Αδέσμευτος κλπ. και είναι η προσω πικότητα
το υ ατόμου που μετέχει στην κίνηση. Α υτό μόνο κατέχει το κλειδί τη ς
σω στής ερμηνείας, π ά ντο τε προσωπικής και μοναδικής. Το τελικό λ
δεν είναι σταθερό. Είναι μετατρέψιμο και σ ’ άλλα γράμματα τη ς Α λφ α
βήτου που α π αιτούν τρ ία κοτοανάκια. Γίνεται Κ, Δ, Ε, Ξ, κλπ. και μπο
ρ ε ί να σημαίνει αντίστοιχα Κομμουνιστές, Διανοούμενοι, Ελεύθεροι,
Ξένοι ή ό ,τι άλλο ταιριάζει σ την π ροσω πικότητα το υ φ ορ έα τη ς Π λά
κα ς (Το κίνημα γράφ εται και έτσι ό τα ν αναφερόμαστε σ ' α υ τό φιλικά,
οικεία, τρυφερά. Είναι σαν να λέμε το μικρό το υ όνομα).
Μένει ακόμα ανερμήνευτο το τελικό Σ. Είναι οι συνεργαζόμενοι. Α υ το ί
που συμφωνούν σε μερικά σημεία, διαφω νούν σ ' άλλα ή η ιδιότητά
το υ ς αρχίζει απ ό κάποιο γράμμα π.χ. Ο, θρησκευόμενοι, θαλασσινοί,
θαρραλέοι κλπ. Το A δεν είναι μετατρέψιμο σε γράμματα που α π αι
το ύ ν κουλουράκι για να σχηματιστούν. Τι να κάνουμε, κανένα σύστημα
δεν είναι τέλειο, πόσο μάλλον η Π λάκα (κλίνεται κιόλας αλλά το τελικό
σίγμα εξυπ ακούεται και σε κείνες τις πτώσεις που δεν έχουν σίγμα). Η
π λάκα είναι εύπλαστη κ αι εύκαμπτη. Αντικομφορμιστική και Αντιγραφειοκρατική ε ξ ορισμού.
Και μ ετά α π ' αυτές τις κουραστικές αλλά όμως απ αρ α ίτητες διευκρινήσεις προχωράμε στις βασικές ιδέες τη ς Π λάκας που διατυπώ νονται
κ α τά αλφαβητική σειρά.

Άμεση μ εταφ ορά τη ς Αθήνας που χ τίσ τη κε μ ετά το ν εμφύλιο στη Λ ά 
ρισα. Η Λ άρισα έχει άπ λα και μπορεί να δεχτεί όχι μόνο τη ν Α θήνα
αλλά και τμήματα τη ς Θεσσαλονίκης, Π άτρα ς και τω ν άλλων μεγάλων
πόλεων, χω ρίς ν’ αλλάξει η φυσιογνω μία της. Μ ' α υ τό το ν τρόπ ο ενισχύεται και ο θρύλος το υ Θεσσαλικού κάμπου, και δικαιώνεται ο
αγώ νας τη ς πόλης γ ια τη ν ομάδα της.

Το μοναδικό εθνικό μας π ροϊόν είναι η μόλυνση το υ περιβάλλοντος.
Δυστυχώ ς όμως δεν μπορέσαμε να το επιβάλουμε στις αγορές το υ εξω
τερικού. Αποτέλεσμα. Οι βιομηχανίες είναι προβληματικές, και συντη
ρο ύνται απ ό το Δημόσιο. Γ ία τη βελτίωση τη ς βιομηχανίας χρειάζεται
ένα και μόνο μέτρο. Η κατάργησή της. Οι βιομηχανικοί χώ ροι θα δο
θούν γ ια π ολιτιστικές δραστηριότητες και πάρκα.

τα αιτήματα που διατυπώνονται σ' αυτό το
μανιφέστο είναι η πρώτη καταγραφή και κατάταξη
των βασικών σημείων ενός διαλόγου που συγκλονίζει
τη σημερινή Ελλάδα και απασχολεί όλες τις
κοινωνικές τάξεις και στρώματα. Ιδέες που δεν
ανήκουν σε κανένα, γιατί ανήκουν σ' όλους και
ανήκουν στον καθένα γιατί δεν ανήκουν πουθενά.
Καταργούνται τ α φ υτοφ άρμ ακα και οι βαρβαρικές καλλιέργειες της
γης. Η παραγωγή γίνεται οικολογική και ευνοείται κάθε καλλιέργεια
που εξυπ ηρετεί τις φυσικές.ή πνευματικές ανάγκες το υ ανθρώπου.
Ξεμπαζώνονται όσα ποτάμια έχουν μπαζωθεί και ξαναφ υτεύονται
όλα τ α δάση. Ό σ οι οικισμοί έχουν γίνει σε φυσικούς βιότοπους ή κτισμ ατα παραθαλάσσια που εμποδίζουν το λιόγερμα ή τη ν ανατολή του
ήλιου, μεταφέρονται και α υ το ί στη Λάρισα.

Επειδή το επάγγελμα το υ δημισιογράφου είναι λειτούργημα, ακριβώς
σαν κι α υτό το υ πολιτικού ή το υ γιατρού, γίνεται άμισθα. Μ ’ α υ τό τον
τρόπ ο κα τα ργείτα ι η εξαγορά τω ν δημοσιογράφων. Σ κάνδαλα τύπ ου
Κοσκωτά-Παπανδρέου δεν μπορούν να παρουσιαστούν και οι δημο
σιογράφοι απ οκτούν τη ν ελευθερία του ς και γράφουν κ α τά συνείδη
ση, όπω ς κάνουν δηλαδή και οι συγγραφ είς μας που ουδείς διανοήθηκε ποτέ να του ς πληρώσει.
Είναι απ αράδεκτο ν ' αγοράζει κανείς ολόκληρη τη ν εφημερίδα α φ ού
δεν τη διαβάζει π οτέ όλη. Ό π ω ς έχεις τη δ υνα τό τη τα να πηγαίνεις στο
σούπερ μ άρκετ και ν ' αγοράζεις μόνο το είδος που θέλεις, χω ρίς να
είσαι υποχρεωμένος ν ' αγοράσεις α π ' όλα, έτσι και με τις εφημερίδες,
θ α μπορείς ν ' αγοράσεις, μόνο το απόκομμα που σ ' ενδιαφέρει. Π.χ.
Μ όνο τ α φαρμακεία ή του ς κινηματογράφους, τις αθλητικές ή καλλιτε
χνικές σελίδες ή ακόμα και μεμονωμένα άρθρα. Η τιμή θα ορίζεται με
τη λέξη. Μ ’ α υτό το ν επιστημονικό τρόπ ο ανάγνωσης τη ς εφημερίδας
θ α έχουμε και ένα διαρκές γκάλοπ για τις προτιμήσεις τω ν αναγνω
στών.

Η Ομάδα Ζ κα τα ργείτα ι και ενσωματώνεται σ τα καμικάζι και όλοι μ αζί
αδερφωμένοι χ τίζου ν το μοτοσυκλετιστικό μέλλον τη ς χώ ρας μας, κ α 
τασκευάζονται ειδικές πίστες σ ' όλη τη ν Ελλάδα και προπονούνται για
το 1996. Το παπάκι και το ποδήλατο αναβαθμίζονται και αλλάζει ριζι
κ ά η μόδα τω ν τροχών. Α υ το ί που πηγαίνουν με π ατίνια θεωρούνται
οι πιο IN. Α υ το ί που π ηγαίνουν με ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ αναλαμβάνουν και τη ν
ευθύνη τω ν πράξεών τους.

Η Λ ΙΟ Φ Α Ν Ρ ΙΑ
Επειδή ακριβώς είμαστε υπέρ τη ς προόδου και τη ς υψηλής τεχνολο
γίας η ηλιακή ενέργεια, που είναι τσάμπα, θα αξιοποιηθεί στο έπακρο
Μ ' α υτή ν θ α λύσουμε όλες μας τις ενεργειακές ανάγκες. Γ τ' α υτό όμως
μας χρειάζεται καθαρή ατμόσφαιρα. Είναι ασύστολο ψεύδος πως η
ατμόσφαιρα δεν μπορεί να καθαρίσει. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέ
σως η μέθοδος CLAS-MEIN-PUTCH που είναι απλή, αποτελεσματική
και ακίνδυνη. Μ ε ειδικά α λεξίπ τω τα π ου έχουν σ το βόλο του ς ένα ηλε
κτρονικό συσσωρευτή μόλυνσης, π έφ τουν απ ό ψηλά, και καθαρίζουν
τη ν ατμ όσφαιρα σε πολλή μεγαλύτερη έκταση απ ό τη ν επ ιφάνεια που
καλύπτει το αλεξίπτω το. Η ατμ όσφαιρα καθαρίζει λούκι-λούκι. Το μό
νο πρόβλημα είναι οι αλεξιπτωτιστές. Α λλά και γι’ α υτό υπάρχει λύση,
ρεαλιστική και άμεση. Ό λο ι όσοι μόλυναν τη ν ατμ όσφαιρα είτε σαν
εργοστασιάρχες, είτε σαν λεω φοριτζήδες ή πολιτικοί, θ α προσφερθούν εθελοντικά για να πηδούν κάθε μέρα με τ ’ αλεξίπτω το. Επιπλέον
θα είναι πολύ ω ραίο να βλέπεις το ν Α ττικό ουρα\>ό να γεμίζει με τ ' αλε
ξίπ τω τα τη ς κάθαρσης. Και γ ια να προλάβουμε το κακό απ ό τώ ρα, οι
διαφημίσεις σ τα αλεξίπ τω τα απαγορεύονται.

Η Ελλάδα αμνηστεύει το ν Κοσκω τά και ο τελευταίος αναλαμβάνει τη
χρηματοδότηση για το κλείσιμο τη ς τρ ύπ α ς στην Ιονόσφαιρα. Ό λο ι
όσοι πήραν πόμπερς μ ετανοούν και όχι μονάχα επιστρέφουν τ α χ ρ ή 
μ α τα για το ν ίδιο σκοπό, αλλά πάνε εθελοντές στην Αρκτική. Τέτοια
ευγενικά αισθήματα γεννάει η Πλάκα.
Επαναφέρεται το Δωδεκάθεο και κα τα ργείτα ι ο Χριστιανισμός σαν
επίσημη θρησκεία. Ο ι Χριστιανοί τιμώνται και δικαιώνονται και ο Χρι
στός μπαίνει επίσημα στο Δωδεκάθεο. Ο ύτω ς ή άλλως οι θ ε ο ί του
Ολύμπου μόνο θεω ρητικά ή τα ν δώδεκα. Ένας παραπάνω ένας π αρα
κάτω δεν χάλασε ο κόσμος. Ο ι αρχαίοι να ο ί αφ αιρούνται απ ό το ν Του
ρισμό και αποδίδονται σ τους πιστούς. Υποχρεωτικές αργίες θ α είναι
τόσο οι Χριστιανικές Γιορτές όσο και οι Ελληνικές (Λήναια, Μουνύχεια,
Παναθήναια, Διονύσια κλπ.).

Επειδή κανείς νεοέλληνας δεν έχει καταλάβει σε τ ι ακριβώς μας χρησι
μεύει το Κράτος και τι τελικά προσφέρει καταργείτα ι ως βλαβερό και
επιζήμιο. Ειδικοί ερευνητές απ ό ό ,τι καλύτερο διαθέτει το Πανεπιστη
μιακό δυναμικό τη ς χώ ρας μας θα ψ άξουν να βρουν α ν τελικά υπάρχει
κά τι που να λειτουργεί και αξίζει το ν κόπο να σωθεί.

Επειδή δεν μπορούν να κσταργηθούν, νομιμοποιούνται με τη μορφή
το υ λαδόσημου, ένα χαρτόσημο παραπάνω δηλαδή, και η τιμή το υ
διαμορφώνεται ελεύθερα. Α υ τό που αλλάζει είναι στη δουλειά. Δεν γί
νεται βάση λαδώματος, αλλά βάση προσφοράς.
Α ν τί να στέλνονται οι χιλιάδες νέοι στο εξω τερικό για σπουδές, εισά
γουμε τ α ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Το ίδιο θ α ισχύει και για τη ν
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ό λες οι σχολές και τ ά 
σεις συνυπάρχουν και επ'ιδίδονται σ τον αγώ να τη ς ευγενικής άμιλλας.
Η π αιδεία είναι η πιο σημαντική επένδυση μιας χώ ρας και εκεί επεν
δύουν όλοι οι π ολίτες ανάλογα με τ α εισοδήματά τους. Ό π ω ς κάνουν
δηλαδή και με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
0 κάθε άνθρω πος γεννιέται με σύνταξη. 0 μεγαλύτερος μισθός δίνεται
στους νέους, γ ια τί α υ το ί έχουν ανάγκη να κάνουν σπουδές, οικογένειες
σπιτικό. Ό σ ο τακτοπ οιούνται, ο μισθός μειώνεται. Πετυχημένος θεω
ρ είτα ι α υτό ς που μπόρεσε και κράτησε το νεανικό μισθό του. Ανεργία
δεν θα υπάρχει γ ια τί θ α δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα. Π.χ. ετταγγελμστϊας ξενύχτης, επαγγελματίας υπναράς, ακόμα και η ίδια η ανερ
γ ία θ α 'ναι επάγγελμα. (Ένας άνεργος για να βρει δουλειά καταναλώνει
πολύ μεγαλύτερη ενέργεια απ ό κάποιον κανονικά εργαζόμενο).
0 Ξένιος Δ ία ς προστατεύει όλους το υ ς ξένους. Κ αταργείται η άδεια
παραμονής και εργασίας. Οι ξένες βάσεις επιτρέπονται αλλά κάθε
χρόνο βγαίνουν σε πλειστηριασμό. Αν πλειοδοτήσουν οι Ρώσοι θ α τις
πάρουν αυτοί. Ακόμα θα μπορούν να συνυπάρξουν σε διπλανές βά
σεις Αμερικανοί και Ρώσοι ή όπ οια άλλη υπερδύναμη επιθυμεί να έχει
βάση. Δεν θ α υπάρχει περιορισμός π αρά μονάχα στον οπλισμό. Θ α
απαγορεύεται να έχουν όπ λα (εξηγήσεις δίνονται στο Σίγμα).

ΟΛΟΦ ΕΡΝΗΣ
Α υ το ί που γυροφέρνουν τ α κορίτσια θ α εφοδιάζονται με ειδική μπρο
σούρα όπου θα αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια η περιπέτεια το υ στρα
τηγού το υ Ναβουχοδονόσορος προ τη ς Βετυλούης.

Επιτέλους ενοποιούνται ποδόσφαιρο και πολιτική. Η π ρω ταθλήτρια
ομάδα γίνεται κυβέρνηση μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα και οι πολιτι
κ ο ί εκλέγονται βάση τη ς ακροαμ ατικότητάς το υ ς απ ό τ α σήριαλ. Οι
υπάρχοντες π ολιτικοί αρχηγοί θ α είναι ευπρόσδεκτοι με τις δικές τους
παραγωγές. Ο μισθός βουλευτών και υπουργών εξιαούται μ ' α υτόν
τω ν φαντάρω ν. Ό λο ι τη ν π ατρίδα υπηρετούν και η π α τρίδ α δεν θ α
πρέπει να επιτρέπει διακρίσεις σε βάρος τω ν βουλευτώ ν της.
Επειδή οι σ τρ α το ί ό τα ν κάνουν πολέμους και νικούν μόνο κα τα σ τρ ο
φές φέρνουν και ό τα ν χάνουν είναι άχρηστοι, π ροτείνεται μια τρ ίτη
λύση. Ο Ελληνικός Σ τρ α τό ς θ α αφοπ λιστεί εθελοντικά και μονόπλευρα
και θ α μπει κ α ρ φ ί γιαλί σ τα μ άτια τω ν Υπερδυνάμεων. Η θη τεία όμως
θ α παραμείνει και α υτή η ειρηνική π ανσ τρατιά θ α επιδοθεί σε δημόσια
έργα, και θα χτίσει τη ν α π αρ α ίτητη υποδομή για τη ν οικονομική ανά
π τυξη τη ς χώ ρας. Ό π ω ς ο σ τρ α τός μ ας θ α 'ναι ειρηνικός οι ξένες βά
σεις δεν μπορούν να είναι πολεμικές.

Οι Ολύμπιοι θ ε ο ί μας χάρισαν τ α π ά ντα για να ζήσουμε. Απ ό τη ν Μ υ 
θολογία μας και τη ν Ισ το ρία μας, τ α Μ νημεία μας και τη ν Ελληνική
φύση, όλα α υ τά αποτελούν τη ν μεγάλη οικολογική και πολιτιστική βιο
μ ηχανία μας, μοναδική κ α ι μη ανταγωνίσιμη. Τουρισμός κ α ι Γεωργία
είναι τ α μόνα που σηκώνει το ντελικάτο ελληνικό τοπίο.
Σ τις Δημόσιες Υπηρεσίες ταλαιπω ρούνται δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι
που ούτε ξέρουν γ ια τί είναι εκεί, ούτε ξέρουν να κάνουν κ αι τίπ οτα .
Βρίσκονται έγκλειστοι επειδή προοέφεραν τις υπηρεσίες το υ ς σε κ ά 
ποιο κόμμα εξουσίας. Και οι δυστυχείς φθίνουν. Α υ τό είναι απάνθρω 
πο. Γία ν ' αναπτυχθούν οι δημιουργικές τους ικανότητες όλοι οι δημό
σιοι υπάλληλοι πρέπει να μάθουν να π αίζουν ένα μουσικό όργανο
ανάλογα με τη ν κλίση τους. Φ αντασθείτε τι θ α γίνει σε π έντε χρόνια.
Ό λη η Ελλάδα θ α πλημμυρίσει μελωδίες και θ α χτίσουμ ε το πρώτο
μουσικό κρ ά το ς το υ κόσμου. Η μουσική θ α 'ναι Κ ράτος εν Κράτει.

Το σύνολο τω ν Ελληνικών και Χριστιανικών Γιορτώ νπ ου θ α συνοδεύον
τα ι απ ό 130 περίπου επίσημες αργίες, εκτό ς τω ν δίμηνων διακοπών,
απ αιτούν ιδιαίτερη προσοχή σ τα γράμματα και τις τέχνες. Η άρχουσα
τά ξη και η κοινωνική πρω τοπορία θ α είναι οι καλλιτέχνες.
Το χρήμα δεν θ α καταργηθεί, γ ια τί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και
δεν μπορούν όλοι να μπούνε στην άρχουσα τά ξη τω ν καλλιτεχνών.
Υπάρχουν α υ το ί που έχουν κα τώ τερ α γούστα, λ ίγ α ενδιαφέροντα, και
του ς αρέσα το χρήμα. Μ ε τη θέλησή τους επιλέγουν τη ν κατώ τερη τ ά 
ξη και α υ τό είναι αναφ αίρετο δικαίωμά τους. Και όπω ς συμβαίνει πάν
τ α η κατώ τερη τά ξη θ α συντηρεί τη ν ανώτερη.
Ισχύει το ίδιο όπω ς για τη ν Γεωργία κ α ι τη ν Κτηνοτροφία. Μ όνο σεμνά
οικολογικά ψαρέματα με τίμια μέσα. Καθαρισμός τω ν θαλασσών,
απαγόρευση τω ν πετρελαιοκίνητων πλοίων ο τα χω ρικά μ ας ύδστα,
και καλλιέργεια τω ν ειδών που έχουν εξαφ ανιστεί ή απειλούνται μ 'εξα φανισμό (Μεσογειακή φ ώ κια κλπ.).
Ο χρόνος είναι υποκειμενικός. Μ ερικές στιγμές μας φ αίνοντα ι αιώνες,
μερικοί αιώνες μας φ αίνονται στιγμές. Το ρολόι χρησιμοποιείται μόνο
για τ α δρομολόγια τρένων, πλοίων, αεροπλάνων, λεω φορείω ν που οι
αντίστοιχες εταιρίες το έχουν καταργήσει α υθα ίρ ετα και άδικα.
Φυσικά τ α αιτήμ ατα είναι πολύ περισσότερα. Εδώ αναφέρονται ενδει
κ τικ ά και συνοπτικά. Οι αντιφάσεις π ου υπάρχουν είναι λογικές, γ ια τί
έτσι είναι όλα τ α κείμενα το υ ουτοπ ικού ρεειλισμού. Η ιδιότητα της
Π λάκας δεν χ ά νετα ι γ ια τί είναι έμφυτη και μπορεί κανείς ν ' ανήκει σ '
όποιο κόμμα θέλει. Α λλά μ αζί με το ψηφοδέλτιό το υ θ α πρέπει να ρ ί
χνει ή το μανιφέστο τη ς π λάκας και α ν δεν το έχει μ αζί το υ θα μπορεί
να γράφει με μπικ ή μελάνι (μολύβι δεν κάνει γ ια τί οβύνεται) τη λέξη
ΠΛΑΚΑ ή μόνο το αρχικά Π. Για τ α κόμματα π ου δεν έχουν ελπίδα να
ξεπεράσουν το 5% και είναι τη ς Πλάκας, δεν χρειάζεται τίπ ο τα . Σκέτο
ψηφοδέλτιο. Για τυχόν ερω τήματα, απορίες, προτάσεις ή ιδέες οι σ τή 
λες το υ Σχολιαστή είναι ανοιχτές. ΚΑΛΗ ΠΛΑΚΑ ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΙ 01 ΤΟΙ
Χ Ο Ι Μ ΑΖΙ ΜΑΣ.
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ
0 ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η «via γλώσσα» που τόσοι περίμεναν, «το μανκρίστο της
Αριστερός του 2000», δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από
χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, τόσος χρόνος και τόσος
κόπος, για iva κείμενο που δοκιμάζει να αποκρύψει την
απουσία μιας σύγχρονης αριστερής πολιτικής,
πελαγοδρομώντας στα μονοπάτια των εκσυγχρονιστικών
λύσεων και του πραγματισμού.
Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο του προγράμματος του Συνασπι
σμού προσπαθεί να ανατρέψει τη συνηθισμένη
προγραμματολαγνεΐα της Αριστερός. Δοκιμάζει να
αντικαταστήσει τον βερμπαλισμό των σλόγκαν που
επείχαν θέση στρατηγικών στόχων. Φιλοδοξεί να
απαλείψει τον μεσσιανισμό των σταδίων που οδηγούσαν
στους απομακρυσμένους και αόρατους τελικούς σκοπούς, την
άκρατη υποσχεσιολογία...
Αλλά μ’ αυτό τον τρόπο φτάνει να μην υπόσχεται τίποτε
και σε κανέναν. Γιατί οι κοινότοπες κατευθύνσεις δεν δηλώ
νουν τίποτα. Ο Συνασπισμός σίγουρα «θέλει» τη δημοκρατία,
την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την εξαφάνιση της
ανεργίας, τη διεύρυνση των πολιτικών και κοινωνικών δι
καιωμάτων, την αναβάθμιση της Παιδείας, το κλείσιμο των
«μη βιώσιμων» προβληματικών, την αναδιανομή του εισοδή
ματος, τη μείωση και την ανακατανομή των δημοσίων υπαλ
λήλων, και πολλά άλλα.
Το πολιτικό πρόγραμμα, όμως, που αρκείται στην επίκλη
ση των «ευγενών στόχων», καταλήγει στην αυτοακύρωση
του χαρακτήρα του. Η ίδια η ιεράρχηση που επιβάλλει η
πραγματικότητα καταλύει την ισοπέδωση των «καλών προ
θέσεων». Για παράδειγμα, είναι αδύνατο σήμερα η επιζητούμενη άνοδος της παραγωγής και της παραγωγικότητας να
μην επιβάλλει το «αναγκαίο κακό» της ανεργίας, την ενίσχυ
ση του κρατικού αυταρχισμού και την προσβολή των κοινω
νικών και πολιτικών δικαιωμάτων.
Οι προτάσεις λειτουργούν πολιτικά όταν ιεραρχούν και
επιλέγουν. Ν α γιατί το πρόγραμμα της Αριστερός είναι
ασπόνδυλο. Προτάσσοντας ένα ιδεολογικό μήνυμα που δια
πνέει όλο το κείμενο, το πρόγραμμα είναι αναγκασμένο να

Τ

Από τις θεωρίες της
εξάρτησης,
περάσαμε στην
αφίλεια των
πανεπιστημιακών
εγχειριδίων.

κρύβει την άμεση πολιτική προοπτική που έχει σα συνέπεια
να κρύβει τις πραγματικές ιεραρχήσεις που έγουν γίνει, αλλά
που δεν μπορούν να ειπωθούν.

Το κ ο ιν ω νικ ό σ υμ βόλαιο μ ε το κ ρ ά το ς
Η μόνη και σαφέστατη λειτουργία του Προγράμματος είναι
ότι στέλνει μηνύματα για την τροχιά της Αριστεράς την επό
μενη περίοδο. Προειδοποιεί για τον μελλοντικό χώρο που θα
θελήσει να καταλάβει για μ α μακρά χρονική περίοδο.

Έτσι, το πολιτικό κ α ι ιδεολογικό της στίγμα είναι απόλυτα
κα ι μονοσήμαντα καθορισμένο: ελέγχουμε τη ν Αλλαγή, στη
ρίζουμε τη ν εξουσία. Α ν το εκλογικό αποτέλεσμα, ανακόπτοντας την αυτοδυναμία της Ν .Δ ., δρομολογήσει τέτοιες εξελί
ξεις, που να επιβάλλουν την αναζήτηση μορφών κυβερνητι
κής συνεργασίας με το Π Α Σ Ο Κ , εξαρτάται από πολλούς πα
ράγοντες που δεν μπορούν να προκαθοριστούν από τώρα. Α λ 

λά η Αριστερά δίνει από σήμερα τις εγγυήσας αυτής της
προοπτικής. Κ α ι γ ι’ αυτό, η ίδια η γλώσσα και η λογική του
Προγράμματος δείχνει ότι είναι προαα να τολισμένο προς το
κράτος και τους επίσημους κύκλους της εξουσίας, «κοστολο
γώντας» τις λύσεις για ν’ αποδειχτεί η «ορθότητά» τους.
Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά του από το Πρόγραμ
μα της Αλλαγής του ’81. Τότε το Π Α Σ Ο Κ , ενώ από τη μ α
έπειθε με τη «ρεαλισπκότητα» της στρατηγικής για την εξου
σία που πρότεινε, από την άλλη επιβεβαίωνε τον χαρακτήρα
του μέσα στην κοινωνία. Δημιουργούσε δεσμούς με κοινωνι
κές δυνάμεις, υπαγόρευε τη μορφή των νέων κοινωνικών
συμβολαίων που θα στήριζαν κα ι θα διεύρυναν την εξουσία,
παρόη την ίδια στιγμή εξευτέλιζε τα οράματα, τις ιδέες και
τις αγωνίες αυτών των κοινωνικών δυνάμεων. Α ν το Π Α -
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Σ Ο Κ τότε υπέγραφε το «κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό·,
σήμερα η Αριστερά επιχειρεί να συνάψει ένα καθυστερημένο
-κοινωνικό συμβόλαιο με το κράτος·.

σωπικότητα του εργάτη κ αι του υπάλληλου και λειτουργούν
σε αντίθεση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες αύξησης της
παραγωγικότητας και της πρωτοβουλίας·.

Για μ ια ν ε ο -φ ιλ ε λ ε ύ θ ε ρ η Α ρισ τερά;

Τι είνα ι η κρίση;

Η παραδοσιακή Αριστερά είχε πάντοτε μια μόνιμη καθήλωση
στην Προγραμματολογία. Το Πρόγραμμα της Αριστερός, υπο
τίθεται ότι συμπύκνωνε για μια δεδομένη συγκυρία τους
αγώνες που συμμετείχε, τους μεσοπρόθεσμους στόχους που
έθετε και τελικά, πάντα καλά κρυμμένη και απομονωμένη τη
στρατηγική προοπτική της. Η συνταγή προσπαθούσε να συν
ταιριάσει δύο αρχές: τον ρεαλισμό, δηλ. ό,τι η κυρίαρχη πολι
τική και ιδεολογία νομιμοποιούσε και αποδεχόταν εκείνη τη
στιγμή σα «λογική», «πραγματοποιήσιμη» πολιτική επιδίω

Ο Συνασπισμός, δηλαδή η Ε Α Ρ και το Κ Κ Ε , υιοθετούν πλέον
πανηγυρικά τη θέση ότι η κρίση είναι το αντίθετο του εκσυγ
χρονισμού: ο εκσυγχρονισμός είναι το ξεπέρασμα της κρίσης.
Πρόκειται για τη «διεύρυνση κ α ι ανασυγκρότηση της παρα
γωγικής βάσης·, που * απαιτεί μεταφορά σημαντικών πόρων

απόπαρασιτικέςκαι αντιπαραγωγικές χρήσεις προς τιςπαραγωγικές επενδύσεις, τις υποδομές, τη ν έρευνα κ α ι τεχνολο
γία, τη ν παιδεία, τη ν υγεία. Η μεταφορά αυτή πρέπει να γίνει
με τη ν ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου. Μ ε την άνοδο
της παραγωγικότητας, τη ν καταπολέμηση του παρασιτισμού,
της φοροδιαφυγής και της παράνομης οικονομίας. Μ ε τον
αναπτυξιακό προσανατολισμό των κερδών και της αποτα
μίευσης·...
Είναι γνωστό πως η αστική διαχειριστική ιδεολογία ξεκί

ξη·
Ταυτόχρονα, υπήρχε η αρχή της ·διαφοράς·, ότι η Αριστε

ρά έπρεπε να δείχνει, πάντα με ·ρεαλιστικό· τρόπο, όσα την
ξεχώριζαν από τις υπόλοπιες πολιτικές δυνάμεις, τη ν έκαναν
αν όχι δύναμη ανατροπής τουλάχιστον δύναμη αλλαγής της
κοινωνίας.
Σήμερα, αυτή η δεύτερη αρχή απειλείται με εξαφάνιση·
ακόμη περισσότερο, η προωθητική δύναμη του Συνασπισμού

φαίνεται να είναι η ανάγκη να πείσει ότι πλέονεξέλειπαν όλοι
οι λόγοι της διαφορετικότητάς της, ότι στο νέο της πρόσωπο
υπάρχει μόνο ρεαλισμός. Κ αι ο ρεαλισμός οδηγεί πάντα σε μο
νοσήμαντες κατευθύνσεις, στη λογική του «ποιο το κόστος
και ποιο το όφελος».
'Οταν το «όφελος» είναι καθορισμένο (η ανάπτυξη, η έξοδος
από την κρίση, η αναβάθμιση της οικονομίας, κλπ.), τότε και
το αναγκαίο τίμημα πρέπει να πληρωθεί.
Η κατάφαση του Συνασπισμού στην αναγκαία «κοστολόγη
ση» είναι καθαρή, μέσα σε όσα προτείνει και άλλα τόσα που
εξαφανίζει από τη συζήτηση.

Η α π ο υ σ ία τη ς κ ρ ιτικ ή ς α ν ά λ υ σ η ς
Η ανακοίνωση του εκλογικού προγράμματος του Συνασπι
σμού έρχεται να επισφραγίσει την πλήρη εγκατάλειψη από
την Αριστερά δύο σημαντικών περιοχών κριτικής ανάλυσης
του σύγχρονου καπιταλισμού: από το πρόγραμμα αυτό απου
σιάζουν εντελώς η προβληματική της κρίσης, αλλά και η προ
βληματική της άνισης και συνδυασμένης ανάπτυξης.
Το αποτέλεσμα είναι διπλό. Από τη μία μεριά οι γενικές κα
τευθύνσεις, αλλά και οι λεπτομέρειες του «προγράμματος»,
εναρμονίζονται πλήρως με τα ιδεολογικά και πολιτικά πλαί
σια στα οποία κινείται η σκέψη των διεθνών και ελληνικών
αστικών επιτελείων: τα προβλήματα είναι «η οικονομική βιω
σιμότητα κ α ι γρήγορη προσαρμογή της ελληνικής οικονο
μίας στην μεταβαλλόμενη διεθνή οικονομία·, και η ανάγκη
για «παραγωγική εξειδίκευση της ελληνικής οικονομίας και

νέα επίπεδα οικονομικής αποτελεσματικότητας, διεθνώς αν
ταγωνιστικά·.
Από την άλλη μεριά, όμως, η οικονομική σκέψη της αριστεράς εγκαταλείπει πλέον κάθε σοβαρή προσπάθεια κατα
νόησης της δυναμικής των δυτικών οικονομιών, της δυναμι
κής της ελληνικής οικονομίας και, ειδικότερα, των οικονομι
κών και πολιτικών πλαισίων διαχείρισης των ευρωπαϊκών
οικονομιών, που αντιμετωπίζει και θα έχει να αντιμετωπίσει
το εργατικό κίνημα. Σαν να μην υπήρχε ένα συγκεκριμένο
καθεστώς παραγωγικών σχέσεων και σαν να μην ήταν ήδη
διαπιστωμένη η κρίση των καπιταλιστικών οικονομιών και
μία ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης αυτής της κρίσης σε
βάρος των εργαζομένων, το πρόγραμμα του Συνασπισμού
βλέπει ένα μέλλον ανοιχτό, και κυρίως ανταγωνιστικό: από
τις θεωρίες της εξάρτησης περάσαμε στην αφέλεια των πανε
πιστημιακών εγχειριδίων.
ΐ ί ε την ευκαιρία, τέλος, της υιοθέτησης μας αισιόδοξης
προσέγγισης του μέλλοντος της οικονομίας, αποσιωπήθηκε
πλέον εντελώς το παρόν και το μέλλον της ανθρώπινης εργα
σίας. Το πρόγραμμα φροντίζει μάλιστα να συμβάλει στη συν
τήρηση ενός από τους μύθους της εποχής μας για τον απελευ
θερωτικό χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών. Κ αι να συρρι
κνώσει το ζήτημα της ταξικής εξουσίας στους χώρους δου
λειάς σε «κατάχρηση του διεθνιστικού δικαιώματος, και σε

αυταρχικά πρότυπα διεύθυνσης και διοίκησης που στηρίζον
ται στην καταπίεση, συνθλίβουν τις ικανότητες και τη ν προ
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Η ΕΑΡ και ΤΟ ΚΚΕ
υιοθετούν πλίον
πανηγυρικά την
άποψη άτι το
Φάρμακο για την
κρίση είναι ο
εκσυγχρονισμός.

νησε από την ανακατανομή του «κοινωνικού πλούτου» υπέρ
των παραγωγικών επενδύσεων, για να καταλήξει στην επιτα
κτική ανάγκη της λιτότητας, λόγω «στενότητας πόρων». Κ αι
παρόλο που υπάρχουν και αριστερές εκδοχές της «ανακατα
νομής του κοινωνικού πλούτου», δεν είναι δύσκολο να διαπι
στωθεί ότι ο έλεγχος της εξέλιξης μιας καπιταλιστικής οικο
νομίας, μέσω της κατάλληλης κατανομής των εισοδημάτων
(των κερδών και αποταμιεύσεων) δεν έχει μεγάλη σχέση με
την πραγματικότητα.
Η τρέχουσα περίοδος κρίσης του καπιταλισμού σε διεθνή
κλίμακα, αλλά και στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται κατά κύριο
λόγο από την πολύμορφη σπατάλη παραγωγικού δυναμικού:
μέσω της συσσώρευσης πλεονάζοντος παραγωγικού εξοπλι
σμού, μέσω της σπατάλης δυναμικού με παράλογες κοινωνι
κά ή από οικολογική άποψη επιλογές και μέσω των στρατιω
τικών δαπανών. Η διαδικασία αυτή δεν είναι μία παρέκκλιση
του καπιταλισμού από τους ευγενείς σκοπούς του, αλλά είναι
η λογική κατάληξη της πάση θυσία αναζήτησης του κέρδους.
Κ αι η στενότητα εισοδημάτων δεν προκύπτει από την έλλει
ψη παραγωγικού δυναμικού, ή παραγωγικών δυνατοτήτων.
Είναι αντίθετα το αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της κρίσης
κερδών που προκαλεί η υπερσυσσώρευση, με τη συγκράτηση
ή μείωση των αμοιβών και των κοινωνικών δαπανών. Από
αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής κρίσης,
προκύπτει μία πλήρης άρνηση κάθε πολιτικής λιτότητας και
η υποστήριξη των αιτημάτων για ριζική βελτίωση των συν
θηκών ζωής της εργαζόμενης πλειοψηφίας του πληθυσμού:’
μία τέτοια προοπτική στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα που
αφορούν τόσο τη σχέση κατανάλωσης και χρόνου εργασίας,
όσο και την καθοριστική πλέον οικολογική διάσταση.
Α ν δεν γίνουν οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν μπορεί να γ ί
νει κατανοητή και η εξής αντίφαση: από τη μία μεριά έχουμε
την κυρίαρχη αστική ιδεολογία -κ α ι τον Συνασπισμό- να
μας εξηγούν ότι η νέα τεχνολογία θα αυξήσει σταθερά την πα
ραγωγικότητα, προσφέροντας νέες δυνατότητες για τις συν
θήκες και τις αμοιβές της εργασίας. Από την άλλη, όμως,
έχουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα μία διαχείριση των εργασια
κών σχέσεων που στηρίζεται στη συγκράτηση των αμοιβών,
στην αμφισβήτηση κοινωνικών κεκτημένων, στην ανάπτυξη
μορφών μερικής και πρόσκαιρης απασχόλησης, στη χρησιμο
ποίηση των νέων τεχνολογιών, όπου είναι δυνατό, για την εν
τατικοποίηση της εργασίας ή για την αύξηση της ανεργίας.
Ό λ ’ αυτά, δεν συμβαίνουν βέβαια επειδή οι ευρωπαϊκές κυ
βερνήσεις αγνοούν τις θαυματουργές ιδιότητες των νέων τε
χνολογιών: σε συνθήκες κρίσης παρατηρείται, όπως είναι φυ
σικό, μία επιβράδυνση των επενδύσεων, η τεχνολογική ανα
νέωση είναι έτσι κ ι αλλιώς μια πολύ μακροπρόθεσμη διαδικα
σία, και πολλές φορές ακόμα και η εισαγωγή πλήρως αυτομα
τοποιημένων συστημάτων οδηγεί σε υπερσυσσώρευση εξο
πλισμού. Το συνολικό αποτέλεσμα -τ ο οποίο δεν είναι θεωρη
τικό, αλλά πολύ συγκεκριμένο για την εργατική τάξη της Ε υ
ρώπης- είναι ότι η σπατάλη δυναμικού, κάνει αναγκαία για
τον καπιταλισμό τη διατήρηση του δυναμισμού του μέσω
μιας αντίστροφης κατανομής του εισοδήματος, απ’ αυτήν που
μας υπόσχεται ο Συνασπισμός.
Δεν είναι όμως δυνατό να μη διαπιστωθεί επίσης ότι οι κα
τευθύνσεις και μορφές της «τεχνολογικής προόδου», είναι

αμφισβητήσιμες με έναν συνολικό τρόπο. Στην πραγματικό
τητα, η σημερινή περίοδος του καπιταλισμού δεν χαρακτηρί
ζεται μόνο από μία σπατάλη δυναμικού που οδηγεί στην εντα
τικοποίηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Έχουμε
πλέον φθάσει σε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος,
των φυσικών (παραγωγικών και μή πόρων), της υγείας των
ανθρώπων (όχι πλέον μόνο στο εργοστάσιο αλλά και στους
υπόλοιπους χώρους), που τροφοδοτούν τεχνολογικές εξελί
ξεις με αποτελέσματα που κατανέμονται όλο και πιο άνισα. Η
αυξανόμενη ανισότητα μπροστά στον αγώνα δρόμου της ια
τρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας, η ενίσχυση της βιο
τεχνολογίας για την εξεύρεση φτηνών πρώτων υλών για τη
βιομηχανία τροφίμων, και ο οξύς ανταγωνισμός για την πώ
ληση ιδιωτικών αυτοκινήτων σε μία στάσιμη αγορά και σε
κορεσμένες πόλεις είναι μερικά από τα πιο απλά παραδείγμα
τα. Κ α ι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο ίδιο στάδιο βρίσκονται
από πολλές ουσιαστικές απόψεις και οι χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, παρόλο που η δική τους κρίση έχει μία άλλη, αν
και εξίσου δραματική λογική.
Ακόμα όμως και από τη στενά οικονομική άποψη, η ιδέα
οτι η διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας προσφέρει την
δυνατότητα για «νέα επίπεδα οικονομικής αποτελεσματικότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά», διαλέγει να εγκαταλείψει την
προσπάθεια σοβαρής ανάλυσης των όσων συμβαίνουν και
των όσων προβλέπεται όπ θα συμβούν. Τα φαινόμενα της
απώλειας αγορών από τους ελληνικούς βιομηχανικούς κλά
δους, της οξύτατης κρίσης υπερεξοπλισμού τους, του χρόνιου
και διευρυνόμενου ζητήματος των προβληματικών, των πιέ
σεων της Ε Ο Κ για κλείσιμο βιομηχανιών, των πιέσεων του
επιχειρηματικού κόσμου για αύξηση της ανταγωνιστικότη
τας μέσω της «διολίσθησης» των εργατικών αμοιβών, δεί
χνουν ποια είναι η πραγματική πορεία προς το 1992 ή, καλύ
τερα, με ποιο τρόπο συνδυάζεται στον ελληνικό χώρο η κρίση
και η διεθνοποίηση της οικονομίας. Κ αι η ιδέα ότι είναι δυνα
τός ένας καταμερισμός εργασίας που βασίζεται σε «φυσικές»
ειδικεύσεις, ή ότι είναι δυνατή μία εξίσωση, μέσω του αντα
γωνισμού, των παραγωγικοτήτων, δεν μπορεί παρά να προέρ
χεται από ανθρώπους που έχουν κλείσει τα μάτια μπροστά
στην εξέλιξη του σημερινού (και του παλαιότερου) κόσμου.
Σε διεθνές επίπεδο, όπως και σε εθνική κλίμακα, το εργατικό
κίνημα δεν μπορεί να στηρίξει την ενότητά του παρά στην
άρνηση διαφορών παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότη
τας.

Π ερ ισ σ ό τερ η δημοκρατία;
Οι συντάκτες του προγράμματος και οι ιδεολόγοι του Κ Κ Ε
(ή Ε Α Ρ έζησε παλαιότερα αυτές τις συγκινήσεις) φαίνονται
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την «τόλμη» που έδειξαν στο
θέμα των «νέων πλαισίων επιχειρηματικής δράσης». Η αλή
θεια είναι όπ οι προοπτικές που προσφέρουν στους εργαζόμε
νους είναι αξιοπρόσεκτες, κ ι αν δεν είναι νέες είναι τουλάχι
στο μοντέρνες: λιγότερο αυταρχικές διοικήσεις και πρωτο
βουλίες και αύξηση της παραγωγικότητας.
Η παρακολούθηση όμως των εξελίξεων σε ευρωπαϊκή κ λ ί
μακα, από την άποψη κυρίως της διαχείρισης των εργασια
κών σχέσεων, και η ανάλυση των δεδομένων της καπιταλι
στικής κρίσης, οδηγούν σε δύο είδη συμπερασμάτων:
1) η «φυσική» εξέλιξη της επιχειρηματικής δράσης δεν οδη
γεί ηύτε με οριακό τρόπο στη βελτίωση -σ ε συνολικό επίπε
δ ο - των συνθηκών εργασίας και ζωής των μισθωτών.
2) η αναζήτηση τρόπων ορθολογικής αξιοποίησης των παρα
γωγικών δυνατοτήτων, και των παλιών ή νέων τεχνολογιών,
όπωφκαι η αναζήτηση τρόπων ριζικής βελτίωσης των συνθη
κών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου, απαιτούν θεσμούς
που να εξασφαλίζουν την απόλυτη προτεραιότητα των κοινω
νικών επιλογών. Τέτοιοι θεσμοί δεν μπορεί να είναι παρά τα
όργανα της άμεσης σοσιαλιστικής δημοκρατίας, που θα απο
τελόσουν το προϊόν της ανάπτυξης των αγώνων και της αυ
τόνομης οργάνωσης των ίδιων των παραγωγών.
Το πρόγραμμα του Συνασπισμού δεν θεωρεί ούτε αναγ
καία, ούτε δυνατή μια τέτοια προοπτική. Ο ι ιδεολόγοι του
Κ Κ Ε και της Ε Α Ρ αρκούνται στο πέρασμα από την υποταγή
στη σταλινική γραφειοκρατία στην ανακάλυψη της επιχειρη
ματικότητας. Διατηρώντας τους εργαζόμενους σε απόσταση
ασφαλείας από τις ουσιαστικές αποφάσεις.
Π έτρ ο ς Λ ΙΝ Α Ρ Δ Ο Σ -Ρ Υ Λ Μ Ο Ν
Θ ανάσ ης Τ Σ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Σ

Αριστερά:
Και τώρα τι γίνεται;;
και άλλους Πασοκογενείς. Κ αι όχι γιατί δεν έκα
ι φοιτητικές εκλογές και το αποτέλεσμά
νε αρκετές υποχωρήσεις στο πρόγραμμα ώστε να
τους είχαν ως φαίνεται πολλούς παρα
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις Λάζαρη και άλλων
λήπτες. Κ ι αν δεν είναι το πιο μεγάλο πο
λιτικό γεγονός αυτής της εποχής είναι ωστόσογια διεύρυνσή του με τις «δημοκρατικές δυνά
μεις», αλλά περισσότερο γιατί αποδείχτηκε στη
μια σοβαρή αιτία για να οξύνονται οι διαφορές
διάρκεια της 3μηνης δοκιμασίας του πως δεν εί
που υπάρχουν στα κόμματα της αριστερός.
ναι ικανός να δημιουργήσει το ελάχιστο ρεύμα
Ιδιαίτερα στο Κ Κ Ε πολλές εκτιμήσεις για τα
και ενθουσιασμό στην κοινω ία Αποτέλεσμα; Οι
εκλογικά αποτελέσματα συζητιώνται. Κ ι αυτή
προσωπικότητες δεν διακινδυνεύουν στο ναυά
τη φορά όχι στα πλαίσια μιας «εποικοδομητικής
γιο τύπου «Συμμαχίας» και η άρχουσα τάξη δεν
συζήτησης», αλλά σαν συνέχεια του καυγά που
στηρίζει πολλές ελπίδες στο συνασπισμό για να
έχει ενταθεί από την εποχή του «πορίσματος».
χτυπήσει εκλογικά το Π Α Σ Ο Κ .
Έ νδειξη της έντασης των διαφωνιών είναι ότι
το Κ .Σ. της Κ Ν Ε , για πρώτη φορά, δεν έβγαλε
Αλλά και πολλοί Πασοκογενείς της βάσης επι
ανακοίνωση εκτίμησης των αποτελεσμάτων.
στρέφουν
στις εστίες τους, ενώ οι κομματικές ορ
Π ριν τις εκλογές η επιμονή των κομματικών,
γανώσεις
του
Κ Κ Ε δεν φαίνεται πως μπαίνουν
οι οποίοι είχαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με
στην
μάχη.
Ο
γνωστός κομματικός ενθουσια
την Ε Α Ρ και την P A N , για να βγει κοινό πρό
σμός έχει δώσει τη θέση του στο σκεπτικισμό και
γραμμα και να καταρτιστούν κοινά ψηφοδέλτια
την αδράνεια.
Κ Ν Ε -Ρ Α Ν στη βάση της αποδοχής των Εοκικών
Έ τσι από τώρα ήδη τα κόμματα της Αριστεράς
προγραμμάτων αναβάθμισης των Α Ε Ι (τα κύρια
γνωρίζουν τα προανακρούσματα της μετεκλογι
σημεία πάλης της Κ Ν Ε τα τελευταία 4 χρόνια)
κής κρίσης που εκτός από «κρίση του δικομματι-.
προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις στην Κ Ν Ε .
σμού» θα είναι και κρίση της Αριστεράς.
Στο τέλος ο συμβιβασμός να βγει μόνο μια κοι
Στο Κ Κ Ε Εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστε
νή διακήρυξη έσωσε τα προσχήματα, όχι όμως
ρά είναι έντονες οι τάσεις ηγετικών στελεχών να
και τις συμμαχίες που η Κ Ν Ε είχε κάνει με διά
προσχωρήσουν στο συνασπισμό. Στο κότω-κάτω
φορες αριστερές συσπειρώσεις.
τι τύχη μπορεί να ’χουν σαν κόμμα αφού είναι
Στην Κ Ν Ε τώρα λένε πως όπου δόθηκε η μά
αμφίβολο αν θα καταφέρουν να εκλέξουν έστω
χη με τη γραμμή της τα αποτελέσματα ήταν ευ
κ ι ένα βουλευτή.
νοϊκά π.χ. Πάντειος που το ποσοστό έφτασε το
Στην Ε Α Ρ το καράβι ήδη άρχισε να μπάζει νε
41%.
ρά. Μπριλλάκης, οικολόγοι και άλλοι διαχώρι
Στο Κ Κ Ε επιμένουν ότι η αδιαλαξία της Κ Ν Ε
σαν από τώρα τη θέση τους. (Γιατί τώρα κ ι όχι
και η καθυστέρηση να τα βρει με τη P A N φταίει
από την αρχή του πορίσματος; Ποιες εξωτερικές
για τη μείωση.
δυνάμεις παρεμβαίνουν; Μήπως η ενδεχόμενη
Στο μεταξύ όμως και οι οργανώσεις της P A N
αποτυχία ανοίγει τους διαδρόμους για την επέμ
σε αρκετές σχολές, διαφώνησαν με το Κ .Σ . τους
βαση δυνάμεων που προσανατολίζονται αλλού;
και κατέβηκαν μόνες τους στις εκλογές.
Α ς πούμε ο Λάζαρης).
Α ν όμως η περίπτωση των φοιτητικών εκλο
Ε κεί που τα πράγματα δεν είναι ορατά αλλά
γών είναι ενδεικτική, τα μεγάλα μαχαίρια έχουν
ωστόσο
είναι με πρωτόγνωρο τρόπο πολωμένα
βγει με φόντο τις επερχόμενες εκλογές, που
είναι στο Κ Κ Ε .
οπωσδήποτε δεν θα έχουν καμιά οχέση με τις άλ
Το Φλεβάρη έγινε η ολομέλεια της Κ .Ε . που
λες. Μπορεί να μη λύσουν, ενδεχομένως, το
εξέτασε την κατάσταση στην Κ Ν Ε . Οι δυνάμεις
πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας για την
του κομματικού μηχανισμού με επικεφαλής τον
επόμενη τετραετία, μπορεί οι πλειοψηφίες να
γνωστό από την Τασκένδη κ. Τσολάκη σε αγα
είναι οριακές και να μη δώσουν μια ισχυρή κ υ 
στή σύμπνοια με τους «ανανεωτές» με επικεφα
βέρνηση, μπορεί τα χαρτιά να ξαναμοιραστούν
λής τον Μ . Ανδρουλάκη απαιτούσαν καθαιρέ
στις επόμενες εκλογές που φαίνονται ότι οπωσ
σεις, οργανωτικά μέτρα κλπ. Ο ι τελευταίοι μάλι
δήποτε θα γίνουν του χρόνου τον Ιούνιο.
στα ήταν που νιώθοντας αρκετά ισχυροί ζητού
Ό μω ς το αποτέλεσμα, ωστόσο, των εκλογών
σαν την κεφάλι επί πίνακι των Κνπών.
θα είναι η προκριματική φάση των εξελίξεων
Α ν τη μερίδα του λέονιος στην προτίμηση του
που θα ακολουθήσουν. Ή δη πολύ ζωηρή είναι
εκκαθαριστικού
μηχανισμού έχει η Κ Ν Ε , το ερ
η κίνηση των πολιτικών παραγόντων και ιδιαί
γατικό κίνημα και η κοινοβουλευτική ομάδα εί
τερα των εκτός ή εντός Ή Α ΣΟ Κ αμφισβητιών
ναι επίσης στον λογαριασμό.
(Σημίτη, Λάζαρη, Μαγκάκη, Τρίτση κλπ.) που
Οι μεγάλες εξελίξεις ωστόσο έχουν μετατεθεί
προαλοίφονται από μεγάλα συγκροτήματα του
για μετά τις εκλογές. Τότε απειλούνται οι εκκα
τύπου ( Έθνος , Ελευθεροτυπία, συγκρότημα
θαριστικές επιχειρήσεις. Το εκλογικό αποτέλε
Λαμπράκη) -μ ε διάφορες παραλλαγές ανάλογα
σμα
θα κρίνει πολλά.
με το σχέδιο του κάθε συγκροτήματος- σαν ο πυ
Ο μετεκλογικός χάρτης άραγε πόσες εκπλή
ρήνας ενός νέου κόμματος.
ξεις μας επιφυλάσσει;;
Είπατε Λάζαρη; Κ ι ο συνασπισμός; Φαίνεται
Χ ρήσ τος Ζ Α Φ Ε ΙΡ Η Σ
πια πως ο συνασπισμός θα μείνει χωρίς Λάζαρη
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άγνωστη η συναλλαγή) θα κατέρρεαν αυτόματα το ιδεο
Α ΔΕΙΤΕ που στο τέλος θα μας βγει συμπαθέ
λογικό οπλοστάσιο της «κάθαρσης», ο τεχνητός διαχω
στερος απ’ όλους, που μας κυβερνούν οχτώ
ρισμός στελεχών και υπουργών σε απατεώνες και έν τι
χρόνια τώρα, ο Μ ένιος Κόυτσόγιωργας - ο
μους και, βεβαίως, η προπαγανδιστική επίκληση της
πλέον εκτεθειμένος, υποτίθεται, στις συναλλαγές με
σκευωρίας και των ξένων κέντρων αποσταθεροποίησης.
τον Κοσκωτό.
Διότι κόμμα ίσον Ανδρέας Παπανδρέου - όρα και ο εμΚατά το συνήθη αποπροσανατολιστικό τρόπο, ο αριπνευστής τη ς συναλλαγής, ο μεγάλος ένοχος για τα
στερο-δεξιός αντιπολιτευόμενος τύπος επικέντρωσε
σκάνδαλα. Και διότι, τό τε, οι εθελότυφλοι χειροκροτη
την προσοχή του στην παρουσία και του Μ ένιου στο Πε
τέ ς θα έβλεπαν πια με ένα μάτι το συνεχές αλισθερίσι
ριστέρι - αντί να προβληματιζόμαστε όλοι πού βρέθηκε
του αρχηγού μέ τους Τσάτσους, τους Βαρδινογιάννηαυτή η λαοθάλασσα των αμετανόητων χειροκροτητών.
δες, τους Κοσκωτάδες και τοϋς Λάτσηδες, θα άρχιζαν
Μ ε τη σιγουριά του ανθρώπου που δεν είναι χειρότε
ρος από τους άλλους του κυβερνητικού και κομματικού επιτελείου, ενώ απο να ερμηνεύουν την εκλεκτική φιλία του με τον Λούβαρη, τα δείπνα με τον
Βορρέ, τη θερμή υποδοχή του Κασόγκι.
δείχθηκε, αντιθέτω ς, πιο αποτελεσματικός από τους περισσότερους στη δια
Ο «αντιλαΐκιστής» της νέας ηγετικής «τρόικας» (μ ε άλλα μέλη τους Γ. Γ.
χείριση της εξουσίας και με τη βεβαιότητα ότι είναι και έργο του το τυφλό
Γεννηματά και Κ. Λαλιώτη) Κ. Σημίτης είναι ο μόνος, που έθ ιξε δειλά δειλά
λαϊκό παραλήρημα, ο Μ ένιος δικαιωματικά εμφανίστηκε στην εξέδρα, και
το θέμα: σε μια από τις τελ ευ τα ίες συνευτέξεις του μίλησε για την ανάγκη
έκανε δηλώσεις:
' '
να υπάρξουν κανόνες, που θα ορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της
«Παραμένω μάχιμος και βεβαίως θα είμαι υποψήφιος» - για να προκαλέσει
«συνδρομής» σε κάθε κόμμα - διότι τα κόμματα είναι πολυδάπανοι μηχανι
τις άμεσες και έντονες αντιδράσεις των «αδιάφθορων» της Χαρ. Τρικούπη.
σμοί και αναπόφευκτα δημιουργείται ένα πλέγμα αθέμιτων σχέσεων συναλ
Στο ρόλο του δαχτυλοδεικτούμενου αποδιοπομπαίου που συγκεντρώνει
λαγής τους με το μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά ο μετριοπαθής τεχνοκράτης (από
όλα τ ’ αναθέματα και όλα τα πυρά της κατευθυνόμενης δαιμονοπληξίας (για
τους επίδοξους διαδόχους του Ανδρέα Παπανδρέου) αρκέστηκε σε αφηρηνα εξαγνίζονται, ε ξ αντιδιαστολής, οι συνεργοί και συνεργάτες του - τιμητές
μένες θεω ρητικές επισημάνσεις - δεν απετόλμησε τον αποκαλυπτικό λόγο.
κσι διώκτες του τώρα) ο Μ ένιος Κόυτσόγιωργας διεκδικεί τη συμπάθεια προς
πάντα διωκόμενο.
,
'
Πασχαλιάτικα δεν έπιασε ξαφνικό ο πόνος τον γράφοντα για τη χαμένη τι
Αλλά υπάρχει κι ένας πρόσθετος λόγος, που, συγκριτικά, τον ευνοεί: Πολι
μή του Μένιου Κουτσόγιωργα και το πάθος για τους κιβδηλοποιούς τη ς Χαρ.
τικά κανένα δεν εξαπάτησε. Τυχάρπαστος πολιτικάντης, με ακροδεξιά κατα
γωγή, αγνοεί επιδεικτικά τα σοσιαλιστικά φούμαρα της πασοκικής συνθημα Τρικούπη. Μ ε τα ανεμοδαρμένα πλαστικά σημαιάκια να πληγώνουν τα μάτια
τολογίας και επιδίδεται επιτυχώς στη δημαγωγία του κρυπτοφασιστικού λαϊ και τα ψευδεπίγραφα συνθήματα να τρυπούν τ ’ αυτιά, στοιχείο τη ς όλης σύγ
κισμού - δίνοντας γυμνό το ακριβές στίγμα της πασοκικής ιδεολογίας. Και χυσης καΓπαράνοιας που ζούμε είναι και η πλήρης ανατροπή εννοιών, η αυ
θαίρετη επανιεράρχηση αξιών, ο προκλητικός εξαγνισμός αχρείων, η θρα- .
ηθικά, ανέκαθεν κτηματολάγνος και παραδόπιστος, δεν διστάζει μπροστά
στην ποινικά κολάσιμη απάτη. Απάτη, που μέσα στην εξυπηρέτηση κυβερνη οεία προβολή τιμητών, το σκόπιμο μπέρδεμα ανάμεσα στο προοδευτικό και
το αντιδραστικό - η ιδεολογική μας αλλοτρίωση.
τικών και κομματικών συμφερόντων, βολεύεται και η ιδιοτέλεια του ατομικού
Παράδειγμα: Ο τρόπος που λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ η κοπλουτισμού.
Να το σκεφτούμε, ωστόσο: Ο κλέφτης, ο πορτοφολάς, ο διαρρήκτης, ο σκωτολογία. ’
Αφού οι βαλλόμενοι είναι ελάχιστοι και δακτυλοδεικτούμενοι, συλλήβδην ;
μπουκαδόρος, ο ληστής, ο μικρός και μεγάλος απατεώνας ενεργεί με κάποιο
οι τιμητές έχουν τη σφραγίδα της εντιμότηατς και δικαιωματικά κραδαίνουν
«ρίσκο», διακινδυνεύει.
Τρισχειρότερος, από τη σκοπιά οποίας ηθικής, είναι ο κλεπταδόχος: Λ ει τη ρομφαία του τιμωρού. Εκδότες και βιομήχανοι, δημοσιογράφοι και δικα
τουργεί εκ του ασφαλούς, δεν ρισκάρει κοινωνικά είναι ευυπόλητπος, είναι στές, πολιτικάντες και κομματικοί κομισάριοι, η ελ ίτ της εξουσίας, συναγω
ν ίζ ο ν τ α ι αλλήλους ποιος θα πρωτορίξει το ανάθεμα - για να προβληθεί ως
προσωποποιημένη η κοινωνική υποκρισία.
•Διπλά κλεπταδόχοι οι σημερινοί σημαιοφόροι της «κάθαρσης» οι «έντιμοι», : «αδιάφθορος».
οι «αδιάφθοροι», οι Ροβεσπέροι της Χαρ. Τρικούπη: Ό σ ο τα ποικίλα σκάνδα \ Φωνάζουν κάποιοι (κατευθυνόμενοι έστω) στο Σπόρτινγκ «Κάτω η χούντα ,
λα (Πόπωτας, Κοσκωτάς, λαθρέμποροι όπλων, γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι, των δικαστών» και ο «προοδευτικός» αντίλογος απαντά «Κάτω τα χέρια από :
τσερνομπιλικό σιτάρι κ.ά) δεν αποκαλύπτονται, συμπράττουν με ήσυχη συ την ανεξάρτητη δικαιοσύνη».
Καταγγέλλεται ο,έντυπ ος κιτρινισμός και αποστομωτικά αντιπαρατίθεται
νείδηση με τους Μένιους, οικειοποιούνται τα πολιτικά οφέλη της δικής τους
λαϊκίστικης δημαγωγίας, νέμονται τα κλοπιμαία. Το ερώτημα είναι απλό: ότι ο Τύπος πρωτοστατεί στην «κάθαρση».
Προφυλακίζονται ως «ύποπτοι φυγής» ο θρασύς Τόμπρας, ο σοβαρός
ποιος, πότε από δαύτους πρόβαλε ένσταση γιο τις πηγές εσόδων του κόμμα
τος, από τα οποία καλύπτονται οι τεράστιες (εκλογικές κ.ά.) δαπάνες και ο Βουρνάς και ο άχρωμος Μανταγός - και κανείς μας δεν θυμάται ότι ήταν
προοδευτικό αίτημα (θεσμοθετήθηκε τελικά το 1981 επί Δ εξιάς) η δυνητική
δικός τους μισθός του κομματικού στελέχους;
'
ν ;
^, :
Στην Ιαπωνία, όπου οι μισοί από τους 18 μεταπολεμικούς πρωθυπουργούς προφυλάκιση και για κακούργημα.
Και πάνω απ’ όλα οι κάλπες στήνονται με μοναδικό αίτημα την «κάθαρση» !
έχουν καταγγελθεί για χρηματισμό και σκάνδαλα, ο σημερινός πρωθυπουρ
γός Νομπόρου Τακεσίτα παραδέχτηκε κυνικά ότι πήρε ένα εκατομμύριο δο και κυρίαρχο πολιτικό λόγο τη σκανδαλολογία. Και τα μετεκλογικά σενάρια
λάρια από την εταιρεία «Ρεκρούτ-Κόσμος», αλλά ισχυρίσθηκε ότι τα πήρε συμμαχικών κυβερνήσεων στηρίζονται αποκλειστικά στον τεχνητό διαχωρι
σμό απατεώνων και εντίμων.
■ ; ·. . \
; .
ν '
«για το κόμμα». Πανομοιότυπος ισχυρισμός προβλήθηκε και στη Γερμανία
Μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα πώς να μη τονώνεται ο κομματικός φανατι
με το σκάνδαλο Φλικ και από τους Ιταλούς Χριστιανοδημοκράτες στις συναλ
σμός και πώς να ξεχωρίσεις πολίτες και οπαδούς - στα πλήθη που συρρέουν
λαγές τους με τη «Μαφία».
Μόνο στην Ελλάδα της αχαλίνωτης σκανδαλολογίας κανείς από τους κα άλλοτε στο «γαλάζιο» Σύνταγμα, άλλοτε στο «πράσινο» Περιστέρι κι άλλοτε :
;
.
>
ταγγελλόμενους για χρηματισμό δεν δικαιολογείται ακόμα ότι τα πήρε «για στην «κόκκινη» Καισιαριανή...
.......
Γ.Β.
το κόμμα». Διότι, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ (όχι ότι στα άλλα κόμματα είναι
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τις 10/4/89 οι Κλέαρχος Σμυρναίος και Χριστόφορος
Μαρίνος, «τρομοκράτες ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τη
δημόσια ασφάλεια*, αφήνονται ελεύθεροι αφού η δίκη
τους αναβάλλεται επ’ αόριστον, ελλείψει ουσιωδών μαρτυ
ριών και απουσία δασικών μαρτύρων κατηγορίας.
Πέρα από την ικανοποίηση για το τέλος της δεκαοκτάμηνης
ομηρίας (διάβαζε προφυλάκισης) των «2», καλό και χρήσιμο
είναι να δούμε mo συνολικά την πολιτική καταστολής της
«Αλλαγής», όπως εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια πάνω στις
πλάτες των «ανήσυχων παιδιών» της ελληνικής κοινωνίας,
είτε στο πολιτικό είτε στο κοινωνικό επίπεδο.
Η ανάγκη για «κοινωνική ειρήνη», για διασφάλιση της
«έννομης τάξης» καθώς και η απεγνωσμένη προσπάθεια για
επίδειξη επιτυχιών στους διάφορους συμμάχους (T R E V I,
Η .Π .Α .) στον «ανπτρομοκρατικό» τομέα, οδήγησαν ένα σωρό
κόσμο σε συλλήψεις, ξυλοδαρμούς, προφυλακίσεις, παρα
πομπές σε δίκες, καταδίκες, αλλά και σε συνεχείς αναβολές.
Αυτές οι συνεχείς αναβολές των δικών, που οι περισσότερες
γίνονται με υπαιτιότητα των μαρτύρων κατηγορίας (υπαλ
λήλων της Ε Λ .Α Σ . στην συντριπτική τους πλειοψηφία),
αφήνουν τις κατηγορίες να επικρέμονται ως «πελέκεις» πάνω
απ’ τα κεφάλια όσων τολμήσουν να ξανασυμπεριφερθούν ως
άτακτα παιδιά. Μ ια τέτοια κίνηση -π ολύ απλή στη διεκπε
ραίωση- λύνει πολλά προβλήματα της κυβέρνησης. Οι διάφο
ρες μειοψηφίες, πολιτικές και κοινωνικές, απονευρώνονται
αφού οι ξυλοδραρμοί, οι καταδίκες με αναστολή, οι αναβαλ
λόμενες δίκες αλλά και η παραμονή στη φυλακή (υπό καθε
στώς προφυλάκισης) διαφόρων συντρόφων τους, αποτελούν
ισχυρό αντικίνητρο για τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, δια
δηλώσεις και άλλες «ενοχλητικές» εκδηλώσεις... Επιπλέον,
ένας ολόκληρος πολιτικός χώρος αναλώνει τις δυνάμεις και
τον δυναμισμό του σε πρακτικές αλληλεγγύης και συμπαρά-
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■Βιαίτερα
χαρακτηριστικά
και βασίστηκε
στον «θεσμό» της
ομηρίας.

Η

στάσης -σ ε αμυντικές πρακτικές σε τελευταία ανάλυση- χά
νοντας και τις τελευταίες ευκαιρίες για άσκηση επιθετικής
και διεκδικητικής πολιτικής. Χαρακτηριστικό αυτής της πο
λιτικής του Π Α Σ Ο Κ είναι και η ψήφιση σχεδόν αδιαμαρ
τύρητα διάφορων νομοθετημάτων (επικύρωση της ευρωπαϊ
κής σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας, νέος νό
μος περί ναρκωτικών, νόμος περί πρόληψης και καταστολής
της βίας στα γήπεδα, νόμος για την αφισοκόλληση) με πολύ
αυστηρές προβλεπόμενες ποινές. Ευτυχώς, τα περισσότερα
από δαύτα δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν πλήρως, είτε γιατί
αντέδρασαν εγκαίρως τα ...υποψήφια θύματα (νόμος για την
αφισοκόλληση), είτε γιατί ήταν τόσο τσαπατσούλικα ώστε δεν
ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν σοβαρά στην πράξη. Παρ’ όλα
αυτά μερικά ακόμα παίζουν το ρόλο του «μπαμπούλα» (και
θα τον παίζουν ακόμα για καιρό) με σκοπό την ενίσχυση του
«αισθήματος ασφάλειας» και τη συναίνεση της μάζας των
«φιλήσυχων» νοικοκυραίων. Επιπλέον, τα νομοθετήματα αυ

τά (ακόμα κ ι α ν παραμένουν στο ντουλάπι) μπορούν να ανασύρονται κατά βούληση εξυπηρετώντας τη ν πολιτική της κα 
τακράτησης ομήρων, και υποχρεώνοντας σε τεχνητή ηρεμία
έναν ιδιαίτερα ανήσυχο ριζοσπαστικό χώρο.
Η πολιτική αυτή απέκτησε ιδεολογική κάλυψ η διά στόμα
τος Λαλιώτη το έτος 1984 (σημαδιακή η χρονιά!). Ο εν λόγω
υπουργός υποστήριξε ότι «τρομοκρατία υπάρχει και ασκείται

από τους περιθωριακούς, τους πανκ, τους λούμπεν κλπ. Η
τρομοκρατία που ασκούν τροφοδοτεί και επηρεάζει τη ν τρο
μοκρατία του κράτους και των μηχανισμών του. Κρατική
τρομοκρατία υπάρχει... Υπάρχει όμως στο βαθμό που το Κ ρ ά
τος είναι αναγκαίος θεσμός σε κάποιες φάσεις. Γι ’αυτό πρέπει
να είμαστε ρεαλιστές. Ν α μ ην αντιμετωπίζουμε a p rio ri με
καχυποψία το κράτος·. (Βλέπε Σχολιαστή τ. 20, Νοέμβριος
1984). Προσπαθεί, μ’ αυτό τον τρόπο, να μην διαταραχθεί η
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στήρια που δεν διστάζουν να επιβάλουν εξοντωτικές ποινές,
χωρίς όμως και να γεμίζουν τις φυλακές (αφού τελικά οι ποι
νές ή αναστέλλονται, ή εξαγοράζονται). Οπότε, το μόνο που
μένει είναι η παρουσία των «άτακτων» κάθε Κυριακή στο «οι
κείο Αστυνομικό Τμήμα».
Από την άλλη, ελάχιστες φορές έχουμε παραπομπές σε δίκη
αστυνομικών που έχουν «φαγούρα» στη δεξιά τους παλάμη,
γιατί, είτε δεν ασκείται ποινική δίωξη (παράδειγμα η δολοφο
νία Πρέκα· αντίστροφο παράδειγμα η ταχύτητα ενέργειας της
«αρχής» στην περίπτωση του θανάτου του φίλαθλου στη Λ ά 
ρισα), είτε γιατί οι υπεύθυνοι παραμένουν «άγνωστοι» (στους
γνωστούς συνήθως δεν προκύπτουν «απόχρωσες ενδείξεις
ενοχής» από την προανάκριση).

(tote) υπάρχουσα συναίνεση και να δικαιολογηθεί to φαινό
μενο των «αγανακτισμένων πολιτών».
Αυτό το μπλοκ της συναίνεσης, που πίεσε σε μία θανάσιμη
μοναξιά μέχρι το 1985 όλους τους αντιστεκόμενους στην
θύελλα καταστολής του Π Α Σ Ο Κ , άρχισε να ραγίζει με τα γε
γονότα του Χημείου, όταν το Κ Κ Ε Εσωτ. και η ΕΔ Α άρχισαν
να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον για τον χαλασμό που γινόταν
γύρω τους. To Κ .Κ .Ε . για ένα μεγάλο ακόμη χρονικό διάστη
μα δεν ενδιαφερόταν παρά μόνο για τα δικά του, εκδηλώνον
τας (όσον αφορούσε τα υπόλοιπα) την εμπιστοσύνη του στις
αποφάσεις της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης. Χαρακτηρι
στική είναι η αντιμετώπιση από το Κ Κ Ε και τον «Ριζοσπά
στη» των επεισοδίων της Επιτροπής για το Στρατό (Οκτ. 83),
της επίσκεψης Λεπέν (Δεκ. 84) και του Πολυτεχνείου 85,
όπου η στάση του Κ Κ Ε , αν όχι καθαρά συναινεντική, είναι
τουλάχιστον στάση ανοχής στις γκλομπιές και τα δακρυγόνα
που τα νταβραντισμένα παλικάρια της Ε Λ .Α Σ . μοίραζαν
απλόχερα δεξιά κ ι αριστερά. Ευτυχώς για το Κ Κ Ε , η στάση
του άρχισε να αλλάζει μετά τις φοιτητικές καταλήψεις του ’87
(όπου ξαναανακάλυψε μετά από χρόνια την καταστολή), με
αποκορύφωμα βέβαια, την επίσημη συμπαράσταση στις δίκες
Μπουκουβάλα-Βογιατζή τον περασμένο Νοέμβρη και Σμυρναίου-Μαρίνου τον Απρίλη (μήπως επειδή φέτος είναι και
χρονιά εκλογών;)
Παρά το άνοιγμα που γίνεται από την επίσημη Αριστερά
προς τα θύματα των σκευωριών και της καταστολής και παρά
το ότι μερικές από τις σκευωρίες καταρρέουν και μερικές από
τις δίκες λήγουν αθωωτικά, το βασικό πρόβλημα παραμένει:
οι υπόδικοι από ένα σωρό περιπτώσεις συνεχίζουν να είναι
«όμηροι», αφού οι περισσότερες δίκες πηγαίνουν από αναβο
λή σε αναβολή και μάλιστα οι «συνθήκες ομηρίας» τους όλο
και χειροτερεύουν μιας και η ημερομηνία, που θα εκδικαστεί
τελικά η υπόθεσή τους, όλο και απομακρύνεται, οπότε και
χάνονται μέσα στα καινούργια γεγονότα. Επιπλέον, ουσιαστι
κά παραδίδονται «ως έχουν» στην νέα πολιτική κατάσταση
της 19ης Ιουνίου 1989 - η οποία, φυσικά, δεν πρόκειται να
τους συμπεριφερθεί ευνοϊκότερα από εκείνη που τους οδήγη
σε στα κρατηρήρια και στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Γιώργος ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Αρίστος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οι στόχοι της «Αλλαγής» είναι καθαροί: Ο πονοκέφαλος
που προκαλείται από «ευαίσθητες» ομάδες θεραπεύεται, είτε
με ασπιρίνη είτε «καλύτερα» με κόψιμο του κεφαλιού. Έτσι,

υ π ό θ ε ση ς

«αλλαγή» δεν σταματάει μόνο στην επίθεση και ομηρία στελεχών και ανθρώπων του «χώρου». Η ίδια πο
λιτική (ίσως με πιο βάρβαρο πρόσωπο) συνεχίζεται
και σε κάποιους άλλους ευαίσθητους κοινωνικά χώρους, που
όμως η «συναίνεση» των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων
είναι δεδομένη. Παραδείγματα υλοποίησης αυτής της πολιτι
κής, κλασικά μάλιστα, είναι η επέμβαση στους χώρους των
«χούλιγκαν» και των «ροκάδων».
Πρώτος κανόνας εδώ, η λαϊκή παροιμία «όπου μπορεί να
πέσει ράβδος, γιατί να πέσει λόγος;» Παραδείγματα πρακτι
κής εφαρμογής, τα κάθε λογής επεισόδια που γίνονται κάθε
Κ υριακή μέσα και έξω από τα γήπεδα, ακόμη και χωρίς πρό
κληση με μοναδικό σκοπό την απόδειξη της «πολεμικής ετοι
μότητας» των Μ Α Τ -Μ Ε Α . Κορυφώσεις τω ν στιγμών αυτών
έχουν ζήσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, της Νέας Φιλαδέλ
φειας, η Καλογρέζα και η Τούμπα κυρίως, χωρίς όμως να
αποκλείονται τα υπόλοιπα γήπεδα (ποδοσφαίρου και μπάσκετ). Ακόμη, οι κάθε λογής επιδείξεις της σκοπευτικής «δει
νότητας» των «οργάνων» ενάντια σε εποχούμενους σε «πα
πάκια», ανήλικους διαρρήκτες κλπ., επιβεβαιώνουν τη
σκλήρυνση της γραμμής αυτής, ιδιαίτερα σε χώρους που δεν
έχουν προσβάσεις στα MASS M E D IA αλλά κυρίως δεν διαθέ
τουν τη συναίνεση του «μέσου, εχέφρονα, κοινωνικού αν
θρώπου».
’Οταν δε, ο κόμπος φτάνει στο χτένι και η ωμή βία αποδεικνύεται ανίσχυρη στις αντιδράσεις των ομάδων αυτών, τότε
εφευρίσκονται ποινές που θυμίζουν «1984» και, βέβαια,
αθρόες παραπομπές κατασκευασμένων «ενόχων» σε δικα
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΝΤΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1} Καταλήψεις βητών *11
(Βαλτετσίου, Ν. Ηράκλειο)
2) Χημείο 1H-32
(ξυλοδορμάςχοψιέ)
3} Ποσαλιμάνι 13/3/82
15/3.32

5
f t δίωξη οοκήθηκε οτις 20/1012)

“

3

7
7

11

4) Πορεία Επιτροπής yw το
Στρατό
(Προπύλαια 14/10.33)

32

5] · Enntïpnen Αριτής» οε
Εξάρχειο1-5/ΐαϊ4

»150

18

6

4

() Επίσϊίψη Amt»
(Κάραβελ 4/12,14)

7} Επίσκεψη λεπέν
(Πολιορκία γραφείων
«Ρήζας»)

ί) Φ0(Τ. Εκλογές IS
(Νομική 21/135)
9) Νόμος γατηνοφισοκόλ·
ληαη (άνοιξη 1985)

ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ
ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
Η

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΑΑΗΦΘΕΝΤΟΝ

-170

:

-10

3

-120

14

12) Πρώτη κατάληψη Χημείου
(9-14/5/85)

20

16

13) Δεύτερη κατάληξη
Χημείου (17*13/11/35)

37

37

10) Ομιλία Μιμσοτάιη 5/485
(επεισόδια σταΕξβρχεκι)
11) «Επχιίρηβη Αριτής» ο ι
Εξάρχοο 2S/4-1/Sa935

14) Κατάληψη Πολυτεχνείου
35

οποροδικές
συλλήψεις

5της
Επιτροπής
Κατάληψης

15) Z u y p i'O u .tU t.'K
(Πόρτο της Γ. Παηονδρέοιι)

11

11

15) Επίσκεψη Ιουλτς [25/3.15)

11

1;

17) ΔιοδήλωοηγιοΤοερνομηίλ
(Προπύλαια 12515)

4

4

11) Διαδήλωση t u Τοερνομπϊΐ
(0|ώ<«α,11ΑΚ)

»60

39

11

11

19) θεοσολονίκη 22/5/88
20) Κατάληψη * Μ Ι θια^ίχης
(Ιούνης'Κ)
21) Υπόθεση Κ,Ιατροπούλου
(Ιουλ-’Μ)
22) «Ξεχαβάριομο» Εξαρχείων
(Άνοιξη-Κολοκοίριίδ)

δεκάδες

1

11

1

250-300

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

2κ3χράνια
(χωρίς ανασταλτικό
αποτέλεσμα)

3οεφυλάκιοη

ΧάρηοεΜοιραάανάτο και μετά νέα
καταδίκη του θανά
του οε 10 μήνες.

αντίσταση, περιύβρι
ση, σωματικές βλάβες

11x4-5 μήνες

11x4-5 μήνες

ΕΛΗΞΕ

—

—

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

παράνομη
συγκέντρωση
περιύβριση

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Δικάζονται κατά
ομάδες και αθωώνο
νται, εκτός από μια
ομάδα που καταδικά
στηκε σε 6 μήνες.

Αθώωση (και αυτών
που καταδικάστη
καν)

:

ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΕΙ.

φθορές,κλοπές

1x8 μήνες

Παράνομη
αφισοκόλληση

’Οσοι έχουν δικα
στεί οθωώνονται

δατάραξη κοενής
ειρήνης εξύβριση

1χ5μήνες

—

ΕΡΡΕΜΒ.

στάση, αντίσταση,
φθορές, εξύβριση, κλπ.

8x4 μήνες

αθιϊωαη,
(Μάης’88)

ΕΛΗΞΕ

οπλοκατοχή
φθορές, κλπ.

εκκρεμουν

ΑΛΛΕΣ ΕΛΗΞΑΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

—

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

κατοχή όπλων κι
εκρηκτυών (μολότωφ)
Φθορά ξένης
ιδιοκτησίας
;

:
ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

μεμονωμένες δίκες
και καταδίκες μέχρι
5 μήνες

1x11 μήνες

~

ΕΚΚΡΕΜΒ

1x7 μήνες

-

ΕΚΚΡΕΜΒ

ηερκΰβριση

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

(απόπειρα ανθρωπο
κτονίας) χρήση εκρη
κτικών υλών κλΛ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

;

7x1 χρόνο

;

υπόθαλψη εγκληματία
κατοχή ναρκωτικών

—

βαριές σωματικές
βλάβες κλοπές οστυν.
περιστρόφων

24) Υηόβαοη Καλογρόΐας
Α* μέρος (ΜαρίνοςΖρυρναιος 1/1Δ17)

2

2

(0 μισός ποινικός
κωδικός)

25) ΥπάβεοηΚαλογρέζος
Β' Μέρος (Μπουιουβάλος,
Βογιατζή 3/10.17)

2

2

26) Νέο Υπόθεση Βογιατζή
(ναρκωτικό)

-

1

λαθρεμπόριο ναρκω
τικών

1

απόπειρα εμπρησμού

*

—

:

;
2:

;
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

αηάπειρα ανθρωπο
κτονίας εμπρησμός
περιπολικού

““

1

4x3-10 μήνες

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

απόπειρα εμπρησμού
ν.4000περίτεντυμπο*
κομού

23) Πολυτεχνείο Ή

27) Ερπρηαρός Τρόιαζας στην
Ιπποιράτους (3/9/88)

11x30-40 μήνες

ορχιχά. Απόπειρα
κατάλυοης tou πολι
τεύματος
οργάτερα, μικρότερες
κατηγορίες

6

Διάφορες
ομάδες
(αριστεριστές
ΚΝίιες. Ρη
γάδες.
Οιχοδόμοι).

ΕΦΕΤΕ10

βαριές σωματικές
βλάβες

Εξύβριση
αντίσταση

126

12

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΙΚΑΣΗ

1x13,5 χρόνια

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

;
ΦΥΛΑΚΗ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
(αποφυλακίστηκαν
τονλπρ.1989)
Ιχβμήνες
(για πλαστογραφία)

ΕΛΗΞΕ

“

ΕΚΚΡΕΜΒ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

πέρα από την εξασφάλιση της «συναίνεσης» της κοινωνίας
για τις τακτικές και μεθόδους δράσης του κράτους, (πόσο με
λανί έχει χυθεί για την «συνεργασία» αστυνομίας-πολιτών,
όλοι το γνωρίζουμε), η πολιτική αυτή αποτέλεσε και αποτελεί
«πρόβα τζενεράλε» για την ευρύτερη καταστολή του μετά το
’85 διογκούμενου λαϊκοού κινήματος (εργατικού κλπ.). Πόσο
συνηθίσαμε την καθημερινή παρουσία των Μ Α Τ -Μ Ε Α σε
κάθε απεργία και έξω από τα εργοστάσια; Τ ι μεγέθιους αντι
δράσεις υπήρξαν ενάντια σ’ όλες αυτές τις επεμβάσεις που, το
μόνο που δεν έκαναν, ήταν να δούμε τα Μ Α Τ να χειρίζονται
μηχανές σε «γραμμές παραγωγής».
Θυμάται κανείς τον Μαυροειδή, εργάτη που υπήρξε θύμα
της «αλλαγής» ή την φυλάκιση των εργατών στη Χ ίο εξαιτίας

ΜΑΚΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ

Πολιτική μαρτυρία δυο «ομήρων»
X ο Π Α Σ Ο Κ σ αν κ υ β έρ ν η σ η , ο Α νδ ρ . Π απ α νδ ρέου κ α ι οι π έριξ αυτού, όταν το ’81 α νελά μ βαναν τη δ ια χείρ ισ η της εξουσ ίας ήθετα ν σ αν πρώτιστο στόχο τον εκσ υγχρονισ μό, τη ν
εναρμόνισ η της ελ λη ν ική ς π ραγματικότητας - σ ε κ ο ινω νικ ό επ ίπ εδ ο - μ ε εκ είν η ν της
π ροηγμένης καπ ιτα λισ τικής Ευρώ π ης. Η ευρωποποίηση ή τα ν ο άξονας τω ν εντολώ ν του
δ ιεθ νο ύ ς κ εφ α λ α ίο υ , τω ν οποίων τη ν πραγμάτω ση ε ίχ ε α να λά β ει η Κ υβ έρ ν η σ η Π Α Σ Ο Κ .
Κ α ι σ ε κ ο ινω νικ ό επίπεδο γ νώ ρ ιζα ν όπ θ α συναντούσαν εμπόδια ανυπ έρβλητα.
Γ ια λόγους ιστορικούς, π αραδοσιακούς, χα ρα κτηρολογικούς, φ ιλοσ οφ ικούς, λόγους
νοοτροπίας κ .ά . ο ελ λη ν ικό ς λαός δ ια κ α τέχ ετα ι από μ ια δ ιά χυτη όσο κ α ι δ ια ρ κ ή α ντικρ α τικ ή δ ιά θεσ η. Η εξουσ ία, το κράτος κ α ι περισσότερο εμφ ανώ ς τα εκ τελ εσ τικ ά της όργα να
(σώ ματα α σ φ αλεία ς κ .α ) ουδέποτε κ α τά φ ερ α ν ν α π είσουν τους πολίτες α υτή ς της χώ ρας
ότι υφ ίσ τα νται, λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν γ ια το σ υμ φ έρον του κ ο ινω νικ ο ύ συνόλου, προς όφ ελος της
ελ λη ν ική ς κοινω νίας.
Η αντιπ αλότητα εξουσ ίας-κοινω νίας στην ελ λ η ν ικ ή π ραγματικότητα φ α ν τά ζει πρωτόγο
ν η όσο κ α ι επ ικίνδ υνη γ ια τη σ ύγχρονη καπ ιτα λισ τική ισοπ εδω πκή Ευρώ π η.
Ε ξ α ρχής λοιπόν το Π Α Σ Ο Κ α νέλ α β ε α φ ενός τον εξω ραϊσμό της εκ τελ εσ τικ ή ς εξουσ ίας
(α υξήσ εις μ ισ θο λο γικώ ν αποδοχών, κα μ π ά νιες α να β ά θμ ισ η ς το υ η θ ικ ο ύ κ ό ρ ο υ ς τω ν
α σ τυνομικώ ν, του στρατιω τικού λειτουργήμα τος κ.α .) α φ ’ ετέρου τη ν π ροπ αγανδιστική
π ροσπάθεια γ ια κ ο ιν ω ν ικ ή αποδοχή του κρ ά τους κ α ι τω ν οργάνω ν του . Σ τη ν τελ ευ τα ία
α υτή προσπ άθεια οι σοβαρότεροι αντίπ αλοι, ανταγω νιστές αυτής της κ α τεύ θ υ ν σ η ς βρί
σκονταν στους κ ο ινω νικο ύς εκ είν ο υ ς χώ ρους που δ εν ασ π άσ θηκαν ο ύ τε προς σ τιγμή τον
σοσιαλισμό κ α ι τη ν Α λ λ α γ ή του Α . Π απ α νδ ρέου. Τ έτο ιο ι χώ ροι κο ινω νικ ο ί -π έ ρ α από
προσωπικές περιπτώσεις ατόμω ν, δ ιανοουμένω ν κ .α .- ήτα ν ε κ είν ο ι της εξω κο ινο β ο υλευ
τικής, της ά κρ α ς αριστερός, ο επ αναστατικός ερ γ α τικό ς χώ ρος όσο ία ο χώ ρος ο α νπ εξουσιαστικός. Ε π έλ εξε λοιπόν η κυ β έρ ν η σ η το χτύπ ημα το υ χώ ρου α υτού στα πρόσωπα σ υγ
κ εκ ρ ιμ έν ω ν κ ά θ ε φ ορά ατόμω ν, σαν χτόπ ημα-π ρόληψ η το υ ευ ρ ύ τερ ο υ κ ο ινω νικ ο ύ κ ιν ή 
ματος. Έ ν α κο ινω νικό κ ίν η μ α το οποίο αφ υπ νιζόταν κ ά θ ε φ ορά που έν ιω θ ε ν α το «ακουμπά» η κ ρ α τικ ή βαρβαρότητα στα πρόσωπα δικώ ν του ανθρώ π ω ν. Κ α ι τούτο, β έβα ια απο
τελ εί τη ν αισιόδοξη, εν θ α ρ ρ υ ν τικ ή π λευρά σε κ ε ίν η της χρονοβόρας κ α τά π εριόδους σ υρ
ρίκνω σ ης μα ς μ έσ α στις α ίθο υσ ες τω ν δικασ τηρίω ν κ α ι στις εξα ν τλ η τικ ές επιτροπές σ υμ
παράστασης. Κ α ι βεβαίω ς π ερισσότερο ελπιδοφόρο είν α ι το όπ μ έσ α σ’ α υτές π ς δ ια δ ικ α 
σ ίες μπ ορούμε ν α σ υγκεκρ ιμ ενοπ οιήσ ουμε τη δ ύνα μ ή μας, τη ν οργάνω σή μας, ν α θ ε μ ε 
λιώ σ ο υμε απ οτελεσματικότερα τον κο ινω νικό , επ αναστατικό αγώ να μας.
Μ άκης Μ Π Ο Κ Ο Υ Β Α ΛΑ Σ

Η ομη ρ ία κ ο ινω νικώ ν αγω νιστώ ν, δ εν ε ίν α ι μ ια απλή υπ όθεση, στο βα θμό που αποτε
λ ε ί π άγια δια δικα σ ία χειραγώ γησ ης, π ειθάρχησ ης κ α ι εξόντω σης τω ν κ ιν ή σ εω ν ή τω ν
κινημά τω ν, που αναπ τύσσονται από έν α ν πολιτικο-κοινω νχκό χώ ρο, που ο ρίζεται ως ανπ εξουσιασ τικός.
Η προσπ άθεια ποινικοποίησης π ολιτικώ ν αγώ νω ν κ α ι κο ινω νικώ ν συμπ εριφ ορώ ν απ’
το ελ λ η ν ικ ό μπ λοκ εξουσ ίας κ α ι τους δ ια χειρισ τές του, σ υναρτάται ά μεσ α μ ε τη ν περιστο
λ ή τω ν π ολιτικο-κοινω νικώ ν δ ικα ιω μά τω ν μ ε στρατηγικό στόχο τη ν εκ μ η δ ένισ η τω ν κ ο ι
ν ω νικώ ν ανπστάσεω ν.
Η κ υ ρ ια ρ χ ία του δέους κ α ι του τρόμου απ ένανπ στο Ν Ο Μ Ο , η α να σ φ ά λια κ α ι η π αραί
τησ η, ο ατομισμός κ α ι η π αθηπ κοπ οίηση, η κ ο ιν ω ν ικ ή α δ ρ ά ν εια κ α ι ο κο ινω νικό ς εκ φ α στσμός, είν α ι σ υ ν θή κ ες, που επ ιβάλλονται μ έσ α κ α ι απ’ π ς δ ικα σ τικές εκκρ εμ ό τη τες, απ’
τη ν απ ειλή της μ ελ λ ο ν τικ ή ς συνάντησής σου μ ε τους μ ηχανισ μούς της π οινικής δ ικα ιο σ ύ
νης.
• Έ χο ντα ς γ νω ρ ίσ ει π ς δ ια δ ικ α σ ίες α υ τές στο πετσί μου.
• Έ χ ο ν τα ς νιώ σ ει τη δ ύ να μ η ενός κ ιν ή μ α το ς α λλ η λεγγ ύη ς, που α ντισ τέκ ετα ι κ α ι ν ικ ά ·
φρονώ , όπ η οργάνω ση όσων α ντισ τέκονται σπς επ ιλογές τω ν δ υνά μ εω ν της π αγκόσμιας
κυρ ια ρ χ ία ς, είν α ι προϋπ όθεση γ ια τη ν αντιμετώ πιση, τω ν όποιων μ εθο δ εύ σ εω ν εξόντω 
σης τω ν ανπ στάσεω ν τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Κ οινω νίας.
Κ λέα ρ χο ς Σ Μ Υ Ρ Ν Α ΙΟ Σ

της απεργίας;
Μάλλον παραμένει επίκαιρο το σύνθημα των αναρχικών.
«Ό ταν οι μπάτσοι σκοτώσουν τα παιδιά σας, τότε θα βγείτε
από τα κλουβιά σας». Ενόψει δε της νεφελώδους κατάστασης
που επικρατεί στην πολιτική σκηνή, ίσως θα έπρεπε να ειδωθεί ξανά συνολικά το ζήτημα του νομικού πλαισίου που αφή
νει πίσω της αυτή η οκταετία
Πλαίσιο που εύκολα και χωρίς καμιά αντίδραση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, στην πιο στυγνή του μορ
φή, όταν μάλιστα αυτός θα βγει νομιμοποιημένος μέσα από
εκλογικές διαδικασίες. «Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες» λοι
πόν, αλλά «γρηγορούν»;
Γιώ ργος Κ Α Ρ Α Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ
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ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

ΧΩ ΡΙΣ ΓΚΑΛΟΠ

Ψήφους
στους ξένους
■ Το ζήτημα της ψήφου οτους
αλλοδαπούς, που απασχόλησε
μετά από εισήγηση των σοσιαλι
στών το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο, είχε ήδη προταθεί και από • άκουσον, όκουσον-την ίδια την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ήδη από
; τον Δεκέμβρη του 88 πρότείνε
το εκλογικό δικαίωμα για ευρωπαίους (ΕΟΚ) πολίτες στις δημο
τικές εκλογές. Οι πολιτικά ανώ
δυνες αυτές εκλογές θα φρον
τίσουν στο μέλλον να ξεπλύνουν
δημοκρατικά το ευρωπαϊκό πρό
σωπο -μέσα στα ευρωπαϊκά του
πλαίσια, φυσικά. Η Επιτροπή
προτείνει την «προσεκτική και
σταδιακή εφαρμογή· του μέ
τρου για την «οικοδόμησή της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πα
ραπέρα προώθηση της δημιουρ
γίας της Ευρώπης των πολιτών·.
Στη συζήτηση στην Ευρωβου
λή πάντως, αντίρρηση είχε ο
βουλευτής του Ουράνιου Τόξου
Μπένι Χέρλιν. Αφού συνέδεσε
την αναζωπύρωση του ρατσι
σμού με την αποστέρηση των
πολιτικών δικαιωμάτων των ξέ
νων, κατήγγειλε την πρόταση για
παροχή ψήφου μόνο σε αλλοδα
πούς από χώρες-μέλη της ΕΟΚ
_ ως επικίνδυνη ένδειξη ενός
νέου «μεγαλο-εθνισμού» -το
«οχυρό Ευρώπη» καταντά έτσι,
ακόμα και στο ζήτημα των δημο
κρατικών δικαιωμάτων των αλλο
δαπών, όχημα του Ευρω-πατριωτισμού. Ο πράσινος βουλευτής
υπογράμμισε την ισότητα ; των
: ανθρώπων στον τόπο όπου ζουν
και εργάζονται. Υπάρχουν ακόμα
10 εκατομμύρια πολίτες που
- ζουν σήμερα στην ΕΟΚ αποκλει
σμένοι από κάθε πολιτικό δι
καίωμα.
Τι ισχύει όμως σήμερα και τι θα
ισχύσει στο άμεσο μέλλον για
; τους εκτός ΕΟΚ ξένους μετανά
στες; Από το 85 υπάρχει ήδη η
συμφωνία του Σχένκεν μεταξύ
Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου,
Ολλανδίας και Λουξεμβούργου, ’
που για να ανοίξουν τα εσωτερι- '
κά τους σύνορα συνεργάζονται
κεκλεισμένων των θυρών για να
ενισχύσουν «τα κενά στην εσω
τερική τους ασφάλεια· σε θέμα
τα κοινής αστυνομίας, ασύλου,
/μεταναστών και τρομοκρατίας.;
Πρόκειται για μια παράλληλη μι
κρότερη ομάδα τύπου TREVI. Οι.
συζητήσεις που σκοπεύουν να
καταλήξουν ως το 1990 περιλαμ: βάνουν - αμοιβαία ' - ανταλλαγή
πληροφοριών, την καθέρωση
ενιαίας μηχανογραφημένης βί: ζας εξόδου,· κοινές διαδικασίες
αναζήτησης-καταδίωξης και στενή πολιτική συνεργασία. Ανάλο
γες συμφωνίες ετοιμάζονται με
την Αυστρία, Ιταλία και Ελβετία.
Σ.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
■ Η σύνοδος των αρχηγών κρα
τών του ΝΑΤΟ που θα γίνει στα
τέλη Μαΐου στις Βρυξέλλες θα
σταθεί σίγουρα στο ύψος της
40ής επετείου με τις απαραίτη
τες προπόσεις, ευχές κλπ., ενώ
αναμένεται και ένας ικανοποιη
τικός συμβιβασμός για όλες τις
νατοΐκές πλευρές: Ο εκσυγχρο

Η παράδοση
του Χαμντάν

■ Αν μπορούσε ο Παλαιστίνιος
αγωνιστής Μωχάμετ Χαμντάν (ή
«Ρασίντ») να συμμετάσχει στο
νισμός των πυρηνικών πυραύλων γκάλοπ για την ψήφο των ξένων
μικρού βεληνεκούς θα γίνει* εργατών και προσφύγων του
συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί προηγούμενου τεύχους του
ένας νέος τύπος πυραύλου με Σχολιαστή, σίγουρα θα ψήφιζε
βεληνεκές μικρότερο των 500 χι ΠΑΣΟΚ. Ό χι γιατί πιστεύουμε
λιομέτρων σε αντικατάσταση ότι τρέφει κάποια ιδιαίτερη συμ
του πυραύλου Λανς -η απόφαση πάθεια στην κυβέρνηση που τον
όμως για την ανάπτυξή του στην έβαλε στη φυλακή, αλλά επειδή
Ευρώπη θα ληφθεί το 1991! το μέλλον διαγράφεται αρκετά
Πρόκειται στην ουσία για συμβι μελανό με την ανάληψη της κυ
βασμό στο πνεύμα της διπλής βέρνησης από την Ν.Δ. Να πώς
απόφασης του ΝΑΤΟ της'προη έχουν οι εξελίξεις της υπόθεσής
γούμενης δεκαετίας που απο του: Στις 18 Απρίλη εκδικάστηκε
φάσισε την εγκατάσταση των στον Άρειο Πάγο η αίτηση της
Κρουζ και Πέρσινγκ. Αναμείνατε κυβέρνησης των Η .Π Α για την
την επεξηγηματική αρθρογρα- έκδοσή του. Το κτίριο ήταν ζω
φία στα μαζικά μέσα που θα υπε σμένο με αστυνομικούς, οι τα
ραμύνεται αυτού του ειρηνόφι ράτσες των γύρω πολυκατοικιών
λου μέτρου.
ήταν πήχτρα από ακροβολιστές
Στο μεταξύ προχωράει και η και η αίθουσα του δικαστηρίου
φιλειρηνική αμυντική ένωση της γεμάτη από ΜΕΑτζήδες (με αυ
ΕΟΚ: Με τον στρατιωτικό άξονα τόματα παρακαλώ) και ΑμερικάΒόννης-Παρισιού, τις δραστή νους (παρατηρητές;). Μ’ όλο που
ριες προσπάθειες της Δυτικοευ οι συνήγοροι Σ. Φυτράκης, Δ.
ρωπαϊκής Ένωσης -που θα Βαγιανού και Ν. Κωσταντόπουασχοληθεί τώρα καϊμε την ελλη λος απέδειξε με κάθε επιχείρη
νική και τουρκική συμμετοχή- μα ότι η υπόθεση «Ρασίντ» ήταν
. και τις υλικές δυνατότητες που σκευωρία στημένη από το F.B.I.
. προσφέρει η Ενιαία Αγορά για (και ίσως την ιαπωνική κυβέρνη
διευρυμένη έρευνα, παραγωγή ση) για τον συγκεκριμένο αγωνι
και εμπόρευση των χρειωδών στή, τον Χαμντάν, το δικαστήριο
εξοπλισμών για πολέμους. Η , ασχολήθηκε περισσότερο με το
ενωμένη Ευρώπη έχει έτσι τις τυπικό παρά με το ουσιαστικό
βάσεις για να γίνει η τρίτη στρα μέρος του ζητήματος. Οι εισαγ
Αυτές οι εκλογές έχουν πράγματι πάρα πολλούς λόγους
τιωτική
υπερδύναμη.
γελέας πρότείνε την έκδοση και
να μείνουν στην Ιστορία. Η κατάρρευση μιας κυβέρνησης,
το δικαστήριο θα ανακοινώσει
όταν μάλιστα συνοδεύεται από την απόρριψη και του τελευταίου
φύλου συκής, δεν είναι βέβαια συνηθισμένο φαινόμενο. Ούτε■ Στη δίκη του Γ. Κουρή σχετικά την απόφασή του στις 12 Μάη.
με ,την αντιστασιακή προσφορά Πολύ αργά, μιας και η «υπηρε
βλέπει κανείς καθημερινά «θαύματα» σαν την αναβάπτιση ενός
του Αγγ. Έβερτ, διευθυντή της σιακή» κυβέρνηση που θα αναολόκληρου Μητσοτάκη, που στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ των
Αστυνομίας Πόλεων επί κατο λάβει μετά μερικές μέρες, θα
Πασοκοκοσκωτικών σκανδάλων μπήκε αποστάτης για να βγει
χής, κατέθεσαν μάρτυρες που προτιμήσει να αποφύγει αυτή
αναδρομικά αντιαμερικάνος και κρυπτοφιλοκομμουνιστής. Η
διασώθηκαν χάρις στον κ. Έ την ευθύνη και θα την πασάρει
συγχώνευση εξάλλου του «σταλινισμού με ανθρώπινο πρόσωπο»
βερτ. Δεν κατέθεσαν όσοι δεν στην κυβέρνηση της 19 Ιουνίο.υ
με την αντικομμουνιστικό μετεξελιγμένη εκδοχή της Ανανέωσης,
έτυχε να διασωθούν. Διαβάστη 1989, την (επερχόμενη) κυβέρ
συγχώνευση που κλείνει μια εικοσαετή περίοδο διάσπασης της
καν όμως δηλώσεις των κ.κ. Κύρ-' νηση της ΝΔ.
επίσημης Αριστερός, έχει κι αυτή να διεκδικήσει τη δική της ιστο
κου καΓΦλωράκη. Ο ιδιοκτήτης
Α.Γ.
ρική μοναδικότητα.
της Αυριανής είχε υποσχεθεί να
Όμως, για το στενότερο χώρο της εκτός τειχών Αριστεράς, οι
ζητήσει συγγνώμη «αν καταθέ
εκλογές που έρχονται κινδυνεύουν να περάσουν στην Ιστορία
σουν ο Φλωράκης και ο Κύρκος
για ένα τελείως διαφορετικό λόγο:
.
άτι
ο Αγγ. Έβερτ ήταν αντιστα
Για πρώτη φορά σήμερα -μ ε τη σεβαστή εξαίρεση όσων από
σιακός·. «Κακώς τον μεταχειρί«θέση αρχής» δεν ψηφίζουν, ούτε ψήφισαν ποτέ κανέναν- όσοι
ζονται έτσι. Είχε κατά τη διάρ
ανήκουν σ’ αυτό το χώρο της Αριστερός βλέπουν να διεκδικούν
κεια της Κατοχής αντιστασιακή
την ψήφο τους όχι μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αλλά και
προσφορά·, δήλωσε ο κ. Φλω
ψηφοδέλτια που κυοφορούνται στον ίδιο τους το χώρο.
ράκης. Πρόκειται για ακραία
Χωρίς πρόθεση να αδικηθούν κάποια κόμματα της Άκρας Αρι
μορφή αντιαυριανισμού; Ή για
στερός που σε όλες σχεδόν τις προηγούμενες εκλογές έδωσαν
χειρονομία
καλής θέλησης προς
το παρόν, η φετεινή εκλογική μάχη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες
. τις νέες πολιτικές δυνάμεις στην
που την καθιστούν ποιοτικά διαφορετική:
εποχή της αλλαξοκαιριάς; Ο κ.
Η πρώτη είναι πως η διάσπαση του ΚΚΕ Εσωτ. πλούτισε τον
Έβερτ
πάντως δήλωσε: «Στη δίεξωκοινοβουλευτικό χώρο με μια ανανεωτική κομμουνιστική συ
νιστώσα: Το ΚΚΕ Εσωτ. - Ανανεωτική Αριστερά που κατεβαίνει ' κη αυτή δόθηκε η ευκαιρία νά·
διαπιστωθεί το μεγαλείο της
αυτόνομο στις εκλογές αναζητώντας παράλληλα μια οικολογική
Εθν. Αντίστασης που ήταν υπό- .
(«εαρινή» ή όχι) διάσταση.
θέση όλωντων Ελλήνων ανεξάρ
Η δεύτερη ιδιομορφία είναι ο τρόπος συγκρότησης,, «από τα
τητα από ιδεολογική και πολιτική ;■
κάτω», τόσο της Εναλλακτικής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης
τοποθέτηση. Η δίκη έδωσε την
(ΕΑΣ), όπου στα πλαίσιά της ξεπεράστηκαν μακρόχρονες ιδεολο
ευκαιρία να παρουσιαστεί μια
γικές περιχαρακώσεις, όσο και της Οικολογικής Εναλλακτικής Έ 
νέα ύψη της πολιτικής ζωής του ·
νωσης Πολιτών. Και τα δυο αυτά σχήματα, ανεξάρτητα από την
τόπου μας. Πολιτικοί ηγέτες
ενδεχόμενη εκλογική συνεργασία τους, έχουν έντονες αναφο
όπως ο X. Φλωράκης κ α ί ό Λ.
ρές στις διαδικασίες βάσης και στη δυναμική των κινημάτων.
Διεκδικούν την εκλογική καταγραφή όχι μιας συμμαχίας πολιτι , Κύρκος μίλησαν και εξήραν τη ·,
δράση του πατέρα μου την πε
κών δυνάμεων, αλλά μιας διαφορετικής (επαναστατικής ή οικο
ρίοδο της Κατοχής παρά την εν
λογικής) κοινωνικής πρακτικής. Η διάσταση αυτή αποτελεί ένα
συνεχεία αντιδικία·.
ελπιδοφόρο στοιχείο που μπορεί να παραμείνει σαν καθαρά κέρ
δος μετά τις εκλογές, ανεξάρτητα μάλιστα από το όποιο εκλογικό
■ Στο προηγούμενο τεύχος μας
αποτέλεσμα.
■είχαμε εκτενή αναφορά στην πε-,
Το τίμημα, η δυσκολία επιλογής που κάμποσοι σύντροφοι θα
ρίπτωση του φοιτητή Κώστα
νιώσουν μπροστά στα διαφορετικά ψηφοδέλτια του χώρου που
Γρίβα που διατάχτηκε η προφυθεωρούν δικό τους δεν είναι νομίζω υπερβολικό...
λάκισή του με το χαρακτηρισμό
Κ.Β.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το τίμημα της
πολυφωνίας

□

ΕΥΠ
ως «δυναμική απειλή κατά της
έννομης τάξης» και παραπέμπεται με βαρύτατες κατηγορίες,
παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία
εναντίον του είναι ανύπαρκτα,
και το σημαντικότερο: δεν υπάρ
χει κανένα υλικό αποτέλεσμα
(βλάβη σε ανθρώπους ή πράγμα
τα) από την πράξη που φέρεται
να έχει κάνει ο φοιτητής. Αν συ
νεχιστεί αυτή η μεθόδευση όχι
μόνο οδηγείται στην εξόντωση
ένας νέος, κυριολεκτικά για το
τίποτα, αλλά δημιουργείται και
ένα νομικό και πολιτικό προη
γούμενο που θα διευκολύνει την
ποινικοποίηση ευρύτερων κοι
νωνικών πρακτικών. Γι’ αυτό το
λόγο, η συμπαράσταση που πρέ
πει να εκδηλωθεί σ' αυτή την πε
ρίπτωση δεν θα είναι μόνο «αν
θρωπιστικού» χαρακτήρα. Πρό
κειται για υπόθεση με σαφή πο
λιτικό χαρακτήρα που πρέπει εγ
καίρως να επισημανθεί από κόμ
ματα και κινήσεις της αριστεράς.
Κάποια πρώτα δείγματα ευαι
σθησίας είχαμε ήδη με τη δια
μαρτυρία του Κεντρικού Συμ
βουλίου της ΕΦΕΕ. Περιμένουμε
την κλιμάκωση της φοιτητικής
αντίδρασης, και την ευαισθητοποίηση και των άλλων φορέων
και ομάδων.
■ Στις 19,20,21 Μάη, η ΟΣΕ ορ
γανώνει στο Πολυτεχνείο τριή
μερο συζήτησης με γενικό τίτλο
«Επαναστατικός Μαρξισμός 89».
Στο κέντρο της συζήτησης τοπο
θετούνται δυο επίκαιρα θέματα
αμφισβήτησης της δυνατότητας
του κομμουνισμού. Η περεστρόι
κα, ο προγραμματικός εκσυγ
χρονισμός των ΚΚ στη Δύση, ο
«Σοσιαλισμός της αγοράς» είναι
απάντηση στη κρίση; Εισηγητής
ο Κρις Χάρμαν, ηγετικό στέλε
χος του SWP Βρετανίας.
.
Το κοινοβούλιο καί τα εργατι
κά συμβούλια: η'θαμένη άλλη
απάντηση στο ζήτημα της πολιτι
κής εξουσίας.-Η εμπειρία και η
παράδοση του 19, ,της Γερμα
νίας, της Ουγγαρίας, της Ιτα
λίας.
- ·:
’ Παράλληλα θα οργανωθούν
άλλες δέκα συζητήσεις σε ση
μαντικά θέματα θεωρίας, τακτι
κής, προσανατολισμού για την
αριστερά. : : :
° v / Α.Ν.

Και τώρα,
«Κίνημα χαφιέδων»;
■ Στην Ελλάδα του 1989 όλα θα
μπορούσε να τα περιμένει κα
νείς, αλλά το υπό εξέλιξη «κίνη
μα των χαφιέδων» ξεπερνά κάθε
φαντασία. Όπως μας πληροφο
ρεί ρεπορτάζ των «Νέων» (15/4),
αρκετοί υπάλληλοι της ΕΥΠ
(πρώην ΚΥΠ) περικύκλωσαν επί
41/2 ώρες το κτίριο της ευαγούς
υπηρεσίας τους, διαμαρτυρόμενοι για μεταθέσεις κι αποσπά
σεις συναδέλφων τους που,
όπως ισχυρίζονται, έγιναν με
κομματικά κριτήρια. Σε ψήφισμα
που έστειλαν στον πρωθυπουρ
γό και τα κόμματα της αντιπολί
τευσης (ΝΔ, ΚΚΕ και ΔΗΑΝΑ), οι
-γνωστώ τψ τρόπψ- «εργαζόμε
νοι» της ΕΥΠ αναφέρουν ότι «ο
διωγμός παλαιών και εμπείρων
συναδέλφων (τους), σε συνδυα
σμό με τις 400 άκαιρες και εν
πολλοίς άκαιρες κομματικές
προσλήψεις» καθώς και «η αλαζονική άσκηση της εξουσίας εκ
μέρους των διοικούντων των
ΕΥΠ», που «έκοψε κάθε δυνατή
οδό επικοινωνίας με τους συνδι
καλιστικούς φορείς (το κύτταρο
της Δημοκρατίας)» τους υπο
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οριάν Εξπρές;

■ Για τα αποτελέσματα των φετεινών φοιτητικών εκλογών
γράφτηκαν όντως πολλά: για τη
συνεχιζόμενη αλματώδη άνοδο
της Δεξιάς, για τη σχετική στα
θεροποίηση της κυβερνητικής
ΠΑΣΠ παρά τον ορυμαγδό των
■ Και ξαφνικά, μέσα στην ανατα
σκανδάλων, για τη συνολική
ραχή των εκλογών ο δήμαρχος κ.
πτωτική τάση της Αριστεράς,
Έθερτ κινητοποιείται Εκφρά
που διέψευσε πάνω απ’ όλα τις
ζοντας τα πιο «φιλικά» του αι
υπερφίαλες προσδοκίες κά
σθήματα για τον «Σχολιαστή»
ποιων ένθερμων θιασωτών του
του στέλνει προεκλογικό δώρο.
«Συνασπισμού». Απ’ την πλευρά
Ένα παλιό «τέλος», βεβαιωμένο
μας, θα αρκεστούμε στην επισή
επί-«δυναστείας» Μπέη, στηριμανση ότι, σε μια χρονιά που χα
ζόμενο στο γνωστό νόμο περί
ρακτηρίστηκε απ’ την ολοκλη
αφισοκολλήσεων (γΐα το οποίο,
ρωτική σχεδόν απουσία κινημα
μετά την άρνηση του «Σ» να το
τικών φαινομένων στο χώρο της
καταβάλλει,, υπήρξε * αθωωτική
εκπαίδευσης κι απ’ την αποκλει
απόφαση δικαστηρίου), δίνει την
στική διαμόρφωση της πολιτικής
ευκαιρία στον «νεοφιλελεύθε
συνείδησης των νέων απ’ τα
ρο» υπό παραίτηση δήμαρχο και
πρωτοσέλιδα του τύπου, είναι
προαλειφόμενο Υπουργό, να
λογική κι αναπόφευκτη η ενίσχυ
δώσει δείγματα γραφής για το
ση των συντηρητικότερων απ’
μέλλον: Κατάσχει, λοιπόν, κινη
τις πτέρυγες του, νεκροζώντατή περιουσία του «Σ», παρανο
νου πλέον, «φοιτητικού κινήμα
μώντας (κατά παράβαση δικαστι
τος». Χωρίς κίνημα μαζών, οι
κής απόφασης). Πιστεύει ο κ. Έ μάζες κι η πολιτική πάνε δεξιά.
βερτ ότι εκβιάζοντας θα πάρει
Με δεδομένο όμως αυτό το
τις 40.408 που δεν δικαιούται;
συνολικό πλαίσιο, ο υποψιασμέ
νος παρατηρητής εύκολα διαπι
στώνει ότι τα τελικά αποτελέ
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χρεώνουν «να προχωρήσουν σε
κλιμάκωση των ενεργειών τους».
Πέρα απ' την είδηση της πρόσ
φατης μετατροπής 400 ακόμα
ΠΑΣΟΚων σε επίσημους ΚΥΠατζήδες, αυτό που μένει είναι η
απορία για το πού βρέθηκε το
«κύτταρο της δημοκρατίας»(ϋ!)
στο λάκκο με τα φίδια...
Όσο για την απάντηση του
διοικητή της ΕΥΠ, Κ. Τσίμα -που
«καρφώνει» δέκα απ' τους ΕΥΠίτες συνδικαλιστές (ανάμεσά
τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο και
γραμματέα) σαν «παιδιά της
χούντας», μια και τότε (1967-72)
είχαν προσληφθεί -εδώ πια ται
ριάζει το ρηθέν «δείξε μου τους
χαφιέδες σου, να σου.πω ποιος
είσαι». Οκτώ σχεδόν χρόνια μετά
από εκείνα τα ηχηρά περί του
«λαού στην εξουσία», ομολογείται δημόσια απ’ τα επίσημα χεί
λη της (πάλαι ποτέ) «Αλλαγής»
πόσο λίγο έχει αλλάξει ο «σκλη
ρός πυρήνας» των κατασταλτι
κών μηχανισμών του κράτους τόσο λίγο, που δεν έγινε ούτε
καν αλλαγή προσωπικού...

σματα που έδωσε στη δημοσιό
τητα η ΕΦΕΕ λίγο-πολύ ικανο
ποιούν τους πάντες: τη ΔΑΠΝΔΦΚ επειδή γίνεται η πρώτη
φοιτητική παράταξη που σπάει
το φράγμα του 40%· την ΠΑΣΠ
επειδή ανεβαίνει κατά 0,5% με
τά την περυσινή και προπέρσινη
κατακόρυφη πτώση της· το «Συ
νασπισμό» επειδή δεν πέφτει
κάτω απ’ το 30% κι έτσι περιορί
ζει τις διαστάσεις της ήττας τού
το «Δημοκρατικό Αγώνα» επειδή
συγκρατιέται πάνω-κάτω στα περυσινά του επίπεδα και τις «Συ
σπειρώσεις» επειδή περιορίζουν
την υποχώρησή τους στο 1% και
κρατιούνται πάνω απ’ το 5%. Μο
ναδικοί χαμένοι του φετεινού
παιχνιδιού, οι ετερόκλητοι «Διά
φοροι», που αποτελούνται από
τις δυνάμεις του παραδοσιακού
αριστερισμού (ΚΚΕ μ-λ, ΟΣΕ,
ΑΚΕΠ) και ανεξάρτητα δεξιά, τεχνοκρατικά σχήματα. Οι τελευ
ταίοι, παρά τις συνολικές τάσεις
που μάλλον ευνοούσαν μια άνο
δό τους, έπεσαν στο μισό: 2,2%
από ένα περυσινό 4,4%. Ιδιομορ
φίες της συγκυρίας...
Τ.Κ.

■ Σε πίνακα ανακοινώσεων σε ήταν πολύ να ρωτούσαμε ποιος
διάδρομο του Άρειου Πάγου διάλεξε τόπο και χρόνο;
διαβάσαμε: «Συνεστίαση ανώτε
ρων και ανώτατων δικαστικών,
Με την ευκαιρία αυτή, εντύστις 21 Απριλίου, στο ξενοδο- πωση προκαλεί η μόνιμη (εδώ και
χείο ΚΑΡΑΒΕΛ». Ούτε λίγη φαν- αρκετά τεύχη) διαφημιστική κατασία δεν διαθέτουν οι ανώτεροι ταχώριση του ξενοδοχείου ΚΑλειτουργοί της θέμιδος. θα ΡΑΒΕΛ στο περιοδικά ΑΝΤΙ.
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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

Η μεταστροφή
των ρόλων
Λίγοι πια είναι αυτοί που αμφιβάλλουν πως η ενότητα του
επίσημου αριστερού κινήματος αποκαθίσταται με την επι
βολή της γραμμής Κύρκου στον μηχανισμό του ΚΚΕ.
Ο συνασπισμένος Κύρκος όμως παρουσιάζει σαν Ιανός κι ένα
άλλο πρόσωπο εκτός από αυτό του προοδευτικού δημοκράτη στο
οποίο μας είχε μέχρι τώρα συνηθίσει: όπως φάνηκε από τον λόγο
του στην Λαμία και από ποικίλες παρεμβάσεις-συνεντεύξεις
στον 902 (είναι προφανής η επιλογή του ακροατηρίου) χρειάζεται
κι ένα άλλο στίγμα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η πολιτι
κή πρόταση της ΕΑΡ στα πλαίσια του Συνασπισμού. Η αναφορά
στο ΕΑΜ, το παρελθόν του Γ. Παπανδρέου τον Δεκέμβρη και
τους εκτελεσμένους κομμουνιστές, δεν είναι απλά μια εκδήλωση
δημαγωγίας και πολιτικαντισμού από τον υπέρμαχο της συμφι
λίωσης και της υπέρβασης, ούτε αποτελεί πιστεύουμε μία αντικαπιταλιστική αιχμή αναγκαία την προεκλογική περίοδο.
Είναι ένα πρόσωπο -ά ΰ ο θ ι για τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ και
επιχείρημα της ηγεσίας προς τον μηχανισμό του. Η πολιτική υλο
ποίηση των στρατηγικών επιλογών επιφυλάσσει μια γελοία μετα
στροφή των ρόλων ή καλύτερα ένα παιχνίδι με τις σκιές. Ο Κύρ
κος καλείται να ενεργοποιήσει τα ανακλαστικά των αριστερών
και να αποκτήσει αντιπασοκική αξιοπιστία ενώ αντίθετα οι κου
κουέδες εμφανίζονται προσηνείς, ρεαλιστές και διευρυνσίες.
Και βέβαια οι πιο ανανεωτικές και αξιόπιστες φυσιογνωμίες της
Αριστεράς αναλαμβάνουν τις προξενιές με τους παλιούς έντι
μους αγωνιστές της δημοκρατίας Λάζαρη, Γιώτα, Μυλωνά και
πού ’σαι ακόμα. Εδώ ίσως εντοπίζεται η θεαματικότερη ανταλλα
γή των ρόλων στις συνηθισμένες προεκλογικές διανομές της
Αριστεράς. Παλιότερα οι δημοκρατικές προσωπικότητες συνοδοιπορούσαν με το ΚΚ, σήμερα η Αριστερά γίνεται δικός τους συ
νοδοιπόρος.
Οι τριγμοί που σημειώνονται στο εσωτερικό του Συνασπισμού
μάλιστα δεν εντοπίζονται μόνον στην αμφισβήτησή του από την
αριστερή ΚΝΕ, ούτε στους αντικομμουνιστέςτης ΕΑΡ αλλά καμιά
φορά και στην ανανεωτικότερη των ανανεωτών Πρώτη που λογόκρινε τις αναφορές του λόγου του Κύρκου που σημειώσαμε
πιο πάνω.
Ίσως μάλιστα τα παραπάνω να αποτελούν και αυτονόητη δια
πίστωση καθώς φαίνεται να προχωρεί έστω και με τριγμούς η
σύγκλιση και συνάρθρωση των αντιλήψεων Ανδρουλάκη και Κύρ
κου -μοχλών της ενότητας της Αριστερός. Το ουσιώδες είναι ότι
υπογραμμίζουν τον απεγκλωβισμό της επίσημης Αριστεράς από
το ΠΑΣΟΚ στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσής της στους θε
σμούς.

□

Το ζήτημα για τον Συνασπισμό δεν είναι η ενδεχόμενη κυβερ
νητική συμμετοχή. Ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ εύγλωττος σε
πρόσψατη συνέντευξη που μεταδόθηκε από την τηλεόραση:
«...Παρά φύσιν είναι το γεγονός ότι επί 7 χρόνια μας κυβερνάει
ένα μη δεξιό κόμμα με δεξιά πολιτική. Οι κεντροδεξιές κυβερνή
σεις είναι νόμιμες μεν, αντιλαϊκές δε και θα τις πολεμήσουμε
σκληρά». Στη συνέχεια βέβαια βάζει μια σειρά από όρους που
θα επέτρεπαν τη συνεργασία δυνάμεων του «προοδευτικού φά
σματος». Κάποιες ταλαίπωρες καθάρσεις και κάτι τίμια στοιχεία
του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να αποφύγει όμως κανείς την αίσθηση
ότι αυτό γίνεται από συνέπεια στο σύμπλεγμα εμφάνισης της
Αριστεράς σαν δύναμης με ρεαλιστικές προτάσεις και μάλιστα σε
επίπεδο κυβερνητικό και μάλιστα σήμερα.
Δεν εκμαυλίζει πια την επίσημη Αριστερά το ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο
ρόλος διεκπειραιώθηκε μέχρι τέλους. Το ζητούμενο είναι η ισό

τιμη παρουσία στο πολιτικό παιχνίδι, σαν θεσμικής αντιπολίτευ
σης -μοχλού της κάθε φορά δημοκρατικής διεξόδου.
Η ήττα της άποψης Μπριλλάκη, οριοθετημένης σαν φιλοΠΑΣΟΚ-ανπδεξιά, είναι επίσης ενδεικτική προς την ίδια κατεύθυν
ση. Φαίνεται πως η παρτίδα έκλεισε οριστικά.Το επίσημο αριστε
ρό κίνημα εξαγοράζει την έξοδό του από το δίλημμα «ΠΑΣΟΚ ή
Δεξιά» διεκδικώντας απλά την συμμετοχή του στην εξουσία,
έστω και σαν αντιπολίτευση. Το τίμημα φοβόμαστε θα είναι ακό
μα και τα άμεσα συνδικαλιστικά συμφέροντα των εργαζομένων
-τα ανατρεπτικά οράματα το επίσημο αριστερό κίνημα τα έχει
άλλωστε προ πολλού εκχωρήσου
Δημήτρης ΚΑΡΥΔΑΣ
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ΚΛΑΣΙΚΟΙ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

Κ Υ ΚΛ ΟΦΟΡΟΥΝ

• ΤΖΟΝ ΦΑΝΤΕ

• ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Ερυθρογράφος
(Μ ε μια ζω γραφιά
κειμένου)

Ρ

Ρώτα τον Άνεμο

roi/ ποιητή εκτός

Μτφ. Τέος Ρόμβος

«Σ' αυτό το βιβλίο πρωτανακάλυψα τη μαγεία... Ο Τζον Φάντε ήταν ο θεός μου».
- Τσαρλς Μπουκόβσκι

Η τελευταία ποιητική συλλογή
του Ν. Καρούζου, πενήντα
τέσσερα ποιήματα «ηχογρα
φήσεις του απείρου·.

• ΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΑΡΟΟΥΖ

Νεολιθικά Νυκτωδία
στηνΚροντττάνδη
(β' έκδοση)

0 Τύπος των Νεκρών Δρόμων
Μ τφ ■Έφη Καλλιφατίδη

Το νέο μυθιστόρημα του μεγά
λου αμερικανού συγγραφέα,
μια συνέχεια των «Πόλεων της
Κόκκινης Νύχτας» με φόντο το
αμερικάνικο γουέστ. στα τέλη
του 18ου αιώνα.

• ΧΟΥΛΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ
Ο Κυνηγός
Π ρ όλο γο ς Γκ. Γ κ Μ ά ρ κες

Μια αριστουργημαπκή νουβέ
λα. φόρος τιμής στον σαξοφωντστα της τζαζ Τσάρλι
Πάρκερ.

• ΙΖΑΜΠΕΛ ΕΜΠΕΡΧΑΡΝΤ
Αναζητώντας τη Λήθη
Μτφ.: Μ ά για Μ αρ ία Ρούσοου
Π ρ ό λο γο ς Παλ Μ πόουλς

• ΤΣΑΡΛΣΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ
Βρώμικος Κύαμος

Δέκα νέα διηγήματα του poè
te maudit της σημερινής Αμε
ρικής.
• ΤΕΟΣ ΡΟΜΒΟΣ

Τρία Φεγγάρια στηνΠλατεία
(β' έκδοση)

«Ένα από τα πιο περίεργα
ντοκουμέντα για τον άνθρωπο
που έχει ποτέ παραδώσει στον
κόσμο μια γυναίκα».
- Σ. Μάκγουορθ
• ΟΚΤΑΒΙΟ ΠΑΣ

Πλάνος Δρόμος
«'Ανεση στη γραφή. Μαστο
ριά. Το περιεχόμενο ανατριχιαστικό. Φωτογραφία του κό
σμου μας
- Κώστας Σταματίου. Τα Ν έα
• ΜΑΓΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΤοΜωΒ
«Μωβ πάντα, θέατρο, σκηνο
θεσία και γραφή, θ α το τολμή
σω. Ποτέ απουσία. Μόνο θά
νατος. Αργός, γλυκός, λα
μπερός. Τον γνώρισα».

Καθένας έχει τον Παράδεισο
που αξίζει
Μτφ.: Ν ίκο ς Π ραταίνης

«Ηχρήση των παραισθησιογόνων απομακρύνει τον άνθρω
πο από τις παραγωγικές του
δραστηριότητες, αποδυναμώ
νει τη θέλησή του και τον με
ταμορφώνει σε παράσιτο. Αλ
λά το ίδιο δε θα μπορούσε να
λεχθεί για τον έρωτα, την ποί
ηση και γενικά το στοχασμό;»
• ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περίοδος Δαγμαπσμού
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Έ ν α βιβλίο πού — μ έ την πρώ τη έκ
δοσή του, 1 9 6 1 — ά π οτέλεσ ε σταθμό
στά χρονικά τ η ς νεοελληνικής κριτι
κής καί των σεφερικών μ ελετώ ν, καί
πού ή προσφορά του σήμερα έξακολουθεϊ νά παραμένει αξεπέραστη.
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Όσο κι αν είναι περίεργο, το
προϊόν που θα πουληθεί περισ
σότερο στις φετινές εκλογές παρου
σιάζει για τους διαφημιστές τη μεγα
λύτερη δυσκολία στην εμπορική του
προώθηση. Βρισκόμαστε μπροστά στο
παράδοξο φαινόμενο, ο «ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ», προαλειφόμενος πρωθυ
πουργός, να έχει το πιο αρνητικό image
από τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι
ένα στραπατσαρισμένο προϊόν σε πα
λιά συσκευασία. Χρειαζόταν λοιπόν μια
αναστήλωση και ένα λουστρόρισμα της
εικόνας που έχει γι’ αυτόν ο ψηφοφό
ρος. Δεν πρόκειται για απλή ψηφοθη
ρία. Το λίφτιγκ χρειάζεται κυρίως γι’
αυτούς που δε θα τον ψηφίσουν. ’Ηταν
λοιπόν απαραίτητο το ξανα-λανσάρισμα του προϊόντος.
Συνηθίζεται σε κρίσιμες καμπές της
ιστορίας ενός πολιτικού να κυκλοφο
ρεί θορυδωδώς κάποια βιογραφία του.
Έτσι και ο ΚΩΣΤΑΣ (επελέγη ως πιο οι
κείο από το Κωνσταντίνος) ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ χτυπάει την πόρτα της εξουσίας
κρατώντας υπό μάλης την ΠΟΛΙΤΙΚΗ
του ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ. Πρόσφατα κυκλοφό
ρησε ο Α' τόμος: «Από την αντίσταση
στην πολιτική». Ομόλογος εδώ του κ.
Λαμπρία δεν μπορούσε φυσικά να ε ί
ναι ο κ. Σούρλας.
Συγγραφέας των τόμων Α' και Γ εί
ναι ο γκραμσιανός διανοούμενος κ. Δ.
Δημητράκος (άλλοτε μέλος της Δημο
κρατικής Άμυνας και του ΚΚΕ Εσωτ.)
ενώ του Β' ο κ. Θ. Διαμαντάπουλος.
Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ με διεύθυνση της σειράς Στ. Παπαγεωργίου και σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη.
0 έκπληκτος αναγνώστης πληροφο
ρείται πως το 1970 ο κ. Μητσοτάκης
εδήλωνε στον πρόεδρο του ΠΑΜ «ότι

□

είναι έτοιμος αν το θελήσουμε να κατέβει στα βουνά της Κρήτης και να αρ
χίσει αντάρτικο αγώνα κατά της Χούν
τας». 0 αρχιτέκτονας, μαζί με τον Μί
κη, της «λύσης Καραμανλή», παρου
σιάζεται σαν καθημερινός συνεργάτης,
σχεδόν μέλος του ΠΑΜ.
Αλλά το ενδιαφέρον εντοπίζεται αλ
λού. 0 διανοούμενος βιογράφος επι
στρατεύει ευρηματικά επιχειρήματα
από το γκραμσιανό του οπλοστάσιο για
να νομιμοποιήσει τις «πολιτικές ανατοποθετήσεις», όπως κομψά χαρακτηρί
ζει τις κατά καιρούς πολιτικές μετα
στάσεις τού παρ’ ολίγον Τσε Γκεβάρα.
Ας παρακολουθήσουμε τη σμίλευση
του νέου προφίλ του Κ. Μητσοτάκη
από το καλέμι το προσωπικού του γλύ
πτη.
0 Κ.Μ. δεν είναι δογματικός αλλά
έχει ορισμένες αρχές τις οποίες υπε
ρασπίζεται σθεναρά. Είναι υπερβολικά
απονήρευτος, βλέπει τον αντίπαλο με
μια περίεργη για τα ελληνικά δεδομέ
να νηφιαλιότητα. 0 αντίπαλος γι’ αυ
τόν είναι μόνο αντίπαλος, όχι εφιάλτης
ή εωσφόρος. Δεν στερείται μακροθυμίας προς τον νικημένο αντίπαλο01. Η
πολιτική σταδιοδρομία του έχει τη με
γαλύτερη διάρκεια και χαρακτηρίζεται
από μια πολιτική ζωτικότητα και αντο
χή σπάνια στα χρονικά της Ελλάδας,
Υπάρχουν βεβαίως και ορισμένες «δυ
σεξήγητες αντινομίες», τις οποίες
αναλαμβάνει να άρει ο γκραμσιανός
διανοούμενος: «Εναπόκειται στον πο

λιτικό επιστήμονα και τον ιστορικό νι
άρει τη φαινομενική αντίφαση που συ
ναιτά στο αντικείμενό του». Onioc
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μας εξηγεί, εκείνο που διαφοροποιε
το επάγγελμα του πολιτικού από τα άλ

σ το ρ ε ύ μ α ________
πια, ο κ. Δ. επιδίδεται οε άλλου είδους
τροπισμούς, θ α πρέπει κανείς να ψά
ξει στο Γκράμσι πολύ, για να άρει την
αντινομία: από «αντιρρησίας συνείδη
σης», στρατευμένος στο γαλάζιο άρμα
της Ρηγίλλης. Είδαμε «διανοούμενους
στην υπηρεσία της αλλαγής» παλαιότερα. Σήμερα άλλοι υπηρετούν την
απαλλαγή.
Αλλά ας επανέλθουμε στις διαρκείς
«ανατοποθετήσεις» του κ. Μητσοτάκη.

«Μόνο μέσα από την εξιστόρηση και
την ανάλυση όλων των γεγονότων που
οδήγησαν σ ' αυτές τις μετατοπίσεις
μπορεί να αντιληφθεί κανείς τα πραγ
ματικά τους αίτια και ανάλογα να κρί
νει το πρόσωπο του Κ.Μ. Αυτή είναι άλ
λωστε και η αποστολή του βιβλίου αυ
τού », ομολογεί με ειλικρίνεια ο κ. Δημητράκος. Και προχωρεί στην καταδί
κη της «φιλολογίας» περί τομής «αριστερά-δεξιά»1'1. Δεν είναι ο Κ.Μ. ο πο
λιτικός οπορτουνιστής ή αμοραλιστής.
Τα πολιτικά οχήματα, εξελίξιμα και ευ
μετάβλητα στην Ελλάδα, είναι που αλ
λάζουν. Τα άτομα χωρίζονται σε «ά
καμπτα» και «ευέλικτα». Οι ανατοποθετήσεις του κ. Μ. είναι οπτική απάτη.
Τα πολιτικά κόμματα κινούνται γύρω
του, ενώ αυτός είναι σταθερά φιλε
λεύθερος. Ο Κοπέρνικος γίνεται και
πάλι επίκαιρος. «Ο Winston Churchill εί-

«αίρων την αμαρτίαν». Δεν είναι ο «ε
ξωμότης», απλώς ανοίγει το δρόμο. Με
μόνο αντάλλαγμα το θρίαμβο της αντι
κειμενικής ιστοριογραφίας, γίνεται
πρωτοπόρος. Ενάντια στο ρεύμα!
Νίκος ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ

(1) «Αν και πρωτοστάτησε στοναντικαραμανλικό αγώνα, αντιτάχβηκε σθεναρά στην πρόταση
μελών της κυβέρνησης του Κέντρου, που θέλη
σαν να διωχθεί ποινικά ο Κ. Καραμανλής για
υποτιθέμενες ευθύνες του για παρανομίες κα
τά τη διακυβέρνησή του. Δ εν του ταιριάζει η
στάση του "ουαί τοις ηττημένοις", που έχουν
ορισμένοι νικητές οι οποίοι στερούνται μακροβυμϊας»
(2) Παρόμοιες «καταδύσεις» πραγματοποιούν
ται πρόσφατα από διάφορες πλευρές, «για να
δούμε ποιοι πραγματικά ήταν οι Εφιάλτες».
Σχετική είναι η αλληλογραφία Γ. Μασσαβέτα Γ θεοδωράκη από τις σελίδες τους Πρώτης.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε επίσης το βιβλίο του
κ. Μάρκογλου «Ένας σύμβουλος του Ανδρέα
θυμάται και αποκαλύπτει», από τις εκδόσεις
Παπαζήση.
(3) Β λ ΔΔ. «Ενάντια στο ρεύμα». Ο συγγρα
φέας καυτηριάζει τη στάση όσων ·λικνίζονται
στη στιβαρή αγκαλιά της εξουσίας και συγκε
κριμένα της εξουσίας του κυβερνώντος κόμμα
τος, που σήμερα τυγχάνει να είναι το ΠΑΣΟΚ·
και εξαιρεί τη στάση όσων λένε το «μεγάλο
όχι». « Όσοι δε αρνήθηκαν να θερμάνουν τα
χέρια τους στην εστία της πολιτικής εξουσίας

ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΕΝΟΣ ΨΗΛΟΥ
λα είναι η διάκριση της δραστηριότητάς του σε «ανοιχτή» (αγορεύσεις, αρθρογραφία κλπ.) και «κλειστή», που
ασκείται στους διαδρόμους της εξου
σίας. Ο επιτυχημένος πολιτικός είναι
εκείνος που μπορεί να συνδυάζει και
να εξισορροπεί τη μία με την άλλη. Βε
βαίως ο βιογράφος δεν υποστηρίζει

«ότι οι "αποστάτες"ενέργησαν σε όλα
με την πρέπουσα ορθοκρισία και ότι
όλοι κινήθηκαν ορμώμενοι από τα ευγενέστερα κίνητρα ». Επράκειτο, όπως
αναφέρει, για «λανθασμένο συνδυα
σμό ανοιχτής και κλειστής πολιτικής ».
Η διαλεκτική αυτή ανοιχτού-κλειστού
επανέρχεται στερεότυπα σε κάθε
ακανθώδες σημείο.
Ένα πρόβλημα που εντοπίζει ο βιο
γράφος είναι το γεγονός άτι «τόσα

πολλά πολιτικά σκεπτόμενα άτομα
έχουν για το Μ. μια γνώμη τόσο απομα
κρυσμένη από την πραγματικότητα »,
όπως αυτός τουλάχιστον την αντιλαμ
βάνεται Η εσφαλμένη αυτή εικόνα
οφείλεται σε σκόπιμη κακή πληροφό
ρηση, καθώς και σε μια «δαιμονοκρα-

τούμενη αντίληψη της κοινωνικής
πραγματικότητας, που εκτρέφεται από
δεισιδαιμονίες και σύνδρομα τα οποία
συνδέονται με μια ορισμένη μορφή πο
λιτιστικής υπανάπτυξης». Φυσικά η
βιογραφία αφού ξορκίσει τα δαιμόνια,
θα καταδυθεί ακριβώς στα άδυτα της
«κλειστής» πολιτικής για να αναζητή
σει τις «κρυφές παραμέτρους» που θα
αποκαταστήσουν την αλήθεια®.

Όμως, «Ηεικόνα αυτή έχει ασφαλώς
αλλάξει τον τελευταίο καιρό, με την
ανατροπή του συσχετισμού δύναμης
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν Α υπέρ της τε 
λευταίας». Οι εικόνες των ηγετών που

χε πει κάποτε για τον εαυτό του ότι
προκειμένου να αλλάξει τις αρχές του
για να μείνει στο ίδιο κόμμα (το Φιλε
λεύθερο) προτίμησε να αλλάξει κόμμα
και να μείνει πιστός στις αρχές του».

προβάλλουν τα μέσα συναρτώνται
πράγματι με τους πολιτικούς συσχετι
σμούς. Ο κ. Παπανδρέου από γραφικός
δρ. ζιβάγκος αναγορεύτηκε σε εθνικό
ηγέτη, για να επιστρέφει πάλι στο φολ
κλόρ μόλις βγήκε από την πρίζα. Αντί
στοιχα ο πρώην απόβλητος της πολιτι
κής ζωής λανσάρεται σήμερα σαν προ
σηνής ηγέτης.

Είναι πράγματι θέμα συστήματος ανα
φοράς.

Ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής συ
σχετισμού ήταν βέβαια καταλυτικός
και για τον ίδιο το βιογράφο. Ο τέως
προϊστάμενος του πολιτικού γραφείου
του κ. Πάγκαλου επιδίδεται σήμερα με
ζήλο στο ρετουσάρισμα της εικόνας
του κ. Μητσοτάκη.
Είναι ασφαλώς γνωστές στον κ. Δημητράκο οι επεξεργασίες του Γκράμσι
για το «μεταμορφισμό» των διανοου
μένων. Στην Ελλάδα το φαινόμενο των
διανοουμένων στην υπηρεσία του
κράτους δεν είναι καινούργιο. Άλλω
στε και ο ίδιος το έχει επανειλημμένως
καταγγείλει, αρνούμενος μάλιστα γε
νικά την ιδεολογική στράτευση:® «Τι

άλλο είναι η στράτευση από την προσ
φορά υπηρεσιών σε κάποια τωρινή ή
μελλοντική εξουσία, από τη στιγμή που
μιλάμε για πολιτική (και όχι θρησκευτι
κή ή άλλη) στράτευση;» Αν όμως κά
ποιοι διανοούμενοι έγιναν ηλιο-τρό-

Άσπιλος λοιπόν πλέον ο κ. Μητσοτάκης αποδίδεται στους ψηφοφόρους.
Η νέα ιλουστρασιόν εικόνα του πλέει
ήδη στα κύματα των FM και τα κείμενα
των εφημερίδων. 29 μεγάλοι κατα
σκευαστές πλυντηρίων τον συνιστούν.
Αυτοί ξέρουν.
Από την πλευρά μας συνιστούμε
ανεπιφύλακτα την ανάγνωση του πο
νήματος του κ. Δημητράκου. Νομίζου
με ότι εκτός των άλλων, βοηθάει ιδιαί
τερα στην κατανόηση προηγουμένων
συγγραμάτων του. Το δυσάρεστο είναι
ότι ο τακτικός αρθρογράφος του ΑΝΤΙ
δεν επελέγη μόνο για την καλλιέπειά
του. Έτσι κι αλλιώς, συνωστισμός παρατηρείται στα πλυντήρια-σιδηρωτήρια της Αριστερός (βλ. συνασπισθέντες πασοκογενείς, συνεργασία των
«4», δηλώσεις Φλωράκη-Κύρκου περί
Έβερτ). Ο κ. Δ. δεν είναι ο μόνος δια
νοούμενος που έχει ξεπεράσει τις «φι
λολογίες περί τομής αριστεράς-δεξιάς»'5). Η στάση του δεν είναι βέβαια
τυπική περίπτωση, ούτε όμως μεμονω
μένη. Ακολουθούν και άλλοι. Έχουν
πολλά να δουν τα μάτια μας. Αυτός χα
ρίζει το λευκό που ξεχωρίζει, είναι ο

-αλλά ούτε και να της προσφέρουν καύσιμααποδοκιμάσθηκαν ως προδότες (απόβλητοι)·,
παρατηρεί με πικρία ο βιογράφος του Μητσο
τάκη.
(4) Στον πρόλογο της βιογραφίας tou κ .Μη
τσοτάκη ο κ. Δημητρόκος μιλάει για «γενικότε
ρες θεωρητικές αντιρρήσεις που έχουν εκφρασθεί κατά καιρούς από διάφορους πολιτικούς
επιστήμονες, αλλά και από ιδεολόγους του
μαρξιστικού στρατοπέδου, εναντίον της δοκιμότητας της τομής μεταξύ 'αριστερός'και "δε
ξιάς" στην πολιτική ανάλυση. Ας σημειωθεί ότι
ο ίδιος ο Μαρξ ούτε μια φορά δεν χρησιμοποιεί
τους όρους αυτούς της "δεξιάς" και της "αρι
στερός". Ο Λένιν τους χρησιμοποιεί σπάνια, και
μόνο σε αναφορά σε τάσεις στο εσωτερικό του
κόμματός του. Όσο για τον Γκράμσι, το δη
μιουργό του Ι.Κ.Κ., και ίσως τον μεγαλύτερο
από τους θεωρητικούς του δυτικού μαρξισμού,
είναι γνωστά ότι όχι μόνο δεν χρησιμοποιούσε
την ορολογία αυτή, αλλά ότι και αντιμετώπιζε
σκωπτικώς αυτές τις "τοπογραφικές", όπως τις
ονόμαζε, έννοιες. Η αναφορά σ ’ αυτές τις "αυ
θ εντίες" γίνεται μόνο για να τονιστεί το πρόσ
καιρο κύρος που έχουν αποκτήσει αυτές οι κα
τηγορίες οε ένα τμήμα του πολιτικού κόσμου·.
Αλλά και σε άλλα κείμενα του κ. Δημητράκου,
θεωρητικότερα από τη βιογραφία του Κ. Μη
τσοτάκη, στο ΑΝΤΙ και στο βιβλίο του ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ, επαναλαμβάνεται σταθερά η κα
ταγγελία της «φιλολογίας», του «τοτεμισμού»,
του «μανιχαίσμού της διαίρεσης αριστερά δε
ξιά» που «στερείται περιεχομένου*. Είναι εν
διαφέρον ότι στο βιβλίο που χρησιμοποιεί τα
ίδια «τοπογραφικά» κλπ. επιχειρήματα, μιλών
τας για διανοούμενους-αποστάτες που κατηγορούνται όπ «παίζουν το παιχνίδι της δεξιάς».
Αναγνωρίζει άραγε την προσωπική του πορεία
στο βιογραφούμενο αντικείμενά του, τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών;
(5) Για το θέμα της «συμφιλίωσης» β λ σχετικό
αφιέρωμα στο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉ τ. 47.
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■ Στο Μιχάλη Σταθόπουλο,
τον Πρύτανη που κάλεσε το
1985 τα ΜΑΤ και τις Ειδικές
Δυνάμεις στο Χημείο, παρα
χωρεί στις 16 Απριλίου τις
στήλες της η ΑΥΓΗ, για να
ερμηνεύσει τα αποτελέσμα
τα των φοιτητικών εκλογών.
Απολαύστε το σημείο όπου
αναλύεται γιατί σημείωσε
πτώση η Αριστερά:
«...Λέγοντας
αδυναμίες
του αριστερού χώρου δεν
εννοώ μόνο λάθη και κάποιες

την τάξη και την ηρεμία στο
Πανεπιστήμιο, με αποτέλε
σμα μεγάλη μερίδα φοιτητών
να ενοχλείται .«
»Πολλοί φ οιτητές... δ εν αι
σθάνονται ευτυχ είς με κα τα 
στάσεις
ανωμαλίας, τις
οποίες συνδέουν... με αρι-

SCRIPTA

ΜΑΝΕΝΤ

ακρά τητες των αριστερών στερές οργανώσεις, ιδίως τις
παρατάξεων, αλλά γενικότε πιο ακραίες...» (οι υπογραμ
ρα ένα πνεύμα που... έχει μίσεις δικές μας).
συνδεθεί με την Αριστερά
Κατά τα άλλα, το ρεπορτάζ
και που διαταράσσει περισ τιτλοφορείται: «Η ανασύντα
σότερο απ ’ ό,τι θα έπρεπε

Δεκαεξαβάλβιδη

φιλοσοφία

-

■ Αν κάποια μέρα του επόμενου μήνα δ είτε το Σύνταγμα
γεμάτο από δεκαεξαθάλθιδα τετράτροχα, τούρμπο,
ιντζέκσιον και 4 x 4 , μην π αραξενευθείτε. θ α είναι η
διαδήλωση που προετοιμάζεται εδώ και μια δ εκαετία για
...τη γραφειοκρατία και τον επαναπροσδιορισμό του
αντιαυταρχικού κινήματος!
Αν.όλα μάλιστα πάνε καλά, στην κεφαλή της πορείας, πάνω
στο καπό μιας ολοκαίνουργιας «MERCEDES SL 500», θα
βρίσκεται ο ...Κορνήλιος Καστοριάδης. Ο φιλόσοφος που
κατάφερε να επηρεάσει όχι μόνο τα κινήματα της
περασμένης δεκαετίας, αλλά και συνεγείρει με τον
αιρετικό του λόγο τον χειμαζόμενο από χρόνια κρίση
κόσμο των αυτοκινητιστών.
Μα, είναι δυνατόν, θα π είτε. Ο Κορνήλιος του '68, ο
άνθρωπος που κατά δήλώση του ίδιου ευθύνεται σ' ένα
μεγάλο βαθμό για τα τετράτροχα που καήκαν στην
παρισινή εξέγερση, να κρατάει τώρα ένα μπουζί στο χέρι
και να κηρύττει τα πλεονεκτήματα της μπροστινής
κίνησης. Κι όμως. Αψευδής μάρτυρας το πιο έγκυρο
περιοδικό του χώρου, οι «4 ΤΡΟΧΟΙ», που στο τελευτα ίο
τεύχος του ομολογεί τη μακρόχρονη σχέση του φιλόσοφου
με τα αυτοκίνητα.

«Η σημερινή κατάσταση στη ν Ελλάδα έχει μεγάλη σχέση με
το ποδόσφαιρο», γράφουν οι «4 ΤΡΟΧΟΙ» στη στήλη
«ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ». Και συνεχίζουν:. «Ηπολιτική ζωή
διακυμαίνεται μ εταξύ φουτμπόλ και μιας κατιγκοειδούς
οικογενειακής τραγωδίας. Η Ελλάδα δ εν είναι πολιτική
κοινωνία...». Οι επισημάνσεις αυτές δεν.ανήκουν όμως
στους συντάκτες του περιοδικού. Όπως γράφουν

«ανήκουν σ το ν μεγάλο στοχαστή Κ. Καστοριάδη που
μίλησε π ρόσφατα στο κοινό, με τη ν ευκαιρία της
αναγόρευσής το υ σαν επίτιμου διδάκτορα τη ς Παντείου.
Μ ε λ ίγ ες κ ο φ τές και δεικτικές (sic) φράσεις», σημειώνουν
ότι, «ο Καστοριάδης αφαίρεσε τα φτιασίδια α π ' τη ν εικόνα
που ορισμένοι επιμένουν να δίνουν σ τη ν Ελλάδα και τη ν
παρούσίασε γυμνή στο συγκλονισμένο κοινό...»
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το περιοδικό
αναδημοσιεύει τις σπουδαιότερες επισημάνσεις του
φιλόσοφου σε μισή σελίδα, για να επισημάνει στο τέλος:

«Α ν πολλά α π 'τ α πράγματα που λ έ ε ι ο Κορνήλιος
Καστοριάδης τα έ χ ε τε διαβάσει κατά καιρούς και στις
σ ελίδες α υτο ύ του περιοδικού, παρακαλούμε σημειώστε
ό τι το γεγονός δ εν α π ο τελεί απλή σύμπτωση!» Από τις
ίδιες επάλξεις...

,
-
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Σ.

ξη της Αριστερός άρχισε και
δ εν θα διακοπεί».
■ Απ’ ό,τι φ αίνεται όμως, το
να αποτείνεται μια εφ ημερί
δα σε καθηγητές για να μι
λήσουν για το φοιτητικό κί
νημα, είναι της μόδας. Στην
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ( m i m ) , ο Κο
σμάς Ψυχοπαίδης αναζητά
«τολμηρές συμμαχίες για
την αναβάθμιση των σπου
δών» και τονίζει ότι «...από
πλευράς φοιτητικού κινήμα
τος οι φοιτητικές οργανώ
σεις παρέμειναν στο διεκδικητικό στοιχείο, ...σε θέματα
πολιτικά με μια στενή έννοια.
Προβλήματα
αναβάθμισης
των σπουδών, που πολλές
φορές συνδέονται με μια
άποψη κακώς νοουμένου
φοιτητικού συμφέροντος και
θεωρούνται «ενοχλητικά»,
όπως η παρουσία στο μάθη
μα, η συμμετοχή στο σεμι
νάριο, η απαίτηση βιβλίων
και βιβλιοθηκών, δεν ετέθη σαν. Αντ’ αυτών ετέθησαν
ζητήματα στενό διεκδικητικά, όπως η κατοχύρωση πε
ριόδων, μαθημάτων κλπ.».

«Eat the Yuppies» ήταν το σύνθημα που πρόβαλε στο τεύχος 17
το περιοδικό «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ», αναφερόμενο στο ΚΛΙΚ. Στο
επόμενο τεύχος σημειώνει τα επαινετικό σχόλια των αναγνω
στών της, και επ' ευκαιρία αναδημοσιεύει, από το ΑΝΤΙ, ένα «πο
λύ περιεκτικό χεστήριο προς τους μπούληδες του περιοδικού
ΚΛΙΚ...». Πρόκειται για το γνωστά σχόλιο του ΑΝΤΙ, που σχολιά
στηκε από τη ΧΘΕΣΙΝΗ, πριν 3 τεύχη. Έλα όμως που το κείμενο
του ΑΝΤΙ ανέφερε και το ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ, ως φορέα κιτρινισμού που
εντοπίζεται στην περιοχή Εξαρχείων. Αυτό το σημείο δεν μπο
ρούσαν φαίνεται να το υιοθετήσουν οι φίλοι της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟ
ΛΗΣ, και χρησιμοποίησαν το διορθωτικό υγρό, κοινώς bianco.
Ιδού τα αποτελέσματα:

ειό κροσφισύυΦωνα με
υτνο σλόγκαν
ι»»ις". Λίγο
τεύχους της
Φιλοξένησε
λς μτούλπόες
ολα ατοτελεί
επικίνδυνου
ιέται για...
•νης. ' Οσοι
:υταίο καιρό
σε SHITHEAD
τρία κουτά-

κοινά. Αυτά, έχουν παραδοθα, στο βλακώδη κυνισμό των
μπουτίκ και των οδών nept την πλατεία που σε στιγμές λο
γοτεχνικής έξαρσης τον αποκαλούν πρότυπο ρωμαϊκής πα
ρακμής. Παρόλα αυτά, μόλις στο τελευταίο ή στο προτελευ
ταίο τεύχος τους σταμάτησαν να γλείφουν τον κ. Α. Παττανδρέου, ως πρότυπο αθηναϊκής παρακμής τριτοκοσμικού τύ
που φαντάζομαι.
Τα παιδιά είναι ανέμελα, το είπαμε. Και τους αρέσει νά
*χουν πολλά χρήματα, να ξοδεύουν και να μην έχουν καμιά
σχέση, ή μάλλον να περίφρονούν όσους δεν έχουν χρήματα
και δεν ξοδεύουν. Κι όλα αυτά καχογραμμένά, με ύφος δή
θεν προωθημένο, που ούτε καν πάνω απ’ τη βάση δεν θα
'παίρνε από ένα ελάχιστα απαιτητικό φιλόλογο στην Τρίτη
Λυκείου. Κακογραμμένα και πηγμένα στις διαφημίσεις που
όπως υποστηρίζει σοβαρά ο αρχηγός των παιδιών, είναι μέ
ρος της ζωής μας γΓ αυτό και τις δημοσιεύουν.
Πρόκειται, όπως και όσοι καταλάβατε για το τελευταίο
τεύχος του κλικ Που ξεπερνάει σε επαρχιωτισμό όλα τα
προηγούμενα. Που έρχεται να επιβεβαιώσει πως ο χειρότε
ρος επαρχιωτισμός στις μέρες μας κυκλοφορεί απελευθε
ρωμένος, ντυμένος στην τρίχα στην πλατεία και τους πέριξ
δρόμους.
Μέχρι τώρα είχαμε το
που απεδείκνυε πως ο
κιτρινισμός μπορεί να ανθήσει και στην περιοχή Εξαρχείων.
Τώρα έχουμε το κλικ και τα θαμπωμένα από την σύγχρονη
ζωή παιδάκια του που ούτε καν. ιδεολογικούς ευφημισμούς
δεν σηκώνουν στην επαρχιώτικη ανεμελιά τους.
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
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■ «1 στους 3 Αριστερό»: με
αυτόν τον τίτλο παρουσιάζει
■ «Η ομολογία του Γ. Λού- ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ στις 14
βαρη, που κατηγορείται για Απριλίου τα αποτελέσματα
«αποδοχή προϊόντων εγκλή των φοιτητικών εκλογών. Κα
ματος» σε βαθμό κακουργή μιά αναφορά στην πτώση της
ματος, άρχισε στις 12 το Αριστερός και ειδικότερα
πρωί και κράτησε 6V2 ώρες στις απώλειες των ψηφοδελ
περίπου».
Ανομολόγητες τίων του Συνασπισμού, οι
αλήθειες, στην «ΕΞΟΡΜΗ οποίοι αποτελούν ωστόσο
τον «κύριο πόλο ανάσχεσης
ΣΗ» (13/4/1989).

της συντηρητικής πολιτι
κής». Την ηρωική εποχή του
«85% οι δημοκρατικές δυ
νάμεις», που ξέχασε ο ΡΙΖΟ
ΣΠΑΣΤΗΣ, θυμήθηκε την ίδια
μέρα η «ΠΡΩΤΗ», που γρά
φει: «85% η αποδοκιμασία
προς τη ν κυβέρνηση». Πάλι
καλά, γιατί πέρσι η αποδοκι
μασία έφ τανε το 86%,..
Επιμέλεια: Ά ρ η ς Ντάτσης

■ Μπορεί
ο Λεωνίδας Κύρκος να πολλαπλασίασε το
ακροατήριό του, αναγκάζον
τας και τους πιο ορκισμένους
Κολλιγιάνηδες να τον χειρο
κροτούν στις εκδηλώσεις του
Συνασπισμού, δεν είδε όμως
να συμβαίνει το ίδιο και μέσα
στο κόμμα του. Τον τελευταίο
καιρό, οι εσωκομματικές γκρί
νιες που είχαν δημιουργηθεί
στην ΕΑΡ μετά την απόφαση
συνεργασίας με το ΚΚΕ, μετεξελίχθηκαν σε σοβαρές δια
φωνίες, οδηγώντας πολλά στε
λέχη σε δημόσιες διαφορο
ποιήσεις και αποχωρήσεις.
Πυρήνας των διαφωνούντων
είναι η ομάδα που απαρτίζουν
ο Λουκάς Αξελός, ο Στέφανος
Στεφάνου, η Μυρσίνη Ζορμπά,
ο Ανδρέας Παππάς, η Ντίνα
Αθανασοπούλου και ο Γιώργος
Παπαγιαννόπουλος. Πρόκειται
για ένα τμήμα της «κίνησης
των 18» ανένταχτων που είχε
πάρει μέρος στο ιδρυτικό συ
νέδριο της ΕΑΡ και που στη
συνέχεια αυτοδιαλύθηκε, λό
γω της επιλογής ορισμένων
μελών της (Παπαγιαννάκης,
Ψυχογιός, Τούντας) να γίνουν
αποδεκτοί από τον παραδοσια
κό ηγετικό πυρήνα του τέως
ενιαίου ΚΚΕ Εσωτερικού.
Ο λόγος που εκδηλώνεται
τώρα η διάσταση απόψεων έχει
ασφαλώς σχέση με την εκτίμη
ση των διαφωνούντων ότι «ο
Συνασπισμός έχει κολλήσει».
Τα στελέχη αυτά θεωρούν ότι
το αρχικό θετικό κλίμα που
προκάλεσε η σύγκλιση ΚΚΕΕΑΡ δεν είχε την αναμενόμενη
συνέχεια. «Αξίζει λοιπόν», λέ
νε «να ναρκοθετήσουμε το εγ

χείρημα της δημιουργίας ενός
σύγχρονου αριστερού κόμμα
τος στο όνομα μιας αμφίβολης
εκλογικής επιτυχίας;· Είναι

δας», τη διοργάνωση της
οποίας είχε απορρίψει από
καιρό η ΕΑΡ με πρωτοβουλία
κάποιων στελεχών που προέρ
χονταν από την «κίνηση των
18». Το ΚΚΕ όμως είχε εντε
λώς διαφορετική άποψη. Απο
τέλεσμα, να μην αναφερθεί
τίποτα στο κείμενο του προ
γράμματος του Συνασπισμού.
Όπως φάνηκε και στην τε 
λευταία Κεντρική Επιτροπή
της ΕΑΡ, η γραμμή υπεράσπι
σης της σύγκλισης με το ΚΚΕ
διατηρεί την πλειοψηφία. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν προβλήματα. Είναι
ενδεικτικό ότι στην ψηφοφο
ρία που έγινε για τους προτεινόμενους βουλευτές του κόμ
ματος συσπειρώθηκαν όλοι οι
διαφωνούντες, με αποτέλεσμα
να εκλεγεί ο Γρηγόρης Γιάνναρος για μία ψήφο και να απορριφθεί η υποψηφιότητα του
Πέτρου Κουναλάκη. Τα προ
βλήματα μάλιστα αυξήθηκαν
μετά την απόφαση του ηγετι
κού πυρήνα να κόψει και τις
υποψηφιότητες πρώην «ανέν
ταχτων», όπως αυτή του Γιάν
νη Τούντα που πριν λίγο καιρό
εμφανιζόταν σαν σίγουρη. «Ή
ταν λογικό», λένε μάλλον χαι
ρέκακα διάφορα στελέχη
προερχόμενα από τους «18».

χαρακτηριστικό ότι οι διαφωνούντες της ΕΑΡ ασκούν κριτι
κή στον Συνασπισμό με τον
ίδιο τρόπο που το κάνουν και
οι διαφωνούντες της ΚΝΕ και
του ΚΚΕ, αλλά αναστραμμένα.
Ενώ δηλαδή εκείνοι αρνούνται
τη σύγκλιση επειδή «εαροποιεί ' «Ο Κύρκος πρώτα θα εξασφα
ίη ν Αριστερά·, στην ΕΑΡ μι λίσει τα παιδιά του και μετά τα
λούν για «φαλκίδευση της φυ εγγόνια του...».
Προβλήματα
υπάρχουν
σιογνωμίας του κόμματος και
για οπισθοχώρηση σε παραδο όμως και με άλλες ομάδες της
σιακές παλαιοκομμουνιστικές ΕΑΡ. Σοβαρές διαφωνίες έχει
λύσεις·. «Το ΚΚΕ», λένε, «έκα διατυπώσει και η παραδοσιακή
νε υποχωρήσεις μόνο στη σύν ευρωκομμουνιστική τάση του
ταξη του κοινού πορίσματος. ενιαίου ΚΚΕ Εσωτερικού, η
Από 'κει και πέρα σκληραίνει οποία έχει περιοριστεί σε τρία
συνέχεια τη στάση του. Στην μόνο μέλη στη σημερινή Κεν
επιτροπή προπαγάνδας του τρική Επιτροπή (Σωτήρης ΒαλΣυνασπισμού δεν έχει περάσει ντέν, Θανάσης Γεωργακόπουούτε ένα σύνθημα δικό μας...». λος, Έλλη Παπακωνσταντί
Οι διαφωνούντες της ΕΑΡ νου). Ο Γιάννης Βούλγαρης και
πιστεύουν ότι ο τρόπος που ο Στέργιος Πιτσιώρλας που
λειτουργεί ο Συνασπισμός εί προέρχονται απ’ αυτήν έχουν
ναι ό,τι πρέπει για να χαθούν ενσωματωθεί πλέον στην ηγε
όλα όσα θα έδιναν στις εκλογι τική ομάδα. Αντίθετη με την
κές προτάσεις ένα σύγχρονο κατεύθυνση του Συνασπισμού
αριστερό στίγμα. Για παρά είναι τέλος η ομάδα των Πει
δειγμα αναφέρουν την περί ραιωτών (Κωσταράκος, Τσουπτωση της «Χρυσής Ολυμπιά ρινάκης - ο δεύτερος αποχώ

ρησε και συνεργάζεται με την
ΕΑΣ), καθώς και ο παλαίμαχος
Λευτέρης Ελευθερίου.

■ «Φυσικά, η διαφορετική αν

τίληψη ανάμεσα στους ρεβιζιονιστές και τους επαναστά
τες για το περιεχόμενο της
πάλης για μεταρρυθμίσεις δεν
εκφράζεται μόνο στο γιατί και
μέχρι πού φτάνει ο αγώνας για
μεταρρύθμιση, αλλά Kat στο
ποιες μεταρρυθμίσεις παλεύ
εις και με τι τρόπους. Από την
άποψη δηλαδή του να παλεύ
εις για μεταρρυθμίσεις που
έρχονται σε ρήξη με βασικές
επιλογές του συστήματος, σε
αντίθεση με την κύρια κατεύ
θυνση και τη λογική του, που
αντικειμενικά τείνουν να συνολικοποιήσουν την αντιπα
ράθεση μαζί του από θέσεις
υπεράσπισης των λαϊκών συμ
φερόντων ή αντίθετα προω
θείς μεταρρυθμίσεις εκσυγ
χρονιστικές, που τελικά διευ
κολύνουν την κοινωνική ενσω
μάτωση των εργαζομένων. Ή
ακόμα θα παλεύεις για μεταρ
ρυθμίσεις κύρια «από τα κά
τω», με την ενεργή λαϊκή συμ
μετοχή, ανεβάζοντας τη μαχη
τικότητα του κινήματος, με
«πληβειακό» τρόπο που έλεγε
κι ο Λένιν, χωρίς φόβο και
δέος για τη σύγκρουση με
τους μηχανισμούς του κρά
τους, ή αντίθετα προωθείς τις
μεταρρυθμίσεις με «εποικοδο
μητικό· τρόπο, σε συνδιαλλα
γή με το κράτος, παρουσιάζον
τας σαν καλή θέληση την
ανημπόρια του·.
Ό χ ι λάθος καταλάβατε- δεν
πρόκειται για εξ αριστερών
κριτική κατά του «Συνασπι
σμού της Αριστερός και της

πουργκ, δημοσιευμένο στις σμένη να θέσει από μόνη της
«Αντιθέσεις», το περιοδικό τα δικά της προβλήματα »). Ο
των «μαρξιστικών ομίλων» της τελευταίος, έχει την τιμητική
ΚΝΕ στο Πανεπιστήμιο της του: μετά την έκδοση κάποιων
Θεσσαλονίκης. Τώρα, αν όλα κειμένων του απ’ τη «Σύγχρο
αυτά ακούγονται σα φωνή δια νη Εποχή» (ανάμεσά τους και
φωνούντων κι αν η Σπουδά- το «1, 2, 3... πολλά Βιετνάμ»),
ζουσα Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ του αφιερώνονται αλλεπάλλη
κατηγορείται ότι λάμπει δια λες σελίδες στην «Παρέμβα
της απουσίας της από τις συγ ση» (της ΚΝΕ Πολυτεχνείου)
κεντρώσεις του «Συνασπι και τις «Μαρξιστικές Αιχμές»
σμού», αυτό είναι άλλου παπά (της ΚΝΕ Φιλοσοφικής). Με
δυο δεκαετίες καθυστέρηση,
Ευαγγέλιο...
το σύμβολο του επαναστατι
Πάντως μια ματιά στα έντυ κού βολονταρισμού επιστρα
πα της ΚΝΕ των τελευταίων τεύεται ξανά ενάντια στη λογι
μηνών (κι ιδιαίτερα σ’ εκείνα κή των «κακών αντικειμενικών
που εκδίδονται αποκεντρωμέ συνθηκών».
να, κατά σχολές) παρουσιάζει
Η έλλειψη ενθουσιασμού για
αρκετό ενδιαφέρον φαίνεται
πως αυτό που ο τύπος αποκα- το «Συνασπισμό» είναι προφα
λεί «κρίση στην ΚΝΕ» τροφο νής σε όλες αυτές τις εκδό
δοτεί έναν ιδιόμορφα εικονο σεις· μονάχα οι «Αντιρρήσεις»
κλαστικό προβληματισμό -επ ι της ΚΝΕ Παντείου του αφιε
τρέποντας σε λογής-λογής ρώνουν ένα μονόστηλο σχό
διάφορα «λουλούδια» να αν λιο, μετά από το «ανοιχτό κά
θίσουν. Προϋπόθεση, βέβαια, λεσμα στους οικότροφους
να έχει κανείς τη διάθεση (κι φοιτητές». Απ’ την πλευρά
ορισμένες φορές, και την αν της, η «Παρέμβαση» αρκείται
τοχή) να ψάξει κάτω απ’ τις στην επισήμανση ότι «οποια
γραμμές.
δήποτε κυβέρνηση, με τις
Έτσι, για να καλύψουν ιδεο
λογικά την αντίθεση της νεο
λαίας του ΚΚΕ προς τις τρέ
χουσες πολιτικές επιλογές του
«κόμματος της εργατικής τά
ξης», επιστρατεύονται οι πιο
καθαρές μορφές απ' το επανα
στατικό πάνθεο: η «κόκκινη
Ρόζα» {«Η πειθαρχία στο κόμ

μα στο σύνολό του, δηλ. η πει
θαρχία στο πρόγραμμά του,
είναι πάνω από οποιαδήποτε
πειθαρχία σε οποιοδήποτε
κομματικό όργανο. Η πειθαρ
χία στα κομματικά όργανα επι
βάλλεται μόνο όταν αυτά
ενεργούν μέσα στα όρια του
προγράμματος·) κι ο Τσε («Η
υπερβολική υπακοή, ο υπερ
βολικός σεβασμός (της κομ
μουνιστικής

νεολαίας προς

οποιεσδήποτε προθέσεις και
διακηρύξεις, είναι καταδικα
σμένη να ενσωματωθεί και να
υπηρετήσει πιστά το σύστημα,
(...) αν δεν προχωρήσει με τη
δύναμη της μαζικής λαϊκής
πάλης σε σύγκρουση και ρήξη
με τις βασικές επιλογές της
άρχουσας τάξης και το ίδιο το
σύστημα τελικά·. Επιπλέον,
στη στήλη της βιβλιοπαρουσίασης, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην «Πτώση του Πα
ρισιού» του Έρενμπουργκ για

«να αντλήσει την πλούσια πεί
ρα του λαϊκού κινήματος στη
Γιλλία, σ ' ένα πάντα επίκαιρο
ζήτημα, αυτό των συμμαχιώνι
Μιλάμε, φυσικά για το Λαϊκό
Μέτωπο του 1936-38, με το
γνωστό θλιβερό τέλος«.
Τ.Κ.
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δή ανάμεσα σε άλλα ανέφερε
ότι «οι δυνάμεις της Αριστε

ρός οφείλουν να ελέγξουν τη
διαδικασία συσσώρευσης και
να καθιερώσουν νέα κριτήρια
λειτουργίας της οικονομίας,
συγκρουόμενες με τον αντιπαραγωγικό κατακερματισμό της
ελληνικής οικονομίας και με
τις συντεχνιακές περιχαρακώ
σεις». Ο Νίκος Καϊμάκης και ο
Λόκης Δεδουσόπουλος κατέ
θεσαν μια αντιπρόταση «αντι
παράθεσης με τον αστισμό», η
οποία είχε σαν κεντρικούς
άξονες την προώθηση θεσμών
εργατικού ελέγχου, τη μείωση
του εργάσιμου χρόνου σε 30
ώρες τη βδομάδα και την «κα

■ H αυτόνομη εκλογική κάθο
δος που είχε αποφασίσει η
Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
Εσωτερικού - Ανανεωτική Αρι
στερά δεν ήταν αναμενόμενο
να ανατραπεί από το Εθνικό
Συμβούλιο του κόμματος. Ανα
πόφευκτα, λοιπόν, οι προτά
σεις για κοινό ψηφοδέλτιο τό
σο του «Εργατικού κόμματος»
όσο και των δυνάμεων που
συγκρότησαν την ΕΑΣ, παρα
μερίστηκαν γρήγορα και οι
συμμετέχοντες ασχολήθηκαν
κυρίως με οργανωτικά ζητήμα
τα και με τη σύνταξη του εκλο
γικού προγράμματος.
Το σχέδιο προγράμματος
που κατέθεσε η Κ.Ε. στο Συμ
βούλιο είχε τίτλο «Σοσιαλι

σμός ή βαρβαρότητα - οι κομ
μουνιστές προς το 2000» και η
πολιτική του πρόταση εστια
ζόταν στην άρνηση των συναι
νετικών κυβερνητικών λύ
σεων. Έδινε ιδιαίτερο βάρος
στη «σύγκλιση του πράσινου
με το κόκκινο » και τόνιζε ότι
το ΚΚΕ Εσ.-ΑΑ «δεν αποδέχε

ται άκριτα κάθε νέα εξέλιξη
που προωθεί την ενοποίηση
του ’92, εκτός αν αυτή ανοίγει
διεξόδους για τα συμφέροντα
των εργατών, των νέων, των
ανέργων και υποτάσσεται στο
στρατηγικό όραμα μιας σοσια
λιστικής Ευρώπης».
Σε αντίθεση με το σχέδιο
αναπτύχθηκαν δύο σκεπτικά.
Το πρώτο προερχόταν από μέ
λη του εργατικού τομέα του
κόμματος (Αστεριού, Κοκκοράκης, Τσίτσοβιτς) και κατηγο
ρούσε «την κυρίαρχη κομματι
κή αντίληψη », επειδή «περιό

ρισε την πολιτική της απέναντι
στην εργατική τάξη σε συνδι
καλιστικές κινήσεις κορυφής ».
Το δεύτερο έκφραζε τις δια
φωνίες του κύκλου που βρί
σκεται γύρω από το περιοδικό
«Πολίτης» και πρότεινε την
αντικατάσταση του σχεδίου μ’
ένα λειτουργικότερο κείμενο,
μια διακήρυξη «για την επικαι-

ρότητα του σοσιαλισμού».
Σοβαρότερες υπήρξαν οι
διαφωνίες γύρω από το ζήτημα
των θέσεων του σχεδίου προ
γράμματος για την οικονομία.
Το σχετικό κείμενο, που είχε
συνταχθεί από τον Στέλιο Παππα, κατηγορήθηκε ότι απομα
κρύνεται από την αντιεκσυγχρονιστική κατεύθυνση, επει
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τοχύρωση του δικαιώματος για
εναλλαγή ανάμεσα στην αμοιβόμενη απασχόληση, την εκ
παίδευση και την ικανοποίηση
κοινωνικών αναγκών». Τελικά,
μετά από έντονους διαξιφι
σμούς και μεσολαβητική πα
ρέμβαση του Γιάννη Μπάνιά,
το Εθνικό Συμβούλιο εξουσιο
δότησε την Κ.Ε. να αναδιαμορφώσει τα επίμαχα σημεία.
Όσον αφορά, τέλος, τις
σχέσεις του κόμματος με την
εξωκοινοβουλευτική Αριστε
ρά, η επίσημη άποψη που εκ
φράστηκε είναι ότι οι δύο χώ
ροι δεν είναι ανταγωνιστικοί.
Αν και υπάρχουν όπως φάνηκε
αρκετοί που κοιμούνται και ξυ
πνάνε με τον εφιάλτη του αρι
στερισμού που «φιλοδοξεί να
διαλύσει το κόμμα», διάφορα
στελέχη της Εκτελεστικής
Γραμματείας δηλώνουν ότι
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
αν ο «χώρος» πάει καλά στις
της ΠΡΩΤΗΣ, αν και έχουν
εκλογές. «Τώρα είμαστε χώ
υπάρξει και στο παρελθόν
ρια», λένε, «αλλά μετά τις 18
υποδείξεις για «ακρότητες

Ιούνη θα βρεθούμε πάλι μαζί».

■ Πριν λίγο καιρό, θα ήταν
αδιανόητο ένα έντυπο που
διευθύνεται από τον Άγγελο
Ελίεφάντη να φιλοξενεί με
υπερηφάνεια άρθρο του Ανδρέα Παππά και να προκαλεί
συνέντευξη του διαφωνήσαντος με τον Πολίτη «μετακομμουνιστή» και οικολόγου Λεω
νίδα Λουλούδη. Κι όμως. «Η
Εποχή» τα πετυχαίνει και τα
δύο, την ίδια στιγμή που δεν
αφήνει σε χλωρό κλαρί τους

που δεν προωθούν την υπόθε
ση της κάθαρσης». Στην απάν
τησή της η εφημερίδα, αφού
θυμίζει στον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ότι
υιοθετεί συνήθως τις επιση
μάνσεις της με καθυστέρηση,
τονίζει ότι «αποτελεί προνο

μιακό -κ α ι για μεγάλα διαστή
ματα αποκλειστικό-στόχο του
πραγματικού αυριανισμού, την
ίδια ώρα που άλλοι δέχονται
σιωπηρά τα εγκώμια για την
υπεύθυνη στάση τους απέναν
τι στον πρωθυπουργό».
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ-ΠΡΩΤΗ, ση

«φυσικούς συμμάχους αντικα- μειώσατε X. Η ρεβάνς θα δοθεί
πιταλιστές». Τι συμβαίνει; μετά τις εκλογές...

Εκλεκτικές συγγένειες, οσμώ
σεις ή οπορτουνισμός; Οψόμεθα...

■ Προβλήματα φαίνεται πως
έχουν δημιουργηθεί και ανά
μεσα στις εφημερίδες που
υποστηρίζουν τον Συνασπι
σμό. Με αφορμή τον πρωτο
σέλιδο τίτλο της ΠΡΩΤΗΣ ■ Και το όνομα αυτής ΕΑΣ. Δη
«Μένιος ή Τζαμένιος», ο ΡΙΖΟ λαδή, «Εναλλακτική ΑντικαπιΣΠΑΣΤΗΣ έγραψε για «εγχει ταλιστική Συσπείρωση». Σ’ αυ
ρήματα που το μόνο που πετυ τόν τον τίτλο κατέληξαν, τελι
χαίνουν είναι ν ’ αφήνουν στο κά, όσες και όσοι συμφώνησαν
απυρόβλητο την πολιτική Πα- να εμφανισθεί ο αριστερός ρι
πανδρέου» και διερωτήθηκε ζοσπαστικός χώρος και οι
«ποια διαφορά έχει το πρωτο εναλλακτικές κινήσεις στις
σέλιδο με τον τζαμένιο πρωθυ εκλογές, διεκδικώντας την κα
πουργό από τον αυριανισμό». τάθεση της δικής του ιδιαίτε
Ήταν η σκληρότερη επίθεση ρης προβληματικής.
της εφημερίδας του ΚΚΕ κατά
Στην Πάντειο, όπου διοργα-

νώθηκε η διήμερη πανελλαδι
κή σύσκεψη με θέμα την εκλο
γική παρέμβαση, συγκεντρώ
θηκαν πολλοί και διάφοροι.
Ανάμεσά τους, μέλη εξωκοινο
βουλευτικών οργανώσεων και
εναλλακτικών κινήσεων, εκ
πρόσωποι γυναικείων ομάδων,
συνδικαλιστικών παρατάξεων
και αρκετών αριστερών και αν
τιαυταρχικών περιοδικών. Ό 
πως έγραφε η αφίσα του διή
μερου, στις συζητήσεις θα
έπαιρναν μέρος «συνδικαλι

στές και οικολόγοι, αμελητέες
πλειοψηφίες και δυναμικές
μειοψηφίες, φεμινίστριες και
συσπειρωσίες, ώριμοι αριστε
ριστές και ανήλικοι κινημα
τίες». Ζητούμενο, εκτός από
τους ανήλικους κινηματίες
που αποδείχτηκε ότι είναι
'εξαιρετικά δυσεύρετοι, η δυ
νατότητα συγκρότησης ενός
αριστερού-ριζοσπαστικού ψη
φοδελτίου. Μιας κίνησης που,
όπως επιώθηκε, «θα επιχειρή

σει να εκφράσει το χώρο των
κοινωνικών κινημάτων, σχήμα
τα και οργανώσεις που προέρ
χονται από την παραδοσιακή
Αριστερά, όλο εκείνο το αν
θρώπινο δυναμικό αντίστασης
και διαμαρτυρίας που αρνείται
να προσυπογράψει τα κυρίαρ
χα κοινωνικά και πολιτικά συμ
βόλαια».
Η συζήτηση της πρώτης μέ
ρας επικεντρώθηκε κυρίως|
στο δια ταύτα. Οι περισσότεροι
ομιλητές παρέκαμψαν γρήγο

ρα τις όποιες προσπάθειες έγι
ναν να αναλυθεί η σημερινή
πολιτική κατάσταση και να δια
τυπωθούν κάποιες εκτιμήσεις
και
επιχειρηματολόγησαν
υπέρ ή κατά της εκλογικής κα
θόδου. Οι πρώτοι, αφού επισήμαναν ότι υπάρχουν κοινά
σημεία αναφοράς, κατακτή
σεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της
ανασύνθεσης του ριζοσπαστι
κού κινήματος στην Ελλάδα,
διατύπωσαν την άποψη ότι η
εκλογική παρέμβαση μπορεί
να συμθάλει στη μακροπρόθε
σμη ενοποίηση των διάσπαρ
των κοινωνικών αντιστάσεων.
Οι δεύτεροι, τάχθηκαν υπέρ
του λευκού ή του άκυρου,
θεωρώντας ότι τα αντικειμενι
κά περιθώρια και οι υποκειμε
νικές αδυναμίες όχι μόνο δεν
επιτρέπουν μια ευπρόσωπη
παρουσία, αλλά μπορούν να
ναρκοθετήσουν και το μέλλον
των εναλλακτικών-ριζοσπαστικών κινήσεων.
Τελικά, παρά τις αντίθετες
διαβεβαιώσεις της «ΕΠΟΧΗΣ»
που επέμενε ότι πλειοψηφεί η
τάση των λευκών και των άκυ
ρων, οι «εκλογικοί» ήταν πε
ρισσότεροι. Έτσι, στη συζήτη
ση της δεύτερης μέρας, αφού
διαβάστηκε το ντοκουμέντο
που είχε συνταχθεί την προη
γούμενη και αποφεύχθηκε μια
παρ’ ολίγον γυναικεία σύρρα
ξη για το ζήτημα των ποσο
στώσεων, έγιναν οι διαδικαστι-

τέως υπουργός παιδείας και
σκοταδισμού, ο κεφαλλονίτης
πολιτικός του αντινεολαιίσπκου ρατσισμού και της αχαλί
νωτης διαπόμπευσης των πάσης φύσεως απεργών, επικε
φαλής ενός εργατικού ψηφο
δελτίου. Έτσι απλά. Σαν να
μην έγινε τίποτα. Σαν να μην
ήταν οι φοιτητές του Εργατι
κού Κόμματος ανάμεσα σ' αυ
τούς που τον κυνηγούσαν
όταν τους έλεγε φασίστες...

Επιμέλεια: Χ ρηστός ΜΑΧΑΙΡΑΣ

κτικών δυνάμεων.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά
της εκλογικής καθόδου αφέθηκαν σκόπιμα ασαφή και γενι
κά, ώστε να διευκολύνουν τη
σύμπραξη της ΕΑΣ με την «Έ 
νωση Πολιτών» και το «Εργατι
κό Κόμμα». Μετά την άρνηση
όμως των δυο αυτών κινήσεων
να συμβάλουν σε μια τέτοια
κατεύθυνση, η ΕΑΣ θα συνε
δρίαζε τις μέρες που κυκλοφο
ρεί το περιοδικό για να αποσα
φηνίσει ορισμένα εκκρεμή ζη
τήματα και να οργανώσει την
προεκλογική της κομπάνια.
■ Στην πανελλαδική σύσκεψη
που διοργανώθηκε στην Πάνκές προτάσεις και αποφασιστηκε μέσα σε κλίμα ελεγχό
μενης ευφορίας η εκλογική
κάθοδος.
Αυτή τη στιγμή, στην ΕΑΣ
συνεργάζονται μαζί με διάφο
ρους ανένταχτους, μέλη φοι
τητικών και εργατικών συσπει
ρώσεων, γυναικείες ομάδες,
αντιαυταρχικές κινήσεις, η «Α
ριστερή Πολιτική» η «Κ.Ο. Μα
χητής», η «ΟΚΔΕ-Σπάρτακος»
και τα περιοδικά «θέσεις» και
«Σε φόντο κόκκινο».
Στο συντονιστικό όργανο
που εκλέχτηκε συμμετέχουν
οι Αλέκος Καρακάσογλου,
Αλέκος Τσουρινάκης, Πόλυς
Τσίκολης, Σπάρος Μπαφαλούκος, Γιώργος Γιαννόπουλος,
Νίκος Γιαννόπουλος, Τασία
Χριστοδουλοπούλου,
Σίσυ
Βύβου, Θανάσης Τσεκούρας,
Μάκης Σπάθής, Δημήτρης Κα·
ρακώστας, Γιάννης Φελέκης,
Τάσος Κατιντσάρος, θοδωρής
Δρίτσας, Τάσος Κομιτόπουλος
κ.ά. Όπως ανακοινώθηκε, πα
ράλληλα με τις εκδηλώσεις
που θα διοργανωθούν -μ ια
από αυτές είναι το διήμερο
φόρουμ που θα γίνει αρχές
Μαΐου με θέμα «1992 - Νέος
Διεθνισμός»- η ΕΑΣ θα συνε
χίσει τις διεργασίες σύγκλισης
με ομάδες και κινήσεις απ’ όλη
την Ελλάδα που έχουν παρό
μοια οπτική και θα επιδιώξει
την ευρύτερη δυνατή ενότητα
των ριζοσπαστικών και εναλλα-

με αποτέλεσμα τη διάσπασή
της. Στο Πολυτεχνείο, οι υποστηρικτές της δεύτερης άπο
ψης πλειοψήψισαν για τρεις
ψήφους (23-20 και 3 λευκά) και
αποφάσισαν την αυτόνομη
κάθοδο στις εκλογές με το ψη
φοδέλτιο «Οικολόγοι (Οικολο
γική - Εναλλακτική Ένωση Πο
λιτών»), Η απόφαση προβλέπει
κάθοδο στις ευρωεκλογές και
διερεύνηση της δυνατότητας
συγκρότησης
ψηφοδελτίων
στις βουλευτικές. Ορισμένα
μέλη της «Ένωσης» που δια
φώνησαν αποχώρησαν και δή
λωσαν ότι θα συνεχίσουν να
συνεργάζονται με την ΕΑΣ.

Από τη συνδιάσκεψη της Παντείου που κατέληξε στη δημιουργία
της «Εναλλακτικής Αντικατπταλιστικής Συσπείρωσης».

τειο συμμετείχαν και οι δύο
τάσεις της «Ένωσης Πολι
τών». Η πρώτη είχε ταχθεί
υπέρ της σύγκλισης με τις δυ
νάμεις που συγκρότησαν την
ΕΑΣ και μέλη της συμμετείχαν
στο συντονιστικό όργανο της
κίνησης, ενώ η δεύτερη προ
σανατολιζόταν στην αυτόνομη
κάθοδο των οικολόγων και
έβλεπε τον «χώρο» να εντάσ
σεται απλώς σ’ ένα πράσινο
ρεύμα.
Η αντιπαράθεση για το ζήτη
μα των συγκλίσεων μεταφέρ
θηκε και στην πανελλαδική
συνδιάσκεψη της «Ένωσης»,

■ Αφού ταλαιπώρησε κάνα
εξάμηνο τους συνομιλητές και
τα μέλη του με διάφορες προ
τάσεις σύγκλισης, τελικά το
«Εργατικό Κομμά» φαίνεται
πως κατέληξε να εμφανισθεί
στις εκλογές με σήμα το...
πλυντήριο. Στην πανελλαδική
σύσκεψη που διοργάνωσε στις
23 Απριλίου, η πλειοψηφΐα των
παρισταμένων ανέθεσε στη
γραμματεία του κόμματος να
ξεπλύνει τον Αντώνη Τρίτση
και να τον επανεντάξει στην
οικογένεια των ριζοσπαστικών-πασοκογενών δυνάμεων.
Εκτός απρόοπτου, λοιπόν, ο

Μ.Ν. Ράπτης:

Η ενηλικίωση
του ριζοσπαστικού κινήματος
Από τον Μ.Ν. Ράπτη, που παρακολούθησε τις διαδικασίες
σύγκλισης των ριζοσπαστικών αριστερών σχημάτων, ζη
τήσαμε ένα σύντομο σχάλιο. Ο Μ.Ν.Ρ. χρειάστηκε να
αναχωρήσει για τη λισσαθώνα όπου συμμετέχει στην
καμπάνια απελευθέρωσης του Οτέλο Καρβάλιο, και έτσι,
η δήλωσή του που έγινε στις 22.4 δεν μπορούσε να συμπεριλάθει τις τελευταίες εξελίξεις.

«Με ρω τάτε τι σκέφτομαι για τη ν ανασυγκρότηση του ρ ι
ζοσπαστικού συνολικού κοινωνικοπολιτικού κινήματος
στη χώρα μας.
Η ανασυγκρότηση αυτή, εύχομαι να προχωρήσει και να
πάρει κ α τ' αρχή τη μορφή μιας ομοσπονδιακής συνεργα
σίας ανάμεσα στις πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις της μαρξι
στικής επαναστατικής αριστερός, των οικολόγων, τω ν γυ
ναικών, ώστε, στη νέα περίοδο που μπαίνει προεκλογικά
η χώρα μας, να α κουσ τεί και η φωνή αυτού το υ σημαντι
κό τα το υ χώρου, στα εθνικά πλαίσια, αλλά και σ το πλαίσιο
της Ευρώπης.
Ανάλογες διαδικασίες και κινήσεις έχουν αρχίσει σ τον
τελευ τα ίο αυτό χώρο, καθώς η ανάγκη σε ευρωπαϊκή πια
κλίμακα αντιμετώπισης πολλών κοινών ζητημάτων, είνα ι
πια απαραίτητη. Από τη ν άποψη αυτή, κινήσεις όπως η
πρόσφατη δημιουργία της «Εναλλακτικής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης», το Συνέδριο του «Εργατικού Κόμ
ματος», κινήσεις ανάλογες στο χώρο των ριζοσπαστών οικολόγων και γυναικών, τις θεωρώ πολύ ευοίω νες και ε ύ 
χομαι να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν σ ’ έν α δη
μοκρατικό ομοσπονδιακό σχήμα συνεργασίας πάνω σ 'έ ν α
κοινό, μίνιμουμ, αλλά προχωρημένο πρόγραμμα.
Την πληρέστερη αντίληψή μου για το ζήτημα αυτό θα
τη συζητήσουμε μαζί α ν θ έλ ετε στο προσεχές φύλλο του
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ, που θα 'χουμε και χώρο και χρόνο. Είμαστε
οπωσδήποτε στο τέλο ς μιας εποχής εδώ σ τη ν Ελλάδα,
που θα αναγκάσει σ την αναδόμηση ολόκληρου του πολιτι
κού χώρου. Εύχομαι λοιπόν να μην καθυστερήσει ο πιο
σημαντικός για μας χώρος του συνολικού κοινωνικοπολιτικού κινήματος της χώρας, και να βρει το ταχύτερο μια
ενιαία, μόνιμη εκπροσώπηση, η οποία, χωρίς να κ α τα ρ γεί
τις ιδια ιτερ ότητες των συνισταμένων επιμέρους δυνά
μεων, να τους επιτρέπει την κοινή τους δράση, στα πάρα
πολλά κοινά σημεία μ εταξύ τους. Τέτοια εμφάνιση θα 'ταν
το πιο απτό δείγμα της πραγματικής θεωρητικής, πολιτι
κής και πρακτικής τους ενηλικιωσης».
Μ.Ν. ΡΑΠΤΗΣ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Ο διαγωνισμός κρίθηκε επι
τυχής και το άριστο κατα______ σκευαστικά και μορφολογικά
κελυφος εξυπηρετεί με τον καλύτερο
τρόπο τη λειτουργία του σωφρονιστι
κού συστήματος, που είναι και το ζη
τούμενο της υπόθεσης. Έχει ήδη επιλεγεί και αποτελεί πλέον πραγματικό
τητα.
Βέβαια στην ιστορία των φυλακών
πολλοί είναι οι αρχιτέκτονες που σύν
δεσαν το όνομα και τη διασημότητά
τους με τη δημιουργία τους. Ο Ben
tham ήδη στα 1791 με τα σχέδια για το
Πανοπτικόν, κυκλικό σύστημα φυλακή
με τα κελιά διατεταγμένα στην περι
φέρεια, απομονωμένα μεταξύ τους με
ψηλούς τοίχους και ένα κεντρικό ση
μείο απ' όπου μια μόνιμη παρακολού
θηση μπορούσε να ελέγχει με τον ευ
κολότερο τρόπο τους φυλακισμένους
και το προσωπικό εφεύρε τον πιο άμε
σο τρόπο: για την εφαρμογή «με την
πέτρα του πνεύματος της πειθαρχίας·
για την πιο διαφανή προσαρμογή της
αρχιτεκτονικής στην άσκηση της εξου
σίας· για την αντικατάσταση της δύνα
μης και του βίαιου καταναγκασμού από
την ήπια αποτελεσματικότητα μιας
αμείωτης επιτήρησης».
Από τότε μέχρι σήμερα γνωρίσαμε
διάφορους τύπους φυλακών: αστε
ροειδείς με κεντρικό έλεγχο, τύπου
τηλεγραφόξυλο με κεντρικό διάδρομο
και κάθετες σ’ αυτόν πτέρυγες κελιών,
φυλακές ουρανοξύστες κλπ.
Ό λ ες αυτές οι παραλλαγές έμειναν
στην ιστορία ως υποδείγματα αρχιτε
κτονικής επειδή με τη διαμόρφωση του
χώρου εξασφάλιζαν τις καλύτερες
προϋποθέσεις για την απομόνωση και
ατομική—ιδιαίτερη μεταχείριση των
κρατουμένων, για την ιεράρχηση και
ταξινόμησή τους, για τη μέγιστη
ασφάλεια σε κάθε απόπειρα απόδρα
σης.
Συνεχιστές μιας ένδοξης παράδοσης
λοιπόν οι Έλληνες αρχιτέκτονες -μ ε 
ταξύ των οποίων οι βραβευθέντες πα
νεπιστημιακοί δάσκαλοι- που έσπευσαν να λάβουν μέρος στον αρχιτεκτο
νικό διαγωνισμό;
Τόσο ευθυγραμμισμένοι με την ου
σία του σωφρονιστικού συστήματος
όσο και με τις υπερβάσεις που γίνονται
εν ονόματί του και καθορίζουν κυρίως
αυτές την πραγματικότητα της φυλα
κής;
Τόσο σύμφωνοι με τις επιλογές του
συγκεκριμένου κτιριολογικού προ
γράμματος που κλήθηκαν να υλοποιή
σουν;
Ή μήπως η ανάγκη αρχιτεκτονικής
έκφρασης ανεξαρτήτως αντικειμένου
στάθηκε πιο ισχυρή;
Το πράγμα αποκτά πρόσθετο ενδια
φέρον από τη στιγμή που, ενώ η πρόσ
κληση για το σχεδίασμά των φυλακών
του Λαγκαδά απευθύνεται μέσω του
διαγωνισμού σε όλους τους αρχιτέκτο
νες, ο ΣΑΛΑΣ (σύλλογος αρχιτεκτόνων
διπλωματούχων ανωτάτων σχολών) εκ
πρόσωπος του κλάδου, προοδευτικός
όπως έχει αποδείξει η μέχρι σήμερα
ιστορία του, με ιδιαίτερη ευαισθησία
σε πολλά ζητήματα, που σε άλλες επο
χές και για άλλα θέματα (π.χ. σχολεία
μαμούθ) είχε ξεσηκώσει ολόκληρη δια
μαρτυρία δε βρήκε να πει ούτε λέξη
για την υπόθεση. Αντίθετα, χωρίς κα
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Πριν λίγες μέρες τελείωσε ο Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη δίδυμη φυλακή
Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά). Τα Βραβεία απονεμήθηκαν στους αρίστους. Τα δημιουργήματα τους,
σχέδια και μακέτες εκτίθενται στη Θεσσαλονίκη. Ίσως να μεταφερθούν και στην πρωτεύουσα.
Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης τα προβάλλουν. Το ΠΑΣΟΚ υπερηφανεύεται ότι όχι μόνο φτιάχνει
καινούργιες φυλακές αλλά, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στο θέμα, επιζητεί τις
ωραιότερες, με την καλύτερη αρχιτεκτονική σύνθεση, προϊόν ευγενούς άμιλλας μεταξύ
αρχιτεκτόνων ειδικών αυτή τη φορά επί θεμάτων εγκλεισμού. Και δυστυχώς πετυχαίνει το στόχο
του αφού βρήκε ανάμεσα στους αρχιτέκτονες πρόθυμους συνεργάτες στην ιερή αυτή αποστολή.
μιά τοποθέτηση, βιάστηκε να στείλει
τον εκπρόσωπό του κριτή υιοθετώνται
ανεπιφύλακτα τον αρχιτεκτονικό δια
γωνισμό.
Σημεία των καιρών; Παράληψη; Ό 
πως κι αν έχει το πράγμα αυτή τη στιγ
μή σύσσωμος ο κλάδος των αρχιτε
κτόνων πλην ελάχιστων διαμαρτυρηθέντων μπορεί να «υπερηφανεύεται»
γιατί αποδέχτηκε αδιαμαρτύρητα την
ανάληψη της ευθύνης του σχεδιασμού
φυλακών που του φόρτωσε το κράτος.
Υλοποίησε έτσι με τον καλύτερο δυνα
τό τρόπο τις επιταγές της εξουσίας πε
ρί σωφρονισμού, αποδεχόμενος ταυ
τόχρονα και την πραγματικότητα της
φυλακής, πραγματικότητα που μόνο
φρίκη θα 'πρεπε να προκαλεί και καμιά
απολύτως διάθεση συμμετοχής και
εξωραϊσμού.

Η πραγματικότητα
Παρά την ελλιπή πληροφόρηση που
έχουμε γύρω από τα θέματα της ζωής
στη φυλακή, πληροφόρηση που για να
έρθει στη δημοσιότητα πρέπει να
υπερνικήσει τη συνωμοσία σιωπής που
υπάρχει τόσο από τους συντηρητικούς
όσο και από τους «προοδευτικούς» πο
λίτες έχουμε μάθει κατά καιρούς για
στάσεις κρατουμένων, για εμπρη
σμούς, αυτοκτονίες, ξυλοδαρμούς, κα
κοποιήσεις ακόμη και βασανιστήρια,

για απάνθρωπη συμπεριφορά δεσμο
φυλάκων, όλα αυτά που συνθέτουν τον
ιστορικό πράγματι ρόλο που παίζει το
κοινωνικό καρκίνωμα που ονομάζεται
φυλακή.
Τα επιχειρήματα περί απονομής δι
καιοσύνης και σωφρονισμού αποδεικνύονται σαθρά από μια πραγματικό
τητα που εξοντώνει κάθε συμπεριφορά
που κρίνεται ως «μη κανονική». Ο μη
χανισμός των φυλακών έχει αποδειχθεί ένας από τους πιο σκληρούς και
ανθεκτικούς πυρήνες γι’ αυτήν την
εξόντωση.
Είναι πλήρως διαχωρισμένος από τη
δικαστική εξουσία της οποίας το
αδιαμφισβήτητο κύρος δεν πρέπει να
αμαυρώνεται από την ανάμειξή της
στο βρώμικο ρόλο του τιμωρού.
Ο ρόλος αυτός ανήκει στη φυλακή.
Στόχος της δεν είναι απλά και μόνον η
στέρηση της ελευθερίας του κρατού
μενου για την παράβαση του νόμου,
ποινή που του έχει επιβληθεί από το
δικαστήριο. Η φυλακή παραλαμβάνει
από τα χέρια της δικαιοσύνης έναν κατάδικο αλλά αυτό στο οποίο οφείλει να
επέμθει δεν είναι η παράβαση ούτε
καν ο παραβάτης, είναι ένα άλλο πρό
σωπο που υποκαθιστά τον καταδικασθέντα παραβάτη, είναι ο εγκλημα
τίας. Αυτός δεν είναι απλώς ο δράστης
της συγκεκριμένης πράξης αλλά συν
δέεται με το αδίκημά του με μια ολό

κληρη δέσμη από περίπλοκα νήματα
(ένστικτα, ώσεις, τάσεις, χαρακτήρας).
Η σωφρονιστική τεχνική δεν αναφέρεται στην πράξη αλλά στην ίδια τη ζωή
του εγκληματία. Είναι ολόκληρη η ζωή
και η προσωπικότητά του που πρέπει ν'
ανασκευαστεί.
Έτσι πρέπει να υπάρξει μια καινούρ
για απονομή δικαιοσύνης, ανεξέλεγ
κτη και αυθαίρετη, που επιβάλλεται
αυτή τη φορά από τους δεσμοφύλα
κες.
Αφού ταξινομηθεί ο κρατούμενος σε
ειδική κατηγορία, (τώρα μάλιστα με τη
πρόοδο των επιστημών αυτό θα γίνεται
από ειδική ομάδα αποτελούμενη από
παθολόγο, ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοι
νωνικό λειτουργό, εγκληματολόγο, δι
καστικό λειτουργό ακόμη και γεωπόνο
στις αγροτικές φυλακές όπως προ
βλέπει το άρθρο 12 του νέου κώδικα
για την μεταχείριση των κρατούμενων)
θα περάσει στα χέρια των δεσμοφυλά
κων για να μάθει να δέχεται αδιαμαρ
τύρητα την απομόνωση, την επιβολή
ιεραρχικών σχέσεων ανάμεσα στους
κρατούμενους, την προτροπή για άμε
ση και μόνιμη συνεργασία με το προ
σωπικό της φυλακής -κ α τά συνέπεια
με την αστυνομία αργότερα-, τις αδι
κίες, τις ταπεινώσεις, τον εξευτελισμό.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι φυ
λακές σ’ όλες τις χώρες του κόσμου
αποτελούν φυτώρια εγκληματιών και

χαφιέδων. Ούτε το ότι οι άνθρωποι που
βγαίνουν από κει με χαμένη την αξιο
πρέπεια και τον αυτοσεβασμό έχουν
τεράστια δυσκολία επανένταξης στην
κοινωνία.
Αυτά τα πιο ευδιάκριτα και πασίγνω
στα, εξάλλου, αποτελέσματα της φυ
λακής μόνο η κοινωνική υποκρισία επι
μένει να ονομάζει «σωφρονισμό».
Δεν είναι δυνατόν να επεκταθούμε
εδώ σε θέματα που απαιτούνται για να
ερμηνευτεί η ανάγκη της κοινωνίας
που ζούμε για έναν τέτοιο «σωφρονι
σμό».
Τα συμπεράσματα για το «έργο» που
επιτελείται από το σωφρονιστικό μη
χανισμό της φυλακής είναι, νομίζουμε,
σαφή. Αν όμως υπάρχουν ακόμη αυτα
πάτες για το ρόλο των φυλακών και την
ανατρεψιμότητά του, μια προσεκτική
ανάγνωση του κτιριολογικού προγράμ
ματος για τις φυλακές του Λαγκαδά
φτάνει να τις διαλύσει. Ας το δούμε πιο
συγκεκριμένα:

Η συγκέντρωση
σε μεγάλες
μονάδες
Η δίδυμη φυλακή Θεσσαλονίκης περι
λαμβάνει την κλειστή φυλακή με τρεις
πτέρυγες κρατουμένων ανδρών και τη
Δικαστική με τρεις πτέρυγες ανδρών,
μια πτέρυγα γυναικών και μία ανηλί
κων. Δηλαδή γύρω στα 600 άτομα. Εί
ναι φανερό ότι η συγκέντρωση κρα
τουμένων σε τόσο μεγάλη μονάδα κα
ταργεί την όποια ανθρώπινη σχέση θα
μπορούσε να δημιουργηθεί μεταξύ
κρατουμένων και προσωπικού και επι
δεινώνει την όποια επικοινωνία μεταξύ
των εγκλείστων. Τα άτομα μετατρέπονται σε αριθμούς.- Η προσωπική
σχέση θα καταργηθεί, θα γίνει απρό
σωπη ανάμεσα σε ρόλους. Για να επι
βληθεί η τάξη θα έχουμε αυστηρότερη
πειθαρχία, διαχωρισμό, και ιεράρχηση.
Αυστηρότερες ποινές. Δεν είναι τυ
χαίο ότι ποτέ δεν υπήρξε αίτημα κρα
τουμένων για την κατάργηση των μι
κρών φυλακών όσο κι αν τα κτίρια αυτά
ήταν παλιά και ακατάλληλα. Κι όμως το
κράτος καταργεί τη μια μετά την άλλη
τις μικρές μονάδες αντικαθιστώντας
τις με μεγάλα κέντρα, μακρυά από το
βλέμμα των νομοταγών και φιλήσυχων
πολιτών. Λογική Super market, λοιπόν.
Με χαμηλότερο κατασκευαστικό και
λειτουργικό κόστος. Ας μην ξεχνάμε
ότι μέχρι σήμερα ελάχιστες δαπάνες
εγκρίνονταν για επισκευές και βελ
τιώσεις κτιρίων φυλακών, μιας και οι
πόροι από το Ταμείο Χρηματοδότησης
δικαστικών κτιρίων όπου υπάγονται και
οι φυλακές πηγαίνουν κατά 90% στα
δικαστήρια.
Συγκεντρωμένες σε λίγα .μεγάλα
. κέντρα ανά την Ελλάδα για να ελέγ'χο ντα ι καλύτερα και να καταστέλλονται ευκολότερα οι όποιες διαμαρτυ
ρίες, στάσεις, εξεγέρσεις.
Κατανοούμε απόλυτα τη λογική του
κράτους. Ό χι όμως να μας σερβίρεται
σαν προσπάθεια, και μάλιστα ιδιαίτε
ρης ευαισθησίας, βελτίωσης των όρων
διαβίωσης των κρατουμένων. Αυτοί οι
όροι σαφώς επιδεινώνονται. Η ευαι
σθησία μάλλον αφορά τη διοίκηση ή τα
ΜΑΤ...

Στη μέση του πουθενά
Πού θα χτιστούν όμως τόσο μεγάλες
μονάδες; Ό χ ι βέβαια μέσα στις πόλεις.
Ούτε κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Μόνο μέσα στο υγρό κλίμα του κάμ
που, μακριά από τους τόπους κατοι
κίας των κρατουμένων. Σίγουρα χωρίς
τακτική συγκοινωνία. Για να περιορι
στούν οι επισκέψεις συγγενών και δι

ώστε όλοι οι υπόλοιποι να κάθονται
φρόνιμα. Πέρα απ’ αυτό η πειθαρχική
φυλακή αποτελεί καθημερινή απειλή
για τον έγκλειστο. Είναι επιπλέον ποι
νή που του επιβάλλεται για την «κακή»
καθημερινή του διαγωγή όπως και για
κάθε διαμαρτυρία του ή καταγγελία.
Μέχρι σήμερα οι «απείθαρχοι» κρα
τούμενοι αντιμετωπίζονταν με τη με
ταφορά τους σε πειθαρχική φυλακή
π.χ. Κέρκυρα. Σήμερα με το νέο πρό
γραμμα ιδρύεται σε κάθε κλειστή φυ
λακή μια μονάδα ειδικής κράτησης
όπου όπως αναφέρει το κτιριολογικό
πρόγραμμα «κρατούνται προβληματι

κοί κρατούμενοι που πρέπει ν ' απομο
νωθούν αλλά δεν έχουν πειθαρχική
ποινή για να μείνουν στα πειθαρχικά
κελιά». Ανεξέλεγκτα δηλαδη.

κηγόρων, να βλέπουν ακόμη σπανιότε
ρα το φως της δημοσιότητας οι διάφο
ρες καταγγελίες, κι οι έγκλειστοι απο
μονωμένοι να αισθάνονται ότι βρί
σκονται αποκλειστικά στο έλεος των
δεσμοφυλάκων.
Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι ο νομός
Αττικής όπου βρίσκεται η κατοικία της
πλειοψηφίας των κρατουμένων δεν
διαθέτει φυλακή. Στον Κορυδαλλό
βρίσκονται μόνον οι υπόδικοι.
Έτσι το αίτημα των κρατουμένων
για περισσότερα επισκεπτήρια πέφτει
στο κενό, αφού οι συγγενείς τους,
φτωχοί οι περισσότεροι, σίγουρα δε
διαθέτουν ελικόπτερα για να πηγαί
νουν ταχτικά να τους βλέπουν. Και με
τα άλλα μέσα συγκοινωνίας θα πρέπει
να ταξιδέψουν ώρες ή και μέρα για να
φθάσουν στον τόπο της φυλακής. Κά
θε πότε θα γίνεται αυτό; Κι αν σήμερα
οι καταγγελίες από τη φυλακή της Λά
ρισας για απάνθρωπη συμπεριφορά δε
σμοφυλάκων κάνουν 20 μέρες για να
φθάσουν στους δικηγόρους, από το
Λαγκαδά πόσο θα κάνουν;

Ό λοι μαζί και χώρια
Άρρηκτα δεμένος με τη μεγάλη συγ
κέντρωση ο πλήρης διαχωρισμός. Πα
ρά το άρθρο 9 του κώδικα που λέει ότι
οι κρατούμενοι με μακροχρόνιες ποι
νές δεν υποβάλλονται γι' αυτό και μό
νο το λόγο σε αυστηρότερο καθεστώς
διαβίωσης εδώ έχουμε ταξινόμηση εξ
αρχής αφού οι βαρυποινίτες οδηγούν
ται κατ’ ευθείαν στην κλειστή φυλακή
φτιαγμένη αποκλειστικά και μόνο γι'
αυτούς.
Πριν από την άλλη ταξινόμησή τους
από τους ειδικούς επιστήμονες που
αναφέραμε πιο πάνω, εδώ ταξινομείται
το δεδικασμένο παρελθόν του εγκλεί

στου. Άπαξ και δια παντός.
Μέσα στην ίδια πάντα φυλακή, αλλά
σε διαφορετική πτέρυγα, οι ανήλικοι.
Πάλι κατά παράβαση του άρθρου 9 του
κώδικα που λέει ότι ·οι νέοι (14-21

χρόνων) εκτίουν τις ποινές τους απο
κλειστικά στις Μονάδες Αγωγής Νέων,
υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση
παιδαγωγικού και θεραπευτικού χαρα
κτήρα και σε καμία περίπτωση δε στε
γάζονται ή διαβιώνουν με ενήλικους
κρατουμένους».
Προφανείς εδώ οι παιδαγωγικές επι
πτώσεις από τη συνύπαρξη και το συγ
χρωτισμό. Η φυλακή μπορεί να έχει
πολλές πτέρυγες. Είναι όμως μία, ενι
αία και αιδιαίρετη.
Ακόμη, καμία μέριμνα για τους τοξι
κομανείς που πάντα σύμφωνα με το
ίδιο άρθρο «πρέπει να υφίστανται θε
ραπευτική μεταχείριση σε δημόσια
κέντρα αποτοξίνωσης και αποκατάστα
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του οι
κείου νόμου».
Και ο μεν οικείος νόμος υπάρχει,
μόνο που τα κέντρα αυτά είναι ανύ
παρκτα κι έτσι η θεραπευτική μεταχεί
ριση περνάει από τα γνωστά κανάλια
της φυλακής, με τα γνωστά αποτελέ
σματα.

Το φόβητρο της Κέρκυρας
παντού
Είναι γνωστός ο ρόλος της πειθαρχι
κής φυλακής. Τραβάει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους κρατούμε
νους εκείνους που μπορούν να «διορ
θωθούν» και σ’ εκείνους που δεν μπο
ρούν. Διαχωρισμός απαραίτητος που
αφορά την ίδια την ουσία του σωφρο
νιστικού συστήματος. Πρέπει να υπάρ
χουν ή να εφευρεθούν οι «απείθαρ
χοι», να τιμωρηθούν παραδειγματικά

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
« -Τ ο βασικό κτιριακό συγκρότημα μαζί με τα προαύλια της φυλακής θα πε·
ριμαντρωθούν με εξωτερικό τοίχο ύψους 5-6 μ. Πάνω σ’ αυτόν στις γωνιές
του και κάθε 100 μ. περίπου θα κατασκευαστούν σκοπιές. Εσωτερικά και κα
τά μήκος του τοίχου αυτού θα αφεθε! ζώνη ασφαλείας πλάτους 5 μ. προσιτή
μόνον στους εξωτερικούς φρουρούς...
- Ο ι όψεις των διαφόρων κτιρίων του συγκροτήματος όταν τις κοιτάξουμε
από τον εξωτερικό τοίχο δεν πρέπει να παρουσιάζουν εισέχοντες και εξέ
χοντας όγκους. Οι τυχόν αρχιτεκτονικές προεξοχές στις όψεις δεν πρέπει
να διευκολύνουν την αναρρίχηση και απόδραση γενικότερα.
- Σε όλα τα παράθυρα εκτός των κατοικιών, προβλέπονται κιγκλιδώματα για
λόγους ασφαλείας που θα τοποθετηθούν πιο μέσα από την εξωτερική επι
φάνεια των τοίχων, ώστε στην εξωτερική θέα του κτιρίου τα κιγκλιδώματα
να είναι δυσδιάκριτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήριξή τους.
- Τ α παράθυρα των κελλιών ή των θαλάμων, όταν έχουν απ’ ευθείας θέα
προς άλλο κτίσμα ακόμη και της ίδιας φυλακής πρέπει να απέχουν 50 μ.».

Μερικοί από τους γενικούς περιορισμούς τους κτιριολογικού προγράμμα
τος.

Το κλείσιμο των φυλακών της Κέρ
κυρας, μόνιμο και διαρκές αίτημα κρα
τουμένων είχε συνδεθεί με την κατάρ
γηση στην πράξη των βαριών πειθαρχι
κών ποινών. Κι όμως αυτό δεν είναι
αλήθεια. Τώρα η Κέρκυρα θα βρίσκεται
πολύ κοντά. Σε κάθε φυλακή. Σε κάθε
ειδική μονάδα κράτησης. Δ ε θα χρειά
ζεται και μεταγωγή. Μια απλή μετακί
νηση θα είναι αρκετή. Πληροφορούμα
στε εξάλλου ότι στις φυλακές της Λά
ρισας έχουν μεταφερθεί και δεσμο
φύλακες από το κάτεργο της Κέρκυ
ρας και μάλιστα οι καλύτεροι. Γιατί να
μη γίνει το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη;
Μαζί με το άψογο κτίριο ας υπάρχει και
το έμψυχο υλικό.
Ας μην επεκταθούμε περισσότερο.
Επισημαίνουμε μόνον την έλλειψη
ακόμη και στοιχειώδους νοσοκομεια
κής μονάδας για την αποτελεσματική
περίθαλψη των κρατούμενων, την
πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση,
τα ...καγκελόφραχτα παράθυρα.
Όσοι από τους αρχιτέκτονες έχουν
ιδιαίτερες ανησυχίες έκφρασης θα
βρουν διέξοδο μορφολογώντας τον
εξωτερικό τοίχο με τις σκοπιές που περιμαντρώνει το κτιριακό συγκρότημα
και τα προαύλια. Κι αν αυτό δεν τους
αρκεί μπορούν ν’ ασχοληθούν με τη
διάταξη των όγκων στις όψεις: κάτω η
αναρρίχηση!
Το κτιριολογικό πρόγραμμα που εκ
πονήθηκε και υπογράφεται από εκλε
κτό επιτελείο διευθυντών εκτέλεσης
ποινών, και συναφών ειδικοτήτων δεν
είναι αθώο. Πώς θα μπορούσε άλλω
στε... Προσαρμοσμένο πλήρως στις
επιλογές του κράτους για την εξέλιξη
του σωφρονιστικού συστήματος στην
πράξη, προδιαγράφει μαζί με την κτιριολογία την προοπτική μιας σαφούς
επιδείνωσης των όρων διαβίωσης των
κρατουμένων.
Με τη δίδυμη φυλακή Θεσσαλονίκης
μετά τις φυλακές Πάτρας και Λάρισας
και την κατάργηση πολλών μικρών μο
νάδων ολοκληρώνεται η εικόνα για την
εξέλιξη του σωφρονιστικού συστήμα
τος στη χώρα μας.
Εξέλιξη που βαδίζει προς τη δη
μιουργία μεγάλων «ενιαίωνχώρων εγ 
κλήματος» μακρυά από τις κατοικίες
των κρατουμένων, μακρυά από τις πό
λεις. Σίγουρα στην εξέλιξη αυτή θα πε
ριλαμβάνεται και μια καινούργια ορ
γάνωση μέσα στην ίδια λογική κ α ι-δ εν
αμφιβάλλουμε- με την ίδια «ευαισθη
σία».
Ποιος φοβάται να μιλήσει για ρατσι
σμό;
Ελένη ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ
Αναφορές:
- Μισέλ Φουκώ: Επιτήρηση Kat τιμωρία - Η γέν
νηση της φυλακής. Εκδ. ΡΑΠΠΑ, 1983.
-Winfried Reebs: Φυλακές και αρχιτεκτονική. Η
αναζήτηση για τον ιδανικά τρόπο εξόντωσης.
Εκδ. Αμηχανία, 1988.
-Τ η ς φυλακής... περιοδική έκδοση, 1980.
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Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΤΟ ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ
ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στην απογευματινή εφημερίδα των Αθη
νών «ΤΑ ΝΕΑ», (φ. της 8/4/89) στη στήλη
προ-γραφές, δημοσιεύτηκε χρονογράφημα του
κ. Γ. Βέλτσου το οποίο αναφέρεται στη συζήτη
ση για το θεωρητικό έργο του Κ. Καστοριάδη
που δημοσίευσε ο Σχολιαστής στο προηγούμε
νο τεύχος του.
Το χρονογράφημα περιλαμβάνει τρ εις παρα
γράφους. Οι πρώτες δύο αναλίσκονται σε σκωπτικές παρατηρήσεις και όχι πάντα ευφυή λο
γοπαίγνια, όχι χωρίς κάποια δόση εμπάθειας:
πρόκειται για τον συνήθη τρόπο με τον οποίο
οι θεραπεύοντες τον ημερήσιο, και κατά προ
τίμηση απογευματινό, τύπο «επιτίθενται»
στους πολιτικούς και ιδεολογικούς τους αντι
πάλους.
Η τρίτη όμως παράγραφος εισάγεται με την
προτροπή: «Ας σοβαρολογήσουμε», δηλώνον
τας έτσι την πρόθεσή της να διαφοροποιηθεί.
Καμία ευκαιρία για διάλογο δεν πρέπει να χά
νεται: θα σοβαρολογήσουμε λοιπόν με την τρ ί
τη παράγραφο του χρονογραφήματος, ακολου
θώντας την φράση προς φράση.

αντίθεση αυτή. Είναι μια ευχάριστη διαπίστωση
το ότι ο κ. Γ. Βέλτσος άρχισε να μαθαίνει, και
δη ότι το προηγούμενο τεύχος του Σχολιαστή
συνέβαλε σε αυτό. Πράγματι, στο κείμενο που
ο χρονογράφος θ έτει ως στόχο της υπερβολικά
οργίλης κριτικής του, υποστηρίζεται ακριβώς
ότι η αντίθεση στο Λόγο είναι η (δογματική)
αφετηρία του εγχειρήματος του Καστοριάδη. Η
αλήθεια είναι ότι μας μένει υπόλοιπο το επ ίθε
το «δογματική»: λίγο πιο κάτω θα δούμε ότι και
ως προς αυτό ο κ. Γ. Βέλτσος έχει κάνει κάποια
δειλά βήματα.

□

»Ας σοβαρολογήσουμε. Οι αντιρρήσεις του Π.
Μπασάκου από τη «σκοπιά * μιας ορθολογικής
προσέγγισης του έργου του Καστοριάδη δι
καιολογημένα διαφοροποιούνται από το περι
γραφικό φαινομενολογικό μοντέλο .*
Η πρώτη αυτή φράση δεν είναι ακριβώς αυτό
που θα χαρακτήριζε κανείς υπόδειγμα σαφή
νειας. Οι «αντιρρήσεις μου» ούτε να ταυτίζον
ται με το φαινομενολογικό μοντέλο θα μπο
ρούσαν, ούτε να διαφοροποιούνται, είτε από
την «ορθολογική σκοπιά» εκφέρονται είτε από
κάποιαν άλλη, ε ίτε δικαιολογημένες ε ίτε αδι
καιολόγητες είναι. Υποθέτω ότι αυτό που ψελλίζεται εδώ θα μπορούσε να ισοδυναμεί με το:
«η κριτική που ασκεί ο Π.Μ. στο φαινομενολο
γικό μοντέλο είναι δικαιολογημένη». Η εκδοχή
αυτή δεν είναι υποχρεωτική -σ το κάτω-κάτω ο
βλοσυρός χρονογράφος ιδιοκτήτης των λ έ
ξεων (και των συντάξεων) είναι, τις κάνει να ση
μαίνουν ό,τι θέλει. Αν όμως ευτυχήσω να ανα
γνωρίσει στην απόδοσή μου την κακοπαθημένη
του πρόθεση, θα ήθελα να του επισημάνω πως
στη συζήτησή μου με τον Γ. Κόκκινο δεν ασκεί
τα ι κριτική στη Φαινομενολογία, αλλά στη φιλο
σοφία του Καστοριάδη ως κακέκτυπο της Φαι
νομενολογίας. Η κριτική στη Φαινομενολογία
θα απαιτούσε πολύ πιο διεξοδική εξέταση, θα
ήταν όμως πολύ πιο ενδιαφέρουσα και παραγω
γική.
» Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Ο Καστοριάδης επιδιώκει να μεταβάλει τη «λογική » της

θεμελίωσης και των θεμελιωτικών πρώτων στι
βάδων. Εάν τις θεωρούσε σαν (sic) θεσμιζόμε-

νες σημασίες, θα τις υπέβαλε ασφαλώς ως
προτάσεις νοήματος και στην κατηγορία της
εγκυρότητας και της κριτικής. Αυτό όμως που
θέλει να μας δείξει είναι ότι ανατιθέμενος
στον Λόγο και στον παρεπόμενο κοινωνιο-κεντρισμό του, ανατίθεται σε κάθε αιτιακή ανα
γωγή και κάθε φαινομενική προδηλότητα μιας
ιστορίας «συνειδητών πράξεων και συνειδη
τών όντων». (Φ.Θ., σ. 69). Ανατίθεται συνεπώς
και στη συγκροτούσα συνείδηση ως θεμελιω
τικού τρόπου και τόπου (sic για τις γενικές).«
Από τα παραπάνω πληροφορούμαι
α) ότι ο Καστοριάδης επιδιώκει μια θεμελίωση
και α.1) ότι η θεμελίωση που επιδιώκει έχει λο
γική (ριζικά, υποθέτω) διαφορετική από την παραδεδομένη. Το χρονογράφημα είναι εδώ σε
καλό δρόμο, μόνο που μένει στη μέση: αντί να
προχωρήσει, να μας πει, έστω και με δύο λ έ
ξεις, πως η καστοριάδεια «λογική» μεταβάλλει
την παραδεδομένη, την εξαγγέλει απλώς, την
επικαλείται ως άλλη, ως διαφορετική: αυθεντι
κός, κατά τούτο, laudator και ερμηνευτής του
φιλοσόφου: το ίδιο κάνει και ο Κ. Καστοριάδης.
Παρακάμπτω τις κακοτεχνίες -χρήση τεχνι
κών όρων με άτεχνο και άσχετο τρόπ ο- της
επόμενης φράσης (οι στιβάδες δεν μπορούν να
είναι προτάσεις, οι σοκολάτες μπορούν να ε ί
ναι γάλακτος, οι προτάσεις όμως δεν μπορούν
να είναι νοήματος, η εγκυρότητα και η κριτική
δεν έχουν ακόμα μπει σε κάποιο πίνακα κατη
γοριών, κλπ.) και φτάνω σε αυτό που ο Καστο
ριάδης θέλει να μας δείξει. Αυτό λοιπόν που ο
Καστοριάδης θέλ ει να μας δ είξει, κατά τον αυ
θεντικό του χρονογράφο, είναι οι συνέπειες
του να αντιτίθεσαι στο Λόγο, το τ ι είσαι υπο
χρεωμένος να δ εχτείς αν ξεκινήσεις από την

Τι επιτυγχάνει ξεκινώντας από την αφετηρία
αυτή ο Κ. Καστοριάδης; Μα το να μας απελευ
θερώσει, επιτέλους, από «κάθε αιτιακή αναγω
γή και κάθε φαινομενική προδηλότητα μιας
ιστορίας «συνειδητών πράξεων και συνειδητών
όντων». Εδώ ο laudator αδικεί αυτόν που υπε
ρασπίζεται: η κριτική στην πρωτοκαθεδρία του
υποκειμένου είναι τόπος στη φιλοσοφία του ε ι
κοστού αιώνα. Αν το «θέλω» αυτό συνιστά και
ορίζει τον Καστοριάδη, αν «αυτό είναι το ζήτη
μα» στο έργο του, τό τε θα έχουμε δυσκολία να
διακρίνουμε τον Καστοριάδη από έναν προπτυ
χιακό φοιτητή φιλοσοφίας.
Ό σ ον αφορά τη «συγκροτούσα συνείδηση»,
ο χρονογράφος θα πρέπει να προσέξει, τα
πράγματα γίνονται δύσκολα:
α) Να ξαναδιαβάσει προσεχτικά: δεν υποστηρί
ζεται ότι ο Καστοριάδης σταματάει στη συγκρο
τούσα συνείδηση ως θεμέλιο (επί τη ευκαιρία:
ούτε τρόπος(Ι) είναι, ο ύτε και τόπος η συνείδη
ση στη Φαινομενολογία. Γνώσεις εγχειριδίου),
αλλά ότι α ντίθετα , μιμείται τη διαδικασία της
φαινομενολογίας, και βάζει στη θέση της συ
νείδησης κάτι άλλο, πιο βαθύ, κάτι που το δεσπόζον χαρακτηριστικό του είναι ακριβώς το
ότι είναι «πέρα από συνείδηση». Αυτή η αφηρημένη άρνηση είναι τρόπος επιχειρηματολογίας
χαρακτηριστικός για τον συγγραφέα της Φ .θ.
6) Να μη συγχέει τη έννοια της συνείδησης στη
Φαινομενολογία με την έννοια της συνείδησης,
όιπως αυτή κυκλοφορεί στην παραψυχαναλυτι
κή φιλολογία: η περιγραφή του πεδίου της συ
νείδησης, στη Φαινομενολογία, μπορεί να διεκδικήσει το να είναι θεμελίωση, εφόσον ακριβώς
το πεδίο αυτό δεν είναι μια οντική περιοχή
ανάμεσα στις άλλες (όπως είναι, λ.χ., η ψυχολο
γία). Αυτή τη διαφορά, στην οποία στηρίζεται
το φαινομενολογικό μοντέλο, επιχειρεί ο Κα
στοριάδης να μιμηθεί: πρόκειται για μια μετά 
θεση, μια κλίμακα πιο κάτω: στη θέση της συ
νείδησης, ριζικά διαφορετικής από όλες τις άλ
λες περιοχές κλπ., μπαίνει το φαντασιακό, ριζι
κά διαφορετικό και αυτό από τις άλλες περιο-
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χές, και από τη συνείδηση, πιο βαθιά από τη συ
νείδηση,το πραγματικό θεμέλιο: τα πρόσωπα
αλλάζουν, το έργο μένει το ίδιο, περίπου: στον
Husserl είναι τραγωδία, στον Καστοριάδη φάρ
σα.

Το σφάλμα του Μπασάκου - και το ξέρει - δεν
είναι ότι δεν εννοεί πως ο «ιρασιοναλισμός»
του Καστοριάδη προκύπτει από το ότι θέλει να
απαλλαγείαπό τον εγγενή στο Λόγο ιρασιονα
λισμό, (αυτή είναι η πανουργία του Καστοριά
δη απέναντι στην πανουργία του Λόγου), αλλά
ότι δεν καταλαβαίνει την ανάγκη εξαλείψεως
της αυταπάτης του αναδρομικού (κριτικού)
εξορθολογισμού από την ιδέα που έχουμε το
τι είναι ορθός λόγος. Ως εάν οι αλυσώσεις που
αναδεικνύει το νόημα, η ιστορία ή ο θεσμός,
να μην είναι αλυσώσεις ατομικών ενεργημά
των (όπως η ανάγκη του Μπασάκου να «συζη
τήσει» στο «Σχολιαστή»), ενεργημάτων βέβαια
που τοποθετούνται στην ολότητα και στους
«ρητούς» ή «υπόρρητους» κανόνες μιας ορ
γάνωσης που συνιστό ωστόσο τη «μια πλευρά
αυτής της ολότητας και ταυτόχρονα άλλο
πράγμα απ' αυτήν».
Μ αθαίνουμε ότι ο Λόγος για τον Καστοριάδη
είναι εγγενώς ιρασιοναλιστικός. Και εδώ λοιπόν
ο χρονογράφος είναι σε καλό δρόμο. Αρκεί να
συνεχίσει με το ερώτημα: πώς παράγεται, πώς
υποστηρίζεται, η θέση ότι ο Λόγος είναι εγγενώς ιρασιοναλιστικός; Αν μάλιστα διαβάσει κα
λύτερα το κείμενο που σχολιάζει, μπορεί να
βρει και την αρχή της απάντησης: η πεποίθηση
για το ιρασιοναλιστικό του λόγου παράγεται
από την εκ προοιμίου δογματική ταύτισή του
με τη Διάνοια: ένας Λόγος ταυτισμένος με το
2 + 2 = 4 , ή με την απλή εξεύρεση μέσων προς
σκοπούς, είναι ιρασοναλιστικός, ελλειματικός,
έχει ανάγκη από το φαντασιακό ως συμπλήρω
μα. Ίσως η ταύτιση του Λόγου προς τη Διάνοια
να πρέπει να χαρακτηρισθεί πανουργία, (και
πράγματι, κάτι έχει από τέχνασμα, περισσότερο
ρητορικό παρά λογικό: εισάγει και εκμεταλ
λ εύετα ι μια τρομοκρατική ρητορεία της έλλει
ψης) όμως πρωτοτυπία ούτε και εδώ μπορεί να
διεκδικήσει ο Καστοριάδης, μια και πρόκειται
για τόπο στη θετικιστική, λ.χ., σκέψη (Πρβλ. την
Έκλειψη του λόγου, του K. Horkheimer).
Το αφ ελές στο χρονογράφημα συνίσταται
στην αναπαραγωγή της τρομοκρατικής ρητο
ρείας: πιο πάνω, ο χρονογράφος έχει προτείνει
τον εαυτό του ως υπερασπιστή της «Ζωής», (sic
για το κεφαλαίο) από τη «φαρμακερή απόπει
ρα» της «φιλοσοφίας της συνείδησης». Εδώ οι
ορθολογιστές εμφανίζονται ως απειλή εξαφ ά
νισης της ατομικότητας, θεραπ εία: το αφηρημένο άλλο: «και ταυτόχρονα άλλο πραγμα από
αυτήν».
Δ εν ξέρω κατά πόσο απειλείται η ζωή μου και
η ατομικότητά μου από τη φιλοσοφία της συ
νείδησης. Γνωρίζω όμως ότι οι «αλυσώσεις
ατομικών ενεργημάτων» δεν αφορούν μόνο τη
συγγραφή άρθρων και συζητήσεων: συσσώρευ
ση ατομικών ενεργημάτων είναι, λ.χ., η σημερι
νή Αθήνα, η οποία πολύ κυριολεκτικά απειλεί
τη ζωή μου. Και εδώ η προσφυγή στο αφηρημένα διαφορετικό δεν με βοηθάει.
Αυτό που είναι ίσως δύσκολο να καταλάβει ο
χρονογράφος, (δεν το εννοεί, και προφανώς
δεν το ξέρ ει ότι δεν το εννοεί) είναι πως η ατο
μικότητα, ως χειραφέτηση, είναι αίτημα του
λόγου, ταυτόχρονα με την κριτική στην απολυ
τοποίηση της. Παράλληλα προς τις καστοριαδικές του αναγνώσεις, δεν θα έβλαπτε ίσως και
η ανάγνωση από πρώτο χέρι κάποιων κλασικών
κειμένων του διαφωτισμού. Είναι κακό χιούμορ
η επίκληση της σοφιστικής να γίνετα ι άλλοθι
της αμάθειας.
Παντελής ΜΠΑΣΑΚΟΣ
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ΟΙ
α ϋ ι ή η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη λεγάμενη περίοδο Μποτάνγκ
της γαλλικής εθνικής ομάδας.
Τα τρία προηγούμενα χρόνια, τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας ήταν
απογοητευτικά. Είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο σε όλες τις ση
μαντικές διεθνείς διοργανώσεις.
Τότε, ο εκλέκτορας της εθνικής ανακάλυψε μια περιοχή αραιοκατοικη
μένη στην καρδιά των αφρικανικών εδαφών που περιβάλλουν τον αρ
χαίο ποταμό Κόνγκο. Σ’ αυτή την περιοχή, η κύρια αν όχι μοναδική πη
γή εισοδήματος ήταν η εξαγωγή προς τα λιμάνια του κόλπου του Άντεν
και στο κανάλι της Μοζαμβίκης, νέων αθλητών, ειδικευμένων στο πο
δόσφαιρο που το έπαιζαν με πάθος και σπάνια τέχνη.
Αυτά τα παιδιά ήταν γεννημένοι παίκτες και θεωρούσαν το ποδόσφαιρο
παράδοση των προγόνων τους: ήταν γι’ αυτούς ταυτόχρονα άθλημα,
έθιμο, θρησκεία, κουλτούρα, ιδεώδες και λόγος ύπαρξης.
Ανάμεσα σ’ αυτούς τους αθλητές που βρίσκονταν διασκορπισμένοι στις
ακτές του Ινδικού ωκεανού, ο γάλλος εκλέκτορας ανακάλυψετρεις
αδελφούς: τον Βαραμπάνγκ, τον Ζορνι και τον Σέρμπορ.
Πιο γνωστοί έγιναν με το επίθετό τους Μποτάνγκ που τα πλήθη πολύ
γρήγορα έμαθαν να το φωνάζουν ρυθμικά.
Το ενδιαφέρον της φωτογραφίας που παρουσιάζουμε είναι όπ τους
βλέπουμε και τους τρεις μαζί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα που τους
έφερε αντιμέτωπους στην ομάδα του Βατικανού.
Το πρόβλημα που είχε ανακύψει στους γάλλους εκείνη την εποχή ήταν
απλό: ήταν αδύνατο να συμπεριλάβουν στην εθνική ομάδα αυτούς τους
τρεις έξοχους παίκτες που είχαν μάθει από μωρά να λειτουργούν μαζί.
Πράγματι, οι ισχύοντες φυλετικοί νόμοι ήταν εξαιρετικά αυστηροί: απα
γορευόταν (από το έτος 010) σ’ έναν έγχρωμο αθλητή να συμμετέχει σε
ομάδες των κατηγοριών 5,4 ,3 ,2 ,1 και κατά μείζονα λόγο στην εθνική
ομάδα.
Η λύση βρέθηκε από τον γενικό προπονητή Ισμαήλ Πενθ που αποφά
σισε να καταφύγει σε ήδη γνωστές μεθόδους απομελάνωσης. Οι μέθο
δοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφορετικές για τους τρεις αδελφούς.
Ο Σέρμπορ κατέφυγε στην ακτινοβολία λέιζερ. Ξεπέρασε αυτή τη δοκι
μασία με κάποιες διαταραχές στην όραση, και συχνά παραπονιόταν για
έντονο πονοκέφαλο.
Ο Βαραμπάνγκ προτίμησε τη μεταμόσχευση του επιθηλίου. Η ανάρρω
σή του υπήρξε αργή και οδυνηρή, όμως αυτός είναι που υπέστη τις λι·
γότερες συνέπειες. Δεν διαπιστώθηκε κανένα φαινόμενο απόρριψης
του μοσχεύματος.
Ο Ζορντ που ήταν τερματοφύλακας δεν μπορούσε να υποστεί μεταμό
σχευση, και γι’ αυτό χρειάστηκε να βρουν μια χημική θεραπεία. Σκοπός
ήταν να καταστρέψουν τα κύτταρα που παράγουν τη μελανίνη. Αυτή η
μέθοδος απέτυχε. Ό πω ς διαπιστώνουμε κι απ’ τη φωτογραφία, η λεύ
κανση δεν είναι ομοιόμορφη, και πολύ γρήγορα παρουσιάστηκαν τρο-

Έ να-ένα τα μαζικά φαινόμενα εξαφανίζονται: ο κινηματογράφος,
η μουσική, το ποδόσφαιρο. 0 τελευταίος επιζών αθλητικός
σχολιαστής Σταν Σκάβελιτς, θυμάται το τέλος του ποδοσφαίρου
ανασυροντας φωτογραφικά ντοκουμένα από το αρχείο του.
Η εικονογράφηση είναι του Ε. Bilal και το κείμενο του Patrick Cauvin.
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ΜΠΟΤΑΝΓΚ
ποποιήσεις ή και αλλοιώσεις στη συμπεριφορά.

κοί της υπερβατικής ψυχολογίας, αυτό το τρυκ θα έδινε την εντύπωση

Αυτός ο αγώνας κατά του Βατικανού ήταν ο τελευταίος όπου συμμετεί
χε ο Ζορντ. Μετά από ένα βίαιο χτύπημα από κάποιον παίκτη του Πον-

στους αντίπαλους ότι παίζουν εναντίον αοράτων. Ό μω ς στην πράξη δεν

τίφηκα, ο Ζορντ κατέρρευσε στο 67ο λεπτό της συνάντησης. Οι ανοσο

τους επέτρεψε καν να υπερβούν το κατώφλι των 16 στα τελικά του Ολι
κού Πρωταθλήματος το έτος 020.

ποιητικές του αντιστάσεις που προκαλούνταν για μεγάλο διάστημα φά

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι στις ήττες που υπέστησαν οι άνθρωποι της

νηκαν μονομιάς να εξαφανίζονται, και τους επόμενους μήνες επανεμ

χριστιανοσύνης βρίσκεται η αιτία της σχεδόν ολοκληρωτικής εξαφάνι

φανίστηκε σχεδόν ομοιόμορφο το φυσικό του χρώμα. Έζησε ακόμα

σης του καθολικού δόγματος.

τριαντατέσσερα χρόνια με γενική τετραπληγία.

Μ’ αυτή την ευκαιρία, χαιρετώ τους Μποτάνγκ: αδιάφορο αν η επιδερ

Μια τελευταία λεπτομέρεια γι’ αυτό το ντοκουμέντο: είναι η πρώτη φο

μίδα τους ήταν μαύρη ή λευκή, υπήρξαν και οι τρεις πολύ μεγάλοι και

ρά που η ομάδα της Αγίας Έ δρας χρησιμοποίησε τα περίφημα φωτο-

αξέχαστοι παίκτες.
(συνεχίζεται)

® A u t r e m e n t , P a r is

1987

στέφανα-λέιζερ με τα οποία έγινε διάσημη. Ό πω ς διατείνονταν οι ειδι
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ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

Ο Ορτέγκα
οτην Αθήνα

τους «κόντρας» ώστε αυτοί να
παραμείνουν απειλή για το καθε
στώς μέχρι τις εκλογές του ερ
χόμενου Φλεβάρη); απ’ την άλ
λη, θα αναζητήσει οικονομική
βοήθεια, είτε με τη μορφή άμε
σων επενδύσεων είτε με τη μορ:
φή του δανεισμού, για την παρα
γωγική ανασυγκρότηση της χώ-

ΗΠΑ

Σχολείον
«η φυλακή»,

ρους, τους ισπανόφωνους και
άτομα που δεν έχουν τελειώσει
πανεπιστήμιο.
■.
•Την παταγώδη αυτή αποτυχία
του αμερικανικού σωφρονιστι
κού συστήματος αποκαλύπτει
έκθεση του υπουργείου δικαιο
σύνης που δόθηκε; πρόσφατα
στη δημοσιότητα. Η έρευνα στη
ρίχτηκε σε 16.000 κρατούμενους που απελευθερώθηκαν το 1983
σε 11 πολιτείες και θεωρείται η
πιο ολοκληρωμένη που έγινε πο
τέ.
Αντίστοιχα στοιχεία για την
ελληνική περίπτωση δεν υπάρ
χουν. Καλύτερα όμως από οποια
δήποτε στατιστική είναι σε θέση
να μιλήσει κάποιος που έμεινε
στη φυλακή επί 18 μήνες «από
λάθος». Λέει ο Χριστόφορος Μα
ρίνος στην Ελευθεροτυπία (13/
4): «Το μόνο τελικά που κατα
φέρνει αυτή η σωφρονιστική "α
ποκατάσταση", που αποτελεί και,
το επιστέγασμα της επιβολής
■του νόμου, είναι η υποτροπή και
η επιστροφή στις φυλακές. Δη-.-,
μιουργείται έτσι ένα κοινωνικόπεριθωριοποιημένο
στρώμα
ανέργων, παράνομων φυγόδικων
που περνά το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του στις φυλακές, ξεκι
νώντας το "σωφρονισμό" του
από τα απαράδεκτα αναμορφω
τήρια και τα σωφρονιστικά κατα
στήματα ανηλίκων μέχρι τις εγ
κληματικές πειθαρχικές ' φυλά- ;
κές». : ■ ■
Μ.Μ.

Μέσα σε δύσκολους καιρούς για
Μέσα σε τρία χρόνια από την
την επανάσταση των Σαντινίαποφυλάκισή τους, το 62,5% των
στας έρχεται στην Αθήνα, την
πρώην κρατουμένων συλλαμβάΚυριακή του Πάσχα, ο πρόεδρος
ρας- ■ " / νονται και οδηγούνται και πάλι
της Νικαράγουα, Ντανιέλ Ορτέγ- . «Η ανοικοδόμηση της Νικαρά στη φυλακή, συχνά για το ίδιο
κα. Αν κι, ο πόλεμος με τους γουα δεν είναι δυνατή χωρίς ξέ έγκλημα που τους είχε στοιχίσει
«κόντρας» ουσιαστικά έχει στα νη οικονομική υποστήριξη» μας τη φυλάκισή τους την πρώτη φο
ματήσει με την περυσινή Συμφω είπε κατά τη διάρκεια πρόσφα ρά. Εκείνοι που αποφυλακίζον
νία της Σαπόα, η οικονομική κα της επίσκεψής του εδώ ο Σίλβιο ται αφού έχουν εκτίσει την κατα
τάσταση της χώρας είναι τραγι Πράδο, μέλος του τμήματος Διε δίκη τους για βιασμό, έχουν 10,5
κή: σύμφωνα με τη φιλοκυθερ- θνών Σχέσεων του FSLN/κ α ι φορές περισσότερες πιθανότη
νητική Ένωση Νικαραγουανών πρόσθεσε: «Οι δυτικοευρωπαϊ τες να ξανασυλληφθούν για το
Οικονομολόγων, το ακαθάριστο κές χώρες είναι οι μόνες στον ίδιο έγκλημα απ’ ό,τι οι υπόλοι
εγχώριο προϊόν της Νικαράγουα κόσμο που μπορούν να μας την ποι κι αυτοί που είχαν φυλακι
έπεσε μέσα στο 1988 κατά 10%, προσφέρουν. Η εναλλακτική λύ στεί για φόνο πέντε φορές πε
ενώ στις αρχές του νέου χρόνου ση, οι σοσιαλιστικές χώρες, ρισσότερες πιθανότητες. Τα πο
ο πληθωρισμός «έτρεχε» με το , έχουν τόσα εσωτερικά προβλή σοστά υποτροπής είναι ψηλότε- ’
ρυθμό-ρεκόρ του 20.000% (!!). · ■ ματα που μάλλον χρειάζονται κι ρα σε όσους έχουν βεβαρυμένο
Η απάντηση των Σαντινίστας οι ίδιες βοήθεια...» ·
ποινικό μητρώο, αλλά και στους
στην οικονομική κρίση παίρνει,
,
, Τ.Κ. νέους, τους άντρες, τους μαύ
απ’ το καλοκαίρι του '88, τα χ α -,
ράκτηριστικά ενός τυπικά νεοφι
λελεύθερου συνδυασμού μέ
τρων λιτότητας κι ενθάρρυνσης
του ιδιωτικού,κεφαλαίου: αλλε
πάλληλες υποτιμήσεις του εθνι- '
κού νομίσματος (566%, 65%,
κοκ), κατάργηση των επιδοτή
σεων στα περισσότερα είδη
πρώτης ανάγκης, απελευθέρωση
τιμών, πάγωμα μισθών, περικο
πές στις δημόσιες δαπάνες,
απόλυση 30.000 υπαλλήλων του
κρατικού τομέα, επίσημος τερ
ματισμός των απαλλοτριώσεων
των μεγάλων γεωκτησιών και της
διανομής τους στους ακτήμονες. Μέσα σ’ ένα χρόνο, ο μέσος
εργατικός μισθός χάνει το 85%
της αγοραστικής του αξίας, την
ίδια στιγμή που: οι κρατικές
επενδύσεις στρέφονται προνο
μιακά στην κατασκευή πολυτε
Μέσα σ’ ένα κλίμα ευρύτερης πολιτικής κινητικότητας
λών ξενοδοχειακών συγκροτη
με κύριο χαρακτηριστικό τη μαζική, αυθόρμητη κι αυ
μάτων, προς άγραν τουριστών
τόνομη ανάπτυξη του τουρκικού εργατικού κινήματος που
Ι<αι δολαρίων. Πρόκειται για μια
στα μέσα Απριλίου πήρε πραγματικά πρωτόγνωρες διαστά
δραματική στροφή 180 μοιρών,
σεις, οι πολιτικές δίκες στα στρατοδικεία συνεχίζονται.
που βάζει σε κίνδυνο την ίδια τη
Η δίκη της Ντεβ Σολ, με περισσότερους οπό 1000 κατηγο
συμμαχία του καθεστώτος με τις
ρούμενους, συνεχίζεται στο στρατοδικείο της Κωνσταντι
κατώτερες τάξεις: ήδη τον περα
νούπολης, ενώ η άλλη μεγάλη πολιτική δίκη, της Ντεβ Γιολ
σμένο Ιούλη, σύμφωνα με τα
με 723 κατηγορούμενους, έχει μπει στην τελική ευθεία στο
γκάλοπ, μόνο ένα 28% του πλη
στρατοδικείο Μαμάκ της Άγκυρας. Οι αγορεύσεις της υπε
θυσμού είχε σαφώς θετική γνώ
ράσπισης υπολογίζεται ότι θα έχουν τελειώσει στις αρχές
μη για την κυβέρνηση του FSLN.
Μαϊου, οπότε η απόφαση του στρατοδικείου θα εκδοθεί μέσα
«Ο πρόεδρος Ρέηγκαν έφυγε
στο επόμενο δίμηνο.
αφήνοντας τους Σαντινίστας
Η επιχειρηματολογία της υπεράσπισης επικεντρώνεται
στην εξουσία» σχολιάζει (Reuter,
στις αντιφάσεις των μαρτύρων κατηγορίας και στην έλλειψη
13/1/89) ένας λατινοαμερικάνος
αποδεικτικών στοιχείων. Το επιχείρημα ότι οι ομολογίες των
διπλωμάτης, «αλλά κατά κάποιο
κατηγορουμένων έχουν αποσπαστεί μετά από βασανιστήρια
τρόπο τους νίκησε, μια κι υπο
δεν απασχολεί το στρατοδικείο, που θεωρεί τον εαυτό του
χρεώθηκαν να εγκαταλείψουν
«αναρμόδιο να ασχοληθεί με καταγγελίες περί βασανισμών».
πολλούς απ’: τους αριστερούς
Πέρα απ’ το γεγονός ότι η εκδίκαση της υπόθεσης «μιας
τους στόχους, τουλάχιστον κατά
χούφτας τρομοκρατών» (κατά το στρατιωτικό επίτροπο, ο
το ορατό μέλλον».
οποίος προφανώς θέλει να αγνοεί ότι η εφημερίδα της'Ντεθ
Σ’ αυτά τα πλαίσια, η περιο
Γιολ είχε φτάσει να πουλάει νόμιμα 150.000 αντίτυπα πριν το
δεία του Ορτέγκα στη Δυτ. Ευ
1980) γίνεται σε στρατοδικείο, γεγονός που έχει καταγγελθεί
ρώπη (αρχίζει στις 23 Απρίλη και
σε όλες τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστείας, υπάρχουν
θα καλύψει 11 χώρες) έχει διπλή
μερικά ακόμη στοιχεία ενδεικτικά για την περί δικαίου αντί
στόχευση. Απ’ τη μια, ο νικαραληψη του τουρκικού καθεστώτος.
γουανός πρόεδρος θα ζητήσει
Ό λες οι ανακρίσεις των κατηγορουμένων έγιναν από
πολιτική υποστήριξη απέναντι
αστυνομικούς, ενώ ο τουρκικός ποινικός κώδικας προβλέπει
στη νέα αμερικανική πολιτική οι
ότι για περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων οι αστυνομικοί εί
κονομικών (κυρίως) πιέσεων κα
ναι αναρμόδιοι. Όσο για τα βασανιστήρια, αρκεί να υπενθυ
τά της Μονάγκουα (στις 14/4 το
μίσουμε ότι έξι απ’ τους κατηγορούμενους δεν έφτασαν ποτέ
Κογκρέσο ψήφισε την παροχή
στο δικαστήριο μια και πέθαναν κατά τη διάρκεια των «ανα«ανθρωπιστικής» βοήθειας 49,7
κρίσεών» τους. Απ’ τους 1582 μάρτυρες που κλήθηκαν να κα
εκατομμυρίων δολαρίων προς'
ταθέσουν, μόνο το 14% είναι μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ το
στρατοδικείο έχει απορρίψει αίτημα των κατηγορουμένων να
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...και, εναλλακτικά,
το ψυχιατρείο
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διε
θνούς Ψυχιατρικής ; Ένωσης
αποφάσισε να δεχτεί καταρχήν
και πάλι στους κόλπους της τη
Σοβιετική Ένωση, την Τσεχοσ
λοβακία και τη Βουλγαρία, που
είχαν αποχωρήσει το 1983 όταν
διαφαινόταν καθαρή η τάση να
αποβληθούν από το διεθνή αυτό
οργανισμό με την κατηγορία του
εγκλεισμού των διαφωνούντων
σε ψυχιατρεία.
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να
επικυρωθεί από την ολομέλεια
του σώματος, που θα συνεδριά
σει τον Οκτώβριο στην Αθήνα.
Στην επανένταξη της Σοβιετικής
Ένωσης αντιτίθενται πολλοί, τη
στιγμή που ο ίδιος ο Γκενάντι
Γκερασίμωφ παραδεχόταν τον
περασμένο Νοέμβριό ότι 25 πο: λιτικοί κρατούμενοι ; εξακολου
θούν να κρατούνται σε σοβιετικά
ψυχιατρεία/ Μια αμερικανική
ομάδα ειδικών μάλιστα, που επισκέφθηκε τη Μόσχα το Φε
βρουάριο,διαπίστωσε ότι οι σο
βιετικοί ψυχίατροι χρησιμοποι
ούν ακόμα επώδυνα φάρμακα
που στη Δύση θεωρούνται ιατρικώς απαράδεκτα.
Πράγματι, Μιχαήλ Σεργκέγιε-,
βιτς, η περεστρόικα πρέπει να
κάνει ακόμα μια προσπάθεια

ΕΞΜ

Οι δίκες συνεχίζονται

□
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καταθέσει ο πρώην πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ. Το
25% των μαρτύρων κατηγορίας είναι αστυνομικοί.
Αυτά, ως προς το τυπικό. Επί της ουσίας, τι θα γίνει;
Η κυβέρνηση Οζάλ, μετά τις δημοτικές εκλογές πιέζεται
από πολλές πλευρές. Μοιάζει να θέλει να τελειώνει με τις δί
κες αυτές για να προβάλλει τη δημοκρατική της πρόσοψη
στην Ευρώπη, πώς όμως θα διατηρήσει το χαμένο κύρος της
στο εσωτερικό αν αφήσει ελεύθερους τους μέχρι τώρα δια
κηρυγμένους «εχθρούς της χώρας»; Ενδεχόμενη νομιμο
ποίηση της αριστερός, απαραίτητη ως άλλοθι δημοκρατικότητας, θα περιλαμβάνει και τη Ντεβ Γιολ;
Προς το παρόν, οι εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας ανα
φέρουν ένα αριθμό 15-20.000 πολιτικών κρατουμένων, ενώ
τίποτα δε δείχνει ότι έχουν σταματήσει τα βασανιστήρια -ό χ ι
μόνο στο στάδιο της προανάκρισης, αλλά ομαδικά σε φυλα
κές. Όσο για τις δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο εισαγγε
λέας έχει ζητήσει τη θανατική ποινή για 72 μέλη της Ντεβ
Γιολ. Βέβαια, υπάρχει το δεδομένο των εφετείων, που συνή
θως μειώνουν τις θανατικές καταδίκες κατά 50% τουλάχι
στον.
Το συνεχώς διογκούμενο εργατικό κίνημα προς το παρόν
διεκδικεί αποκλειστικά και μόνο μισθολογικές αυξήσεις, πιέ
ζοντας ασφυκτικά την κυβέρνηση Οζάλ. Αναπόφευκτα, όμως,
θα έχει επιπτώσεις και σε πολιτικά ζητήματα, όπως αυτό της
Γενικής Αμνηστείας, ενώ οι πιέσεις απ’ το εξωτερικό για εκ
δημοκρατισμό δεν αφήνουν κι αυτές πολλά περιθώρια στην
κυβέρνηση της Άγκυρας.
Ήδη, κυκλοφορούν φήμες ότι υπουργοί του Οζάλ συζη
τούν το ενδεχόμενο να δοθεί Γενική Αμνηστεία, αν και κάτι
τέτοιο δε φαίνεται πραγματοποιήσιμο για την ώρα. Οι πιθα
νότητες αυξάνουν σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης
απ' το Σοσιαλδημοκρατικό Λαϊκιστικό Κόμμα του Ινονού.
Προς το παρόν, πάντως, το αίτημα της χωρίς όρους απελευ
θέρωσης όλων των πολιτικών κρατούμενων στην Τουρκία,
παραμένει σε ισχύ.
Νινέτα ΒΙΔΑΛΗ

Η Αλάσκα ψηφίζει
πυρηνική ενέργεια
Γ ϊ 3Θ
γΒ Μ

Θαλασσοπούλια βουτηγμένα στο πετρέλαιο, ενυδρίδες κοκκαλωμένες από το κρύο αφού το καλυμμένο
από μαύρο χρυσό τρίχωμά τους αδυνατεί να επιτελέσει
πλέον τις λειτουργίες που πρόβλεψε η φύση, ακτές μολυσμένες και αχρηστευμένες για πολλά χρόνια. Καθολική είναι
η συγκίνηση από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που βλέ
πουμε στα περιοδικά και γενική η οργή και κατακραυγή. Ό 
μως για τη φοβερή οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε
από τη βύθιση του πετρελαιοφόρου ΕΞΟΝ ΒΑΛΝΤΕΣ στον
κόλπο της Αλάσκας υπεύθυνος είναι βέβαια ο μεθυσμένος
καπετάνιος, υπεύθυνη είναι η εταιρεία, υπεύθυνη είναι η
αμερικανική κυβέρνηση, υπεύθυνοι είμαστε όλοι μας γιατί
αρκούμαστε να εξοργιζόμαστε και μετά να ξεχνάμε.
Τα μόνα που σίγουρα δεν φταίνε είναι τα άμοιρα τα ζώα
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι καταδικασμένα να πεστον τομέα αυτό, ώστε η χωρά
θάνουν: ακόμα κι αν ειδικευμένα συνεργεία πλύνουν μερικές
σου να γίνει δεκτή στους κόλ
δεκάδες απ’ αυτά, χιλιάδες άλλα θα χαθούν τρώγοντας μι
πους
της υγιούς ψυχιατρικής. *
κρότερα ψάρια που με τη σειρά τους έχουν μολυνθεί τρώ
Γιατί στα ψυχιατρεία της χώρας
γοντας μικροοργανισμούς - η αλύπητη τροφική αλυσίδα που
που θα φιλοξενήσει το κρίσιμο
διέπει όλες τις λειτουργίες της φύσης φτάνοντας μέχρι τον
συνέδριο του Οκτωθρίου, για
άνθρωπο.
παράδειγμα, δεν δίνουμε ποτέ
Έντονη είναι η κατακραυγή κατά της ΕΞΟΝ, που αθέτησε
επώδυνα φάρμακα -μόνο λίγα
όλες τις βαρύγδουπες υποσχέσεις της για άμεση δράση σε
ηλεκτροσόκ κάνουμε. Και δεν
περίπτωση διαρροής πετρελαίου από τα πλοία της και έφτα
κλείνουμε σε ψυχιατρεία τους
σε να αρνηθεί αρχικά ως «πλεονάζουσα» την προσφορά των
διαφωνούντες: αυτοί δεν απει
κατοίκων. Οι τελευταίοι τα ’χουν βάλει σήμερα μαζί της, αλλά
λούν κανένα. Κλείνουμε μόνο
τόσα χρόνια είχαν πλουτίσει από την ενοικίαση της πάλαι πο
τους πραγματικούς τρελούς. Ό 
τέ παρθένας γης τους (προκαλώντας το φθόνο των συμπα
πως την κ. Γκάλλη, για παράδειγ
τριωτών τους σε άλλες πολιτείες) και έκαναν τα στραβά μά
μα, ή την κ. Ελένη Τόλια που μα
τια μπροστά στα δεκάδες μικροατυχήματα (σε 431 τα υπολο
χαίρωσε τον επίδοξο βιαστή της:
γίζει ένας οικολόγος) που συμειώνονταν.
κι αυτήν όμως για λίγους μήνες
Μ ε την εταιρεία που με προκλητικό τρόπο δεν ακολούθησε
μόνο, για να «αναμορφωθεί» και
τους κανόνες του παιχνιδιού τα έχει βάλει και η κυβέρνηση
να επιστρέφει ακίνδυνη στην
Μπους (του «έκπληκτου προέδρου» όπως εύστοχα έχει χα
άσπιλη κοινωνία μας.
ρακτηριστεί γιατί βρίσκεται πάντα πίσω απ’ τα γεγονότα) που
Μ.Μ.
βλέπει τώρα τους αντιπάλους των φιλόδοξων σχεδίων της για
επέκταση των γεωτρήσεων στην Αρκτική και «εκμετάλλευ
Δπ .ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ
ση» (καταλεηλάτηση δηλαδή) της Ανταρκτικής, να αποκτούν
νέα επιχειρήματα. Ο δραματικός τόνος άλλωστε του δικαστή
Ελευθερία στην
που είπε στο μοιραίο πλοίαρχο ότι η καταστροφή που προΊ ν γ κ ρ ιπ Στρόμπλ!
κάλεσε (αυτός, ο ασύδοτος, που κρατούσε στα τρεμάμενα
χέρια του τις τύχες του έθνους) μόνο με το βομβαρδισμό της
Η.Ίνγκριντ είναι μια μαχητική .
Χιροσίμα μπορεί να συγκριθεί, μόνο πικρά χαμόγελα μπορεί
δυτικογερμανίδα δημοσιογρά
να προκαλέσει.
φος, γράφει μεταξύ άλλων στο
Αν όμως η φοβερή καταστροφή στην Αλάσκα θεωρείται ότι
γυναικείο περιοδικά «Έμμα»,
δίνει νέα ώθηση στο παγκόσμιο οικολογικό κίνημα, φαίνεται
στο «Κονκρέτ» κλπ. κατά του κυ- ,
να έχει και μια απρόβλεπτη συνέπεια. Δέκα χρόνια ακριβώς
ρίαρχου ρατσισμού, της βιοτε
μετά το πυρηνικό δυστύχημα του Θρη Μάιλ Άιλαντ και τρία
χνολογίας, της καταπίεσης των
μετά την καταστροφή του Τσερνομπίλ, βρίσκουν πάλι την ευ
γυναικών. Γι’ αυτό βρίσκεται στη
καιρία να θριαμβολογήσουν οι υπέρμαχοι της πυρηνικής
φυλακή εδώ και 18 μήνες σαν
ενέργειας, ιοχυριζόμενοι ότι αυτή η μορφή είναι η μόνη
*μέλος τρομοκρατικής οργάνω
ασφαλής και καθαρή, σε σύγκριση με εκείνη που παράγεται
σης·, m i μάλιστα των Επαναστα
από το πετρέλαιο και τον άνθρακα.
τικών Πυρήνων (RZ), ενώ τώρα
Διαβάζουμε έτ σ| στην «ΙντερνόσιοναλΧέραλντ Τρίμπιουν»
γίνεται η δίκη της: σύμφωνα με
το εξής απίθανο, αλλά πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από
τη γλώσσα της δυτικογερμανιάρθρο του κ. Τσαρλς Κραουτχάμερ: «Μια χώρα που εξαιτίας
μόνο και μόνο του φόβου για το φόβο "σκοτώνει” έναν ασφα . κής δικαιοσύνης, η Ίνγκριτ «ασχολείται με θέματα που σχετί
λή, σύγχρονο, κόστους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πυρη
ζονται με εκρήξεις·. Μαζί μ’ αυ
νικό σταθμό στο Σόρχαμ του Λονγκ Άιλαντ, προτού καλά-κατά κι ένα ξυπνητήρι που αγόρασε
λά παραγάγει ένα βατ χρησιμοποιήσιμης ενέργειας, δεν έχει
για ένα φίλο της (του οποίου το
κανένα δικαίωμα να διαμαρτύρεται όταν οι ακτές της Αλά
όνομα φυσικά δεν φανερώνει,/
σκας καταστρέφονται από ένα τάνκερ μεταφοράς καυσί
- γιατί αλλιώς θα πάθει κι αυτός τα μου»...
ίδια...), και το οποίο φέρεται ότι
Σε μια περίοδο λοιπόν που πολλαπλασιάζονται οι διεθνείς
χρησιμοποιήθηκε μετά από μ ή -.
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος, θα μας , νες σε μια .βομβιστική απόπειρα
κατά της Λουφτχάνσα (επειδή η .
τεθ εί άραγε πάλι από τους πανταχού παρόντες «ειδικούς» το
Λουφτχάνσα βοηθάει την αστυ
δίλημμα «φυσικά καύσιμα με όλες τις παραπάνω συνέπειες ή
νομία αλλοδαπών στη βίαιη με
καθαρή πυρηνική ενέργεια» για ειρηνικούς σκοπούς, βέβαια,
ταφορά προσφύγων πίσω στους
με αυστηρό έλεγχο, βέβαια, και με τεχνολογία πιο σύγχρονη,
: δικτάτορες εχθρούς στις πατρί
βέβαια, από εκείνο το παρωχημένο Τσερνομπίλ;
δες τους). Από αυτά το δικαστή- ~
Ενισχυτική αυτού του κλίματος φαίνεται να είναι και_ η
ριο μεταβάλλει την Ίνγκριντ
πρόσφατη ανακάλυψη δυο φυσικών, που υποστηρίζουν ότι
αμέσως σε μέλος του RZ επειδή
ανέτρεψαν τους νόμους της φυσικής πραγματοποιώντας πυ
«είναι γνωστό στο δικαστήριο»,
ρηνική σύντηξη σε ένα δοχείο μεγέθους κατσαρόλας και σε
πως τέτοια «σύνεργα για την
θερμοκρασία δωματίου, θ α στραφεί άραγε τώρα όλη η έρευ
εκτέλεση της πράξης» μιας βομνα σε μια διαδικασία που θεωρείται μεν ότι θα λύσει το ενερ
γειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας, αλλά παρουσιάζει τα • βιοτικής απόπειρας, όπως ένα
ξυπνητήρι, έχουν αγοραστεί μό
γνωστά προβλήματα των ραδιενεργών αποβλήτων (λιγότενο από μέλη της οργάνωσης RZ!
ρων, έστω, σε σύγκριση με τη σχάση) και, βέβαια, των πυρη
; :
Ρ.Π.
νικών ατυχημάτων;
Μιχάλης ΜΗΤΣΟΣ
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Δ Π . ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Απεργία πείνας
πολιτικών κρατουμένων
«Μας έχουν πάρει τα όπλα από τα χέρια, αλλά μας έχει
μείνει το σώμα μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα» (α
πόσπασμα από την προκύρηξη της Γκούντρουν Ένσλιν το
1974, κατά τη διάρκεια μιας άλλης απεργίας πείνας της RAF).
Από την πρώτη Φλεβάρη αυτής της χρονιάς κρατούμενοι
της RAF και άλλων ένοπλων ομάδων έχουν αρχίσει την 13η
απεργία πείνας. Το βασικό αίτημα των απεργών παραμένει το
ίδιο μ’ εκείνο των προηγούμενων εννιά απεργιών πείνας, ζη
τούν την συγκρότηση μίας ή δύο ομάδων από τους πολιτι
κούς κρατούμενους, που θα τους δώσει το δικαίωμα να συνεχίσουν την ζωή τους πίσω από τους τοίχους της φυλακής,
διατηρώντας κάποιες ανθρώπινες αξίες.
Οι φυλακισμένοι των ένοπλων ομάδων (οι περισσότεροι
από αυτούς της RAF έχουν καταδικαστεί σε ισόβια) εκτείουν
τις περισσότερες φορές την ποινή τους, μερικοί εδώ και δε
καοκτώ χρόνια, σε αυστηρή απομόνωση και ενίοτε σε πολύ
μικρές ομάδες. Απομόνωση στις υψηλής ασφάλειας γερμανι
κές φυλακές σημαίνει καμία επαφή με τους υπόλοιπους κατάδικους, ενώ οι σπάνιες επαφές με τους συγγενείς και τους
δικηγόρους γίνονται πίσω από τζάμι μέσω μικροφώνου και
κάτω από την άγρυπνη παρακολούθηση του προσωπικού των
φυλακών. Με την βοήθεια δε ηλεκτρονικών μέσων βρίσκον
ται όλο το εικοσιτετράωρο υπό παρακολούθηση. Κάτω από
τέτοιες συνθήκες διαβίωσης δεν είναι λοιπόν καθόλου πε
ρίεργο, ότι πολλοί κρατούμενοι έχουν φθάσει στα όρια της
ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Η αποφυλάκιση όλων αυ
τών των κρατούμενων είναι το δεύτερο αίτημα των απεργών.
Για να ασκήσουν περισσότερη πίεση οι απεργοί υιοθέτη
σαν την τακτική που ακολούθησαν το 1981 οι απεργοί πείνας
του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA). Από την πρώτη
Φλεβάρη αρνούνται κάθε τροφή ο Καρ-Χάινζ Ντέλβο και η
Κρίστα Έκες και από τότε κάθε δύο βδομάδες προσθέτονται
δύο κρατούμενοι στην απεργία. Την ώρα που γράφτηκε αυτό
το κείμενο βρίσκονταν ήδη είκοσι κρατούμενοι σε απεργία
πείνας. Η κατάσταση της υγείας του Ντέλβο και της Έκες,
μετά από 63 ημέρες απεργίας είναι πολύ κρίσιμη και από μέ
ρα σε μέρα ενδέχεται να πέσουν σε κωμωτώδη κατάσταση.
Παρ’ όλες τις πιέσεις από διάφορους πολιτικούς και κοινω
νικούς φορείς (Πράσινοι, SPD, Ευαγγελική εκκλησία κ.α.) και
τις εκδηλώσεις συμπαράστασης (στο Αμβούργο διαδήλωσαν
τον Μάρτιο δέκα χιλιάδες), η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά
και οι τοπικές κυβερνήσεις αρνούνται κατηγορηματικά τον
διάλογο με τους απεργούς. Μια άρνηση που είναι αδιανόητη
από την άποψη ότι τα αιτήματα της απεργίας είναι πρώτα απ'
όλα ανθρωπιστικής και όχι πολιτικής υφής. Μια άρνηση που
μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη περιπέτεια. Τον θάνατο του
Χόλγκερ Μάινς το 1974 μετά από απεργία πείνας, ακολούθη
σαν μία σειρά από τρομοκρατικές ενέργειες, όπως η «εκτέ
λεση» του Γκύντερ Φον Ντρέκμαν, Προέδρου του Ανώτατου
Δικαστηρίου του Δυτ. Βερολίνου. Η μόνη πολιτική σκέψη που
κρύβεται πίσω από τα αιτήματα των απεργών είναι, όπως δή
λωσε η Γκαμπριέλε Ρόλλνικ πριν αρχίσει την απεργία πείνας,
«να μας δοθεί ομαδικά η ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε
την σχέση μας με την αριστερά».
Ν .θ.
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Ο ΜΥΝΧΑΟΥΖΕΝ
Πώς πουλιέται σήμερα η πολιτική:
το παράδειγμα του Ρόναλντ Ρήγκαν

1. Από την μπάλα του κανονιού
στην ακτίνα λέιζερ
Αχ, τι θαυμάσια εποχή ήταν εκείνη,
όταν ο θαρώνος Μυνχάουζεν κάλπαζε
πάνω από το έδαφος πάνω σε μια απλή
μπάλα κανονιού!
Πολύ χειρότερα θα πλήρωναν οι λαοί
του κόσμου τη μεγαλομανία των γερμανών ιμπεριαλιστών στον πρώτο και
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η
«χοντρή Μπέρθα» της γιγαντιαίας βιο
μηχανίας όπλων Κρουπ, ένα κανόνι
που χτυπούσε σχεδόν σαν πύραυλος,
με βεληνεκές πάνω από 30 χλμ, δεν
έφερε την τελική νίκη στους Κρουπ,
αλλά την επανάσταση μέσα στην ίδια
τους τη χώρα. Μια επανάσταση που
δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν
παρά μόνο δημιουργώντας -γ ια πρώτη
φορά στην παγκόσμια ιστορία- με τη
βοήθεια του διεθνούς κεφαλαίου ένα
σύστημα συνολικού ελέγχου ενός
ολόκληρου λαού, σ’ όλες τις πτυχές
της ζωής του: το σύστημα του φασι
σμού των Ζίμενς-Χίτλερ-Φλικ.
Φυσικά, ο δεύτερος παγκόσμιος πό
λεμος ήταν εξαρχής στο πρόγραμμα,
έστω κι αν ο Χίτλερ παρουσιαζόταν
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30 ως
«ο καγκελάριος της ειρήνης». Παρα
δείγματος χάριν, η ταινία «Θρίαμβος
της θελήσεως» της Λένι Ρίφενσταλ για
το Συνέδριο των Ναζί, βραβεύτηκε
ακόμα και στα τέλη το 1937 με το
«Γκραν Πρι» της Παγκόσμιας Έκθεσης
στο Παρίσι. Αντιθέτως, ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Ερνστ Λιούμπιτς χρειάστη
καν σκληρό αγώνα στο Χόλυγουντ για
να μπορέσουν να γυρίσουν απλά σατι
ρικά φιλμ για τον Χίτλερ («Ο μεγάλος
δικτάτωρ» και «Να ζει κανείς, ή να μη
ζει»). Αλλά και στο δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο, το «όπλο θαύμα» V-2, δηλαδή
οι πύραυλοι του κατοπινού αρχηγού
της NASA Βέρνερ φον Μπράουν, αντί
να οδηγήσουν στην τελική νίκη, έφε
ραν τη μεγάλη συντριβή. Απ’ τις συνέ
πειες όμως αυτής της συντριβής έχουν
μέχρι σήμερα διασωθεί οι Φλικ, οι Ζίμενς, οι Κρουπ κι όλοι οι παρόμοιοι,
χάρη στις συμμαχικές δυνάμεις κατο
χής και τα (ατομικά) όπλα τους. Αυτοί
εμπόδιζαν και εμποδίζουν τον γερμα
νικό λαό να στείλει αυτούς τους εγ
κληματίες πολέμου εκεί που τους αξί
ζει: στο διάολο.
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλε
μο, οι κυρίαρχοι δεν πήραν μαζί τους
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στην Αμερική μόνον τον Βέρνερ φον
Μπράουν και ολόκληρες τις μυστικές
υπηρεσίες των ναζί, αλλά υιοθέτησαν
και την παρανοϊκή και εντελώς απάν
θρωπη πίστη στα όπλα μαζικής εξόντω
σης, ως «όπλα-θαύμα» τα οποία θα
τους επιτρέψουν να κυριαρχήσουν σ'
όλο τον κόσμο. Στο περασμένο τεύχος
δημοσιεύσαμε σχετικές λεπτομέρειες
με το παράδειγμα της άσκησης του
NATO WINTEX-CIMEX, και αναφέραμε
μια αποκαλυπτική δήλωση του σημερι
νού αμερικανού προέδρου Μπους.
Ο Μυνχάουζεν της δεκαετίας του 60
και του 70 είναι βέβαια ο Χένρυ Κίσιγκερ, που διατύπωσε τη θεωρία του
ελεγχόμενου ατομικού πολέμου (θεω
ρία της κλιμακωτής αποτροπής, με
πρώτο χτύπημα, κλπ., ώσπου να καταρρεύσει όλος ο κόσμος) και έτσι έγινε
τότε υπουργός εξωτερικών και ασκεί
ακόμα και σήμερα σημαντική επιρροή.
Η ταινία γι' αυτόν τον σύγχρονο Μυν
χάουζεν έχει τον αγγλικό τίτλο «Doktor
Strangelove» (δόκτωρ παραξενοέρωτας) και στην Ελλάδα προβλήθηκε με
τον τίτλο «SOS: Πεντάγωνο καλεί Μό
σχα»: εδώ εμφανίζεται ο αμερικάνος
ήρωας του ατομικού πολέμου να καλ
πάζει πάνω σε μια ατομική βόμβα προς
τον επιδιωκόμενο στόχο.
Ο Μυνχάουζεν της δεκαετίας του 80
είναι αναμφισβήτητα ο Ρόναλντ Ρήγ,καν με τον «πόλεμο των άστρων»
(πρόγραμμα SDI). Ο Ρήγκαν υποσχέθηκε με κάθε σοβαρότητα «έναν κόσμο
χωρίς ατομικά όπλα» χάρη σ' αυτό το
σύστημα, αλλά αποσιώπησε εντελώς
ότι αυτές οι ακτίνες λέιζερ που θα χρη
σιμοποιούνται σ’ αυτό, θα προκαλούνται από ατομικές εκρήξεις και μάλιστα
στο διάστημα! Έτσι ώστε το πλέον δη
λητηριώδες δηλητήριο, το πλουτώνιο,
να μην απλώνεται μόνο πάνω στη γη,
αλλα και στη σελήνη, τον ήλιο, τα
αστέρια και τον γαλαξία, όπως θα πα
ρατηρούσε κανείς με κυνισμό. Και κυ
ρίως: τότε πλέον δε θα έχουμε κανένα
φόβο για τις τρύπες του όζοντος (που
έχουν προκληθεί -όπως πιστεύω- κυ
ρίως από τους στρατιωτικούς) και για
τις καταστροφές και τη μόλυνση της
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2. Πολιτικοί ως ηθοποιοί
Πριν ασχοληθούμε με μερικές τρελές
λεπτομέρειες του ρηγκανικού προ
γράμματος SDI, ρίχνουμε μια σύντομη

ματιά στη ζωή του Ρήγκαν. Με ποια
άραγε ιδιότητα κατάφερε να παίζει το
ρόλο του ισχυρότερου άνδρα στον κό
σμο επί 8 χρόνια; Η απάντηση είναι σ'
όλους γνωστή: το προσόν που έκανε
τον Ρήγκαν κατάλληλο για το προεδρι
κό αξίωμα ήταν η θητεία επί δεκαετίες
ως μέτριος ηθοποιός σε ταινίες γουέστερν. Αυτό βέβαια δεν είναι τίποτε
καινούργιο. Και του Χίτλερ η καριέρα
ως «πολιτικού» και στη συνέχεια «φύρερ» άρχισε όταν οι προστάτες του
τον έστειλαν σε μια σχολή θεάτρου.
Προτύτερα ήταν ένας απλός Κρυστάλλης της εποχής του, δηλαδή πράκτο
ρας των μεγάλων τραστ και της γερμα
νικής ΚΥΠ μέσα στο κόμμα των ναζί.
Οι προστάτες του παρατήρησαν τότε
ότι ο Χίτλερ πλάσαρε πολύ καλά τα ρα
τσιστικά και φασιστικά τους ψέματα
στους μικροαστούς και το μικροαστικοποιημένο προλεταριάτο. Έτσι ο Χίτ
λερ πήρε για πρώτη φορά το ρόλο του
«φΰρερ» σε μια σχολή θεάτρου. Και το
έκανε τόσο επιτυχημένα, ώστε φαίνε
ται πειστικός ακόμα και σήμερα. Αυτό
συμπεραίνουμε απ' το κεντρικό ρε
πορτάζ του Ρούντολφ Αουγκαστάιν και
το εξώφυλλο του περιοδικού Σπίγκελ
με αφορμή την εκατοστή επέτειο από
τη γέννηση του φύρερ στις 20.4.89. Με
φωτογραφική επιλογή από τα αρχεία
της ναζιστικής προπαγάνδας και με το
κείμενο, ο Χίτλερ παρουσιάζεται προς
το ευρωπαϊκό κατεστημένο ως ο κύ
ριος υπεύθυνος, ως ο «φύρερ» του
τότε συστήματος: «Ο τρομοκράτης
του αιώνα»! Φυσικά, ο Αουγκστάιν δεν
επιτίθεται στον Χίτλερ ως φύρερ, αλλά
παίζει τον καθορισμένο του ρόλο, μαζί_

μ’ όλο το Σπίγκελ στην παραχάραξη
της ιστορίας για λογαριασμό των πραγ
ματικά κρατούντων. Τώρα τελευταία
μάλιστα, σε μια σειρά για τη -γαλλική
επανάσταση, ο Αουγκστάιν εξισώσει
συνεχώς τις ιδέες της επανάστασης (ε
λευθερία, ισότητα, αδελφωσύνη) με
την γκιλοτίνα. Αυτό βέβαια δεν το κά
νει μόνο ο Αουγκστάιν, αλλά όλα τα
αστικά μέσα ενημέρωσης σ’ όλο τον
κόσμο -τόσο πολύ φόβο προκαλεί
στους κυρίαρχους, ακόμα και 200 χρό
νια μετά, αυτή η επανάσταση, και τα
ιδανικά της αστικής ελευθερίας!
Και μια και μιλάμε για τον κυνισμό
του Αουγκστάιν και του Σπίγκελ που
καταφρονεί τους ανθρώπους και παραχαράσσει την ιστορία -όπως και ο
μεγάλος του αδελφός και πρότυπο, το
«Τάιμ»- προσωποποιώντας τα πάντα
σε λανθασμένες κατευθύνσεις, δεν
πρέπει να παραλείψουμε και την ελλη
νική πλευρά του παραμορφωμένου κα
θρέφτη («Spiegel» σημαίνει καθρέφτης
στα γερμανικά). Ανταποκριτής του
Σπίγκελ στην Ελλάδα είναι ο αξιότιμος
κύριος Τσατσαρώνης που μάλιστα κα
τέχει τη θέση του προέδρου στην Έ 
νωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
Από το 1982 το Σπίγκελ ασκεί εντε
λώς μονόπλευρη προπαγάνδα υπέρ
του Μητσοτάκη. Και αν οι αξιοπρεπείς
«αριστερές» εφημερίδες Πρώτη και
Ελευθεροτυπία είχαν δημοσιεύσει αυ
τούσια τα τελευταία ρεπορτάζ του
Σπίγκελ για το σκάνδαλο «Κοσκωτά»
(αλήθεια, από πότε είναι «σκάνδαλο» ο
αχυράνθρωπος και όχι αυτοί που βρί
σκονται από πίσω του, κινούν τα νήμα
τα και τον χρηματοδοτούν, για τους
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Πηγή αυτής της σειράς είναι το βιβλίο του διευθύνοντος ανταποκριτή των «Νιου
Γιορκ Τάιμς» Χέντρικ Σμιθ. «Το παιχνίδι της εξουσίας», και ιδίως το τμήμα του
που δημοσιεύτηκε στο Σπίγκελ ν. 41-44 τον Οκτώβριο του 1988. Το βιβλίο αυτό
που αοχολείται με τη θητεία του Ρήγκαν ως Προέδρου, κυκλοφόρησε στα γερμα
νικά με τον τίτλο «Der Machtkampf in Amerika», στις εκδόσεις Rowohlt

ρική να καταφύγουν σ’ έναν νέο παγ
κόσμιο (διαστημικό) πόλεμο, ακολου
θώντας το πρότυπο του γερμανικού ιμ
περιαλισμού. Ή, ακόμα, οι τηλεθεατές
μπορούσαν μόνο να ρωτούν αν η συ
νάντηση κορυφής ήταν για τον Ρήγκαν
μια επιτυχία, και αν μας έφερε την ει
ρήνη ή όχι.

4. «Είμαι πεθαμένος;»
Πολλοί προικισμένοι ηθοποιοί ή και
καλλιτέχνες γενικά, συνατούν συχνά
δυσκολίες στην καθημερινή ζωή και
στον κοινωνικό προσανατολισμό τους.
Ένας έμπειρος άνθρωπος του θεά
τρου και του κινηματογράφου είχε
φτάσει να υποστηρίζει ότι «όλοι οι
ηθοποιοί είναι χαζοί». Το γεγονός εί
ναι πάντως ότι οι σύμβουλοι του Ρήγ
καν, όσο καλά και να τον προετοίμαζαν
με αλλεπάλληλες γενικές πρόβες, κά
θε φορά που ο πρόεδρος εμφανιζόταν
στον τύπο, αυτοί κρατούσαν την ανα
πνοή τους. Όπως δήλωσε στενός συ
νεργάτης του Ρήγκαν: «Είναι μια πραγ
ματική ρουλέτα». Παρά το γεγονός ότι
μάθαινε όλα τα κείμενα απέξω και ότι
οι σύμβουλοί του τον βομβάρδιζαν
ολόκληρα απογεύματα με δοκιμαστι
κές ερωτήσεις, πολύ συχνά τα έκανε
όλα ανάποδα. Και τότε οι συριακοί
αμυντικοί πύραυλοι γίνονταν «επιθετι
κά όπλα», ή απαντούσε σε ερωτήσεις
γύρω από τα συμβατικά όπλα με ανα
φορές στους πυρηνικούς εξοπλι
σμούς.
Με την απόπειρα εναντίον του, ο
Ρήγκαν έφτασε να γράψει σ’ ένα χαρτί
προς τον στενό συνεργάτη του Ντΐβερ: «Είμαι πεθαμένος;»

οποίους φαίνεται ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται;) αν, λοιπόν, είχαν δημοσιεύ
σει από το Σπίγκελ και τις λεπτομέ
ρειες για την περιφέρεια στήθους της
κ. Λιάνη και την αποσιώπηση του γεγο
νότος ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι μό
νο «πρώην αεροσυνοδός», αλλά και
κόρη ενός στρατηγού, ανηψιά ενός
πρεσβευτή και ότι είχε σπουδάσει, αν
είχαν δημοσιεύσει όλες αυτές τις αη
δίες των Αουγκστάιν-Τσατσαρώνη και
Σπίγκελ χωρίς λογοκρισία, τότε ίσως οι
αναγνώστες της Πρώτης και της Ελευ
θεροτυπίας θα τα έβαζαν με τους
υπεύθυνους «δημοσιογράφους» αυ
τών των εφημερίδων.
Όσο για τα βραβεία «Αθήναι»-«Ειρήνη» και «Δελφοί» του Ιδρύματος
Ωνάση, σημειώνουμε ότι συμπίπτουν
φέτος με την 100ή επέτειο από τη γέν
νηση του «φύρερ»-ηθοποιού Χίτλερ
στις 20 Απριλίου. (Οι κύριοι του Ιδρύ
ματος θεώρησαν φαίνεται ακατάλληλη
την 21η Απριλίου). Πάντως εμείς εκ
φράζουμε την ικανοποίησή μας που η
πρότασή μας την Πρωτοχρονιά να δο
θεί βραβείο Ωνάση στον κύριο Νέφος
εισακούστηκε τόσο γρήγορα. Σε κάθε
περίπτωση, αυτό το βραβείο ταίριαζε
πολύ καλά στον κύριο Λούντθικ Μπέλκοβ (το δεύτερο σκέλος της βιομηχα
νίας Μέσερσμιτ-Μπέλκοβ-Μπλομ, που
μαζί με τη Μπερτσέντες-Μπεντς είναι
το μεγαλύτερο τραστ όπλων σ’ όλη την
Ευρώπη) με την πρότασή του για τη λύ
ση του ενεργειακού προβλήματος:
ακτίνες λέιζερ από το σύμπαν -εδώ
συμπεριλαμβάνονται και ατομικές
εκρήξεις, όπως είδαμε παραπάνω.

3, Ο Ρήγκαν στο «Χόλυγουντ
της Ανατολής»
«Χόλυγουντ της Ανατολής» ονομάστη
κε η Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της
προεδρίας Ρήγκαν. Οι τηλεοπτικές εμ
φανίσεις ακολούθησαν αυστηρά το
πρωτόκολλο των μπίζνες. Στόχος ήταν
να συγκινηθούν οι τηλεθεατές και να
παρακολουθούν την προεδρία Ρήγκαν
σαν ένα πολιτικό σήριαλ. Όπως στα
γουέστερν του Τζων Γουέιν, οι θεατές
έπρεπε να ταυτιστούν με τον ήρωα-σερίφη-πρόεδρο που εισβάλλει στο «Βα
σίλειο του Κακού» εναντίον των πα
λιανθρώπων. Αυτό το σενάριο γουέ
στερν ξαναγράφτηκε για τον Ρήγκαν
από το 1986 με το Ιράνγκεϊτ και τη συ
νάντηση κορυφής με τον Γκορμπατσόφ, αλλά είχαμε φτάσει ήδη στο τέ 
λος της «Επανάστασης Ρήγκαν», και
στην αρχή της απρόσωπης και ανιστό
ρητης εποχής Μπους.
Το σημαντικό για την εποχή Ρήγκαν
(1981-1986) ήταν να αποσπάσουν τον
κόσμο από τα πραγματικά του προ
βλήματα μέσω της ταύτισης με τον
ήρωα Ρήγκαν. Ο λαός, για παράδειγμα,
μπορούσε μόνο να ασχολείται με το αν
ο ήρωάς του κατέθεσε τον προϋπολο
γισμό, και να μη ρωτάει πώς θα εξο
φλούσαν το δημόσιο χρέος που ο Ρήγ
καν το έφτασε σε 2.2 δισ. δολάρια για
τους εξοπλισμούς. Αυτό το χρέος είναι
μεγαλύτερο από το συνολικό χρέος
όλων των χωρών του τρίτου κόσμου
μαζί, και κατά τη γνώμη μου υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος για να ξεπεράσουν
αυτό το χρέος οι κυρίαρχοι στην Αμε

Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι η
πληθώρα από επώδυνες δημόσιες
γκόφες καθόλου δεν έβλαψε το προ
φίλ του Ρήγκαν. Πάντως οι συνεντεύ
ξεις τύπου περικόπηκαν δραστικά. Για
παράδειγμα, σε μια επίσκεψη του Ρήγ
καν στο Καμπ Ντέιβιντ υποδείχτηκε
στους πιλότους του ελικοπτέρου του
να βάλουν μπρος την έλικα μόλις φα
νεί.
Ο θόρυβος ήταν αρκετός για να κά
νει αδύνατες τις ερωτήσεις και τις
οδυνηρές απαντήσεις. Αυτό που έμει
νε απ’ την εικόνα του Ρήγκαν ήταν αυ
τό που επιδίωκαν εκείνοι που διαμόρ
φωναν το προφίλ του: ένας φιλικός
πρόεδρος, μια εικόνα του προεδρικού
ζεύγους για την τηλεόραση. Αντίθετα,
στους λόγους του, ο Ρήγκαν χρησιμο
ποιούσε δύο «τηλε-υποβολείς», δηλα
δή δύο οθόνες αόρατες για τους θεα
τές, που τον βοηθούσαν να διαβάζει τα
κείμενα με υπερμεγέθη στοιχεία. Την
ίδια στιγμή οι θεατές πίστευαν ότι ο
Ρήγκαν μιλά «από στήθους».

5. «Η εικόνα νικά τον ήχο»
Ο Ντίβερ, που ονόμαζε τον εαυτό του
«αρχιερέα της εικόνας» ήταν ο ιμπρε
σάριος της οπτικής χορογραφίας του
Ρήγκαν και σκηνοθετούσε τις σημαντι
κότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις του.
Αδιάκοπα πηγαινοερχόταν στα παρα
σκήνια για να τελειοποιήσει κάθε τι
ώστε να ταιριάζει η κάθε λεπτομέρεια
στο προφίλ του Ρήγκαν. Ό χ ι μόνο πε
ριέβαλλε τον Ρήγκαν με μια πληθώρα
πατριωτικών συμβόλων, αλλά φρόντιζε
ακόμα και για κολακευτικό φωτισμό.
Με 20.000 δολάρια, π.χ., αντικατέστη

σε τα δυο παραπετάσματα πίσω απ’ το
γραφείο του Ρήγκαν με ένα φωτιστικό
που φώτιζε το παράθυρο από τον κήπο.
Όπως έλεγε ο ίδιος ο Ντίβερ: «Το φυ
σικό φως και ο πράσινος κήπος, ή μια
χιονοθύελλα το χειμώνα, κάνουν τον
πρόεδρο να φαίνεται 10 χρόνια νεώτερος.
Επειδή ο Ρήγκαν είχε παραμελήσει
την εκπαίδευση προς χάριν των εξο
πλισμών, ο Ντίβερ οργάνωσε ένα τη
λεοπτικό ταξίδι του Ρήγκαν ανά τη
χώρα με αφάνταστη επιτυχία. Η στάση
της κοινής γνώμης μεταστράφηκε στο
θέμα της πολιτικής Ρήγκαν για την εκ
παίδευση, «χωρίς όμως ν’ αλλάξει ο
Ρήγκαν την πολιτική του», όπως λέει ο
Ντίβερ. Και μας εξηγεί: «Ο πολίτης

βλέπει τον Ρήγκαν να μιλά στις σχολι
κές αίθουσες με δασκάλους και μαθη
τές και συμπεραίνει ότι η εκπαίδευση
βρίσκεται στην καρδιά του προέδρου».
Οι διαμορφωτές της εικόνας του Ρήγ
καν πίστευαν αυτό που είχε υποστηρί
ξει ο επιτελάρχης του Νίξον Μπομπ
Χάλντεμαν, που προερχόταν από το
χώρο της διαφήμισης: Η οπτική εντύ
πωση είναι πιο δυνατή από την ακου
στική, το μάτι νικά το αυτί, η εικόνα νι
κά τον ήχο. Ένας συνεργάτης του
Ρήγκαν ρωτούσε γελώντας: «Σε τι θα

πιστέψετε, στα γεγονότα ή στα μάτια
σας;»
Μια δημοσιογράφος της τηλεόρασης
του CBS κατά τη διάρκεια του προε
κλογικού αγώνα κατάλαβε περί τίνος
πρόκειται. Σε ένα ρεπορτάζ 4'/2 λε
πτών έκανε κριτική στο γεγονός ότι οι
οργανωτές της εκστρατείας του Ρήγ
καν προκαλούσαν με τη βοήθεια του
βίντεο μια «διάλειψη» στη μνήμη των
εκλογέων όταν επρόκειτο να αναφερ
θούν σε πολιτικές αποτυχίες. Κατηγο
ρούσε, λοιπόν, τον Ρήγκαν ότι «διεξή-

γε έναν προεκλογικό αγώνα με εικόνες
και απέφευγε την αντιμετώπιση των
προβλημάτων... Πάντως δεν είναι κα
θόλου σίγουρο ότι αυτό θα τον ωφε
λήσει: γιατί κάθε φορά που παρουσιά
ζεται από την μικρή οθόνη ο πρόεδρος
προς τους συμπατριώτες του, βαυκαλίζεται ότι είναι ικανοποιημένος από
την Αμερική, τον εαυτό του και τον
πρόεδρό τους». Οι άνθρωποι του Ρήγ
καν στο CBS επένδυσαν το ρεπορτάζ
με ένα μοντάζ από ταινίες βίντεο: ο
Ρήγκαν εγκαινιάζει έναν οίκο ευγη
ρίας, χαιρετά ανάπηρους αθλητές στα
καροτσάκια τους, δέχεται από τη Νάν
οι μια τούρτα γενεθλίων και τα φιλιά
της, ο Ρήγκαν σηκώνει βάρη μαζί με το
σωματοφύλακά του, ο Ρήγκαν μιλά με
μαύρα παιδάκια των γκέτο και με λευ
κά παιδάκια των προαστίων, κλπ. Η δη
μοσιογράφος φοβόταν ότι η αυστηρή
κριτική της θα της προκαλούσε προ
βλήματα με τον Λευκό Οίκο. Μόλις
όμως μεταδόθηκε το ρεπορτάζ, την
επισκέφτηκε ένας ανώτερος υπάλλη
λος του Λευκού Οίκου και της έδωσε
συγχαρητήρια. Αυτή τον ρώτησε έκ
πληκτη: «Καλά, δεν ακούσατε αυτά
που έλεγα;» Και ο υπάλληλος της
απάντησε: «Δεν έχ ετε καταλάβει ότι οι

εικόνες παραγκώνισαν εντελώς το
κείμενό σας επειδή βρίσκονταν σε κα
ταφανή αντίθεση μ' αυτό; Ο θεατής
κοιτά μόνο τις εικόνες και απωθεί το
κείμενο. Κανείς δενάκουσε τίποτα απ’
όσα είπατε. Γ ια μας ήταν μια δωρεάν
διαφήμιση 4>/2 λεπτών για μια δεύτερη
θητεία του Ρόναλντ Ρήγκαν».
Ρολφ ΠΟΛΕ
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Ο ι κ α τα λ ή ψ ε ις σηπ ιώ ν, κι ο «ά λλο ς» τρ ό π ο ς ζω ής

NATION KRAAK WEEK

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ TON Κ Ρ Α *® *
Δ έ κ α χ ρ ό ν ια μ ε τ ά τη ν πρώ τη δυ ναμική και θ εα μ α τικ ή εμ φ ά νισ ή του,
τι έ χ ε ι α π ο γ ίν ει το κίνη μ α τω ν Ο λλανδώ ν KRAKERS;
Το ρ ε π ο ρ τά ζ που α κ ο λ ο υ θ εί, γ ρ α μ μ ένο από Έ λλη να που κ α το ικ ε ί
σ τη ν Ο λλανδία, π ερ ιγρ ά φ ει τη ν π ο ρ εία τω ν κ α τα λή ψ εω ν σ το
ΤΑ μ σ τερ ν τα μ , τις π ρ όσ π ά θειές το υ ς να ελ ιχ θ ο ύ ν α νά μ εσ α σ το σ φ υ ρ ί
τη ς κ α τα σ το λ ή ς και το αμόνι τη ς ενσω μάτω σ ης δια τη ς
«νομιμοπ οίησής» το υ ς και τις ν έ ε ς π ρ ω το β ο υ λίες και π ρ ο τά σ εις για
έν α άλλο τρόπ ο ζωής που κ α τα θ έτο υ ν .
Το κίνημα των «κράκερς» χρο
νολογείται στο Ά μστερνταμ
από τα τέλη της περασμένης δ εκαε
τία ς και ξεκίνησε, όπως είναι γνω
στό, με την κατάληψη πολλών
άδειων σπιτιών από πολίτες που,
εξαιτίας των πολύ ψηλών ενοικίων,
ήταν αδύνατο να στεγαστούν μ’ άλ
λο τρόπο. Στηριζόμενοι οικονομικά
στο κοινωνικό επίδομα (800-1000
φιορίνια το μήνα ανά άτομο), οι
«κράκερς» επιχειρούν να αναπτύ
ξουν ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής,
δίνοντας βάρος στην έκφραση μέσα
από την τέχνη, τη ζωγραφική, το
θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά
και στην αντιρατσιστική, φεμινιστι
κή, οικολογική κι αντιπυρηνική προ
παγάνδα, την υποστήριξη απ ελευθε
ρωτικών κινημάτων (Νικαράγουα,
Σαλβαδόρ, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν,
Ν. Αφρική)· προωθώντας ταυτόχρο
να «εναλλακτικούς» τρόπους αντι
μετώπισης καθημερινών προβλημά
των όπως η διατροφή, ο ρουχισμός,
η διασκέδαση, η πληροφόρηση, πα
ράλληλα με την ενασχόληση με το
ζήτημα της αρχιτεκτονικής και της
πολεοδομίας του Ά μστερνταμ.
Απ’ το 1984 και μετά, η Δημαρχεία
του Ά μσ τερνταμ βάζει μπροστά μια
διπλή πολιτική, προκειμένου να εξα 
λείψ ει αυτή την «ανεξέλεγκτη» νη
σίδα και να αποκτήσει τον πλήρη
έλεγχο της στέγασης στην πόλη. Αφ’
ενός μεν, προχωρεί στη νομιμοποίη
ση πολλών καταλήψεων (οι ένοικοι
των οποίων αρχίζουν να πληρώνουν
κάποιο ενοίκιο) κι απ’ την άλλη στέλ
νει την αστυνομία για βίαιες εξώσεις
των καταληψιών που απορρίπτουν
τη διαδικασία της νομιμοποίησης.
Η πιο θεαματική επίδειξη της κα
τασταλτικής αυτής πολιτικής, ήταν η
εκκένωση του κατειλημμένου σπι
τιού στην Conrad Sir. 11, τον περα
και δυο αστυνομικά ελικόπτερα. Λ ί
σμένο Αύγουστο. Για να πατάξει την γους μήνες αργότερα, το Γενάρη
αντίσταση των 70 περίπου «κρά του ’89, δίνονται στη δημοσιότητα
σχέδια του δήμου, τα οποία προ
κερς» που υπεράσπιζαν την κατάλη
βλέπουν τη νομιμοποίηση ή έξωση
ψή τους, η Δημαρχεία κινητοποίησε
16 καταλήψεων μέχρι το τέλος Ιου
δεκάδες ειδικευμένους αστυνομι
νίου.
κούς, θωρακισμένες μπουλντόζες
και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς
Αντεπιτιθέμενο, το κίνημα προχω-
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ράει στις 18-25 Φλεβάρη στη διορ
γάνωση της Εθνικής Εβδομάδας Κα
ταλήψεων (Nation Kraak Week), με
στόχο τη δημιουργία όσο γίνετα ι πε
ρισσότερων νέων καταλήψεων, ώστε
να προστατευτούν έτσι και οι ήδη
υπάρχουσες. Τελικά οι δημοτικές
αρχές απέφυγαν να καταφύγουν

στην καταστολή κι η Εβδομάδα κα
τέλ η ξε σε μια σειρά νέων καταλή
ψεων, δυο απ’ τις οποίες χαρακτη
ρίστηκαν «πολιτικές», και σ’ ένα με
γάλο πάρτυ-πολιτική εκδήλωση στο
κατειλημμένο σπίτι της Binnenppet.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν οι δυο πολιτικές καταλήψεις
που σπάζουν τη σιγή του τελευταίου
χρόνου στις διεκδικήσεις των Κρά
κερς.
Στην Prisengracht 418 κοντά στη
LEIDSE ΡΙΕΙΝ, καταλήφθηκε ένα πα
λιό ξενοδοχείο. Στην πρόσοψη κρε
μάστηκε πανώ με το σύνθημα «ΟΧΙ
ΑΛΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ,
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ».
Δ εν φάνηκαν όμως πολύ τυχεροί
αφού ο ιδιοκτήτης του κατάφερε να
βγάλει γρήγορα δικαστική απόφαση
για την έξωσή τους. Το σπίτι'κρατιέται, προς το παρόν, από πανκς της
Ολλανδίας, του Βερολίνου, του Αμ
βούργου και του Παρισιού που είχαν
έρ θ ει για να ενισχύσουν αριθμητικά
την NATION KRAAK WEEK.
Καλύτερες φαίνονται οι προοπτι
κές της δεύτερης μεγάλης κατάλη
ψης. Πρόκειται για μια παλιά εκκλη
σία πάνω στο κανάλι της Lauriergracht,
που επρόκειτο να μετατραπεί σε έξι
λουξ διαμερίσματα για γιάπις. Μ ετά
την κατάληψη του κτιρίου, η Δημαρ
χεία ανέβαλε προς το παρόν την
πώλησή του στην εταιρία που ενδια
φερόταν για την κατασκευή των δια
μερισμάτων και οι καταλήψιες ερ ευ 
νούν τις νομικές δυνατότητες να το
κρατήσουν, εφόσον οι τίτλοι ιδιο
κτησίας του βρέθηκαν αρκετά μπερ
δεμένοι. Ή δη, για την ανοικοδόμηση
της κατειλημμένης εκκλησίας δου
λεύουν δυο ομάδες ατόμων. Ένα
γκρουπ βραζιλιάνων, που φτιάχνει
μια σχολή διδασκαλίας παραδοσια
κής μουσικής και χωρών του Αμαζό
νιου και. μια ομάδα Ολλανδών, που
λογαριάζει να μετατρέψ ει μέρος του
κτιρίου σε ΕΕΤ CAFE, για ν' ατικαταστήσει ένα άλλο που αντιμετωπίζει
έξωση τον ερχόμενο Ιούνιο.
Πέτρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Εναλλακτικά καφεστιατόρια
στο Αμστερνταμ
Η θέληση των «κράκερς» να ορ
γανώσουν την κοινωνική ζώη
τους απορρίπτοντας τα κυρίαρχα
πορικά και καταναλωτικά πρότυπα,
τους οδήγησε στη δημιουργία εναλλα
κτικών ΕΕΤ CAFE (καφεστιατόρια), τα
περισσότερα απ’ τα οποία στεγάζονται
σήμερα σε «νομιμοποιημένες» πρώην
καταλήψεις. Η λετουργεία τους στηρί
ζεται στις ίδιες αρχές που στηρίχθηκε
κι η οργάνωση των καταλήψεων: εθε
λοντική εργασία και χρησιμοποίηση
του κέρδους για οικονομική ενίσχυση
πολιτικών δραστηριοτήτων όπως η
διοργάνωση εκδηλώσεων, η έκδοση
εντύπων, κλπ.
Καθώς η ανάγκη για κατανάλωση
τροφών που προέρχονται από βιολογι
κές καλλιέργειες κι όχι από βιομηχανοποιημένη παραγωγή είναι κοινή συνεί
δηση σε μεγάλο μέρος των κατοίκων
του Άμστερνταμ, τα ΕΤΤ CAFE προμη
θεύονται τα προϊόντα τους από βιολο
γικούς κήπους (Bio Garden) και αγρο
κτήματα βιολογικής εκτροφής ζώων
(Bio Dynamic Food). Η παραγωγή είναι
περιορισμένη κι ελέγχεται απ’ το συνε
ταιρισμό τους (Food Cooperation). Η ερ
γασία στα αγροκτήματα αυτά είναι
εθελοντική (παρέχεται στέγη και τρο
φή) και γίνεται από Ολλανδούς και ξέ
νους. Η διανομή των προϊόντων γίνεται
στα SQUAT ΕΤΤ CAFE και σε μερικά
ακόμα κατειλημμένα σπίτια, ενώ εμπο
ρική εκμετάλλευση γίνεται μόνο στο
βιολογικό σουπερμάκετ SPRUITJES,
όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονται.
Δίπλα στο σουπερμάρκετ λειτουργεί
επίσης μια άλλη επιχείρηση των κρά
κερς. Πρόκειται για μια μεγάλη κάβα
ποτών, με μπύρες και κρασιά που εισάγονται από διάφορες χώρες και ε ί
ναι κατασκευασμένα χωρίς την χρησι
μοποίηση συντηρητικών ή άλλων χημι
κών. Ενώ σ’ αυτά τα δύο μέρη οι τιμές
είναι τιμές εμπορίου, στα SQUAT ΕΤΤ
CAFE οι τιμές των δείπνων είναι πολύ
χαμηλές. Ένα πλήρες δείπνο κοστίζει
’ μεταξύ 3,50-10 φιορίνια το πολύ. Τα
ΕΤΤ CAFE που λειτουργούν στο Ά μ 
στερνταμ είναι 10. Τα παραθέτουμε,
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προς ενημέρωση όσων τυχόν περά
σουν από εκεί.
εμ

VOLKSEUKEN
Στεγάζεται στο κτίριο της Tetterode. Κα
τάληψη νομιμοποιημένη εδώ και 3 χρό
νια. Στο ίδιο κτίριο λειτουργούν επίσης
κομμωτήριο, παπουτσάδικο, εκτυπωτήριο
βιβλίων και περιοδικών, εργαστήριο κε
ραμικής, αγορά μεταχειρισμένων ρού
χων, σχολή χορού, αίθουσα θεάτρου,
στούντιο μουσικής, διάφορα ατελιέ καλ
λιτεχνών και disco-hommo κάθε Κυριακή.
Διεύθυνση: Büderdijk Str. 165.
Ωράρισ. Τρίτη-Παρασκευή, από τις 7 μ.μ.
Χρειάζεται κράτηση θέσης στο τηλ.
121484.
Τιμή: 3.50-4.50 φιορίνια το μενού.

WOESTE WALMEN

HARDE KERN

Νομιμοποιημένο εδώ κι ένα χρόνο. Στο
ίδιο κτίριο υπάρχει επίσης σχολή χορού
και γραφείο πληροφοριών για τις κατα
λήψεις (λειτουργεί κάθε Πέμπτη από
7.30-9 μ.μ.).
Διεύθυνση. Singel 46
Ωράριο: Σαββατοκύριακο, απ’ τις 6 μ.μ.
Τιμή: 10-15 φιορίνια, πλήρες μενού.

Διεύθυνση. Kinker Str. 48
Ωράριο: σαν εστιατόριο κάθε Δευτέρα,
σαν καφετερία το πρωί των υπόλοιπων
ημερών.

DE PALM
Διεύθυνση. Paimdwarsstr. 2
Ωράρισ. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη απ’ τις

DE KANTINE -S C H ELE KIP

6.30 μ.μ. Για κράτηση θέσης, τηλ. 266883.

Μεγάλη κατάληψη, νομιμοποιημένη εδώ
και περισσότερο από ένα χρόνο. Σ' αυτή
στεγάζονται πολλές πολιτικές και καλλι
τεχνικές πρωτοβουλιακές ομάδες, καθώς
κι η συντακτική επιτροπή του περιοδικού
Ν.Ν., του εγκυρότερου εντύπου του κι
νήματος.
Διεύθυνση. V. Ostade Str. 233
Ωράρισ. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, απ’ τις
6 μ.μ. Χρειάζεται κράτηση θέσης στο τηλ.
738293
Τιμή: 8.50 φιορίνια, πλήρες μενού.

IJSSELSTRAAT
Διεύθυνση. Ijsselstraat 53
Ωράριο: Παρασκευή. Κρατήσεις στο τηλ.
798870.

ENDE VAN DE WERELD
Διεύθυνση. Sumatrakade 6
Ωράριο: Τετάρτη, Παρασκευή απ’ τις 6
μ·μ·

Τιμή: 8 φιορίνια.

BINNENPRET
Μια παλιά εκκλησία, στην οποία στεγά
ζονται επίσης παιδικός σταθμός, σάουνα,
αίθουσα για προβολές video, αίθουσα εκ
δηλώσεων και καφετερία. Υπάρχει σχέδιο
νομιμοποίησής του απ’ το Δημαρχείο
μέχρι το τέλος του χρόνου.
Διεύθυνση: Τ Schinkel Str. 14
Ωράρισ. Κάθε μέρα εκτός Τετάρτης, από
τις 6.30 μ.μ.
Τιμή: 5-8 φιορίνια.

ZAAL100
Νομιμοποιημένη εδώ κι ένα χρόνο. Λει
τουργεί επίσης σχολή θεάτρου και χο
ρού, ινδικό σχολείο, σχολή ινδικής μουσι
κής, αίθουσα συναυλιών, κ.α. Το Café δια
χειρίζεται πάνω από 3 θεατρικά γκρουπ.
Διεύθυνση: Witten Str. 100
Ωράρισ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από τις
6 μ.μ.
Τιμή: γύρω στα 10 φιορίνια.

ΕΞΩ Η SHELL
ΑΠΟ ΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ

Η ETE BLIXUM
Στεγάζεται σε μια απ' τις μεγαλύτερες
εναπομείνασες καταλήψεις, μαζί με γρα
φεία διάφορων πολιτικών ομάδων και πε
ριοδικών, ατελιέ καλλιτεχνών, θεατρικά
γκρουπ, κλπ.
Διεύθυνση: Frederik Hendrik Str. 111-115.
Ωράρισ. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
απ’ τις 6 μ.μ.

Ένα κατειλημμένο σπίτι

Το κίνημα υποστήριξης στον αγώνα κατά του απαρτχάιντ αποτε
λ εί μια απ’ τις σημαντικότερες πολιτικές δραστηριότητες των
«κράκερς» αλλά και άλλων ομάδων της ολλανδικής αριστερός και του
εναλλακτικού χώρου, κι εστιάζεται κύρια στην άσκηση πίεσης για τερ 
ματισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας Shell στηΝ. Αφρική. Από το
1987, η Royal Dutch Shell, η μεγαλύτερη πολυεθνική της Δυτ. Ευρώπης
κι ένας απ’ τους βασικούς ξένους επ ενδυτές στη Ν. Αφρική, έχει δεχτεί
επανειλημμένα επιθέσεις κάθε είδους. Μέσα σε μια μόνο νύχτα, λ.χ„
καταστράφηκαν 36 απ’ τα πρατήριά της, ενώ ένα κίνημα για μποϋκοτάρισμα της Shell βρίσκεται σε εξέλιξη όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά και
στη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ. Η έκταση του μποϋκο
τάζ μπορεί εξάλλου ν ’ αποδειχτεί από το γεγονός ότι η εταιρεία δεν
έχει μπορέσει να βρει κάποιο Ολλανδό ηθοποιό για να παίξει στα τηλεο
πτικά διαφημιστικά της σποτ.
Στις 19, 20 και 21 Απρίλη, η πρωτοβουλία «Έξω η Shell από την Ν.
Αφρική» οργάνωσε την περικύκλωση και το «λειτουργικό κλείσιμο» του
ερευνητικού κτιριακού συγκροτήματος της εταιρείας στο Ά μστερνταμ,
με αίτημα όπως γράφουν σε προκήρυξή τους, «την αποχώρηση της Shell
από τη Νότια Αφρική, μετά από συνομιλίες με τα νοτιοαφρικανικά εργα
τικά συνδικάτα. Εκτός απ’ την αλληλεγγύη προς το αντιστασιακό κίνημα
στη Ν. Αφρική», καταλήγει η προκήρυξη, «ένας δεύτερος, λιγότερο ά με
σος στόχος για μας είναι να αυξήσουμε την εγρήγορση. Εγρήγορση τό
σο για την κατάσταση στη Ν. Αφρική όσο και για το ρατσισμό εδώ στην
Ευρώπη»...
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Α π ο σ το λ ή σ τη Β ρ α ζιλ ία

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Η Βραζιλία είναι για
πολλούς από μας ο
μυθικός τόπος φυγής,
ένα συνώνυμο της
απόπειρας για
δραπέτευση από την
άχρωμη καθημερινότητα
μας. Όμως, πίσω απ’ τις
πανέμορφες μουλάτες
και το καρναβάλι, πίσω
από τις απέραντες
παραλίες με τις φοινικιές
και τους ήχους της
σάμπας ή του
ιδιόρρυθμου
βαζιλιάνικου ροκ η
πραγματικότητα είναι
αρκετά θλιβερή.
Τις νύχτες, η
Κοπακαμπάνα γεμίζει
από νεαρότατες
κοπελιές που κάνουν
πιάτσα για τους
τουρίστες ή τους
αστούς της περιοχής με
αντάλλαγμα μερικά
δολάρια ή λίγα
κρουζάντος. Ορδές από
πεινασμένα πιτσιρίκια
ζητιανεύουν τα
αποφάγια της εκλεκτής
πελατείας των
υπαίθριων εστιατορίων,
ενώ όλοι οι δρόμοι
μεταβάλλονται σε
υπνωτήρια για τους
άστεγους απόκληρους
της εσωτερικής
μετανάστευσης. Αυτά
είναι άλλωστε και τα
μοναδικά σημάδια που
προδίδουν στους ξένους
τη φτώχια που μαστίζει
τη χώρα. Γιατί η Βραζιλία
είναι ένας τόπος που
ξέρει να κρύβει καλά τη
μιζέρια του πίσω από την
υπερσύγχρονη και
εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική των
μεγαλουπόλεων όπως
του Ρίο και του Σάο
Πάολο. Οι tavelas, οι
φοβερές
παραγκουπόλεις των
κολασμένων της
Βραζιλίας είναι
απομακρυσμένες από τα
μάτια των τουριστών,
κρυμμένες σ’ εκείνο το
σύνορο όπου το όνειρο
μεταβάλλεται σε
εφιάλτη.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ Ρ.Τ.
Η Βραζιλία επανήλθε «ομαλά»
θέτησε μία στάση αρκετά διακριτική,
στη λεγάμενη Νέα Δημοκρα
απέναντι στον πρόεδρο Sarney δ ίτία, στο κοινοβουλευτικό δηλαδή
νοντάς του τη δυνατότητα να καταρ
καθεστώς, το 1982. Τη χρονολογία
γήσει τους παλιούς αυταρχικούς
νόμους και να τους αντικαταστήσει
αυτή, που σηματοδοτεί ουσιαστικά
με καινούργιους, προσαρμοσμένους
το τέλος της στρατιωτικής δικτατο
ρίας που άρχισε με το πραξικόπημα
στη νέα μορφή του καθεστώτος.
του 1964, έγιναν οι πρώτες εκλογές
Ο Josqe Sarney, στο πρώτο διάστη
για το εθνικό Κογκρέσο της χώρας.
μα της πολιτικής του διακυβέρνησης
Το Μάρτιο του 1985 εκλέγεται με έμ
περιβλήθηκε από μία αναμφισβήτη
μεσες εκλογές ο πρώτος πολιτικός
τη δημοτικότητα χάρη στο δημαγω
πρόεδρος της χώρας, ο Josqe Sarγικό οικονομικό πρόγραμμα νομι
ney, υποψήφιος του PMDB. To PMDB
σματικής μεταρρύθμισης που εφάρ
ήταν το μοναδικό νομιμοποιημένο
μοσε, έστω κι αν το διάταγμα για την
από τη χούντα κόμμα της αντιπολί
αγροτική μεταρρύθμιση σήμαινε
τευσης και συσπείρωσε στις γραμ
πολλά βήματα προς τα πίσω σε σχέ
μές του τόσο αριστερά στοιχεία όσο
ση με το αρχικό σχέδιο και αν η κά
και δυσαρεστημένους από το στρα
λυψη των απέραντων κοινωνικών
τιωτικό καθεστώς αστούς, ακόμα και
αναγκών παρέμεινε μηδαμινή. Στην
πρώην μέλη του ARENA, του κόμμα
αρχική δημοτικότητα του Sarney συ
τος που είχ ε την εξουσία κατά την
νέβαλε και η υποστήριξη του PMDB
περίοδο της δικτατορίας.
από τα δύο κομμουνιστικά κόμματα
Η μετάβαση από το στρατιωτικό
της Βραζιλίας (PCB: Φιλοσοβιετικό,
καθεστώς στη Νέα Δημοκρατία
PC do Β: Φιλοαλβανικό), έστω και με
υπήρξε αποτέλεσμα συμφωνίας κυ
τα ελαφρυντικό ότι τα δύο αυτά κόμ
ματα εξακολουθούσαν να αντιμετω
ρίως ανάμεσα στη χούντα και το
MDB (μετέπ ειτα PMDB) μετά την ορι
πίζουν μέχρι τό τε προβλήματα διώ
στική διάψευση του «οικονομικού
ξεων.
θαύματος» της περιόδου 1969-1973
Το 1.980 δημιουργήθηκε το Partido
και το ξέσπασμα της οικονομικής
dos Trabalhadores (Ρ.Τ.) από στελέχη
κρίσης που προσμετράται σήμερα μ’
του εργατικού συνδικαλιστικού κι
έναν πληθωρισμό που ξεπερνά το
νήματος, τη λεγάμενη νέα αριστερά
200% συνεχίζοντας την ανοδική του
που αποτελιόταν από παλιούς τροπορεία και μ’ ένα εξωτερικό χρέος
τσκιστές και σε μικρότερο ποσοστό
που επίσης ξεπερνά τα 100 δις δο
πρώην μαοϊκούς, γκεβαριστές, καστριστές κλπ., καθώς και από την
λάρια.
αριστερή προοδευτική πτέρυγα της
Η κυβέρνηση του στρατηγού Joäo
εκκλησίας. Το Ρ.Τ. ευθύς ε ξ αρχής
Baptista de Figueiredo κράτησε τις
έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμ
υποσχέσεις της κι έτσι, μετά τις
μετοχή των μαζών για τη λήψη των
εκλογές, ο στρατός αν και διατήρη
αποφάσεων και ο τρόπος εσωτερι
σε ακέραιη την αυτονομία του υιο
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κής του λειτουργίας ήταν η απόλυτη
δημοκρατία στη βάση κάτω από μία
ενιαία καθοδήγηση, με αναγνωρι
σμένο δικαίωμα ελεύθερ ης έκφράσης και οργάνωσης των μειοψηφικών τάσεων που μπορούν να λ ει
τουργούν σαν φράξιες μέσα στο
κόμμα και να καταρτίζουν λίστες
υποψηφίων για τα διάφορα όργανα,
υπό τον όρο να συμμορφώνονται με
τις τελικές αποφάσεις που διαμορ
φώνονται πλειοψηφικά.
Το Ρ.Τ. ήταν το μοναδικό κόμμα
που διαφώνησε με τη συμβιβαστική
γραμμή της Ν έας Δημοκρατίας, κα
ταγγέλλοντας τη μη απευθείας
εκλογή προέδρου από το λαό και
μποϋκοτάροντας τις εκλογές. Το
Νοέμβριο του 1985, στις δημοτικές
εκλογές της Βραζιλίας που διεξήχθηκαν με καθολική ψηφοφορία, το
Ρ.Τ. σημείωσε μία εντυπωσιακή άνο
δο, κερδίζοντας το ένα πέμπτο των
ψήφων στο Σάο Πάολο, και μία ε ξ
ίσου μεγάλη νίκη εκλέγοντας δή
μαρχο στη Φορταλέζα.
Το Δεκέμβρη του 1988 το Ρ.Τ. κα
τάκτησε στις δημοτικές εκλογές μία
νέα νίκη. Το Σάο Πάολο, πόλη
10.000.000 κατοίκων και μεγαλύτερο
βιομηχανικό κέντρο της Βραζιλίας
εξέλ εξε δήμαρχο την Ερουντίνα,
στέλεχος του Ρ.Τ.
Στην πόλη αυτή είχαμε μία συζή
τηση με τον Joäo Machado, μέλος
της εθνικής εκτελεστικής επιτροπής
του Ρ.Τ. και μέλους της γραμματείας
διεθνών σχέσεων του κόμματος. Τη
συζήτηση αυτή παραθέτουμε (κατ’
ανάγκη συντομευμένη) παρακάτω:

Ο Τσ ίκο Μ ε ν τέ ς που δ ο λο φ ο ν ή θ η κε
ή τα ν από τα ιδρυτικά μ έλ η το υ Ρ.Τ.

Σ Χ Ο Λ ΙΑ Σ Τ Η Σ : Πώς θα μπο

-

ρούσατε να μας προσδιορίσετε σε
γενικές γραμμές τη φυσιογνωμία
του Ρ.Τ.
Joâo
M A C H A D O : To
Ρ.Τ. είναι σοσιαλιστικό κόμμα. Αυτό
αποτελεί ήδη ένα πλαίσιο για τον
προσδιορισμό του. Έ χει διαμορφώ
σει ένα σύνολο γενικών σοσιαλιστι
κών αντιλήψεων, αλλά οι απόψεις
του δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρι
σμένες σε όλα τα ζητήματα. Διεθνώς
υπάρχουν πολλές τάσεις και σε ορι
σμένες από αυτές πλησιάζουμε πε
ρισσότερο, ενώ απέναντι σε άλλες
στεκόμαστε πιο επικριτικά. Π.χ.
απέναντι στο μοντέλο της ΕΣΣΔ η
στάση μας είναι πιο επικριτική.
Σ .: Πώς θα μπορούσαμε να χαρα
κτηρίσουμε τη σημερινή οικονομική
κατάσταση και ποια είναι η ταξική
δομή της Βραζιλίας;
U . M . : Η Βραζιλία είναι εξαρτη
μένο καπιταλιστικό κράτος. Βέβαια,
στο βιομηχανικό επίπεδο είναι ένα
από τα πιο ανεπτυγμένα εξαρτημένα
καπιταλιστικά κράτη, ωστόσο είναι
εξαρτημένη. Η εξάρτηση αυτή εκ
φράζεται κυρίως με το -τεράστιο
εξωτερικό της χρέος που αποτελεί
μέγιστο πρόβλημα για την οικονομία
της. Έ χει μία αστική τάξη αρκετά
ισχυρή, συνδεδεμένη σε μεγάλο
βαθμό με τα ιμπεριαλιστικά συμφέ
ροντα. Δ ια θέτει ακόμα μία σημαντι
κή μεσαία υπαλληλική τάξη. Το βιο
μηχανικό προλεταριάτο είναι αρκετά
ανεπτυγμένο, κυρίως σε ορισμένα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπως π.χ. στο
Σάο Πάολο, όπου υπάρχει μία πολύ
μεγάλη συγκέντρωση εργατών. Στην
επαρχία υπάρχει μία τάξη μεγάλων
γαιοκτημόνων και πολλοί μικροί
ιδιοκτήτες, που όμως στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν νομικές εγ 
γυήσεις για τα κτήματά τους. Γι’ αυ
τό και στις περιοχές αυτές αναπτύσ
σεται μία πολύ σκληρή ταξική σύγ
κρουση.
Σ .: Ποια είναι η θέση του Ρ.Τ. σχε

τικά με την πληρωμή του εξωτερικού
χρέους;
J . M . : Σε γενικές γραμμές η θέση
του Ρ.Τ. είναι κατά της πληρωμής
του εξωτερικού χρέους. Για την
ακρίβεια, αυτό που ζητάμε αυτή τη
σιγμή είναι να διακοπεί η πληρωμή
του, να γίνει μία επανεκτίμηση του
χρέους και να εξετασ τεί το χρέος
τμηματικά ώστε να δούμε αν θα
πρέπει να πληρωθεί κάποιο μέρος
του ή καθόλου, ανάλογα με τους
όρους του δανείου ή ανάλογα με άλ
λ ες προϋποθέσεις που δεν έχουμε
ακόμα καθορίσει επακριβώς. Στο
ζήτημα αυτό έχουμε κάποια ελαστι
κότητα. θεω ρούμε ότι ένα μέρος
του χρέους είναι δυνατό να πληρω
θ εί με διάφορες μορφές, π.χ. επεν
δυτικές, αλλά η πληρωμή ολόκληρου
του χρέους αποκλείεται.
Σ .: Ποια είναι η κατάσταση που επι
κρατεί σήμερα στην επαρχία;
Ο Ι . Μ . : Όπως είπαμε υπάρχουν
πολλοί μικροί ιδιοκτήτες γης, οι
οποίοι δεν διαθέτουν νομικές εγ
γυήσεις για τα κτήματά τους. Υπάρ
χει μία τάξη μεγαλογαιοκτημόνων
που με διάφορα νομικά τεχνάσματα,
σε συνδυασμό με την άσκηση βίας,
προσπαθεί να υφαρπάξει τα κτήματα
αυτά. Οι δολοφονίες στην επαρχία
είναι διαρκές φαινόμενο. Η δολοφο
νία του Τσίκο Μ εντές έγινε πιο γνω
στή, γιατί ο ίδιος ο Μ εντές ήταν πο
λύ γνωστός στο εξωτερικό, όχι μόνο
σαν συνδικαλιστής αλλά και σαν οικολόγος. Ο Μ εντές ήταν από τα
ιδρυτικά στελέχη του Ρ.Τ., υποψή
φιος του κόμματος στις εκλογές
στην περιοχή του. Μ ετά τη δολοφο
νία του ακολούθησαν αρκετές άλλες
δολοφονίες.

Σ .: Σ ε ποιες κυρίως περιοχές διαπράττονται αυτές οι δολοφονίες;
« J . M . : Στη λεγάμενη «περιοχή
των αγροτικών συνόρων». Η περιοχή
αυτή βρίσκεται στον Αμαζόνιο ή στα
σύνορα με τον Αμαζόνιο. Οι μεγαλογαιοκτήμονες χρηματοδοτούν παρα
κρατικές οργανώσεις για να τρομο
κρατούν και να διώχνουν τους χωρι
κούς ή να διαπράττουν τις δολοφο
νίες. Υπάρχει όμως και μία αρκετά
εμφανής συνεργασία των οργανώ
σεων αυτών με το στρατό και την
αστυνομία.
Σ .: Ποιες μορφές παίρνει η ταξική
σύγκρουση στις περιοχές αυτές;
J . M . : Η ταξική σύγκρουση έχει
μία μορφή απολύτως ξεκάθαρη. Από
τη μία πλευρά υπάρχουν οι μεγάλοι
ιδιοκτήτες γης και οι παρακρατικές
οργανώσεις και από την άλλη οι
αγρότες που υποστηρίζονται ενεργά
από ένα μέρος της εκκλησίας. Πολ
λοί από τους δολοφονηθέντες
προέρχονταν από πτέρυγες της εκ
κλησίας. Στην επαρχία έχει δημιουργ η θεί η UDR, η ισχυρότερη παρα
κρατική οργάνωση που ευθύνεται
για πολλά εγκλήματα. Οι αγρότες
προσπαθούν να δημιουργήσουν
μορφές αυτοάμυνας.
Αυτό που κυρίως κάνουν είναι να

καταγγέλλουν τις πιέσεις που δ έ
χονται μαζί με τα προοδευτικά πολι
τικά κόμματα και τον προοδευτικό
κλήρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι
αγρότες επιχειρούν για λόγους αυ
τοάμυνας να έχουν κάποια όπλα.
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση οργανώ
ν ει συχνά εκστρατείες αφοπλισμού
στην επαρχία. Ό μω ς αυτό που γ ίν ε
ται στην πράξη είναι να αφαιρούν τα
όπλα των χωρικών και να μην αγγί
ζουν τα όπλα των γαιοκτημόνων.
Γενκά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο
πρόβλημα αγροτικής μεταρρύθμι
σης την οποία η κυβέρνηση αυτή ε ί
χε υποσχεθεί, αλλά δεν υλοποίησε
τίποτα.
£ . : Ποια είναι η θέση του Ρ.Τ. για
την αγροτική μεταρρύθμιση;
Ο . Μ . : Ζητάμε μία αγροτική με
ταρρύθμιση σε βάθος, κάτω από τον
έλεγχο των εργαζομένων. Το 1987
γύρω από το ζήτημα αυτό δόθηκε
στη Συνταγματική Συνέλευση μία
ολόκληρη μάχη, όχι μόνο από το Ρ.Τ.
αλλά και από άλλα κόμματα, όμως
ηττηθήκαμε. Τα κόμματα που υπο
στήριξαν μαζί με το Ρ.Τ. την αγροτι
κή μεταρρύθμιση ήταν το PCB, το
PC do Β και κάποιοι από το PMDB και
το PDT.
Μ εταξύ των προβλημάτων που
τέθηκαν ήταν η αναγκαιότητα για
την ανακατανομή της γης στους
αγρότες και οι προϋποθέσεις για την
απόκτηση έγγειος ιδιοκτησίας. Ό λ η
η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να βρί
σκεται κάτω από τον έλεγχο των
ίδιων των εργαζομένων και όχι του
κράτους που η διαχείριση του χαρα
κτηρίζεται από διαφθορά και στο
οποίο δεν μπορούμε να έχουμε εμ
πιστοσύνη.
Η κυβέρνηση, κάτω από την επιρ
ροή της ακροδεξιάς εξήγγειλε μία
πολύ περιορισμένη μεταρρύθμιση
και στη συνέχεια δεν έκανε απολύ
τως τίποτα.
Η αρχική θέση της κυβέρνησης
στη Νέα Δημοκρατία ήταν μία αγρο
τική μεταρρύθμιση περιορισμένη αλ
λά πραγματική. Ή ταν η προσπάθεια
να βρεθεί μία συμβιβαστική μέση
οδός. Η κυβέρνηση βρέθηκε ανάμε
σα σε δύο πυρά. Από τη μια ήταν η
δεξιά που δεν ήθελε να γ ίν ει τίποτα
και από την άλλη οι πιέσεις των αρι
στερών κομμάτων και των χωρικών.
Εκεί, χάρη σε μία συντηρητική
πλειοψηφία επικράτησε η δεξιά και η
αγροτική μεταρρύθμιση παρέλυσε
εντελώς.
Σ .: Στο θέμα της αγροτικής μεταρ
ρύθμισης είχα τε μία κοινή στάση μα
ζί με άλλα πολιτικά κόμματα. Αντιμε
τωπίζετε προοπτικά το ενδεχόμενο
δημιουργίας συμμαχιών με άλλες
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις;
«J.M .: Το Ρ.Τ. στο συνέδριό του,
στα τέλη του 87, υιοθέτησε τη στρα
τηγική της λεγάμενης εναλλακτικής
δημοκρατίας, βασισμένης στην ιδέα
του σχηματισμού μίας δημοκρατικής
και λαϊκής κυβέρνησης και στη συμμαχία των λαϊκών και δημοκρατικών

κομμάτων. Η πολιτικοκοινωνική αυτή
συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται
κυρίως στον ηγεμονικό ρόλο της
βάσης των εργαζομένων, του προλε
ταριάτου με την ευρ εία έννοια του
όρου. Ό μω ς, θα π εριέχει και κομμά
τια μεσοστρωμάτων, μικρούς επιχει
ρηματίες, μικρούς ιδιοκτήτες της
επαρχίας.
Αυτού του είδους η συμμαχία εμ
περιέχει και τη συμμετοχή πολιτικών
κομμάτων.
Μ ετά τις δημοτικές εκλογές το
Ρ.Τ. βγήκε το ισχυρότερο κόμμα της
αντιπολίτευσης. Ά ρ α πιστεύουμε
ότι το Ρ.Τ. θα έχει στη συμμαχία αυ
τή έναν ηγεμονικό ρόλο.
Εκτός από το PCB και το PC do B
με τα οποία μπορούμε να συνεργα
στούμε και για τα οποία θεωρούμε
ότι παρά τη ρεφορμιστική τους
γραμμή έχουν σημαντική εργατική
βάση, άλλα κόμματα με τα οποία
μπορούμε να έχουμε συνεργασία
είναι το PSB (Σοσιαλιστικό Κόμμα
Βραζιλίας) και το Κόμμα των Πρασί
νων.
To PSB είναι κυρίως ένα κοινο
βουλευτικό κόμμα προσωπικοτήτων,
ενώ το Κόμμα των Πρασίνων είναι
ένα αριστερό κόμμα που η δύναμη
του συγκεντρώνεται κυρίως στο Ρίο
και που δίνει προτεραιότητα στα οι
κολογικά θέματα. Και για μας όμως
τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντι
κά.
Δ υνατότητες επιμέρους συμμα
χιών έχουμε και με τμήματα άλλων
κομμάτων, όπως με το λαϊκιστικό
κόμμα PDT ή με PSDB που σχηματί
στηκε από την αριστερή πτέρυγα
που αποχώρησε από το PMDB. Τα
κόμματα αυτά δεν μπορούν να θεω
ρηθούν αριστερά, όμως συμπεριλαμ
βάνουν στις γραμμές τους ένα τμή
μα αριστερής βάσης.
Σ .: Ποιες είναι οι βασικές αρχές
εσωτερικής λειτουργίας του Ρ.Τ.;
Ο . Μ . : Το Ρ.Τ. στηρίζει τη λειτουρ
γία του στους πυρήνες βάσης. Υπάρ
χ ει μία ξεκάθαρη αναγνώριση του δι
καιώματος ύπαρξης και λειτουργίας
διαφορετικών τάσεων στο εσωτερι
κό του κόμματος. Οι τάσεις αυτές
μπορούν να καταρτίζουν λίσ τες για
τις εκλογές στα διάφορα κομματικά
όργανα, να υποβάλουν προτάσεις
κλπ. Η εκλογή στα διάφορα κομματι
κά όργανα γ ίν ετα ι στη βάση της
απλής αναλογικής, με εξαίρεση την
εκτελεστική επιτροπή όπου η εκλο
γή γίνετα ι κατά πλειοψηφία. Ο μηχα
νισμός αυτός είναι εξαιρετικά ση
μαντικός, γιατί το Ρ.Τ. σχηματίστηκε
από μία σύγκλιση διαφορετικών τά 
σεων.
Η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε πο
λύ σημαντική για την ανάπτυξη και
τη μαζικοποίηση του Ρ.Τ., συμβάλ
λοντας στην ενοποίηση του μεγα
λύτερου μέρους της αριστερός.
Βοήθησε επίσης για τη δημιουργία
πολιτικών συμμαχιών με άλλα κομ
μάτια της αριστερός που βρίσκονται
εκτός του Ρ.Τ.
Μάνια ΜΠΑΡΣΕΦΣΚΙ
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Η «ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Είναι καιρός τώρα, που το
πρόβλημα των «Ναρκωτι----------- κών» έχει πάρει και παίρνει,
όλο και καθαρότερο πολιτικό χαρα
κτήρα· και όχι μόνο όσον αφορά την
τοξικομανία και την εξάρτηση που όπως γράφει ο Κ. Γρίβας1 - «αποτε
λούν ένα κατ’ εξοχήν πολιτικό πρό
βλημα, ακριβώς επειδή συνεπάγον
ται την αποδυνάμωση και την εξουδετέρωση της ελεύθερης βούλησης
του ανθρώπου», αλλά κύρια όσον
αφορά τη στάση και των ελληνικών
πολιτικών δυνάμεων πάνω στην αντι
μετώπιση του προβλήματος. Εδώ εμ
φανίζεται ένα σαφές διαχωριστικό
όριο: ενώ όλοι αγωνίζονται - όπως
λ ένε - για μια κοινωνία χωρίς «Ναρ
κωτικά», η πλειοψηφία των κατεστημέων κομμάτων υποστηρίζει την
ισχυροποίηση των κατασταλτικών
θεσμών και την ενίσχυση των «ειδι
κών» θεραπευτικών οργάνω ν-όπ ω ς
η Ιθάκη - που με την κρατική πριμο
δότηση θα εξαλείψουν την «αρρώ
στια». Από την άλλη, οι πολιτικές δυ
νάμεις του οικολογικού-εναλλακτικού χώρου - με εξαίρεση τη «Ρήξη»
- υποστηρίζουν την αποδυνάμωση
του κατασταλτικού Ναρκωτικού θ ε
σμικού πλαισίου και την ενίσχυση
της πλουραλιστικής θεραπευτικής
αντιμετώπισης.
Είναι γνωστό στην πολιτική οικο
λογία, ότι «αυτό που επιτρέπει τη
διαστρέβλωση των φυσικών αναγ
κών σε επιθυμίες κατανάλωσης όπως «ναρκωτικών», είναι το γεγο
νός ότι για την ικανοποίηση κάθε
ανάγκης το άτομο εξαναγκάζεται
πρώτα απ’ όλα να εξαρτάται από θ ε
σμούς και γιγαντιαίους μηχανισμούς
που ξεφ εύγουν από τη διάστασή του
και τον έλεγχό του»2. Από τη στιγμή
που η ατομική και κοινοτική καλλιέρ
γεια βότανώ ν και ευφορικών αντικα
θίσταται από τις φαρμακευτικές βιο
μηχανίες και τις γιγάντιες ετα ιρείες
αλκοολούχων, η φυσική ανάγκη των
ανθρώπων για αντιμετώπιση του πό
νου και της θλίψης διαστρεβλώνεται
σε επιθυμία κατανάλωσης φαρμά
κων και ουσιών «για να φτιαχτούμε».
Χιλιάδες χρόνια τώρα, η ανθρω
πότητα χρησιμοποιούσε ψυχοτρόπο
και ευφορικά φυτά, χωρίς το φαινό
μενο της μαζικής τοξικομανίας, που
παρατηρείται μ ετά τη ν επέμβαση
το υ κράτο υς - σαν βιομηχανίες και
θεσμοί - στην προσωπική ζωή. Το
κέρδος και η επιβολή τη ς εξουσίας
για τη ν προστασία του κέρδους, ε ί
ναι οι βάσεις που πάνω τους στηρί
ζετα ι η διαφήμιση - προώθηση - κα
τανάλωση εξαρτητικών ουσιών, κα
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θώς και η εγκληματικότητα, οι θάνα
τοι και η τρομοκρατία-αστυνόμευση
γύρω από τα «Ναρκωτικά». Ας πά
ρουμε για παράδειγμα τα νόμιμα ψυ
χοτρόπο και το αλκοόλ από τη μία
και την ηρωίνη και την κάνναβη από
την άλλη: Τα νόμιμα ψυχοτρόπο (κυ
ρίως ηρεμιστικά) το 1973 εκάλυπταν
το 31% όλων των πωλούμενων φαρ
μάκων3 και η φαρμακευτική βιομηχα
νία μόνο στη Δυτ. Γερμανία μεταξύ
1958-1974 έκανε αύξηση του τζίρου
της κατά 426% * ενώ στην ίδια χώρα
σε 1 χρόνο (1980-1) χορηγήθηκαν
πάνω από 580.000 συσκευασίες ψυ
χοφαρμάκων σε παιδιά κάτω των 11
χρονών5. Στην Ελλάδα από το 1977
ώς το 1984 η κατανάλωση νόμιμων
αγχολυτικών αυξήθηκε κατά 100% 6.
Αν γνωρίσουμε ότι το 68% των για
τρών πληροφορείται για τα φάρμακα
από τα διαφημιστικά φυλλάδια των

φαρμακευτικών εταιρειών7 κι ότι το
70% των ιατρικών περιοδικών σ’ όλο
τον κόσμο, χρηματοδοτούνται από
φαρκ. ετα ιρ είες8, μπορούμε να κατα
νοήσουμε το πλέγμα μεγάλου κεφα
λαίου και νόμιμης φαρμακομανίας.

Η πλειοψηψία
των κομμάτων
υποστηρίζει
την καταστολή

δ
Για το αλκοόλ, αρκεί να αναφέ
ρουμε ότι - ανήκοντας φαρμακευτι

κά στα «σκληρά» ναρκωτικά - στη
Ρωσία προκαλεί το 60% του συνό
λου των εγκλημάτων9, ενώ στη Δύση
το 75% 10, δίδοντας ταυτόχρονα ση
μαντικό κέρδος στις Κυβερνήσεις,
όταν π.χ. στη Μ. Βρετανία η φορολο
γία του αποτελεί Ve του συνόλου
της κρατικής φορολογίας και στη
Δυτ. Γερμανία Vio " · Για να κρυφτεί
αυτή η τραγική πραγματικότητα της
νόμιμης προώθησης φάρμακομανίας
και αλκοολισμού, διαλέχτηκαν κά
ποιες ουσίες σαν «αποδιοπομπαίοι
τράγοι» - με κύριο εκπρόσωπο την
ηρωίνη - που μπήκαν στο «ανάθεμα»
της παρανομίας· η καταδίωξή τους
όμως, εκτός από τον εφησυχασμό
και τον αποπροσανατολισμό που ζη
τά να προκαλέσει στους πολίτες, ου
σιαστικά επιδιώκει τη σταθεροποίη
ση 2 θεμελιωδών παραγόντων για
την εξουσία: α) της μεγιστοποίησης
του κέρδους και θ) της μεγιστοποίη
σης του ελέγχου και αστυνόμευσης
της κοινωνίας. Τα 300 δις δολάρια
ετήσια που είναι ο παγκόσμιος τζί
ρος ηρωίνης προέρχονται μόνο από
την παρανομία. Στην Ελλάδα π.χ. 1
gr. πρέζας (της μαύρης αγοράς) έχει
16.000 δρχ. Έ χοντας 10% καθαρό
τητα ηρωίνης, σημαίνει ότι καθαρό
gr. ανεβαίνει σε 160.000 δρχ. Σ ε νό
μιμη εισαγωγή, 1 kg. καθαρής ουσίας
κοστίζει 30.000 δρχ. δηλαδή 30 δρχ.
το gr. Έ τσι η παρανομία ανεβάζει
την αξία του 5.000 φορές.
Μ ε την παράνομη κυκλοφορία της
«κομμένης» ηρωίνης είναι αδύνατος
ο υγειονομικός έλεγχος και αναπό
τρεπτοι οι διαρκώς αυξανόμενοι θά
νατοι τμ ν καταναλωτών-ασθενών
ακόμα, η μεγάλη εγκληματικότητα
(50% των συλλήψεων αφορούν αδι
κήματα του νόμου της νάρκωσης)
για την εξεύρεση χρημάτων για τη
δόση, και η αυξανόμενη χρήση
στους νέους, που προκαλείται βασι
κά από το μυστήριο-πρόκληση του
απαγορευμένου, δημιουργούν κα
τάλληλες συνθήκες κατευθυνόμενου πανικού στους πολίτες και έτσι
τις προϋποθέσεις για ενίσχυση των
σωμάτων δίωξης και της αστυνομι
κής καταστολής. Η δίωξη πολιτικά
αντιφρονούντων (Ιατροπούλου, Βογιατζή), με πρόφαση τα «ναρκωτικά»
είναι μικρό μόνο δείγμα της σχεδια
σμένης επίθεσης στους πολίτες από
το Κράτος, που όλο και συνδέει τρομοκρατία-ναρκωτικά για να έχει την
κοινωνική αποδοχή της αδιάκριτης
καταστολής.
Ο ολοκληρωτικός έλεγχος από τις
μυστικές υπηρεσίες διαφαίνεται
στον ορίζοντα: «Ο Τζωρτζ Μπους

σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τον
τακτικό στρατό των ΗΠΑ για ν ’ αντι
μετωπίσει το πρόβλημα των ναρκω
τικών και της συναφούς εγκληματι
κότητας έγραψε το Ν.Υ. Times»12 «Α
πόρρητη η σύνοδος της TREVI (Υπ.
Δημόσιας Τάξης της ΕΟΚ) στο Ζάπειο, που στην πρώτη της συνεδρία
ση ασχολήθηκε με τα ναρκωτικάτρομοκρατία»13, «Στενή συνεργασία
CIA και KGB για τα ναρκωτικά-τρομοκρατία συμφωνήθηκε τον Μάρ
τιο»14, «Νέα Υπερ-Υπηρεσία στον
αγώνα κατά των ναρκωτικών»15. Τομ
Μαΐλης και Κοσκωτάς· DEA και CIAτράπεζες ξεπλύματος ναρκοδολα
ρίων και καθημερινοί νεκροί από
ηρωίνη- υστερία κατά των «εμπό
ρων» και αδιαχώρητο στις φυλακές.
Η ιδεολογία της εμπιστοσύνης των
πολιτών σ’ ένα στιβαρό κράτος
προστασίας και ασφαλείας που έχει
κλονιστεί - πρέπει να επανεγκαθιδρυθεί. Και αυτό μπορεί να γίνει,
μόνο αν το κράτος δ είξει ένα «θερα
πευτικό» πρόσωπο που θα εναρμο
νίζεται με την μονοπωλιακή-εξουσιαστική του λειτουργία. «Το απόλυ
το μονοπώλιο εγκαθιδρύεται όταν οι
άνθρωποι εγκαταλείπουν την έμφ υ
τη ικανότητά τους να κάνουν μόνοι
τους ό,τι μπορούν για τον εαυτό
τους και για τους άλλους, με αντάλ
λαγμα κάτι καλύτερο, που μόνο ένα
όργανο εξουσίας μπορεί να παράγει
για λογαριασμό τους»12.
Κι εδώ παρουσιάζεται το ιεραρχη
μένο μοντέλο της «Ιθάκης». «Προο
δευτικοί» πολιτικά υπάλληλοι μιας
«Σοσιαλισπκής» κυβέρνησης, ασπάζονται το «Ουμανιστικό» μοντέλο
DAY-TOP και το μεταφέρουν αυτού
σιο16 στη χώρα μας. Αυτό εξυπ ηρετεί
3 βασικές ανάγκες: α) δίνει την ει
κόνα του «θεραπευτικού» κράτους
που δεν αδιαφορεί για την τύχη των
«παρασυρμένων» αλλά τους προσ
φ έρει ευκαιρίες αναμόρφωσης. 6)
Κάνει σταδιακά αποδεκτή την αυ
ταρχική, τιμωρητική και εξουσιαστι
κή μέθοδο «θεραπείας» όχι μόνο για
τους εξαρτημένους αλλά για «κάθε
άνθρωπο που θέλ ει να ξεπεράσει τα
προβλήματα της μοναξιάς του, να
σπάσει τον πάγο της ανθρώπινης
επικοινωνίας, να αυξήσει την αυτο
γνωσία του, να ψαχτεί και να βρει
κάτι»17, γ) Δημιουργεί ερείσματα και
οπαδούς της καταναγκαστικής-κατασταλτικής του νομοθεσίας, χρησι
μοποιώντας σαν φερέφωνα, «θερα
πευτές», «πρώην» και γονείς.
Στα πλαίσια της πρώτης ανάγκης,
η συνεχής χρηματοδότηση και δια
φήμιση της «Ιθάκης» και η πρόσφατη
δημιουργία του Δ ιεθνούς Ινστιτού
του Αιγαίου (DIATI) με καθοδήγηση
του DAY TOP (Συμπόσιο 13-14.4.89).
Στα πλαίσια της ανάγκης αποδοχής
του μοντέλου από τους πολίτες χρη
σιμοποιεί «επαναστατικά» και «αντι
κατεστημένα» προσωπεία: «κάνου
με μια πρόταση-ρίσκο, α ντίθετη στο
μέχρι τώρα κατεστημένο που θέλ ει
το χρήστη καθοδηγούμενο πάντοτε

από έναν ανθρωποβοσκό, άβουλο
και ανεύθυνο... Οραματιζόμαστε
ελεύθερους και ανεξάρτητους πο
λ ίτες, ικανούς να επιλέξουν και να
αλλάξουν το ήδη υπάρχον σύστη
μα».18 «Η φιλοσοφία της Ιθάκης, ε ί
ναι ότι το σύγχρονο αναπτυξιακό
μοντέλο είναι αντιανθρώπινο, πα
ράλογο».19 «Πρέπει να γίνει αποποι
νικοποίηση στη χρήση των ναρκωτι
κών... στο μέτρο που ο νόμος βάζει
στην ίδια μοίρα το χασίς και την
ηρωίνη διευκολύνει το εμπόριο της
ηρωίνης... η δε θεωρία ότι αρχίζον
τας απ’ το χασίς φτάνεις μοιραία
στην ηρωίνη δεν ισχύει» (Ζαφειρί
δης)20. Η δήθεν «αντιαναπτυξιακή»
φιλοσοφία της Ιθάκης - Day-top, επι
τρέπει τις επαφές, προσβάσεις και
εισοδισμούς στον εναλλακτικό-«περιθωριακό» χώρο για να εξο υ δ ετε
ρώσει πιθανές αντιστάσεις και επι
θέσεις απ' αυτόν. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, η ομάδα της «Ρήξης»
που, όντας ο αρχηγός της (Γ. Καραμπελιάς) καθηγητής στην «Ιθάκη»,
ακολουθεί γραμμή υπέρ της ποινικοποίησης, της απαγόρευσης και της
καταστολής.

Η Ιθάκη
μεταφέρει
το αμερικάνικο
πρότυπο

δ
Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα
τη φιλοσοφία του Αμερικάνικου Daytop που μεταφ έρθηκε αυτούσια στο
αντίγραφό του την κοινότητα «Ιθά
κη» - όπως δήλωσε ο κος Ζαφ ειρίδης16. Στοιχεία γ ι’ αυτήν παίρνουμε
από τον εκπαιδευτικό οδηγό «DAY
TOP» του BARRY SUGARMAN που οι
θεραπ ευτές της Ιθάκης κρύβουν
από τη δημοσιότητα. Αυτή η φιλοσο
φία του ιεραρχημένου κοινοτικού
μοντέλου, φτιάχτηκε για «άντρεςτοξικομανείς με καταδίκες σε βαθμό
κακουργήματος» (σ.15)· ας σημειω
θ εί ότι το D.T. ξεκίνησε το 1963 από
το τμήμα επιτήρησης του Ανωτ. δι
καστηρίου της Νέας Υόρκης (6’ δικαστ. περιφέρεια) και «έχει συστή
ματα ελέγχου με στόχο την προσαρ
μογή» (σ.36). «Τα μέλη δεν έχουν δι
καίωμα ατομικότητας και οι εκδη
λώσεις είναι υποχρεωτικές» (σ. 45)
«έχει έτσι οργανωμένη ζωή ώστε να
μειώνει επίτηδες την ατομικότητα
στο ελάχιστο» (σ. 71). «Η δομή εξο υ
σίας είναι μονολιθική και δ εν είναι
ανοικτή στην αντιπαράθεση» (σ. 97)
«Οι εντολές πρέπει να υπακούονται
χωρίς αντίρρηση. Αντίδραση, παρά
πονο ή έλλειψη σεβασμού αντιμετω
πίζονται με αυστηρότητα» (σ. 32).
«Οι κανόνες επιβάλλονται. Η πειθαρ

χία διατηρείται» (σ. 6). «Αυτή η τάξη
πετυχαίνεται μόνο με το αντίτιμο
της συνεχούς πίεσης και επιτήρη
σης, των αυστηρών κυρώσεων στις
παρεκκλίσεις και ένα μεγάλο ποσο
στό ατόμων που φεύγουν» (σ.11).
Στις κυρώσεις περιλαμβάνεται και
«το κρέμασμα ταμπέλας στο λαιμό ή
το ξύρισμα κεφαλιού» (σ. 75). Ό τα ν
κάποιο μέλος δει κάποιο άλλο μέλος
να αντιδρά περίεργα πρέπει να το
αναφέρει σε κάποιον ιεραρχικά
ανώτερο» (σ. 130). «Το D.T. (Ιθάκη)
είναι μια εξουσιαστική ομάδα στην
οποία οι κανόνες και οι απαιτήσεις
καθορίζονται μονόπλευρα από μια
μικρή ομάδα εκλεκτών που δεν επη
ρεάζονται απ’ την πλειοψηφία των
μελών» (σ. 96). Αυτό είναι το ιεραρ
χημένο μοντέλο, που στηρίζεται
στην υποταγή και τον εξαναγκασμό.
Και ο καταναγκασμός είναι η βάση
της «συμμόρφωσης» (σ. 28) γιατί
όπως λ έει ο κος Ζαφειρίδης «είχα
ακόμα και με καταναγκασμό κάνει
ορισμένα πράγματα στη ζωή μου,
δεν με ρώταγε κανείς αν θέλω να
κάνω μπάνιο ή όχι αλλά μ ε πέταγαν
στην μπανιέρα, δεν με ρώτησαν αν
θέλω να πάω στο σχολείο ή όχι, με
έβαλαν να πάω στο σχολείο κι έτσι
κατάφερα να γίνω αυτό που έγινα»16.
Βασικό στοιχείο καταναγκασμού
είναι ο τρόμος της φυλακής διότι «η
ισορροπία του D.T. (Ιθάκης) εξαρτάτα ι και από τη συνεχή ύπαρξη νομο
θεσίας που κάνει τη χρήση ηρωίνης
και άλλων ναρκωτικών παράνομη,
από την εξάρτηση του χρήστη από
τη μαύρη αγορά για τη δόση του και
από τις προσπάθειες της αστυνο
μίας... Αν άλλαζαν όλες α υτές οι κα
ταστάσεις και τα παράνομα ψυχο
τρόπο γίνονταν νόμιμα, χωρίς το
φόβο αστυνομίας και φυλακής, είναι
αμφίβολο αν θα υπήρχαν εισαγωγές
στο D.T. (Ιθάκη)» (σ. 141-2). Έ τσ ι ο
«νέος» τύπος ανθρώπου που «ορα
ματίζονται», ο «ελεύθερος» και «α
νεξάρτητος», που «θ’ αλλάξει το
υπάρχον σύστημα», οι «πρώην» που
απεξαρτήθηκαν από την πρέζα και
την υποκατέστησαν με την υποταγή
στους
κρατικούς
«ανθρωποβο
σκούς», διαφωνούν με την αποποινι
κοποίηση της χρήσης συμφωνώντας
έτσι - «ουμανιστικά» - με τη ντρο μοκρατία της φυλακής και την εγκλη
ματικότητα της παρανομίας21. Και οι
γονείς τους είναι επικεφαλής των
«αγανακτισμένων πολιτών» που δια
δηλώνουν στη Βουλή (24.6.87) ζη
τώντας την ψήφιση του σημερινού
ανθρωποκτόνου νόμου της νάρκω
σης. Υπάρχει μια απόλυτη συγχορ
δία ψέματος και χαμαιλεοντισμού
ανάμεσα στους εκπροσώπους του
ιεραρχικού μοντέλου που αναγκα
ζόμενοι να συμβιβάσουν τα ασυμβί
βαστα - καταναγκασμό και ελ ευ θ ε
ρία - περνάνε μέσα από συμπληγάδες υποκρισίας για να είναι άλλοτε
ελκυστικοί «προοδευτικοί» κι άλλο
τ ε πιστοί εντολείς της κρατικής νο
μοθεσίας και των οικονομικών συμ

φερόντων πίσω απ’ αυτήν.
Δύο χρόνια μετά τις δηλώσεις του
στο Σχολιαστή τ. 12 (1984) υπέρ του
διαχωρισμού κάνναβης-ηρωίνης, ο
Φ. Ζαφειρίδης με όλο το κύρος του
θεραπ. διευθυντή της «Ιθάκης» πλη
ροφορεί τους ανίδεους πολίτες από
την τηλεόραση (ΕΡΤ 1, 26.9.86) ότι
«οι χρήστες δεν σταματάνε στο χα
σίς αλλά περνούν στην ηρωίνη» και
γ ι’ αυτό στο προς ψήφιση νομοσχέ
διο της νάρκωσης «δεν κάνουμε
διάκριση σε μαλακά και σκληρά ναρ
κωτικά». Ο ύτε αυτός, ούτε ο κος
Ντάιτς (του DAY TO P) αγνοούν ότι η
κάνναβη διώκεται, όχι επειδή προξε
νεί κάποιες «βλάβες» - που δεν
υπάρχουν, αλλά επειδή δεν αφήνει
κέρδος λόγω του μικρού κόστους
παραγωγής και της αδυναμίας φορο
λογίας στις προσωπικές καλλιέρ
γειας (γλάστρες στο μπαλκόνι). Παρ'
όλα αυτά ο «ουμανιστής» κος Ντάιτς,
διακηρύσσει την ανάγκη καταστολής
στους χρήστες κάνναβης γιατί δη
μιουργούν «κοινωνικά» προβλήματα
- ποια άραγε; - ενώ ομολογεί ότι ο
συνεργάτης του στο D.T. Π. Μπένσιντζερ υπήρξε πράκτορας της
DEA22. Μ ε τέτοια καθοδήγηση είναι
φυσικό, τα «παιδιά που δικαίωσαν το
όραμα» των διευθυντών τους σαν πι
στά προϊόντα κρατικών ιεραρχημέ
νων εργοστασίων να απενοχοποιούν
το σύστημα: «με το να ρίχνουμε την
ευθύνη στο σύστημα δεν βγαίνει
νόημα... Δ εν φ τα ίει η Αθήνα που γ ι
νόμαστε πρεζάκια, η ευθύνη βαραί
νει
περισσότερο
εμάς
τους
ίδιους»23. Διότι η απενοχοποίηση
του συστήματος σημαίνει δικαίωση
της τρομοκρατίας, του κέρδους και
της εγκληματικότητας και δυστυχώς
δίνει λόγο ύπαρξης στους «σεσωσμένους» ήρωες και στους «ανθρωποθοσκούς» τους.
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ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΡΙΣΗ
Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ;
Π ο ιο ν λά κκ ο έ χ ε ι ά ρ α γ ε η φ άβα ό τα ν οι
μ ό ν ιμ ο ι α π ο λ ο γ η τές το υ υπ αρκτού
σοσιαλισμού α ρ χ ίζο υ ν να μ ιλ ά ν ε για
«ξεπ έρ α σ μ α το υ μ α ρ ξισ μ ο ύ »;
Νεκρός λοιπόν, ο σοσιαλισμός, τορίας που έχει γνωρίσει η ανθρωπό
στα αζήτητα ο μαρξισμός και τητα. Δεν υπήρξε καμιά «κομμουνιστι
κή ολοκλήρωση» στη χώρα όπου δολο
ιστορικά ξεπερασμένη η ταξική πάλη.
Κι αν τολμήσεις να ζητήσεις κάποιες φονήθηκαν οι περισσότεροι κομμουνι
στές. Δεν υπήρξε κανένας σοσιαλιστι
εξηγήσεις τότε το ειρωνικό χαμόγελο
συνοδεύεται μόνιμα από την παρατή κός ανθρωπισμός εκεί που πεινάνε οι
ρηση που προορίζεται να σε ρίξει σί άνθρωποι κι εξαναγκάζονται να πνί
γουρα νοκ άουτ: «Μα, χριστιανέ μου, γουν τους καημούς τους μέσα στο αλ
τον σοσιαλισμό δεν τον θέλουν πια κοόλ. Δεν υπήρξε κανένας προλετα
ριακός διεθνισμός, στην κοινωνία του
ούτε στη Σοβιετική Ένωση»!...
Το επιχείρημα είναι ιδιαίτερα... μεγαλορωσικού σωβινισμού. Ας όμως,
εξουθενωτικό όταν μάλιστα προέρχε δεν υπήρξε τότε, πώς είναι δυνατό να
ται από ανθρώπους που έως πρότινος έπαυσε να υπάρχει μόλις σήμερα; Για
ορκίζονταν στο όνομα του... Μπρέζ- να έχουμε τώρα κρίση, θα έπρεπε
νιεφ και του Τσερνιένκο ή εκστασιά προηγουμένως να είχαμε άνθιση...
Το πολύ «περίεργο» στην ιστορία
ζονταν μπροστά στις γνωστές κεφαλές
του Στάλιν και του Μάο! Οι καλοί μας μας είναι ότι ακριβώς τα ίδια ισχυρί
αριστεροί διανοούμενοι (γιατί περί αυ ζονται τώρα και οι προπαγανδιστές της
τών πρόκειται) δεν έχουν καμιάν αμφι διαμετρικά αντίθετης παράταξης, της
βολία·. αυτοί που αφιέρωσαν όλη τη αντίδρασης. Δεξιοί κι αριστεροί, σταλι
ζωή τους στην υπεράσπιση του «σοσια νικοί και θατσερικοί, ευρωκομμουνιλισμού», ξέρουν πολύ καλά να διακρί στές και φιλελεύθεροι συμφωνούν
νουν πότε ο μαρξισμός πάει καλά και απόλυτα στην κύρια διαπίστωσή τους:
ο σοσιαλισμός εκπνέει και δεν είναι πια
πότε όχι.
Καλά λοιπόν, πήγαινε ο «σοσιαλι της μόδας! Μπροστά στη δύναμη μιας
σμός» όταν οι ποικίλοι «συνοδοιπόροι» τέτοιας ιερής συμμαχίας που ελέγχει
είχαν κάνει επικερδές επάγγελμα (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις,
το να είσαι εκδότης των απάντων του ραδιόφωνα και εκδοτικούς οίκους, θα
Νικόλαε Τσαουσέσκου στην Ελλάδα ήταν μάταιη κάθε αντίσταση. Είναι
δεν συνιστά μια απλή «ιδεολογική» όμως, έτσι;
Έστω και διακινδυνεύοντας να σο
επιλογή) όχι μόνο τα ατέλειωτα λιβα
νωτό στον Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς και κάρουμε, σπεύδουμε να ισχυριστούμε
στους επιγόνους του, α ύ ά και το θά ότι ποτέ άλλοτε στα τελευταία 60 χρό
ψιμο (μερικές φορές στην κυριολεξία) νια, δεν πήγαινε τόσο καλά ο σοσιαλι
των ελάχιστων κομμουνιστών αντιπά σμός, όσο σήμερα! Ιδιαίτερα μάλιστα,
λων τους! Ο σοσιαλισμός πήγαινε κάτι στην επονομαζόμενη και πατρίδα του,
παραπάνω από καλά όταν εξοντωνόταν στην Σοβιετική Ένωση. Και για να
όλη η παλιά φρουρά των Μπολσεβίκων έχουμε καλό ρώτημα, διευκρινίζουμε
υπό τις επευφημίες των «συνοδοιπό αμέσως ότι δεν αναφερόμαστε στην
ρων». Ο περίφημος μαρξισμός-λενινι- πορεία της επίσημης περεστρόικα ή
σμός φώτιζε με τη λάμψη του το στε των άλλων πρωτοβουλιών του Μιχαήλ
ρέωμα όταν τα τανκς χτύπαγαν στη Γκορμπατσόφ (εξάλλου, την υπεράσπι
Βουδαπέστη, στην Πράγα και λικνίζον σή του έχουν αναλάβει πια εργολαβικά
ταν σαν «μπαλαρίνες» περνώντας οι ίδιοι περίπου που έκαναν το ίδιο με
μπροστά από τους γεροντοκράτες του τον Μπρέζνιεφ). Αν υπάρχουν σήμερα
Κρεμλίνου. Επί 65-70 χρόνια, ο σοσια σοσιαλιστές και επαναστάτες στην μη
λισμός, ο κομμουνισμός και ο μαρξι- τρόπολη του έως πρότινος «υπαρκτού
σμός-λενινισμός έκαναν θαύματα και σοσιαλισμού», δεν θα πρέπει να τους
μόλις τώρα άρχισαν να παίρνουν την αναζητήσουμε στο Κρεμλίνο. θ α τους
βρούμε ανάμεσα στους απεργούς αν
κάτω βόλτα...
θρακωρύχους
της Σιβηρίας, στους δια
Ας σοβαρευτούμε. Δεν υπήρξε κα
νένας «σοσιαλισμός» στην σταλινική δηλωτές που υποστηρίζουν την υπο
Σοβιετική 'Ενωση των 40 εκατομμυ ψηφιότητα του Μπαρίς Γέλτσιν, στα
ρίων θυμάτων της πιο βάρβαρης δικτα μέλη των ανεξάρτητων Σοσιαλιστικών

□

Λεσχών και των Λαϊκών Μετώπων,
στους Αρμένιους της Επιτροπής - Καραμπάχ, στους Λιθουανούς, Λεττονούς, Εσθονούς, Γεωργιανούς, Μολδαβούς, Τάταρους, Γερμανούς, Τσετσένους ή Πόντιους που παλεύουν και
σκοτώνονται για τα εθνικά τους δίκαια,
θ α τους συναντήσουμε στους οικολόγους που προσπαθούν να σώσουν ό,τι
απόμεινε από αυτή τη μεγάλη χώρα,
στους αγωνιστές του αντισταλινικού
Μεμοριάλ που ξαναχαρίζουν τη συλλο
γική μνήμη σε μια ευνουχισμένη κοι
νωνία. Αν έχουν ακόμα οι λέξεις ένα
νόημα, τότε οι επαναστάτες, οι ανθρω
πιστές και οι σοσιαλιστές είναι όλοι αυ
τοί, και όχι ο συρφετός των παράσιτων
της Νομενκλατούρας...
Υπάρχει όμως και συνέχεια: εδώ δεν
έχουμε να κάνουμε πια με εν δυνάμει
επαναστάτες και σοσιαλιστές. Το
απρόσμενο και εκπληκτικό είναι ότι
όλο αυτό το τεράστιο λαϊκό κίνημα δεν
στρέφεται προς την προοπτική της πα
λινόρθωσης του καπιταλισμού. Δεν εκ
στασιάζεται μπροστά στα πλεονεκτή
ματα της ελεύθερης αγοράς. Ζητάει

ισότητα, κατάργηση των προνομίων,
αυτοδιαχείριση, εργατικό έλεγχο, με
λίγα λόγια ·όλη την εξουσία στα σο
β ιέτ-! Δεν εμπνέεται από τον Οκέτο ή
τον... Καστοριάδη. Δεν θαυμάζει τη
θάτσερ ή τον Μπους. Αντίθετα, στρέ
φεται προς τα πρώτα μετεπαναστατικά
χρόνια, κάνοντας πράξη το περσινό
σύνθημα του μακαρίτη πια Άμπι Χόφμαν «πίσω στο μέλλον »! Κι αν υπάρχει
ένα μέρος στον κόσμο όπου οι διαδη
λωτές και η νεολαία δεν ντρέπονται να
φανούν «ντεμοντέ» και να τραγουδή
σουν τη «Διεθνή» ή την «Βαρσοβιάνα»,
αυτό είναι πια η Μόσχα του περασμέ
νου Μάρτη ή το Πεκίνο των ακόμα πιο
πρόσφατων φοιτητικών διαδηλώ
σεων!...
Για ποια «κρίση» του μαρξισμού και
του σοσιαλισμού μας μιλάνε λοιπόν οι
ποικίλοι απατεωνίσκοι που επιμένουν
να συγχέουν σταλινισμό και μαρξισμό,
σοσιαλισμό και βαρβαρότητα; Αν σ’ αυ
τούς προκαλεί πανικό ο ξεσηκωμός
της σοβιετικής κοινωνίας, σ’ εμάς δεν
μπορεί να προκαλέσει παρά ενθουσια
σμό. Εξάλλου, δεν γνωρίζουμε καμιά

άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει
εκλέξει στο Κοινοβούλιο της τόσο πολ
λούς βουλευτές της κόκκινης και πρά
σινης άκρας αριστερός, όσο στη σημε
ρινή Σοβιετική Ένωση! Σ τ ' αλήθεια,
πού αλλού είναι τόσο μαζικό, οργανω
μένο, δυνατό και επαναστατικό το οι
κολογικό κίνημα όσο στη Σοβιετική Έ
νωση; Πού αλλού έχουν τόση απήχηση
οι ιδέες του επαναστατικού μαρξι
σμού; Πού αλλού οργανώνεται και κυ
ρίως, αυτοοργανώνεται σε τέτοια
έκταση η κοινωνία;
Φυσικά, δεν πρόκειται για ηλίθιους
που έκαναν λαθεμένες εκτιμήσεις. ΓΓ
αυτούς υπάρχει «κρίση του σοσιαλι
σμού» επειδή τρέμουν τα θεμέλια του
«υπαρκτού σοσιαλισμού» κάτω από τα
κτυπήματα του ανεξάρτητου λαϊκού κι
νήματος που δεν συμφωνεί με τον
απλό εξωραϊσμό της γραφειοκρατικής
δικτατορίας. Εξάλλου, υπάρχει και
πλήρης διάσταση προοπτικών: αλλε
πάλληλες ενέσεις ελεύθερης αγοράς
από την μεριά του Κρεμλίνου, δημο
κρατικά δικαιώματα και συνδικαλιστι
κές ελευθερίες από τη μεριά των ερ
γαζομένων. Ιδού λοιπόν, γιατί το εγ
κώμιο της Δύσης και του καπιταλι
σμού: για να μην γίνουν ουσιαστικές
παραχωρήσεις στο μέτωπο του αληθι
νού εκδημοκρατισμού. Ιδού ο λόγος που
κάνει τους συντηρητικούς της δεξιάς
και της αριστερός να πετάνε στον «ό
χλο» το κόκκαλο του καταναλωτικού
ονείρου σαν εναλλακτική λύση στην
άρνηση της απαλλοτρίωσης των προ
νομίων της γραφειοκρατικής εξου
σίας. «Ναι στην ελεύθερη αγορά, όχι
στην επανάσταση»! Να τι ενώνει την
συντήρηση σε Ανατολή και Δύση!
Ό σ ο για τους «άλλους», τους «από
κάτω», που δεν έχουν κανένα συμφέ
ρον να πιπιλάνε την καραμέλα της πα
ρακμής του επαναστατικού μαρξισμού,
ας αισιοδοξούν. Ο ι προοπτικές δια
γράφονται λαμπρές ή τουλάχιστον πο
λύ πιο λαμπρές απ’ ό,τι στα τελευταία
50-60 χρόνια. Από εκεί και πέρα, είναι
πρόβλημα του καθ' ενός να κάνει τις
προσωπικές του επιλογές...

Γιώργος ΜΗΤΡΑΛΙΑΣ
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ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΟΨΗ
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Στις 17 Απρίλη η
βερολινέζικη εφημερίδα
«TAGESZEITUNG» (ΤΑΖ)
έκλεισε δέκα χρόνια
καθημερινής
κυκλοφορίας. Η μοναδική
αυτοδιαχειριζόμενη
εφημερίδα που
κυκλοφορεί σ’ όλη τη
Γερμανία, ξεκίνησε σε
μία προσπάθεια να
ξεφυγει η αυτόνομη
αριστερά από την
απομόνωση. Σ’ αυτά τα
δέκα χρόνια κατόρθωσε η
ΤΑΖ όχι μόνο να πάρει μία
αξιοπρόσεκτη θέση
ανάμεσα στον γερμανικό
τύπο, αλλά και να
επηρεάζει, με τον τρόπο
της, κι αυτή την κοινή
γνώμη. Στη συζήτηση που
ακολουθεί, η Ούτε Σόιμπ,
συντάκτρια της ΤΑΖ από
το 1979, μιλάει για τις
αιτίες και τις ανάγκες που
οδήγησαν στην ίδρυση
της εφημερίδας, για το τι
σημαίνει εναλλακτική
δημοσιογραφία, για τα
πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της
αυτοδιαχείρισης και της
οργάνωσης χωρίς
ιεραρχία, για τις ουτοπίες
και τις προσδοκίες του
1979 και για την
πραγματικότητα του 1989.
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Η Ούτε Σόιμπ μιλά στον Σχολιαστή

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ: Ποιοι ήταν οι
λόγοι, που οδήγησαν στην ίδρυση της
ΤΑΖ;
Ούτε ΣΟΪΜΠ: Η ιδέα γεννή
θηκε το φθινόπωρο του 1977. Ή ταν το
λεγόμενο «θερμό γερμανικό φθινόπω
ρο», μια σειρά από τρομοκρατικές
ενέργειες και οι θάνατοι στο Στάμχαϊμ
άλλαξαν την πολιτική σκηνή. Εκείνη
την εποχή δεν έβρισκες πουθενά ει
δήσεις, που να μην ήταν φιλτραρισμέ
νες από το ΒΚΑ (η γερμανική ΚΥΠ,
σ.τ.Σ). Τότε είδαν πολλοί την ανάγκη
της δημιουργίας μίας αριστερής εφη
μερίδας, σαν αντίθαρο στον καθιερω
μένο τύπο. Άρχισε τότε η συζήτηση σε
διάφορες ομάδες, σχετικά με το πώς
θα μπορούσε μία τέτοια, μάλλον ουτο
πική ιδέα να γίνει πραγματικότητα.
Σ.: Ποιες ήταν αυτές οι ομάδες;
Ο.Σ.: Στην αρχή ήταν διάφορες
πρωτοβουλίες πολιτών, διάφορες κομ
μουνιστικές ομάδες αλλά και διάφοροι
άνθρωποι και ομάδες, που έβγαζαν το
πικά πληροφοριακά περιοδικά και εφη
μερίδες. Αργότερα δημιουργήθηκαν,
στην αρχή στο Βερολίνο και αργότερα
στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, ει
δικές ομάδες, που βοήθησαν στη δη
μιουργία της εφημερίδας.
Σ.: Ο σκοπός αυτών των ειδικών
ομάδων ήταν να συγκεντρώσουν το
απαραίτητο κεφάλαιο;
Ο.Σ.: Ό χι, μέσα σ’ αυτές τις πρω
τοβουλίες συζητήθηκε και αναπτύχθη
κε το πλαίσιο της εφημερίδας καθώς
και οι ανάγκες, που θα κάλυπτε.
Σ.: Ποιες ήταν αυτές οι ανάγκες και
οι βασικές αρχές μιας εναλλακτικής
δημοσιογραφίας;
Ο.Σ.: Ο πρωταρχικός σκοπός ήτα\
η εφημερίδα να είναι ανεξάρτητη απί
ομάδες και πολιτικά κόμματα, αλλάπα
ράλληλα να είναι και ένας χώρος όποι
θα μπορεί ο καθένας να εκφράσει τηι
άποψή του. Σκοπός μας ήταν ακόμη νι
ενημερώνουμε από μία διαφορετικι
οπτική γωνία, διαφορετική πάντα σ
σύγκριση με τον υπόλοιπο ημερήσιι
τύπο. Αυτή η οπτική γωνία ήταν, k c
είναι ακόμη, από τα κάτω, θέλαμε ν
πληροφορήσουμε για τις πολιτικέ
διεργασίες στις διάφορες πρωτοβοι
λίες πολιτών και στην αριστερά γεν
κότερα, θέλαμε να φέρουμε στη δήμε
σιότητα θέματα και προβληματισμού!
που μέχρι τότε βρίσκονταν στο nape
σκήνιο, θέματα όπως το γυναικείο,
οικολογία, η σχέση ατομικής ενέ;
γειας και ατομικών όπλων. Σκοπός με
ήταν ακόμη να πειραματιστούμε με μι
κανούργια γλώσσα, σε σχέση πάντα ;
τον υπόλοιπο τύπο, καθώς και με ι

φεύγει δεν προσλαμβάνεται κάποιος
φωτογραφία.
Σ .: Από την αρχή δηλαδή είχατε μα καινούργιος, αλλά μοιράζεται η δουλειά
κροπρόθεσμες και επαγγελματικές στους υπόλοιπους.
Σ . : Τα οικονομικά προβλήματα έχουν
βλέψεις για την εφημερίδα.
Ο . Σ . : Όσο και ν’ ακούγεται παρά δηλαδή αρνητική επίδραση στην ποιό
λογο έτσι είναι. Αφού κι εμείς οι ίδιοι τητα της εφημερίδας.
είχαμε απορήσει, όταν άρχισε η καθη Ο . Σ . : Ό χ ι απαραίτητα. Υπάρχουν
μερινή κυκλοφορία. Κι είναι ακόμη πιο πάντα αρκετοί άνθρωποι, που θέλουν
περίεργο αν σκεφθείς, ότι από τους να συνεργαστούν με την ΤΑΖ. Για την
θέση ενός πολιτιστικού συντάκτη
εβδομήντα ανθρώπους που ξεκινήσα
πρόσφατα έβαλαν υποψηφιότητα 200
με μόνο δύο είχαν κάποια εμπειρία με
άτομα, πολλοί δε απ’ αυτούς με δημο
τη δημοσιογραφία. Οι υπόλοιποι είχα
σιογραφική εμπειρία.
με μόνο την καλή διάθεση να βγάλου
με μία εφημερίδα. Εγώ έγινα δημοσιο Σ . : Αυτοδιαχείριση, χωρίς ιεραρχία
και οικονομική εξάρτηση και ενιαίος
γράφος διαβάζοντας ένα εγχειρίδιο
μισθός για όλους, από τον μάγειρα μέ
πρακτικής δημοσιογραφίας.
Σ · : Και πώς συγκεντρώσατε το χρη χρι τους δημοσιογράφους, αυτές είναι
οι βασικές αρχές που βασίζεται η εφη
ματικό ποσό που ήταν απαραίτητο;
μερίδα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
Πήρατε δάνεια από τράπεζες;
Ο . Σ . : Ό χι, δάνεια δεν πήραμε ποτέ και ποια τα μειονεκτήματα, που απορ
ρέουν απ’ αυτές τις αρχές;
οπό τράπεζες. Για να πούμε την αλή
Ο . Σ . : Τα πλεονεκτήματα μιας αυθεια δεν βρέθηκε και καμία τράπεζα να
τοδιαχειριζόμενης επιχείρησης είναι
χρηματοδοτήσει μια τέτοια επιχείρη
προφανή. Πρώτα απ' όλα ο καθένας
ση. Συγκεντρώσαμε τα απαραίτητα
μας έχει απεριόριστη ελευθερία. Δεν
χρήματα από συνδρομές, πριν ακόμη
υπάρχει κανένας πάνω από το κεφάλι
κυκλοφορήσει η εφημερίδα, και από
μας, που να μας λέει κάνε εκείνο ή το
εισφορές διάφορων «εύπορων» αρι
άλλο. Αν κάποιος έχει μία ιδέα ή μία
στερών, από δικηγόρους, γιατρούς,
πρόταση πρέπει μόνο να πείσει τα αρ
καθηγητές. Τα χρήματα έφθαναν μόλις
μόδια όργανα, όπου οι αποφάσεις
για να επιζήσει η επιχείρηση. Στην αρ
χή εμείς που δουλεύαμε παίρναμε μό παίρνονται συλλογικά. Ο καθένας | δε
έχει το δικαίωμα, όχι μόνο οι δημοσιο
νο 500 μάρκα. Σιγά σιγά και με πολλές
γράφοι, αλλά και αυτοί που ασχολούν
πιέσεις φθάσαμε σήμερα στα 1500
ται με το τεχνικό μέρος της εφημερί
μάρκα (οι δημοσιογράφοι στον ημερή
δας, να πάρει μέρος στην καθημερινή
σιο τύπο κερδίζουν κατά κανόνα πε
συνεδρίαση, να πει τη γνώμη του και
ρισσότερα από 4000 μάρκα, σ.τ,Σ.).
Σ . : Έχουν λυθεί τα οικονομικά προ να πάρει έτσι μέρος στη διαμόρφωση
της εφημερίδας. Ό λ ες δε οι βασικές
βλήματα μετά από δέκα χρόνια;
Ο . Σ . : Τα οικονομικά προβλήματα αρχές, που ανέφερες είναι απαραίτη
τες για να υπάρχει το απαραίτητο κλί
δεν λύθηκαν και ούτε πρόκειται να λυ
μα και η κατάλληλη διάθεση για να γί
θούν. Με τα εξήντα χιλιάδες φύλλα,
νει σωστή δουλειά.
που πουλάμε καθημερινά, σίγουρα η
Τα προβλήματα αρχίζουν από εκεί
κατάσταση είναι καλύτερη από πριν
και πέρα. Ιδιαίτερα δε στο Βερολίνο,
δέκα χρόνια. Η ΤΑΖ ζώντας όμως σε
όπου είναι η κεντρική σύνταξη, και που
μία μόνιμη οικονομική κρίση, έχει την
με εκατό ανθρώπους η αυτοδιοίκηση
ανάγκη να αναπληρώσει πολλά κενά.
έχει φθάσει στα όριά της. Επικρατεί
Και πρώτα απ’ όλα με τους μισθούς. Με
κατά κάποιο τρόπο ένα χάος, αρκετοί
τέτοιο χαμηλό μισθό είναι πολύ δύσκο
μάλιστα δεν γνωρίζονται καν μεταξύ
λο να κρατήσουμε τους καλούς δημο
τους. Έχουμε εκλέξει μία εξαμελή επι
σιογράφους. Οι περισσότεροι φεύγουν
τροπή...
μετά από λίγο καιρό σε άλλα μαζικά
Σ . ι ».η οποία θα βάλει τάξη στο χάος.
μέσα. Μετά μας λείπουν χρήματα για
Ο . Σ . : Να βάλει κάποια τάξη απο
να κάνουμε μία σωστή δημοσιογραφι
κλείεται, αλλά τουλάχιστον θα βοηθή
κή δουλειά. Έτσι ό,τι χρήματα περισ
σει να προσδιοριστούν τα προβλήματα
σεύουν επενδύονται στην επιχείρηση.
και να γίνουν κατανοητά στον καθένα.
Για να δουλεύει η εφημερίδα έχοντας
Έ χει συμβεί μερικές φορές μέσα σε
κάποια οικονομική άνεση θα έπρεπε να
δύο μέρες να δημοσιευθούν δύο κεί
απασχολεί η επιχείρηση είκοσι άτομα
μενα σχετικά με το ίδιο θέμα. Κι ας μην
λιγότερα.
Σ . : Υπάρχει δηλαδή η σκέψη να απο ξεχνάμε, ότι με τη χρονική πίεση που
βγαίνει μία καθημερινή εφημερίδα τα
λύσετε είκοσι ανθρώπους;
Ο . Σ . : Ό χι, το πρόβλημα λύνεται πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισ
σότερο.
διαφορετικά. Στην θέση κάποιου, που

με ξύπνια τη μνήμη του κόσμου σε θέ
ματα, που είναι σημαντικά. Με άλλα
λόγια διορθώνουμε από αριστερά την
κοινή γνώμη.
Σ . : Εννοείς θέματα, που έχουν φύγει
από τα πρωτοσέλιδα των άλλων εφημε
ρίδων;
Ο . Σ . : Ναι, θέματα όπως οι κίνδυνοι
από τα ατομικά εργοστάσια, όπως οι
δίκες εναντίον αριστερών ή η κατά
σταση στις φυλακές, αλλά και θέματα
από το εξωτερικό, όπως ο αγώνας των
Παλαιστινίων ή η Νότιος Αφρική.
Σ . : Στην αρχή μίλησες για μία άλλη
οπτική γωνία στην πληροφόρηση, για
μία πληροφόρηση από τα κάτω. Μπο
ρείς να αναλύσεις αυτή τη διαφορετι
κή οπτική γωνία;
Ο . Σ . : θ α σου πω ένα παράδειγμα,
που συνέβη πρόσφατα. Ένας εξαγριω
Σ . : Σας λείπει δηλαδή ο χρόνος και μένος πεζός κλώτσησε ένα αυτοκίνη
για κάποια βαθύτερη συζήτηση;
το, ο οδηγός παρεξηγήθηκε, και κου
Ο .Σ .: Αρκετό χρόνο για συζήτηση βέντα στην κουβέντα ο πεζός τράβηξε
έχουμε στο τέλος κάθε χρόνου, που
πιστόλι και πυροβόλησε τον οδηγό. Το
μαζευόμαστε όλοι στο Βερολίνο για
παράδειγμα είναι βέβαια λίγο παρα
μερικές μέρες. Τα καθημερινά προ
τραβηγμένο, αλλά υπάρχουν χιλιάδες
βλήματα λύνονται με συζήτηση και κα
ιστορίες, που περνάνε στις εφημερί
βγάδες με τον πρωινό καφέ ή από το
δες μέσα σε δέκα σειρές. Ιστορίες από
τηλέφωνο. Τέλος πάντων για να ολο
ανθρώπους που κάτι συμβαίνει και κά
κληρώσουμε, το πρόβλημα είναι ότι
νουν τρελά πράγματα. Ιστορίες που
κανείς δεν μπορεί να ασκήσει κάποια
πρέπει να είναι για μας αφορμές να
πίεση στον άλλον. Αν κάποιος δεν θέ
αναρωτηθούμε ποια είναι τελικά η κα
λει, για παράδειγμα, να στείλει τη συν
θημερινή πραγματικότητα σ' αυτή τη
δρομή στην Αστυνομική Διοίκηση
χώρα. Να αναρωτηθούμε κάτω από
Φρανκφούρτης, μπορεί να συζητήσω
ποιες συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρω
ώρες μαζί του αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
ποι, ποιες είναι αυτές οι συνισταμένες,
Και ο δρόμος για τη λύση του προβλή
που τους αναγκάζουν να συμπεριφέ
ματος μέσα από τα συλλογικά όργανα
ρ ο μ α ι έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να
είναι καμιά φορά μακρύς και κουραστι
είναι μόνο τραγικές ιστορίες. Ιστορίες
κός. Δεν υπάρχει όμως και κανείς που
όμως, που θα μας δώσουν την ευκαιρία
θα ελέγξει αν μία απόφαση γίνει και
να κάνουμε τα πορτραίτα αυτών των
πραγματικότητα.
ανθρώπων, να δείξουμε ότι το προσω
Σ . : Ακολουθεί η εφημερίδα μία κοινή πικό είναι και πολιτικό. Σε αντίθεση με
πολιτική γραμμή;
το μεγαλύτερο μέρος του τύπου, που
Ο . Σ . : Ό χ ι Εδώ και δέκα χρόνια βα στρέφει τα μάτια του στη Βόννη και
σιζόμαστε σ’ έναν αριστερό πλουραλι
στα κοινοβούλια.
σμό και νομίζω ότι το 'χουμε καταφέ
Σ . : Για να ολοκληρώσουμε τη συζή
ρει.
τηση. Έχουμε ξεχόσει τίποτε σημαντι
Σ . : Είναι η ΤΑΖ η κομματική εφημε
κό από τα πρώτα δέκα χρόνια της εφη
ρίδα των Πράσινων;
μερίδας και ποιες είναι οι σκέψεις σου
Ο . Σ . : Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Η για το μέλλον;
αλήθεια είναι όμως ότι η πληροφόρηση
Ο . Σ . : Για αυτά τα δέκα χρόνια που
γύρω από τους Πράσινους είναι κάπως
πέρασαν ήθελα να προσθέσω, ότι σε
μονόπλευρη. Τουλάχιστον τα περισ
πολλά σημεία είμασταν μπροστά από
σότερα σχόλια τάσσονται με εκείνη τη
την εποχή μας. Όπως το γεγονός, ότι
φράξια των Πράσινων που ζητάνε το
πρώτοι εμείς, και εννοώ τις γυναίκες,
διάλογο και το συνασπισμό με το SPD.
κατορθώσαμε, μετά από απεργία, να
Κατά την άποψή μου αυτή είναι μία
καθιερώσουμε για ένα ποσοστό 50%
λάθος τακτική. Γιατί τελικά έχουν δί
των εργατικών θέσεων να προσλαμβά
κιο αυτοί, που λένε ότι κριτικές σκέ
ν ο μ α ι γυναίκες. Κι αυτό το 1980, μία
ψεις γύρω από τους Πράσινους βρί
εποχή που μια τέτοια συζήτηση δεν ε ί
σκεις μάλλον σε άλλες εφημερίδες,
χε καν αρχίσει στη δημόσια ζωή. Το γε
παρά στην ΤΑΖ.
γονός ότι δουλεύουν τόσες πολλές γυ
Σ . : Ποια είναι η θέση της ΤΑΖ στον ναίκες στην ΤΑΖ νομίζω ήταν πολύ κα
σημερινό τύπο;
θοριστικό για την εξέλιξη της εφημε
Ο . Σ . : Η άποψή μου είναι ότι η ΤΑΖ
ρίδας. Οι γυναίκες έχουν μία άλλη ευ
άλλαξε την όψη του τύπου ή με άλλα
αισθησία και έναν άλλο τρόπο να πλη
λόγια το τιράζ της εφημερίδας ήταν
σιάζουν τα πράγματα.
και είναι δυσανάλογο με την επίδραση
Η μόνη σκέψη για το μέλλον είναι,
και τα αποτελέσματα που επιφέρει. Η
ότι πρέπει να προσέξουμε να μην επα
εφημερίδα διαβάζεται πολύ από τους
ναπαυθούμε στο γεγονός ότι, από μία
επονομαζόμενους πολλαπλασιαστές
άποψη, έχουμε γίνει κατεστημένο.
της κοινής γνώμης, δημοσιογράφους,
Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του
επιστήμονες, καθηγητές. Σύμφωνα δε
παρελθόμος. Γιατί είναι αδιανόητο
με μία πρόσφατη έρευνα ένα 60% των
για μία αριστερή εφημερίδα να δημο
αναγνωστών συλλέγει και αρχειοθετεί
σιεύει σεξιστικά κείμενα ή όπως εκείνη
την ΤΑΖ. Από την αρχή προωθήσαμε
η παρομοίωση των μισ κοτέκ με τους
θέματα στη δημοσιότητα, που μέχρι
θάλαμους αερίων. Το ευχάριστο με τις
τότε ήταν παραγκωνισμένα, και δώσα
εσωτερικές μας αμιπαραθέσεις είναι,
με έτσι αφορμές και σ' άλλους δημο
ότι μέσω της εφημερίδας τις βγάζουμε
σιογράφους να ασχοληθούν μ’ αυτά.
στη δημοσιότητα, για να ξέρουν και οι
Από την άλλη μεριά επιμένουμε να μην
αναγνώστες τι συμβαίνει.
ξεχνάμε. Προσπαθούμε να κρατήσου
Νίκος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Η φ ω το γ ρ α φ ία σ τη ν Ε λλά δ α
Μ ε αφ ορμή το ν Δ ιε θ ν ή Μ ή ν α Φ ω τογραφ ίας που
οργανώ νεται α υ τέ ς τις μ έ ρ ε ς σ τη ν Α θή να
σ υζητήσ αμε μ ε το ν φ ω τογράφ ο Ν ίκο
Παπαγιω τόπουλο για το παρελθόν, τη ν ε ξ έ λ ιξ η και
τη ς π ρ οοπ τικές τη ς φ ω τογρ α φ ία ς στη χώ ρας μας.

| Λ |

ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΧΟ ΛΙΑ ΣΤΗ Σ:

Η βιομηχανο
ποίηση της φωτογραφίας, η μαζικόποίηση της ερασιτεχνικής, αναμνηστι
κής κλπ και η επιβολή της αισθητικής
της καρτ-ποστάλ επεμβαίνουν αποφα
σιστικά στη διαμόρφωση του παραδε
κτού ειδώλου για την πραγματικότητα,
όπου η φωτογραφία υποτίθεται ότι
αποτελεί απλή αναπαραγωγή της
πραγματικότητας, πιστή απεικόνισή
της.

Ν . Π ΑΝΑΓΙΩ ΤΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ:
Η φωτογραφία απομονώνει κομμάτια
από την πραγματικότητα, καλλιεργεί
μια αντίληψη κατακερματισμού της
πραγματικότητας, οι φωτογράφοι δεν
κάνουν τίποτα άλλο από το να κατα
κερματίζουν την πραγματικότητα, σε
πράγματα που πρέπει να κοπούν και να
αφαιρεθούν και σε πράγματα που δεν
ενδιαφέρει να τα κόψουμε και να τα
πάρουμε. Ό ,τι λοιπόν είναι φωτογενές
το παίρνουμε, ό,τι δεν είναι το αφή
νουμε απ’ έξω.
Ζ .: ΓΓ αυτό το φωτογενές, γι' αυτή
την επιλογή, υπάρχουν κάποια κριτή
ρια, μια επιλεκτική ματιά στην πραγμα
τικότητα. Για την περίπτωση της Ελ
λάδας, ποιοι είναι οι παράγοντες που
έπαιξαν ρόλο -πρώτα στη διαμόρφωση
της ελληνικής φωτογραφικής ματιάς,
αν μπορούμε να την πούμε έτσι, και
δεύτερο στη διαμόρφωση της ελληνι
κής «φωτογραφικής πραγματικότη
τας»; Είναι το φολκλόρ, ο τουρισμός,
οι επισκέψεις των ξένων μαιτρ;...
Ν .Π .: Ό λα, είναι ένα φοβερά σύν
θετο πρόβλημα. Το πώς εμείς οι Έλλη
νες κοιτάμε τη δική μας πραγματικότη
τα και πώς την αξιολογούμε έχει να
κάνει με πάρα πολλές κλασικές αντι
λήψεις της αισθητικής. Ακόμα υπάρχει
διαφορά ως προς τα κίνητρα αξιολόγη
σης της πραγματικότητας· δηλαδή
ένας άνθρωπος της πόλης, όπως συ
νήθως είναι ο φωτογράφος πάει στην
ύπαιθρο όπου έχει μάθει να αναγνωρί
ζει ορισμένα πράγματα ως ενδιαφέ
ροντα: τη λαϊκή αρχιτεκτονική, το γέρο
με τις ρυτίδες στο πρόσωπο που πίνει
καφέ στο καφενείο, τον ψαρά που μπα
λώνει τα δίχτυα του, το τοπίο κλπ. Οι
άνθρωποι της υπαίθρου έχουν όμως
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διαφορετική αντίληψη γι’ αυτά τα
πράγματα. Ό λοι οι φωτογράφοι έχουν
κάποτε βρεθεί αντιμέτωποι με το ερώ
τημα, «καλά, τι ωραίο βρίσκετε σ’ αυτό
το πράγματα;» Λες, «κοίτα π ωραία
θέα», και σου λέει, «πού τη βλέπεις τη

θέαρ
Είναι ένα ολόκληρο ιδεολόγημα που
βρίσκεται στον καθένα, που στην προ
βολή της είκόνας δημιουργεί την αν
τίδραση. Η Ελλάδα είναι κομματια
σμένη σε μέρη που είναι φωτογραφικά
ενδιαφέροντα και αδιάφορα. Έτσι από
τη νεοελληνική πραγματικότητα φωτο
γραφίζεται ένα ελάχιστο κλάσμα της,
που θεωρείται φωτογενές. Η παραγω
γή των φωτογραφιών που κυκλοφο
ρούν μέσα από έντυπα, πόστερς, εκ
θέσεις κλπ. στην κοινωνία επιστρέφει
αυτή την κατακερματισμένη πραγματι
κότητα ως την πραγματικότητα στον
κόσμο, ο οποίος αποδεχόμενος την
επιλογή ως έργο επαϊόντων συμφωνεί
μ’ αυτή την εικόνα, τέλος ο φωτογρά
φος με τη σειρά του αρχίζει να βλέπει
την πραγματικότητα όπως του την
προτείνουν οι εικόνες.
Ζ .: Εννοείς ότι έτσι δημιουργείται αι
σθητικό πρότυπο, κώδικας...
Ν .Π .: ...και μπαίνει ο καθένας μέσα
και δεν μπορεί να αναγνωρίσει το εν
διαφέρον έξω από αυτό που αναγνω
ρίζει μέσα σ’ αυτό το κανάλι.
Σ . : Στην Ελλάδα έχουμε για το τοπίο
υπαίθρου την φολκλορική · τουριστική
αντίληψη και για το αστικό τοπίο μια

μάλλον παρελθοντική αντίληψη με τα
επαγγέλματα του δρόμου, τα παλιά
σπίτια κλπ.
Ν .Π .: Από τις ισχυρότερες ιδιότη
τες της φωτογραφίας είναι η νοσταλ
γία: αποσπά μια κατάσταση από το χώ
ρο και το χρόνο και τη διαιωνίζει. ΓΓ
αυτό και χρησιμοποιείται από τους
απλούς ανθρώπους για τα οικογενεια
κά λευκώματα και τις αναμνηστικές
φωτογραφίες. Αλλά και για τους επαγγελματίες υπάρχει αυτή η νοσταλγική
πλευρά και προσπαθούν να διασώσουν
πραγματικότητες.
Σ . : Δεν είναι όμως μόνο μια λειτουρ
γία αρχειοθέτη αυτή που παρουσιάζει
ο φωτογράφος' δεν διαπιστώνει απλώς
καταστάσεις, δεν διαπιστώνει σχέσεις,
αλλά καταγράφει πράγματα.
Ν .Π .: Η φωτογραφία είναι ένα ισχυ
ρότατο βοήθημα στη σχέση που έχει ο
άνθρωπος να λειτουργεί με τις όψεις.
Πολλές φορές από τις όψεις των πραγ
μάτων του πιστεύει ότι ξέρει και τα
πράγματα. Βασιζόμαστε στο πώς δεί
χνονται τα πράγματα. Έτσι και ο φωτο
γράφος αντιμετωπίζει όψεις, στην ου
σία εικόνες που έχουν ήδη προβληθεί
πάνω στην πραγματικότητα -φωτογρα
φίζει φωτογραφημένη πραγματικότητα
που πριν απ’ αυτόν έχει πραγματοποιη
θεί και γι' αυτό την αναγνωρίζει και την
φωτογραφίζει. Και οι άνθρωποι που
βλέπουν τις εικόνες των φωτογράφων
νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την πραγ
ματικότητα, που είναι ένα τρίτο πια

στάδιο απομάκρυνσης.
Σ . : Στους παράγοντες που διαμορ
φώνουν το βλέμμα αυτό έχουμε καταρχήν την καρτ-ποστάλ, την παλιά
πρώτα...
Ν .Π .: Η παλιά καρτ-ποστάλ είχε πε
ριορισμένα θέματα: αρχαιολογικοί
χώροι, γενικές όψεις οικισμών - νησιών
- λιμανιών, εθνικές ενδυμασίες. Μετά
το 79-80 εμφανίστηκε η καινούργια,
πιο αφαιρετική, όπου αρχίσαμε να ανα
παράγουμε λεπτομέρειες από την
πραγματικότητα, ένα τοίχο, ένα σκα
λοπάτι, με έντονα χρώματα κλπ. Το
95% της παραγωγής φωτογραφίζεται
στις Κυκλάδες και το μισό μόνο στη
Σαντορίνη. Αυτή η εικόνα περνάει ως
εικόνα της Ελλάδας, ως πρόταση προς
Έλληνες και ξένους της ελληνικής
πραγματικότητας.
Σ . ϊ Αυτό δεν αλλάζει τώρα τελευ
ταία; Με τη εξέλιξη στην τυπογραφία
και με την έντυπη διαφήμιση δεν υπάρ
χει μια ουσιαστική αλλαγή από αυτό το
παλιό κλίμα της ωραιοποίησης του
φολκλόρ προς μια εντελώς άλλη εικό
να της Ελλάδας, κοντά σε κάποιες διε
θνείς εικόνες και μορφές;
Ν .Π .: Η καλλιτεχνικότητα της πα
λιάς καρτ-ποστάλ είχε μια αισθητική
που προερχόταν από τη ζωγραφική, το
σχέδιο, την γκραβούρα. Αργότερα, τα
μέτρα της καλλιτεχνικδτητας μετα
βλήθηκαν με την αφαιρετικότητα, το
φορμαλισμό κλπ. Οι καινούργιες αντι
λήψεις στην τέχνη έφτασαν και στο εμ-
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πόριο και στην νέα καρτ-ποστάλ.
Σ.: Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρ
ξε ένα κενό από την εποχή των φωτο
γράφων του μεσοπολέμου ως την τε
λευταία ώθηση, που δόθηκε στα τέλη
του 7 0, που κι αυτή ήρθε απ’ έξω και
που αντιστοιχεί σε μια διεθνοποίηση
της εικόνας και της εικόνας της Ελλά
δας, σε καταστάσεις, μορφές, είδη
ζωής;
Ν.Π.: Οι φωτογράφοι του προηγού
μενου και των αρχών του αιώνα, πολ
λοί με μόρφωση σχολών καλών τεχνών
του εξωτερικού έφεραν αντιλήψεις
φωτογραφικές και όμως δεν είχαν να
κάνουν με τα μεσοπολεμικά κινήματα
πρωτοπορίας, αλλά με ακαδημαϊκές
και κλασικές τάσεις. Μεσολάβησε ο
πόλεμος και ο εμφύλιος, αργότερα η
περίοδος της δεξιάς όπου -σ ε αντίθε
ση με άλλες χώ ρες- δεν υπάρχει φωτοδημοσιογραφία γιατί οι εφημερίδες
λογοκρίνονται και δεν μπορούν να
δείξουν και να γράψουν τίποτε και αρ
χίζει παράλληλα η τουριστική ανάπτυ
ξη και εκμετάλλευση της χώρας. Υπάρ
χει μια καλλιτεχνική φωτογραφία που
συντηρεί την παραδοσιακή αισθητική,
μια λυρική ιδεαλιστική αντιμετώπιση.
Μόλις στα τέλη του 7 0 δημιουργείται
ένα νέο ρήγμα, πάλι με κάποιους φω
τογράφους που έχουν σπουδάσει στο
εξωτερικό - μ ε πλήρη διαφοροποίηση
των αισθητικών κριτηρίων, όπου η φω
τογραφία διδάσκεται σε αυτόνομες
πανεπιστημιακές σπουδές κλπ. Τα κρι

τήρια αυτής της εικόνας είναι τώρα εν
τελώς άλλα, και έτσι εμφανίζεται π.χ. η
αφαίρεση, η λεπτομέρεια στις νέες
καρτ-ποστάλ.
Σ.: Για τη φωτοδημοσιογραφία τώρα
-μπορούμε να πούμε ότι τα οξυμένα
πολιτικά γεγονότα, όπως το 65 π.χ., την
προώθησαν καθόλου;
Ν.Π.: Ναι, αν και δεν υπήρχαν δά
σκαλοι, η παράδοση είχε διακοπεί από
το 45-47 ως το 73. Ελάχιστες απόπει
ρες υπάρχουν την εποχή αυτή, άλλες
δεν δημοσιοποιήθηκαν ώστε να υπάρ
χει πλαίσιο. Έτσι, όσοι ασχολούνταν
με την «καλλιτεχνική» φωτογραφία
ήταν παγιδευμένοι σ’ αυτό το λυρισμό
και την ιδεαλιστική αντιμετώπιση της
Ελλάδας. Αλλά και η ίδια η φωτογράφιση της νύχτας του Πολυτεχνείου έγινε
από ξένους κυρίως.
Σ.: Για την καλλιτεχνική φωτογραφία
ήταν τα 3-4 επαγγέλματα, 3-4 σημεία
της Αθήνας και άλλα τόσα στην Ελλά
δα. Η καθημερινή εικόνα όμως ποια
ήταν;
Ν.Π.: Παρέμενε σ’ ένα επίπεδο εν
στικτώδες. Στις φωτογραφίες των εφη
μερίδων δεν υπήρχε κάποια συγκεκρι
μένη αντίληψη του φωτογράφου. Η
φωτογράφηση αντιμετωπιζόταν ως
απλή καταγραφή της πραγματικότη
τας, όχι ως ερμηνεία. Τα τελευταία
χρόνια καταλαμβάνει η εικόνα μεγα
λύτερη έκταση, με τα ταμπλόιντ, τα πε
ριοδικά ποικίλης ύλης. Όμως οι εκδό
τες, δημοσιογράφοι, αρχισυντάκτες

δεν είναι εκπαιδευμένοι στην εικόνα
αν και όλοι αισθάνονται την ανάγκη
της. Οι φωτογράφοι προτρέπονται από
τους συντάκτες να φωτογραφίζουν με
ένα τρόπο που δεν είναι φωτογραφι
κός. Στα πρώτα μου ρεπορτάζ ο δημο
σιογράφος μου έλεγε: «τη γριά μπρο

στά στο σπίτι και να δείχνει τη ρωγμή
του σεισμού με το χέρι*. Μια εικόνα
ταυτολογία-σκηνοθεσία της πραγματι
κότητας. Και σήμερα, παρά τη σχετική
πρόοδο, τα ταμπλόιντ δεν έχουν προ
χωρήσει. Δεν κατέχουν το αλφάβητο
της εικόνας για να αξιοποιηθεί και να
λειτουργήσει αποδοτικά. Ίσως τελικά
αυτό να μην είναι το χειρότερο...
Η διαφήμιση είναι πιο έντεχνη, δια
θέτει στρατηγική, οι άνθρωποι της δια
φήμισης γνωρίζουν καλύτερα από
τους ανθρώπους του τύπου τη χρήση
της εικόνας. Αυτή η κλασική φωτογρα
φία στην ελληνική διαφήμιση, μέσα
από κλισέ διαφόρων εικόνων, γίνεται
«σωστά», χωρίς κριτική ματιά βέβαια,
πουλώντας όνειρα.
Σ.: Οι εικόνες της φαντασιακής ελλη
νικής πραγμαπκότητας της διαφήμισης,
τα σενάρια, π.χ. ο εξοδούχος στρατιώ
της γιος που γυρνάει στην οικογένεια
για να πιει μαζί τους ρετσίνα, είναι πε
ρισσότερο δυνατές, αποτελεσματικές;
Ν.Π.: Περισσότερο απολεσματικές.
Μέσα απ’ τις καταχωρήσεις, από τις
αφίσες και τα τηλεοπτικά σποτ υπάρ
χει συστηματικός βομβαρδισμός του
δέκτη. Καλύτερη διαφήμιση σημαίνει

καλύτερη παγίδευση του θεατή.
Μέσα στον τύπο υπάρχουν πολλά
είδη εικόνων, που μπορούν ν’ αναλυ
θούν, πολλοί τρόποι εφαρμογής των
φωτογραφικών κλισέ.
Σ·: Η ερασιτεχνική χρήση της φωτο
γραφίας...
Ν.Π.: ...Επηρεάζεται από όλες αυ
τές τις εικόνες, καλλιτεχνικές, επαγ
γελματικές κλπ. Παρ’ όλα αυτά βρίσκε
ται σε δυο-τρία συρτάρια: πορτραίτο τοπίο - γυμνό - φωτογραφία δρόμου.
Τόσο πολύ έχουμε παγιδευτεί και σαν
φωτογράφοι και σαν κοινό. Και στην
καλλιτεχνική φωτογραφία, θεωρητικά
απεριόριστη δημιουργικά, έχει κι αυτή
τα δικά της συρτάρια, τα στεγανά της.
Στην Ελλάδα, τα πράγματα έρχονται με
καθυστέρηση, αλλά και με κάποια τυ
ποποίηση. Από την άλλη, και τα κριτή
ρια οι αξίες είναι κι αυτές ξένες και
εμείς τις αναγνωρίζουμε σαν διεθνείς
ή γενικές. Αισθητικές που αναπτύχθη
καν αλλού και άλλοτε, υιοθετούνται
από εμάς.
Σ„: Μπορεί δηλαδή να μιλήσει κανείς
για κάποιο αίτημα ελληνικότητας στη
φωτογραφία;
Ν.Π.: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ
δύσκολο να μιλήσουμε, καθώς είμαστε
τόσο πολύ πλαισιωμένοι από αυτή την
αντίληψη και αισθητική της φωτογρα
φίας που θεωρούμε σαν αυτονόητη. Το
βλέπω και στον εαυτό μου ως φωτο
γράφος -μ ια «περισσότερη» ελληνική
πραγματικότητα εξακολουθεί να μη
μπορεί να βγαίνει στις φωτογραφίες
μας. Ίσως το είδος της φωτογραφίας
που έχουμε υιοθετήσει συνολικά δεν
ταιριάζει ως προβολή πάνω στον ελλη
νικό χώρο. Την ίδια την ελληνική πραγ
ματικότητα τη θεωρούμε κακή, χυδαία,
αλλοπρόσαλλη, τη λέμε κιτς κλπ. Μή
πως όμως εμείς έχουμε αισθητική που
δεν ταιριάζει σ’ αυτήν;
Υπάρχουν είδη φωτογραφίας που
αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό, όπως η
φωτογραφία δρόμου που έχει ένα κά
δρο που έχει ισχυρότατες λειτουργίες
φόρμας και γεωμετρίας -γ ια τί στην
Κεντρ. Ευρώπη υπάρχουν δρόμοι σα
φώς οριοθετημένοι, υπάρχει το πλα
κόστρωτο που ξέρουμε, σπίτια με κε
κλιμένες στέγες εν σειρά, δενδροστοιχείες, πάρκα, στοιχεία σαφώς διαμορ
φωμένα, τα οποία γεννήσανε τελικά
αυτή τη φωτογραφία. Πώς αυτό θα γ ί
νει στην Αθήνα, την Κυψέλη, την οδό
Σόλωνος; Πού είναι ο συσχετισμός
φόρμας και εικόνας στην οδό Λέκκα
π.χ.; Αλλά και αντιδράσεις σ’ αυτό τον
ακαδημαϊσμό, όπως η δημιουργική φω
τογραφία, απέκτησαν κάποια κριτήρια
και κάποιες αξίες παρεμφερείς με τον
απόλυτο χαρακτήρα των αξιών που ε ί
χαν οι «καλές τέχνες» και που δεν
αφήνει το ίδιο το φωτογραφικό μέσο
να αναπτυχθεί σύμφωνα με τη φύση
του.
Το ερώτημα που θέτω είναι ότι όλοι
μας είμαστε μέσα σ’ ένα νέο μαντρί
που μέσα στα δέκα περίπου χρόνια της
σύγχρονης φωτογραφίας στη χώρα
μας επιμένει να μη διεισδύει σ’ όλο το
φάσμα της ελληνικής πραγματικότη
τας, τυποποιείται κι αυτό. Η φωτογρα
φία ψάχνει πάντα να βρει το φωτογενές -κ ι εκεί παγιδεύεται, ανεξάρτητα
από τις αρχικές της προθέσεις. Φωτογενές μπορεί να 'ναι το ηλιοβασίλεμα,
ή ο ψαράς με τα δίχτυα, αλλά κι ένα ερ
γοστάσιο, οι τσιγγάνοι, μια περιθωρια
κή ομάδα -απλώς οι φωτογράφοι παγι
δεύονται από διαφορετικές ερμηνείες
και προσεγγίσεις της φωτογένειας.
Σ..: Που όμως φαίνεται κυρίαρχο.
Ν.Π.: Φαίνεται να 'ναι αυτό και μό
νο.
Γιώργος ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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φωτιΚ
στη φωτιΗ
Λάβαμε κάποιο γράμμα από «αγανακτισμένο
μοτοσυκλετιστή» όπως αυτοαποκαλείται. Θέμα
του η έξαρση των εμπρησμών αυτοκινήτω ν και
μ οτοσυκλετώ ν το ν τελευ τα ίο μήνα.
Αντιγράφουμε τα βασικότερα σημεία του
γράμματος, αφήνοντας απέξω τις προτάσεις για
κινητοποιήσεις (που θα μας έβαζαν «μέσα» με
χαρακτηριστική ευκολία και μάλιστα προεκλογι
κά).

φ€Ιτε μβτια ψ€Ιρια
I Βρεθήκαμε και μεις
στην έκθεση που διοργάνωσε από τις 25 Μάρτη ως
τις 2 Απρίλη το περιοδικό
Μοτό στόν Πειραιά. Εντυ
πωσιακά και καλοφτιαγμένα όλα, παρά τη στενότητα
του χώρου και το σχετικό
πατείς με πατώ σε των επι
σκεπτών. Φυσικά, όταν
φεύγαμε, δεν μπορέσαμε
να μην νιώσουμε σαν τον
πιτσιρικά που χαζεύει τα...
γλυφιτζούρια πίσω απ’ τη
βιτρίνα.
Σε κάθε έκθεση ενός το
μέα σαν τη μοτοσυκλέτα,
όπου τα όρια μεταξύ κατα
ναλωτισμού και απλής ικα
νοποίησης των αναγκών
είναι αρκετά συγκεκχυμένα και όπου τα τελευταία
χρόνια γίνεται τρομερή
προσπάθεια για την τόνωση
της αγοράς, ήταν αρκετά
λογικό να συναντήσουμε
καταπληκτικές
μοτοσυκλέτες σε απλησίαστες
(φυσικά) τιμές.
Είδαμε λοιπόν τα και
νούρια Ιταλικά μηχανάκια,
που τα περισσότερό τους
ήταν αληθινά κατασκευα
στικά και οπτικά θαύματα.
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Υπήρχε το περίπτερο της
ΒΙΜΟΤΑ με τα ιερά τέρατά
της για ειδικές μόνον χρή
σεις. Το περίπτερο της CAGIVA και DUCATI με το κα
ταπληκτικό 125 FRECCHIA
των 170 χιλμ/ώρα τελική και
των 32 ίππων, που όμως
έφτανε την τιμή των
760.000 δρχ. και που δεν
κάνει για ταξίδια, αλλά ού

τε και για βόλτες στην πό
λη, δεν παύει όμως να είναι
ένα καταπληκτικό μοτοσυκλετάκι. Υπήρχε το περί
πτερο της APRILIA με τα
«BENETTON» μηχανάκια
της, θαμμένα μωθ, ροζ, κί
τρινα, μπλε, πράσινα κΑπ.
και φορτωμένα μ' ένα σωρό
εντυπωσιακά αλλά και
άχρηστα εξαρτήματα. Γιατί
ποιος θα πίστευε ότι
χρειάζεται μίζα σ’ ένα πενηντάριή εκατονεικοσιπεντάρι μηχανάκι (και μάλιστα
δίχρονο), τη στιγμή που μια
απλή κλωτσιά στη μανιβέλλα θα τα έβαζε σε λειτουρ
γία χωρίς προβλήματα; Οι
Ιταλοί φαίνεται ότι ανακά
λυψαν το κόλπο για να που
λάνε πανάκριβα τις μοτοσυκλέτες τους. Συνδυά

ζουν καλή ποιότητα και επι με τρομερό μεράκι από
δόσεις και τις φορτώνουν άγνωστους στο πλατύ κοι
μ’ ένα σωρό εντυπωσιακά νό μάστορες πόζαραν εκεί,
μπιχλιμπίδια:
φαίρινγκ, γυαλισμένα και έτοιμα για
φτερωτές, μίζες, λαμπάκια βόλτα. Είδαμε (επιτέλους
που κάνουν πίου-πίου, και ύστερα από χρόνια) μια
που χωρίς να είναι κακά, VINCENT, που στην εποχή
δεν παύουν να είναι άχρη της στοίχιζε 3 σημερινά
στα. Ανάμεσα σ’ όλα αυτά εκατομμύρια και είχε τόσες
απ’ την μια μεριά και το επι προωθημένες
τεχνικές
βλητικό περίπτερο της YA επάνω της που οι σημερινοί
MAHA απ' την άλλη, με τα κατασκευαστές δεν τολ
εντυπωσιακότατα μεγαθή μούν να εφαρμόσουν. Εί
ρια για άσφαλτο, για χώμα, δαμε μερικές NORTON,
για βράχους , σεισμούς, λι ARIEL, BSA και φυσικά
μούς και καταποντισμούς άφθονες HARLEY-DAVIDαπ' την άλλη υπήρχε και το SON διασκευασμένες σε
περίπτερο του Θανάση Λέ- όλες τις πιθανές εκδοχές,
φα, του μόνου Έλληνα που από άγρια τσόπερ ως κλασι
έφτιαξε μια πρωτότυπη (και κό στρατιωτικό μοντέλο.
πάρα πολύ καλή για το εί Ήταν το πιο ενδιαφέρον
δος της) μοτοσυκλέτα, την κομμάτι της έκθεσης μιας
είδε και τη θαύμασε ο σχε και ήταν αποτέλεσμα κό
τικός τύπος και ύστερα που και μερακιού και επει
μπήκε στο ψυγείο γιατί κα δή έδινε ευκαιρία στο κοινό
νείς από τους «υπεύθυ της έκθεσης να έλθει σε
νους φορείς» δεν ενδια επαφή μ’ ένα θέμα της μοφέρθηκε γι’ αυτήν.
τοσυκλέτας, αρκετά σπά
Εκείνο, όμως που πρέπει νιο, ιδιαίτερα δύσκολο και
να αναφερθεί εξαιρετικά τρομερά ενδιαφέρον. Ό 
είναι τα περίπτερα με τις πως καταλάβατε, σε κάποιο
αναπαλαιωμένες μοτοσυ- επόμενο τεύχος θα ασχο
κλέτες. Παλιά και σπάνια ληθούμε με τα classic bikes.
κομμάτια, ξαναφτιαγμένα
Αρίστος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

■ 60 αυτοκίνητα και μοτό συνολικά κάηκαν τον τε
λευταίο μήνα από άγνωστο εμπρηστή». Και καλά τα αυ
τοκίνητα. Ήταν διασκεδαστικό και ωφέλιμο ως χόμπυ.
Διασκεδαστικό γιατί έχει πλάκα να καίγονται μερικά
εκατομμύρια. Ωφέλιμο; Κάποια αυτοκίνητα λιγότερα
στην κίνηση, στό παρκάρισμα, κάποιοι οδηγοί υποψή
φιοι δολοφόνοι χωρίς «όπλο». Αλλά οι μοτό γιατί; Το
χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι κάποιοι πι·
τσιρικάδες να προσφέρουν «θέαμα» κάνοντας «σού
ζες».
Καλούμε τον υποψήφιο «αυτόχειρα» (αν βεβαίως συ
νεχίσει), να μην καίει τουλάχιστον μοτό. Υπάρχει πιθα
νότητα να πέσει σε κάποιον «βαρυχέρη». Και είναι μό
νο η καλύτερη περίπτωση. Εμείς πάντως προτείνουμε:
α) Ανασκολοπισμό. β) Γέμισμα με βενζίνη και στουπί
και άναμα. γ) θάνατο (κατά προτίμηση γκιλλοτίνα). δ)
Να γράψει 50.000.000.000 φορές «ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΨΩ
ΜΟΤΟ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΜΟΥ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ» με κινέζικα
ιδεογράμματα (πράγμα που σημαίνει ότι θα μάθει πρώ
τα κινέζικα με δικά του έξοδα).
Η τελευταία λύση προτιμάται ως νομικά και σωφρονι
στικά ενδεδειγμένη (μετά από συμβουλή του νομικού
συμβούλου του περιοδικού) γιατί εμπεριέχει πέρα από
το «τιμωρητικό» και το «σωφρονιστικό» στοιχείο, κα
θώς και το χαρακτήρα της επανένταξης (ο τιμωρηθείς
θα μπορεί μετά να διδάξει κινέζικα).
Αγανακτισμένος Μοτοσυκλετιστής

Ο ιδιοκτήτης του εικονιζόμενου οχήματος πέτυχε την
απόλυτη ασφαλιστική λύση. Κατασκεύασε ένα απολύ

τως διαφανές όχημα.
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το φτωχό, το άθλιο κλπ. Παρα
τηρώντας όμως τους χάρτες,
βλέπει (·ουμε) όπ πάντα το πά
νω μέρος της επιφάνειας τους
το καταλαμβάνουν οι θεωρού
μενες αναπτυγμένες χώρες, ο ’
λεγόμενος Βορράς, όπως η Ευ
ρώπη, οι ΗΠΑ κλπ. Αντίθετα,
το κάτω μέρος οι χώρες του
Τρίτου κόσμου, η Αφρική, η
Nona Αμερική, ο Νότος.
fV

r

/v
• «ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟ
ΓΙΕΣ» tou Βαγγέλη Πανταζή.
Εκδ. «ΚΑΛΒΟΣ», 1989 Αθήνα.

ψ>
Στις αίθουσες των σχολείων,
στις δημόσιες υπηρεσίες, στα
σιραπωτιχά γραφεία, στην τη
λεόραση, στις εφημερίδες, οι
χάρτες καταλαμβάνουν περίο
πτες θέσεις. Βρίσκονται, άρα
γε, τυχαία εκεί, ή μήπως πα:ράλληλα με την αναπαραγωγή
και εγχάραξη της κυρίαρχης
ιδεολογίας που επιτελούν οι
ιδεολογικοί μηχανισμοί του
κράτους, προσθέτουν και εκ
πέμπουν και αυτοί το δικό τους
μήνυμα;
Αυτό το μήνυμα και τα στοι
χεία που το συγκροτούν, προσ'· παθεί να διερευνήσει ο Βαγ
γέλης Πανταζής στο αληθινά
πρωτότυπο για τα δικά μας μί
ζερα επιστημονικά και ερευνη
τικά δεδομένα (και γιατί όχι
και για τα παγκόσμια) βιβλίο
του, με τον τίτλο «ΧΑΡΤΕΣ
Κ Α Ι ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ*, που κυ
κλοφόρησε πρόσφατα απ’ τις
εκδόσεις «ΚΑΛΒΟΣ». (Ναι, εί
ναι αυτός ο εκδοτικός οίκος
που έξί (6) πνευματικοί δη
μιουργοί τον κατήγγειλαν ως
ανενεργό).
Ο συγγραφέας τοποθετεί
τους χάρτες στην «επικράτεια
των σημείων. Η συμβολική
αναπαράσταση της επιφάνειας
της γης, στη συγκεκριμένη και
με σαφή όρια, διαστάσεις και
προσανατολισμούς επιφάνεια
του χάρτη, παράγει ιδεολογικά
: σημαίνοντα και νοήματα. Γι’
αυτό ακριβώς προτάσσει στην
αρχή του βιβλίου αρκετά κε
φάλαια γύρω απ’ τη δύναμη
των συμβόλων, της μαγείας,
των μύθων και τη σχέση τους
με την επιστήμη και το πραγ
ματικό.
Απ’ όλες τις διαστάσεις του
χάρτη, ο συγγραφέας επιλέγει
τις mo απλοϊκές και φανερές:
το ΠΑΝΩ μέρος του χάρτη και
το ΚΑΤΩ. Μελετώντας όμως
αυτές τις δύο τόσο συνηθισμέ
νες και απλές λέξεις, διαπι
στώνει όπ είναι έντονα φορπσμένες με ένα σωρό ιδεολογι
κές συμπαραδηλώσεις και ση
ματοδοτήσεις. Το ΠΑΝΩ ση
μαίνει πάντα το υψηλό, το
ωραίο, το δυνατό, το εύρωστο,
το ανώτερο κλπ. Αντίθετα το
ΚΑΤΩ, το ταπεινό, το χαμηλό,
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Ο Β. Πανταζής, όμως, αποδεικνύει όπ η προβολή της σφαι
ρικής επιφάνειας της γης στην
επίπεδο επιφάνεια του χάρτη
είναι αυθαίρετη, και όπ ακόμα
και σήμερα θεωρείται ανυπέρ- ,
βλητο εμπόδιο για την επιστή
μη της χαρτογράφησης1. Άρα,
λοιπόν, οι χαρτογραφικές ανπλήψεις δεν είναι παρά ιδεολο
γικές προβολές. Οι κυρίαρχες
ιδεολογίες και ο παγκόσμιος
καταμερισμός καθορίζουν και
τους προσανατολισμούς των
χαρτών, οι οποίοι με τη σειρά
τους αναπαράγουν και εκπέμ
πουν τους αποτυπωμένους
συμβολισμούς τους. Έτσι, ο
Βορράς είναι ΠΑΝΩ και ταυτί
ζεται με τήν ανάπτυξη, την
ανωτερότητα, τη «σωστή» κοι
νωνική οργάνωση, τη λευκή
φυλή. Αντίθετα, ο Νότος είναι
ΚΑΤΩ, και σημαίνει την υπα
νάπτυξη, τη φτώχεια, την κατω
τερότητα, π ς ταπεινές φυλές.
Η μελέτη εξετάζει διαχρονι
κά π ς χαρτογραφικές αντιλή
ψεις -στην αρχαιότητα, στην
αναγέννηση, στους νέους χρό-

ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τα «νέα περιοδικά»
■ Το 1988 εισέρρευσαν στον
περιοδικό τύπο, ’ διαφημιστικά
κεφάλαια ύψους 10,8 δις και τον
ανέδειξαν στο δεύτερο, μετά
την τηλεόραση, μέσο υποδοχής
δαπανών για διαφήμιση. Η ει
σροή τέτοιων κεφαλαίων σχετί
ζεται βέβαια με την τροποποίη
ση -αναδιάταξη της θέσης του
περιοδικού τύπου στη συνολική
δομή των μέσων μαζικής επικοι
νωνίας, κυρίως όμως οφείλεται
στον ιδιαίτερο ρόλο του στην
παραγωγή και εγχάραξη των
νέων ιδεολογιών συμπεριφορών,
πρακτικών και καταναλωτικών
προτύπων, στο πολυάριθμο ανα
γνωστικό του κοινό.
Πράγματι, ο περιοδικός τύπος
και κυρίως τα περιοδικά ποικίλλης ύλης, τόσο τα παραδοσιακά
(«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΕΙΚΟΝΕΣ»,
«ΓΥΝΑΙΚΑ», κλπ.), όσο και τα νέα
που κυκλοφόρησαν («ΚΛΙΚ»,
«STATUS», «Hl-UFE», «ELLE»,
«ΜΑΡΙ-ΚΛΑΙΡ») πέρα απ’ τις δια
φορές περιεχομένων ή αναγνω
στικού κοινού, χαρακτηρίζονται
από ένα κοινό σημαντικό στοι
χείο. Το εμπόρευμα που παράγεται και διακινείται απ’ αυτά τα
περιοδικά δεν είναι βέβαια η
πληροφορία και η ενημέρωση,
αλλά μια συνολική εικόνα του
κόσμου και της κοινωνίας. ΓΓ αυ

τό άλλωστε και τα περιοδικά ποικίλλης ύλης πολιτικά τείνουν
στην ουδετερότητα, πάντα βέ
βαια με τις ανάλογες αποχρώ
σεις. Πεδίο παρέμβασής τους
είναι το κοινωνικό πεδίο και
όσες πρακτικές και συμπεριφο
ράς το χαρακτηρίζουν. Αυτές
προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν, να ανακατασκευάσουν και
να εγχαράξουν εκ νέου στο ανα
γνωστικό κοινό ως πρότυπα και
μοντέλα.
Η ιδεολογική όμως αυτή λει
τουργία δεν επιτελείται μόνο με
το περιεχόμενο και τη θεματική
της ύλης. Βασικό στοιχείο της
ιδεολογικής αναπαραγωγής εί
ναι ο τρόπος εκφοράς του ιδεο
λογικού λόγου και πλαίσιο ανα
φοράς του. Σημαντικό δεν είναι
μόνο το τι γράφεται, αλλά και το
πώς και πού. Έτσι, σχεδόν όλα
τα περιοδικά ακολουθούν και
αναπαράγουν το κύμα μοντερνι
σμού που σαρώνει στις μέρες
μας. Εκείνα που πρωτοστατούν
είναι κυρίως ο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»
και τα νέα περιοδικά «ΚΛΙΚ»,
«STATUS» κλπ. Ο ιδιαίτερος
τρόπος γραφής, η λουκ θεματι
κή, η μανιώδης αναζήτηση του
στυλ, η εκζήτηση του ύφους, η
αποθέωση του ντηζάιν, η προβο
λή της κατανάλωσης, οι νέες
μάδες, είναι μερικά απ’ τα χαρα

κτηριστικά τους. Η αισθητική
που κυριαρχεί είναι η αισθητική
του βίντεο κλιπ και της διαφήμι
σης. Οι διαφημίσεις περιβάλ
λουν ολοκληρωτικά τα περιοδικά
και τα όρια ανάμεσα σ’ αυτές και
την ύλη είναι ασαφή. Ενδεικτική
είναι η προσπάθεια συγκρότη
σης μιας «θεωρίας» της διαφήμι
σης με την ύπαρξη άρθρων κριτι
κής, αξιολόγησης και παρουσία
σης των διαφημίσεων, όπως για
παράδειγμα οι στήλες του «ΤΑ
ΧΥΔΡΟΜΟΥ», «Α112, ένα ταξίδι
στον άγριο κόσμο των media»,
και «ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ», ή οι απόπει
ρες θεωρητικής τεκμηρίωσης
του «ΚΛΙΚ».
Οι τάσεις αυτές ξεφεύγουν
βέβαια απ’ τα όρια των περιοδι
κών και προτείνονται ως τρόπος
ζωής. Το «μεταμοντέρνο», λέξη
που χρησιμοποιείται κατά κόρον
σ’ αυτά τα περιοδικά, εισβάλλει
στη ζωή μας και όχι μόνο ως τ ε 
χνοτροπία. Το ίδιο και ένας ιδιό
τυπος φετιχισμός του εμπορεύ
ματος και της κατανάλωσης απ’
τον οποίο διακατέχονται τα πε
ριοδικά αυτά, τόσο στην πιο άμε
ση μορφή του, τις διαφημίσεις ή
τις διάφορες σελίδες τύπου
♦Βαζαάρ του Τ», «Εικόνες-αγορά» και τα συνεχή αφιερώματα
στη μόδα, τα έπιπλα, τα είδη γυ

μναστικής, αυτοκίνητα κλπ., όσο
και απ’ τα «μεταμοντέρνα» άρ
θρα για διάφορα αντικείμενα-εμπορεύματα που υποτίθεται ότι
σημάδεψαν τη ζωή μας, όπως τα
κείμενα για τα φετίχ των 70’ς,
τον 80’ς κλπ.
Το πραγματικό, στα περιοδικά
αυτά, ανασυντίθεται και αναπαρίσταται ως ένα σύνολο τέτοιων
πρακτικών, συμπεριφορών και
αντιλήψεων. Μ’ αυτές τις αναπα
ραστάσεις προβάλλονται βέβαια
και εγχαράσσονται τα κοινωνικά
πρότυπα των περιοδικών ποικίλλης ύλης. Ο επιτυχημένος επι
χειρηματίας του «STATUS», ο σι
νιέ προοδευτικός του «ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΟΥ», ο νεαρός Φαν του
«ΚΛΙΚ», η μοντέρνα «καλλιεργη
μένη» γυναίκα του «ΠΑΝΘΕΟΝ»
και της «ΓΥΝΑΙΚΑΣ», η γοητευ
μένη με το ευρωπαϊκό πρεστίς
του «ELLE» και του «ΜΑΡΙΚΛΑΙΡ», η λαϊκή «γκόμενα» του
«ΝΤΟΜΙΝΟ», η τηνέιτζερ του
«ΚΑΙ», ο φαλλοκράτης με επίχρι
σμα κουλτούρας του «PLAY
BOY».
Πρότυπα, στάσεις ζωής, συμ
περιφορές, οι οποίες αλίμονο
τείνουν να κυριαρχήσουν και να
υποκαταστήσουν τη σχέση των
ατόμων με την κοινωνική κίνηση.
Κώστας ΚΑΡΑΚΩΤΙΑΣ
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νους- και διαπισιώνει, πάνια
με παράθεση ανάλογων στοι
χείων, σχεδίων και βιβλιογρα
φικών παραπομπών, ότι οι
ιδεολογικές σταθερές κάθε
εποχής αποτυπώνονταν στις
διάφορες απόπειρες χαρτο
γράφησης. Εύγλωττο παρά
δειγμα είναι οι χάρτες του Με
σαίωνα, οι οποίοι ήταν στραμ
μένοι και είχαν στο ΠΑΝΩ μέ
ρος τους πάντα τους Άγιους
Τόπους, το υπέρτατο σημείο
της εποχής. Εποχής κυριαρ
χίας βέβαια του θρησκευτικού
στοιχείο. Άλλο σημαντικό πα
ράδειγμα, είναι η καθιέρωση
ως πρώτου του μεσημβρινού
του Γκρήνουϊτς το 1884, που
ήταν προφανώς αποτέλεσμα
της παγκόσμιας τότε κυριαρ
χίας της Αγγλίας.
Η χαρτογράφηση, λοιπόν,
δεν είναι παρά μια ακόμα από

δειξη της κυριαρχίας των
ιδεών των κυρίαρχων δυνά
μεων.
Ο συγγραφέας για να τεκμηριώσει τις απόψεις του κατα
δύεται κυριολεκτικά στο πέλα
γος της Ιστορίας και ανασύρει
έναν ολόκληρο θησαυρό γνώ
σεων, πρακτικών, αντιλήψεων
και ιδεών. Με εκπληκτική ευ
χέρεια διατρέχει την παραδομένη παγκόσμια κουλτούρα:
απ’ τους μύθους και π ς θρη
σκείες των αρχαίων ανατολι
κών λαών στις ανακαλύψεις
των Αλεξανδρινών, απ’ την αρ
χαιοελληνική γραμματεία στις
αφηγήσεις των εξερευνητών
των Νέων Χωρών, απ’ τις σύγ
χρονες επισημολογικές από
ψεις στους προβληματισμούς
της Μαφάλντα των κόμικς
Κώστας ΚΑΡΑΚΩΤΙΑΣ

1. Παρεμπιπτόντως σημειώνουμε ότι
για την επιστημονική πλευρά του θέμα
τος υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στο
περιοδικό -Naiional Geographie» του
Δεκεμβρίου 19S8 του John Β. Garnen
με τίτλο: New Penspeaive on the world.

□ Νέες εκδόσεις
• ISMAÏL KADARÉ: Αισχύλος
η ο αιώνια χαμένος. (Δοκίμιο).
Εκδόσεις του ΕΙΚΟΣΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ. Αθήνα 1988.
Ο Ismaïl Kadaré γεννήθηκε
στο Αργυρόκαστρο το 1936,
σπούδασε στα Τίρανα και στη
Μόσχα. Σήμερα ζει και εργάζε
ται στα Τίρανα. Στο βιβλίο αυτό
σημειώνει την ψυχική ταύτισή
του με τον Αισχύλο, τον «πατέ
ρα της τραγωδίας», που είναι
αποτέλεσμα πολλαπλών ανα
γνώσεων, σε στιγμές ψυχικά

ευμενείς, του έργου του κορυ
φαίου ποιητή της αρχαίας Ελ
λάδας.
Ο Kadaré χρησιμοποιεί μια
πρωτότυπη μέθοδο ανάλυσης
της σκιερής προσωπικότητας
του Αισχύλου. Ευτυχώς δεν
προτείνει τρόπους μελέτης και
σκηνοθετικής επανατοποθέτη
σης των έργων του τραγικού
ποιητή. Προσεγγίζει ανθρώπι
να τον ίδιο το δημιουργό και μι
λάει στη θέση του για τις πί
κρες του, τα παράπονά του και
την οργή του. Μιλώντας για
ποιητή δανείζεται με ευχέρεια
τη διαλεκτική και τον ανθρώπι
νο λόγο της ποίησης. Γιατί ο Αι
σχύλος... «ξαναγύριζε στην
κάμαρά του, μόνος, μ ε τα φαν
τάσματα που κουβαλούσε μ έ
σα του. Η τραγωδία ήταν εκεί,
μπροστά στα πόδια του...» και
ζώντας μια ζωή που μισή ήταν

ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
■ Την Κοκκινοσκουφίτσα στα
F M -α ν δεν την ξέρετε ήδη- θα
την έχετε τουλάχιστον ακουστά.
Εκπέμτττοντας πειρατικά και πει
ραματικά, εδώ και καιρό, απδ τις
βορειοανατολικές συνοικίες (και
για την ακρίβεια από το Χαλάν
δρι) συγκέντρωσε γύρω της ένα
σημαντικό αριθμό ανθρώπων
που αναζητούσαν έναν συλλογι
κό καινούργιο τρόπο έκφρασης.
Στην ιδρυτική διακήρυξη οι ίδιοι
λένε χαρακτηριστικά: Σ ' αυτούς

τους καιρούς, που η κρατική μο
νοπώληση των ερτζιανών και ο
χυδαίος τους έλεγχος υποχω
ρούν στην αδηφάγα λογική της
κερδοσκοπίας, ο ΣΤΑΘΜΟΣ μας
είναι ένα βήμα ελευθερίας στην
έκφραση και την πληροφόρηση.
Βήμα μεγάλο ή μικρό, αυτό το
αφήνουμε να αποδειχθεί. Σίγου
ρα θα είναι βήμα στα μέτρα των
δικών μας διασκελισμών...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ!
ώρες ΕΚΠΟΜΠΗΣ από 19.00 ως 02.00, το πρόγραμμα είναι
επ ' άπειρον δοκιμαστικό, οπότε οι τυχόν αναθεωρήσεις είναι αυτονόητες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΠΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ
• 0 ,Π ΨΙΘΥΡΙΖΟΥΜΕ

• ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑ
ΤΑΝΕΚΡΑΠΑΙΔΙΑ
• ΓΕΡΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ
_ -- - - • ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ;

• ΤΙ ΟΜΟΡΦΟ ΕΙΝΑΙ
• ΦΕΜ1ΝΙΣΠΚΑ
• ΕΜΠΡΟΣΠΑΤΗΝ
ΠΟΛΗ, ΜΟΝΑΧΟΥΛΗ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ
•
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
ΣΤΑΡ.Μ.
• ACID CLUB
• Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ •Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
• ΒΟΛΤΑΣΕΔΡΟΜΟΥΣ
ΜΕΔΡΑΜΑΜΙΝΗ
ΤΗΣ ΚΟΚΚ1ΝΟΣΚΟΥ-,
~ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ
ΦΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ
• ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
• ΑΝ Ω-ΚΑΤΩ

• ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΛΟΥΣΤΕΙ ΣΤΑ
ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ
* (Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ)

• ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΗΝ
ΦΤΕΡΟΥΓΑ

• V1ENTOSDESUR
• ΗΧΟΧΡΩΜΑ ΣΤΑ
35mm
• ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ
ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
• ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ
ΠΣΓΑΤΕΣ
• ΟΧΟΡΟΣΤΩΝ
ΧΑΜΕΝΩΝ

• Μ ΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
• ΕΛΛΗΝΙΚΛΔΡΟΜΟ-’
ΛΟΠΑ
• ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
. ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
,

• ΒΟΛΤΑΣΤΟΔΑΣΟΣ

• ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΠΑ
ΕΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΛΕΦΤΕΣ
• ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΑΐΒΙΚΗ
• ΧΩΡΙΣ ΤΠΛΟ ΚΑΙ
ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
‘ .

•(ΝΑΝΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ)
• ΛΥΚΕ, ΛΥΚΕ
ΕΙΣ'ΕΔΩ;
• ΠΑΛΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

• ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
ΚΟΜΗΤΕΣ
‘ (ΓΟΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΚΕΝΟ)

•
•
•
•
•

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑΣΤ
ROCK1Ν ' ROLL RADIO
ΝΕΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΜΑΜΜΟΥΘ
ΡΟΚΚΑΣΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΠΑ

• ΗΑΦΡΟΑΜΕΡ1ΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
• ΟΙ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
• ΜΠΛΟΥΖ
ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
. ' ;

- '

•ΤΟΤΕΛΟΣΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

* ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΟΥΣ.

Η Κοκκινοσκουφίτσα όμως δεν
άργησε να ενηλικιωθεί. Εγκατέλειψε τα εφηβικά σκιρτήματα κι
έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά.
Για να γίνουμε πιο ακριβείς, οι
συμμετέχοντες σ’ αυτό το πεί ένας χώρος και για την προσωπι
ραμα συνειδητοποίησαν πολύ κή επαφή και συνεργασία, όχι
νωρίς ότι δεν θα μπορούσαν να μόνο μεταξύ των πενήντα, που
ολοκληρώσουν όσα επεδίωκαν αναφέραμε παραπάνω αλλά και
δουλεύοντας σ’ ένα καθεστώς μεταξύ του ραδιοσταθμού και
...ημιπαρανομίας, μεταφέροντας των ακροατών του. Το μπαράκι
τον πομπό από 'δω και από 'κεί που λειτουργεί με εναλλασσόμε
εκπέμποντας σε άτακτα χρονικά νο προσωπικό κάθε μέρα, τις
διαστήματα και ζώντας υπό τον ώρες εκπομπής, δηλαδή από τις
φόβο του ...μπεζ Βαν MITSUBI 7.00 μ.μ. ως τις 2.00 αμ. (ή και
SHI με αριθμό κυκλοφορίας αργότερα αν υπάρχει κέφι) σερ
ΚΥ919, του ραδιογωνιόμετρου βίρει φτηνά και καλά ποτά, συμ
βάλλοντας καθοριστικά στην οι
δηλαδή.
Οι εκπομπές σταμάτησαν για κονομική υποστήριξη του ραδιο
τρεις-τέσσερις μήνες (αυτό σταθμού, και χωρίζεται μόνο με
πρέπει να θύμιζε κάτι τους τα ένα τζαμάκι από το στούντιο.
Η οργάνωση της δουλειάς εί
κτικούς αναγνώστες του Σχολια
στή) και άρχισε να γίνεται δου ναι τόσο απλή όσο και αποτελε
λειά υποδομής. Βρέθηκαν γρα σματική. Έχει γίνει προσπάθεια
φεία, ανακαινίστηκαν, βάφτηκαν να μάθουν να χειρίζονται τον
(άσπρα με πορφυρά παράθυρα), πομπό, τους μείκτες, τα πικαπάεγκαταστάθηκε ο πομπός και η κια και τα κασετόφωνα όσο το
κεραία όπως έπρεπε και μετά δυνατόν περισσότεροι και περισ
σότερες, έτσι ώστε να μην πέ
...έγιναν τα εγκαίνια.
Το Σαββατοκύριακο 1-2 Απρί φτει ιδιαίτερο βάρος σε κανέλη έγιναν με κάθε επισημότητα ναν.
Φυσικά αυτό είναι πολύ δύ
τα εγκαίνια, όχι μόνο του σταθ
μού αλλά και του στεκιού που θα σκολο να κατακτηθεί εντελώς. Ο
λειτουργεί στα πλαίσια αυτής πομπός έτσι κι αλλιώς χρειάζεται
της προσπάθειας. Βλέπετε, οι πάντα έναν-δυο ανθρώπους που
πενήντα περίπου «κοκκινοσκου- να μπορούν να αντιμετωπίσουν
φίτσες» και ...«κοκκινοσκου- τα (ουκ ολίγα) τεχνικά προβλή
φούληδες», που συμμετέχουν ματα που μπορούν να παρουσια
στην προσπάθεια, πιστεύουν (και στούν. Υπάρχει επιτροπή προ
πολύ σωστά) ότι χρειαζόταν κι γράμματος που λύνει τα προ
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ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Περπατώ εις το δάσος των F.M.
βλήματα συντονισμού και συνέ
χειας των εκπομπών και κάθε
βδομάδα γίνεται μία γενική συ
νέλευση που αντιμετωπίζει τα
συνολικότερα προβλήματα λει
τουργίας και κατεύθυνσης του
σταθμού. Ο χαρακτήρας του
σταθμού καθορίζεται από το σύ
νολο των εκπομπών, είναι δηλα
δή συνισταμένη όλων των επιμέρους πολιτικών, πολιτιστικών
και κοινωνικών απόψεων που
ακούγονται όλη τη βδομάδα.
Η ροή του προγράμματος είναι
αρκετά χαλαρή· αν κάποια συζή
τηση αποδειχθεί ενδιαφέρουσα,
τότε -κοινή συναινέσει- η επό
μενη εκπομπή παραχωρεί χρόνο
για να μην κοπεί στη μέση η συ
ζήτηση. Οι εκφωνητές και οι εκφωνήτριες είναι ερασιτέχνες και
σκοπεύουν να παραμείνουν τέ
τοιοι. Η άρθρωσή τους δεν είναι
τέλεια και μερικές φορές κομ
πιάζουν ή ενώνουν λέξεις, όπως
«... της κατάστασης· ή ·οπαπούς
της ’Αννας». Απ' την άλλη όμως,
δεν κόβουν τα τραγούδια στη
μέση για να ουρλιάζουν «ουάουϋ» ή «ω μπέιμπυϋ» σαν να
έριξε κανείς πινέζες στις καρέ
κλες τους. Προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του
ακροατή που ψάχνει στα F.M. για
κάτι διαφορετικό, όχι με τον εν

τυπωσιασμό αλλά με την ουσία.
Επιδιώκουν να δημιουργούν εκ
πομπές, δίνοντας το λόγο σε
συλλογικότητες και σε άτομα
αποκλεισμένα από τα (κρατικά
και μη) Μ.Μ.Ε. και ασχολούμενοι
με θέματα, που οι «μεγάλοι» ρα
διοσταθμοί θα έκριναν ως αντιεμπορικά ή ως μη ενδιαφέροντα
για τον μέσο ακροατή. Η Κοκκινοσκουφίτσα, βλέπετε, προσπα
θεί να απευθυνθεί στους ειδι
κούς ακροατές, σ' εκείνους κι
εκείνες που έχουν κοινές ιδιαι
τερότητες μ’ αυτούς που την
στελεχώνουν.
Ας μην νομίσουμε, όμως, ότι
όλα είναι ρόδινα στο πρώτο όρο
φο της λεωφ. Πεντέλης 51.
Υπάρχουν προβλήματα, που αν
τιμετωπίζονται με κόπο και
άφθονη συζήτηση. Παρακολου
θώντας μια γενική συνέλευση,
παρατηρήσαμε δύο πράγματα:
το πρώτο ότι υπάρχει συνεχής
και έντονος διάλογος, που ση
μαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον
(και ίσως πάθος) για αυτή την
υπόθεση. Λείπουν εκείνα τα γε
μάτα αμηχανία χάσματα, που χα
ρακτηρίζουν τις «τελειωμένες»
συζητήσεις, όπου δεν υπάρχει
τίποτε να διεκδικηθεί και κανέ
νας για να π ειστεί Jo δεύτερο,
είναι ότι, ενώ υπάρχουν από ψη

φοφόρους του Συνασπισμού έως
ντούρους αναρχικούς, οι τάσεις
δεν είναι σχηματοποιημένες
πάνω σ’ αυτόν το διαχωρισμό και
μόνο, οπότε κάθε φορά ποικίλουν ανάλογα με το θέμα της
συνέλευσης.
Τα τεχνικά προβλήματα διεκδικούν κι αυτά ένα μέρος απ’ την
ψυχική ηρεμία της Κοκκινοσκουφίτσας. Κάτι ο «οικοπεδάς» που
βγαίνει στην ίδια ακριβώς συ
χνότητα και μάλιστα με πανίσχυ
ρο πομπό, κάτι η κεραία που δεν
λέει να συνεργαστεί, κάτι ο πομ
πός που παθαίνει λόξυγγα, όλα
αυτά στοιχίζουν αρκετά (ψυχικά
και οικονομικά).
Η Κοκκινοσκουφίτσα δεν είναι
τέλεια, λοιπόν, ούτε περνάει
ρόδινα. Έχει προβλήματα τεχνι
κά, έχει πολιτικές αντιθέσεις
στους κόλπους της, πάνω απ’
όλα όμως φαίνεται ότι έχει νεύ
ρο, πείσμα, κέφι και διάθεση να
φτιάξει κάτι καινούργιο. Και τότε
θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον
κακό Λύκο επί ίσοις όροις...
Αρίστος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Η Κοκκινοσκουφίτσα στα F.M.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 95.3 MHz
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6813807
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Πεντέλης 51 ΧΑ
ΛΑΝΔΡΙ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Άσκοπες δημοσκοπήσεις

Φωτογραφία: Μαριάλμπα Ρούσο, από την έκθεση «Ο ορίζων της
καθημερινότητας» που θα γίνει στο πλαίσια του Διεθνή Μήνα
Φωτογραφίας στην Αθήνα, 4-25 Matou.
φως, μισή αιώνια σκιά, φτάνει
στο τέλος οργισμένος στα εβδο
μήντα του χρόνια, γιατί ο τόπος
του δεν άντεχε άλλο φως και
: τον έριξε δέσμιο σπς αιώνιες
σκιές. «Στο διάβολο η Ελλάδα
και καθετί δικό της! Αυτός μό
νο μια επιθυμία είχε, να φ ύγει
όσο τον δυνατόνμακρύτερα.~»
Η πολύ καλή μετάφραση έγινε
από την Ίρ α Κολινιάτη.
• ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Αντι
κριστοί Καθρέφτες. (Ποίησή),
σελ. 89, εκδόσεις Στιγμή.
Η καινούργια ποιηπκή συλ
λογή του Τίτου Πατρικίου. Ο
ποιητής εξακολουθεί πάντα να
βαδίζει σας ίδιες περιοχές του
Λόγου. Έ χει τόσα να πει για
ό,π έζησε, για ό,τι δεν τον άφη
σαν να ζήσει. Κι όι λέξεις του
ακολουθούν από πολλά τώρα
χρόνια την δραματική πορεία
του Μέλλοντος μας:
««.Οι στίχοι δεν ανατρέπουν
καθεστώτα *
μα σίγουρα ζούνε πιο πολύ
απ’ όλες τις καθεστωτικές
αφίσες». ·
• ΑΝΝΑ ΤΡΕΤΑΝ: Στο Μέτω
πο (ντοκουμέντο) εκδόσεις
ΣΤΑΧΥ. Αθήνα 1989.
Η Ά ννα Τριστάν στο βιβλίο
της αυτό καταγράφει μια μονα
δική εμπειρία έξι μηνών συμμετοχής στο κόμμα του Εθνι
κού Μετώπου της Γαλλίας.
Έ να ρατσιστικό και φασιστικό
κόμμα του οποίου ο αρχηγός
Λεπέν αρχίζει να μιμείται τα
πρότυπά του Χίτλερ και ΜουσολινκΉ Τριστάν με άλλη ταυ
τότητα μπαίνει στο κόμμα και
γρήγορα φτάνει στο πόσο της
οργανωτικής γραμματέως στο
ισχυρότερο τοπικό παράρτημα
ιου κόμματος. ·
’
Ζει από κοντά την δράση των
μελών του κόμματος, συμμετέ
χει σε διαδηλώσεις και εκδη
λώσεις και γράφει. Γράφει για
όσα φοβισμένη βλέπει και για
όσα ακούει. Γράφει αντικειμε
νικά όμως, μια και δεν παρα
λείπει να παρουσιάσει και πς
ανθρώπινες . ζεστές πλευρές
των φασιστών! Ανησυχεί γιατί
«ιο Μέτωπο εκμεταλλεύεται το
ξύπνημα των ανακλαστικών
της μη συμμετοχής». Το βιβλίο
περιέχει και μια συνομιλία της
Τριστάν με τον Γκύντερ Βάλ- '
λραφ,τον Γερμανό δημοσιο
γράφο που δρα ακριβώς με τον
ίδιο τρόπο. Η μετάφραση έγινε
από τον Μάριο Βερέπα.
Γιάννης ΝΑΟΥΜΗΣ

Φ

οτογραφιΑ

• Για ένα ολόκληρο μήνα, η
Αθήνα θα είναι το φωτογραφι
κό κέντρο της Ευρώπης. Ο
«Διεθνής Μήνας Φωτογρα
φίας», που γίνεται για δεύτερη
φορά στην Ελλάδα, θεωρείται
ένα από τα σημαντικότερα φω
τογραφικά γεγονότα στον κό
σμο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το «Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας», έναν μη κερ
δοσκοπικό οργανισμό, και πε
ριλαμβάνει 30 εκθέσεις δια
λέξεις προβολές φιλμ, βίντεο,
σλάιτς και δύο διεθνή συνέ
δρια.
Στο πρώτο συνέδριο θα πά
ρουν μέρος πάνω από σαράντα
ευρωπαίαι φωτογράφοι και θα
έχει τίτλο «Face to Face». To
: δεύτερο θα έχει θέμα την ελλη
νική φωτογραφία και σ’ αυτό
θα μιλήσουν έλληνες δημιουρ
γ ο ί Όποιος ενδιαφέρεται για
’ περισσότερες πληροφορίες για
τους χώρους και π ς ημερομη. νίες τών εκδηλώσεων μπορεί
να επικοινωνήσει με το «Ελλη
νικό Κέντρο Φωτογραφίας»
στο τηλέφωνο 3234217.

□

Γυναικείες
σπουδές

■ Τα «ΝΕΑ» στις 11 Απριλίου
δημοσίευσαν μια πρωτότυπη!!
έρευνα για την ανώτατη παιδεία
που έκαναν τρεις συντάκτες με
την βοήθεια μιας εταιρείας δη
μοσκοπήσεων, η οποία σε τυχαίο
δείγμα 606 φοιτητών από 8 σχο
λές, υπέβαλλε 12 αποκαλυπτικές
ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα
σύμφωνα με τη δημοσκόπηση
ήταν απογοητευτικά, γιατί μόνο
το 43% των φοιτητών της Βιομη
χανικής ήξεραν τον σκηνοθέτη
της ταινίας «Τα φτερά του έρω
τα», ενώ το 60% των ερωτηθέντων φοιτητών της Νομικής δεν
ήξερε ποιο ρεκόρ του κλασικού
αθλητισμού παραμένει ακατάρριπτο τα τελευταία 20 χρόνια!!
Το μόνο που έσωσε το γόητρο
των ελλήνων φοιτητών ήταν το
κορυφαίο ποσοστό 100% (ναι,
εκατό τοις εκατό) που συγκέν
τρωσαν οι φοιτητές της Βιομη
χανικής Σχολής του Πειραιά"

απαντώντας πολύ σωστά στην
ερώτηση-σοκ: «Πόσα είναι τα
κράτη-μέλη της ΕΟΚ»!! ανακου
φίζοντας έτσι τους συντάκτες
της έρευνας που περήφανα ση
μείωσαν άτι αυτοί οι φοιτητές με
την απάντησή τους αυτή «...δεί
χνουν να είναι κοντά στις απαι
τήσεις των καιρών...!!». Και οι
συντάκτες καταλήγουν: ·Κι

όμως, αυτά τα σημαντικά γεγο
νότα ο ένας στους τρεις φοιτη
τές τα αγνοεί παντελώς!·
Τρελαθήκαμε, εντελώς! Προ
τείνουμε στην εφημερίδα να
κάνει στο μέλλον μια εξίσου
πρωτότυπη έρευνα για τις γνώ
σεις των δημοσιογράφων και
θέλοντας να βοηθήσουμε προ
τείνουμε τις εξής ερωτήσεις: Τι
γλώσσα μιλάτε; ή Ποιο το κείμε
νο που υπάρχει στη βάση του
αγάλματος του Κολοκοτρώνη; ή
πού ζείτε, ρέ;
Γιάννης ΝΑΟΥΜΗΣ

; Γυναίκα της Αντίστασης. Σχέδιο.
με μολύβι του Δημήτρη Μεγαλί-

• Για πέμπτη χρονιά, η «Ομά , ζητήματα. Ο δεύτερος, που ξε- □ Ζωγραφική
δα Γυναικείων Σπουδών» του κτνά από π ς 12 Μαΐου, παρου
πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης σιάζει δύο γυναίκες-πεζογρά- • Από π ς 17 Απριλίου μέχρι
οργανώνει και παρουσιάζει φους, την Μαρία Παπαδημη- π ς 10 Μαΐου, ο χώρος τέχνης
μια σειρά ελεύθερων μαθημά- χρίου και τη Στέλλα Βογιατζό- «ΑΔΥΤΟ» παρουσιάζει το έργο
: των που αφορούν το γυναικείο γλου. Σπς 27 Μαΐου, τέλος, γυ του Δημήτρη Μεγαλίδη. Ο ζω
ναίκες επιστημάνισες θα συζη γράφος, που πέθανε το 1979,
φύλο. Στόχος της προσπάθειας εί τήσουν με θέμα «Για ποια ανπ- έγινε γνωστός από την απεικό
ναι η κατάδειξη της φυλετικής κειμενικότηια». Για όποια εν- νιση της ζωής των αγωνιστών
διάκρισης που επιβιώνει ακό διάφέρεται τα μαθήματα γίνον- στα βουνά της Ελεύθερης Ελ
μα και σήμερα στους εκπαι τα 7.00-9.00 στην αίθουσα I της λάδας κατά τη διάρκεια της Κα
τοχής και των λιγνιτωρύχων
δευτικούς χώρους και η ανά- Νομικής Θεσσαλονίκης.
’ δειξη ενός προβλημαπσμού
που αμφισβητεί την κυριαρχία
του ανδρικού επιστημονικού
λόγου. «Οι γυναικειεςσπουδές
είναι για μας κομμά π του γυ
ναικείου κινήματος», λένε οι
διοργανώτριες των μαθημά
Όχι φίλοι αναγνώστες. Δεν ήταν ο Σαββόπουλος αυτός
των, «και στηρίζονται σπς ίδιες
που ακονιζόταν στη φωτογραφία του προηγούμενου
βασικές παραδοχές: τον κατά
τεύχους. Ούτε και ο Καστοριόδης. Πολύ βιαστήκατε και
φύλα κοινωνικό καταμερισμό,
δεν αναγνωρίσατε το κλασικό κούρεμα του Λαυρέντιου
την καταπίεση και την εκμε
Πάβλοδιτς Μπέρια, του δεξιού χεριού του Στάλιν. Νική
τάλλευση του γυναικείου φύ
λου από το ανδρικό».
τρια αποδείχτηκε η Μαρία Δημητροπούλου, και ο Ν.Κ.
Τα μαθήματα έχουν αρχίσει
που παρακαλείται να μας δώσει τα στοιχεία του για να
από τον περασμένο Φεβρουά
λάβει
την επιβράβευση: την ετήσια συνδρομή στο Σχολια
ριο και ο πρώτος κύκλος ήταν
στή.
αφιερωμένος σε ιδεολογικά

ΤΟ ΚΟΥΙΖ

του Αλιβερίου.
Τα έργα που παρουσιάζονται
στο «ΑΔΥΤΟ» προέρχονται
από την προσωπική συλλογή
του καλλιτέχνη και περιλαμ
βάνουν ελαιογραφία, χαρακπκά της Κατοχής και πρωτότυπα
σχέδια με μολύβι των αγωνι
στών της Εθνικής Αντίστασης.

□ Βιντεοκλίπ
• Φοιτητικές εκλογές με προ-,
παγάνδα μέσω τηλεόρασης
φέτος, κι ο γνωστός μας Στ.
Κούλογλου αναλαμβάνει να
σχολιάσει στο «Βήμα» (16/4) τα
προεκλογικά βιντεοκλίπς των
ανπμαχόμενων παρατάξεων.
Βέβαια, ο πρώην ΕΚΚΕιζής
αρθρογράφος δεν κρύβει το
θαυμασμό του για την «απλή
λογική» της ΝΔ, που «δείχνει
να νοιάζεται για τη διάλυση
των ΑΕΙ, ενώ οι αντίπαλοί της
φαίνεται μάλλον να επιχαίρουν γι’ αυτό»· ωστόσο, επειδή
καλές είναι οι ισορροπίες,
φροντίζει να καλυφθεί κι από ;
ΠΑΣΟΚ μεριά:
«Όλες οι αριστερές φοιτητι
κές παρατάξεις» γράφει «έκρι
ναν σκόπιμο να έχουν ως κεν
τρικό θέμα -θέαμά τους διαδη
λώσεις κυρίως από άλλες χώ 
ρες, κατά π ς οποίες αθώοι φοι
τητές δέρνοντατ ανηλεώς και
ποδοπατούνται ' σε μεγάλους
αριθμούς από την αστυνομία.
Είναι τέτοιο το ξύλο που πέ
φτει, ώστε έχει την εντύπωση
κανείς ότι τα «βίντεο κλιπς» αυ
τά απευθύνονμταχ σε μια τε
ράστια μάζα μαζοχιστών!«
Οπωσδήποτε, ουδόλως μας
ενδιαφέρει αν ο κ. Κούλογλου
και το «Βήμα» θεωρούν όπ η
από τηλεοράσεως πολιτική πα
ρέμβαση της Αριστερός πρέπει
να μοιάζει με διαφήμιση απορρυπανπκού - η μόνη σχέση
τους, εξάλλου, με την Αριστερά
είναι αυτή της ανοιχτής αντιπα
λότητας. Όσον αφορά όμως
την πληθώρα σκηνών αστυνο
μικής βίας «κυρίως από άλλες
χώρες», τους διαβεβατώνουμε
όπ αυτό δεν οφείλεται σε ξενο
μανία, αλλά στην απουσία απ’
το αρχείο της ΕΤ-1 κάθε ανάλο
γης σκηνής από τα καθ’ ημάς,
' πλην της πολυχρησιμοποιημένης σύγκρουσης στη Σταδίου
(1311/87). Τόσο τα επεισόδια
του 1985, μετά τη δολοφονία
του Μ. Καλτεζά, όσο και το εξί. σου αιματηρό «Πολυτεχνείο»
του 1980 λάμπουν δια της
απουσίας τους -για να μη μι
λήσουμε για π ς κατάλληλα
ακρωτηριασμένες σκηνές απ’
τη διαδήλωση για το Τσερνομπίλ (13/5/86) ή το πλήθος εκείνο
των «επιχειρήσεων αρετής»'
που η TV μας απλώς ξεχνά να
καύψει. Αναπόφευκτα λοιπόν,
καταφεύγει κανείς στη χρήση
σκηνών από την Πολωνία ή τη
Βολιβία για να μιλήσει για*
συμβαίνουν πολύ τπο χοντά
μας.
/
,
■Στο κάτω-κάτώ της γραφής,
μπορούμε να είμαστε σίγουροι'
όπ τα αρχεία της πολωνικής ή
της Βολιβιβιανής τηλεόρασης
διαθέτουν αρκετές , σκηνές
αστυνομικής Βίας από τους
δρόμους της μακρινής (γι’ αυ
τούς) Αθήνας...
Τάσος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΑΔΑ
Η ύπαρξη του «ανύπαρκτου» προβλήματος των εθνικών
μειονοτήτων εξακολουθεί να ταράζει τα νερά στη σύγχρονη
ελληνική πραγματικύτητα.
Ε Ν Ε ΙΝ Α Ι εύκολο να γράψει κανείς για ένα τέ
τοιο θέμα ταμπού, απλούστατα επειδή δεν υπάρ
χουν στοιχεία ή υπάρχουν παραποιημένα στοι
χεία. Παρόλ’ αυτά θα προσπαθήσουμε να σκιαγρα
φήσουμε την κατάσταση των εθνικών αυτών
ομάδων, επιμένοντας ιδιαίτερα στα κοινωνικά χαρακτηριστι
κά της κάθε ομάδας και στη σχέση της με την ελληνική πολι
τεία.

Δ

Ιστορικήαναδρομή
Π ριν προχωρήσουμε σ’ αυτή την ανάλυση, χρειάζεται να κά
νουμε μια ιστορική αναδρομή, για να δούμε πώς διαμορφώ
θηκε το πρόβλημα. Η εύκολη απάντηση είναι: «φταίει η επι
βουλή των ξένων». Πράγματι, η προπαγάνδα των υπό διαμόρ
φωση εθνικών κρατών (συμπεριλαμβανομένου και του ελλη
νικού), που ήθελαν να κόψουν ένα κομμάτι από την πίττα
της υπό διαμελισμό Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έπαιξε ση
μαντικό ρόλο. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πιο περίπλο
κη.
Οι κύριες εθνικές μειονότητες της Ελλάδας απτελούνται
από ομάδες που ζούσαν από παλιά στο χώρο της Βόρειας Ελ
λάδας και ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Οι υπήκοοι της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας δεν χωρίζονταν με βάση το έθνος, αλλά
με βάση τη θρησκεία. Ο ι Χριστιανοί ήταν οργανωμένοι σε
«μιλέτια», δηλαδή διοικητικές ενότητες με βάση το θρήσκευ
μα, που έχαιραν σε σημαντικό βαθμό την αυτονομία τους σε
θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, νομικό και κοινοτικό επίπεδο.
Αρχικά τα μιλέτια ήταν τρία, το «Ρουμ Μιλέτ» για τους Ορ
θόδοξους (1454), το Αρμένικο (1461) και το Εβραϊκό (περίπου
1500). Ό μω ς η κοινωνική και πολιτιστική θέση των εθνικών
ομάδων εντός του «Ρουμ Μιλέτ» δεν ήταν η ίδια. Θα μπορού
σαμε μάλιστα να μιλήσουμε για «πολιτιστικό» καταμερισμό
εργασίας», δηλ. μια ανισότιμη κατανομή εθνικών ομάδων κα
τά κοινωνικές τάξεις, απασχόληση και οικονομική εξουσία.
Κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα, οι έλληνες απέκτη
σαν κυριαρχική θέση εντός του «Ρουμ Μιλέτ», τόσο στο εμπο
ρικό, όσο και στο διοικητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα ελ
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ληνικά ήταν η γλώσσα του εμπορίου, της εκκλησίας και της
εκπαίδευσης. Οι Σλάβοι ήταν κατ’ εξοχήν αγρότες, η κύρια
εργατική δύναμη στα τουρκικά τσιφλίκια και εντελώς απο
κλεισμένοι από τα κέντρα εξουσίας. Όσον αφορά τους Βλά
χους οι κύριες μορφές δραστηριότητάς τους ήταν η ημινομαδική κτηνοτροφία, η μεταφορά εμπορευμάτων (κυρατζήδες),
η ληστεία και ο πόλεμος. Κατά το 6' ήμισυ του 18ου αι. δημιουργήθηκαν ακμαίες βλάχικες παροικίες στα εμπορικά
κέντρα όχι μόνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και
στη διασπορά. Έ τσι άρχισαν να συναγωνίζονται τη θέση των
ελλήνων.
Ό λ α αυτά έχουν σημασία και για τη λεγάμενη «εθνική συ
νείδηση». Ως τα μέσα του 19ου αιώνα είναι αμφίβολο εάν ο
απλός χωρικός είχε κάποια μορφή εθνικής συνείδησης. Τα
κύρια σημεία αναφοράς του ήταν η οικογένεια, το χωριό και
η εκκλησία. Όσοι ανήκαν στο «Ρουμ Μιλέτ» αυτοπροσδιορίζονταν ως «Ρωμιοί». Ο όρος αυτός είχε ποικίλες έννοιες. Σήμαινε κατ’ αρχήν «Χριστιανός Ορθόδοξος» και «ραγιάς», αλλά
λόγω της κυριαρχικής θέσης των ελλήνων στο εμπόριο, μπο
ρούσε να σημαίνει και απλώς «έμπορος», «μπακάλης», ή «το
κογλύφος». Για τον ίδιο λόγο ο όρος «Ρωμιός» συνεπάγεται
την αποδοχή της πολιτιστικής κυριαρχίας των ελλήνων και
η χρήση του από τους μη ελληνόφωνους δεν υποδήλωνε κατ’
αρχήν εθνική ταυτότητα, αλλά επιδίωξη κοινωνικής ανόδου.
Η κατάσταση αυτή αρχίζει να αλλάζει κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, μετά από τις μεταρρυθμίσεις G Ü L H A N E
H A T T IS E R IF και H A T T IH Ü M A Y U N , με τις οποίες παραχωρούνται ισότιμα δικαιώματα στους υπηκόους της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, ανεξάρτητα από θρήσκευμα, εθνότητα
ή γλώσσα. Α ν και δεν εφαρμόστηκαν πλήρως, οι μεταρρυθ
μίσεις αυτές γέννησαν ελπίδες, που θα αποτελέσουν την
πρώτη μαγιά για τα εθνικά κινήματα. Η πιο σημαντική ίσως
συνέπεια ήταν το τέλος του μονοπωλίου της ελληνικής ως
γλώσσας της εκπαίδευσης. Από τη δεκαετία του 1870 δημιουργούνιαι πολλά σλαβικά, βλάχικα και αλβανικά σχολεία.
Η κίνηση αυτή αντικρούεται με λυσσαλέα αντίδραση εκ μέ
ρους των ελλήνων προυχόντων. Το γεγονός αυτό συσχετίζε
ται και με τη σχετική οικονομική χειραφέτηση των Σλάβων

κατά την ίδια περίοδο, η οποία έρχεται να προστίθεται στην
αμφισβήτηση των κάποτε πανίσχυρων προνομίων των ελλήνων εκ μέρους των Βλάχων. Έ τσι οι αιματηρές συγκρούσεις
μεταξύ των ομάδων αυτών κατά τον Μακεδονικό Αγώνα -π ιο
έντονες ίσως από τις συγκρούσεις των ιδίων με τους Τούρ
κ ο υ ς- έχουν την καταγωγή τους πολύ περισσότερο στην κα
τάσταση αυτή παρά στην οποιαδήποτε «εθνική ιδεολογία».
Τέλος, θα πρέπει να πούμε κάτι για την εθνολογική σύνθε
ση. Α ν οι έλληνες κυριαρχούσαν στο πολιτιστικό, οικονομικό
και διοικητικό επίπεδο, το ίδιο δεν ισχύει για την αριθμητική
τους δύναμη. Δεν θα σας κουράσουμε με στατιστικά στοιχεία,
τα οποία είναι εξάλλου αναξιόπιστα, αλλά παίρνοντας σαν
6άση τις περιγραφές ξένων περιηγητών ως πιο αμερόληπτη
πηγή, ο εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας κατά τα τέλη
του 19ου αιώνα φαίνεται σαν ένα μωσαϊκό εθνοτήτων με ορι
σμένες κηλίδες πιο συμπαγών πληθυσμών; Αλβανοί στη Δυ
τική Ήπειρο, Βλάχοι στην Πίνδο, Τούρκοι στο θεσσαλικό
κάμπο και στη λωρίδα Σέρρες-Δράμα, και Σλάβοι βόρεια της
Εγνατίας Οδού και στην περιοχή Φλώρινας και Καστοριάς.
Στην ύπαιθρο βόρεια της Καστοριάς ο ελληνικός πληθυσμός
ήταν μειοψηφία. Όπως έγραφε ο Brailsford το 1906; «Μπο
ρείς να ταξιδέψεις επί εβδομάδες χωρίς να συναντήσεις ένα
χωρικό, όπου ομιλείται άλλη γλώσσα από τα βουλγάρικα ή
αρβανίτικα» (M A C E D O N IA , σ. 87). Οι έλληνες κυριαρχού
σαν μόνο στη Νότια Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στη Θάσο,
στα παράλια, καθώς και στις πόλεις, όπου κατοικούσαν επί
σης Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένηδες και Τσιγγάνοι. Σε ορισμέ
νες πόλεις όμως το ελληνικό στοιχείο ήταν πάλι στη μειοψη
φία. Στη Θεσσαλονίκη π.χ. το 80% των κατοίκων ήταν
Εβραίοι. Οι «Έλληνες» του Μοναστηριού ήταν κυρίως Βλά
χοι που εγκαταστάθηκαν εκεί μετά από την καταστροφή της
Μοσχούπολης. Η Καστοριά ήταν ελληνική, αλλά στη Φλώρι
να ο επίσκοπος αναγκαζόταν να κάνει τη λειτουργία στα
τούρκικα, γιατί ήταν όλοι σλαβόφωνοι (BRAILSFORD, σ.
197). Στα Γιαννιτσά έμεναν Σλάβοι και Τούρκοι, ενώ οι μόνοι
έλληνες ήταν ο επίσκοπος και ο δάσκαλος (M A C K EN ZIE,
TR A V ELS IN T H E S LA V O N IC PROVINCES OF
T U R K E Y 1877,94). Η κατάσταση αυτή άλλαξε μόνο μετά το
1922 με την ανταλλαγή πληθυσμών και την εγκατάσταση
των προσφύγων.

Ο
ιεθνικέςμειονότητεςστηνΕλλάδα
01 Α ρ μ έν ιο ι έφτασαν στην Ελλάδα (50.000) μαζί με τους έλ
ληνες πρόσφυγες το 1922, εγκαταστάθηκαν κυρίως στις πό
λεις και ακολούθησαν περίπου την ίδια πορεία με τους υπό
λοιπους πρόσφυγες, πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα δεν αν
τιμετωπίζουν πλέον προβλήματα ενσωμάτωσης στην ελληνι
κή κοινωνία. Αρκετοί έφυγαν και πριν και μετά τον πόλεμο
για τη Σοβιετική Αρμενία.
Η Ε β ρ α ϊκ ή Κ οινότη τα συγκροτήθηκε στις αρχές του
16ου αιώνα από Εβραίους που έφυγαν λόγω διωγμών από την
Ισπανία και την Ιταλία. Εγκαταστάθηκαν σε πόλεις, ιδιαίτερα
στα Ιωάννινα, στην Κέρκυρα και στη Θεσσαλονίκη. Η κοι
νότητα χαρακτηριζόταν από έντονη ταξική διαστρωμάτωση:
η ανώτερη τάξη ήταν πάμπλουτη και τελείως εξευρωπαϊσμένη, ενώ η κατώτερη είχε αυξημένη ταξική συνείδηση και
πρωτοστάτησε στη γέννηση του ελληνικού και βαλκανικού
εργατικού κινήματος. Ο ι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης έγιναν
θύματα αντισημητικών εκδηλώσεων κατά την κατάληψη της
πόλης το 1912 και ξανά κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1920.
Μετά την Κατοχή και την επιβολή της «τελικής λύσης» από
τα χιτλερικά στρατεύματα επέζησαν μόνο 10.000 από τους
60.000.
Η ύπαρξη των Τ σ ιγ γά ν ω ν τεκμηριώνεται στα Βαλκάνια
από τον 14ο αιώνα. Εκτός από τους μουσουλμάνους της Θρά
κης (Τουρκόγυφτοι) που έχουν μόνιμη κατοικία, οι υπόλοι
ποι Τσιγγάνοι, χριστιανοί από θρήσκευμα, είναι μετακινού
μενοι (85% του συνόλου), πράγμα που οφείλεται κυρίως στην
επαγγελματική τους δραστηριότητα (μικροπωλητές, τεχνίτες,
μουσικοί). Επίσημα οι Τσιγγάνοι υπολογίζονται σε 25.000,
αλλά σ’ αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι μετακινού
μενοι. Η Ένωση Τσιγγάνων υπολογίζει τον συνολικό αριθμό
σε 150.000. Οι Τσιγγάνοι έχουν έντονα το αίσθημα της διαφο
ράς που οφείλεται τόσο στις διαφορετικές παραδόσεις τους
(φυλετική οργάνωση, μητριαρχικές αντιλήψεις), όσο και στις
ρατσιστικές εκδηλώσεις εις βάρος τους. Μεταξύ τους μιλούνε
τη δική τους γλώσσα, τη ρομανί. Τα κυριότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν είναι η εκπαίδευση και η στέγαση. Το

ποσοστό φοίτησης των παιδιών τους ανέρχεται μόνο σε 1520%, οι υπόλοιποι είναι αγράμματοι. Το κράτος δεν έχει λάβει
κανένα μέτρο για την εκπαίδευση των μετακινούμενων Τσιγ
γάνων (π.χ. με κινητά σχολεία) και συχνά ο ντόπιος πληθυ
σμός αντιδρά στην εγγραφή τους στα ελληνικά σχολεία. Είναι
η ομάδα που είναι λιγότεροι ενσωματωμένη στην ελληνική
κοινωνία και αντιμετωπίζεται εχθρικά από το σύνολο σχεδόν
του πληθυσμού.
Ο ι υπόλοιπες μειονότητες αποτελούνται κυρίως από γεωργοκτηνοτροφικούς πληθυσμούς που ζουν σε συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή. Α ς ξεκινήσουμε την περιοδεία μας αυ
τής της «άλλης Ελλάδας» προχωρώντας από τα Δυτικά προς
τα Ανατολικά.
Ο ι Α λβα νό φ ω νοι διακρίνονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη
ομάδα, οι λεγόμενοι Αρβανίτες, εγκαταστάθηκαν στη Νότια
Ελλάδα από τον 14ο αιώνα, κυρίως στην Α ττική, Βοιωτία,
Πελοπόννησο, Εύβοια και στα νησιά του Σαρωνικού. Έπαι
ξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους
(τζάκια Πελοποννήσου, Ύδρας, Σπετσών) και πολλές πολιτικοστρατιωτικές προσωπικότητες της πρόσφατης ελληνικής
ιστορίας κατάγονται από την κατηγορία αυτή. Λόγω της
πρόσβασής της στον κρατικό μηχανισμό, η ομάδα αυτή ενσω
ματώθηκε αρκετά εύκολα και έκλινε παραδοσιακά υπέρ των
συντηρητικών πολιτικών επιλογών, αν και είχε διασυνδέσεις
και με το βενιζελικό πολιτικό κόσμο. Σήμερα οι Αρβανίτες
υπολογίζονται επίσημα σε 20.000, αλλά ο πραγματικός τους
αριθμός πρέπει να κυμαίνεται γύρω στις 100.000. Η αρβανίτικ η γλώσσα (της οποίας υπάρχουν γραπτά τεκμήρια από το
1462) είναι αρκετά διαδομένη, κυρίως ανάμεσα στους γεροντότερους, αλλά η επιβίωσή της απειλείται, εφόσον δεν διδά
σκεται στα σχολεία. Υπάρχουν δύο σύλλογοι και ένα περιοδι
κό (Μπέσα), που ασχολούνται κυρίως με τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η δεύτερη ομάδα των Αλβανόφωνων είναι οι μουσουλμά
νοι Τσ ά μ η δ ες της Δυτικής Ηπείρου. Πρόκειται για γεωργι
κούς πληθυσμούς που κατοικούν κοντά στα αλβανικά σύνο
ρα και έμειναν εκτός του αλβανικού εδάφους κατά τη χάραξη
των συνόρων μετά το Βαλκανικό Πόλεμο. Ενώ περίπου
60.000 μουσουλμάνοι Αλβανοί στάλθηκαν στην Τουρκία κα
τά την ανταλλαγή πληθυσμών, η ομάδα αυτή (περίπου
100.000 το 1937) παρέμεινε στην Ελλάδα, όπως και οι Τούρ
κοι της Δ. Θράκης, για να ασκηθεί πίεση στην Αλβανία και
στην Τουρκία για τα δικαιώματα της εκεί ελληνικής μειονό
τητας. Ο ι Τσάμηδες χωρίζονταν κοινωνικά σε μπέηδες τσι
φλικάδες και σε κολλίγους. Ό τα ν απαλλοτριώθηκαν τα τσι
φλίκια με την αγροτική μεταρρύθμιση, οι μεν μπέηδες στρά
φηκαν προς την Αλβανία, όπου τα τσιφλίκια διατηρήθηκαν,
ενώ οι πρώην κολλίγοι μετατράπηκαν σε μικροϊδιοκτήτες και
εντάχθηκαν στο Βενιζελικό μπλοκ. Δεν γνωρίζουμε τίποτα
για τη σημερινή κατάστασή τους.
Προχωρώντας νοτιοανατολικά θα βρούμε τους Β λά χους ή
Α ρ ουμά νο υς, όπως αυτοπροσδιορίζονται. Πρόκειται για
πληθυσμό ημινομαδικών κτηνοτροφών, που η ύπαρξή του
στα Βαλκάνια τεκμηριώνεται από τον 6ο αιώνα, και ομιλεί
λατινογενή γλώσσα συγγενική με τα ρουμάνικα. Γραπτά
κείμενα στη γλώσσα αυτή υπάρχουν από τον 18ο αιώνα. Οι
Αρουμάνοι είχαν κάποτε και ένα δικό τους αυτόνομο κράτος,
το κράτος της Μεγάλης Βαλαχίας (1050-1350) που κάλυπτε
τη Θεσσαλία, την Πίνδο και τη N ona Μακεδονία. Είναι μια
μειονότητα, που ανπμετώπισε σχετικά λιγότερα προβλήματα,
γιατί είναι πολύ ευέλικτη τόσο στη μορφή οργάνωσης, όσο
και στην οικονομική δραστηριότητα.
Στην κατ’ εξοχήν δραστηριότητα της, την κτηνοτροφία, εί
ναι οργανωμένη στο τσελιγκάτο, που είναι ένας ιδιόμορφος
τύπος συνεταιρισμού μεταξύ μεμονωμένων κτηνοτροφών. Η
περίοδος ακμής των Βλάχων ήταν ο 18ος αιώνας, όταν έβρι
σκαν απέραντους βοσκότοπους στα τσιφλίκια του θεσσαλικού
κάμπου και ανθούσε το διαβαλκανικό εμπόριο, που το εξα
σφάλιζαν κυρίως οι Βλάχοι κυρατζήδες. Αλλά οι Βλάχοι εί
χαν πάντα και δευτερεύοντες πόρους ζωής. Έ νας τέτοιος
κλάδος ήταν η ληστεία και το αρματολίκι. Μερικοί από τους
mo γνωστούς κλεφταρματολούς και ηγέτες της ελληνικής
επανάστασης ήταν Βλάχοι (Ζήδρος, Βλαχάβας, Νικοτσάρας,
Λαζαίοι). Εξάλλου και για τον Ρήγα Φεραίο λέγεται ότι ήταν
βλαχικής καταγωγής. Μ ια δεύτερη πηγή εισοδήματος ήταν η
μεταφορά εμπορευμάτων και το εμπόριο. Τα κεφάλαια που
συσσωρεύτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο επέτρεψαν σπς βλαχικές κοινότητες αφενός να αναπτύξουν την οικιακή τους βιο
τεχνία σε βιομηχανική (τυροκομεία, υφαντουργεία, ξυλουρ-
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γική) και αφετέρου να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Έτσι,
όταν η κτηνοτροφία μπήκε σε κρίση μετά το 1880, με τους
πολέμους και το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των ορεινών
βοσκότοπων και των χειμαδιών, στράφηκαν προς άλλες δρα
στηριότητες. Επειδή οι βοσκότοποι απαλλάχτηκαν αρχικά
από την αγροτική μεταρρύθμιση, αρκετοί Βλάχοι μετατράπη
καν σε τσιφλικάδες. 'Αλλοι έγιναν έμποροι, επιστήμονες ή
συνέχισαν το επάγγελμα του αγωγιάτη. Οι φτωχότεροι απλώς
περιόρισαν τα κοπάδια τους ή έγιναν αγρότες.
Ως προς τη σχέση τους με την ελληνική κοινωνία, μπορού
με να παρατηρήσουμε τα εξής. Οι τσελιγκάδες είχαν πάντα
πελατειακές σχέσεις με τους έλληνες προύχοντες, πράγμα
που τους χρειαζόταν για την εξασφάλιση βοσκοτόπων και τη
διάθεση των προϊόντων. Αυτό, μαζί με την προνομιούχα εμ
πορική και πολιτιστική θέση τους σε σύγκριση με άλλες μειο
νότητες, τους έκανε να αισθάνονται πιο κοντά στα ελληνικά
πράγματα. Πράγματι, χωρίς την υποστήριξη των Βλάχων, η
ελληνική επιρροή στη Μακεδονία στις αρχές του αιώνα θα
ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Παρόλ’ αυτά αναπτύχθηκε και
ανάμεσα στους Βλάχους ένα εθνικιστικό κίνημα με πρωτο
στάτη τον Απόστολο Μαργαρίτη από το Μοναστήρι (1870).
Βλάχικα σχολεία δημιουργήθηκαν από το 1864 και με πιο έν
τονο ρυθμό μετά το 1905 όταν οι Βλάχοι περιλήφθηκαν σε
ξεχωριστά μιλέτι. Τα σχολεία αυτά είναι τα μόνα «αλλόφωνα»
σχολεία που διατηρήθηκαν από το ελληνικό κράτος και επι
βίωσαν μέχρι την Κατοχή. Παρά τη σταθερή φιλελληνική
στάση τους, οι Βλάχοι δεν αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη
στοργή από το ελληνικό κράτος. Κατά τη διάρκεια του Μ ακε
δονικού Αγώνα, οι ένοπλες συμμορίες των Μακεδονομάχων
επιτέθηκαν συχνά στα βλάχικα καραβάνια. Η αγροτική με
ταρρύθμιση και η επιβολή του καπιταλιστικού τρόπου παρα
γωγής στη γεωργία σήμαινε το τέλος της μεγάλης κτηνοτρο-,
φίας, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα των Βλάχων να
στραφεί προς το αντιβενιζελικό μπλοκ. Το ελληνικό κράτος
δεν έλαβε κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ιδιαί
τερων προβλημάτων της ομάδας αυτής και για την ομαλή εν
σωμάτωσής της. Το ότι επιβίωσε και βρήκε τη θέση της στην
ελληνική κοινωνία το οφείλει κυρίως στις δικές της δυνά
μεις. Έ να πρόσφατο παράδειγμα είναι η ανάπτυξη του Μ ε
τσόβου με τα κεφάλαια του Αβέρωφ. Σήμερα οι Βλάχοι υπολο
γίζονται σε 200.000, έχουν 25 συλλόγους στην Ελλάδα και 1
στο εξωτερικό, που οργανώνουν παγκόσμια συνέδρια και
προωθούν τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των
Βλάχων.
Οι Σ λα β ο μ α κεδ ό νες κατοικούν προς τα βόρεια σύνορα

Το ΚΚΕ για τη μειονότητα
Γ ια τα μ ειο ν ο τικ ά ζητήμα τα υπ άρχουν σ υνήθω ς δύο λ ο γ ικ ές αντιμετώ πισης: η μ ία είν α ι
η αποσιώπηση κ α ι η ά λλ η η κινδυ νο λο γο ύσ α π ρακτορολογία. Έ ν α κ ε ίμ ε ν ο που είδ ε
πρόσφατα το φω ς της δημοσιότητας τις α ρ ν είτα ι κ α ι τις δύο. Π ρ ό κ ειτα ι γ ια μ ία π ράγματι
το λ μ η ρ ή δ ια κ ή ρ υ ξη της Επ ιτροπ ής Α ν α το λ υ τή ς Μ α κ εδ ο ν ία ς-Θ ρ ά κη ς το υ Κ Κ Ε , που α να 
γ ν ω ρ ίζει τα π ροβλήματα της μειονότητας κ α ι διατυπ ώ νει ο ρισ μ ένες π ροτάσεις γ ια τη λ ύσ η
τους.
Τ ο κ είμ εν ο , που σ η μειω τέον ε ίν α ι δίγλω σσο, ξε κ ιν ά ε ι μ ε τη διαπίστωση ότι «οι μ έχρι

σήμ ερα κυ β ερ ν ή σ εις, τόσο τη ς Ν .Δ . όσο κ α ι το υ Π Α Σ Ο Κ , μ ε τη ν π ο λιτικ ή π ο υ εφ ά ρμ οσ α ν
δ ε ν ή τ α ν κ α ι δ ε ν ε ίν α ι σ ε θέσ η να α ντιμ ετω π ίσουν τα προβλήματα», κ α ι διατυπ ώ νει την
άπ οψ η ότι *σ ήμ ερα ε ίν α ι επ ιτα κ τικ ή α ν ά γ κ η να π ρ ο ω θη θο ύν λ ύ σ ε ις π ο υ θα κ α το χ υ ρ ώ 
ν ο υ ν τυπ ικά κ α ι ο υ σ ια σ τικ ά τα δ ικα ιώ μα τα τη ς Μ ειονότητας».
Η Επιτροπή Α . Μ α κεδ ο ν ία ς-Θ ρ ά κ η ς το υ Κ Κ Ε υπ οστηρίζει οπ πρέπει «να σ β ή σ ο υ ν οι
π ρ ο κ α τα λ ή ψ εις κ α ι να μ π ει φραγμ ός στο σωβινισμό». Χ ρ εια ζό μ α σ τε, λ έει,. «μ ία π ο λιτική
π ο υ θ α ε ν τά σ σ ει ισότιμ α τη Μ ειο ν ό τη τα σ τη ν π α ρ α γ ω γ ικ ή κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ή δ ια δικα σ ία , π ου
θ α σ έβ ετα ι π ς θ ρ η σ κ ευ τικ ές α νά γκες, τα έθιμ α κ α ι τις π αρα δόσ εις τους...»
Σ τα π λαίσια α υτή ς της λ ο γ ικ ή ς το κ είμ εν ο κ α τα θ έτει κ α ι μ ε ρ ικ έ ς προτάσεις γ ια τη ν κ α 
τοχύρω ση της ισότητας στην π αιδεία γ ια τα π αιδιά της μουσ ο υλμ α νική ς μειονότητας, υπο
σ τη ρ ίζει τη ν εισ α γω γή ειδ ικ ώ ν μ α θη μ ά τω ν στην το υ ρ κ ικ ή γλώ σσα, ζη τά ει κατοχύρω σ η
του δ ικα ιώ μα τος κ α το ικ ία ς κ α ι θεω ρ εί επ ιτα κτική α ν ά γ κ η τη λ ή ψ η άμεσω ν μέτρω ν γ ια
τη βελτίω ση τω ν σ υ ν θη κ ώ ν ζωής.
Κ αταλήγο ντα ς, η δ ια κ ή ρ υ ξη το υ Κ Κ Ε επ ισ η μ α ίνει *ό π μ ια σ ειρ ά άδυτω ν π εριορισμ ώ ν

σ τη ν α π ό κτη σ η α δ ειώ ν ά σ κ η σ η ς επ αγγέλμ ατος, α δ ειώ ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς τρ α κτέρ , επ α γ γ ε λ 
μ α τικ ώ ν α υ το κ ιν ή τω ν κ .α . π ρέπ ει να σταμ ατήσουν. Το γ εγο νό ς όπ οι μ έχ ρ ι τώ ρα κ υ β ε ρ 
ν ή σ εις α ντιμ ετώ π ιζαν κ α ι α ντιμ ετω π ίζουν τέτο ια π ροβλήμ ατα μ ε γνώ μονα τη ν απ όκτηση
ε κ λ ο γ ικ ή ς π ελα τεία ς, δ είχ ν ει από μ ια ά λ λ η π λ ευ ρ ά πω ς δ ε ν σ υ ν τρ έχ ο υ ν λ ό γ ο ι δ ια τή ρ η σ η ς
τέτο ιο υ είδ ο υ ς δ ια κ ρ ίσ εω ν σ ε έ λ λ η ν ε ς πολίτες».
Σ η μ α ν τικ ές διαπιστώ σεις, που ελάχισ τα, α ν όχι κ α θ ό λ ο υ , σ υ ν η θ ίζετα ι ν α διατυπ ώ νονται
σ ε α νώ τερ α κ ο μ μ α τικ ά κ λ ιμ ά κ ια του Κ Κ Ε . Α ρ κ ε ί, βέβαια, ν α μ η ν γ ίν ο ν τα ι κ ι α υτές μ ε
γνώ μονα τη ν απόκτηση εκ λ ο γ ικ ή ς π ελατείας.
Σ.
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της χώρας σε μια λωρίδα που εκτείνεται από την ΚαστοριάΦλώρινα προς την Έδεσσα, Σέρρες και Δράμα. Στα τεύχη 71
και 72 του Σ Χ Ο Λ ΙΑ Σ Τ Η γράψαμε διεξοδικά για τα σοβαρά
προβλήματα της μειονότητας αυτής σήμερα. Εδώ θα αναφερ
θούμε κυρίως στη διαδικασία ενσωμάτωσής της στο ελληνικό
κράτος. Όπως έδειξε ο Καραβίδας στα «Αγροτικά» του, ένα
θέμα κλειδί για να καταλάβουμε τα προβλήματα που παρου
σιάστηκαν κατά την περίοδο αυτή, είναι ο τρόπος κοινωνικής
οργάνωσης των Σλάβων, η λεγάμενη «πάτριά» η ZADRUGA,
που συναντάται σε όλους τους Σλάβους των Βαλκανίων. Ε ί
ναι μια μορφή σύνθετης οικογένειας, που αποτελείται από 2060 μέλη και είναι, όπως γράφει ο Καραβίδας «εν μέσω εικοστί
αιώνι χαρακτηριστική επιβίωση μιας μικροσκοπικής κλει
στής και αυτάρκους οικονομίας». Το προτέρημα του σχηματι
σμού αυτού είναι ότι διαθέτει πολλά και φτηνά εργατικά χέ
ρια τα οποία διαθέτει κατάλληλα, συμπληρώνοντας τα κυρίως
γεωργικά έργα με κτηνοτροφική και χειροτεχνική εργασία.
Εκτός από την οικονομική λειτουργία η πάτριά παίζει σημαν
τικό ιδεολογικό ρόλο, εφόσον, ως κλειστός σχηματισμός, συμ
βάλλει στη διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων, της
γλώσσας και της συνοχής. ΓΓ αυτό ακριβώς το λόγο, όπως
ομολογεί ο ίδιος ο Καραβίδας, ως το 1930 η ελληνική κυβέρ
νηση δεν μπόρεσε να εξελληνίσει τους πληθυσμούς αυτούς.
Πώς ήταν λοιπόν η κατάσταση στην περιοχή της Φλώρινας
στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας; Η εύφορη πεδιάδα
ανήκε στους Μουσουλμάνους τσιφλικάδες, όπου οι σλάβοι
χωρικοί δούλευαν τα κτήματα των μπέηδων. Έ να μικρότερο
ποσοστό έμενε σε κεφαλοχώρια στις πιο άγονες ορεινές περιο
χές. Η επανάσταση του IL IN D E N του 1903 είχε σαν κύριο
σκοπό την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και το μοίρασμα
της γης στους ακτήμονες. Η επανάσταση απέτυχε, αλλά από
το 1903 οι κολλίγοι άρχισαν να αγοράζουν κτήματα από τους
μπέηδες, κυρίως με εμβάσματα από την Αμερική. Ό τα ν ήρ
θαν λοιπόν οι πρόσφυγες, το ελληνικό κράτος κήρυξε παρά
νομες τις αγορές αυτές και μοίρασε τη γη εξίσου (τουλάχιστο
θεωρητικά) σε γηγενείς και πρόσφυγες. Το σύστημα αυτό, αν
και μπορεί να φανεί δίκαιο ως προς την αποκατάσταση των
προσφύγων, εντούτοις ζημίωνε τους γηγενείς, επειδή η κάθε
οικογένεια αποτελούνταν από πολλά ζεύγη και δεν τους έφτα
νε ο ένας κλήρος. Η λύση που πρότεινε ο Καραβίδας, αν και
απέβλεπε στον ίδιο σκοπό με την ελληνική κυβέρνηση, δηλα
δή τη διάλυση των συμπαγών σλαβικών σχηματισμών και
την αλλοίωση της εθνολογικής σύνθεσης, θα είχε ίσως επι
τρέψει μια ομαλότερη ενσωμάτωσή τους στην, ελληνική κοι
νωνία. Πρότεινε τη διάλυση («φλεβοτομία») της πάτριάς με
την λήψη κοινωνικών μέτρων, όπως η παροχή οικίας, γης,
εργαλείων και πιστώσεων σε νεαρά ζεύγη ακτημόνων που
θέλουν την ανεξαρτησία τους, και την εγκατάστασή τους νο
τιότερα. Τελικά η πάτριά υποχώρησε από μόνη της με την εμπορευματοποίηση και τον εκχρηματισμό του αγροτικού το
μέα, αλλά υπό πολύ mo δυσβάστακτους όρους για το γηγενή
πληθυσμό. Το αποτέλεσμα ήταν η μαζική μετανάστευση του
σλαβικού πληθυσμού προς Καναδά και Αυστραλία, εξέλιξη
που την ενθάρρυνε εξάλλου το ελληνικό κράτος.
Σε άλλες περιοχές τα προβλήματα των Σλαβομακεδόνων
ήταν διαφορετικά, αλλά παντού παρατηρείται η έλλειψη κοι
νωνικών μέτρων για τη λειτουργική αφομοίωση της μειονό
τητας στην ελληνική κοινωνία. Αντίθετα, παντού παρουσιά
ζεται η ίδια εχθρική στάση, η ίδια πολιτική βίαιου εξελληνιμού, η ίδια απαγόρευση κάθε ιδιαίτερης πολιτιστικής εκδή
λωσης. Έ τσι δεν πρέπει να μας εκπλήσσει ότι οι Σλαβομακε
δόνες αντιμετώπισαν το ελληνικό κράτος με την ίδια εχθρική
στάση. Στο πολιτικό επίπεδο στρέφονται στο αντιβενιζελικό
μπλοκ, σε αντιπαράθεση με τους πρόσφυγες, ενώ ένα μικρό
τμήμα υποστηρίζει το Κ Κ Ε . Το χρονικό διάστημα 1943-49
ήταν η μόνη περίοδος κατά την οποία λήφθηκαν κάποια μέ
τρα υπέρ της μειονότητας, πράγμα που οδήγησε στη μαζική
στροφή της προς την Αριστερά. Ό σοι Σλαβομακεδόνες είχαν
την ατυχία να παραμείνουν στην Ελλάδα μετά την ήττα του
Δημοκρατικού Στρατού διώχτηκαν λυσσαλέα από το μετεμφυλιακό καθεστώς, με αποτέλεσμα νέο κύμα μετανάστευσης.
Σήμερα η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως στις ανατολικότερες
περιοχές, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή της Φλώρινας η μειο
νότητα καταπιέζεται έντονα.
Μας μένουν οι μουσουλμανικές μειονότητες των Πομάκων
και των Τούρκων της Δ. Θράκης. Οι Π ο μ ά κ ο ι είναι ένας αρ
χαίος λαός που κατοικεί στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης
και εξισλαμίστηκε το 17ο αιώνα. Μιλούν μια ιδιόμορφη
γλώσσα συγγενική προς τα βουλγάρικα. Έ χουν ιδιαίτερη

εθνική συνείδηση και αισθάνονται εχθρικοί και προς τους
Βουλγάρους και προς τους Τούρκους. Το 1878 οι Πομάκοι
ίδρυσαν ανεξάρτητη και αυτόνομη Δημοκρατία από 21 χω
ριά, η οποία διαλύθηκε όταν η περιοχή προσαρτήθηκε στη
Βουλγαρία το 1885.
Σήμερα οι Πομάκοι είναι περίπου 20.000, χαρακτηρίζονται
από παραδοσιακή μορφή οργάνωσης και ασχολούνται με την
μονοκαλλιέργεια του καπνού. Είναι μια φτωχή περιοχή με
μέση ιδιοκτησία 6,5 στρέμματα (στοιχεία του 1967). Η κοινω
νική τους οργάνωση χαρακτηρίζεται από τον αυστηρό κατα
μερισμό εργασίας μεταξύ αντρών και γυναικών και την έντο
νη καταπίεση του γυναικείου φύλου. Έ χουν εξαιρετικά χα
μηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μια που η εκπαίδευση συνίσταται κυρίως στην αποστήθιση του Κορανιού στα αραβικά, μια
γλώσσα που δεν γνωρίζουν.
Οι Τ ο ύ ρ κ ο ι της Δ. Θράκης εξαιρέθηκαν από την ανταλλα
γή πληθυσμών Βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης (1923). Ε ί
ναι η μόνη μειονότητα που είναι επίσημα αναγνωρισμένη
βάσει της ίδιας Συνθήκης. Παρόλ’ αυτά τα προβλήματα της
ομάδας αυτής δεν είναι λιγότερα από εκείνα των μη αναγνω
ρισμένων μειονοτήτων, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.
Ο ι Τούρκοι αυτοί ήταν ανέκαθεν αγρότες, που ζούσαν υπό
μεσαιωνικές δομές κατοχής της γης. Η εξουσία των μπέηδων
δεν θίχτηκε από τις εκσυγχρονιστικές επιπτώσεις της επανά
στασης των Νεόχουρκων. Ο ι ενδομειονοτικές συγκρούσεις
γύρω από το θέμα αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα η πλειοψηφία
των φτωχών Τούρκων αγροτών να στραφεί προς το Βενιζελισμό. Το ελληνικό κράτος, αντί να εκμεταλλευθεί τη μοναδική
αυτή ευκαιρία να κερδίσει με το μέρος του τον πληθυσμό αυ
τό, απαγόρευσε στους Τούρκους να αποκτούν νέους τίτλους
ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα οι νέες ιδιοκτησίες να έρχονται
στα χέρια των ελλήνων. Από την άλλη μεριά οι απόγονοι των
μπέηδων παρέμειναν κυριαρχική δύναμη, και κατά την
αγροτική μεταρρύθμιση εκσυγχρόνισαν τις επιχειρήσεις τους
κατά το καπιταλιστικό πρότυπο. Ό τα ν μετά το 1955 πολλοί
απ’ αυτούς έφυγαν προς την Τουρκία, το ελληνικό κράτος ευ
νόησε την εγκατάσταση Σαρακατσάνων, οι οποίοι είχαν κε
φάλαια από εμπορικές δραστηριότητες. Η ίδια πολιτική συνε
χίζεται το 1965, όταν ενεργοποιείται ένας Μεταξικός νόμος
του 1938, βάσει του οποίου απαγορεύεται η μεταβίβαση πε
ριουσίας από έλληνα πολίτη σε μουσουλμάνο και η ανέγερση
και επισκευή οικοδομών. Ό λ α αυτά συντελούν στην προλε
ταριοποίηση των Τούρκων, πολλοί φεύγουν και εκτός Θρά
κης σε αναζήτηση απασχόλησης ως ανειδίκευτο (και φτηνό)
εργατικό δυναμικό. Στο πολιτικό επίπεδο το αποτέλεσμα είναι
η στροφή των Τούρκων προς τον αντιβενιζελισμό κατ’ αρχήν
και στη συνέχεια προς την εθνικιστική προπαγάνδα του
τουρκικού κράτους. Κ αι ρωτάμε: ποιος φταίει για την επίδρα
ση του τουρκικού προξενείου ανάμεσα στους Τούρκους της
Δ. Θράκης;
Τα σημερινά προβλήματα της μειονότητας είναι αναρίθμη
τα. Οι Τούρκοι της Θράκης έχουν το μικρότερο κατά κεφαλήν
εισόδημα σε όλη την Ελλάδα, τα λιγότερα αυτοκίνητα και άλ
λα καταναλωτικά αγαθά, στην ύπαιθρο μένουν στα φτωχότε
ρα ορεινά μέρη, έχουν τη λιγότερη γη και δουλεύουν συχνά
σαν εργάτες γης στα κτήμάτα των ελλήνων, ενώ το αντίθετο
δεν συμβαίνει. Σ ' αυτά προστίθενται ακόμα η δυσκολία από
κτησης βασικών προϋποθέσεων μιας ανθρώπινης ζωής (ένα
ανθρώπινο σπίτι, το δικαίωμα στην πόλη, κοινωνική ασφάλι
ση, δάνεια, ακόμα και δίπλωμα οδήγησης), η δυσκολία πρόσ
βασης στο δημόσιο, τα εκπαιδευτικά προβλήματα (έλλειψη βι
βλίων και δασκάλων, μη αναγνώριση διπλωμάτων τουρκι
κών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υποχρεωτικές εξετάσεις για
το γυμνάσιο) και τα προβλήματα πολιτικής αντιπροσώπευσης
(ο Μουφτής διορίζεται από το ελληνικό κράτος). Τελικά τα
μόνα δικαιώματα που τους απομένουν είναι η θρησκευτική
ελευθερία και η χρήση της γλώσσας τους στο σχολείο και στα
μαζικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά τι να τα κάνουν, όταν δεν
έχουν όλα τα άλλα;

Συμπεράσματα
Η περιήγησή μας στην «άλλη Ελλάδα» μας έδειξε ότι η χώρα
μας είναι πολύ λιγότερο ομοιογενής απ’ ό,τι παρουσιάζεται
συνήθως, έστω και αν το σύνολο αχεδόν των μελών των μειο
νοτήτων αισθάνονται έλληνες πολίτες και ταυτίζουν τη μοίρα
τους με εκείνη της Ελλάδας. Είναι θλιβερό να διαπιστώσει
κανείς ότι ο πολιτιστικός αυτός πλούτος δεν μπόρεσε να γίνει
αναπόσπαστο κομμάτι του νεοελληνικού πολιτισμού. Α ντίθε

τα, η σταθερή πολιτική των ελληνικών αρχών απέναντι στα
ιδιαίτερα αυτά πολιτιστικά στοιχεία ήταν είτε να τα εξαφανί
σει, είτε να τα ιδιοποιηθεί, παρουσιάζοντάς τα σαν ελληνικά.
Ά λ λ η θλιβερή διαπίστωση είναι το γεγονός ότι όλες οι μειο
νότητες αυτές επί Τουρκοκρατίας είχαν, τουλάχιστον στο πο
λιτιστικό επίπεδο, μεγαλύτερη ελευθερία απ’ ό,τι έχουν τώρα.
Στο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο παρατηρούμε ότι οι περισ
σότερες μειονότητες ζούσαν σε οικονομικά καθυστερημένες
περιοχές με προκαπιταλιστικές μορφές κοινωνικής οργάνω
σης και ότι το ελληνικό κράτος, ακολουθώντας μια κοντό
φθαλμη πολιτική με εθνικιστικά και μόνο κριτήρια, στάθηκε
ανίκανο να ενσωματώσει τις ομάδες αυτές λειτουργικά στον
κορμό της ελληνικής κοινωνίας. Ό λες οι μειονότητες δεν
βρίσκονται στην ίδια θέση, οι Βλάχοι και Αρβανίτες βρίσκον
ται σε κάπως καλύτερη κατάσταση για τους ιστορικούς λό
γους που αναφέραμε, ενώ οι Σλαβομακεδόνες, οι Τούρκοι και
οι Τσιγγάνοι υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπίεση. Είναι
πλέον σαφές ότι η λήψη άμεσων μέτρων είναι επιτακτικό κα
θήκον. Εάν η Ε Ο Κ καταφέρει να θεσπίσει σχετική νομοθεσία
με δεσμευτική ισχύ, η Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη να λά
βει κάποια μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αφορούν όλες
τις μειονότητες που περιγράψαμε (εκτός από τους Τσιγγά
νους, για τους οποίους θα θεσπιστεί ειδική κοινοτική νομοθε
σία) γιατί όλες αποτελούν «εθνότητα» σύμφωνα με τον ορισμό
του Σχεδίου Χάρτη των εθνικών μειονοτήτων. Σύμφωνα με
το κείμενο αυτό, εθνότητα είναι το σύνολο των πολιτών κρά
τους μέλους που είναι από πολλές γενεές εγκατεστημένοι
στην επικράτεια, εμφανίζουν κοινά εθνικά, θρησκευτικά ή/
και γλωσσικό χαρακτηριστικά, έχουν ιδιαίτερη πολιτισμική
ταυτότητα και αποτελούν μειονότητα σε σχέση με το συνολι
κό πληθυσμό της χώρας.
Στο πολιτιστικό επίπεδο θα πρέπει να αρθούν αμέσως όλες
οι διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων και ιδιαίτερα να
προωθηθεί η διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας, έστω αρ
χικά από συλλόγους, μια και η εθνική παιδεία έχει τα μαύρα
χάλια της. Το επιχείρημα ότι πρόκειται για «ανύπαρκτες
γλώσσες» στερείται κάθε σοβαρότητας. Όπως είδαμε, όλες οι
μειονοτικές γλώσσες (πλην ίσως της πομακικής) έχουν γρα
πτή παράδοση, και είναι μόνο η πολιτική του ελληνικού
κράτους που τις έχει καταντήσει σε προφορικές. Εξάλλου, και
η προφορική ακόμα γλώσσα είναι «υπαρκτή», αλλιώς τι θα
λέγαμε για τους ραψωδούς, για τα ομηρικά έπη, για τα κλέ
φτικα τραγούδια...; Το επιχείρημα ότι η διδασκαλία της μειο
νοτικής γλώσσας ευνοεί τις εδαφικές διεκδικήσεις ξένων
κρατών (επιχείρημα που δυστυχώς έχει περάσει και σε ορι
σμένα μέλη των μειονοτήτων) είναι εξίσου αστήρικτο. Στην
Ευρώπη υπάρχουν πολλά κράτη, όπου η ίδια γλώσσα ομιλείται και στις δύο πλευρές των συνόρων, χωρίς να υπάρχει τέ
τοιο πρόβλημα. Δυστυχώς οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κα
ταλάβει ότι είναι ακριβώς οι διακρίσεις εις βάρος των μειονο
τήτων που ευνοούν τις «ξένες προπαγάνδες».
Θα ήταν όμως λάθος να εγκλωβιστούν οι μειονότητες στη
στενή ιδιαιτερότητά τους. Κανένας πληθυσμός δεν επωφε
λείται από την απομόνωσή του. Ο ι μειονότητες θα πρέπει να
έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται διαφορετικοί, να αποκτή
σουν συνείδηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους και να τη ζήσουν, αλλά από κει και πέρα θα πρέπει να σταθούν στα πόδια
τους και να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο σαν ισότι
μοι m a πολίτες. Απ’ αυτή την άποψη η προβληματική παρου
σιάζει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με τη χειραφέτηση
των γυναικών. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι ίσως ακόμα ση
μαντικότερο να ληφθούν κοινωνικά μέτρα για την ανάπτυξη
των μειονοτικών περιοχών (πράγμα που θα οφελήσει και
τους έλληνες που ζουν εκεί) και για την ισότιμη πρόσβαση
στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πολιτική αντι
προσώπευση.
Είναι όμως αμφίβολο αν η Ευρώπη του 1992 θα αποτελέσει
το κατάλληλο πλαίσιο για μια τέτοια πολιτική. Η πολιτική
της Ε Ο Κ είναι αντιφατική: αφενός λαμβάνονται μέτρα για
την ανάπτυξη των καθυστερημένων περιοχών και την υπε
ράσπιση των μειονοτήτων, δηλαδή ενθαρρύνεται η μικρή
κλίμακα, από την άλλη η πολιτική της «κατάργησης των συ
νόρων» έχει σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση κεφαλαίων και
την προώθηση των μεγάλων επιχειρήσεων εις βάρος των μ ι
κρών. Φαίνεται λοιπόν ότι μόνο μια πραγματική Ευρώπη των
εργαζομένων, με τη δημοκρατική συμμετοχή όλων των πολι
τών στη λήψη αποφάσεων, θα είναι σε θέση να προωθήσει
μια τέτοια πολιτική.

Οι αιματηρές
συγκρούσεις
του Μακεδονικού S
Αγώνα δεν
οφείλονται μόνο /
στην
«εθνική\ιδεολογΙα» ■
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