Περίοδος Β\ τεύχος 282, Παρασκευή 1 Μαρτίου 1985

Δρχ- 70

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟ Υ: Η ΣΥΝΑΡΧΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ «ΝΑ »
• Μ Ν Η Μ Η Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ
Γράφουν: Γ. Α ράγης,
Χρ. Βακαλόπουλος,
Μ. Κουμανταρέας

• Μ ΠΟΣΤ
Επιστολή προς Κ ώ στα
και A νδρέα

ê 17 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Η
Για την τρομοκρατία
και το κράτος
# Μ Α Ρ ΓΑ Ρ ΙΤ Α Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Y
- Πολιτισμικά εμπόδια
γυναικείο κίνημα

Ύ A to t

Olym pic Advertising

Νεα πρόκληση,
για νέες ôouAiéc
oxo διεθνή τουρισμό
Μία νέα Διεθνής Έκθεση αρχίζει τη λειτουργία της στις εγκαταστάσεις
της HELLEXPO,στη Θεσσαλονίκη, τον Απρίλη 1985.Η PHILOXENIA Δ ιε
θνής Έκθεση Τουρισμού.
Η PHILOXENIA ’85 είναι μία νέα Διεθνής Έκθεση, που θα κάνει κάθε
χρόνο τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο συναντήσεων, γνωριμιών και — κυρίως
— συμφωνιών για συνεργασία, ανάμεσα σε ελληνικούς και ξένους Οργα
νισμούς και σε όλους αυτούς που προσφέρουν ή ζητούν τουριστικές
υπηρεσίες κάθε είδους.
Τουριστικές επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στη PHILO
XENIA '85 από 24 μέχρι 28 Απρίλη στη Θεσσαλονίκη. Tour Operators,
ξενοδοχειακές, ταξιδιωτικές, εφοπλιστικές επιχειρήσεις, αεροπορικές
εταιρίες, διοργανωτές φεστιβάλ, κ.ά.
Η ΡΗΙίΟΧΕΝΙΑείναικαι για σας η πρόκληση για νέες δουλιές στο διεθνή
τουρισμό.
PHILOXENIA, ένας χώρος προσφοράς και ζήτησης, ένας χώρος ζωντανής
επικοινωνίας και επωφελών επαφών και συμφωνιών.
Ε λάτε στην PHILOXENIA.
Για ν έ ε ς επ αφές, διαπ ραγματεύσ εις
και συμφω νίες.
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ΕΡΓΩ ΔΕ... ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΗ
ΤΟ ΟΤΙ Η Ελλάδα φαίνεται - επί τέλους - να αποκτά το νέο Περικλή της, αποτελεί
καταρχήν την ευγλωττότερη σύγκριση μεταξύ του αρχαίου κλέους και της
νεοελληνικής πραγματικότητας. Αυτή δε τη φορά, δεν θα αρνηθούμε ότι εδώ
επαληθεύεται η ρήση πως κάθε λαός που έχει δικαίωμα να εκλέγει, έχει και την
ηγεσία που του αξίζει.
ΔΙΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ κατ' αξίαν, δηλαδή με την αξία του, εκλέγεται ο κ.
Καραμανλής. Μπορεί ατενίζοντας τον πολιτικό ορίζοντα, αθροίζοντας τις ψήφους
της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ να ανακράξει «ήταν όλοι τους παιδιά μου» - και να έχει
δίκαιο.
ΟΧΙ ΜΟΝΟ γιατί, ψηφίζοντάς τον, απέδειξαν και τα δύο κόμματα - και ιδαίτερα
το ΠΑΣΟΚ - ότι έχουν ανάγκη από τον «πατέρα» και την κηδεμονία του. Αλλά
κυρίως για τί αυτή η σύγκλιση γίνεται πάνω στο έδαφος που ο ίδιος ο κ.
Καραμανλής έχει διαμορφώσει, σε μια πορεία τριαντάχρονης - τουλάχιστον συνέπειας.
ΖΟΥΜΕ, ΟΥΤΩΣ ή άλλως, την «καραμανλική» εθνική μας περίοδο. Η οικονομική
και κοινωνική «ανάπτυξη» που θεμελίωσε ο κ. Καραμανλής το 1955, αποτελεί και το
σημερινό πεδίο δράσης του ΠΑΣΟΚ και των ποσοτικών βελτιωτικών αιτημάτων της
Αριστερός. Το θεσμικό, πολιτειακό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται,
αναντίρρητα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, φέρνει τη σφραγίδα του κ. Καραμανλή,
με το επιχρύσωμα του ’74 και εντεύθεν.
Η ΕΛΛΑΔΑ αυτής της περιόδου φαίνεται ότι σημαδεύτηκε από τα όρια του
«μπ ιντέ», εκεί όπου εξαντλούνται και τα οράματα άλλωστε του ελληνικού
αστισμού, όπως τον οργάνωσε, τον συνάσπισε και τον εκφράζει ο κ. Καραμανλής,
που δίκαια ψηφίζεται διευρυμένα, ε φ ’ όσον αυτό το πλαίσιο επιλογών του δεν
αμφισβητήθηκε έμπρακτα από τους αντιπάλους του.
Η ΨΗΦΙΣΗ του κ. Καραμανλή, έτσι όπως παρουσιάζεται από το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται
να αποτελεί μ ια αδήριτη αναγκαιότητα, αν δεχτούμε ότι «οι αντικειμενικές και
υποκειμενικές συνθήκες, οι εθνικοί κίνδυνοι, η ανάγκη ομαλότητας, η εμπειρία της
συμβίωσης του 81-85 έδειξαν πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση».
ΑΛΛΑ ΒΕΒΑΙΑ, αν βγούμε σήμερα στους δρόμους να ψάξουμε για «εναλλακτική
λύση», είναι πιθανότερο να βρούμε πετρέλαιο στα συντριβάνια της Ομόνοιας, παρά
μια πειστική αντιπρόταση. Αλλά οι λύσεις δεν έρχονται από τον ουρανό την
τελευταία νύχτα των «μωρών παρθένων». Προπαρασκευάζονται στους κοινωνικούς
και πολιτικούς αγώνες, κατοχυρώνονται από την κυβερνητική πρακτική,
θεμελιώνονται σε μια γενική μετακίνηση των κοινωνικών και πολιτικών
συσχετισμών στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.
ΤΕΤΟΙΑ ΟΜΩΣ «πολιτική βούληση» δεν εκδηλώθηκε απ’ το ΠΑΣΟΚ, ούτε, βέβαια,
ηχεί ιδια ίτερα πειστική η «απόρριψη» του κ. Καραμανλή από την παραδοσιακή
Αριστερά, όπως την πληροφορήθηκε ο ελληνικός λαός στις εφημερίδες.
ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ μια άλλη σκοπιά, εκείνη της Ιστορίας, η υπερψήφιση του κ.
Καραμανλή, όσο και αν εγγράφεται σαν πολιτική του νίκη, είναι μια στρατηγική
του ήττα. Διότι, αυτή η επικέντρωση των πολιτικών ισορροπιών στη συμβολική
παρουσία ενός προσώπου, δείχνει τη διάρκεια της κρίσης της αστικής εξουσίας
στη χώρα μας, ή, αν θέλετε, την κρίση της πολιτικής νομιμοποιήσής της.
ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ οι δημοκρατικοί θεσμοί και η εύρυθμη λειτουργία τους, η
δυνατότητα να «συνεχίσει η Αλλαγή την πορεία της», η ομαλότητα και η αποτροπή
των εθνικών κινδύνων συναρτώνται σε ένα πρόσωπο, τότε μπορούμε να
ισχυριστούμε πως όλο αυτό το οικοδόμημα στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια, είναι ένα
καθεστώς που τελεί σε μια διαρκή κρίση εμπιστοσύνης στη σταθερότητά του.
ΑΛΛΑ ΑΝ οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα στον κ.
Καραμανλή, είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή, εκφράζοντας διαρκώς την
αριστοτελική «μεσότητα», κατάφερε να προσαρμόσει τους θεσμούς σ' αυτό το
μέτρο λειτουργικότητας, δηλαδή να εξουδετερώσει την αυτοδυναμία τους και την
αυτάρκειά τους.
ΚΙ ΑΝ αυτή τη στιγμή και το ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στον αστερισμό της
διαπραγμάτευσης του δικού του χώρου, μέσα στα πλαίσια της μεταπολιτευτικής
πραγματικότητας, είναι για τούτο πιο επιτακτικό το αίτημα για μια συνολικά
διαφορετική πορεία του τόπου.
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ γεγονός ότι θα είχ ε διευκολυνθεί, αν οι θεσμοί και οι πολιτικές
λειτο υργίες αναλογούσαν στους πολίτες χωρίς τον κηδεμόνα τους...
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δικομματισμός έφερε
την 26η Μαίου...
Τ Υ Π ΙΚ Α , και μέχρι την επανεκλογή του σημερινού προέδρου
της Δ ημοκρατίας (στις 15 Μαρτίου), θέμα πρόωρων εκλογών,
δεν θ' α να κινείτα ι... Η συμφωνία Καραμανλή - Παπανδρέου
θεωρεί τα δύο θέματα «κεχωρισμένα» κα ι ο πρωθυπουργός α
ποδέχθηκε τον όρο του Κ. Καραμανλή ότι «προτού εξαντληθεί
η διαδικασία της προεδρικής εκλογής, δεν θα σι »ζητείται θέμα
πρόωρων εκλογών».
Ο Μ ΩΣ, είναι κοινός τόπος ό τι οι «συναινετικές διαδικασίες»
κάλυψαν κα ι το δεύτερο αυτό θέμα, καθώς ο πρόεδρος της Δη
μοκρατίας διαβεβαίωσε τον Α. Παπανδρέου ό τι «δεν θα είχε
αντίρρηση ή επιφύλαξη για την επίσπευση του χρόνου των βου
λευτικώ ν εκλογώ ν», εφόσον —ουσία— η κυβέρνηση εξά ντλη 
σε την τετρα ετία. Η διαφορά, άλλωστε, ανάμεσα στον Μ άιο
-Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο - Ο κτώβριο, είναι μόλις τέσσερις
μήνες.
ΩΣΤΟΣΟ, μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουάριου, που είχε προγραμματισθεί η (αρχική) συνάντηση Καραμανλή - Παπανδρεου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρωθυπουργός δεν είχε αποφα
σίσει, ακόμα, αν θα το πήγαινε σε πρόωρες εκλογές ή σε εκ λ ο 
γές στο τέλος της τετραετίας. Οι γνώμες το)ν στενιύν συνεργα
τών του (Υπουργούν ή μη), για μια ακόμα φορά, διχάζονταν. Οι
μεν (οι λεγόμενοι «Οκτωβριανοί»), ήταν ά τεγκτο ι στα επιχειρήματά τους: «Ας επιδείξουμε συνέπεια έστω σε μια και μόνη
ξαγγελία μας —ότι θα εξαντλήσουμε, δηλαδή, ολόκληρη την τε
τραετία»... Ό σ ο για το επιχείρημα των «επειγομένων», οτι ε
ξάντληση της τετρα ετία ς θα εδινε, στη Νεα Δ ημοκρατία, άνε
ση χρόνου για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της, οι «Ο κτω βρια
νοί» απαντούσαν με κάποια δόση σαρκασμού: «Σε ποια πλαζ,
ή σε ποια βουνοπλαγιά, ο Μ ητσοτάκης θα βρει δυνάμεις για να
τις αναδιαταξει»;

Τα επιχειρήματα των «επειγομένων»
Α Α Α Α , ΕΞΙΣΟ Υ, ά τεγκτο ι, στα επιχειρήματά τους, ήταν
και οι «επειγόμενοι»: Οσο παρατείνεται η προεκλογική περίο
δος, τόσο περισσότερες παροχές (προεκλογικές παροχές), θα
είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Και η αντοχή της οικονο
μίας μας βρίσκεται στο έσχατό της σημείο... Από την άλλη, οι
«επειγόμενοι» δεν παρέλειψαν να προϊδεάσουν τον πρωθυ
πουργό πάνω στις τιμ ές τιον αγροτικώ ν προϊόντων, όπως θα ο
ρίζονται από την ΕΟΚ: Οι τιμές αυτές —του είπαν— θα είναι φέ
τος πολύ χαμηλές. ΙΙραγμα που στην απλοελληνική θα πει οτι
θα πρέπει να επιδοτήσουμε τους αγρότες μας —εφόσον δεν θέ
λουμε να χάσουμε την ψήφο τους— μ ' ένα ποσό ύψος 20-J0 δι
σεκατομμυρίων δραχμών...
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Α Α Α Α Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι κα ι το θέμα των Μ εσογειακώ ν Ο λοκλη
ρωμένων Προγραμμάτω ν (Μ Ο Π ), σε συνδυασμό με την εισδο
χή της Ισπανίας κ α ι Π ορτογαλίας στην Κ οινότητα. Τ ι θα κάνει
η Ελλάδα, στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου; Θα δεχθεί τα «ψί
χουλα» της Κομισιόν ή θ’ α ν τιτά ξει βέτο; Α ν δεχθούμε τα ψί
χουλα —είπαν οι «επειγόμενοι»— θα γίνουμε η χλεύη των ψη
φοφόρων μας... Α ν αντιτάξουμε βέτο, θα προκαλέσουμε την ορ
γή ολόκληρης της Κ οινοτικής Ευρώπης. Και τον σάλαγο από
την οργή αυτή, θα εκμεταλλευθεί, στο έπακρο, η Νέα Δημοκρα
τία... Συνεπώς, γι'α υ το ύς— και για άλλους 99 λόγους — θα πρέ
πει να προχωρήσουμε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
ΜΕ ΙΣ Χ Υ Ρ Α τα επιχειρήματα των «μεν» κ α ι των «δε», ο
πρωθυπουργός εξακολουθούσε — μέχρι την παραμονή της συ
νάντησής του με τον πρόεδρο της Δ η μ ο κ ρ α τία ς— να ταλαν
τεύεται... Πώς θα ζητούσε από τον Κ. Καραμανλή πρόωρες ε
κλογές, εφόσον η ίδια η κυβέρνηση δεν είχε κ α τα λ ή ξει σε ορι
σ τικές αποφάσεις; Τότε, ακριβώ ς, ανακαλύφθηκε η «ελαφρά
αδιαθεσία» του πρωθυπουργού κ α ι η συνάντηση με τον πρόε
δρο της Δ ημ οκρ ατίας μ ετατέθηκε για την Παρασκευή 22 Φε
βρουάριου. Η μικρή αυτή αναβολή, όμιυς, επέτρεψε στον πρω
θυπουργό να έχει ένα νέο κύκλο διαβουλεύσεων, τόσο με τους
«Ο κτω βριανούς» (Αλευρά, Γ'εννηματά, Α αλιώ τη, κ.ά.), όσο
και με τους «επειγομένους».

Εκλογές στις 26 Μαίου
ΟΙ ΝΕΕΣ διαβουλεύσεις, κ α τά λ η ξα ν σε μιαν απόφαση και
σε μια ημερομηνία: «Π άμε για πρόωρες εκλογές, στις 26
Μαίου». Και οι πάντες — συμφωνούντες ή διαφωνούντες— ανάσαναν, μια κα ι η εκ κρ εμ ό τη τα αυτή, έπαιρνε, επιτέλους κά
ποιο τέλος.
ΜΕ Ε ΙΑ Η Μ Μ Ε Ν Η πια την απόφαση για πρόωρες εκλογές,
ήταν φυσικό η προσοχή του πρωθυπουργού κ α ι των μελών του
Ε κτελεσ τικού Γραφείου του Π Α Σ Ο Κ , να στραφεί στο θέμα της
εκλογής (ακριβέστερα της επανεκλογής) του προέδρου της
Δ ημοκρατίας. Και η μεν επανεκλογή του Κ. Καραμανλή, με
στήριξη της υποψηφιότητάς του τόσο από το Π Α Σ Ο Κ , όσο και
από τη Νέα Δ ημοκρ ατία, θεω ρείται δεδομένη.
Ο Μ ΩΣ, ο πρωθυπουργός δεν θα ήθελε η επιλογή του αυτή ν'
αμφισβητηθεί από έναν οποιονδήποτε αξιόλογο αριθμό στελε
χών του κινήματος — μελών της Κ εντρ ικής Επιτροπής ή / και
βουλευτών, για τί, κα τά τη διατύπωση στενού συνεργάτη του
πρωθυπουργού, «κανείς δεν είναι συνεπέστερος αγωνιστής του
προέδρου του κινήματος». Ηδη, μεταξύ των αντιτιθεμένων
στην υποψηφιότητα Καραμανλή, αναφέρονται τα ονόματα των
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βουλευτών του Π Α Σ Ο Κ Η. Χατζοπ λάκη, Γ. Παπαγετυργίου, Α.
Τρίτση. κ.ά . Ο τελευταίο ς μάλισ τα, εν πλήρη γνώση ότι η ση
μερινή Βουλή δεν μπορεί — κάτω από τον σημερινό συσχετι
σμό δυνάμεων— ν’ αναδείξει άλλο πρόεδρο της Δ ημοκρατίας,
προκρίνει διάλυση της Βουλής και άμεσες εκλογές, οι οποίες,
όμως, εκ των πραγμάτων, θα έχουν π ολιτειακό χαρακτήρα,
προς όφελος, φυσικά, της Νέας Δ ημοκρατίας.
(Κάποιοι προσωπικοί αντίπ αλοι των αντιτιθέμενο)ν στη
στήριξη Καραμανλή, αφήνουν να νοηθεί ό τι οι αντιτιθέμενοι
επιχειρούν — με τη στάση τους αυτή— να εξασφαλίσουν μια
εκλόγιμη θέση στη λίσ τα των υποψηφύον βουλευτών του
Π Α Σ Ο Κ ... Ό μ ω ς η ερμηνεία αυτή, κρίνετα ι «π ολύμακιαβε
λική», για να γίνει αποδεκτή σαν ερμηνεία).
Π Α Ν ΤΩ Σ, γεγονός παραμένει ότι, μέχρι τη σύγκληση της
Κ εντρικής Επιτροπής του Π Α Σ Ο Κ (σ τις 7 Μ αρτίου) και της
Κοινοβουλευτικής Ο μάδας του Π Α Σ Ο Κ (σ τις 11 Μ αρτίου), κ α 
ταβάλλεται συστηματική προσπάθεια, από πλευράς Ε κ τελε
στικού Γραφείου, για να μεταπεισθούν οι αντιτιθέμενοι, ή του
λάχιστον, να περιορισθεί, στο ελάχισ το, ο αριθμός τους.
Κ Α Ι ΕΝΩ συνεχίζονται οι διεργασίες στους κόλπους του
Π ΑΣΟ Κ, έχει προγραμματισθεί, για σήμερα, η συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ο μάδας της Νέας Δ ημοκρατίας, η οποία
— κατά τον αρχηγό του κό μ μ α το ς Κ. Μ η τσ ο τά κη — θα δώσει
την ευκαιρία στους βουλευτές της «ΝΔ» να εκφράσουν κα ι τη
δική τους άποψη, που «αυτονοήτως είναι ταυτόσημη προς την
κομματική». Η συνεδρίαση —όπως διαβεβαιώνει η «Καθημερι
νή»— θα προσλάβει «πανηγυρικό χαρακτήρα», μετά το πέρας
της οποίας ο Κ. Μ η τσ ο τά κη ς θα διαβιβάσει στον πρόεδρο της
Βουλής, I. Αλευρά, την πρόταση της α ξκομ α τικής αντιπ ολί
τευσης για την προεδρική εκλογή της 15ης Μ αρτίου.
Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι στο θέμα της προεδρικής εκλογής, τοποθετή
θηκε, την περασμένη Τ ετάρτη, και το ΚΚΕ Εσωτερικού: Ναι, η
(υς τώρα θητεία του σημερινού προέδρου της Δ ημοκρατίας,
δεν χαρακτηρίσθηκε από άμεση προσφυγή σ τις υπερεξουσίες
που παρέχει στον Πρόεδρο το σημερινό Σύνταγμα. Ναι, υπήρ
ξαν περιπτο')σεις θετικής παρέμβασης του σημερινού προέδρου
της Δ ημοκρατίας για τη διατήρηση κ λίμ α το ς ομαλότητας.
Πλην ο Πρόεδρος «λειτούργησε επίμονα στην κατεύθυνση ανα
παραγωγής της δικομματικής διαμόρφο)σης της πολιτικής μας
ζωής, με στόχο την απώθηση της Αριστερός στο περιθώριο».
(Και μέσα στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται κα ι ο καλπονοθευτικός νόμος της υπερενισχυμένης). Συνεπώς, το ΚΚΕ Εσωτερι
κού «διαφωνείμε την επανεκλογή του κ. Κ. Καραμανλή», εφό
σον «ενθαρρύνει και προωθεί τη συντηρητική πορεία στην ελλη
νική κοινωνία».

Και ο «χορ ός» των Αμερικανών...
ΟΙ Ζ Υ Μ Ω Σ Ε ΙΣ γύρω από τα θέματα της Π ροεδρικής εκ λ ο 
γής και των πρόθυρων εκλογών, δεν ανέκοψαν, φυσικά, την
προσπάθεια της Ο υάσιγκτον να εξασφαλίσει την «απρόσκο
πτη έγκριση, από το Κογκρέσο, τοιν κονδυλίθ)ν σ τρα τιω τικής
και οικονομικής βοήθειας σ τη νΤ ο ύρκία , για το 1986». Τα κον
δύλια αυτά, ανατρέπουν, όπως είναι γνιοστο, την αναλογία
7:10 και για την έγκρισή τους, επιστρατεύθηκαν — και
επ ιστρατεύονται— «δραμα τικοί τονοι» για ν' αποδειχθεί:
ΠΡΩΤΟ, ό τι η «σοσιαλιστική κυβέρνηση του Α. ΙΙαπανδρέου, παραμένει έντονα αντιαμερικανική και αντιδυτική».
ΔΕΥΤΕΡΟ, ό τι η Τουρκία παραμένει ο μονος αξιόπιστος
σύμμαχος στην περιοχή, πρόθυμος να δεχθεί ακόμα και τις α
μερ ικα νικές βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, εφόσον οι
ελληνοαμερ ικανικές σχέσεις έφτασαν σε τέτο ιο σημείο οξύτη

τας, ώστε το I Ιεντάγωνο ν' αντιμετωπίζει, α π ο τ ώ ρ α , την
απομάκρυνσή τους.
ΤΡΙΤΟ : Ό τ ι το «ελληνικό λόμπυ» παίζει ένα καθαρά αρνη
τικ ό ρόλο, εφοσον παρεμποδίζει την αμερικανική κυβέρνηση
να «ανταμείψει» ένα πιστό και αφοσιωμένο σύμμαχο, όπως εί
ναι η Τουρκία. Ό σ ο για τους Αμερικανούς στρατιώ τες που υ
πηρετούν στην Ελλάδα, εξακολουθούν να υπηρετούν μέσα σ'
ένα κλίμα ανασφάλειας, μια και ο «αντιαμερικανισμός» του
Ελληνα προίθυπουργού, δεν μπορεί να τους εγγυηθεί ούτε μια
μικρή ψυχαγωγία σ' ένα μπαρ της Γλυφάδας!
ΤΟ Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α συνάγεται μόνο του: Παρά την «αυτο
κριτική» του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου (στους «Τάιμς της
Ν. Υόρκης» — βλέπε και προηγούμενο τεύχος του Α Ν Τ Ι), πα
ρά τις διαβεβαιώσεις του ότι οι διάφορες μας με τις Η Π Α είναι
«καυγαδάκι μέσα στους κόλπους του ίδιου μπλοκ» και ότι, κα
τά την επίσκεψή του, στη Μόσχα, εγινε δεκτός σαν «μέλος του
δυτικού στρατοπέδου», οι Α μερικανοί εξακολουθούν να ζητουν
πολύ συγκεκριμένα πράγματα: Αμεση αποκατάσταση της ε
νότητας της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ, άμεση επίλυση των
ελ λ η ν ο το υ ρ κ ικ ο ί διαφορών, άμεση ίδρυση του στρατηγείου
της Αάρισας, άμεση αναθεώρηση του ελληνικού αμυντικού
δόγματος, άμεση αναγνώριση οτι η «απειλή» κατα της Ελλά
δας δεν προέρχεται από την Τουρκία, αλλα από το Σύμφωνο
της Βαρσοβίας, κτλ.
ΚΑΙ ΟΙ Μ ΕΧΡΙ τώρα υποχωρήσεις της ελληνικής πλευράς;
Η ύπαρξη τα>ν βάσεων; Η εγκατάσταση τιον ιπτάμενων ραν
τάρ; Η προθυμία για την ανανέιοση της συμφιονίας για την
«φο)νή της Α μερικής»; Ό λ α αυτά είναι καλά, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζονται και άλλες υποχωρήσεις, και άλλες παραχω
ρήσεις. Και ο χορός καλά κρατεί...
ΑΝΤΗΝΩ Ι*
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Όσο πλησιάζει ο χρόνος διενέργειας των βουλευτικών εκλο
γών, τόσο περισσότερο θα είμαστε μάρτυρες διάφορων αντιπα
ραθέσεων για μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Μόνο που, αν
κρίνουμε από την αντιμετώπιση της πρότασης για περικοπή των
κονδυλ'ιων για τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα α
πό τη νέα υπό τον κ. Ντελόρ επιτροπή της ΕΟΚ, αλλά και την όλη
στάση των ελληνικών κομμάτων απέναντι στα Ο.Μ. Π., εκείνο που
θα κυριαρχήσει σ’ αυτό το διάλογο, θα είναι ο χειρισμός τους εν
όψει των εκλογών. Θα γίνονται, δηλαδή, δηλώσεις επί δηλώσε
ων, ανακοινώσεις επιτροπών, Γραφείων Τύπου, κυβερνητικού εκ
προσώπου, υπουργών, υφυπουργών, κομμάτων, συλλόγων και
συνδικάτων, είτε για «μάχες» που δίνονται, είτε για «υπαναχω
ρήσεις», είτε για «πλήρες αδιέξοδο της πολιτικής της κυβέρνη
σης για την ΕΟΚ» και ολόκληρης της ΕΟΚ κτλ. Και, φυσικά, θα ε ί
ναι αμφίβολο και αδύνατο να γίνει η οποιαδήποτε συζήτηση επί
της ουσίας, τόσο της πολιτικής που ακολουθεί η ελληνική κυβέρ
νηση, και των θέσεων που προωθεί η ΕΟΚ, όσο και της στάσης ή
των αντίστοιχων επιλογών που έχουν τα ελληνικά κόμματα για
ένα θέμα που, όλα ανεξαιρέτως, το θεωρούν σημαντικό και κρίσι
μο στη μέχρι τώρα πρακτική και πολιτική της σημερινής κυβέρ
νησης απέναντι στην ΕΟΚ.
Θα φθάσουμε, έτσι, σ’ ένα σημείο όπου άλλοι θα μιλούν για
«καταστροφή», άλλοι για «σωτηρία» και άλλοι θα καταγγέλλουν
τους «μεγάλους και τους πλούσιους» και κανείς δεν θα αναφέρεται ούτε στην πολιτική, ούτε σε κάποιες θέσεις οι οποίες θα συγ
κροτούν μια συγκεκριμένη παρέμβαση στις μέχρι τώρα διαμορ
φωμένες σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ. Αν κυριαρχήσει μια παρόμοια
συνθηματολογία τότε κάθε άλλο παρά μπορεί να ασκηθεί και κρι
τική στην κυβέρνηση για την πολιτική και τους χειρισμούς της
μέχρι σήμερα. Γιατί, ακριβώς, οι όποιες προσπάθειες γίνουν, θα
ακυρωθούν από το γενικό κλίμα, που και η ίδια, απ' ό,τι δείχνει η
μέχρι τώρα πρακτική της στο συγκεκριμένο θέμα, θα το αναζω
πυρώσει. Ά ντε μετά να εξηγήσουν διάφοροι τι «νομιμοποιεί»
τον κ. Μητσοτάκη να παριστάνει και τον πορτοκαλαπαραγωγό, ή
γιατί «προτιμά» ο αγρότης τη χωματερή και την αντίστοιχη επι
δότηση, από το να πουλήσει ή να αλλάξει καλλιέργειες, ή να ορ
γανώσει συνεταιρισμούς. Αυτό που μετρά, είναι οι ψήφοι. Το
γιατί και πώς πολιτεύονται τα κόμματα, τι απόψεις και θέσεις έ
χουν, με ποιους τρόπους αντιδρούν κοινωνικά στρώματα και τά
ξεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν άμεσα μ ε αυτές, τι μετρά
για τους άμεσα ενδιαφερομένους σε μια πολιτική που εφαρμό
ζεται και με ποιες διαδικασίες και μέσα από ποιους δρόμους οι ί
διοι μπορούν να διαμορφώσουν ορισμένους συσχετισμούς ή να
τροποποιήσουν πρακτικές ή και να ανατρέψουν παραγωγικές
σχέσεις και ποιες είναι οι απόψεις των κομμάτων που μιλάνε για
«αλλαγή», κοινωνικό μετασχηματισμό και διαφορετική πολιτική,
όλα αυτά παραπέμπονται στο μακρινό και αόρατο μέλλον. Στο
μεταξύ και με τα Ο.Μ.Π. θα υπάρξει μια κατάληξη. Αν, τελικά,
κερδηθούν τα όσα προσδοκά η κυβέρνηση, θα πανηγυριστεί μια
ακόμη «κερδισμένη μάχη» αν γίνουν περικοπές θα υπάρξει η ελεεινολογία για τις «κακές συνέπειες της ένταξης». Και στις δυο
περιπτώσεις, όμως, θα απουσιάζει η αντίληψη εκείνη που θα
προωθούσε τη διαμόρφωση κάποιων στοιχείων για μια συνεχή
και σταθερή παρέμβαση, τόσο στο όλο πλέγμα των σχέσεων με
την ΕΟΚ, όσο και στην προώθηση ορισμένων —έστω ελά χ ι
στων— στοιχείων διαφορετικής κοινωνικής πρακτικής και πολι
τικής σε τομείς με ιδιαίτερο βάρος και σημαντική θέση για τις
σημερινές συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

«ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ»» ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για τις δύο συζητήσεις στην εκπομπή «μ ε ανοιχτά χ α ρ τιά »
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Γ. Γεννηματά, με εκ
προσώπους του λαού στην πρώτη και των κομμάτων της
Βουλής στη δεύτερη, ισχύουν τα όσα και άλλες φορές έ
χουν επισημανθεί για το περιεχόμενο και τα αποτελέσμα
τα αυτών των συζητήσεων, καθώς και για την κρι πκή, που
συνήθως γίνετα ι για την παρουσία των ομιλητών, την επό
μενη στον Τύπο. Στις συζητήσεις αυτές κυριαρχούν οι πα
ράλληλοι μονόλογοι, ή γενικολογία και η εκ των προτε-
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ρων γνωστή επ ιχειρ ημ α το λο γία και απουσιάζουν, τόσο η
κριτική, όσο και οι σ υγκεκριμένες αναφορές στην ουσία
των κάθε φορά συζητούμενων προβλημάτων. Και το θέμα
δεν είνα ι μόνο η αποπολιτικοποίηση και η «συνδικαλιστικοποίηση» θεμάτω ν αλλά και η όλη αντίληψ η στην οποία
στηρίζονται πρακτικά οι συζητήσεις αυτές.
Δύο σημεία, όμως, είνα ι σημαντικά από τις δύο συζητή
σεις με τον κ. Γ. Γεννηματά, ανεξάρτητα από την ουσία των
θέσεων που ακούσθηκαν για το θέμα της Υγείας και οι ο
ποίες άλλω στε λ ίγ ο πολύ ήταν γνωστές. Πρώτο η άποψη
που κυριάρχησε στην πρώτη εκπομπή — και από τους παρευρισκόμενους και στα τηλεφ ω νήματα — ήταν πως η εκ
πομπή ήταν ε ίτε βήμα κα τα γγελιώ ν εν γένει για κάποιες
αδικίες που γίνονται, ε ίτε βήμα γνωστοποίησης στον υ
πουργό κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν και που
πρέπει να λυθούν. Ούτε θέμα ορισμένω ν προτεραιοτήτων
τέθηκε για την Υγεία, ούτε συζητήθηκαν συγκεκριμένα
προβλήματα και λύσεις.
Επαναλήφθηκε δηλαδή η γνωστή συνταγή, που δοκιμά
ζεται αρκετές φορές και στον Τύπο, για τα προβλήματα
του κοσμάκη, όπου υπάρχουν οι θεα τές και η εξουσία που
πρέπει να β ρει λύσ εις και να δώσει απαντήσεις, έξω όμως
από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και πέρα από τις
α ντιθέσ εις και τις συγκρούσεις που υπάρχουν σε κάθε
κοινωνικό χώρο.
Το άλλο σημείο, αφορά τη συζήτηση μ ετα ξύ των εκπρο
σωπούμενων στη Βουλή κομμάτων. Η τοποθέτηση εφ ' ό
λης της ύλης και η συζήτηση πάλι ε φ ' όλης της ύλης από
τους διαλεγόμενους, συνήθως κα τα λήγει στην απλή πα
ράθεση των απόψεών τους, οι οποίες κάθε άλλο παρά
προωθούν κάποιο διάλογο ή συνεισφέρουν στην κριτική.
Η συζήτηση, δηλαδή, ακυρώνεται γ ια τί ακριβώς, ούτε τα
προβλήματα του θέματος αναδεικνύονται, επειδή ο καθέ
νας προβάλλει μ ια γενικόλογη τοποθέτηση, ούτε οι πολι
τικές και κοινω νικές πλευρές μπορούν να τεθούν, επειδή
τελικά πρυτανεύει η «σ υνδικαλισ τική » αντιπαράθεση από
ψεων. Θα 'πρεπε, λοιπόν, και π ροτεραιότητες να υπάρ
χουν και ιεραρχήσ εις να γίνονται.
Γιατί, βέβαια, οι «ανοιχτές τηλεοπ τικές συζητήσεις»
δεν πρέπει να αποτελούν ένα είδ ο ς μ ικρ ο γρ α φ ία ς των υ
πουργικών προθαλάμων, ούτε «μικρή Βουλή», ούτε, ακό
μα χειρότερα, χώρο ενάσκησης σ υνδικαλισ τικής πολιτι
κής.
Θα ’πρεπε, αντίθετα, να προάγουν τη λαϊκή συνειδητότητα για κάποια καίρια προβλήματα και να ενεργοποιούν
κατάλληλα τις κοινω νικές δυνάμεις. Και φοβούμαστε πως
κάτι τέτοιο δεν έχ ει γίνει κατορθωτό.
Τ Ο Δ Ε Ο Σ Τ Η Σ Α Π Ε ΙΛ Η Σ
Οπως μας πληροφορούν αγανακτισ μένες αρ κετές συμπολιτευόμενες εφημερίδες οι Α μ ερ ικα νο ί (ή το «γεράκι» = Ουάινμπεργκερ) απειλούν να πάρουν τις βάσεις τους από την Ελλά
δα. Μήπως βρισκόμαστε στο ξεκίνημ α κλιμακούμενω ν απει
λών τέτο ια ς φύσης από την ξένη αντίδραση κ α ι την ντόπια
συντήρηση; Θα πρέπει να αγρυπνούμε γ ια τί αύριο μπορεί να α
πειλήσουν να αποσύρουν κ α ι τα πυρηνικά τους. Ο ι βιομήχανοι
μπορεί να απειλήσουν να κάνουν επενδύσεις. Η εκ κλ η σ ία μπο
ρεί να απειλήσει να διαχειρ ισ τεί από το κράτος. Ο ι Τούρκοι
μπορεί να απειλήσουν ό τι θα σταματήσουν να απειλούν στο Α ι
γαίο. Ο κ. Μ ητσ οτάκης μπορεί να απειλήσει ό τι (αν έρθει στην
εξουσία) θα εφαρμόσει την απλή αναλογική. Ο κ. Καραμανλής
ό τι δεν θα δεχθεί να είναι υποψήφιος για την προεδρία. Οι τα
κ τικ ο ί καθηγητές ότι θα δεχθούν το νόμο - πλαίσιο.
Και τό τε τ ι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους;
Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια κάποια λύση.

ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑ Ο Ο.Τ.Ε.;
Δυο σοβαρά θέματα προκύπτουν από δημοσιεύματα στον Τύπο
—περιέργως ελάχισ τα σχετικό με τη σοβαρότητα του προβλή
ματος —και τη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματού
χων Μηχανικών Ο.Τ.Ε, για το υποβρύχιο καλώδιο Ελλάδας - Αιγύπτου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και για το διεθνές κέντρο LMT. Κατ' αρ
χήν ο όλος χειρισ μός από την πλευρά της διοίκησης του ΟΤΕ του
καλωδίου «Αλέξανδρος» από το 1980, που συνεχίσθηκε και μετά
—παρά την ενημέρωσή της από την αρμόδια υπηρεσία του
ΟΤΕ— με αποτέλεσμα οικονομική ζημία αρκετών δισεκατομμυ
ρίων με την αδυναμία πώλησης κυκλωμάτων του «Αλέξανδρος».
Αστοχοι και επ ιζήμιοι χειρισ μο ί επισημαίνονται και για το διε
θνές κέντρο, με αποτέλεσμα οι τελικές ρυθμίσεις να είναι σαφώς
επιζήμιες για τον ΟΤΕ. Δεύτερο, οι μεθοδεύσεις εναντίον του υ
παλλήλου Δ. Ηλιόπουλου ο οποίος, με αναφορά του, επεσήμανε,
τις ζημίες του ΟΤΕ σε ό,τι αφορά το υποβρύχιο καλώδιο Ελλάönc Αίγυπτου και το Α ' διεθνές κέντρο LMT.
Σ το βαθμό που ισχύουν τα οσα δημοσιεύθηκαν —τα οποία
προς το παρόν δεν διαψεύσθηκαν παρά τα ερωτηματικά που
υπάρχουν— προκύπτουν δύο προβλήματα:
Ένα ότι η όλη υπόθεση έχει μ εγά λες ηθικές και οικονομικές επι
πτώσεις με ευρύτερες συνέπειες για όσα η κυβέρνηση ισχυρίζε
ται περί κοινωνικοποιήσεων, αλλά και για το όλο πλέγμα των
κρατικών προμηθειών, διαγωνισμών και συμβάσεων. Δεύτερο ότι η πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση του οργανισμού σε ό,τι α
φορά τα παραπάνω και, κυρίως, η ανεξήγητη συμπεριφορά της
σε έναν υπάλληλο του οργανισμού που επισημαίνει, αν μη τι άλ
λο, ένα σκάνδαλο για το οποίο έπρεπε να γίνει κάποια —έστω
στοιχειώδης— έρευνα, είναι το λιγότερο και λαθεμένη και χωρίς
καμία ευαισθησία σε θέματα με συνέπειες για την αξιοπιστία
των δημόσιων οργανισμών, στο κοινωνικό σύνολο. Δεν γνωρί
ζουμε τι ακριβώς έχει κάνει η διοίκηση του ΟΤΕ για τα προηγού
μενα στο διάστημα που μεσολάβησε από τη σχετική ανακοίνωση
του Συλλόγου μέχρι σήμερα. Η επίσημη σιωπή όμως μέχρι τώρα
δημιουργεί εύλογες απορίες και ερωτηματικά, για τα οποία θα ε
πανέλθουμε για τί τόσο τα όσα δημοσιεύθηκαν μέχρι τώρα όσο
και τα στοιχεία που διαθέτουμε γεννούν μια σειρά προβλήματα
με ευρύτερες διαστάσεις.

ΤΕΛΙΚΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ...
Τα επεισόδια το βράδυ της Τ ρ ίτης 12/2 μπροστά στην Τράπεζα
Κοντινένταλ δεν δείχνουν μόνο το πρόσωπο ενός κ α τα δ ικ α 
στέου αστυνομικού κ ι αυταρχικού κράτους.
Η μετέπειτα εξέλιξη τη ς ιστορίας έχει ίσως μεγαλύτερη ση
μασία. Η σύλληψη το ίδιο βράδυ ενός γενικού συμβούλου της
ΟΤΟΕ για «παράνομη» αφισοκόλληση οδήγησε σε διαβήματα
του προέδρου της ΟΤΟΕ (που συνοδευόταν κ α ι απο τον γενικό
γραμματέα της ΓΣΕΕ) στον γενικό αστυνομικό διευθυντή Αθή
νας κ. Μποσινάκη για να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος ο « κα 
τηγορούμενος» μέχρι την παραπομπή του σε δίκη. Ο κ. Μποσινάκης δήλωνε στα διαβήματα ό τι «ο νόμος είναι νόμος» και
ο κατηγορούμενος «δεν μπορεί να αφεθεί ελεύθερος» μέχρι να
δικαστεί.
Σε μια ώρα όμως ο κ. Μ ποσινάκης άφηνε τον «κατηγορού
μενο» ελεύθερο. Ό χ ι γ ια τί άλλα ξε ο νόμος, αλλά γ ια τί άλλαξε
το πρόσωπο του αιτούντος την απελευθέρωση. Ο Πρόεδρος
της ΓΣΕΕ αυτή τη φορά, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμ
ματέα της ΟΤΟΕ (ανήκουν στην Π Α Σ Κ Ε κα ι οι δύο) επισκέφθηκε τον κ. Μ ποσινάκη, μισή ώρα μετά το άκαρπο διάβημα
του προέδρου της ΟΤΟΕ κ α ι του γενικού γραμματέα της
ΓΣΕΕ.
Επιμύθιο: αν θέλετε νεοέλληνες, συνδικαλιστές ή μη, να κά 
νετε τη δουλειά σας, να απευθύνεστε σε «πράσινους» συνδικα
λιστές (ή άλλους παράγοντες). Ό πω ς τό τε, πριν 30-40 χρόνια,
που η οικογένεια κάποιου κρατούμενου αριστερού ή κυνηγημέ
νου αγωνιστή «ακούμπαγε» χρυσές λίρες ή άλλα είδη σε επώ
νυμους παράγοντες της δεξιάς, για να αφεθεί ελεύθερος ο δι
κός τους ή για να μ ετρ ια σ τεί μια ποινή...
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, είπατε;

/

{

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑ5ΑΙΝ2

\

κιm m ° κάθε wa \
m z m e m v κάποιοι πράκτο
ρα ΤΗΣ Σ-IA.J m oioü ΒΑΣΑΝΙΣΤΗ,
κάποιοu unoupro m xoumtaz. ...
KAI m KMUUEUQ, OTM ΣΚ0tshoun m o m m m m ,
^ ΚΑΠΟΙΟΝ- nAMATOUAH..... >
γιατί

ΠΕΛΕΚΟΣ; ΜΑΣ... ΤΕΛΕΙΩΣΕ
Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Ο γνωστός μας Κώστας Πελέκος, απεπέμφθη τελικώς από το ΤΣΑΥ, του οποίου κατείχε την προε
δρία από τις εκλογές του ’81 μέχρι σήμερα. Η ακριβής αιτιολό
γηση της αποπομπής, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη φόρμου
λα της «προσωρινής παύσης» δεν μας είναι ακόμη γνωστή. Σε κά
θε περίπτωση η προσωρινή παύση —πρέπει να θεωρηθεί ως μό
νιμη, αφού τον Ιούνιο του ’85 λήγει έτσι ή αλλιώς η θητεία του
σημερινού ΔΣ του ΤΣΑΥ.
Α ξίζει να σημειώσουμε την ευαισθησία την οποία έδειξαν για
το θέμα οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Υπουργείου Κοινωνικών
Αόφαλίσεων, οι οποίοι και ανέλαβαν την όλη υπόθεση μετά τον
πρόσφατο ανασχηματισμό και τη μετάθεση του έως τότε Υπουρ
γού κ. Βερυβάκη στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. Θα
προσθέταμε ότι δεν απομένει παρά ένας διαχειριστικός έλεγχος
στο ΤΣΑ Y και φυσικά η αποκατάσταση των θυμάτων του Πελέκου
(όπως ο κ. Βακαλόπουλος) οι οποίοι είχαν αντισταθει στα σχέδιά
του.
Τέλος, η δίκη του ΑΝΤΙ, του ΕΝΑ και του κ. Βακαλόπουλου που
επρόκειτο να αρχίσει την Πέμπτη 14/2, ανεβλήθη για την 1η Μαρ
τίου (τη μέρα που κυκλοφορεί το ΑΝΤΙ που κρατάτε στα χέρια
σας). Η αναβολή οφείλεται στο γεγονός ότι η έκθεση για τον Πελέκο από τον εντεταλμένο επιθεωρητή του ΤΣΑΥ (αποσπάσματα
της οποίας δημοσιεύθηκαν κατ’ αποκλειστικότητα στο προηγού
μενο τεύχος μας), δεν είχε φτάσει επίσημα στη δικογραφία, παρ'
ό,τι το έγγραφο είχ ε κατατεθεί στο Υπουργείο από τον Νοέμ
βριο! Αντίθετα, ο Πελέκος προσκόμισε μία άλλη έκθεση
—άσχετη μ ε το δημοσίευμά μας— η οποία ήταν επίσημη: είχε
κατατεθεί στο ΤΣΑΥ την ημέρα της δίκης!
Όμως, για την όλη υπόθεση, λάβαμε κι ένα γράμμα - «απάντη
ση» από τον κ. Πελέκο, το οποίο και δημοσιεύουμε στις σελίδες
του διαλόγου. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η επιστολή είναι
λίγο καθυστερημένη: κοντεύουν δύο χρόνια από τότε που πρωτογράψαμε περί Πελέκου...
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Η περίπτωση της «17 Νοέμβρη»
του Αντ. Μπερέττα
Η τελευταία ενέργεια της «17 Νοέμβρη»
είχε πολλά καινούργια χαρακτηριστικά σε
σχέση με τις προηγούμενες «παρεμβά
σεις» της. Τεχνικά, οργανωτικά, αριθμητι
κά, αλλά κυρίως πολιτικά, η εκτέλεση
Μομφεράτου πρωτοτυπεί. Το σημαντικό
τερο νέο στοιχείο στην ενέργεια Μομφε
ράτου είναι το πολιτικό. Ανεξάρτητα από
το ότι η 17 Νοέμβρη είχε προειδοποιήσει
εδώ και ένα χρόνο για χτύπημα στο χώρο
του Τύπου που «διαστρεβλώνει» κτλ.,
στην πραγματικότητα η δολοφονία του
Μομφεράτου δεν υπάγεται σ’ αυτή την κα
τηγορία: συνδέεται άμεσα (από την ίδια
την οργάνωση) με την εκλογή του Καρα
μανλή, την οποία υποτίθεται ότι επιχειρεί
και να αποτρέψει —ή έστω να «καταδικά
σει» τελεσίδικα στη λαϊκή συνείδηση.
Το καινούριο στοιχείο στη δράση της
«17 Νοέμβρη» βρίσκεται λοιπόν σε μια
«νέα ποιότητα» της πολιτικής τακτικής ί
σως και στρατηγικής της. Αντί οι «επιχει
ρήσεις» της να αποσκοπούν στην «ένοπλη
προπαγάνδα» με «παραδειγματικές» ε
νέργειες «λαϊκής βίας», αυτή τη φορά, η
οργάνωση παρεμβαίνει άμεσα στη συγκυ
ρία, ασκεί «καθημερινή πολιτική». Δολο
φονώντας τον Μομφεράτο εκδίδει τη δική
της απόφαση, ισοδύναμη (όπως φαντάζε
ται), εκείνης του Παπανδρέου, του Μητσοτάκη, του Φλωράκη κτλ. Η «17 Νοέμβρη»,
με αυτή της την ενέργεια σηματοδοτεί το
πέρασμά της από μια λογική της οργάνω
σης - πυροδότη της λαϊκής βίας, στη λογι
κή της οργάνωσης - πρόπλασμα του επα
ναστατικού κόμματος.
Χωρίς φυσικά να είναι γνωστές οι ιδεο
λογικοπολιτικές καταβολές της οργάνω
σης, θα εκτιμούσε κανείς ότι στους κόλ
πους της επικράτησαν οι απόψεις της
«κλασικής περιόδου» των «Κόκκινων Τα
ξιαρχιών» της Ιταλίας, ενώ μέχρι τώρα ή
ταν λίγο πολύ η τακτική της πολύ κοντινό
τερη στις λατινοαμερικάνικες παραδόσεις
και στην προβληματική μιας ορισμένης
ελληνικής Αριστερός της περιόδου ’70’74.
Η «17 Νοέμβρη» δρα πια με τη λογική ε
νός κόμματος που είναι υποχρεωμένο να
έχει, μια διαρκή παρουσία. Επειδή φυσικά
το ενδιαφέρον της οργάνωσης δεν βρί
σκεται στις απόψεις της, αλλά στον τρόπο
που τις προωθεί, η «17 Νοέμβρη» φυσιο
λογικά πρέπει να «σπάσει» την ίδια την
παράδοσή της με χτυπήματα πιο συχνά
και κάθε φορά πιο «επίκαιρα» σε σχέση με
τις εξελίξεις.
Ενισχυτικό αυτής της τάσης θα αποτελέσει για τα μέλη της το γεγονός ότι η συ
νεχόμενη δράση της και ιδίως το πλήγμα
στο χώρο του Τύπου, κατά κάποιο τρόπο
«νομιμοποίησε» την παρουσία της. Έτσι,
ξαφνικά, υπό την απειλή των όπλων προ
φανώς (δηλαδή των επιπτώσεών τους) οι

αναλυτές του «αστικού Τύπου» γίναν πιο
«σοβαροί», ενώ δεν έλειψαν οι παραινέ
σεις για «σωφροσύνη» της οργάνωσης ή
και για «διάλογο». Μέγιστη απόδειξη αυ
τής της «νομιμοποίησης» είναι και οι δη
λώσεις Σκουλαρίκη, ο οποίος περίπου μί
λησε σαν νεολαίος του ΠΑΣΟΚ σε αμφιθέ
ατρο γεμάτο «αναρχικούς» που επιδίωκε
να τους πείσει.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΟΙΠΟΝ...
Ας ξεκινήσουμε λοιπον απο την πολύ α
πλή παραδοχή της «οργάνωσης λαϊκής
βίας». Για την ακρίβεια μιας οργάνωσης
που ασκεί βία εν ονόματι του λαού, όπως
είναι άλλωστε η μοίρα όλων των πρωτο
ποριών —με μια λεπτή διαφορά: ότι όση
νομιμότητα αποκτά η λαϊκή βία όταν δεν
υπάρχουν οι —τυπικές έστω— ελευθε
ρίες, τόσο πολιτικά άκυρη γίνεται η βία ό
ταν ασκείται σε εποχή που λειτουργούν οι
δυνατότητες λαϊκής οργάνωσης και έκ
φρασης.
Ό τα ν λοιπόν οι λαϊκές ελευθερίες είναι
θεσμικά διασφαλισμένες και η πολιτική
οργάνωση και δράση είναι νόμιμη, οι στό
χοι της «πρωτοπορίας» είναι στην πραγ
ματικότητα όχι τόσο το «αντίπαλο» σύστη
μα, όσο ο «εφησυχασμός» των λαϊκών μα
ζών στους κόλπους του.
Τα χτυπήματα στον «αντίπαλο» δεν έ
χουν τόσο ως στόχο τους να εξασθενίσουν ή να ανατρέψουν τη δομή της εξου
σίας και τους μηχανισμούς επιβολής της.
(Μόνο ηλίθιοι μπορούν να φαντάζονται
πως κλονίστηκε η θέση της ΣΙΑ στην Ελ
λάδα από τους φόνους των Ουέλτς και
Τσάντες, ή ότι ο «αστικός Τύπος» θα αλλά
ξει λόγω της δολοφονίας του Μομφερά
του).
Η πρακτική αυτή έχει ουσιαστικά δυο
κυρίως ζητούμενα: αφενός να υποχρεώ
σει το κράτος να «ξεσκεπαστεί» σαν βαθιά
καταπιεστικός μηχανισμός και να δείξει
γυμνό το πρόσωπό του της φυσικής, νομι
κής και ιδεολογικής βίας στις μάζες. Αφε
τέρου, οι ίδιες οι μάζες, παραδειγματιζόμενες από τη δυνατότητα έμπρακτης και
άμεσης ρήξης με το σύστημα και υφιστά
μενες την απροκάλυπτη καταπίεσή του,
να «επαναστατικοποιηθούν», να αποδεσμευθούν από τις συμβιβαστικές ή και
προδοτικές κομματικές ηγεσίες και να
διαμορφώσουν την «πρώτη ύλη» ενός νέ
ου λαϊκού κινήματος.

ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Οι απόψεις αυτές θα μπορούσαν να συ
ζητηθούν — και συζητήθηκαν— σοβαρό
τερα, αν αναπτύσσονταν στις αρχές της
δεκαετίας του ’70. Ό χ ι μόνο γιατί τότε
φαινόταν να έχουν νόημα στην Ελλάδα (α
ποδείχτηκε πάντως ότι ούτε εδώ είχαν), ό-

σο γιατί υπήρχε εκείνη η ρωμαλέα ανά
πτυξη των ομόλογων κινημάτων της Λατι
νικής Αμερικής ή της Ιταλίας και Γερμα
νίας, όπου κατά κάποιο τρόπο, η πρόταση
αυτή βρισκόταν ακόμα στη δοκιμασία της
«στους δρόμους».
Τώρα, δεκαπέντε χρόνια μετά, μπορού
με να καταλάβουμε βαθιά την παρατήρη
ση του Τσε Γκεβάρα ότι σε συνθήκες αστι
κής δημοκρατίας δεν έχει καμιά προοπτι
κή μια παρόμοια στρατηγική. Μπορούμε
να καταλάβουμε τα κείμενα του Κούρτσιο
και των συντρόφων του για την «αυτοκρι
τική του αντάρτικου» και τις απόψεις του
Ραούλ Σεντίκ από τη φυλακή για την πρό
ταξη των πολιτικών μέσων σ’ αυτή τη φά
ση στην Ουρουγουάη.
Αλλά κυρίως, πέρα απ’ αυτές τις διε
θνείς εμπειρίες με την αυτονόητη σημα
σία τους, το πρόβλημα εξακολουθεί να
βρίσκεται στις σχέσεις που εγκαθιδρύει
μια τέτοια στρατηγική και τακτική μεταξύ
των ίδιων των μαζών και της πολιτικής.
Στην πραγματικότητα, η πρόταση της
κάθε «17 Νοέμβρη» είναι καταργητική του
αντικειμένου της. Αν δεχτούμε δηλαδή
—και έτσι είνα ι— πως η αστική εξουσία
στηρίζεται στην υλική αλλά και τη συμβο
λική βία, αν δεχτούμε ότι ισοδύναμος με
τον χωροφύλακα είναι ο δημοσιογράφος
ότι στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει η νομι
κή ιδεολογία του κράτους και το σήριαλ
της τηλεόρασής, αν δεχτούμε ότι το προ
λεταριάτο φενακίζεται μέσα από την εικό
να της κοινωνίας που του προτείνεται, τό
τε, η επαναστατική δράση της κάθε «17
Νοέμβρη» είναι η φενάκη μέσα στη φενά
κη. Είναι το ψέμα που υποδύεται την αλή
θεια.
Γιατί βέβαια, το να δρας «για λογαρια
σμό» του λαού είναι η τρέχουσα γενική
πολιτική σύμβαση. Αλλά να εξαναγκάζεις
το λαό να συμμετάσχει σε μια υπόθεση
για «λογαριασμό του» όχι όμως από δική
του επιλογή αλλά ως αποτέλεσμα των
πράξεων της «πρωτοπορίας» είναι ακρι
βώς η ίδια μεταχείριση του λαού που του
επιφυλάσσει το κυρίαρχο σύστημα ή τα
κόμματά του.
Για να εκφραστούμε με «παραδοσια
κούς» όρους πρόκειται για μια τυπικά στα
λινική λογική όπου τα σεκταριστικά γνω
ρίσματα είναι το συμπλήρωμα της πρω
ταρχικής αφετηρίας.
Η τακτική της κάθε «17 Νοέμβρη» είναι
βαθιά επικίνδυνη για την υπόθεση της δη
μοκρατίας και την προοπτική του σοσιαλι
σμού, γιατί προϋποθέτει ως χώρο πολιτι
κής παρέμβασης το χώρο του θεάματος,
στοχεύει στο «φαίνεσθαι» της εξουσίας.
Η «ένοπλη παραδειγματική δράση» ε
πειδή ακριβώς είναι υποχρεωμένη για να
εκδηλωθεί και να συντηρηθεί, να μην υ
περβαίνει ένα στενό κύκλο «μυημένων»,

ξεκόβεται απόλυτα από κάθε κοινωνική
και πολιτική πρακτική που απευθύνεται
στην ίδια τη διαδικασία δόμησης και οργά
νωσης του κυρίαρχου συστήματος και σε
ενέργειες αμφισβήτησης και ανατροπής
του.
Είναι υποχρεωμένη η οργάνωση να χτυ
πά τις συμβολικές εκδηλώσεις αυτής της
εξουσίας, προσωποποιώντας κάθε φορά
τον «κρίσιμο» ρόλο: «Πράκτορες της ΣΙΑ»,
«βασανιστές», «γορίλλες» κτλ. Μετατρέπεται λοιπόν η δράση της στην καλύτερη
περίπτωση σε μια μεγάλη και θεαματική
μονομαχία των δυνάμεων του Καλού και
του Κακού, της επαναστατικής πρωτοπο
ρίας και των οργάνων καταστολής.
Αλλά ακόμα και σ’ αυτό το επίπεδο του
«Ρομπέν των Δασών» ας πούμε, δεν ισχύει
η πολιτική νομιμοποίηση της ένοπλης πά
λης στη λαϊκή συνείδηση. Για τον πολύ α
πλό λόγο ότι η νομιμοποίηση οποιοσδή
ποτε πολιτικής προκύπτει στο πεδίο όχι
της αφηρημένης κοινωνικής συναίνεσης,
αλλά της δυνατότητας συμμετοχής και
συναπόφασης.
Και μια δράση σαν αυτή της «17 Νοέμ
βρη» εντάσσεται απόλυτα στο αστικότατο
κλισέ, ότι η οργάνωση αποφασίζει πριν α
πό μας για μας, για υποθέσεις όμως που ο
λογαριασμός θα είναι κοινός. Εξ ου και η
κλασική πολιτική μεταφυσική των κειμέ
νων για τη «δίκαιη» εκτέλεση Μομφεράτου όπου το «δίκαιο» δεν συναρτάται με
κάποιους κοινωνικοπολιτικούς συσχετι
σμούς, αλλά με τις υποκρυπτόμενες έν
νοιες του Καλού και του Κακού, που ιεροφαντικοί ερμηνευτές τους γίνονται τα
στελέχη της «17 Νοέμβρη».

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Είναι πολύ λογική η εκτίμηση οτι η δρά
ση της «17 Νοέμβρη» θα γίνει και συχνό
τερη και θα αλλάξει χαρακτήρα.
Συχνότερη γιατί η οργάνωση φαίνεται
να έχει διευρυνθεί και εμπλουτισθεί με
νέα μέλη, που ζωογονούν την εσωτερική
της δυναμική όπως δείχνει η πολυπρόσω
πη και πιο «ανεβασμένη» οργανωτικά ε
κτέλεση Μομφεράτου. Διαφορετικού χα
ρακτήρα, γιατί η νέα γραμμή περιλαμβά
νει την άμεση παρέμβαση στη συγκυρία,
με το «χτύπημα» προσώπων που σηματο
δοτούν κάθε φορά —υποτίθεται— μια ε
ξέλιξη που πρέπει να ανακοπεί ή να δια
φοροποιηθεί κτλ.
Αυτό σημαίνει ένα διαρκές προβοκάρισμα όλων των πολιτικών ισορροπιών, που,
όσο πλασματικές και «σικέ» κι αν δεχτού
με ότι είναι, παραμένουν εν πόση περιπτώσει οι μόνες που προκύπτουν από τη
σημερινή ωριμότητα και ανάπτυξη του
λαϊκού κινήματος, οι μόνες που προκύ
πτουν επίσης από το ένστικτο, την πείρα
και τις δοκιμασίες ενός ευαίσθητου και
πολιτικά ευφυούς λαού.
Η δράση της «17 Νοέμβρη» στρέφεται
ουσιαστικά κατά των όποιων προοπτικών
χειραφέτησης και απεμπλοκής των λαϊ
κών δυνάμεων από τα όρια της συγκυ
ρίας. Και στο βαθμό που αναπόφευκτα μια
κλιμάκωση της βίας θα εξωθήσει ή θα

χ **

διευκολύνει το πέρασμα σε μια πολιτική
καταστολής, η δράση της «17 Νοέμβρη»
δεν μπορεί παρά να προκαλέσει και στην
Ελλάδα καταστάσεις τύπου Δυτ. Γερμα
νίας ή Ιταλίας στην καλύτερη περίπτωση.
Το πρόβλημα καταλήγει να είναι πολιτι
κό, χωρίς να είναι στην αφετηρία του. Η
συγκρότηση και η δράση μιας κλειστής ο
μάδας εκτελεστώ ν σε συνθήκες αστικής
δημοκρατίας, ερμηνεύεται από ένα ση
μείο και πέρα με κοινωνιο -ψυχολογικούς
όρους, όπου η κοινωνία και η πολιτική με

την πολυπλοκότητα των λειτουργιών
τους συρρικνώνονται και απλοποιούνται
στα υποκατάστατά τους μέσα στους κλει
στούς κανόνες της οργάνωσης.
Η οργάνωση γίνεται μια μικρή κοινωνία
με κλασική κατανομή ρόλων: ο «θεωρητι
κός», η «τεχνική ιδιοφυία», κτλ.,όλη αυτή
η τυπολογία σχέσεων κινείται αποκλειστι
κά στη σφαίρα της οργάνωσης. Η ζωή των
μελών ρυθμίζεται από τους κανόνες της
συνωμοτικότητας. Η αναγκαστική κοινό
τητα ζωής των ανθρώπων που τους συν
δέουν δεσμοί αίματος, φιλτράρει τα πάν
τα στη λογική της οργάνωσης: ταινίες,
διαβάσματα, τηλεόραση, κοινωνικές σχέ
σεις και γνωριμίες, όλα υπάγονται σε ένα
κανόνα αλληλοελέγχου και ομογενοποίησης. Τα στεγανά της οργάνωσης γίνονται
όλο και πιο σταθερά στεγανά ζωής. Ο
κλειστός λόγος της ομάδας δεν δοκιμάζε
ται πουθενά σε μια διαδικασία σύγκρισης
και κριτικής. Γίνεται μια αυτοκαταναλωτική υπόθεση, όπου δεν χρειάζεται καν κα
νείς να είναι πράκτορας για να οδηγηθεί
στις πιο προβοκατόρικες ενέργειες με την
πιο μεγάλη άνεση. Η κοινωνία έχει υποκα
τασταθεί στην ίδια την οργάνωση, η πολι
τική έχει αποκαθαρθεί στο πεδίο της ιδεο
λογίας, η ίδια η αυταπάρνηση και αυτοθυ
σία των μελών είναι η προτεινόμενη από
δειξη της διαύγειας των σκοπών και του
καθαγιασμού των μέσων. Ά ρα η «Ιστορία
θα μας δικαιώσει». Τρομοκράτη δεν έλε
γαν άλλωστε και τον Φιντέλ Κάστρο και
τόσους άλλους που καταδιώχθηκαν τελ ι
κά ως λαϊκοί ηγέτες;
Η «17 Νοέμβρη» ζητά την πολιτική κριτι
κή και έμμεσα ή άμεσα απειλεί όσους «λοιδωρούν» τις θέσεις της και τους αγώνες
της. Μόνο και μόνο αυτή η απειλή για
«διάλογο» δείχνει την απόλυτη λειτουρ
γία της σέκτας και τη θητεία σε έναν δύ
σκολα αποκρυπτόμενο σταλινισμό.
Πολιτική κριτική ή διάλογο δεν θα
βρουν απ’ την Αριστερά. Γ ια τον απλό λό
γο ότι η πρακτική τους δεν περιλαμβάνει
ούτε την Αριστερά ούτε τις μάζες, στις ο

ποιες υποτίθεται ότι απευθύνεται. Γιατί
αντίστροφα από τον καπιταλισμό, ο ο
ποίος μέσω της «φενάκης» (αν είναι μόνο
«φενάκη»...) των θεσμών του επιδιώκει
την ένταξη των υπηκόων του σε μια διαδι
κασία, η όποια «17 Νοέμβρη» μπαίνοντας
στο παιχνίδι της φενάκης του αστισμού,
χτυπώντας «σύμβολα» και εμπεδώνοντας
τις λειτουργίες του αφοπλίζει το λαό και
ευνουχίζει τη χειραφέτησή του.
Επειδή καμιά διάθεση δεν έχει κανείς,
αν συλληφθούν. να διαβάζει μετά από λί
γα χρόνια τις αυτοκριτικές της φυλακής,
αφού όλοι όμως θα έχουμε εμπλακεί στις
περιπέτειες μιας καταστολής που εξίσου
«δίκαια» θα προβάλει το αστικό μπλοκ ε
ξουσίας ας σκεφτεί η όποια «17 Νοέμβρη»
μήπως αντί να καλεί σε έναν διάλογο με
τα όπλα χρειάζεται να έρθει η ίδια σε έναν
διάλογο με τη μόνη δύναμη που υποτίθε
ται ότι την αφορά, δηλαδή τον εργαζόμε
νο λαό.
Ας επιχειρήσουν τα μέλη της να αναλύ
σουν την εμπειρία του στησίματος ενός
συνδικάτου, ας επιχειρήσουν να στήσουν
μια ανοιχτή πολιτική οργάνωση που δου
λεύει μέσα στις μάζες, με τις μάζες, και ό
χι εν ονόματί τους. Ας επιχειρήσουν να α
νατρέψουν τη φενάκη της κυρίαρχης ιδεο
λογίας όπως εκδηλώνεται στην καθημερι
νή ζωή, και όχι σε «κορυφαίες» στιγμές,
μιας «δίκαιης» εκτέλεσης, που μοιάζει στο
λαό σαν τις ταινίες της τηλεόρασης και με
τέτοιο τρόπο του «παραδειγματίζουν», δη
λαδή τον αδρανοποιούν... (Γιατί ας μην έ
χουν καμιά αμφιβολία τα μέλη της, η λαϊ
κή ενασχόληση με τα κατορθώματα τρς
οργάνωσης είναι κυρίως ο εντυπωσια
σμός από την τεχνική και επιχειρησιακή
της αποτελεσματικότητα. Ο κόσμος και
μάλιστα ο απλός, ο «λαϊκός», που ενδιαφέ
ρει κυρίως την οργάνωση, ταυτίζει την πα
ρουσία της με τα «μεγάλα κόλπα» του σινεμά και της τηλεόρασης και όχι με τους
πολίτικους της στόχους ή την ιδεολογία
της. Και ακόμα περισσότερο δεν φαντάζε
ται τον εαυτό του μέσα σ’ αυτό το «κόλπο»
παρά μόνο ως θεατή).
Κατά τα άλλα, η στρατηγική του ένο
πλου αγώνα που χτυπάει στόχους στην
«καρδιά του κράτους», δεν πρόκειται
—και στην Ελλάδα— να καταλήξει να α
φορά ιδιαίτερα κάποιους άλλους απ’ ό,τι
το ίδιο το κράτος, που χαίρεται κατ’ εξο
χήν το «διάλογο» στο δικό του πεδίο, στη
σύγκρουση δηλαδή μηχανισμών.
Αλλά γιατί άραγε οι αριστεροί είναι υ
ποχρεωμένοι να συνάπτουν ιστορίες με
το κράτος «δΓ αντιπροσώπου»;
Αυτό που είναι διαρκώς επίκαιρο λοι
πόν είναι ένα βάθαιμα των διαδικασιών
λαϊκής συμμετοχής, μια πολιτική πρακτι
κή χειραφέτησης των μαζών στην προο
πτική του πολιτικού αυτοκαθορισμού
τους.
Και σ’ αυτή την προοπτική, η πρακτική
της όποιας «17ης Νοέμβρη» είναι αδιάφο
ρη. όπως όλες οι ιστορίες που καταλή
γουν να είναι «ιδιωτικοί λογαριασμοί» ενώ
διεκδικούν κοινωνικό και πολιτικό χαρα
κτήρα.
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ΕΤΣΙ, ΕΚΠΛΗΡΏΝΟΝΤΑΣ
ΜΑΗ ΜΙΑ ΟΠΟΣΧΕΣΗ TOU ΠΑΣΟΚ
ΠΡOXZPDUME ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΝΤΕ XPOW2N. .
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Οδηγός αλληλογραφίας
για προέδρους
και υποψήφιους
προέδρους
Αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΜΠΟΣΤ
Εξωχότατε κήριε Πρόεδρε.
Από κερόν ήθελον να Σας γράψο, αλά φόρτος
εργασίας με ηνάγκασεν να αναβάλω την επιστολήν
όπως κε ταξύδιον εις Κίναν, γάμον Βοσκόπουλου κε
άλλας κοινονικάς υποχρεόσεις. Είχον επίσης να
σηντάξω κε την φορολογικήν Μου δήλοσιν, να
συγκεντρόσο τα δικεολογητικά για τα ταξίδια Μου εις
Λιβύην, Μόσχαν, Ινδίαν κε Βρηξέλας κε τα απαρέτητα
έγγραφα δια τα έξοδα γεβμάτων που παρέθεσα εις
διαφόρους ηγέτας όστε να Μου εκπεσθούν από την
φορολογητέαν μου ύλην κε εισόδημα και όπος
αντιλαμβάνεσθε κήριε Πρόεδρε, η ετεροχρόνησις της
αληλογραφίας μου ητο επιβεβλημένη.
Κήριε Πρόεδρε. Ουδέποτε ηρνήθην χειραψίαν η οτι
άλλο Μου εζητήθη. Και τούτο μου δίδη το δικέομα να
σας ζητήσο και εγώ μίαν προσοπικήν χάριν. Να
παραμείνετε Πρόεδρος ισοβίως και όταν λεγομεν
ισόβια εννοούμεν δια μίαν ακόμη πενταετίαν. Η
παρουσία σας επί κεφαλής του Έθνους είνε σήμερον
υπέρποτε αναγκέα. Εάν πήτε το ΝΑΙ ο Λαός θα
εσθανθή ανακούφισιν ωσάν να ήπιε σαμπάνειαν.
Παραμερίσατε την πικρίαν που ίσος ησθανθητε το
1981 που καταψηφίσαμε την ανάδειξίν σας ως
ανοτάτου άρχοντος καταφερθέντες δριμήτατα τότε,
όπως θα ενθημήσθε, κατά του εφιάλτου βουλευτού του
ΚΟΔΗΣΟ που δια της πολητίμου ψήφου του σας
ανέδηξεν εις το ήψιστον αξίομα. Κάμψατε τας τυχόν
εβλόγους αντιρήσεις σας και θεορήσατε την συνέχισιν
των ηψηλών καθηκόντων Σας ως χρέος Εθνικόν και
μίαν πολήτιμον άσκησιν τρίτης ηλικίας.
Βέβεος δια την αποδοχήν της προτάσεώς Μου, εκ
βάθους καρδίας και βαθήτατα συγκεκινημένος
αναφονώ. Εμπρός εις τον δρόμον που εχάραξε ο
Καρδάρας. Και είμεθα πρόθυμοι δια θερμήν χειραψίαν
και με αφτόν τον αποστάτην και προδότην, εις
αεροδρόμιον ή όπου άλλου Σεις κρίνετε σκοπιμον κε
εποικοδομητικόν.
Ασπάζομαι την Δεξιάν Σας
Ειδικως σας
Ανδρεας Παπανδρέου
ΚΑΣΤΡΙ 116 45
(όσον πιο γρήγορα η απάντησις από σας
τόσον πιο έφκολα για μας).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αγαπητέ Αντρικό,
Παρόλον που είχον λάβη την απόφασιν να μην
πολιτευθώ, μετά την τόσον συγκινητικήν σου
επιστολήν και υπό τας παρούσας κρίσιμους
περιστάσεις, πιστεύω ότι αρνήσεις και «πείσμα
ανθρακωρύχου» δεν έχουν θέσιν εις τα Μεσογειακά
προγράμματα και κατόπιν ωρίμου σκέψεως έλαβα την
απόφασιν να δεχθώ την πρότασίν σου να με
συμπεριλάβης εις την λίσταν ως υποψήφιον δια το
αξίομα της Προεδρίας. Μην φαντασθής ότι πράτω
τούτο ως ανταπόδοσιν της προθυμίας σου να δώσης
χειραψίαν με τον αρχηγόν της αξιοματικής
αντιπολιτέφσεως. Ο ιστορικός Ηρόδοτος (που και
αφτός έγραψεν ιστορίαν) αναφέρει ότι ο Λεωνίδας,
ολίγον προ της κρίσιμου μάχης των Θερμοπυλών,
αντήλαξεν θερμήν χειραψίαν με τον Εφιάλτην προς
μεγάλην κατάπληξιν των Λακεδεμονίων που την
στιγμήν εκείνην εχτενίζοντο. Εσύ ως συνεχιστής των
Ελληνικών παραδόσεων προέβης εις μίαν ανάλογον
ιστορικήν πράξιν και έδειξες με την υψηλήν σου αυτήν
χειρονομίαν εις τους Λαούς της Ευρώπης, Ανατολής
και Τρίτου Κόσμου ότι Λαός ενομένος, ποτέ νικημένος.
Εις τούτο ίσος συνετέλεσεν και ο Εκλογικός Νόμος
που ένοσεν όλους τους Έλληνας και εθωράκισεν το
Έθνος κατά των εχθρών της Αλαγής. Αι φησικαί μου
αντιδράσεις εκάμφθησαν όταν αξαναδιάβασα με
προσοχήν το συνβόλεόν σου με τον λαόν, ιδίως το
άρθρον της Διακηρήξεως που αναφέρει ότι «τον
Μάρτιον του 1985 το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει δια
Πρόεδρον Δημοκρατίας τον Κ. Καραμανλήν» και
χαίρομαι βλέπων ότι και αυτή η υπόσχεσις προς τον
Λαόν σήμερον υλοποιείται και ότι η υπό την
εμπνευσμένην σου ηγεσίαν κυβέρνησις της Αλλαγής,
δεν αλλάζει τον Πρόεδρον της Χώρας. Αι αλλαγαί
πρέπει να γίνονται με σύνεσιν. Αστοχοι ενέργειαι και
βεβιασμένοι αποφάσεις, οδηγούν πολάκις τας χώρας
εις περιπέτειας. Εις αυτήν εδώ την Χώραν εγενήθη το
Μέτρον και ο Πολιτισμός. ΔΤ αφτό κε σήμερον η
πρωτέβουσα αφτής της χώρας δικέως θεορείται
Πολιτιστική προτέβουσα της Εβρόπης. Πιθανόν η
ανακήρηξις αφτή να μας στοιχίση χρήματα δια την
προετοιμασίαν, αλλά από ότι βλέπο η οικονομία μας
είναι ισχηρά και θα γίνη ακόμη ισχηροτέρα όταν
αφιχθή το εν δισεκατομήριον δολαρείων μετά την
επιτηχή σηνφονίαν που υπέγραψες με την Λιβύην και
με την άφιξιν των 8 εκατομηρίων τουριστών που θα
μας έλθουν το θέρος φέροντες εδώ το άφθονον και
πολύτιμόν των συνάλαγμα. Δεν βλέπο τον λόγον
σηνεπός να απορίψο μίαν τόσον δελεαστικήν
προσφοράν κε να μην ηγηθώ μιας τόσον οικονομικώς
ισχηράς χώρας, περιβαλόμενος εις το Τραχύ Μου
έργον από το συνολον των υγιώς σκεπτομένων
Σοσιαλιστικών κομμάτων που με δεξιοτεχνίαν
σηνήνωσες.
Και πάλιν σε εφχαριστώ
Δικός σου Κόστας
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Η κλειστή πολιτική
της θωρακισμένης
δημοκρατίας
Δυο βδομάδες πριν την επανεκλογή του
Κ. Καραμανλή στην Προεδρία της Δημο
κρατίας —οπότε θα εγκαινιάσει τη δεύτε
ρη πενταετία του ως Πρόεδρος, μαζί με τα
50 χρόνια ενεργού πολιτικής ζωής του και
τα 14 χρόνια πρωθυπουργίας του —τα πο
λιτικά κόμματα που για άλλη μια φορά θα
κληθούν —αντί του λαού, αλλά... εν ονόματί του— να επιλέξουν τον «Ανώτατο
Άρχοντα», δεν δίνουν κανένα στίγμα για
τη στάση τους έναντι του προσώπου, αλ
λά και του ρόλου που προσδοκούν ή
προσδιορίζουν στον «ρυθμιστή του πολι
τεύματος».
Τα μόνα στοιχεία που είναι επίσημα
γνωστά μέχρι τη στιγμή που γραφόταν
τούτο το άρθρο είναι η ημερομηνία της ε
κλογής και η πολιτικά αξιοσήμαντη υπό
μνηση, στο ανακοινωθέν της Προεδρίας,
ότι ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολί
τευσης μετείχε ισότιμα και «θεσμικά», μα
ζί με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο
της Βουλής, στην πολιτικότατη διαδικα
σία καθορισμού του χρόνου της προεδρι
κής εκλογής.
Τα λοιπά στοιχεία που, με άξονα την ε
κλογή Προέδρου, διαμορφώνουν την ευ
ρύτερη πολιτική συγκυρία και τις προοπτι
κές στους πολυεπίπεδους συσχετισμούς
πολιτικών δυνάμεων, εκπορεύονται στο
βασικό τους μέρος από τον Τύπο: εκτιμή
σεις, θέσεις, διοχέτευση πληροφοριών ή
και φράσεων από «στενά περιβάλλοντα»
κτλ.· ακριτομύθιες και συμβολικές ερμη
νείες... χειρονομιών, βλεμμάτων και «κλί

ματος» που συνοδεύουν τις πυκνές συ
ναντήσεις Προέδρου - Πρωθυπουργούκαι, τέλος, υποθέσεις, εικασίες, πιθανολο
γήσεις και προσδοκίες ως προς τις αντι
δράσεις για την επανεκλογή του κ. Καρα
μανλή στο εσωτερικό των Κοινοβουλευτι
κών Ομάδων ή των κομματικών μηχανι
σμών, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.
Εκτός του ότι θα ήταν παρακινδυνευμέ
νο να συνθέσει κανείς αυτές τις μετεωρι
ζόμενες ψηφίδες για να συνάγει συμπερά
σματα σχετικά με την «εκλογική συμπερι
φορά» των βουλευτών στην ψηφοφορία
της 15ης Μαρτίου, φαίνεται ότι το ενδια
φέρον μιας τέτοιας διερεύνησης είναι
πλέον ελάχιστο ή οριακό, δεδομένου ότι η
μεν Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ που θα συνέλθει στις
7 Μαρτίου «για να υποδείξει το πρόσωπο
του νέου Προέδρου» θα τελεί υπό την
δουλεία της, σε ανύποπτο χρόνο εκφρα
σμένης, «καραμανλικής» επιλογής του κ.
Παπανδρέου —κάτι που θα ισχύσει και
για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του «Κι
νήματος» η οποία «καθοδηγείται» από την
ΚΕ —οι δε βουλευτές της Ν. Δημοκρατίας
είναι δύσκολο να επιδείξουν διαθέσεις
πολιτικής ανταρσίας, όταν ο κ. Μητσοτάκης θα τους προτείνει —σήμερα 1 Μαρ
τίου, από ό,τι γράφτηκε— την επανεκλο
γή του «ιστορικού ηγέτη» της συντηρητι
κής παράταξης.
Εκείνο που φαίνεται επίσης σαν σίγου
ρο είναι ότι ο κ. Καραμανλής δεν επιθυμεί
πλέον να διαθέτει την, σχετικά στενή και

άχαρη για έναν «εθνάρχη», πλειοψηφία
που συγκέντρωσε το 1980 ως παραταξια
κός, λίγο πολύ, υποψήφιος Πρόεδρος, αλ
λά την άνετη διακομματική επιφάνεια των
κυρίαρχων φορέων του δικομματικού μας
συστήματος· το γεγονός αυτό θα αλλάξει
και τον τρόπο διαχείρισης της πολιτικής
εξουσίας, αφού η μέχρι τώρα «αναγκαστι
κή συμβίωση» των κ. Καραμανλή και Πα
πανδρέου θα κλίνει πλέον περισσότερο
προς την μεταξύ τους «αρμονική συναίνε
ση», όπως έγραφε και ο κ. X. Μπουσμπουρέλης στο «Βήμα της Κυριακής» της 17ης
Φεβρουάριου 1985 —διατυπώνοντας ίσως
έμμεσα και κάποιαν ανάλογη προσδοκία.
Έτσι, αν εξαιρέσουμε την ιδιάζουσα πολι
τική συγκυρία του 1974 που έδωσε το σα
φώς διακομματικό 54% στον ιδρυτή της
εκσυγχρονιζόμενης αστικής παράταξης,
η τωρινή επανεκλογή του στο ύπατο αξίω
μα της Πολιτείας από τη συντριπτική
πλειοψηφία της Βουλής θα επικυρώσει
και αναδρομικά τον «υπεράνω κομμάτων
και τάξεων εθνικό ρόλο» του από το 1974
μέχρι και την επόμενη πενταετία.

Ομαλά ή μετ' εμποδίων;
Εκτός και αν η «αρμονική συναίνεση»
του κ. Μπουσμπουρέλη μεταφραστεί στη
δεύτερη πενταετία —και με την προϋπό
θεση επανεκλογής του ΠΑΣΟΚ στη διακυ
βέρνηση της χώρας— σε σαφή απόπειρα
επικυριαρχίας του Προέδρου στό συνολι
κό πολιτικό σύστημα, όπως θα υποδήλω
νε, αν όχι η «αντιπαράταξη» του με το ΠΑ-

' Ενα δάνειο με πολλούς τόκους
του Νίκου Μουρμούρη
Αν ο κύριος Τριανταφυλλίδης πράγματι αναρωτηθηκε μεγαλοφω
νως, παίρνοντας την άγουσα εις Παρισίους «Ποιος κυβερνά αυ
τόν τον τόπο;», σήμερα, σωτήριο έτος 1985, είναι ίσως ο μόνος
που με σιγουριά μπορεί να δώσει απάντηση σ’ εκείνο το ερώτημα.
Κι είναι ένα ερώτημα που αν —ο μη γένοιτο— ξανατεθεί τόσο καί
ρια, με την ίδια δραματικότητα —από άλλα όμως χείλη— στο
προσεχές μέλλον, σε πείσμα του Μαρξ, δεν θα επαναληφθεί η ι
στορία σαν φάρσα, αλλά σαν δεύτερη τραγωδία και, μάλιστα, με
συνέπειες πιθανά βαρύτερες και με τίμημα ίσως ανάλογο της
προδικτατορικής περιόδου.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς συνταγματολογος για να θεωρή
σει ότι ένας νέος Συνταγματικός Θεσμός δοκιμάζεται αλλά και
δοκιμάζει στην πράξη, τα όρια αλλά και την ελαστικότητα της δι
καιοδοσίας του. Επειδή ακριβώς η ελληνική Δημοκρατία αριθμεί
μια δεκάδα μόλις πανηγυρικών γενεθλίων, ο θεσμός δημιουργεί.

12

με την καθημερινή του «πολιτεία», τη δική του ιστορία, αλλά και
ιη δική του πρακτική. Μια πρακτική που, άπαξ και γίνει δεκτή α
ποτελεί κεκτημένο, αποτελεί οδηγό για τους επόμενους Προέ
δρους —αλλά και για την πολιτική ζωή του τόπου γενικότερα (βλ.
συνέντευξη καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ Α. Μανιτάκη στον Β. Γιάχνη, ΑΝΤΙ 274).
Στην αρχή, υπήρξε η περίοδος Στασινόπουλου - Τσάτσου. Πε
ρίοδος μεταβατική, τυπική, ουσιαστικά ασήμαντη μια και ο Πρόδερος περιοριζόταν σε καθαρά διακοσμητικό ρόλο. Η ουσιαστική
ιχνηλάτιση αρχίζει με την Α’ περίοδο Προεδρίας Καραμανλή. Αρ
γά και μεθοδικά, ο νέος Πρόεδρος ενεργοποιεί λίγο λίγο το ρόλο
του «προέδρου - ρυθμιστή» του πολιτεύματος, φτάνοντας στο ρό
λο του ουσιαστικού ρυθμιστή της πολιτικής ζωής, ο οποίος, ενώ
μακροπρόθεσμα εξυπηρετεί και διαφυλάσσει τα συμφέροντα του
ελληνικού αστισμού, ενίοτε δυσαρεστεί ορισμένους αδαείς δε
ξιούς που θέλουν, ελλείψ ει αρχηγού, να κατεβάσουν τον Πρόε
δρο και πάλι στο μπαλκόνι, ηγέτη της ακέφαλης παράταξής τους
Οι προθέσεις του Κ. Καραμανλή, προς μια τέτοια κατεύθυνση, άρ-

ΣΟΚ, τουλάχιστον η προβολή εμποδίων
στην υλοποίηση του προγράμματος «δεύ
τερης τετραετίας» του κ. Παπανδρέου,
—όπως έγραφε ο Γ. Φάτσης στα «Νέα της
Κυριακής» της 24ης Φεβρουάριου 1985·
στην περίπτωση αυτή ο σημερινός Πρόε
δρος δεν θα πολιτευόταν «εθνικά», όπως
μπόρεσε να π ολιτεύεται μέχρι σήμερα δε
δομένης της μη ανατροπής εκ μέρους του
ΠΑΣΟΚ θεμελιωδών στοιχείων και συσχε
τισμών δυνάμεων της υπάρχουσας κοινω
νικής τάξης πραγμάτων αν ο κ. Καραμαν
λής αντέτασσε ρητά —και όχι περίτεχνα,
όπως έκανε μέχρι σήμερα— τη δική του
«πολιτική βούληση» σε εκείνην του ΠΑ
ΣΟΚ, τότε πράγματι θα είχε νόημα αυτό
που έγραφε πάλι ο Γ. Φάτσης στο ίδιο
φύλλο των ΝΕΩΝ: ότι θα πρέπει να σκεφτεί ο σημερινός Πρόεδρος τι νόημα έχει
η υποστήριξη της επανεκλογής του από
τον κ. Παπανδρέου (θα πρόκειται, δηλαδή,
για μια «υπό όρους υποστήριξη»), και ότι
αυτή η υποστήριξη θα μπορούσε και να
μην είχε δοθεί αν είχε εγκαίρως δρομολο
γηθεί μια «σοσιαλιστική» εναλλακτική λύ
ση για την Προεδρία· κάτι που ο κ. Μασσαβέτας —σε άρθρο του στην «Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία» της 24ης Φεβρουάριου
1985— δεν το θέτει ούτε σαν υπόθεση, ε
πισείοντος «ρεαλιστικά» τον κίνδυνο μιας
μείζονος πολιτειακής κρίσης αν ο Πρόε
δρος που θα εκλεγεί δεν θα μπορεί —ό
πως ο κ. Καραμανλής— να ελέγχ ει την «εξαλλοσύνη» της Δεξιάς η οποία θα βάλλει
ευθέως και κατά του πολιτειακού παρά
γοντα.
Αυτές και άλλες, αντιτιθέμενες απόψεις
συνιστούν εκτιμήσεις υπό έλεγχο και μά
λιστα προβάλλονται σε κάποιο άμεσο ή α
πώτερο μέλλον. Επί του παρόντος, αλλά
συγχρόνως και σε συνάρτηση με κά
ποιους χειρισμούς και στάσεις του Πρω
θυπουργού στο άμεσο παρελθόν, το σί
γουρο είναι ότι ο κ. Καραμανλής εξασφα
λίζει την πρωτοβουλία στο πολιτικό παίγνιο, και ειδικότερα στις πρακτικές των
πολιτειακών ισορροπιών με το κυβερνών
κόμμα. Συμβολικά και επί της ουσίας, έν

ση του ρόλου, που θεωρητικά εκπληρώ
νουν τα, κορπορατιστικά ή πολιτικά, συλ
λογικά όργανα εκπροσώπησης (συνδικά
τα, σύλλογοι, οργανώσεις, σύνδεσμοι,
κόμματα, Κοινοβούλιο και κοινοβουλευτι
κές ομάδες). Το αποτέλεσμα είναι η πολι
τική να παράγεται στο κατ’ εξοχήν κοινω
νικά αυτονομημένο πεδίο του «εκτελεστι
κού» (και κυρίως, στις πιο κλειστές και α
διαφανείς βαθμίδες του) ή να προκύπτει
μετά από αποφάσεις «ηγετικού επιπέ
δου».

«Κλειστό» δια τρία

δειξη αυτής της πρωτοβουλίας είναι οτι η
κατάληξη των διαδικασιών για την προε
δρική εκλογή αλλά κυρίως ο τρόπος αυ
τών των διαδικασιών, κινήθηκαν σε πλαί
σια που ο πρόεδρος θεωρεί ανέκαθεν ως
τελέσφορα και «εύρυθμα» για την αδιατάρακτη λειτουργία του κρατούντος πολιτι
κού συστήματος, δηλαδή μακράν των
«φθοροποιών κομματικών ερείδων και αν
ταγωνισμών», οι οποίοι, βέβαια, θέτουν σε
ενέργεια άλλους κανόνες, άλλες πρακτι
κές και άλλους τύπους νομιμοποίησης
στο συνολικό τρόπο παραγωγής της πολι
τικής, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς
και της προεδρικής επιλογής.
Ο τρόπος των πολιτικών διαδικασιών
που επανακαθόρισε δέκα χρόνια τώρα η
πολιτική φιλοσοφία του κ. Καραμανλή εγ
καθιδρύει μια άτυπη, και κατά το δυνατόν
«λειτουργική», νομιμότητα συντήρησης
των υφιστάμενων ισορροπιών στο κοινω
νικό και στο «εθνικό» μέτωπο, μια νομιμό
τητα που προϋποθέτει τη «μετρημένη» έκ
φραση των κοινωνικών εντάσεων και των
πολιτικών συγκρούσεων —με την αξιο
ποίηση της λίγο πολύ πολιτικά αδρανούς
κατάστασης της κοινωνίας των πολιτών—
και, συνακόλουθα, την θεσμική υποβάθμι-

Οι διαδικασίες για την προεδρική εκλο
γή είχαν έναν κυρίαρχο όσο και αποκλει
στικό γνώρισμα: προσδιόρισαν τη σχετική
συγκυρία μέσα από χειρισμούς που αποτέλεσαν προνόμιο του κ. Καραμανλή, και
του κ. Παπανδρέου, αλλά και, κατά πολιτι
κά συμπληρωματικό λόγο, του αρχηγού
τής αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη, κυρίως ως παράγοντα που η α
ναγκαιότητά του επιβάλλεται ντε φάκτο
για την «ισορροπία», και όχι ως κεντρικού
και ηγετικού εκπροσώπου κάποιας εκφρα
σμένης συλλογικής αντίληψης του κόμμα
τός του. Είναι αυτός ακριβώς ο κλειστός
και υψηλά επιτελικός τρόπος πολιτικής
διαδικασίας που κυριάρχησε και στο ζήτη
μα της επανεκλογής του κ. Καραμανλή και
που δεν έχει καμιά σχέση ούτε με «έξαρ
ση μυστικοπάθειας» ούτε με «θολά σκηνι
κά» ή με άλλους προσδιοριστικους όρους
ψυχολογικού μάλλον επιπέδου, όπως υ
ποστηρίζει ο Πάνος Λουκάκος στην «Κυ
ριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 24ης Φε
βρουάριου 1985. Διότι, η κλειστή πολιτική
και οι αδιαφανείς διαδικασίες λήψης πολι
τικής απόφασης —και μάλιστα, ούτως ή
άλλως, σημαντικής— είναι επόμενο να
συνοδεύονται από «μυστικά» και «διαρρο
ές», από ρευστότητα και ασάφεια, (στοι
χεία που καλλιεργεί εξάλλου και ο Τύ
πος...), αφού η δημοσιότητα είναι επιμελώς και περίτεχνα εξοβελισμένη υπέρ του
τετελεσμένου. Και στο άμεσο παρελθόν,
η «εκλογολογία» είχε τις ρίζες της ακρι-

και μία υποθήκη για το μέλλον
χισαν να γίνονται ορατές σε μερικούς πολίτικους παρατηρητές
μόλις το φθινόπωρο που μας πέρασε και, συγκεκριμένα, την πε
ρίοδο που (εντέχνως) διέρρεαν από παντού οι φήμες για πρόωρες
εκλογές.
Σε άρθρο του στο ΑΝΤΙ (τεύχος 270. «Το βαλς εζιτασιόν της εκλογολογίας και των θεσμών») ο Δημήτρης Μιχαήλ επεσήμανε
πως «ενισχύθηκε η εντύπωση πολλών πολιτικών παρατηρητών»
ότι «ο κ. Κ. Καραμανλής εννοεί να ασκήσει αποφασιστικά τις αρμοδιότητές του, που σ χετίζονται με ορισμένες κρίσιμες πολιτι-

κές επιλογές (προκήρυξη εκλογών, εκλογικός νόμος, ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ΕΟΚ, Κυπριακό)». Αλλά αυτή του την κρίση,
τη συνόδευε με τη θέση ότι «ο Πρωθυπουργός πιστεύει στη συ
ναινετική αναγκαιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας». Και
μάλλον ο Δ. Μιχαήλ δεν έπεόε καθόλου έξω. Γιατί, από τότε —και
όχι τώρα με τον εκλογικό νόμο, όπως πολλοί όψιμα
ανακάλυψαν— φάνηκε ότι το συναινετικό παιχνίδι των κ. Καρα
μανλή - Παπανδρέου θα παιζόταν εφ’ όλης της ύλης, ύλης όχι
κατ’ ανάγκην διδακτέας, αλλά γνωστής και αγνώστου.

Συναίνεση, αλλά σε ποιανού τις πλάτες;
Το ζήτημα, βέβαια, δεν είναι αν «συναινούν» ο πρόεδρος και ο
πρωθυπουργός μιας χώρας. Θα λέγαμε, μάλιστα, ότι είναι και θε
τικό το να συμφωνούν —χωρίς, βέβαια, το αντίθετο να ήταν τρα
γικό από μόνο του.
Το ζήτημα είναι, κάτω από ποιες λογικές συμφωνούν και πόσο
πιιτές οι λογικές είναι γνωστές στο λαό. Διότι, αν υποθέσουμε ότι

την, του Προέδρου της χώρας, λογική δεν πρέπει κατ’ ανάγκην
να τη γνωρίζουμε —άλλωστε, δεν τον ψηφίζουμε με άμεση ψηφο
φορία, για να μπορούμε και άμεσα να τον ελέγχουμε— τη λογική
του Πρωθυπουργού θα ήταν απαραίτητο να την ξέρουμε. Διότι,
τελικά, δεν έχει σημασία αν ο Α. Παπανδρέου θα δώσει εντολή
στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα να ψηφίσει τον Κ. Καραμανλή
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βώς στην πολιτική της κλειστής ομάδας
διαβουλεύσεων, ή αλλιώς «στενού περι
βάλλοντος», και είναι, τουλάχιστον, αντι
φατικό να τάσσεσαι υπέρ του πλεονεκτή
ματος του αιφνιδιασμού, —όπως ο κ. Λουκάτος— όταν ξέρεις ότι ούτως ή άλλως
αιφνιδιαστικά θα μάθεις το τι αποφάσισαν
ολίγοι εν κρυπτώ και παραβύστω.

Ερήμην όλων
Εκτός, λοιπόν, των κ. Καραμανλή, Παπανδρέου και Μητσοτάκη, (και καθένας,
βέβαια, από διαφορετική θέση επιρροής
και ισχύος...) κανένα μέλος των κοινοβου
λευτικών Ομάδων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ και καμιά μεσαία, ανώτερη ή κατώτε
ρη βαθμίδα των κομματικών μηχανισμών
τους δεν έχουν συμμετάσχει πολιτικά και
δημόσια στην προδικασία της προεδρικής
εκλογής, με ανάλογες συνέπειες βέβαια
και ως προς τον χαρακτήρα «παρέμβα
σής» τους στη διαδικασία εκλογής, και ως
προς το βαθμό δυναμικότητας και πολιτι
κής αποτελεσματικότητας που μπορεί να
έχει σήμερα πλέον ο ρόλος τους ως «αντι
προσώπων πολιτών» (για τους βουλευ
τές), ή ως οργάνων λαϊκής συμμετοχής
στην πολιτική (για τους κομματικούς μη
χανισμούς). Έτσι, η εντός Βουλής υπερ
ψήφιση του κ. Καραμανλή και η εκτός
Βουλής κοινωνική νομιμοποίηση του εξα
γόμενου της ψηφοφορίας δεν προκύ
πτουν ως φάσεις κάποιας κλιμακωμένης
πολιτικής πρακτικής, αλλά σαν επικύρω
ση ή εκ των υστέρων συμπαράταξη σε μια
απόφαση στην οποία κάθε άλλο παρά έ
χουν συμμετάσχει οι πρωτογενείς φορείς
εκπροσώπησης. Επαναλαμβάνεται λοιπόν
και στην περίπτωση της προεδρικής επα
νεκλογής το φαινόμενο του κρατισμού και
της ενίσχυσης της εκτελεστικής εξου
σίας, της απαλλοτρίωσης και μετάθεσης
πολιτικού κύρους και αποφασιστικών κοι
νωνικών λειτουργιών από «εκπροσώ
πους» σε «κυβερνήτες» —διαδικασία που
είχε αρχίσει να εμφανίζεται στα «κρίσιμα
εθνικά θέματα» αρκετά χρόνια πριν. Αν ό
μως τα «εθνικά θέματα» είχαν διαμεσολα-

βημένη τη συνάρτησή τους με θεσμούς
και περιεχόμενα του συγκεκριμένου τύ
που εξουσίας και κοινωνίας που αποτυπώ
θηκε στο Σύνταγμα του 1975, και ως εκ
τούτου ο «κλειστός χειρισμός» αυτών των
θεμάτων έβρισκε ευκολότερα τη νομιμο
ποίησή του στο σώμα των πολιτών, δεν
συμβαίνει το ίδιο με τον ομοιότροπο χειρι
σμό που αφορά την εκλογή Προέδρου Δη
μοκρατίας, δηλαδή προσώπου που η λ ει
τουργία του συνοψίζει και υλοποιεί πλείστες όσες πτυχές του κρατούντος συστή
ματος πολιτικής εξουσίας.
Βέβαια, η ανάγκη να νομιμοποιηθεί η
«κλειστή πολιτική» και η, συνακόλουθη με
αυτήν, θετική στάση του κ. Παπανδρέου
στο θέμα της επανεκλογής του σημερινού
Προέδρου, καθώς και η επιταγή να αιτιο
λογηθεί η αδράνεια βουλευτών και κομμά
των προκύπτει εντονότερα ίσως για τον κ.
Παπανδρέου από ό,τι για τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κυανοί και φαιοί
Ο κ. Μητσοτάκης ηγείται μιας παράτα
ξης που, από κοινωνική και ιδεολογική ά
ποψη, θεωρεί αναμφίβολα ως φυσική, θε
μιτή και καθόλα νομιμοποιημένη την επι
λογή υπέρ του σημερινού Προέδρου της
Δημοκρατίας.
Οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη
της «ΝΔ» που θα έκφραζαν αντίθετη άπο
ψη, αν υπήρχε ενεργοποίηση και πολιτικο
ποίηση των συναφών «προεκλογικών»
διαδικασιών, θα μπορούσαν σχετικά εύκο
λα να αναγνωρισθούν στα ακροδεξιά ερεί
σματα του συντηρητικού χώρου: οι πολιτι
κοί και κομματάρχες αυτού του ρεύματος
έχουν σχετικά μικρό κοινωνικό εκτόπισμα
και πολιτική απήχηση και αντιπροσωπεύ
ουν τυπικότατα αντιλήψεις ενός «πελα
τειακού» και αντικομμουνιστικού τύπου
πολιτικής, που έρχεται σε κατάφωρη αντί
θεση με το κυρίαρχο πλέον ρεύμα του θε
σμικού εκσυγχρονισμού, εκφραστής του
οποίου ήταν και είναι ακόμη ο κ. Καραμαν
λής. Στις τάξεις της ΝΔ., επίσης, κάποια ο
ριακή αμφισβήτηση, αλλά υπό προϋποθέ

για Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σημασία έχει, με
ποιους όρους τον ψηφίζει. Σημασία έχει, πόσο μπορεί να είναι σί
γουρος, (και να ’μαστέ και μεις σίγουροι) ότι ο Πρόεδρος δεν θα
συνεχίσει την όλο και ενεργότερη ανάμιξή του στα «κοινά», με
ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλο και περισσότερων Συνταγματι
κών αρμοδιοτήτων.
Αν η (βέβαιη) υποψηφιότητα του Κ. Καραμανλή επισφραγιστεί
και με την χωρίς όρους υποστήριξή του. από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα
Ο β α σ ιλιά ς
Είναι, όμως, πράγματι «χωρίς όρους» η υπερψήφιση του «υπερ
κομματικού» Προέδρου, ή μήπως κρύβεται, πίσω από αυτή την κί
νηση του Α. Παπανδρέου, «κάτι» που, ακριβώς επειδή είναι κοινό
μυστικό, κανείς δεν το θίγει;
Δεν νομίζω να αμφιβάλει κανείς πως ανώτερη επιδίωξη του Α.
Παπανδρέου (εφόσον ευοδωθούν οι εκλογικοί του σχεδιασμοί) εί
ναι η Προεδρία της Δημοκρατίας. Και δεν νομίζω να αμφιβάλει, ε
πίσης, κανείς πως μια τέτοια πρόθεση πρέπει να τοποθετείται,
χρονικά, μετά το πέρας της Β' προεδρίας Καραμανλή και της πι
θανότατης Β' τετραετίας του ΠΑΣΟΚ που χρονικά πρέπει περί
που να συμπέσουν. Πόσο εύκολο, όμως, είναι να ευοδωθεί μια τέ-
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σεις ως προς τη μορφή της διατύπωσης
και το βαθμό οξύτητάς της, θα μπορούσε
να προέλθει από κάποιους που θεωρούν
πολιτικά αντιδεοντολογικό και θεσμικά
παρακινδυνευμένο το μοντέλο της «κλει
στής πολιτικής» που εφαρμόζουν οι δύο
πολιτικοί ηγέτες.
Εκτός όμως του ότι οι αντιρρήσεις αυ
τές επί της ουσίας της επανεκλογής του κ.
Καραμανλή αφορούν οριακές κλίμακες, η
πολιτική ανάπτυξη του νεότευκτου κομμα
τικού ιστού της ΝΔ δεν έχει ακόμα φτάσει
—και είναι αμφίβολο αν φ τάσει— τη φάση
εκείνη όπου οι διάφορες βαθμίδες του θα
λειτουργούσαν με πολιτικές και δημοκρα
τικές συλλογικές διαδικασίες, και το μόνο
δείγμα «δυναμισμού» αυτή τη στιγμή είναι
οι φατριαστικές αντιπαλότητες και αντα
γωνισμοί εν όψει αντικατάστασης της, υ
πό αίρεση και σε κρίση, σημερινής πολιτι
κής της ηγεσίας. Εξ αντικειμένου, η πολι
τική αδράνεια της ΝΔ είναι στοιχείο εγγε
νές στη σύστασή της ως πελατειακού μάλ
λον τύπου κόμματος και η όποια πολιτικο
ποίησή της είναι φόρου υποτελής στις κατατμημένες σε «φέουδα» κομματαρχικές
συμπράξεις ή αντιθέσεις.
Αυτή η κατάσταση όμως ευνοεί τον κ.
Μητσοτάκη ο οποίος δεν θα ήθελε σ’ αυτή
τη φάση να εκφραστεί και η παραμικρότερη «αντικαραμανλική» φωνή στο κόμμα,
δεδομένων των λεπτών ισορροπιών που
διατηρεί με τον εισηγητή στην Ελλάδα
του «ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού»
και ιστορικό ηγέτη των μεταπολεμικών
συντηρητικών δυνάμεων. Πέραν όμως αυ
τών των λεπτών ισορροπιών, ο σημερινός
ηγέτης της Δεξιάς κάθε άλλο παρά λό
γους έχει «να παίξει επικίνδυνα» με το θέ
μα της επανεκλογής του κ. Καραμανλή: ο
εκλογικός νόμος, κάποια διαφαινόμενα
μέτρα στην πολιτική των μέσων ενημέρω
σης για την προεκλογική περίοδο και η πι
θανή αντικατάσταση ορισμένων υπουρ
γών την ίδια περίοδο είναι σημαντικά ζη
τήματα, που η ρύθμισή τους δεν αποδίδε
ται από τη ΝΔ στην καλή προαίρεση της
κυβέρνησης, αλλά σε ευνοϊκές «συμβου-

μπορεί καμιά μελλοντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και κανείς πρω
θυπουργός να εναντιωθεί στην πιθανή αυριανή ενεργοποίηση
των υπερεξουσιών ενός Προέδρου που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε.
Κι αν δεν ενεργοποιηθούν αυτές οι εξουσίες, φτάνει να υπάρχει
το έδαφος και η συγκυρία που θα επιτρέπει την ενεργοποίησή
τους για να αποθαρρύνει τον Α. Παπανδρέου, αύριο μεθαύριο, α
πό οποιοδήποτε ουσιαστικό δίλημμα πιθανής ή απίθανης σύγ
κρουσης.
να ι γυ μ νό ς
τοια πρόθεση; Πόσο εύκολη θα είναι μια τέτοια αλλαγή σκυτά
λης;
Για να γίνει πραγματικότητα ένα τέτοιο σενάριο, θα ήταν αδια
νόητο να καταψηφιστεί σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ο Κ. Καραμανλής
σαν υποψήφιος πρόεδρος, όπως, επίσης, θα ήταν αδιανόητο να
μην «τα βρουν» τα δύο μεγάλα κόμματα, στα βασικά εθνικά θέμα
τα. Γιατί, πώς αλλιώς θα προετοιμαστεί και θα δοκιμαστεί το έδα
φος μιας τέτοιας προοπτικής; Η συναίνεση, πρέπει να είναι πολύ
πιο βαθιά από όσο αφήνεται να διαφανεί σήμερα, πολύ πιο διαρ
κής και μόνιμη. Διότι, Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί χωρίς την
υποστήριξη και των δύο μεγάλων κομμάτων εκτός εάν, κάποιο α-
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λες» του πολιτειακού παράγοντα προς
τον κ. Παπανδρέου.

Στον άλλο πόλο της εξουσίας
Αν όμως οι παραπάνω λόγοι δίνουν μια
πιθανή εξήγηση για την καταφατική στά
ση που τηρεί η ΝΔ απέναντι στην «κλειστή
πολιτική» —πολιτική που δεν αφίσταται
της φιλοσοφίας της περί δημοκρατίας και
της συναφούς κοινωνικής πρακτικής
της— και στην επανεκλογή του κ. Καρα
μανλή, σίγουρα δεν μπορούν αβίαστα να ισχύσουν και για τη στάση που χαρακτηρί
ζει το ΠΑΣΟΚ. Η «απλή» απάντηση που έ
δωσε, σε ελαφρώς υποψιασμένο χρόνο, ο
κ. Παπανδρέου όταν τον ρώτησαν αν το
κόμμα του ψηφίσει τον κ. Καραμανλή
(«βλέπετε εσείς κανέναν καλύτερο»), όσο
κι αν θεωρηθεί «ρεαλιστική», ή μάλλον α
κριβώς επειδή θεωρήθηκε τέτοια, δεν
μπορεί να συναιρέσει τις αντίθετες ιδεο
λογίες, προγράμματα και κοινωνικές δυ
νάμεις που στεγάζονται στο συντηρητικό
και στον, κατά διακήρυξη τουλάχιστον,
σοσιαλιστικό πόλο της πολιτικής μας ζω

ής·

Ιδεολογικά και κοινωνικά, το ΠΑΣΟΚ
δεν φέρεται μονοσήμαντα στο να επιλέξει
την επανεκλογή του κ. Καραμανλή —του
λάχιστον χωρίς να διακινδυνεύσει την εν
σωμάτωσή του σε ένα συγκεκριμένο φά
σμα επιλογών περί την εξουσία για μια α
κόμα πενταετία, όπως γράφτηκε έμμεσα
και πολύ εύστοχα, στην κυριακάτικη «Κα
θημερινή» της 17ης Φεβρουάριου 1985.
Ήδη στα 3V2 χρόνια κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ,
ο σχεδόν αδιατάρακτος καταμερισμός και
συμπροσδιορισμός άσκησης της εξουσίας
ανάμεσα στους δύο περίπου ισοδύναμους
νομείς της ανώτατης πολιτικής ισχύος,
τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο (παρά
τις εκάστοτε εντάσεις και τα αμφιλεγόμε
να «όρια αρμοδιότητας») έχει προκαλέσει
αμφιβολίες και υποψίες για τα όρια αντο
χής και εξουσιαστικού κύρους των ριζο
σπαστικών επαγγελιών του ΠΑΣΟΚ· όρια
που τίθενται υπό αίρεση και από την αυξα
νόμενη ισχύ που φαίνεται να αποκτά η με-

ταρρυθμιστική τάση στις γραμμές του κυ
βερνητικού επιτελείου, στην προσπάθειά
του να συνδυάσει τον κοινωνικό εκσυγ
χρονισμό —ατελή ή τελέσφορο— με μια
αμετάλλακτη, στους τρόπους και τις δο
μές εξουσίας, πολιτική διαχείρισης του υ
πό κρίση κοινωνικού και οικονομικού σχη
ματισμού. Το ζητούμενο είναι αν οι λόγοι
αυτής της οιονεί στρατηγικής —που επι
βάλλουν «πραγματισμό» και «πολυσυλλεκτικότητα» στο έργο αλλά και στους στό
χους πλέον της κυβέρνησης —συναρτώνται κατ’ ανάγκην και, περαιτέρω, νομιμο
ποιούν την «καραμανλική» επιλογή του Α.
Παπανδρέου και ανώτατων στελεχών του
«Κινήματος», χωρίς, εννοείται, να τίθεται
υπό αμφισβήτηση ο «σοσιαλιστικός μετα
σχηματισμός». Προς το παρόν, η υπόθεση
αυτή δεν μπορεί να επαληθευτεί δεδομέ
νου ότι η πορεία της κυβερνητικής πολιτι
κής μετά το ’81, όσο κι αν υπήρξε «αναγ
καστική συμβίωση», δεν ήρθε σε αντιπα
λότητα με την πορεία της προεδρικής πο-

λιτικής, αν πιστέψουμε μάλιστα τον ίδιο
τον κ. Παπανδρέου.
Πέραν αυτού όμως, το ερώτημα περί
του συμβατού ή όχι μιας σοσιαλιστικής
κυβέρνησης με έναν ύπατο «εκπρόσωπο
των συμφερόντων της αστικής τάξης», ό
πως υποστήριζε ανέκαθεν το ΠΑΣΟΚ, δεν
μπορεί να απαντηθεί αφού δεν αποτέλεσε
αντικείμενο διαφανούς πολιτικού διαλό
γου και αντιπαράθεσης στις τάξεις και
του ΠΑΣΟΚ. Από την άποψη αυτή, η συμ
περιφορά των ηγετικών βαθμιδών του κυβερνώντος κόμματος είναι ομόλογη προς
την αντίστοιχη της ΝΔ, και, μολονότι έχει
επίσημα διακηρυχθεί ο διαχωρισμός μετα
ξύ κυβέρνησης και κόμματος, στην περί
πτωση της επανεκλογής του κ. Καραμαν
λή ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ
και η κοινοβουλευτική ομάδα του —αν ε
ξαιρέσουμε την ατυχήσασα παρέμβαση
του κ. Χατζοπλάκη...— είδαν να αδρανοποιούνται προς όφελος των ηγετικών φο
ρέων της εκτελεστικής εξουσίας.

Εις ώτα μη ακουόντων
Όμως, η πολιτικότητα και η ιδεολογική
κινητικότητα πολλών στελεχών του κομ
ματικού μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ είναι δια
φορετικού τύπου και ασύγκριτα εντονότε
ρη από την ζελατινώδη πολιτική υπόστα
ση των «παραγόντων» και των τοπαρχών
που συνθέτουν το δίκτυο της ΝΔ. Αυτό το
δεδομένο εκφράζεται σε έναν ιδιότυπο
λαϊκίζοντα δημοκρατισμό πολλών Τ.Ο. και
Νομ. Επιτροπών και εξηγεί, ίσως: τη στά
ση μερίδας στελεχών της νεολαίας που
«έθεσαν ζήτημα Καραμανλή», την ανατα
ραχή που προκλήθηκε πρόσφατα στη συ
νεδρίαση των ενοποιούμενων τεσσάρων
Νομ. Επιτροπών Αθήνας, και, τέλος, την ε
κτός ημερήσιας διάταξης ανακίνηση του
ζητήματος της Προεδρικής εκλογής στην
τελευταία Σύνοδο της Κ.Ε. του «Κινήμα
τος».
Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να έχουν
διττή σημασία: πρώτον μεν να εκφράζουν
έναν τύπο σοσιαλιστικής και δημοκρατι-

πό τα δύο, πετύχει σαρωτική νίκη σε βάρος του άλλου, πράγμα
που δεν φαίνεται ορατό στον άμεσα μελλούμενο πολιτικό ορίζον
τα. Διότι, ούτε ο πιο κακόπιστος παρατηρητής μπορεί να αρνηθεί
πως η ΝΔ είναι αδύνατο να πέσει κάτω από τις 120 έδρες στις ε
πόμενες εκλογές: ο νέος εκλογικός νόμος, της δίνει, με τα ποσο
στά των Ευρωεκλογών, τουλάχιστον 126 βουλευτές —χωρίς να
προσμετρηθούν και οι ψήφοι της ΕΠΕΝ. Αλλά και με το παλιό σύ
στημα της (επίσης) ενισχυμένης αναλογικής, θα έπαιρνε η ΝΔ 133
βουλευτές. Και μόνο με την απλή αναλογική, με βάση πάντα τα
ποσοστά των Ευρωεκλογών, το σύνολο της Δεξιάς (ΝΔ και ΕΠΕΝ)

κής αντίρρησης στο παιχνίδι της «κλει
στής πολιτικής»— και, κατ’ επέκταση
στον τρόπο άσκησης της εξουσίας από
προνομιούχους, επίλεκτους, όσο και αδια
φανείς, στην πρακτική τους, ηγήτορες
(που επικαλούνται μάλιστα τη σοσιαλιστι
κή ιδεολογία), σε αντίθεση με το αυτοδιαχειριστικό ή τουλάχιστον, συμμετοχικό
πρότυπο πολιτικής που πρόβαλε και προ
βάλλει η ηγεσία του «Κινήματος». Δεύτε
ρον δε, να εκφράζουν την απορία και την
ανησυχία για τον τρόπο που μπορεί να
συγκεραστεί ο μακροπρόθεσμος κοινωνι
κός μετασχηματισμός με την επιλογή υ
πέρ του κ. Καραμανλή, επιλογή ούτε συγ
κυριακή ούτε αυτόχρημα νομιμοποιούμε
νη. Και είναι σίγουρο ότι η αμφισβήτηση
νομιμότητας στην κεντρική επιογή της η
γεσίας του ΠΑΣΟΚ υπέρ του κ. Καραμαν
λή συναρτάται και με το γεγονός ότι ο
«ρεαλισμός» και ο «πραγματισμός» στην
κυβερνητική τακτική —δηλαδή η έκφρα-

αγγίζει —χωρίς όμως και να φτάνει— το μαγικό αριθμό των 120
εδρών, απαραίτητο όρο για να μπλοκαριστεί κάθε προσπάθεια α
νάδειξης Προέδρου από την αριστερά.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι φτάσαμε στην ιστορική εκείνη περίοδο
που μόνο με τη συμφωνία των δύο μεγάλων κομμάτων θα είναι
δυνατή η ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενός Προέδρου
που, από εδώ και στο εξής, θα εξαρτάται για την εκλογή του από
τις συμβιβαστικές διαβουλεύσεις που θα γίνονται μέσα σε «πνεύ
μα αμοιβαίας κατανόησης».

Προεδρικό do ut des»
Όμως, δεν αρκούν οι κινήσεις αβροφροσύνης του Α. Παπαν
δρέου προς τον πιο έγκυρο εκφραστή του ελληνικού αστισμού,
για να πάρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα εύσημα εκείνα που θα
του εξασφαλίσουν την αυριανή υποστήριξη στον αγώνα για αναρ
ρίχηση στον προεδρικό θώκο. Θα πρέπει να δώσει (κι άλλες) χει
ροπιαστές αποδείξεις κι εγγυήσεις, να κάνει (κι άλλες) θεαματι
κές υποχωρήσεις για να πετύχει το σκοπό του. Και τότε, ίσως όχι
σύσσωμη η ελληνική δεξιά, σίγουρα όμως το εκσυγχρονιστικό
κομμάτι της, θα τον υπερψηφίσει.

Αν, λοιπον, το ΠΑΣΟΚ ψηφίσει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή
για Πρόεδρο της χώρας, θα το κάνει βάζοντας μια υποθήκη για το
μέλλον —και στο δικό του μέλλον. Το ζήτημα είναι αν θα 'χει, αύ
ριο μεθαύριο, να πληρώσει τους τόκους του δανείου. Διότι αν γί
νουν όλα αυτά —και δεν το εύχεται κανείς να γίνουν— θα είναι α
διάφορο για την αριστερά αν Πρόεδρος θα είναι ο Α. Παπανδρέ
ου ή κάποιος άλλος. Και η απλή αναλογική θα είναι επίκαιρη όσο
ποτέ. Αλλιώς, τα γραμμάτια θα διαμαρτύρονται ενώ τα ταμεία θα
μένουν άδεια...
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ση «βλέπετε εσείς κανέναν καλύτερο για
Πρόεδρο» —δεν έχουν ενσωματωθεί στη
συνείδηση της βάσης, αλλά αποτελούν
γνώμονα και κριτήριο μόνον των ανωτάτων στελεχών, το οποίο είναι περιχαρα
κωμένο στο επίπεδο των υφιστάμενων
κρατικών θεσμών και των λειτουργιών
τους.
Για άλλη μια φορά, η «κλειστή πολιτική»
εκφράσθηκε και σε επίπεδο κομματικό,
αυτή τη φορά, όταν πάγια απάντηση της
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στην ανακίνηση του
ζητήματος «εκλογής Καραμανλή» ήταν
πως «δεν μπορούμε να το συζητήσουμε
τώρα, αφού δεν έχει συνέλθει ακόμη η
Κ.Ε. που θα κληθεί σε ειδική Σύνοδο να α
ποφασίσει». Κλασική και δοκιμασμένη
συνταγή ανοικτής (και διόλου περίτε
χνης), χειραγώγησης των αντιρρησιών σε
ζητήματα που είναι μεν κρίσιμα αλλά
που... γ ι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να κρίνονται από τους επαίοντες. Και βέβαια η
ΚΕ, περιβεβλημένη με απόλυτο καταστα
τικό και πολιτικό κύρος από το περσινό
δημοψηφισματικό Συνέδριο, είναι μεν το
«ανώτερο καθοδηγητικό όργανο», με τη
«μικρή» όμως διαφορά ότι άλλο είναι η κα
θοδήγηση και άλλο η προσυπογραφή α
ποφάσεων, άλλο το βουλευόμενο και
δρων πολιτικά σώμα και άλλο η προσωπι
κή ακολουθία του ηγέτη, η οποία ούτε
βουλεύεται, ούτε διαπράττει πρωτογενή
πολιτική. Στην περίπτωση της επιλογής
Καραμανλή έχουμε το κλασικό πρότυπο
της αντεστραμμένης πυραμίδας στη δια
δικασία της πολιτικής απόφασης: από τα
πάνω προς τα κάτω, με παροπλισμένη την
πολιτική αρμοδιότητα της βάσης και των
μεσαίων στελεχών, που, από ό,τι φαίνε
ται, δεν θα τους δοθεί και κανένα χρονικό
περιθώριο να εκφράσουν τις απόψεις
τους, μολονότι ο Πρόεδρος του Κινήμα
τος συναινεί με τον πρόεδρο της ΝΔ για
το πρόσωπο του Προέδρου, χωρίς να θέ
σει στους ημέτερους το ζήτημα του ρόλου
που καλείται να παίξει το πρόσωπο αυτό

στα πλαίσια μιας (διακηρυσσόμενης) δια
δικασίας αλλαγής· χωρίς, δηλαδή, να πο
λιτικοποιούνται οι σχέσεις εξουσίας μετα
ξύ του «ρυθμιστή του πολιτεύματος» και
της «πολιτικά υπεύθυνης κυβέρνησης», η
οποία εκφράζει κάποιο συγκεκριμένο
—έστω πολυειδή— ιστό κοινωνικών δυ
νάμεων και μια δέσμη —μολονότι όχι συ
νεκτική— ιδεολογικών εξαγγελιών, οι ο
ποίες, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι αν
τίρροπες προς τις αντίστοιχες του ανώτα
του Άρχοντα.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ε
πανεκλογή του κ. Καραμανλή, δεν θα δια
φέρει από τις εκτιμήσεις «προθέσεων ψή
φου» που αναπτύσσονται αυτές τις μέρες.
Οι οποίες «διαρροές» από τους δύο μεγά
λους θα είναι ενδεικτικές ενός πολιτικού
φολκλορισμού, μιας στάσης, δηλαδή, χω
ρίς μακροπρόθεσμες πολιτικές αντοχές
και κοινωνικά αρθρωμένα ερείσματα, που
ενδεχόμενα θα δώσει την πρώτη ύλη στη
φιλολογία περί «μεταστάσεων», «ανασυγ
κροτήσεων», «ζυμώσεων» κτλ. φαινομέ
νων στις πολιτικές δυνάμεις.

ΚΚΕ: Αυτάρκεια
Αν για τις δύο μείζονες παρατάξεις οι
«αντικαραμανλικές» τάσεις είναι εξ ορι
σμού, πλέον, εκτός ημερήσιας διάταξης,
οι επιλογές διαφοροποιούνται προκειμένου για την αριστερά.
Ήδη, αρχής γενομένης από συνέντευ
ξη που έδωσε πριν λίγους μήνες στα Κυ
ριακάτικα ΝΕΑ ο Χαρ. Φλωράκης, το ΚΚΕ,
με βάση την αντίληψη ότι «χρειάζεται
Πρόεδρος της Αλλαγής» και ότι ο κ. Καρα
μανλής «εκφράζει συγκεκριμένες δυνά
μεις» λέγεται πως θα προωθήσει δικό του
«υπερκομματικό» υποψήφιο, ενώ πληρο
φορία που δεν διαψεύστηκε αναφέρει και
το όνομα του Γ. Γραμματέα του Κόμμα
τος. Το πρόβλημα, ωστόσο, αφορά περισ
σότερο την πρακτική που ακολούθησε το
ΚΚΕ μετά το 1980, ή και από το 75, έναντι
της πολιτικής εξουσίας που εκφράζει ο

προεδρικός θεσμός, και λιγότερο την επι
λογή του υπέρ ενός «Προέδρου της Αλλα
γής»: η επιλογή αυτή δεν θέτει υπό αίρε
ση το πλέγμα εξουσιαστικών ρόλων και
λειτουργιών που αναγνωρίζονται στον α
νώτατο Ά ρ χο ντα από το Σύνταγμα του
1975 και που αποτελούν οργανικότατα
στοιχεία του συγκροτήματος εξουσίας.
Έ χοντας κάνει μιαν εξίσωση της πολιτι
κής εξουσίας με την εκάστοτε κυβέρνηση,
και ανάγοντας την πολιτική στο έργο που
αυτή εφαρμόζει το ΚΚΕ παρείχε εξ αντι
κειμένου ασυλία, μετά το 1980, στον σημε
ρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και χρέω
νε την κριτική του στο μερίδιο εξουσίας
που αναλογούσε στα κυβερνητικά επιτε
λεία και πολλές φορές μόνον στον Πρω
θυπουργό. Η στάση αυτή, που συναρτάται
και με μια συγκεκριμένη αντίληψη περί
πολιτικής εξουσίας, δεν μπόρεσε να πα
ράγει μια κοινωνικού τύπου κριτική στον
προεδρικό θεσμό, δηλαδή στη συγκεκρι
μένη, έως και καθημερινή, πολιτική που υ
λοποιούνταν μέσω αυτού του θεσμού, και
να συνδέσει έτσι τη θεωρητική αντιπαλό
τητα στο πρόσωπο του κ. Καραμανλή («α
στός», «συντηρητικός» κτλ.) με την κριτική
στο θεσμό, με την επί του συγκεκριμένου,
δηλαδή, άσκηση πολιτικής, κριτικής και
παρέμβασης στο συνολικό πλέγμα εξου
σίας· η σύνδεση εξάλλου των δύο κριτι
κών θα ήταν αυτή που θα μπορούσε ακρι
βώς να υλοποιήσει την πολιτική συνέχεια
στη χειρονομία καταψήφισης του Συντάγ
ματος του 75 από το ΚΚΕ, και να διατυπώ
σει μια πρόταση που δεν θα συνέχεε —ό
πως τώρα— την προσήλωση στην δημο
κρατική νομιμότητα με την απουσία αμφι
σβήτησης των κυρίαρχων τύπων, διαδικα
σιών και φορέων θεσμικής νομιμοποίησης
του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος
και δομής εξουσίας. Και, φυσικά, η όποια
αναθεώρηση Συντάγματος δεν μπορεί να
προκύπτει από διακηρύξεις, αλλά από την
κοινωνική εκείνη διαδικασία που θα μετα
κινούσε συνειδήσεις, πολιτικές προσδέ-
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Δυο λευκώματα με
καυστικά σχόλια-σκίτσα
για την
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σεις και πρακτικές από τον άξονα που
προσδιόρισε όχι μόνον ο κ. Καραμανλής
ως πρόσωπο αλλά η διάταξη δυνάμεων
που κάπου έμεινε αγκυλωμένη στους συ
σχετισμούς που παρήγαγαν το Σύνταγμα
του ’75. Και αυτός ο συσχετισμός, για ό
ποιον κατατάσσεται στην Αριστερά, απο
τελεί μείζον και ύστατο κριτήριο δοκιμα
σίας των όποιων πολιτειακών επιλογών.

ΚΚΕ εσ.: ευγενείς υπομνήσεις
Όσον αφορά το ΚΚΕ εσ. η μέχρι τώρα
στάση του μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
«στάση άψογης ουδετερότητας», η οποία
σε μερικές περιπτώσεις πήρε μορφές και
ανοικτής υποστήριξης στον «παράγοντα
σταθερότητας» (τον κ. Καραμανλή) από το
δημοσιογραφικό του όργανο, την «Αυγή».
Το ΚΚΕ εσ. δεν έθεσε ουσιαστικά κανένα
στοιχείο συγκεκριμένης και καθ’ ύλην αμ
φισβήτησης της μέχρι τώρα λειτουργίας
του Πολιτειακού συστήματος, ούτε της
δομής της εξουσίας μετά το 1974, με εξαί
ρεση την κριτική για το δικομματισμό, η ο
ποία τελικά όμως αφορούσε περισσότερο
τον ιδιαίτερο ρόλο των «μεγάλων» κομμά
των στη μεταδικτατορική περίοδο και κα
θόλου τις διαδικασίες και τις πρακτικές
διαμόρφωσης συνολικά του πολιτικού συ
στήματος. Ή τα ν δηλαδή μια υπόμνηση
προς τους διαμορφωτές του για διεύρυν
ση ορισμένων ορίων, που έθετε, παρά ένα

στοιχείο που θα πρότεινε νέες διαδικα
σίες στην κοινωνία και θα συγκροτούσε
πολιτική κριτική στο όλο πλέγμα της ε
ξουσίας.
Βέβαια το ΚΚΕ εσ. με τις τελευταίες δη
λώσεις των κ. Μπάνιά και Κύρκου έκανε
σαφές ότι «δεν ψηφίζει Καραμανλή». Η το
ποθέτηση αυτή όμως, είκοσι μερες πριν
την εκλογή και με δεδομένο ότι τα δύο με
γάλα κόμματα θα υπερψηφίσουν τελικά
τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας
είναι μια στάση «έκφρασης γνώμης» παρά
μια πολιτική κριτική στην όλη λειτουργία
και πρακτική που διαμόρφωσε ως τώρα η
Προεδρία της Δημοκρατίας και το ρόλο
που προσέδωσε στο θεσμό του Προέδρου
η πολιτεία του κ. Καραμανλή. Η θέση αυτή
του ΚΚΕ εσ., η οποία σε τελικά ανάλυση
δεν αμφισβητεί, ούτε την όλη διαδικασία
εκλογής προέδρου, ούτε την τελική επι
λογή του ΠΑΣΟΚ, του δίνει τις δυνατότη
τες να διατηρήσει ορισμένα θέματα ανοι
κτά —που αφορούν κυρίως ρυθμίσεις της
προεκλογικής περιόδου, να «εκμεταλλευθεί» ή και να «εκφράσει» ορισμένου τύπου
και μορφής δυσαρέσκειες από την επιλο
γή του ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει να δικαιο
λογήσει μια πιθανή στο μέλλον κριτική σε
επιλογές ή και διαδικασίες που οδήγησαν
το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων στο
Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει τον κ. Καρα
μανλή. Και φυσικά μια τέτοια επιλογή δεν

Δεκαπενθήμερος
ΠΟΛΙΤΗΣ

την χαρακτηρίζει ούτε κάποια πολιτική
διαμόρφωσης διαφορετικών κοινωνικών
συσχετισμών, ούτε πρόθεση ανατροπής
των πολιτικών ισορροπιών. Αποτελεί τη
συνέχεια και είναι συνεπής με την όλη αν
τίληψη διεύρυνσης των ορίων του λειτουργούντος πολιτικού συστήματος και
της υφιστάμενης δομής εξουσίας, η οποία
διαμορφώθηκε στη δεκαετία του '74-'84.
που σταθερά υποστηρίζει το ΚΚΕ εσ.. μέ
χρι τώρα.
Τέλος, ορισμένες πρωτοβουλίες κομμά
των και οργανώσεων της εξωκοινοβου
λευτικής Αριστερός, για συγκρότηση επι
τροπών ενάντια στην υπερψήφιση του κ
Καραμανλή εντάσσονται περισσότερο σε
μια διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για την
εμφάνιση και παρέμβαση αυτου του χώ
ρου στο προσκήνιο και ίσως στις βουλευ
τικές εκλογές παρά σε μια ολοκληρωμένη
και σαφή αντίληψη αυτού του χώρου για
τις «συνέπειες» της επανεκλογής του κ.
Καραμανλή. Η πιθανή έτσι εμφάνιση αυ
τού του χώρου στη διαδικασία εκλογής
του Προέδρου της Δημοκρατίας θα έχει
το χαρακτήρα μιας «συμβολικής» παρέμ
βασης κατά της εκλογής του «Προέδρου
της υπαρκτής αλλαγής» και ένα αναγκαίο
στοιχείο για την αρχή ορισμένων συζητή
σεων και ζυμώσεων για την εμφάνιση αυ
τού του χώρου στις βουλευτικές εκλογες.

<Ε/ί\Η ΝΙΚΟΣ
η«υόρ·ΐι^Λ
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι I

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
επιλογή ειδήσεων, άρθρων, σχολίων απ’ τον
ελληνικό τύπο
• Οργανωμένη πληροφόρηοη για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει, ή
αφορά τη δική σας δραστηριότητα.
• Συστηματική επιλογή από τον ελλη
νικό ημερήσιο, περιοδικό και επαρ
χιακό τύπο, στο εύρος που εσείς
επιθυμείτε.
• Προσφορά της είδησης όπως ακρι
βώς δημοσιεύτηκε, υπό μορφή σελί
δας έτοιμης για αρχειοθέτηση.
• Εξασφαλισμένη πληρότητα, που στη
ρίζεται στην οκτάχρονη πείρα του
γραφείου.

• Καθημερινή αποστολή του τύπου (ή
εβδομαδιαία, κατά συμφωνία).
• Οικονομική σχέση υπό μορφή συν
δρομής, κατώτερης απ' αυτήν που...
φαντάζεστε.
• Δυνατότητα χρήσης, του αρχείου

μας
• Συνδρομητές μας είναι εκατοντάδες
επιστημονικοί, κοινωνικοί, πολιτιστι
κοί, οικονομικοί και πολιτικοί φο
ρείς, επιχειρήσεις, Δήμοι, Μητροπόλεις, βουλευτές, δημοσιογράφοι, συν
δικαλιστές, άνεργοι, ελεύθεροι επαγ
γελματίες... απ’ όλη ΐη ν Ελλάδα.

■ Κάποια από τα θέματά μας: Εκπαίδευση, Τοπική Αυτοδιοίκη
ση, Υγεία, Βιομηχανία, Περιβάλλον, Αγροτικά, Μουσική, Τύ
πος. Νεολαία, Γυναίκα, Συνδικαλιστικά, Λογοτεχνικά, Θέατρο,
Δημοπρασίες...
■ Μ ερικοί από τους πελάτες μας: Τεχνικό Επιμελητήριο, ETHYL,
Κρατική Ορχήστρα, Ιατρικός Σύλλογος, Ομοσπονδία Γεωργι
κών Συνεταιρισμών, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Φιλοσοφική
Σχολή, Εργατικό Κέντρο, ΧΑΝΘ, ΕΛΜΕ, Περιοδικά «Οικολο
γία», «Ντέφι», ΕΛ.ΒΙ.Ζ., Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση,
ΠΣΥΠ.ΟΤΕ, ΟΣΕ...

Γλυτώνετε κόπο, έξοδα και - βασικά - χρόνο...
AIIOAEATIÛSHS ΤΥΠΟΥ | A
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15 Μαρτίου 1985: Ιστορικός
συμβιβασμός
α λα ελληνικά
του Δημήτρη Κ. Μιχαήλ
Η εικόνα, που πρόκειται να εμφανίσουν η κυβέρνηση και κυ
ρίως ο κο μ μ α τικό ς μηχανισμός του ΓΙΑΣΟΚ στο σύνολό τους
έως τις 15 Μαρτίου, θα αποτελέσει προκριμα για την ενότητα
και τη συνοχή τους έως την ημέρα το)ν νέιον βουλευτικών εκ λ ο 
γών.
Η υπερψήφιση του Κων. Καραμανλή από το Π ΑΣΟ Κ (και
μάλιστα με τις ευλογίες του πιο «αριστερού» συλλογικού του
οργάνου, της Κ.Ε., στην ερχόμενη Πέμπτη) συνιστά τη σημαν
τικότερη έως τώρα δοκιμασία της πορείας και της συνέπειας
της «Αλλαγής» του ΠΑΣΟ Κ.
Ό χ ι τόσο γ ια τί το θέμα της επανεκλογής είναι σ η μ α ντικό τε
ρο από εκείνο των αμερικανικώ ν βάσεων ή της ανανέωσης της
ίδιας «απ οικιοκρατικής» αεροπορικής συνεργασίας με τις
Η Π Α , ή ακόμα για τί φαίνεται περισσότερο απτό κα ι προσωποποιημένο από το ζήτημα του «νέου» εκλογικού νόμου.
Α λλά, επειδή αυτή τη φορά τα όρια για υποκειμενικές ερμη
νείες, στρεβλώσεις και στρεψόδικους συλλογισμούς είναι εξ α ι
ρετικά περιορισμένα, σχεδόν ανύπαρκτα, δηλαδή περισσότε
ρο —από κάθε άλλη φορά— κοντά στην αλήθεια.
Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει από καιρό το^ρα —όπως έ
χουμε επισημάνει σε αρκετά δημοσιεύματα— ένας αδιόρατος
αλλά υπαρκτός «ιστορικός συμβιβασμός», ασφαλώς οχι από
την πλευρά του Κων. Καραμανλή.
Το κύριο χα ρακτηρισ τικό του «ιστορικού συμβιβασμού α λα
ελληνικά», ασφαλώς δεν είναι μόνο η ομαλή και ισότιμη συ
νεργασία ανάμεσα στους δυο κορυφαίους πολιτειακούς παρά
γοντες, που προέρχονται από δύο διαφορετικούς πολιτικούς
και ιδεολογικούς χώρους.
Είναι ένα ιδιότυπο καθεστώς «διαρχίας», στο επίπεδο τιον
μεγάλων πολιτικώ ν αποφάσεων και επιλογών, με κύριο γνώρι
σμα την παρασκηνιακή συζήτηση και συνδιαλλαγή.
Το γεγονός αυτό, σε μεγάλο βαθμό, ασφαλώς, μοιάζει με θε
τικ ό επίτευγμα και θα ήταν τέτοιο αν δεν υπήρχαν οι «αιφνιδια
σ τικές» δημόσιες ανακοινώσεις απόψεων του Κ. Καραμανλή
(όπο)ς με την ομιλία του στους αξκοματικούς στη Θεσσαλονί
κη, τον Οκτώβρη) η ορισμένες παρασκηνιακες «συναινετικές»
πρωτοβουλίες του, όπως εκείνη των δύο μεγάλων κομμάτω ν
για το «νέο» εκλογικό νόμο.
Ο ελληνικός «ιστορικός συμβιβασμός», αν τα προηγούμενα
χρόνια, είχε, ως κατάληξη τον «εγκλωβισμό» του κινήματος
της Α λλαγής σε αντιλήψ εις και θεσμούς στο —όπως καταγγελόταν παλιά— σύστημα εξάρτησης, τους τελευταίους μήνες έ
χει αποκτήσει μια άλλη «ποιότητα» και διάσταση, θετική τώ 
ρα και όχι αρνητική.
Ο Κων. Καραμανλής, δεν είναι απλώς ο σωφρων και υπεύθυ
νος Αρχηγός του κράτους, αλλα και ο ρυθμιστής του Π ολιτεύ
ματος. Δηλαδή η κορυφαία πολιτειακή προσωπικότητα, που
μετά τις συστάσεις για «ήπιο κλίμα» και «αποφυγή των οξυτήτιυν» έχει τώρα δραστηριοποιηθεί έντονα προκειμένου να γίνει
πράξη και κύριο γνώρισμα της π ολιτικής μας ζωής η «συναίνε

ση», η συναντίληψη, η συνδιαλλαγή των δύο μεγάλων κομμά
των σε όλα τα μεγάλα θέματα.
Ασφαλώς, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον Πρόεδρο
της Δ ημ οκρατίας ό τι έχει δρομολογήσει αυτήν τη συντηρητι
κής υφής « δ ικο μ μ α τική » συνεργασία για λόγους, που δεν έ
χουν σχέση με τη δική του αντίληψη κα ι ευθύνη για το «εθνικό
συμφέρον» ή για κίνητρα προσωπικά κα ι ιδιοτελή. Το ΠΑΣΟΚ
είναι εκείνο, που αντιμετω π ίζει σήμερα το πρόβλημα της συνέ
πειας πράξεων και λόγων προεκλογικών.
Ο Κων. Καραμανλής εξακολουθεί να παραμένει ένας συνε
πής σ τις ιδέες του συντηρητικός π ολιτικός, δ ιεκ δ ικ εί με βάση
το δ ικομ μ α τισ μ ό την αναγνώρισή του ως «υπερκομματικού»
κ α ι ενδιαφέρεται κ α τ' αρχήν για τις μεγάλες επιλογές της κυβερνήσεως του Π Α Σ Ο Κ . Ενδιαφέρεται, επίσης, από την άποψη
των εσω τερικώ ν λειτουργιών, για την κατάσ τασ η σε δύο τρεις
κρίσιμους τομείς κ α ι ερείσματα εξουσίας, όπως ο Στρατός, η
Δικαιοσύνη κα ι τα Σώ ματα Ασφαλείας κι ας ισχυρίζεται ότι ι
σχύει το ίδιο κ α ι για το δικό της α ντικείμ ενο η κ. Μ ελίνα Μερκούρη. Ο Κων. Καραμανλής, αστός αλλά δ ιο ρ α τικό ς πολιτι
κός άνδρας, γνωρίζει καλά ό τι η ενασχόλησή του «με τα καθη
μερινά» (ακόμα κ α ι με το ποιοι υπουργοί δεν ενθουσιάζονται
με την ιδέα της επανεκλογής του) τελ ικ ά θα τον φθείρει, ενώ το
σ ημαντικό γεγονός για τη υστεροφημία του είναι η «πλεύση πο
ρείας» μιας κυβέρνησης κ α ι για την επιρροή του ο έλεγχος των
«τομέων - κλειδιώ ν» της εσω τερικής π ο λιτική ς ζωής.
Και αυτά τα δύο τα έχει επιτύχει. Ο Κων. Καραμανλής εξα
σφάλισε (για λόγους, που θέλουν πολλή έκτα σ η να αναλυθούν,
και που έχουν σχέση με τις αντιφάσεις κα ι τις υποχωρήσεις της
κυβερνητικής π ολιτικής κα ι του πατερναλισμού της) το λεγό
μενο «καθεστώς δυαρχίας» στον τόπο, ιδια ίτερα τον τελευταίο
χρόνο. Εξασφάλισε να αναδειχθεί μετά τις Ευρωεκλογές σε
κύριο πόλο εξουσίας, τόσο σ ημαντικό ώστε να απειλεί την πο
ρεία κα ι την εκλογική τύχη της «Α λλαγής», όχι μόνο με πρά
ξεις του αλλά και παραλείψεις του, όπως λ.χ. μια οργισμένη ή
και συβιλλική ανακοίνιυσή του ό τι δεν δέχεται να είναι υποψή
φιος Πρόεδρος της Δ ημοκρατίας.
Γνωρίζει ό τι η π ολιτική του Π Α ΣΟ Κ δεν εξα ν τλ εί τα όρια,
αλλά ότι έχει γίνει οριακή. Έ τσ ι, τον τελευταίο καιρό, ο Κ. Κα
ραμανλής —που δεν ήταν ποτέ ματαιόδοξος να περιμένει όπως
έλεγαν οι αφελείς του Π Α ΣΟ Κ , την υστεροφημία του από τη δι
κή του καλή θέληση— προχώρησε με απ οφασιστικές (κ α ι θετι
κές) πρωτοβουλίες στη θεσμοθέτηση, όπως αναφερθήκαμε,
του λεγομένου συστήματος «συγγένειας των δύο μεγάλων κομ
μάτω ν», της σ υ ν α ιν ετική ς ευλογίας, του « δ ικ ο μ μ α τισμού».
Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η συναίνεση
του αρχηγού της «Νέας Δ ημοκρατίας»
Κων. Μ ητσ οτάκη,
ζητήθηκε κα ι δόθηκε (με κάποιους όρους, μ άλισ τα) στους κυ
βερνητικούς χειρισμούς.
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• του «νέου» εκλο γικο ύ νόμου, κ ι ας διαβεβαίωνε to αντίθετο
ο κ. Κουτσόγιωργας·
• της εκπομπής της Βουλής κάθε Σάββατο, κι ας έλεγε το αν
τίθετο ο κ. Μαρούδας• των «αυτοεξαιρέσεων» ορισμένων ανώτατων δ ικασ τικιυν
στο Α νώ τατο Ε ιδικό Δ ικα σ τή ριο, κι ας εξυμνούσε δημοσία την
ευθιξία ορισμένων ο κ. Μ α γκά κης·
• του καθορισμού της ημερομηνίας για την εκλογή του νέου
Προέδρου της Δ η μ ο κρ α τία ς, δηλαδή της επανεκλογής του Κ.
Καραμανλή.
Εκτός από τις παραπανω περιπτώσεις οι σ υναινετικές πρω
τοβουλίες κυβερνήσεως κ α ι «ΝΔ», με μοχλό τις καλές υπηρε
σίες του Προέδρου της Δ ημ οκρα τία ς, σημειώθηκαν κα ι σε δύο
άλλα εθνικά θέματα:
• στην παρέμβαση του «ελληνικού π ολιτικού κόσμου» υπέρ
του κλυδωνιζόμενου Προέδρου της Κύπρου Σ. Κυπριανού, με
αποκατάσταση των σχέσεων Κυπριανού - Μ ητσ οτάκη, παλιού
φίλου του Γλ. Κληρίδη• στην εξομάλυνση των σχέσεων της κυβέρνησης με τους ιθύ
νοντες του « Σ τα ίη τ Ν τηπ άρτμεντ» και στη δραστηριοποίηση
των τελευταίω ν για να επιτύχει η πριοτοβουλία του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ.
Αν σημειώνονται όλα αυτά, δεν είναι ασφαλώς για να αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας παρασκηνιακός συμβιβασμός από την
πλευρά της κυβερνήσεως και της ηγεσίας του Π ΑΣΟ Κ (που συ
χνά, βέβαια, τους απασχολεί περισσότερο πώς θα εμφανίσουν
δημόσια μια καίρια π ολιτική επιλογή, παρά το ίδιο το περιεχό
μενό της).
Σημειώνονται γ ια τί υποδηλώνουν ότι η επανεκλογή από το
ΠΑΣΟΚ του Κων. Καραμανλή, δεν είναι απλώς πράξη π ολιτι
κής σωφροσύνης κα ι αυτοσυντήρησης κα ι ανάγκη της συγκυ
ρίας. Δεν είναι εκ λο γικό ς ελιγμός και δεν είναι — καθόλου
μάλιστα— δήθεν αποτέλεσμα όρων κα ι προϋποθέσεων, όπιος
οι πεντε που είχαν τεθεί στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεν
τρικής Επιτροπής του Π ΑΣΟ Κ.
Θα ήταν αφελεια λ.χ. να υποστηρίξει κα νείς (κα ι τούτο ανε
ξάρτητα από την πράξη καθαυτή της επανεκλογής) ότι ο Κ.
Καραμανλής επ ανεκλέγεται για να συμβαλει στη «διει'ψννση
της εθνικής ανεξαρτησίας» όπως την εννοούσε προεκλογικά το
ΠΑΣΟΚ ή στο «βάθαιμα και πλάταιμα τον σοσιαλιστικόν μετα
σχηματισμόν».
Η επανεκλογή του Κων. Καραμανλή αποτελεί την κορυ
φαία πράξη συμβιβασμού της π ολιτικής της Αλλαγής, για τα
συγκεκριμένα: α) την νομοτελειακή κα τά λη ξη της π ολιτικής
τιον «αφανών συζητήσειον κα ι διαβουλευσειυν».
β) της εκ λ ο γ ικ ίσ τικ η ς αντίληψ ης του μονοκομματισμού, τιον
διαδοχικών συμβιβασμώ ν
γ) της π ολιτικής των «συμφωνιών κορυφής», που χα ρ α κτη ρ ί
ζει όλες τις καίριες π ολιτικές επιλογές του Π ΑΣΟ Κ που έχουν
σχέση με την επιρροή του στο μ αζικό κίνημα.
Από την άποψη αυτή, είναι βέβαιο ότι το π ολιτικό διάγγελμά
ή απλά ο π ολιτικό ς λόγος, που π ροετοιμάζεται να εκφωνήσει
μετά την επανεκλογή του ο Κων. Καραμανλής στην αίθουσα
της Βουλής, θα αποτελεί μια δική του συνέπεια αλλα και μια
δυσάρεστη έκπληξη για όσους εξακολουθούν να τρέφουν αυτα
πάτες του τύπου «τον εκλέγουμε για να μας επανεκλέξει».
Α λλω στε η ίδια η διαδικασ ία, που θα ακολουθηθεί έιος τις
15 Μ αρτίου — κι ας λένε ό,τι θέλουν ορισμένοι θερμοκέφαλοι
του Π Α Σ Ο Κ — θα είναι απόλυτα συνεπής στην αντίληψη του Κ.
Καραμανλή ό τι «δέχομαι να επανεκλεγο), γιατί μον το προτεί
νουν και το θεαιροι)ν αναγκαίο για το Έθνος τα δυο μεγαλα κόμ
ματα, η συντριπτική πλειοψηφία τον λαού».
Ο Κ. Καραμανλής νιώθει (ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν
είναι — που είναι) ισχυρός απέναντι στη «ΝΔ» και κυρίως το

Π ΑΣΟ Κ και την κυβέρνηση και με βάση αυτα τα δεδομένα θα
ενεργήσει.
Η επανεκλογή του από το Π Α ΣΟ Κ, πέραν ομιος όλων αυτών
(— και κυρίως του παραγοντίστικου ρόλου στον Κ. Μ ητσοτακη σε επίπεδο πολιτειακού παράγοντα όπιος ζήτησε επίμονα α
πό τον Πρόεδρό της Δ ημ οκρ α τία ς— ) σημαίνει και κά τι σπου
δαιότερο. Αν το 1981 το ΙΙΑ Σ Ο Κ βρήκε τον Κων. Καραμανλή
εκλεγμένο Πρόεδρο της Δ ημοκρατίας και συμβίωσε μαζί του
αρμονικά, η επανεκλογή του το 1985 θα σημαίνει (και σημαίνει
οπωσδήποτε) οτι υπάρχει μια γενική «συμφωνία αρχών» και
για το μέλλον. Η αποδοχή της υποψηφιότητας του Κιυν. Καρα
μανλή από το Π Α Σ Ο Κ (κα ι όχι το αντίθετο) εξανάγκασε ήδη
να εκδοθεί η γνωστή συναινετική ανακοίνωση της Προεδρίας
της Δ ημοκρατίας την ημέρα της συνάντησης Καραμανλή - ΓΙαπανδρέου (22 Φεβρουάριου), σύμφωνα με την οποία η ημερομη
νία. συγκλήσειυς της Βουλής, δεν αποφασίσθηκε ούτε από την
κυβέρνηση (που μπορούσε να το ζητήσει) ούτε από τον Πρόε
δρό της Βουλής (που είχε, το κ α τ' αρχήν δικαίω μα) αλλα συναποφασίσθηκε μαζί και με τον Κ. Μ ητσοτάκη. Θα υπάρξουν και
άλλες παρόμοιες ανακοινώσεις ή συναινετικές συμπεριφορές
έως την ημέρα των εκλογών, τις οποίες ο μεν πρωθυπουργός ε
πιθυμεί για τα τέλη Μαίου ο δε Κ. Μ ητσ οτάκης για τα τέλη Ιου
νίου. Και θα συνεχισθούν μετεκλο γικά , καθώς ο «ιστορικός
συμβιβασμός» έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη επιρροή του
Κιον. Καραμανλή και —άνευ όρων— παντοδυναμία του μετά
τις 15 Μαρτίου.
Και βεβαίως σε περίπτωση, που οι εκλογές διυσουν μια αναι
μική αυτοδυναμία, ή το χειρότερο παρατάξεις κοινοβουλευτι
κής μειοψηφίας τότε, θα μπορέσει να φανεί ολοκάθαρα πόσες
ρυθμιστικές λειτουργίες έχουν αναγνωρισθεί με την ψήφο που
θα δοθεί σ τις 15 Μαρτίου. Οπως λ.χ. η συναίνεση για τον απο
κλεισμό του ΚΚΕ από τις π ολιτικές «διεργασίες».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ Χ Α ΣΤΗ Σ
1969-1984 · ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
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Προεδρική εκλογή και
προεδρικός ρόλος
του Γιώργου Αναστασιάδη*
Το πρόβλημα με την προεδρική εκλογή της 15-3-85 είναι ότι ενώ
γνωρίζουμε ήδη από καιρό ποιόν θα (επαν)εκλέξει η Βουλή Πρόε
δρο της Δημοκρατίας (ΠτΔ) είναι πολύ αμφίβολο αν γνωρίζουμε ή
αν συμφωνούμε για το τι είδους ΠτΔ, ποιον ακριβώς προεδρικό
ρόλο, ποια όρια προεδρικής εξουσίας επιλέγει και νομιμοποιεί έ
τσι η εθνική αντιπροσωπεία.
Κι αυτό για δύο, κυρίως, λόγους:
Α) Γιατί είναι η ίδια η ταυτότητα του προεδρικού θεσμού αμφίσημη και αμφιλεγόμενη και συναρτώμενη από τη συγκεκριμένη προ
σωπικότητα του φορέα της και ιδίως το συσχετισμό των πολιτι
κών δυνάμεων και τη συγκυρία, και
Β) Γιατί μια συνολική αξιολόγηση του ρόλου του ΠτΔ στη λ ει
τουργία του πολιτεύματος κατά τη διάρκεια των 10 χρόνων εφαρ
μογής του Συντάγματος —στο μέτρο που δεν μπορεί να θεμελιω
θεί στην πλήρη επεξεργασία ενός ήδη πλούσιου αλλά ακόμη αταξινόμητου εμπειρικού υλικού— ενώ είναι αναγκαία δεν μπορεί να
καλύψει και να τεκμηριώσει όλες τις εκδοχές και τις παραλλαγές
που εμφανίστηκαν στην καθημερινή συνταγματική πρακτική.
Ούτε, λοιπόν, όλες οι διαστάσεις του προεδρικού θεσμού ούτε
όλες οι όψεις της συνταγματικής πραγματικότητας είναι δεδομέ
νες.
Αν και το, προσφιλές μετά το 1981, θέμα των εξουσιών του ΠτΔ
και των σχέσεών του με τον πρωθυπουργό φαίνεται να έχει κορεστεί από μια συζήτηση πληθωρική (αλλά και επιβεβαρυμένη με
θεωρήσεις και αντιλήψεις που παρά την αναμφισβήτητη —και με
ρικές φορές πολύτιμη— επιστημονική και πολιτική συνεισφορά
τους, μένουν δέσμιες είτε από τις προσλαμβάνουσες παραστά
σεις και τις κομματικές ανάγκες της τρέχουσας πολιτικής συγκυ
ρίας είτε από την τραυματική ιστορική εμπειρία της χώρας (το
«σύνδρομο» του 1965) είτε τέλος από μια «αφ’ υψηλού» αξιολόγη
ση των συνταγματικών φαινομένων όχι και τόσο ευαίσθητη στις
ελληνικές ιδιοτυπίες της καθημερινότητας που αρνούνται επίμο
να να υπαχθούν στα καθιερωμένα σχήματα) υπάρχουν ορισμένα
σημεία που έχουν παρεξηγηθεί, ή αγνοηθεί ή υποτιμηθεί. Είναι,
λοιπόν, απαραίτητες κάποιες επισημάνσεις και διευκρινίσεις
—τουλάχιστον τόσες όσες μου επέτρεψαν να διατυπώσω τα στε
νά χρονικά περιθώρια που είχα στη διάθεσή μου.

1. Ο ρόλος του ΠτΔ είναι (ή μπορεί να είναι) πολύ
ευρύτερος από τον συνταγματικά τυποποιημένο
ρόλο του «ρυθμιστή του πολιτεύματος»
Α. Ο ΠτΔ εκτός από τη ρύθμιση του πολιτεύματος μπορεί να α
σκεί όσο του το επιτρέπει το πολιτικό κύρος του, η συγκεκριμένη
συγκυρία και ο συσχετισμός των πολιτικοκοινωνικών δυνάμεων
μια εμφανή ή (και) αφανή πολιτική επιρροή ή (και) παρέμβαση.
Μπορεί δηλαδή να έχει ένα καθημερινό και σχετικά αυτόνομο πο
λιτικό ρόλο που το Σύνταγμα ή απαγορεύει ή δεν ρυθμίζει ρητά.
Ο Κ. Καραμανλής στη διάρκεια της δετούς θητείας του διεκδίκησε και διεδραμάτισε ένα τέτοιο ρόλο, ιδίως (αλλά όχι μόνο:
συγκεκαλυμμένη αλλά έντονη υπήρξε η παρουσία του και επί της
πρωθυπουργίας του Γ. Ράλλη (1980-1981) όπως την περιγράφει ο
τελευταίος στο βιβλίο του: « Ωρες ευθύνης») μετά την πολιτική
μεταβολή της 18ης Οκτωβρίου 1981, που έθεσε νέους όρους στη
* Ο Γιώργος Αναστασιάδης είναι λέκτορας στο Νομικό τμήμα του Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης
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1974: // ορκομοσιιι Mnnaiov
σχέση ΠτΔ και κυβερνητικής πλειοψηφίας στο βαθμό που οι δύο
πόλοι της εκτελεστικής εξουσίας προέρχονταν από / και εκφράζαν διαφορετικούς και εν πολλοίς αντίθετους πολιτικούς χώ
ρους.
Αρκεί να θυμίσουμε τις ρητές αλλά και τις αφανείς παρεμβά
σεις του Κ. Καραμανλή στα εσωτερικά του κόμματος της «Νέας
Δημοκρατίας» και το διφορούμενο (κράμα κοινότοπων παραινέ
σεων και αιχμηρών αντικυβερνητικών υπονοουμένων) πολιτικό
λόγο των μηνυμάτων, των ομιλιών και των δηλώσεών του, πρό
σφορο για πολλαπλή χρησιμοποίηση - εκμετάλλευση ιδίως από
το κόμμα και τις εφημερίδες της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως
(γεγονός που υποχρέωσε τον ΠτΔ να δηλώσει επανειλημμένα ότι
δεν είναι πλέον αρχηγός κόμματος αλλά αρχηγός του κράτους
και δεν θα πρέπει να εμπλέκεται το όνομά του σε κομματικούς αν
ταγωνισμούς).
Αλλά ο προεδρικός πολιτικός ρόλος του Κ. Καραμανλή δεν ε
ξαντλήθηκε μόνο σε παρεμβάσεις για τα μείζονος σημασίας πολι
τικά θέματα: Με αποκορύφωμα βέβαια το πολυσυζητημένο «διάγ
γελμα» του στις 22-5-84 πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου
1984 που ελέγχετα ι όχι μόνο για το περιεχόμενό του —η παρό
τρυνση του ΠτΔ: «Λ/α ψηφίσετε ελεύθερα αλλά και υπεύθυνα και
να μην λησμονείτε ότι η ιερά αυτή ψήφος δεν σας δόθηκε για να
ικανοποιείτε πάθη και προκαταλήψεις» θεωρήθηκε όχι μόνο ως
ανάμιξη στην προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων αλλά και
ως αντίληψη που εκφράζει μια αναχρονιστική πατερναλιστική
νοοτροπία —αλλά και για το ίδιο το γεγονός της έκδοσής του: με
την παρέμβαση έγκυρων συνταγματολόγων, μετονομάσθηκε σε
«διάγγελμα - μήνυμα» για να κατευναστούν οι αντιδράσεις που
προκάλεσε («Τα Νέα» 24-5-84). Ο προεδρικός πολιτικός ρόλος ε-
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δευε μόνον τους έΑ μια σειρά από θέματα που είναι ή θεωρούνται
Ό ΐ δεν έχ ει καμιάλάχιστης σημασίας: από την επιθυμία του Κ. Καμοι και ε ξ ο υ σ Προβληθεί στην τηλεόραση η γνωστή ταινία*του
Γίξ ε ις τους σύ/θεροτυπία 16.8.83) μέχρι την πρωτοβουλία του
γι8λ. και Βήμα βίοια τάξη» στο ρυθμό ανάκρουσης του εθνικού ύμνδύνταγμα μ ο ιστάσεις και το χρώμα της σημαίας (Καθημερινή
28-8-ιις ασκώ κ/
βάσιμη, [ . ,
.
.
.
Και υ ογου ^ υ γ λ ω ττη αποχή του απο τον επίσημο εορτασμό
της εθνι. ■όχι ^ στασΓΚ το 1^82 και τον εοΡτασΜ0 του Πολυτε
χνείου τ0\ ιτι J ύέχρι το χαιρετισμό πανελλήνιων συνεδρίων της
ενώσεως τ "καθηγητών ΑΕΙ, δηλαδή εκείνης της μερίδας των
π ανεπ ισ τήμ ιώ ν που αντιτάχθηκαν σε κάθε μεταπολιτευτική
προσπάθεια Γημοκρατικής μεταρρύθμισης στην Ανώτατη Εκπαί
δευση (Αντί, ?χ. 205, 1982, σ. 46) και τον εξαναγκασμό της κυβέρ
νησης να απολύσει τον Γ. Κάτρη από τη διεύθυνση της ΕΡΤ (Έ 
θνος, 14-10-83).
Το αν ο πολύπλευρος αυτός πολιτικός ρόλος του σημερινού
ΠτΔ δημιούργησε πιας άλλης ποιότητας προεδρική εξουσία είναι
ζήτημα απόδειξης και μιας πιο ανήσυχης οπτικής.
Το ερώτημα όμως σ en οποίο καλούνται να απαντήσουν οι προο
δευτικές πολιτικές δυνάμεις είναι αν, πόσο και πώς μπορεί να (πε
ριοριστεί με κοινά αποδεκτούς κανόνες αυτός ο προεδρικός πο
λιτικός ρόλος μετά την επανεκλογή του Κ. Καραμανλή.

που εξέλ εξε ο ελληνικός λαός και όχι του ΠτΔ» (Καθημερινή, 219-83).
(β) τον χαρακτηριστικό τίτλο της Ελευθεροτυπίας (29-8-84): «την
κοινή εθνική θέση Αθήνας - Λευκωσίας στο Κυπριακό δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ç υ ν ο ΠτΔ Κ. Καραμανλής, ο πρόεδρος της Κύπρου Σ. Κυ
πριανού και ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου (πρβλ. και Βήμα,
26.8.84).
(γ) την απροκάλυπτη αντικυβερνητική αιχμή της πρόσφατης προ
εδρικής ομιλίας για «επικίνδυνους πειραματισμούς στις εξωτερι
κές μας σχέσεις που μπορεί να εξασθενίζουν την αμυντική ικα
νότητα της χώ ρας» (Καθημερινή, 28-10-84) και
(δ) το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Κ. Καραμανλή από την πρώτη η-
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ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
• ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΠΑΡΧΙΑΣ
• ΣΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

•
Β) Ο στρατηγικός προεδρικός ρόλος
Ο πολιτικός ρόλος που ασκεί ή μπορεί να ασκήσει ο ΠτΔ συν
δέεται με (και απορρέει από) τον οριακό · εφεδρικό αλλά και διαρ
κή στρατηγικό ρόλο που αναθέτει το Σύνταγμα στον ΠτΔ.
Στρατηγικό ρόλο εφεδρικό ■οριακό γιατί μπορεί να λειτουργή
σει μόνο στην περίπτωση μιας κρίσης (εθνικής, οικονομικής, πολι
τικής δηλαδή, σε τελική ανάλυση: μιας κρίσης νομιμοποίησης της
εξουσίας) και μόνο προσωρινά, για μια σύντομη, μεταβατική πε
ρίοδο, με την ενεργοποίηση των περιβόητων προεδρικών «υπερε
ξουσιών» (διορισμός και παύση κυβερνήσεως, διάλυση Βουλής,
δημοψήφισμα κτλ.) που έχουν μείνει μέχρι σήμερα σε αδράνεια,
ταυτόχρονα και διαρκή
(α) στο μέτρο που η ύπαρξη και η δυνατότητα άσκησης των προε
δρικών υπερεξουσιών υπολανθάνει στις σχέσεις ισορροπίας της
εκτελεστικής εξουσίας και λειτουργεί ως έρεισμα για την άσκηση
ενός ουσιαστικού και καθημερινού προεδρικού πολιτικού ρόλου.
(Απ’ αυτήν τη σκοπιά είναι χαρακτηριστική π.χ. η δήλωση «κύ
κλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας» ότι το θέμα της διάλυσης
της Βουλής είναι προνόμιο του αρχηγού του κράτους. Ελευθερο
τυπία 23-12-83) και
(β) γιατί ο συνταγματικός στρατηγικός ρόλος του ΠτΔ αποτελεί
την προϋπόθεση ή (και) το πρόσχημα για ένα ευρύτερο και πολύ
πιο κρίσιμο, ενοποιητικό και συνεκτικό της κρατικής εξουσίας,
στρατηγικό ρόλο που μπορεί να παίξει και ο προεδρικός θεσμός,
κατάλληλα ενσαρκωμένος από μια όχι συνηθισμένη χαρισματική
προσωπικότητα όπως ο Κ. Καραμανλής («η στρατηγικότερη σκέ
ψη του ελληνικού αστισμού»j και ιδεολογικά μυθοποιημένος από
φαινομενικά αθώους χαρακτηρισμούς: «σύμβολο της εθνικής ε 
νότητας και της κρατικής σ υνέχειας», «εγγυητής της νομιμότη
τας» κτλ.

> ο Λ ° ς
λ'*0
y

•
•
•
•
•
•

ΑΠ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η επ ανεκλογή του προέδρου
και οι νέες π ολιτικές ιοορροπϊες
Η η γετική κρίση οτο ΚΚΕεσ.
Α. Παπαηλιου
Δ ευτερ ολο γία
για την απλή α να λο γική
Û. Τζουβανος
Τ α α ντιπ ο λιτευ τικά ό ρ ια του ΚΚΕ
Δ. Σελλος
Τ α β ρ ετα ν ν ικά σ υνδικά τα
Γ. Σιδηροπουλος
Οψεις της ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς πορείας
του ελληνικού χώρου
Γ. Καπαρος
Το αντίρροπ ο δέος
της τρυφερής εξουσίας
Αλ. Παπαηλιου

Κυκλοφορεί το Ιο τεύχος μ ε άρθρα για τις Κοινωνικοποιή
σεις, την Προεδρία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τονΚασόγκι,
τις αμερικανοσοβιετικές σχέσεις, τη Νικαράγουα και τη Βρα
ζιλία, την Κύπρο, τις προβληματικές επιχειρήσεις, τις οικονο
μικές επιλογές του ΚΚΕ, τις οικολογικές περιπέτειες του πλα
νήτη γη, την ευρωπαϊκή ·χαμένη επανάσταση· του 1944-45,
τον άλλο Π αναή ίστράπ, και πολλά ακόμα.

Στα πλαίσια αυτού του ευρύτερου στρατηγικού προεδρικού
ρόλου εντάσσεται και η ιδιότυπη υψηλή εποπτεία που ο Κ. Καρα
μανλής φάνηκε να ασκεί —ή διεκδίκησε επίμονα να ασκήσει— σε
δύο τομείς ιδιαίτερα ευαίσθητους και φορτισμένους από μια αρ
νητική ιστορική παράδοση και οι οποίοι έχουν αποτελέσει μέχρι
σήμερα για ευνόητους λόγους τα πιο στεγανά διαμερίσματα της
κρατικής εξουσίας στη χώρα μας: στην εξω τερική πολιτική και
τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Να θυμίσουμε εδώ ενδεικτικά —πέρα από την άμεση διπλωμα
τική δραστηριότητα που ανέπτυξε ο ΠτΔ.
(α) τη χαρακτηριστική δήλωση του Κ. Καραμανλή στο Παρίσι, για
την «ανάγκη ενισχύσεως της αλληλεγγύης των μελών της Ευρω
παϊκής Κοινότητας και γενικότερα του δυτικού κόσμου απέναντι
του Ανατολικού» που προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ με την
παρακάτω δήλωση: «Το ποια πολιτική θα ακολουθήσει η χώρα
μας στα διεθνή προβλήματα στις σχέσεις της μ ε τη «Δύση» και
την «Ανατολή» είναι αποκλειστικά υπόθεση της κυβερνήσεως
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μέρα που ορκίσθηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για τον στρατό και
την αυτοπρόσωπη συμμετοχή του σε συσκέψεις στο Πεντάγωνο
και επιθεωρήσεις του στρατεύματος καθώς και την όχι και τόσο
«ουδέτερη» και ρητά εκφρασμένη σε δημόσια ομιλία του, μέριμνα
για την «προστασία των ενόπλων μας δυνάμεων από πολιτικές ε
πιρροές και από ύποπτες διαβρώσεις που πολλές φορές επιδιώ
κονται με το πρόσχημα του εκδημοκρατισμού των» (Καθημερινή,
19-6-82).
Αν αυτός ο συγκεκριμένος στρατηγικός προεδρικός ρόλος που
συνταγματικά δεν καλύπτεται ούτε από τη νομικοπολιτική θέση
του ΠτΔ στο πολίτευμα ούτε βέβαια από τις διατάξεις των άρ
θρων 36 παρ. 1 (που αναθέτει στον ΠτΔ τη διεθνή εκπροσώπευση
του κράτους, τη συνομολόγηση συνθηκών κτλ. αλλά διασφαλίζει
τον αμιγώς ονομαστικό χαρακτήρα της αρμοδιότητας αυτής που
ανήκει ουσιαστικά στην κυβέρνηση) και 45 («ο ΠτΔ άρχει των Ενό
πλων Δυνάμεων της χώρας την διοίκησιν των οποίων ασκεί η κυ
βέρνηση») προσδίδει ένα άλλο πολιτικό βάρος στον προεδρικό
θεσμό, παρέχοντας στο φορέα του τη δυνατότητα να (συν)διαμορφώνει τη γενική κυβερνητική πολιτική της χώρας είναι ένα ζή
τημα προς απόδειξη και συζήτηση. Ασφαλώς όμως θα πρέπει να
προβληματίσει όλους τους παράγοντες του πολιτειακού βίου εν
όψει της νέας θητείας του ΠτΔ.
Γ) Τα όρια των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του ΠτΔ
Αλλά μήπως κι αυτός ακόμη ο συνταγματικά τυποποιημένος
ρόλος του ρυθμιστή του πολιτεύματος είναι τόσο αυτονόητος:
Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί; Ποια είναι τα ακραία όρια των
ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του ΠτΔ;
Ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής έχει δηλώσει: «... Ποτέ δεν προσπάθη
σε κανείς να ερμηνεύσει τι θα πει ρυθμιστής του πολιτεύματος.
Πώς μπορεί να λειτουργεί ομαλό το πολίτευμα όταν ο πρωθυ
πουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως δεν έ
χουν διάλογο; Ο ρυθμιστής του πολιτεύματος δεν επιβλέπει
μ ό ν ο την εφαρμογή του συντάγματος αλλά και το γ ε ν ι κ ό
κ λ ί μ α λειτουργίας της δημοκρατίας. Και όσο μπορώ να παίζω
αυτόν τον ρόλο θα τον παίζω...» (Τα Νέα, 12-10-84).
Το πρόβλημα δεν έγκειται στο αν αυτός ο ευρύτερος ρυθμιστι
κός προεδρικός ρόλος είναι συνταγματικά θεμιτός ή και εποικο
δομητικός (κατ’ αποτέλεσμα) για την εύρυθμη λειτουργία των δη
μοκρατικών θεσμών αλλά στην οριοθέτηση του: Αν π.χ. η ομαλή
λειτουργία του πολιτεύματος είναι —και το παράδειγμα δεν είναι
μόνο υποθετικό— εξαρτημένη σε κάποια συγκυρία από ζητήματα
που έχουν σχέση με την Ανώτατη Παιδεία ή (και) τη Δικαιοσύνη,
δικαιολογείται —με ή χωρίς την έγκριση της κυβερνήσεως— έ
νας διορθωτικός - εκτονωτικός ρυθμιστικός ρόλος του ΠτΔ:
Ανάμεσα στο θεμιτό δικαίωμα του ΠτΔ να προτρέπει, να προει
δοποιεί και να νουθετεί και στην αντιπαράθεση αντιδικία του με
την κυβέρνηση μεσολαβεί μια κλίμακα ενεργειών ή (και) παραλεί
ψεων οι οποίες δεν είναι σαφές πότε και με ποια κριτήρια είναι
συνυφασμένες με το ρυθμιστικό ρόλο ενός αρχηγού κράτους
στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η άσκηση π.χ. του δικαιώμα
τος προφορικής επικοινωνίας του ΠτΔ με το λαό, χωρίς να έχει
προηγουμένως την έγκριση της κυβερνήσεως πηγάζει άραγε από
τον συνταγματικά αναγνωρισμένο ρυθμιστικό ρόλο του σε συν
δυασμό με την κατοχυρωμένη για κάθε πολίτη ελευθερία στοχα
σμού (άρθρο 14 παρ. 1 ε), έστω και αν περιέχει αποδοκιμασία της
κυβερνητικής πολιτικής; Ή μήπως όταν ο πολιτικός λόγος του
ΠτΔ δεν λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικός όλου του φάσματος
των πολιτικών δυνάμεων αλλά ως αντιπαραθετικός λόγος μετα
βάλλει το λειτούργημα του από ρυθμιστικό σε συμμετοχικό στις
πολιτικές διαδικασίες;
(Θυμίζουμε εδώ ότι για την ακραία περίπτωση διαφωνίας ΠτΔ
και κυβέρνησης το Σύνταγμα παρέχει στον ΠτΔ —μια επίσημη
δυνατότητα πολιτικού λόγου: το προεδρικό διάγγελμα, θεσμό με
ιδιαίτερο πολιτειακό βάρος —αφού απαιτείται, δημοσίευση του
κείμενου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως— που δεν έχει ακό
μη χρειαστεί να λειτουργήσει στα πλαίσια του ισχύοντος Συντάγ
ματος).
Το πρόβλημα αυτό υπογραμμίζει και η πρόσφατη προσπάθεια
να οριοθετηθεί, σύμφωνα με μια κοινά αποδεκτή ερμηνεία του
Συντάγματος, ο πολιτικός λόγος του ΠτΔ (Το Βήμα. 2-12-84) προ
σπάθεια, που τα αποτελέσματά της παραμένουν άγνωστα αφή
νοντας το θέμα ανοικτό.
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2. Η νομιμοποίηση T c h r - f*
προεδρι

t
^ οεργΣΙΑ;

Ο συνταγματικά ρυθμισμένοςτα'3' ' n ^ * ολ ε
j
πρώτη ή τη δεύτερη ή την τρίττσοΝ/°.ς” α
τ_
■VI
της Βουλής; Με ποιον αριθμό κ α ^ ^
\>· I!
η νομιμοποίηση που χρειάζεαι κλΡα
ξιώματος. Η νομιμοποίηση όμως να
σ^νς
I ΓΤΟ! I
πρόκειται να διαδραματίσει ο ΠτΔ° ^
ην την
κατ’ αρχήν αναμφισβήτητη νομιμοπ^ '
αρχήν»:
γιατί μπορεί να αμφισβητηθεί η αντιπρά^0 ^
j της Βουλής που διανύει ένα από τους τ ε λ ε υ τ α ίο υ ς ^ ολ
από τη λήξη της θητείας της και, κατα συνέπεια, το δικ, ν
,ς να αναδείξει το νέο ΠτΔ. Την αμφισβήτηση αυτή είχε εΤ ς^
σει το 1980 η
τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Τέτοιο θέμα δε ι εθηκε πάντως
για την παρούσα Βουλή και ορθώς. Διότι διάφ ορή ικά θα υπήρχε
ο κίνδυνος με τη διάλυση της Βουλής και τις εκλογές που θα επα
κολουθήσουν να φτάσουμε σε μια ουσιαστικά άμεση εκλογή του
ΠτΔ και σε μια μεταβολή της νομιμοποιητικήν βάσης του. όγι ά
μοιρη επιπτώσεων για τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολι
τεύματος).
(α) Η ίδια η συγκυρία, το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται πριν
από την εκλογή του ΠτΔ με τις τοποθετήσεις, δηλώσεις και τα αι
τήματα των πολιτικών κομμάτων και των πολιτειακών παραγόν
των αποτελεί βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του προεδρι
κού ρόλου.
Για παράδειγμα κάθε αίτημα για προεδρική «ρυθμιστική» πα
ρέμβαση περιέχει την έμμεση αναγνώριση των δυνατοτήτων που
ΠτΔ να διευρύνει τα όρια των εξουσιών του. (Θυμίζω εδω ενδει
κτικά, ότι πρόσφατα η Νέα Δημοκρατία ζήτησε τη «ρυθμιστική»
παρέμβαση του Κ. Καραμανλή για να διασφαλιστεί η ομαλή και α
νόθευτη έκφραση της λαϊκής βουλήσεως σ τις εκλογές
— Καθημερινή, 18-11-84).
Με μια διευρυμένη έννοια, λοιπόν, δεν είναι ίσως υπερβολή να
υποστηριχθεί ότι η διαδικασία της προεδρικής εκλογής έχει ήδη
αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη, σχεδόν όπως και το 1980
(β) Τον συγκεκριμένο προεδρικό ρόλο νομιμοποιεί πάντως και η ί
δια η ακτινοβολία και η λαϊκή απήχηση του φορέα του.
Σ’ αυτήν την ευρύτερη και ιδιότυπη συναίνεση που διαθέτει ο
Κ. Καραμανλής φαίνεται να στηρίχθηκε ένα μέρος από τις πολιτι
κές του παρεμβάσεις. Πρόκειται πάντως για μια διαφορετικού τυπου συναίνεση - νομιμοποίηση γιατί ούτε από εκλογικό αποτέλε
σμα τεκμηριώνεται, ούτε αντιθετικά προς τη συναίνεση που δια
θέτει ο πρωθυπουργός λειτουργεί ούτε παρέχεται προς τον Κ.
Καραμανλή ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού αλλά ως ηνετη - «εθνάρχη», υπεράνω κομμάτων.
(γ) Η συνταγματική πρακτική που διαμορφώθηκε μετά απο την
ΙΟχρονη συγκεκριμένη υλοποίηση του Συντάγματος στο επίπεδο
του κυβερνητικού συστήματος αποτελεί μια ακόμη πηγή νομιμο
ποίησης για το ρόλο που πρόκειται να ασκήσει ο ΠτΔ, κυρίως με
την έννοια ότι στο μέτρο που έχει καταστεί αδιαφιλονίκητο και α
ναπόσπαστο στοιχείο της συνταγματικής πραγματικότητας μπο
ρεί να δεσμεύσει και να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά του ΠτΔ
Ως ένα σημείο όμως:
Το πολίτευμα μας και οι σ χετικές συνταγματικές διατάξεις δεν
δοκιμάστηκαν ακόμη κάτω από μια διαφορετική εκδοχή κομματι
κού συστήματος ούτε καν κάτω από ένα εκλογικό σύστημα απλής
αναλογικής.
(δ) Ως κριτήριο ή τεκμήριο που δικαιώνει και δικαιολογεί τη συγ
κεκριμένη εκδοχή ενός προεδρικού ρόλου μπορεί να θεωρηθεί
και η επίσημα εκφρασμένη αντίληψη του Κ.Καραμανλή για τις αρ
μοδιότητες του ΠτΔ. Για τις γνωστές δηλώσεις του Κ. Καραμανλή
(όπου μεταξύ άλλων ο σημερινός ΠτΔ είχε τονίσει και την επιθυ
μία του να συνεργάζεται αρμονικά με την εκάστοτε κυβέρνηση)
πριν και αμέσως μετά την εκλογή του. το 1980 παραπέμπω στο
Βήμα της 23-4-80 και 6-5-80 (Βλ. και Βήμα 24-2-85).
Χαρακτηριστικές για τον «ρυθμιστικό» ρόλο που επιδίωξε και
άσκησε είναι και οι δηλώσεις του Κ. Καραμανλή στη διάρκεια της
θητείας του:
«Ο χαρακτηρισμός του ανεύθυνου όρχοντος δεν είναι μόνο α
νύπαρκτος συνταγματικά αλλά και υβριστικός. Διότι όταν ο τε
λευταίος Έλληνας πολίτης έχει δικαιώματα και είναι υπεύθυνος
έναντι του νόμου είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να αποδίδεται
ο χαρακτηρισμός του ανεύθυνου στον ΠτΔ. Ο όρος αυτός συνό-

δευε μόνον τους έλεω θεού ή κληρονομικά) δικαιώ ματι μονάρχες
και δεν έχ ει καμιά σχέση με τους α ι ρ ε τ ο ύ ς η γ έ τ ε ς οι ο
ποίοι και ε ξ ο υ σ ί ε ς α σ κ ο ύ ν και είναι υ π ό λ ο γ ο ι για τις
πράξεις τους σύμφωνα μ ε το Σύνταγμα». (Επίκαιρα, 25.3.82)
(Πρβλ. και Βήμα 8-5-83 και Ελευθεροτυπία 3-7-83).
«Το Σύνταγμα μου αναθέτει π ο λ λ έ ς αρμοδιότητες και γνωρί
ζω να τις ασκώ κατά τρόπο σώφρονα». (Βήμα, 15-5-83).
(ε) Είναι βάσιμη, τέλος και η άποψη ότι, ως ένα βαθμό, τον προε
δρικό ρόλο του Κ. Καραμανλή, μετά το 1981 νομιμοποίησε η ίδια η
κυβέρνηση: όχι μόνο διότι δεν αντέδρασε σε συγκεκριμένες περι
πτώσεις πολιτικής παρέμβασης του ΠτΔ, αρνούμενη δια του εκ
προσώπου της, να σχολιάσει δηλώσεις και κείμενα του Κ. Καρα
μανλή παρ’ ό,τι είχαν ένα αξιοσημείωτο πολιτικό αντίκτυπο αλλά
κυρίως διότι ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου θεώρησε με επα
νειλημμένες δηλώσεις του τον τρόπο άσκησης των προεδρικών
αρμοδιοτήτων υποδειγματικό τονίζοντας:
1) την προσήλωση του ΠτΔ στα συνταγματικά καθήκοντά του και
την εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία του με το ρυθμιστή
του πολιτεύματος (Καθημερινή, 16-10-82).
2) ό,τι «ο Κ. Καραμανλής είναι πρόεδρος όλων των Ελλήνων η
συμπεριφορά του στερεώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς, αν
και προέρχεται από τελείω ς διαφορετικό πολιτικό χώρο, πράγ
μα που ήταν αδιανόητο σ’ άλλες εποχές. Αυτό είναι ένα γεγονός
αξιοσημείωτο και πρωτόγνωρο για τον τόπο» (Βήμα, 18-3-84).
3) «Ο ΠτΔ δεν έχει παρεμβάλλει εμπόδια στην υλοποίηση του
προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και δεν έχει χρησιμοποιήσει τις δυ
νατότητες που του παρέχει το Σύνταγμα για να ανακόψει την πο
ρεία του κυβερνητικού έργου» (Τα Νέα, 18-11-84).

Ο Μ ΠΕΤΟΒΕΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΑΗΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
Στό βιβλίο αυτό συναντάει
κανείς τόν άληθινό Μπετόβεν,
τών Μπετόβεν των καθημερι
νών συναναστροφών καί τών
σχέσεων με τούς άλλους. Μέσα
άπό την άλληλογραφία του, πού
έπέλεξε καί σχολίασε μέ πολύ
μοχθη φροντίδα ό Ά . Άμαραντίδης, παρουσιάζεται ή ζωή καί
άναλύεται τό έργο τού μεγάλου
μουσουργού.
"Ενα ακόμη σημαντικό βιβλίο
στη σειρά τών βιβλίων γιά τή
μουσική τών εκδόσεων Νεφέλη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, ’Αθήνα, τηλ. 3607744
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3. Το κύρος και η κριτική του προεδρικού θεσμού
και του φορέα του
Η επικείμενη εκλογή του ΠτΔ επικαιροποιεί ένα ακόμη πρόβλη
μα, σχετικά με το κύρος του προεδρικού θεσμού και τη δυνατότη
τα άσκησης κριτικής στο φορέα της που γεννήθηκε στη διάρκεια
της θητείας του Κ. Τσάτσου.
Διατυπώνοντας ένα εμπεριστατωμένο αντίλογο στο πρώτο
χρονιάτικο μήνυμα του ΠτΔ Κ. Τσάτσου, το Βήμα (6-1-78) σε κύριο
άρθρο του είχε πολύ εύστοχα επισημάνει τότε ότι:
«Σεβασμός στο θεσμό του ΠτΔ και στην προσωπικότητα του
σημερινού φορέα δεν σημαίνει αποφυγή κριτικής (...). Η καλο
προαίρετη και αυστηρή κριτική αποτελεί πράξη υπεράσπισης
του πολιτεύματος και προστασίας του θεσμού και του φορέα.
Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν «ταμπού». Δεν είναι το αξίωμα
που δίνει κύρος στις ενέργειες, αλλά ρίναι οι ενέργειες, οι λό
γοι, οι πράξεις που δίνουν κύρος στο αξίωμα και το φορέα
του.
Μια αντίθετη εκδοχή θα παρείχε στον ΠτΔ ένα μη συναγόμενο
από το Σύνταγμα προνόμιο: μια ιδιότυπη πολιτική ασυλία που εξ
αντικειμένου, ενισχύει την νομικοπολιτική του θέση στο πολίτευ
μα. Ωστόσο όταν ανέκυψε σχετικό θέμα κατά την προεδρία του Κ.
Καραμανλή η κυβέρνηση όχι μόνο δέχθηκε ότι συντρέχει η «προ
εδρική πολιτική ασυλία» αλλά της προσέδωσε και οιονεί αναδρο
μική ισχύ εύγλωττη είναι εν προκειμένω η σχετική δήλωση του
πρωθυπουργού:
«Στόχος της κυβερνήσεώς μας είναι η εθνική συμφιλίωση.
Προϋπόθεση της εδραίωσής της είναι να μην μεταφέρονται στο
παρόν πολιτικές α ντιδ ικίες και συγκρούσεις του παρελθόντος. Ι
διαίτερα η ανάμιξη του ονόματος του άλλοτε πρωθυπουργού και
σημερινού ΠτΔ και ο κριτικός σχολιασμός του έργου του δεν απηχούν την κυβερνητική γραμμή» (Καθημερινή 22-6-83).

4. Οι συναντήσεις ΠτΔ και πρωθυπουργού
Ο πολιτικός και στρατηγικός ρόλος του ΠτΔ και η νομιμοποίη
σή του συντελούνται και μέσα από την τελετουργία (ακόμη και
την σημειολογία των σχετικών φωτογραφιών ή τηλεοπτικών εικό
νων —αλλά εδώ αισθάνομαι ότι μπαίνω σε ξένα οικόπεδα...), την
συχνότητα, «το κλίμα» την υπερβολική προβολή («το θέμα της η
μέρας» και μερικές φορές της εβδομάδος) και την εικοτολογική σεναριακή αντιμετώπιση από τον Τύπο των συναντήσεων ΠτΔ και
πρωθυπουργού και ιδίως από τον ερμητισμό της πολιτικής συμ
περιφοράς τους που υπογραμμίζει η στερεότυπη και άκρως κατα
τοπιστική ανακοίνωση που εκδίδεται μετά από κάθε συνάντηση

Το περιοδικό που έλειπε
Το περιοδικό που ενδιαφέρει όλους τους
στρατευμένους, κάθε νέο και νέα, κάθε
πατριώτη που νοιάζεται για τα προβλήματα της
εθνικής ανεξαρτησίας και της άμυνας της
χώρας μας.
Το πρώτο τεύχος κυκλοφορεί από Δευτέρα 4
Μαρτίου

Ζητήστε το στα περίπτερα

•

Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό αστεράκι».

# Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
# Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί επίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
# Παιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
# ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.
Γκόλφω Π. Ευθυμίου
Βαλσαμώνος 4 καί 'Ασκληπιού τηλ. 6447830 - 3635419.
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για να... ενημερώσει τους πολίτες: «ο ΠτΔ και ο πρωθυπουργός
συζήτησαν για την εσωτερική και εξωτερική κατάσταση της χώ
ρας».
Η τακτική αυτή της προστασίας του απόρρητου των συνομι
λιών που τηρούν και όλοι οι άλλοι πολιτικοί στις συναντήσεις
τους με τον ΠτΔ και που η κυβέρνηση παραδέχθηκε και επίσημα
με δήλωση του εκπροσώπου της: «Από τον ΠτΔ υποβλήθηκε μια
παράκληση να μην διατυπώνω σχόλια μετά τις συναντήσεις του
μ ε τον πρωθυπουργό» (Ελευθεροτυπία, 2-11-83), και η οποία ανα
καλεί στη μνήμη το κλίμα της εποχής των «βασιλικών ακροάσε
ων» στο μυστικοπαθές ανακτορικό περιβάλλον, δεν είναι μόνο
μια απαράδεκτη για τη σύγχρονη δημοκρατική συνταγματική
πραγματικότητα, πρακτική του παρελθόντος: παρέχει de facto
στον ΠτΔ ένα ακόμη πλεονέκτημα που δεν προβλέπεται από το
Σύνταγμα του 1975.

ΠΟΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ;
Ποια συγκεκριμένη σχέση ισορροπίας στο εσωτερικό της εκτε
λεστικής εξουσίας επικυρώνει - νομιμοποιεί η επανεκλογή και μά
λιστα η υπερψήφιση του Κ. Καραμανλή;
Οι παρατηρήσεις που προηγήθηκαν επιτρέπουν μία μη οριστι
κή και επιδεχόμενη ανατροπή - απάντηση (αν υπάρξουν μεγάλες
εκλογικές εκπλήξεις).
Μία σχέση ισορροπίας που δεν αναιρεί την λογική του πρωθυπουργικού - πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού· συνιστά όμως μια
«α λα ελληνικά» διασκευή της με την ενσωμάτωση στο πολίτευμα
ενός ιδιότυπου προσωπαγούς προεδρισμού.
Μια σχέση «προεδρικότερης» ισορροπίας στο εσωτερικό της ε
κτελεστικής εξουσίας.
Σε τελευταία ανάλυση: μια σχέση πολύ γνωστή όσο και άγνω
στη: τη σχέση Κ. Καραμανλή - Α. Παπανδρέου στη σημερινή συγ
κυρία. Μια ισορροπία ευαίσθητη αλλά ταυτόχρονα και ανθεκτική.
Ευαίσθητη γιατί μπορεί να διαταραχθεί —και διαταράσσεται ακό
μη και πολύ πρόσφατα (βλ. π.χ. Τα Νέα 21-2-85) —από ήσσονος
σημασίας πολιτικά περιστατικά, αλλά και ανθεκτική γιατί αντέχει
στους κλυδωνισμούς και απορροφά τους κραδασμούς: οι συντε
λεστές της αντιπαρέρχονται την πολιτική ένταση με την ίδια ευ
κολία που τη δημιουργούν.
Μια ισορροπία αμείλικτης πολιτικής ανάγκης: (Και στο σημείο
αυτό παραπέμπω στο πολύ εύστοχο και παραστατικό πολιτικό
«κόμικ» του Γιάννη Ιωάννου (Ποντίκι 5-1-85): «Ο τρίτος δρόμος της
Παλάντζας», όπου οι δυο πολιτικοί άνδρες με τα διαφορετικά ό
νειρα και την αμοιβαία καχυποψία αναζητούν εναγωνίως στο τέ
λος ο ένας τον άλλον...).
Μια ισορροπία που λειτουργεί αμφίσημα:
Σταθεροποιητικά: προστατεύοντας το σημερινό συσχετισμό
δυνάμεων από πραγματικές ή υποτιθέμενες απειλές από γνωστά
ή αφανή κέντρα εξουσίας αλλά και διαβρωτικά για την κυβέρνη
ση στο βαθμό που η όλο και πιο έντονη παρουσία του Κ.Καραμαν
λή στην πολιτική σκηνή υποδηλώνει την κυβερνητική φθορά.
Αν η ισορροπία αυτή αποδείχθηκε μέχρι σήμερα παρά την πο
λιτική ανομοιογένεια των συντελεστών της αποτελεσματική, και
• Για όσους θα 'θελαν να επιβεβαιώσουν ή να
αμφισβητήσουν τις απόψεις που διατυπώνον
ται στο κείμενο παραθέτω παρακάτω τη «β ι
βλιογραφία » που χρησιμοποίησα:

Αλιβιζάτος Ν. Κρατική εξουσία και πολιτικοί θε
σμοί. Συνέχεια και αλλαγές, έναν χρόνο μετά
την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, «Σύγ
χρονα θέματα», τχ. 76 (1983).
Αναστασιάδης Γ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, μετά την πο
λιτική μεταβολή της 18-10-1981, «Δίκαιο και Πο
λιτική», τχ. 3 (1982).
Αναστασιάδης Γ., «Ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας, ο πρωθυπουργός και οι δημοκρατικοί θε
σμοί, «Δίκαιο και Πολιτική», τχ. 4 (1983).
Βενιζέλος Ε. Συνταγματικοπολιτικά προβλήμα
τα της διαδικασίας εκλογής του νέου προέδρου
της Δημοκρατίας «Πολιτικό Κριτήριο» τχ. 36
(1980).
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αναμένεται να έχει και πολιτικό αντίκρυσμα για την κυβερνητική
παράταξη στις ερχόμενες εκλογές (προσέλκυση των περίφημων
κυμαινόμενων ψηφοφόρων) μένει να διαπιστωθεί πόσο και πώς
και μέχρι πότε είναι νομιμοποιημένη (πέρα από έναν άκριτο, μι
σαλλόδοξο και ατεκμηρίωτο καραμανλισμό ή αντικαραμανλισμό).
Ποιες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις και τάσεις εκφράζει
και ευνοεί;
Ποιο πρότυπο υπερσυγκεντρωτικής εξουσίας προωθεί, εν ονόματι της συνταγματικής ομαλότητας και της κοινοβουλευτικής
σταθερότητας;
Τα καίρια αυτά ερωτήματα που μένουν ανοικτά επιβάλλουν την
ανάλογη εγρήγορση και ευαισθητοποίηση: ο προβληματισμός
για τον προεδρικό ρόλο όχι μόνο δεν είναι αποπροσανατολιστι
κός αλλά είναι και απαραίτητος αν δεχόμαστε ότι το πρόβλημα
δεν μπορεί να αποσυνδεθεί ούτε από τα διάφορα υπαρκτά φαινό
μενα κοινοβουλευτικού και δημοκρατικού εκφυλισμού ούτε από
τα προβλήματα του κοινωνικού μετασχηματισμού και του θεσμι
κού εκσυγχρονισμού.
Ο κίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα δεν προέρχεται μό
νο από το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν ο ΠτΔ και ο πρωθυπουρ
γός ως αντιμαχόμενα κέντρα πολιτικής εξουσίας αλλά και από
την εκδοχή να λειτουργήσουν ως παραπληρωματικά ανεξέλεγ
κτα κέντρα εξουσίας, οπότε διασφαλίζεται μεν η ενότητα της
κρατικής εξουσίας και η πολιτική σταθερότητα αλλά με ποιο θε
σμικό τίμημα; Και με ποιούς όρους για τους εξουσιαζόμενους;
Η λογική και η προοπτική της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας
μας προϋποθέτει και θεμελιώ νεται σ’ ένα διαρκή και ορατό συμβι
βασμό ανάμεσα σε αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν
συγκεκριμένους κοινωνικούς χώρους. Δεν μπορεί να θεμελιωθεί
στο συμβιβασμό - ιστορικό ή μη - δύο χαρισματικών ηγετών:
1. Γιατί ο ρόλος των εγγυητών - μεσολαβητών της συνδιαλλαγής
- εξισορρόπησης στο κοινοβουλευτικό σύστημα ανήκει, σύμφωνα
με το σύνταγμα και την πραγματικότητα της πολυκομματικής δη
μοκρατίας, αν όχι αποκλειστικά πάντως κατά προτεραιότητα, κα
θοριστικά, στα πολιτικά κόμματα.
2. Γ ιατί οι λεπτές ισορροπίες του κοινοβουλευτισμού είναι λει
τουργικές και ανθεκτικές μόνον όταν διαθέτουν θεσμική διαφά
νεια και είναι διαπερατές από το συσχετισμό των κοινωνικών και
πολιτικών δυνάμεων.
3. Γ ιατί οι σχέσεις της προεδρικότερης ισορροπίας στην εκτελε
στική εξουσία στο μέτρο που είναι συγκυριακές και προσωποπα
γείς είναι επισφαλείς, απρόσβλητες από τους προσδιορισμούς
της λαϊκής κυριαρχίας και δεν περιέχουν την εναλλακτική λύση
στην περίπτωση που θα πάψουν να λειτουργούν αιφνίδια ή μη:
Όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί:
«Η δημοκρατία και η πολιτική ζωή σ ’ ένα τόπο δεν επιτρέπεται
να εξαρτόται για να σωθεί ή για να προχωρήσει από έναν άνθρω
πο. Αν συμβαίνει και όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει οι πο
λ ίτες να ανησυχούν...». (Κ. Καραμανλής, «Πολιτικά Θέματα», τχ.
471, 14-10-83).
«Αλλίμονο αν το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας εξαρτάται από την παρουσία ενός και μόνο προσώπου στον προεδρι
κό θώκο». (Α. Παπανδρέου, «Το Βήμα», 19-4-80).

Βενιζέλος Ε. Η εφαρμογή του κυβερνητικού
προγράμματος και ο πρόεδρος της Δημοκρα
τίας μετά τις εκλογές της 18-10-81, ένα ερμηνευ
τικό πλαίσιο, «Δίκαιο και Πολιτική», τχ. 21
(1982).
Βενιζέλος Ε. Η λογική του πολιτεύματος και η
δομή της εκτελεστικής εξουσίας κατά το Σύν
ταγμα του 1975 (1980).
Βενιζέλος Ε. Όψεις της λειτουργίας του πολι
τεύματος. Σημειώσεις (1985).
Δασκαλάκης Γ. Η λειτουργία των θεσμών, 19751980 (1981).
Μάνεσης Αρ. Η νομικοπολιτική θέση του ΠτΔ
κατά το κυβερνητικό σχέδιο συντάγματος,
«Συνταγματική θεωρία και πράξη» (1980) α. 593625.
Μανιτάκης Α. Ο χαρακτηρισμός του πολιτεύμα
τος και οι σχέσεις Προέδρου της Δημοκρατίας
και πρωθυπουργού. Το Σύνταγμα (1982) σ. 370
επ.

Μανιτάκης Α. Πολιτική ανάγκη και πολιτική ομαλότητα (Τα Νέα, 13-12-83).
Μανιτάκης Α. Οι προεδρικές αρμοδιότητες και
η πολιτική πραγματικότητα (Αντί, τχ. 274, 2-1184).
Παπαδημητρίου Γ., Το πολίτευμα της «προε■
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ΑΝΑΠ ΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α Ν Α Μ Ε Σ Α Σ Τ ΙΣ Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ
Ο ΛΟ Υ ΤΟΥ ΚΟΣΜ ΟΥ

Π ολιτισμικά
εμπόδια

Φίλες μου,
Το γυναικείο κίνημα είναι αναμφίβολα μια επανάσταση. Ίσως να
είναι η πρώτη αληθινή επανάσταση του ανθρώπινου πνεύματος. Κι
αφού είναι μια ειρηνική επανάσταση, χρειάζεται πολύς χρόνος για την
ολοκλήρωσή της. Αυτό σημαίνει, ότι προχωράμε αργά αλλά σταθερά,
με υπομονή, αποφασιστικότητα, σιγουριά και πίστη. Την ώρα που
απαριθμούμε τις μορφές της καταπίεσής μας, πρέπει να θυμόμαστε
ότι, όντας θύματά τους, έχουμε μια τεράστια πηγή δύναμης. Πρέπει
ακόμα να μάθουμε να εκτιμούμε τα διαφορετικά πολιτισμικά μας
συστήματα, τις διαφορετικές μας εμπειρίες. Πρέπει να προσπαθούμε
να ξεπερνάμε τα εμπόδια, που μάς χωρίζουν.
Κι αν ακόμα δεν μπορούμε να το πετύχουμε απόλυτα αυτό, πρέπει
να ανακαλύψουμε εκείνες τις μορφές οργάνωσης, που θα μας
επιτρέψουν, παρόλες τις διαφορές, να πραγματοποιήσουμε τους
στόχους μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να αμφισβητούμε τη βασική
δομή των κοινωνιών μας —της οποιοσδήποτε κοινωνίας— και να
φτάνουμε στη ρίζα αυτής της τεράστιας κοινωνικής αδικίας, της
διάκρισης λόγω φύλου. Έτσι, θα φτάσουμε στη ρίζα κάθε μορφής
διάκρισης και θα μπορέσουμε να τις εξαλείψουμε και να
επιχειρήσουμε μια δίκαιη επανακατανομή της κοινωνικής και της
πολιτικής εξουσίας.
Το όπλο μας, το πιο δυνατό μας όπλο, είναι η ΠΙΣΤΗ. Η πίστη,
και η εμπιστοσύνη σ' αυτό που κάνουμε, η ΠΙΣΤΗ ότι η επανάστασή
μας θα πετύχει.

της Μαργαρίτας Παπανδρέου

(Το κείμενο αυτό προέρχεται από ομιλία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σε Συνέδριο που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Αμερικανίδων Επιστημόνων,
στη Νέα Υόρκη, 12.10.1984).
Το 1980, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας —η οργάνωση στην οποία
ανήκω— οργάνωσε το Συνέδριο Μεσογειακών Γυναικών. Στη διάρ
κεια του Συνεδρίου, κάποια γυναίκα με ρώτησε, γιατί επιλέξαμε αυτή
τη συγκεκριμένη ομάδα των Μεσογειακών χωρών. Της απάντησα ότι
είχαμε ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, ότι οι χώρες μας βρέ
χονται όλες από τη Μεσόγειο θάλασσα και ότι είμαστε γυναίκες. Είμασταν γυναίκες φυσικά. Γυναίκες από την Παλαιστίνη και το Ισ
ραήλ, από το Μαρόκο και το Πολισάριο, από την Κύπρο, την Τουρ
κία, τη Λιβύη, την Τυνησία, την Ισπανία, τη Γαλλία. Υπήρχαν βέβαια
τόσα πολλά που μας χώριζαν —τα κοινωνικά και οικονομικά συστή
ματα των χωρών μας, οι θρησκείες, τα επίπεδα ανάπτυξης, οι πολιτι
στικές παραδόσεις— που άρχισα ν’ αναρωτιέμαι εάν το μοναδικό
πράγμα που είχαμε κοινό και που μας ένωνε, εκτός από τη θάλασσα,
ήταν το ότι είχαμε τα ίδια γεννητικά όργανα και τις ίδιες βιολογικές
λειτουργίες.
Παρόλα αυτά, το Συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία και βρήκαμε κοινό
έδαφος. Διαμορφώσαμε ένα πλάνο δράσης, που έγινε ομόφωνα απο
δεκτό. Πιστεύω ότι μπορέσαμε και το πετύχαμε αυτό, επειδή στηριχθήκαμε στις διεθνείς ομοιότητες και στις κοινές αιτίες που συνθέτουν
την καταπίεσή μας σαν γυναίκες. Πριν περιγράφω αυτές τις ομοιότη
τες στην καταπίεσή μας, θα ήθελα να κάνω το διαχωρισμό ανάμεσα
στη γυναικεία αλληλεγγύη —αυτό που λέμε αδελφοσύνη— και στη φε
μινιστική αλληλεγγύη, την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ως το πολι
τικό σκέλος της αδελφοσύνης. Εάν καθορίσουμε απλά την αδελφοσύ
νη σαν μια εκδήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος και φροντίδας προς
όλες τις γυναίκες του κόσμου, σαν ένα αίσθημα αγάπης, συμπόνοιας
και κατανόησης, τότε μπορούμε να ισχυριστούμε πως είναι δυνατή η
Ο Σύνδεσμος Αμερικανίδων Επιστημόνων, προσκαλώντας με να μιλήσω σ ' αυτό
το Συνέδριο, μου πρότεινε σαν τίτλο της ομιλίας μου, τον: « Επικοινωνώντας δια
μέσου τω ν πολιτισμών. Συμβουλές από μία ειδικό». Α ντέδρασα έντονα στη φράση
«συμβουλές από μία ειδικό» και ζήτησα ν’ αλλάξω τον τίτλο με τον παρακάτω:
«Πολιτισμικά εμπόδια στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στις γυναίκες ό 
λου του κόσμου». Α μ έσ ω ς μετά, αντιλήφθηκα ότι είχα αναλάβει ένα πολύ μεγαλύ
τερο καθήκον και ότι για να το χειριστώ καλά το θέμα, θα έπρεπε να ήμουν ανθρω
πολόγος πολιτικών συστημάτων, ή κοινωνιολόγος, ή ιστορικός, ή εθνολόγος, εί
τε κοινωνική ερευνήτρια. Αλλά βέβαια, αφού πρωταρχικά είμαι μία γυναίκα με πο
λιτική δράση και με στενές επαφές με γυναίκες από διαφορετικούς πολιτισμούς, οι

ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αδελφοσύνης. Σ’ .αυτή την περίπτωση,
πρόκειται για τη συνειδητοποίηση των γυναικών, ότι πέρα απ’ όλα ό
σα μας χωρίζουν —χρώμα, τάξη, θρησκεία, πολιτιστικές παραδό
σεις— μοιραζόμαστε και κάτι κοινό, σαν γυναικείο φύλο.

Ο Φεμινισμός
Ο Φεμινισμός εμπεριέχει αυτή τη συνειδητοποίηση της ιδιαίτερης
καταπίεσης και εκμετάλλευσης, που υφίστατανται όλες οι γυναίκες
σαν φύλο. Ο Φεμινισμός σημαίνει ακόμη τη θέληση για οργάνωση και
αγώνα ενάντια στη γυναικεία υποταγή και την εξάλειψη κάθε μορφής
αδικίας, που στηρίζεται στις διακρίσεις λόγω φύλου. Μ’ αυτό τον ορι
σμό και οι άνδρες μπορούν να είναι φεμινιστές. Και θα ήταν άδικο εάν
δεν αναγνωρίζαμε ότι υπάρχουν άνδρες, που έχουν συνεισφέρει σ’ αυ
τό τον αγώνα και ότι πιθανώς περισσότεροι άνδρες να κάνουν το ίδιο
στο μέλλον. Γνωρίζω ότι οι άνδρες, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν
να έχουν την εμπειρία του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, όπως κι εγώ
δεν μπορώ να έχω την εμπειρία του τι σημαίνει να είσαι μαύρη. Αλλά,
θα αντιδρούσα, εάν κάποιος μου έλεγε ότι δεν μπορώ να πάρω μέρος
στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό, τη στιγμή που συναισθηματικά και
λογικά είμαι ενταγμένη σ’ αυτό τον αγώνα. Πιστεύω φυσικά, ότι οι πε
ρισσότερες από μας, νιώθουμε ότι η χειραφέτησή μας είναι δική μας υ
πόθεση και ότι, αν και καλωσορίζουμε μια ανδρική φωνή από καιρό
σε καιρό, στο βάθος νιώθουμε πως οι άνδρες αντιπροσωπεύουν ένα μέ
ρος από την καταπίεσή μας. Τα συμφέροντά τους στην εξουσία, ή και
στον πλούτο, που κρατούν εδώ και αιώνες, κάνουν τη συμμετοχή τους
αμφίβολη. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η κοινωνία μας αποτελείται από
γυναίκες και άνδρες και με την προϋπόθεση ότι δεν παίρνουμε την απαρατηρήσεις και τα σχόλιά μου θα πηγάζουν από τις εμπειρίες μου, τη λογική,
την ευαισθησία για τη γυναικεία καταπίεση και φυσικά, από το δικό μου ιδιαίτερο
πολιτικό πλαίσιο αναφοράς. Το δικό μου πολιτικό πλαίσιο αναφοράς — και η ο
ποιαδήποτε φιλοσοφική θεώρηση, που έχω αναπτύξει— προέρχονται από τις προ
σωπικές μου εμπειρίες. Αυτή είναι στην πράξη η φεμινιστική μέθοδος, δηλαδή η
κατανόηση της πραγματικότητας και η ενοποιήση θεωρίας και πράξης, μέσω της
απόκτησης και της ανάλυσης των εμπειριών. Η δύναμη αυτής της μεθόδου, που α
νέπτυξαν οι φεμινίστριες, έγκειται ακριβώς στο ότι οι γυναίκες κατάφεραν, μ'αυτό
τον τρόπο, να συνδέσουν την καθημερινή τους ζωή με μια ανάλυση των κοινωνι
κώ ν δομών, που τη διαμόρφωσαν.
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κραία θέση του «διαχιοριστικού (ρεμινισμού»*, θα πρέπει αναπόφευ
κτα όλοι οι άνδρες να γίνουν φεμινιστές. Αν είναι να υπάρξει ανθρώπι
νη αλληλεπίδραση, θα πρέπει όλοι μαζί, αρσενικοί και θηλυκοί, να ε
νωθούμε και να συνεργαστούμε ισότιμα.
Ας δούμε τιάρα τα στοιχεία, που παγκόσμια έχουμε κοινά σαν γυ
ναίκες.
Είμαστε:
1. Υποταγμένες στους άνδρες (πατριαρχία).
2. Υπεύθυνες για το σπίτι, την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή.
3. Υπεύθυνες για τα παιδιά.
4. Στη χαμηλότερη βαθμίδα της οικονομικής πυραμίδας.
5. Ελάχιστα μορφωμένες.
6. Αντιμέτωπες με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των
δύο φύλων και με τα στερεότυπα της θηλυκότητας.
7. Έχουμε ελάχιστη δυνατότητα επηρεασμού των αποφάσεων στην
πολιτική και δημόσια ζωή.
Αυτές οι ομοιότητες αποτελούν τη βάση της κοινής μας καταπίεσης
και επομένως τον πυρήνα για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου γυναι
κείου κινήματος, που θα μπορούσε να θεωρηθεί σε γενικές γραμμές
σαν μια δικτυωμένη ομοσπονδία γυναικείων οργανώσεων, που θα αν
τιστέκεται στην ταπείνωση, την ανισότητα και την αδικία σε βάρος
των γυναικών. Για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής αυτού του γυναι
κείου κινήματος είναι απαραίτητος ο φεμινισμός. Οι φεμινίστριες πρέ
πει να κάνουν μια βαθειά ανάλυση για το πρόβλημα της ανισότητας
των δύο φύλων, να βρουν ποιες είναι οι αιτίες γι' αυτό, και να αποφασί
σουν τι θα πρέπει να γίνει για τη ριζική εξάλειψή του.
Και η δύναμη του φεμινισμού εξασθενίζει, όταν έρχεται η στιγμή που
πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, όταν πρέπει να διαμορφωθεί
ένα ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο αναφοράς και όταν πρέπει να καθορι
στούν οι προτεραιότητες του αγοάνα.

Μερικές ομάδες γυναικών αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες μορφές κα
ταπίεσης, στις οποίες δεν υπόκεινται όλες οι γυναίκες. Αυτές είναι:
1. τάξη
2. φυλή
3. θρησκεία
4. επέμβαση και κατοχή από άλλα έθνη
5. δικτατορικα και ολοκληρωτικά πολιτικά συστήματα
Όλα αυτά είναι κοινωνικές αδικίες, που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια φεμινιστική στρατηγική δράσης. Και η αντιμετώπιση αυ
τού του είδους των κοινωνικών αδικιών, δημιουργεί μερικές ρωγμές
—ακόμα και στη γυναικεία αλληλεγγύη— στην αδελφοσύνη, όπως την
καθόρισα πριν.

Φεμινισμός - Σοσιαλισμός
Αλλά, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ και σ’ ένα άλλο πραγματικό
πρόβλημα. Ακόμα και η λέξη φεμινισμός δεν είναι αποδεκτή σε ορι
σμένα μέρη του κόσμου. Όχι μόνο από τους άνδρες, αλλά και από τις
γυναίκες. Το να υποστηρίζεις το φεμινισμό σε μερικές χώρες —στην
Ανατολική Ευρώπη, στη Σοβιετική Ένωση, στις Αραβικές χώρες,
στην Ινδία, είναι σαν να υποστηρίζεις το σοσιαλισμό στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Έχω δύο εμπειρίες, που μου δίνουν τη δυνατότητα να επε
ξηγήσω αυτό που λέω. Αμέσως μετά τη νίκη του κόμματός μας στις ε* Ο όρος «διαχωριστικός φεμινισμός» είναι μετάφραση από τον αγγλικό όρο « s e 
paratist feminism » και χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια συγκεκριμένη τάση του
φεμινιστικού κινήματος, που εμφανίστηκε στα τέλη της ΙΟετίας του '60 που φεμινί
στριες επέλεξαν την απόσυρσή τους από κάθε θεσμό εξουσίας, παράλληλα με την
προσπάθεια δημιουργίας νέων, χω ριστώ ν κοινωνικών δομών, όπ ω ς Πανεπιστή
μια για γυναίκες, βιβλιοθήκες για γυναίκες, Τράπεζες για γυναίκες, κτλ.
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κλογές του 1981 στην Ελλάδα, μερικές Ελληνο-αμερικανικές οργανώ
σεις και παλιοί φίλοι
του Δημοκρατικού κόμματος, με κάλεσαν
στην Αμερική για δημόσιες εκδηλώσεις, συνεντεύξεις Τύπου, κτλ.
Πριν φθάσω, μου τηλεφώνησε μια παλιά μου φίλη από την Ουάσιγκτον
και μου είπε: «Μαργαρίτα, προς Θεού, μη χρησιμοποιήσεις τη λέξη
'Σοσιαλισμός' στις ομιλίες που θα κάνεις εδώ».
Η δεύτερη εμπειρία μου προέρχεται από το Συνέδριο Μεσογειακών
Γυναικών, στο οποίο συμμετείχαν προοδευτικές γυναίκες, κι ένας α
ριθμός απ' αυτές ήταν αντιπρόσωποι των γυναικείων τμημάτων των
σοσιαλιστικοί κομμάτων. Στο μικρό χαιρετισμό που έκανα για τα
συμπεράσματα του Συνεδρίου, είπα: «για μένα, μια αληθινή φεμινί
στρια είναι εξ’ ορισμού σοσιαλίστρια». Αυτό έγινε δεκτό με χειροκρο
τήματα. Μετά είπα: «και μια αληθινή σοσιαλίστρια είναι απαραίτητα
φεμινίστρια». Σ’ αυτό το σημείο, σχεδόν καμία δεν χειροκρότησε.
Αυτό σημαίνει ότι γυναίκες δραστήριες πολιτικά για την υπόθεση
των γυναικών, δεν θεωρούν τους εαυτούς τους φεμινίστριες —και συ
νεπώς έχουμε πολιτισμικές προκαταλήψεις εναντίον μιας λέξης και
του νοήματος που αυτή έχει στα διάφορα μέρη του κόσμου.
Στη χώρα μου, την Ελλάδα, όταν επέστρεψα για πρώτη φορά μετά
την πτώση της δικτατορίας το 1974, η λέξη φεμινισμός ήταν συνδεδεμένη με το κάψιμο του σουτιέν, το μίσος για τους άνδρες, τη σεξουαλι
κή ασυδοσία, την καταστροφή του σπιτιού και της οικογένειας. Αυτή
η σκόπιμα απλουστευμένη και παραποιημένη έννοια του φεμινισμού,
είχε διοχετευθεί στο λαό, όχι μόνο από την ανδροκρατούμενη κοινω
νία, αλλά και από τον ελεγχόμενο από τη χούντα Τύπο και το ίδιο το
ολοκληρωτικό σύστημα.
Θα πρέπει να πω για χάρη της ιστορικής αλήθειας, ότι οι Ελληνίδες
γυναίκες υπήρξαν εξαιρετικά δυναμικές και δραστήριες σε όλους τους
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της χώρας και τον 19ο αιώνα —για
να μην πάο) πιο πίσιο— πολλές γυναίκες αγωνιστήκαν«μεμονο)μένα

για τις φεμινιστικές διεκδικήσεις και ότι το σύγχρονο γυναικείο κίνη
μα εμφανίστηκε στα μέσα τις δεκαετίας του ’60. Ό ταν οι δικτάτορες
κατέλαβαν την εξουσία, μετά το πραξικόπημα του Απρίλη του 1967,
μία από τις πρώτες τους ενέργειες, μαζί με την απαγόρευση όλων των
μαθημάτων για τη δημοκρατία στα σχολεία ήταν η απαγόρευση της
λειτουργίας όλων των γυναικείων οργανώσεων. Πάντα λέω ότι αυτό
είχε την αρνητική και την θετική του πλευρά: την αρνητική, επειδή δεν
επιτρεπόταν στις γυναίκες να οργανωθούν για την απελευθέρωσή
τους, αλλά και την θετική, επειδή αυτό το μέτρο έδειχνε τη δύναμη
των γυναικών όταν οργανώνονται και το φόβο, που αυτή εμπνέει σ’ έ
να δικτατορικό καθεστώς.
Να λοιπόν ένας άλλος λόγος γιατί ο φεμινισμός —πέρα από τη λα
θεμένη προπαγάνδα που γίνεται για τη διαστρέβλωσή του— δεν είναι
αποδεκτός σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι μια απειλή στο πα
τριαρχικό σύστημα εξουσίας. Ένας τρίτος λόγος, που έχω ακούσει α
πό φίλες των Αραβικών χωρών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώ
πης, είναι ότι ο φεμινισμός «θεωρείται» σαν ένα μεταρρυθμιστικό κί
νημα των καπιταλιστικών χωρών, δηλαδή, ότι το φεμινιστικό κίνημα
δεν θέτει σε αμφισβήτηση το πολιτικο-οικονομικό σύστημα, στο οποίο
βασίζεται η ανισότητα, αλλά προσπαθεί απλά να βελτιώσει τη θέση
των γυναικών μέσα στην υπάρχουσα καπιταλιστική τάξη πραγμάτων.
Συνεπώς για να διαμορφώσουμε μια φεμινιστική στρατηγική για την
παγκόσμια αδελφοσύνη πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο φεμινισμός, κα
τά την αντίληψη πολλών λαών του κόσμου, είναι συνδεδεμένος με το
δυτικό καπιταλισμό και παρόλο που μερικοί από τους στόχους του εί
ναι και στόχοι του γυναικείου κινήματος, σε άλλα μέρη του κόσμου, οι
γυναίκες αυτών των κινημάτων δεν θέλουν να αποκαλούν τους εαυ
τούς τους φεμινίστριες, ούτε ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ανά
πτυξη μιας φεμινιστικής στρατηγικής.

Εκτός απ’ αυτό, υπάρχει και μια άλλη δυσκολία μέσα στο ίδιο το
φεμινιστικό κίνημα. Η ύπαρξη διαφορετικών φεμινιστικών τάσεων: ο
φιλελεύθερος φεμινισμός, ο ριζοσπαστικός φεμινισμός, ο σοσιαλιστι
κός φεμινισμός, κτλ.

Οι διαφορές
Μετά απ’ όλα αυτά, προκύπτει το ερώτημα: αυτές οι διαφορές είναι
πολιτισμικές, ή είναι πολιτικές; Ή μήπως, μπορούμε να πούμε ότι μια
πολιτική στρατηγική έχει πολιτισμική βάση —ιδιαίτερα όταν αυτή βα
σίζεται στην προσωπική εμπειρία, όπως συμβαίνει με τη φεμινιστική
μέθοδο; Χρησιμοποιώ τη λέξη πολιτισμική εδώ —και ίσως θα έπρεπε
να το έχω διευκρινίσει νωρίτερα αυτό— εννοώντας «ένα σύνθετο σύνο
λο, που περιλαμβάνει τη γνώση, την πίστη, την τέχνη, τους νόμους, .τα
ήθη και έθιμα, και όλες τις άλλες ικανότητες και συνήθειες, που απο
κτώνται από άνδρες και γυναίκες, σαν μέλη της κοινωνίας».
Και εάν συμβαίνει αυτό, εάν δηλαδή μια πολιτιστική στρατηγική έ
χει πολιτισμική βάση, τότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πέρα
από τις διαφορές από χώρα σε χώρα, σε οποιαδήποτε δυτική χώρα υ
πάρχει ποικιλία φεμινιστικών τάσεων, όπως υπάρχει και ποικιλία πο
λιτισμικών αντιλήψεων. Έτσι, όταν ο τρόπος δράσης μας στηρίζεται
στην ανάλυση της καθημερινής ζωής, πρέπει να παίρνεται υπόψη, τί
νος την καθημερινή ζωή εννοούμε. Της μαύρης γυναίκας, που συντη
ρείται από την πρόνοια στις Ηνωμένες Πολιτείες; Της Βολιβιανής γυ
ναίκας μιας κοινότητας ανθρακωρύχων; Της επιτυχημένης πρωταγω
νίστριας τηλεόρασης; Της αγρότισσας της Ινδίας; Της γυναίκας που
αγωνίζεται για την εθνική απελευθέρωση της χώρας της στη N o u mπια; Της πόρνης στη Γαλλία; Της νοικοκυράς σ’ ένα προάστιο της Α
θήνας; Σαν ένα πρώτο παράδειγμα για το πώς ο τρόπος ζωής και οι
πολιτιστικές παραδόσεις καθορίζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων
για το γυναικείο κίνημα, ας πάρουμε τις Ιρλανδέζες μετανάστριες της
Αμερικής, του τέλους του 19ου αιώνα.
Οι Ιρλανδέζες μετανάστριες δεν υπερασπίστηκαν, ούτε εντάχθηκαν
στο κίνημα των σουφραζεττών*, για μια σειρά από λόγους. Πρώτο,
γιατί το κίνημα προήλθε από τις Προτεστάντριες, από γυναίκες γεννη
μένες στην Αμερική, που η κοσμοθεωρία τους ήταν εντελώς διαφορε
τική απ’ αυτή των Ιρλανδέζων. Δεύτερο, γιατί οι φεμινίστριες καταδί
καζαν την Καθολική εκκλησία, που τη θεωρούσαν πρώταρχικό πρά
κτορα της προσπάθειας να μείνουν οι γυναίκες αδύναμες και υποδεέ
στερες των ανδρών. Και γιατί τα μηνύματα που διατύπωναν οι
φεμινίστριες- της εποχής, είχαν έντονο αντι-Ιρλανδικό, αντι-καθολικό
χαρακτήρα. Τρίτο, γιατί τα θέματα που έθετε το κίνημα δεν ενδιέφε
ραν τις Ιρλανδέζες μετανάστριες. Αντίθετα, τα έβρισκαν ενοχλητικά,
ιδιαίτερα όσα είχαν σχέση με διαζύγιο, έλεγχο των γεννήσεων και σε
ξουαλική ελευθερία. Τέταρτο, γιατί τον πυρήνα του κινήματος για τα
γυναικεία δικαιώματα, αποτελούσαν γυναίκες με κάποια μέση μόρ
φωση, αντίθετα με τις χιλιάδες Ιρλανδέζες μετανάστριες, που ανήκαν
στην εργατική τάξη και που μετανάστευσαν στην Αμερική κύρια για
οικονομικούς λόγους. Αυτές οι γυναίκες θεωρούσαν περιττό να σπαταλούν το χρόνο τους σε οτιδήποτε άλλο, εκτός απ’ αυτό που τις βοη
θούσε να πραγματοποιήσουν τους δικούς τους σκοπούς. Σε τελική α
νάλυση η εθνικότητα και οι πολιτιστικές αξίες αποδεικνύονται περισ
σότερο σημαντικές από το γένος.
Ας ακούσουμε τώρα μερικά σχόλια γυναικών από διάφορα μέρη του
σημερινού κόσμου*, για να πάρουμε μια ιδέα των διαφορετικών απόψε
ων και κατά συνέπεια των διαφορετικών προβλημάτων, που υπονο
μεύουν την πιθανή αλληλεγγύη μας. Τα σχόλια αυτά είναι από σημειώ
σεις που έχω κρατήσει στα ταξίδια μου, από άρθρα και από βιβλία.
Γυναίκα από δυτική χώρα
«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να απαλλαγούμε από την "πυρηνι
κή" οικογένεια. Είναι η πηγή - κλειδί της καταπίεσής μας. Είμαστε ιδιο
κτησία. Είμαστε κινητή περιουσία».
Ασιάτιδα μετανάστρια στην Αγγλία
«Ο στόχος του κράτους είναι ο έλεγχος της ασιατικής κοινότητας μέσω
της καταστολής και της επίθεσης ενάντια σ ’ έναν από τους ισχυρότε
ρους θεσμούς, ενάντια στην οικογένεια με τους πλατείς δεσμούς που αυ
* Σονφραζέττες: οι γυναίκες που αγωνίστηκαν για να δοθεί το δικαίωμα ψήφου
στις γυναίκες (από την αγγλική λέξη suffrage, που σημαίνει δικαίωμα ψήφου).

τή αναπτύσσει. Ο δικός μας στόχος είναι να αντιταχθούμε στη ρατσιστι
κή και σεξουαλική καταπίεση και στην ταξική εκμετάλλευση».
Ασιάτιδα μετανάστρια στην Αγγλία
«Η κύρια προσπάθειά μας είναι να ξανασμίξουμε τα άτομα της κάθε οι
κογένειας. Η οικογένεια είναι η πηγή της δύναμής μας».
Αραβίδα γυναίκα
«Το χαρέμι, το τσαντόρ και η πολυγαμία είναι συνώνυμα στη Δ ύση με τη
γυναικεία καταπίεση. Δεν θέλω να αναλύσω κατά πόσο το χαρέμι μπο
ρεί, δικαιολογημένα ίσως, να θεωρηθεί σαν ένα τέχνασμα ή μια επινόη
ση για την καταπίεση των γυναικών. Όσο για την πολυγαμία και το
τσαντόρ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ύπαρξή τους είναι οπωσδήποτε
πιο καταπιεστική από τη μονογαμία και την έλλειψη του τσαντόρ».

«Η πρακτική είναι ανθυγιεινή, βάναυση και πολύ πρωτόγονη. Είναι α
κρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων και ένας απαίσιος τρόπος για
να καταστρέφουν τη σεξουαλική ευαισθησία αυτών των αθώων νέων
κοριτσιών».

Γιατρός στην Αίγυπτο ρωτάει νέα γυναίκα
για την κλειτοριδεκτομή της
—«Τι ένιωσες όταν ανακάλυψες ότι ένα μικρό όργανο του κορμιού
σου είχε αφαιρεθεί;»
,,
«Δεν ήξερα τίποτα για την εγχείριση μέχρι τότε, εκτός από το ότι ήταν
πολύ απλή και ότι γινόταν σε όλα τα κορίτσια για λόγους καθαριότητας,
αγνότητας και διατήρησης καλής φήμης. Η γιαγιά μου μου είπε ότι με
την εγχείριση αφαίρεσαν μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι σάρκας ανάμεσα
στα μπούτια μου, που αν έμενε, θα με έκανε ακάθαρτη και μολυσμένη
και θα μπορούσε να προκαλέσει αποτροπιασμό στον άνδρα μου, όταν
παντρευόμουν».
—«Πίστεψες όσα σου είπαν;»
«Φυσικά. Ενιωσα ευτυχισμένη την ημέρα που συνήλθα από την εγχείρι
ση. Ενιωσα ότι είχα απαλλαγεί από κάτι που έπρεπε να αφαιρεθεί κι έ
τσι, είχα γίνει καθαρή και αγνή».
Ο γιατρός καταλήγει ως εξής: «Αυτές ήταν περίπου οι απαντήσεις
που πήρα απ’ όλες όσες ρώτησα, μορφωμένες και αμόρφωτες».
Ασιάτιδα γυναίκα, κατηγορώντας τις δυτικές φεμινίστριες
«Πλάστε με τη φαντασία σας την εικόνα της Ασιάτιδας γυναίκας: τι
βλέπετε; Σκεφθείτε την για ένα λεπτό. Καταγράψτε την. Σχεδιάστε την.
Οι λέξεις "υπομονετική", "υπάκουη", ανταποκρίνονται στο πορτραίτο
σας; Φαντασθήκατε μια γυναίκα χτυπημένη και υποταγμένη από το πα
ραδοσιακό σύστημα του γάμου, μια γυναίκα, που κυβερνάται από τις ε
πιθυμίες της οικογένειάς της, μια γυναίκα ανίκανη να διεκδικήσει και να
πραγματοποιήσει τις δικές της φιλοδοξίες και τις δικές της επιθυμίες,
μια γυναίκα εγκαταλειμμένη, που παλεύει μόνη της ενάντια στην εξα
θλίωση και τον ξεπεσμό; Εάν ναι, τότε αυτό το πορτραίτο της Ασιάτιδας
γυναίκας είναι αποκύημα της φαντασίωσής σας και μόνο. Μιας φαντα
σίωσης ρατσιστικής, που πηγάζει από τις καταπιεστικές Ινδουϊστικές
πρακτικές, από τις ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις και τις καπιταλιστικές
προβολές. Όλ ’ αυτά μαζί συνθέτουν μια απάνθρωπη εικόνα, που μας αλυσσοδένει. Το δικό σας καθήκον είναι να ξε-μάθετε και να ξαναμάθετε.
Το δικό μας καθήκον είναι να δημιουργήσουμε νέες εικόνες».
Μαύρη γυναίκα στην Αγγλία μιλάει για τις δυσκολίες, που έχει
με τις λευκές φεμινίστριες
« Ενα παραπέρα στοιχείο, που συντελεί στον αποκλεισμό των μαύρων
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γυναικών, οφείλεται στο ότι πολύ συχνά η καταπίεση των γυναικών αν
τιμετωπίζεται με ισοπεδωτικό τρόπο. Δηλαδή, το να αρκούνται οι γυ
ναίκες απλά και μόνο στην οργάνωσή τους, χωρίς να εξετάζουν τις γε
νικότερες αιτίες που δημιούργησαν την καταπίεσή τους. Ένα παράδειγ
μα τέτοιας αντίληψης, κάπως τραβηγμένο, είναι το ότι μερικές λευκές
φεμινίστριες χειροκρότησαν την Μάργκαρετ Θάτσερ όταν έγινε Πρωθυ
πουργός και θεώρησαν αυτό το γεγονός σαν μια θετική γυναικεία κατάκτηση. Όμως, μια τέτοια άκριτη αποδοχή ορισμένων γυναικείων " κατακτήσεων" οδηγεί μόνο στην παραπέρα απομάκρυνση και αποξένωση
των μαύρων γυναικών, των οποίων οι εμπειρίες της μεταχείρισής τους
από το Βρετανικό κράτος απαιτούν μια πιο υπεύθυνη πολιτική απάντη
ση».

παραπέρα προώθηση της γυναικείας επανάστασης. Ο ρόλος μου εδώ,
δεν είναι να πω τις σκέψεις μου για το ποια θέματα θα ήταν τα καταλ
ληλότερα να τύχουν μιας παγκόσμιας αποδοχής για μελλοντική δρά
ση. Η διαμόρφωση μιας στρατηγικής για το πλησίασμα όλων των γυ
ναικών, δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ. Η ΙΟετία της Γυναίκας του ΟΗΕ μό
νο έχει επιχειρήσει να ασχοληθεί μ ’ αυτό το θέμα και θα συνεχίσει την
προσπάθεια και στο Ναϊρόμπι.

Η Ειρήνη
Θα πρέπει όμως να επισημάνω ότι υπάρχει ένα θέμα κοινό για όλες
μας, που αποτελεί τη βάση, αλλά και την προϋπόθεση για να μπορού
με να ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα, κι αυτό είναι η
Ε Ι Ρ Η Ν Η . Δεν επιτρέπεται να έχουμε την παραμικρή αμφιβολία

Αμερικανίδα, μέλος μιας οργάνωσης λεσβίων,
που παρακολούθησε το Διεθνές Συνέδριο Γυναικών
στο Ανατολικό Βερολίνο το 1980
Εγώ ήμουν μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας τότε. Μου είπε:
«Λ/ε ρωτούν συνεχώς, πως μπορώ να σπαταλώ το χρόνο μου κουβεν
τιάζοντας για το λεσβιασμό, την ετεροσεξουαλικότητα και την αμφι-σε
ξουαλικότητα, όταν υπάρχουν τόσα άλλα πολλά θέματα, που πιέζουν
για λύση... Αυτό, που δεν καταλαβαίνουν, είναι ότι ο λεσβιασμός είναι
επίσης μια πολιτική θέση, μια μορφή εξέγερσης κι όχι απλά μια υπόθεση
ερωτικής προτίμησης. Το να απορρίπτεις το σημερινό σεξουαλικό 'στά
τους - κβο' δεν είναι καθόλου απλό και ασήμαντο».

Κύπρια γυναίκα στο ίδιο Συνέδριο
«Γιατί ήρθε αυτή; Είναι γελοία. Εδώ εμείς έχουμε χάσει τα σπίτια μας,
χιλιάδες από τους άνδρες μας κρατούνται σαν αιχμάλωτοι πολέμου από
την Τουρκία και δεν έχουμε καμιά είδηση απ’ αυτούς, δεν ξέρουμε αν
ζουν ή αν έχουν πεθάνει. Το νησί μας είναι διαιρεμένο και κάτω από την
κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων στο Βορρά. Θέλουμε την απελευ
θέρωση της χώρας μας, την εθνική κυριαρχία. Θέλουμε πίσω τα σπίτια
μας, τις οικογένειές μας. Πώς μπορώ εγώ να κινητοποιηθώ από το δικό
της επιπόλαιο πρόβλημα;».

Ολα τα παραδείγματα που ανέφερα, δείχνουν τη συγκεκριμένη κο
σμοθεωρία των γυναικών σε κάθε ιστορική στιγμή, η οποία διαμορφώ
νεται από τις εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής, αλλά και από τον
εθνοκεντρισμό, δηλαδή, από την τάση που έχουν οι άνθρωποι να θεω
ρούν τις δικές τους παραδόσεις και τα δικά τους έθιμα σωστά και φυ
σικά και τις παραδόσεις και τα έθιμα των άλλων παράλογα και λαθε
μένα. Είναι μια πίστη κι ένα αίσθημα ότι ο δικός τους τρόπος ζωής εί
ναι καλύτερος και ανώτερος απ’ αυτόν των άλλων.
Όσες από μας έχουμε ζήσει διαφορετικούς πολιτισμούς, το ξέρουμε
καλά αυτό. Θα ήθελα ν’ αναφερθώ σ’ ένα άρθρο μιας Αραβίδας γυναί
κας, που έχει ζήσει πολύ καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρει κα
λά τον τρόπο σκέψης και την οπτική που έχουν οι Αμερικανοί για το
λαό της. Όπως κι εγώ, που έχω ακούσει πολλά για τους Αμερικανούς
από την πλευρά των Ελλήνων. Η γυναίκα αυτή λοιπόν γράφει:
« Όπως ακριβώς οι Αμερικανοί 'θεωρούν' τους Αραβες οπισθοδρομικούς και καθυστερημένους, έτσι, με την ίδια αταλάντευτη βεβαιότητα,
θεωρούν και τις Μουσουλμάνες γυναίκες φοβερά καταπιεσμένες και υ
ποβιβασμένες. Και έχουν αυτή τη γνώμη, όχι γιατί ξέρουν ότι οι γυναί
κες παντού στον κόσμο είναι καταπιεσμένες, αλλά γιατί πιστεύουν ότι
ειδικά το Ισλάμ καταπιέζει τρομακτικά τις γυναίκες. Μια Αμερικανίδα
φεμινίστρια μου είπε κάποτε, παραθέτοντας μάλιστα πολλά επιχειρήμα
τα από διάφορες —δυτικές φυσικά— πηγές, ότι οι γυναίκες, σύμφωνα
με τον Ισλαμισμό, δεν έχουν ψυχή και θεωρούνται σχεδόν ζώα. Αυτό,
απλά, δεν είναι αληθινό».

Απ’ όλα αυτά τα παραδείγματα, είναι φανερό ότι υπάρχουν πολιτι
σμικά εμπόδια στην αλληλεγγύη τιον γυναικών και πολύ περισσότερο
στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας φεμινιστικής στρατηγικής για την

γι’ αυτό. Η διασφάλιση της Ε ι ρ ή ν η ς , για μένα, είναι ένα θέμα
που δεν μπορεί να έχει κομματικό χαρακτήρα, ταξικές διαφοροποιή
σεις ή φυλετικά και πολιτισμικά εμπόδια. Εκτός από τους φασίστες
και τους παράλογους άνδρες —και λέω άνδρες, γιατί οι άνδρες ελέγ
χουν τα όπλα, οι άνδρες έχουν την εξουσία και παίρνουν τις αποφά
σεις για τις στρατιωτικές επεμβάσεις και τους πολέμους— ολόκληρη
η ανθρωπότητα θέλει ΕΙΡΗΝΗ. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο για να συζητάμε πάνω σ’ αυτό. Εάν το Ειρηνιστικό Κίνημα δεν αναπτυχθεί γοργά, δεν αποκτήσει δύναμη, δεν
βρει συμμάχους στο φεμινιστικό κίνημα και στα άλλα μαζικά κινήμα
τα, στους απλούς πολίτες και στις ηγεσίες και τις υπεύθυνες κυβερνή
σεις κρατών, τότε το τέλος του πολιτισμού μας είναι κοντά.
Όσο συνεχίζεται η συσσώρευση και η γεωγραφική εξάπλωση των
πυρηνικών όπλων, ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή,
σκόπιμα ή αθέλητα, αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Όσο αυτά τα όπλα ε
ξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται, τόσο περισσότερο κλυδωνίζεται
το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των λαών και τόσο
δυσκολότερη γίνεται η επίτευξη της ύφεσης και του εξοπλισμού, παρά
το ότι είναι τα μοναδικά μέσα για την επιστροφή του κόσμου μας στη
λογική.
Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, ο αγώνας για τη διασφάλιση της παγκό
σμιας ΕΙΡΗΝΗΣ είναι ένας φεμινιστικός στόχος. Είναι φεμινιστικός
στόχος, γιατί η κοινωνία που οραματιζόμαστε και για την πραγματο
ποίηση της οποίας παλεύουμε, θέλουμε να χαρακτηρίζεται από τη
συμπόνοια, την αγάπη και τη φροντίδα για κάθε άνθρωπο, από την ε
ξάλειψη κάθε μορφής βίας, από την αρχή της ισότητας όλων των αν
θρώπων, ισότητας στη- ζωή και όχι στο θάνατο —γιατί στο θάνατο ό
λοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Κι ακόμα, γιατί, ο παραλογισμός και η κτη
νώδης εξουσία αποτελούν στόχο της φεμινιστικής μας οργής. Καθώς
ο πλανήτης μας γίνεται ολοένα και περισσότερο επικίνδυνος και ακα
τοίκητος, επιβάλλεται να αγωνιστούμε για τη θεμελίωση νέων κοινω
νικών δομών, που να εγγυώνται και να διασφαλίζουν την ανθρώπινη ε
πιβίωση.
Η Ελεάνορ Ρούσβελ, λίγους μήνες πριν το θάνατό της, είχε πει στη
δεσποινίδα Ντένισον: «Ένα πράγμα ξέρω και το πιστεύω με όλη μου
την καρδιά. Εάν θέλουμε έναν ελεύθερο και ειρηνικό κόσμο, εάν θέ
λουμε να κάνουμε τις ερήμους ν’ ανθίσουν κι αν θέλουμε την ολοκλή

ρωση του ανθρώπου σαν πνευματικού όντος —μπορούμε να το επιτύ
χουμε!».

Προοπτικές για το μέλλον
Αν και η Ειρήνη θα μπορούσε να είναι ένα θέμα για την επιδίωξη της
αλληλεγγύης, είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια για την επί
τευξη μιας κοινής γυναικείας οπτικής για την καταπίεσή μας και για
τον αγώνα για την εξάλειψή της.
Προσπάθησα να δώσω πολιτισμικούς τρόπους θεώρησης ίδιων θε
μάτων, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μέσο για την ανάπτυξη της κατα
νόησης. Δεν θέλω να πω μ’ αυτό, ότι δεν μπορεί να κρίνει κανείς ηθικά
την αξία των διαφορετικών ειδών πολιτισμικών συστημάτων. Η ύπαρ
ξη του καννιβαλισμού, του ακρωτηριασμού, των εχθροπραξιών και
των πολέμων, της ανθρώπινης εξαθλίωσης και θυσίας, της πίστης
στην κατωτερότητα του ενός φύλου, και η αποδοχή όλων αυτών από
κάποιο συγκεκριμένο πολιτισμικό σύστημα, δεν σημαίνει ότι πρέπει
να τα θεωρούμε σαν αξιόλογα πολιτισμικά επιτεύγματα. Μία ελάχι
στη προϋπόθεση για δράση είναι η εντιμότητα και όχι η πολιτική ή ηθι
κή ουδετερότητα. Γιατί η ουδετερότητα αυτής της μορφής, που τηρεί
ται με το πρόσχημα της κατανόησης, αποτελεί τροχοπέδη στα κινή
ματα για αλλαγή.
Υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες, που πρέπει να έχουμε σαν φεμινί
στριες, προκειμένου να ξεπεράσουμε τα πολιτισμικά και όλα τα άλλα
εμπόδια, που παίζουν ανασταλτικό ρόλο στην ολοκλήρωση του αν
θρώπου και στην πορεία για την απελευθέρωσή μας. Αυτές οι ιδιότη
τες είναι συχνά αντιφατικές. Από τη μία πλευρά, θέλουμε να είμαστε
επιεικείς και ανεκτικές, να έχουμε ευαισθησία, κατανόηση και αγάπη,
γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά θα διακρίνουν τη λειτουργία και των
δύο φύλων στην κοινωνία της ισότητας που οραματιζόμαστε. Από την
άλλη πλευρά όμως, ζούμε μέσα σ’ έναν κόσμο άνισο και για να συνεχίσουμε τον αγώνα για την απελευθέρωσή μας, χρειάζεται να διατηρή
σουμε το θυμό μας, χρειάζεται ν’ αντισταθούμε σ’ όλες τις μορφές κυ
ριαρχίας, χρειάζεται να είμαστε κατηγορηματικές και συχνά επιθετι
κές, χρειάζεται να είμαστε σε επαγρύπνιση για τις παγίδες που δη
μιουργεί το σύστημα, θέλοντας να μας κρατήσει διαιρεμένες, δηλαδή
τις φυλετικές ή τις ταξικές διαφορές, ή ακόμα την υπόθαλψη ενός αι
σθήματος ενοχής και απόγνωσης.
Ίσως να ’ναι αναγκαίο να ζήσουμε, για λίγο μέσα σ’ έναν τέτοιο σχιζοφρενικό διχασμό, προσπαθώντας να ισορροπήσουμε τα παραπάνω
αντιθετικά χαρακτηριστικά.
Στο Συνέδριο για τη ΙΟετία του ΟΗΕ για τις γυναίκες, που θα γίνει
στο Ναϊρόμπι, θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε και τις δύο ιδιότη
τες. Θα υποστηρίξουμε και θα εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας προς
τις αδελφές μας, αλλά συγχρόνως θα έχουμε μαχητικότητα και αγωνι
στικότητα για την υπόθεσή μας. Δεν θα ήθελα ν’ αρχίσω μια συζήτηση
για το ποια θέματα είναι φεμινιστικά και ποια όχι. Τα θεωρώ όλα φεμι
νιστικά και πολιτικά και νομίζω ότι όλες οι γυναίκες, που θα είναι ε
κεί, έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν για τις συνθήκες εκείνες, που τις
αφορούν περισσότερο σαν γυναίκες. Είτε είναι η πατρίδα για τις Πα
λαιστίνιες γυναίκες, είτε τα προβλήματα της γυναίκας - πρόσφυγα της
Κύπρου, που έχει χάσει το σπίτι της και έχει διαιρεθεί το νησί της,
π ο ι έ ς ε ί μ α σ τ ε ε μ ε ί ς , οι δυτικές φεμινίστριες, που θα υπα
γορεύσουμε τι πρέπει να πουν; Υπάρχει βέβαια ένα πλαίσιο για το Συ
νέδριο και θέματα - κλειδιά, που έχουν συζητηθεί σε περιφερειακές συ
ναντήσεις, με την καθοδήγηση μιας πολύ ικανής επιτροπής του ΟΗΕ.
Ό λ’ αυτά τα θέματα, που αφορούν κι ενδιαφέρουν την πλατιά πλειοψηφία των γυναικών σήμερα, θα συζητηθούν εκεί. Θα πρέπει όμως να
ακούσουμε οτιδήποτε άλλο λεχθεί από τις γυναίκες και που ίσως επι
φανειακά να φαίνεται ότι αποκλίνει από τον πυρήνα των θεμάτων του
Συνεδρίου. Γιατί κι αυτές θα είναι φωνές γυναικών, και συνήθως, γυ
ναικών που πονούν.
*. * *
Θα έλεγα ότι προϋπόθεση - κλειδί για την οργάνωση ενάντια στις
διακρίσεις λόγω φύλου, στην καταπίεση και στη βία, είναι η παγκό
σμια ανάπτυξη της συνειδητοποίησης. Αφού οι οργανώσεις του Γυναι
κείου Κινήματος διάλεξαν ν’ αγωνιστούν μέσα στα εθνικά συστήματα,
στα οποία υπάρχουν, αφού διάλεξαν ν’ αγωνιστούν με ειρηνικά μέσα
και όχι με ένοπλο αγώνα, χρειάζεται ανάπτυξη ενός υψηλού επιπέδου
επαγρύπνησης, αφοσίωσης στους στόχους μας κι ένα αίσθημα αυτο
πεποίθησης και αισιοδοξίας για να ξαναφτιάξουμε την κοινωνία. Η
ΙΟετία της Γυναίκας σχεδιάστηκε σαφώς για να επιτευχθούν μερικά
απ’ αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν και πολλές φορές αυτά τα διε

θνή Συνέδρια φαίνονται χαώδη και διαιρεμένα, συντελούν πάρα πολύ
στην ανάπτυξη της συνειδητοποίησης σε πολλές χώρες, στη διάρκεια
της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους κι ότι ασκείται πίεση στις
Κυβερνήσεις να κάνουν μεγαλύτερα βήματα για την πραγματοποίηση
των στόχων που έθεσε η ΙΟετία. Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγ
ματα απ’ όσα συνέβησαν στην Ελλάδα και που ίσως να μη συνέβαιναν
—ακόμα και με τη σοσιαλιστική Κυβέρνηση— εάν δεν υπήρχε το γυ
ναικείο κίνημα. Πρέπει, επομένως, όλο και περισσότερες γυναίκες να
δραστηριοποιηθούν και να οργανωθούν, γιατί η δράση και η οργάνωση
είναι μια μορφή ανάπτυξης της συνειδητοποίησης. Το γυναικείο κίνη
μα πρέπει να απλωθεί στη βάση. Πρέπει να πιέζει ολοένα και περισσό
τερο τις κυβερνήσεις για να επιβάλλει τα αιτήματά του. Σήμερα, σε ό
λο τον κόσμο, η συνειδητοποίηση για τη γυναικεία ανισότητα είναι σί
γουρα μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν το 1975. Κι αυτή η δουλειά, πρέπει να
συνεχιστεί.
Παράλληλα με την ανάπτυξη της συνειδητοποίησης, πρέπει να ανα
πτυχθεί και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών. Κάθε γυναίκα
στον κόσμο πρέπει να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Η λογική και η
σκέψη είναι οι πιο επικίνδυνοι εχθροί γι’ αυτούς που μας καταπιέζουν.
Σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι παρ’ όλο που δίνουμε μεγά
λη σημασία στα συναισθήματα, το να φροντίζεις γι’ αυτά, είναι πολύ
διαφορετικό από το να αποτελεί ο συναισθηματισμός οδηγό για την α
λήθεια. Πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τη σκέψη μας, πρέπει
να προβληματιζόμαστε για μερικές από τις προτάσεις του κινήματος
μας, πρέπει πάντα ν’ αναρωτιόμαστε και να ερευνούμε, πρέπει να μην
υπονομεύουμε το Κίνημα, αλλά να το ισχυροποιούμε.
Θα έλεγα επίσης, μια που πιστεύω πως η θέση των γυναικών στον
κόσμο σήμερα συνδέεται στενά με το οικονομικό σύστημα —αν και ό
χι απόλυτα— ότι πρέπει να δουλέψουμε για την αλλαγή του. Η ανα
πτυξιακή πορεία που ωφελεί μόνο την πλουσιότερη μειοψηφία και αυ
ξάνει τις ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες χώρες, αλλά και μέσα
στην κάθε χώρα, δεν είναι ανάπτυξη. Είναι εκμετάλλευση.
Η ισόρροπη και ισομερής ανάπτυξη είναι τόσο ουσιαστική, όσο και
η κοινωνική δικαιοσύνη, εάν θέλουμε να εκλείψει η εξαθλίωση. Η συ
νέχιση της ανάπτυξης, εξάλλου, είναι αδύνατη, αν δεν υπάρξει βελτίω
ση της ζωής των φτωχών —κι αυτό δεν συμφέρει τις αναπτυγμένες χώ
ρες. Και φυσικά, οι πιο φτωχοί από τους φτωχούς του Τρίτου Κόσμου
είναι οι γυναίκες. Αν και η πολιτική των αναπτυγμένων κρατών δεν
στρέφεται φανερά εναντίον τους, εν τούτοις, οι γυναίκες αυτές κατα
λήγουν να είναι τα θύματα της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής τά
ξης. Και όταν λέω «αυτές», θα έπρεπε να λέω «εμείς», γιατί καμιά από
μας τις γυναίκες δεν μπορεί να είναι αληθινά απελευθερωμένη, όταν
το φύλο της παραμένει καταπιεσμένο και σκλαβωμένο σε άλλη μέρη
του κόσμου... Πρέπει λοιπόν να γίνει προσπάθεια για μια νέα παγκό
σμια οικονομική τάξη πραγμάτων.
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Τα «παραλειπόμενα» της δίκης του Μπέσκου

Η «γυναίκα χωρίς άντρα»
τιμωρείται με βιασμό
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτές τις μέ
ρες, κατατέθηκε στο ιταλικό κοινοβούλιο
σχέδιο νόμου που απαγορεύει στους άν
τρες να κυκλοφορούν στους δρόμους, α
πό τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, αν δεν
συνοδεύονται από γυναίκες.
Το νομοσχέδιο που κατέθεσαν στη Βου
λή οι Ιταλίδες φεμινίστριες είναι ένα «νο
μοσχέδιο λαϊκής πρωτοβουλίας», που κα
τατίθεται, όπως προβλέπει το Ιταλικό Σύν
ταγμα, μετά από τη συγκέντρωση 5 χιλιά
δων υπογραφών από ιταλούς πολίτες. Ε
κείνο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι μα
ζεύτηκαν 5 χιλιάδες υπογραφές —από άν
τρες και γυναίκες— γ ι’ αυτό το νομοσχέ
διο πρόκληση, εν όψει της νέας νομοθε
σίας για τους βιασμούς.
Πόσο έχει γίνει συνείδηση σε μας, ότι ο
βιασμός δεν αφορά κάποιες μεμονωμένες
περιπτώσεις γυναικών, αλλά είναι μια α
πειλή που στρέφεται ενάντια στην όποια
γυναίκα τολμάει να κυκλοφορεί χωρίς τη
συνοδεία του άντρα - προστάτη;
Η πρόσφατη δίκη του Μπέσκου έβγαλε
ξανά στην επιφάνεια την πραγματικότητα
αυτής της απειλής, αλλά και την τρομο
κρατική προπαγάνδα που ασκείται προς
όλες τις άλλες γυναίκες με τη δημοσιο
ποίηση που δίνεται από τον Τύπο.
Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό που εί
χαν οι 14 γυναίκες που βιάστηκαν, δολο
φονήθηκαν, ή κινδύνεψαν να δολοφονη
θούν από τον Μπέσκο, ήταν αυτό: τόλμη
σαν να κυκλοφορούν χωρίς τη συνοδεία
άντρα, τη νύχτα. Ά λ λ ες ήταν νέες, άλλες
μητέρες παιδιών. Ά λ λ ες χωρισμένες, άλ
λες ανύπαντρες. Μερικές γύριζαν από τη
δουλειά τους, άλλες δούλευαν τη νύχτα
σαν πόρνες. Ό λ ες πλήρωσαν την καταπά
τηση αυτού του άγραφου νόμου που θέλει
τη γυναίκα, όταν δεν δηλώνεται κτήμα κά
ποιου άντρα (πατέρα, συζύγου, φίλου) θή
ραμα για τον οποιοδήποτε βιαστή — μικρό
ή :ιεγάλο.
Γιατί, όσες γυναίκες κυκλοφορούν μό
νες, ξέρουν καλά ότι, εκτός από τον βια
στή - δολοφόνο, υπάρχει μια ολόκληρη
γκάμα καθημερινών βιασμών: τα επιθετι
κά «πειράγματα», τα «στριμώγματα», οι
παρ’ ολίγον βιασμοί, το χέρι που απλώνε
ται επιθετικά...
Ά λλω στε ο τρόπος που δημοσιοποιεί
ται το ίδιο το γεγονός από τον Τύπο, έχει
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Η δίκη του Σ Μπέσκου. β ι α σ τ ή και
δολοφόνου, πήρε τ έ τ ο ι α δη μο σιά
τη τα από τις ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς , ώστε να
εί ναι σ' ό λ ο υ ς λ ί γ ο πολύ γ ν ω σ τ ή
Δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ε ι ς γ υ ν α ίκ ε ς β ία σ ε και
αποπειραθηκε να δ ο λ ο φ ο ν ή σ ε ι η
Μπέοκος. Δυο απ' α υ τ έ ς πεθαναν a
no πνιγμό. Εκείνο που είν α ι ε ν δ κ ι
φ έρ ο ν είν α ι όχι να μ ε ί ν ο υ μ ε ο τ ·■<;
μ α ρ τ υ ρ ί ε ς και τα ηδη γνωστά γ ε γ ο 
νότα. α λ λ α να φ έ ρ ο υ μ ε στο φως τα
« π α ρ α λ ε ιπ ό μ ε ν α » της δίκης, εκ είν α
που δεν β ρ ή κ α ν θέση στα — τόσα
πολλά—
ολοσέλιδα αφιερώ ματα
των ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν

Κωσταβάρα, σαν εκπρόσωποι του Σύνδεσμου για τα δικαιώματα της Γυναίκας και
της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών, αν
τίστοιχα.
Τις κουραστικά επαναλαμβανόμενες
παρεμβάσεις του συνήγορου του κατηγο
ρούμενου κ. Λυκουρέζου, τις παρέθεσαν
σχεδόν ολόκληρες, ξανά και ξανά. Τις α
γορεύσεις της πολιτικής αγωγής τις α
γνόησαν πλήρως. Κι ας έθεσαν το θέμα
«βιασμός» στην ουσία του, κι ας εντυπώ
σιασαν με την άνεση και τα επιχειρήματά
τους. Ίσως, για τί από εκεί μέσα έβγαιναν
δύο «ενοχλητικές» φεμινιστικές θέσεις: ό
τι ο βιασμός αφορά τις γυναίκες στο σύνο
λό τους, και ότι οι βιαστές δεν είναι «τρε
λοί», αλλά εκείνοι που τραβάνε την τρέ
χουσα ιδεολογία στις ακραίες συνέπειες

Αιμη Μπακουρου - Μαρία Παγκα
μια λειτουργία «τρομοκρατική - σωφρονι
στική» για τις γυναίκες: η μυθοποίηση του
βιαστή που μεταβάλλεται σε «δράκο», η
λεπτομερής περιγραφή όχι μόνο της βίας
αλλά και του τρόμου των γυναικών απέ
ναντι σ’ αυτήν, όπως, φυσικά, και το ότι
πουθενά, ποτέ δεν γράφτηκε ή υπονοήθη
κε ότι ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΕΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ.
Τελικά, καταλήγουν να συν-λειτουργούν μαζί με τους βιασμούς: γυναίκες καθείστε σπίτια σας ή αλλιώς βρείτε άντρα προστάτη, μας λένε.
Αναρωτιέμαι: Πόσοι άντρες —και γυ
ναίκες— θα υπέγραφαν στην Ελλάδα ένα
νομοσχέδιο λαϊκής πρωτοβουλίας σαν το
ιταλικό;
Α.Μ.

Πολιτική Αγωγή:
γυναικείες οργανώσεις
Είναι εντυπωσιακή η συνέπεια των εφημε
ρίδων στη λογική της αναπαραγωγής της
κυρίαρχη^ ιδεολογίας: Ό χ ι μόνο τρισέλι
δη «δρακολαγνεία», όχι μόνο σήριαλ τρό
μου και φωτογραφίες παραμορφωμένων
γυναικών, αλλά πλήρης σχεδόν αποσιώ
πηση του μόνου καινούργιου, του μόνου
σημαντικού σε επίπεδο πολιτικό, που συνέβει σ’ αυτήν τη δίκη:
Την πολιτική αγωγή δύο γυναικών από
κείνες που βιάστηκαν είχαν αναλάβει η Α.
Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου και η Κ.

«Αι θλιβεροί συνέπειαι»
της δίκης
Και πάλι η πανίσχυρη κοινή γνώμη. Στην
κρίση και στον έλεγχό της όλα. Τόσο ισχυ
ρή, που στο όνομά της, το ένα από τα θύ
ματα βιασμού, και με αφορμή το θόρυβο
της δίκης, να απολύεται από τον εργοδό
τη του, το άλλο να ζητά από το Δικαστή
ριο τη μετατροπή του κατηγορητήριου α
πό βιασμό σε απόπειρα βιασμού, και ένα
άλλο, που πια δεν είναι στη ζωη, να φέρ
νει μεταθανάτια τον πατέρα του σε τόσο,
δύσκολη θέση, που να διστάζει αν πρέπει
να υπερασπιστεί αυτό ή το όνομα της οι
κογένειας.
• Ο πατέρας της 16χρονης που όπως είπε
«σώθηκε από τον θάνατο γιατί βγήκε ο πα
τέρας της κι ο αδελφός της και την ζήτα
γαν» (έστω και αργά πρόβαλλαν οι άντρες
- προστάτες) ζήτησε η κατηγορία, να αλ
λάξει για την περίπτωση της κόρης του
και από βιασμός να γίνει «απόπειρα βια
σμού». Δεκαοχτάχρονη πια, πώς θα την
παντρέψει;
• Η γυναίκα —χωρισμένη, με δύο παι
διά— που δήλωσε στο δικαστήριο ότι τη
διώχνανε από όποια δουλειά έπιανε μετά
τη δημοσιότητα που δόθηκε στο βιασμό
της από τις εφημερίδες, απολύθηκε ξανά
από τη δουλειά της τη δεύτερη μέρα της
δίκης. Οι εφημερίδες κάνανε καλά τη δου
λειά τους —μεγάλες έγχρωμες φωτογρα
φίες και πλήρη στοιχεία των βιασμένων
γυναικών.
Α.Μ. · Π.Μ.
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Οι γυναίκες δεν μπορούν
να κρίνουν υποθέσεις βιασμού!
Μόνο μια γυναίκα υπήρχε στη σύνθεση
του δικαστηρίου που θα έκρινε την υπόθε
ση Μπέσκου. Κι αυτή εξαιρέθηκε, ώστε να
έχουμε δικαστήριο αμιγώς ανδροκρατούμενο!
Αυτή τη φορά η εξαίρεση της γυναίκας
ενόρκου έγινε από τον Εισαγγελέα της έ
δρας. Χωρίς αιτιολογία —ο νόμος δεν το
απαιτεί.
Ο Εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος
(ή ο δικηγόρος του) μπορούν να εξαιρούν
μέχρι δύο ενόρκους. Στις δίκες βιασμών ε
ξαιρούνται συστηματικά οι γυναίκες ένορ
κοι. Έ χει γίνει υπόθεση ρουτίνας. Κανείς
δεν φαίνεται να ασχολείται με το φαινόμε
νο. Η αιτιολογία που «δεν λέγεται», βοά.
Δεν κρίνονται ικανές να ανταποκριθούν υ
πεύθυνα στα καθήκοντα του ενόρκου. Η
θεωρητικά —και αρκετά συγκαταβατι
κά— εκφρασμένη άποψη είναι κάπως έ
τσι: «μπροστά σ’ ένα βιαστή η γυναίκα έ
νορκος χάνει την αυτοκυριαρχία της, με
ροληπτεί λόγω ψυχοσυνθέσεως και ενδέ
χεται, παραβαίνοντας τον όρκο της να
πράξει κατά φιλίαν και όχι κατά συνείδησιν ή ελευθέραν πεποίθησιν».
Να μην σταματήσουμε στο ότι το να εί
ναι κάποιος ένορκος είναι δικαίωμα που
συνδέεται και εκφράζει την αρχή της λαϊ
κής κυριαρχίας, που παραμορφώνεται με
τέτοιου είδους εξαιρέσεις. Είναι ίσως πιο
βασικό να παρατηρήσουμε ότι στην κοι
νωνική και θεσμική προσέγγιση του συγ
κεκριμένου θέματος συμβαίνει —καθόλου
παράδοξα— η κατανόηση να διοχετεύε
ται πιο εύκολα στον δράστη, παρά στο θύ
μα. Οι γυναίκες που βιάστηκαν από τον
Μπέσκο, αφού αντιμετώπισαν μόνες τις
συνθήκες, αλλά και τις συνέπειες του βια
σμού τους, θα έπρεπε όσες επέζησαν, να
ξαναβρεθούν μόνες στο Δικαστήριο.
Δεκάδες περίεργα, φιλύποπτα, υστερό
βουλα. ενοχλητικά βλέματα ας πέφτουν ε
πάνω τους. Αρκεί να μην πέσει καμιά μα
τιά συμπάθειας ή φυλετικής κατανόησης
από γυναίκα ένορκο ή δικαστή. Διότι τότε
μπορούν να διαταραχθούν οι αρχές της ε
λεύθερης πεποίθησης και συνείδησης.
Και πάλι παραμερίζοντας την όποια θε
ωρητική και πραγματιστική αμφισβήτηση
των αρχών αυτών, ας κεντράρουμε στα
πάγια αιτήματα των γυναικείων φορέων
(Οργανώσεων και Ομάδων):
• να απαγορευθεί νομοθετικά η εξαίρε
ση γυναικών ενόρκων στις δίκες βιασμού.
• να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύν
θεση του Δικαστηρίου στις δίκες βιασμού,
ώστε να αποτελείται από δικαστές και των
δύο φίλων, σε ίσο αριθμό.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στη λιγό
τερο διεκδικητική του φάση, το γυναικείο
κίνημα στην Ελλάδα επιμενει σταθερά
στα αιτήματα αυτά.
Και ανεξάρτητα από τις μορφές που κα
τά καιρούς παίρνει η διεκδίκησή τους.
(Διαδηλώσεις ή Υπομνήματα στον αρμό
διο υπουργό) το βαθύτερο αίτημα είναι:
«αφού έχετε την εξουσία να παραμορφώ

νετε τη φωνή μας, αφήστε την τουλάχι
στον να ακουστεί».
Δεν θα πληξει απαραίτητα —καλό θα
’ταν βέβαια— τον μύθο της «αντικειμενι
κότητας». Τον μύθο αυτό που λαθεμένα
ταυτίζεται με τον άντρα, αφού, πιο δικαιο-

• Ο πρώτος έρωτας ήταν πλατωνικός. Πε
ριοριζόταν στα χάδια και τα φιλιά. Την
προώριζα για γυναίκα μου και γ ι’ αυτό την
σεβόμουνα και δεν έκανα έρωτα μαζί της.
Σ’ αυτό το διάστημα, σχετίστηκα και μ’ άλ
λα κορίτσια, κι έκανα έρωτα μαζί τους, έ
τσι, χωρίς τύψεις, που απατούσα την επί
σημη, τρόπον τινά, αγαπημένη μου.
• Όσο καιρό δεν είχαμε παντρευτεί, η σε
ξουαλική μου ζωή κυλούσε πολύ ομαλά.
Μετά όμως από το γάμο, τα πράγματα άλ
λαξαν. Ενώ την αγαπούσα, την λάτρευα
και την εκτιμούσα σαν σύντροφο, διότι
μου συμπαρίστατο σε κάθε τι, δεν μπο
ρούσα να κάνω έρωτα μαζί της. Σ’ όλο το
διάστημα είχα εξωσυζυγικές σχέσεις.
• Μια μικρή αντίσταση από την γυναίκα
δρούσε ενίοτε διεργετικά επάνω μου.
• Τη γυναίκα μου τη σταμάτησα από την
δουλειά, για να αφοσιωθεί στο νοικοκυ
ριό, στην ανατροφή του παιδιού, ενώ ανέ
λαβε και όλες τις εξω τερικές δουλειές
του θεραπευτηρίου, πάντα μ’ επιτυχία. Ε
γώ είχα μόνο την εργασία μου και τα hob
bies μου.
• Έχω μια ευαισθησία, μ ία αδυναμία, στις

λογημένα ίσως μπορούμε να δυσπιστούμε
σε μια «αμεροληψία» που προϋποθέτει
κατ’ αρχήν συμφωνία με την κυρίαρχη ιδε
ολογία.

Μ.Π.

γυναίκες που έχουν προβλήματα ψυχολο
γικά ή άλλης φύσεως.
• Ο δεσμός μου με μία, κοπέλα, που ενώ ή
ταν επίσημα αρραβωνιασμένη μ’ άλλον
ερχότανε και μαζί μου, μ’ έκανε να δυσπιστώ γενικά για τις γυναίκες.
• Μόλις είχαμε γνωριστεί, εγώ μάλιστα ή
μουνα τότε με σπασμένο πόδι. Ή ταν πολύ
όμορφη. Θέλησα να κάνω έρωτα μαζί της
σε όρθια στάση. Δεν τα κατάφερα. Ντρο
πιάστηκα, και ούτε μου δόθηκε ευκαιρία
να ξανασυναντηθώ μαζί της και να επα
νορθώσω.
• Με τις διάφορες γυναίκες που δημιουρ
γούσα εκούσιες σχέσεις δεν είχα επιθυ
μία να ασκήσω βιασμό. Αντίθετα πάσχιζα
να τις φέρω αυτές πρώτα σε οργασμό. Το
μόνο που ήθελα ήταν να είναι παθητικές,
να μη μιλούν, να μην παίρνουν πρωτοβου
λίες στον έρωτα.
• Στις γυναίκες που κατηγορούμαι ότι βία
σα, έβαζα τη θηλειά στο λαιμό για να ε
κμηδενίσω κάθε αντίστασή τους.
«Αποσπάσματα από το ψυχιατρικό
ιστορικό του Μπέσκου»
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ΚΥΠΡΟΣ: Κύριο πρόβλημα
η χρεοκοπία των οραμάτων
Ίσ ιο ς το πιο χαρακτηρισ τικό γνώρισμα
της σημερινής φάσης του κυπριακού εί
ναι η ταύτισή του στη λαϊκή συνείδηση
με ένα δυσεπίλυτο —αν οχι ανεπίλυτο—
πρόβλημα. Η περίφημη φράση «το Κυ
πριακό θα λύσουμε τώρα;» είναι ένας πι
κρός δείκτης της γιγαντιαιας μετατόπ ι
σης ενός διαυγούς εθνικού θέματος σε έ
να περίπλοκο «διεθνες» πρόβλημα. Ειναι, ταυτόχρονα, αυτή η μετατόπιση, α
πόδειξη πως δεν μπορεί να υπάρξει εθνι
κή πολίτικη χωρίς σαφείς και συγκεκρι
μένους στόχους. Η, με άλλα λόγια, πιος
δεν μπορεί να υπάρξει λαϊκή ενεργοποί
ηση σε «τακτικούς» χειρισμούς, παρα
μόνο σε ξεκάθαρες και «εφ' όλης της ύ
λης» διεκδικήσεις.
Από την εποχή που η γραμμή της «Αυ
τοδιάθεσης — Ένωσης» συνάρπασε απ'
άκρη σ' άκρη τον ελληνισμό, σε Ελλάδα
και Κύπρο και ενοποίησε κ ο μ μ α τικές
γραμμές και λαϊκή δυναμική, το «κυ
πριακό» εξελίσσεται με μια σταθερή «αποεθνικοποίησή» του, τοσο ^την Ελλάδα οσο και την Κύπρο.
Η «ανεξαρτησία», καταρχήν, του κυ
ρίαρχου κυπριακού κράτους, ενώ θεω
ρήθηκε — και σωστά— ως τα κ τικ ό ς ε
λιγμός (η πολίτικη του «εφικτού»), προσέλαβε ολο και σταθερότερα έναν αυτό
νομο χαρακτήρα. Ο χ ι αδικαιολόγητα,
η προσπάθεια άμυνας ενάντιον της
χούντας οδήγησε τον Μ ακαριό στην ο
σο το δυνατόν σταθερότερη και αυτοδύ
ναμη εμπέδωση του κυπριακού κρά
τους. Η τα κ τικ ή αυτή του Μ ακαρίου ε ί
χε και τη συναίνεση όλων τιυν δημοκρά
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ΒΙΒΛΙΑ - ΚΑΣΕΤΕΣ
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του Πέτρου Κερυνειάτη
τικώ ν δυνάμεων — και μάλιστα της
Αριστεράς— στην Ελλάδα, που στη δη
μ οκρα τική Κύπρο έβλεπαν, ουσιαστικά,
τη μονή ελεύθερη ελληνική χιονιά.
Τέλος, το πραξικόπημα, η προδοσία
και η εισβολή, ανατρέποντας βίαια ολο
το προηγούμενο σ κηνικό στην Κύπρο,
μετέτρεψαν την ανεξαρτησία του κυ
πριακού κράτους, από τα κ τ ικ ό έρεισμα
σε κορυφαίο στρατηγικό ζητούμενο. Ο 
σο περισσότερο η στρατηγική για το κυ
πριακό, στην Ελλάδα κα ι Κύπρο, στηρι
ζόταν στη «διεθνοποίηση» του προβλή
ματος, τόσο εντονότερα έπρεπε να προ
βάλλεται το ευτυχισμένο όραμα της
«Κυπριακής Δ ημοκρατίας», μιας ανε
ξάρτητης και ενιαίας κ ρ α τική ς οντότη
τας από δυο εθνικές κοινότητες, που
συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς ξένα στρα
τεύματα, χοιρίς κατοχή, «ούτε Δ ιχο τό 
μηση —ούτε Ομοσπονδία» όπω: α ντι
λαλούσαν και τα συνθήματα.
Τ Ο Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Σ
Ηταν λοιπόν αναπόφευκτο, η συνθη
ματολογία η στρατηγική και τα κ τικ ή
στο διεθνές επίπεδο, να έχει και τις εσω
τερ ικές αναλογίες και επιπτώσεις της.
Πρώτο αποτέλεσμα η απεμπόληση
του ενω τικού αιτήματος. Η αθλια χρήση
της ενιυτικής προοπτικής από τη χούντα
και τους πράκτορές της, έδωσαν ένα
καίριο πλήγμα στην π ολιτική αξιοπιστία

Α Γ Γ Λ ΙΚ Α
1 Β ΙΒ Λ ΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
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του α ιτή μα το ς. Ό πω ς εξίσου καταλυτι
κό υπήρξε το γεγονος ό τι η στρατηγική
της Ελλάδας κα ι μετά τη χούντα, ο>ς τις
μερες μας, δεν συνδέεται με εκείνες πς
δεσμεύσεις που θα έκανε πειστικό το ό
ραμα και, κυρίως, την αγιονιστικη επι
μονή σε μια τέτο ια προοπτική.
Το «δόγμα» «η Κύπρος αποφασίζει
—η Ελλάς σνμπαρίσταται» υπήρξε η επισημοποίηση μιας στάσης Πόντιου Πιλά
του, η μετάθεση του κέντρου βάρους ε
νός κοινού προβλήματος, δηλαδη ενός
κοινού αγώνα, στον πιο αδύνατο κρίκο,
υπήρξε δηλαδή η πιο ξεκάθαρη ώθηση
στη γραμμή του συμβιβασμού.
Ταυτόχρονα, η γραμμή της «συμπα
ράταξης» που επαγγέλθηκε το ΠΑΣΟΚ,
δεν συνοδεύτηκε από εκ ε ίν α τα πρακτι
κά μέτρα που θα άλλαζαν ριζικά τα δε
δομένα του προβλήματος και θα ενθάρρυναν α ν τικ ειμ εν ικ ά τους Κύπριους στη
μαχόμενη απεμπλοκή από τις διάφορε;
όψεις του «ρεαλισμού» - συμβιβασμού
που κυριαρχεί σε βασ ικές π ολιτικές δυ
νάμεις του νησιού.
Μέσα σ' αυτό το π ολιτικό κλίμα είναι
που διαδραματίζει σ ημαντικό ρόλο το
«οικονομικο θαύμα» του Κυπριακού
κράτους. Π ρ άγματι, η Κύπρος ευημερει
με μάλλον ανώτερο μέσο βιο τικό επίπε
δο από εκείνο της Ελλάδας. Και είναι
φυσικό, αυτή η ευημερία, να διευκολύνει
και, εν μερει, να εξηγεί την πολιτική του
Κληρίδη ή του Α Κ Ε Α , όταν ισχυρίζονται
ότι οι Κύπριοι έχουν πολλά να χάσουν α
πό τυχοδιω κτισμούς και περιπέτειες και
πολλά να κερδίσουν — κα ι να διατηρή-

Α Γ Γ Λ ΙΚ Α
Β ΙΒ Λ ΙΑ
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σουν— με μια σώφρονα π ολιτική.
Α λλά θα ήταν τεράσ τιο λάθος —ή εν
συνείδητο «βόλεμα»— να υποστηρίξει
κανείς ό τι οι Κύπριοι είναι ά ξιο ι της μοί
ρας τους, αφού μόνοι τους —ή έστω κ ά 
ποια κό μ μ α τά τους— υποστηρίζουν το
συμβιβασμό.
Καμιά συμβιβαστική γραμμή δεν θα
ευδοκιμούσε στην Κύπρο, αν ήταν άμε
ση, ορατή κ α ι αποφασιστική η δέσμευ
ση της Ελλάδας, όχι στη «συμπαράτα
ξη» και μόνο, αλλά στο επίπεδο πως
ό,τι αφορά την Κύπρο σημαίνει αυτόμα
τα πως αφορά την Ελλάδα.

ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ
Για να γίνουμε πιο σαφείς, ας προχω
ρήσουμε παραπέρα σε κάποιες όψεις
του «Κυπριακού» που αποσιωπούνται,
συνήθως, σ τις δημόσιες συζητήσεις, ενώ
απασχολούν κα τεξο χή ν κυβερνήσεις,
κομματικές ηγεσίες, αλλά κ α ι τον τε
λευταίο πολίτη.
Αν «χάσαμε» στην Κύπρο, αυτό έγινε
δυνατό από μια αλυσίδα παραγόντων:
διεθνείς συσχετισμοί, διπ λω ματική συγ
κυρία, προδοσία της χούντας, αμερικανονατοίκη επέμβαση, αδράνεια π ρακτι
κή της Σοβ. Ενωσης. Ολα αυτα, όμως,
πήραν μορφή ενιαία κα ι άλλαξαν ριζικά
το καθεστώς του νησιού κα ι τα δεδομέ
να του προβλήματος χάρη σε μια στρα
τιωτική επιχείρηση, την εισβολή, δηλα
δή, των τουρ κικώ ν στρατευμάτω ν στο
νησί. Δεν είναι τυχαίο ό τι αποφεύγουμε
σταθερά στην Ελλάδα τη λέξη «πόλε
μος» —αν κα ι αυτό έγινε στην Κύπρο το
'74, ένας πόλεμος μ ά λισ τα στην πιο
κλασική μορφή του, της εισβολής και
κατοχής του εδάφους με ξεκλήρισμα
των κατοίκω ν του κτλ.

"
„
*

|f

S

ί
4

Και είναι αυτά τα σ τρ α τιω τικά δεδο
μένα που κα ι σήμερα στο νησί αρθρώ
νουν γύρω τους όλες τις άλλες πλευρές
του προβλήματος. Και είναι απόλυτα
ορθή η επίμονη της ελλη νικής κυβέρνη
σης και του Κυπριανού, για την άρνηση
κάθε συμφωνίας που δεν θα προύποθέτει
την αποχώρηση των τουρκικώ ν στρατευμάτων. Δ ιό τι, η παρουσία των τουρ
κικών στρατευμάτω ν, μετατρέπει όλες
τις άλλες «προσεγγίσεις» κα ι συμφωνίες
για το Συντα γμα τικό, εδαφικό κ τλ ., σε
«χάρτινες» ρυθμίσεις, που, ανά πάσα
στιγμή, μπορούν να καταργηθούν.
Από ένα σημείο κ α ι πέρα, δηλαδη, το
Κυπριακό μετατρέπ ετα ι ανοιχτά σε θέμα συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ Ελ
λάδας και Τουρκίας, όπου όλες οι άλλες
πλευρές, διεθνοπ ολιτικές, διπ λω ματι
κές, ο ικο νο μ ικές, γενικότερης συγκυ
ρίας κ τλ ., έχουν, τελ ικ ά , μια σιδηρά κα 
τάληξη, έναν κρυφό παρονομαστή, που

είναι η γυμνή βία, η οποία ήδη εκδηλώ 
θηκε — κα ι προσδιόρισε— την Κύπρο
και εκ κ ρ εμ εί στο Α ιγαίο κα ι τη Θράκη.
Αν, λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε τα
δεδομένα στο νησί, αν θέλουμε να με
ταλλάξουν οι π ολιτικές στην Κύπρο, αν
θέλουμε να αφαιρέσουμε όχι μόνο τα
«άλλοθι» από τις δυνάμεις της μειοδο
σίας, αλλά κα ι τα επιχειρήματα, πρέπει
να πεισουμε η «Ε λλαδική» πλευρά, για
τη συστράτευση στην Κυπριακή υπόθε
ση, σε επίπεδο απόλυτης ταύτισης της
κυπριακής μοίρας με την ελλαδική
— κ α ι αντίστροφα.
Ολα αυτά, δεν σημαίνουν καθόλου
π ρ α κτικές ρητορικής. Σημαίνουν, α ντί
θετα, σύλληψη κ α ι ενοποίηση ενός α
μυντικού δόγματος, που θα ξεκινά από
τον Έβρο κα ι θα κατα λήγει στην Κύ
προ. Σημαίνει μια πανεθνική στράτευση
με κύρια αιχμή τον σχηματισμό μιας δύ
ναμης αποτροπής, σε Ελλάδα και Κύ
προ.

«Μ ΑΧΙΜ ΟΣ», ΟΧΙ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Αυτό συνεπάγεται, βέβαια, εντελώς
διαφ ορετικές προτεραιότητες και στην
καθαρά «α μυντική» π ολίτικη τοσο
στους εξοπλισμούς όσο κυρίως στη διά
ταξη του έμψυχου δυναμικού. Είναι βα
ριές οι ευθύνες όσων δεν συνειδητο
ποιούν την απόλυτη αντισ τοιχία του
«μάχιμου» του στρατεύματος, με τον
εκδημοκρατισ μό του. Είναι απαράδε
κτο ο στρατός να κυριαρχείται ακόμα
απο ενα πνεύμα χιυροφυλακής, από ενα
πνεύμα πού στη δημοσιοϋπαλληλική του
ραθυμία ενσωματώνει τις πιο καταπ ιε
σ τικές καθημερινές π ρακτικές και α
γνοεί πως ο μόνος λόγος για τον οποίο

διατηρούμε στρατό είναι γιατί πρέπει να
είναι αξιόμαχος.
Αυτή, λοιπόν, η εθνική ανασύνταξη,
που πρέπει να εκφραστεί σε όλα τα επί
πεδα, οφείλει να στηριχτεί στην επίγνω
ση πως καμιά στράτευση δεν μπορεί να
υπάρξει για «μισές» υποθέσεις. Και αν
ακόμα υποθέσουμε πως ο κυπριακός
λαός πρέπει να συμβιβαστεί με την απεμπόληση (λόγω διεθνών συνθηκών)
του δικαιώ ματος του για αυτοδιάθεση,
αυτό δεν σημαίνει πως ο ελληνικός και
κυπριακός λαός δεν πρέπει να μπορούν
να επιβάλουν τα δικαιώ ματά τους «όταν
η συγκυρία το επιτρέψει». Και καμιά
συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή αν δεν επι
διώξεις τη διαμόρφωσή της ή αν δεν εί
σαι.έτοιμος για την εκμετάλλευσή της.
Και αν έστω δεχτούμε πως δεν είναι
δυνατόν να επιδιώκουμε το μείζον, είναι
βέβαιο πως μόνο με την προετοιμασία
του μείζονος θα προστατεύσουμε το έλασσον. Γ ια τί αυτό που κρύβουμε από
τους εαυτούς μας στην Ελλάδα —αλλά
οι Κύπριοι το ζουν ήδη στο τομάρι
τους— είναι πως εδώ και 25 χρόνια α
θροίζουμε αλλεπάλληλες ήττες όχι μόνο
από τα λάθη-μας και τις προδοσίες, όχι
μόνο από τη δράση του .ιμπεριαλισμού,
αλλά κυρίως για τί τα λάθη μας και τις
προδοσίες, τον ιμπεριαλιστικό παρά
γοντα κα ι τις μεθοδεύσεις του, τις εκμ ε
ταλλεύτηκε με συνέπεια η αντίπαλη δύ
ναμη, η Τουρκία, που, σε αντίθεση με
μας έχει συγκροτημένη στρατηγική και
τα κ τικ ή , με απροκάλυπτους στόχους.
Δεν μπορούμε, λοιπόν, για πρώτη φο
ρά στην ελληνική ιστορία, να απεμπο-’
λήσουμε ένα εθνικό θέμα με μετάθεσή
του στο πιο εκτεθειμένο κομμάτι του ελ
ληνισμού που είναι ο κυπριακός ελληνι
σμός.
Το «κλειδί» για το πρόβλημα είναι
στην Ελλάδα. Στη δυνατότητά της να
εμπνεύσει, σε Ελλάδα και Κύπρο, μια
μάχιμη συνείδηση, που θα ανατινάξει
και εδώ και στο νησί, τη λογική της υποτέλειας και του συμβιβασμού, θα απογυ
μνώσει τις πρακτορικές ηγεσίες, θα εμπνεύσει και πάλι ένα ιδανικό για το ο
ποίο αξίζει να στρατευθείς, αλλά που
γνιορίζεις ότι μπορείς και να το υλοποιή
σεις.
Δπο κει και πέρα, είναι φανερό, πως
ολα αυτά δεν μεταφράζονται σε «τεχνι
κές» προτάσεις του τύπου «να στείλουμε
μια μεραρχία στην Κύπρο» για να αλλά
ξουμε τους συσχετισμούς.
Το ζητούμενο είναι πώς θα μεταβά
λουμε όλο το πλέγμα σχέσεων Ελλάδας
- Κύπρου, με τέτοιο τρόπο που να προ
κόψει το αλληλένδετο της μοίρας. Δη
λαδή, να ξαναγίνει το «Κυπριακό» θέμα
εθνικό.
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Ένα κλασικό έργο της μεταπολεμικής μαρξιστικής έ
ρευνας σ το χώ ρ ο της πολιτικής κοινωνιολογίας. Συνδυά
ζοντας ορισμένες από τις θεωρητικές προτάσεις του « πο
λιτικού» μαρξισμού με το ριζοσπαστικό ρεύμα της εμπειρι
κής αγγλοσαξω νικής σχολής της πολιτικής επιστήμης, ο
καθηγητής Μίλιμπαντ τεκμηριώνει μία σύνθετη προσέγγι
ση του φαινομένου « Κ ράτος», στη διαπλοκή και τη συστα
τική του σχέση με τους πολιτικούς θεσμούς (κόμματα, Τύ
πος, ομάδες συμφερόντων, «ιδεολογικοί μηχανισμοί») και
την κοινωνία.
Παράλληλα, ο εκτεταμένος πρόλογος του Σπήλιου Πα
πασπηλιόπουλου τοποθετεί το φαινόμενο του Κ ράτους στα
πλαίσια τω ν σημερινών θεωρήσεων για την « πολιτική θε
ωρία» της μαρξιστικής αριστερός, χαράζοντας έτσι τους ά
ξονες για την επανατοποθέτηση του προβλήματος της ε
ξουσίας, της δημοκρατίας και της σοσιαλιστικής αλλαγής
σήμερα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ: «Π Ο Λ Υ ΤΥ Π Ο », Δ εινοκράτους 131,
τηλ. 72.29.237
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «Μ . Κ οτζιά κ α ι Σία», Τ σ ιμισ κή 78
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Οι Τουπαμάρος
ελεύθεροι!
—Για πόσο;
Κατά πληροφορίες, με την εγκατάσταση
από 1ης Μαρτίου πολιτικής κυβέρνησης
στην Ουρουγουάη, θα δοθεί γενική αμνηστεία. Αυτό σημαίνει, ότι απόψε, οι Τουπουμάρος κυκλοφορούν ελεύθεροι στο
Μοντεβίντεο! Από αύριο όμως, τους περι
μένει σκληρή δουλειά.
Μπροστά τους ξανοίγεται το πολύ γνω
στό τοπίο πραξικοπηματιών Λατινοαμερι
κάνων στρατιωτικών, που βρίσκονται κά
ποια στιγμή στριμωγμένοι, κι από το να
χάσουν το κεφ άλι τους, επιλέγουν
—στήνοντας κάποιες εκλογές— τις συν
τηρητικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας
για συνομιλίες, προκειμένου να διαπραγματευθούν τους όρους της αποχώρησής
τους.
Απαγορευμένοι (από το ’73 που έγινε το
πραξικόπημα) οι πολιτικοί σχηματισμοί α
πό κέντρο και αριστερότερα, —μέχρι και
οι Χριστιανοδημοκράτες, ως έχοντες «ε
παφή» με το εξω τερικό— απόμειναν να
λειτουργούν κι αυτά υπό περιορισμούς,
τα δύο παραδοσιακά κόμματα: οι «Μπλάνκος» (των γαιοκτημόνων) και το «Κολοράδο» (των βιομηχάνων).
Στο μεταξύ από τα 3 εκατομμύρια των
κατοίκων, βρέθηκαν οι 6.500 στη φυλακή,
άλλοι τόσοι μετανάστευσαν, κι άλλοι τό
σοι «αγνοήθηκαν». Οι υπόλοιποι της Ου
ρουγουάης, σε μέρες και ώρες που όριζαν
«υπόγεια», έσβηναν τα φώτα, και χτύπαγαν ταυτόχρονα καμπάνες, σειρήνες, κατσαρολικά και κλάξον αυτοκινήτων.
Επιπλέον, μέσα στο ’83, σημειώθηκαν
και μαζικές κινητοποιήσεις των συνδικά
των, ενώ μέσα σ’ ένα διογκούμενο εξω τε
ρικό χρέος (5,5 δισ. δολάρια), αυξανόμενη
ανεργία (30%) και γενικευμένη οικονομι
κή δυσπραγία, ακούστηκε —εν μέσω κα
τάρρευσης γ ειτο ν ικώ ν σ τρατιω τικώ ν
καθεστώτων— ο Χούλιο Μαρία Σανγκουίνέτι, ηγέτης του κεντροδεξιού «Κολοράδο», να ομιλεί ξαφνικά περί «ρόλου πρωτοπορείας της Αργεντινής».
Του κόπηκαν τα πόδια του «γραφειο
κρατικού αυταρχισμού», διότι καθόλου
δεν είχε φροντίσει στη ΙΟχρονη θητεία
του να παλινορθώσει τα κεκτημένα συμ
φέροντα των ηγέτιδων τάξεων: Όπως και
σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής, α
σχολήθηκε αποκλειστικά, με τη θεσμοθέ
τηση της παραμονής στην εξουσία των
στρατιωτικών, και παράλληλα με την ορ
γάνωση της κρατικής βίας.
Σκέφθηκε λοιπόν ο πρόεδρος στρατη
γός Αλβαρέζ: «λες να κληθούμε να δω-.

(Dessin de Pancho)

PlkMCrC»

σουμε λόγο όπως δίπλα στην Αργεντινή;».
Κάλεσε τότε τον Σανγκουϊνέτι, του πρόσφερε εκλογές, —που έγιναν στις 25 Νο
εμβρίου ’84— και του ζήτησε να υποσχεθούν τα πολίτικα κόμματα ότι μετά την έ
λευση της δημοκρατίας θα απόσχουν από
οποιαδήποτε κίνηση τιμωρίας των στρα
τιωτικών.
Σε αντάλλαγμα, τη σκυτάλη της εξου
σίας, θα περιλάμβανε ο Σανγκουϊνέτι, α

φού οι στρατιωτικοί απηγόρι
π οψ ηφ ιότητα τόσο του
«Μπλάνκος» Φερέιρα (που
κλεισμένος στη φυλακή), όσο και του Λίμπερ Σερένι, ηγέτη του «Ευρέως Μετώπου»
(που υπήρξε η πολιτική ασπίδα του εργα
τικού κινήματος).
Έτσι, κι έγινε. Με τους πολιτικούς σχη
ματισμούς αριστερότερα του κέντρου
πάντα σε παρανομία, και εκτός μάχης τις
δύο δημοφιλέστερες προσωπικότητες
της Ουρουγουάης, το 38,8% του Σανγκουϊνέτι, ήταν σχετικά εύκολη δουλειά.
Όσο εύκολο στάθηκε για τους στρατιωτι
κούς να διασπάσουν την αντιπολίτευση.
Όσο δύσκολο είναι τώρα για τον ηγέτη
του «Κολοράδο» να πείσει τους «Μπλάν
κος» και τους άλλους, ότι δεν μαγείρεψε
παρασκηνιακά σε βάρος τους, και εμπρός
να τον ακολουθήσουν τώρα σε πανεθνική
συσπείρωση...
Ό λοι ξέρουν ότι τα υψηλά ποσοστά
που συγκέντρωσαν τα παραδοσιακά κόμ
ματα (60%) καταγράφουν κυρίως το φόβο
των ψηφοφόρων, και την επιθυμία τους
για επιστροφή στη δημοκρατία.
Το στήσιμο του πολιτικού παιχνιδιού,
προδικάζει όμως μια αμφίβολη φιλελευθε
ροποίηση.
Κι οι Τουπαμάρος απ’ ό,τι φαίνεται έ
χουν πολλή δουλειά μπροστά τους.
Άννυ Βίτσι:ντζοι»

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΠΕΛΛΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
T U V

ΑΓΩΓΗΣ
περιεχόμενα τον βιβλίου
Σχέσεις δασκάλου και μαθητή
Πώς «βλέπει» ο δάσκαλος το μαθητή;
Πώς «βλέπει» μαθητής το δάσκαλο;
Στάση της οικογένειας απέναντι στο σχολείο.
Η τάξις ως ομάδα.
Ο δάσκαλος ως αρχηγός ομάδος.
Ανάλυση της επικοινωνίας στην τάξη.
Ψυχολογία του σχολικού χώρου.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μαυρομιχάλη 60 ΤΗ Λ. 3636083-3607382
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Ούτε καν
μανδραγόρας...

του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Τ Ο Μ Α Σ Ν ΤΕ Κ Ο Υ ΙΝ Σ Ι

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΣ ΑΓΓΛΟΥ
ΟΠΙΟΦΑΓΟΥ
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ε Κ Α Β Η

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΝΕΦΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 9
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 36.07.744 - 36.39.962
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Μήπως ονειρευόμαστε; Νεορθόδοξοι εισοδηματϊες κ α ι πολύτεκνοι κα ι τρ α μ 
πούκοι παλαιοημερολογίτες και χασο
μέρηδες εκστρατεύουν εναντίον του «διαψοροποίητου συρφετού των «μασο)νων» των «πρασινοφρουρών» και τοιν
«Εβραίων». Ο λαός λοιπόν χύνεται
στους δρόμους. Π αλιές έχθρες και αγε
φύρω τοι α ντα γω νισ μ ο ί ξεχ ν ιο ύ ν τα ι
μπροστά στο νέο «τερατώδες» και «ζο
φερό» κατασκεύασμα που εκπόνησε η
κυβέρνηση για να εξαπατήσει την ελλη
νική νεολαία. Πρόσχημα: το νέο βιβλίο
της Πρώτης Τάξης του Λυκείου με α ν τι
κείμενο την «Ιστορία του ανθρωπίνου
γένους». Α ντικείμ ενο : Η θεωρία της εξέ
λιξης κα ι η καταγωγή του ανθρώπου.
Αμεσος στόχος: Η Επιστήμη και ο Ορ
θολογισμός, σε όλες τους τις εκφάνσεις.
Απώτερος, φυσικά, στόχος: Η επιστρο
φή στα φρέσκα ελληνοχριστιανικά ιδεώ
δη, η αποδυνάμωση οποιοσδήποτε πολι
τικ ή ς ή π ολιτισ μικής αλλαγής ή μεταρ
ρύθμισης, η δόμηση ενός νέου Κράτους
του ζόφου.
Αυτό καθεαυτό το γεγονός δεν είναι
φυσικά ούτε νέο ούτε παράδοξο. Εκείνο
όμως που είναι εκ π λ η κ τικ ό είναι η έ κ τα 
ση που δίνεται στο γεγονός κα ι οι φορείς
που το στηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, συ
νειδητά ή ασυνείδητα. Το να κ α τα δ ικ ά 
ζεται εν έτει 1985 ο Βελζεβούλης Δαρβίνος ή ο Εβραίος Φρόυντ, αύριο ο Γαλι
λαίος κα ι ο Α ϊνσ τάιν, μεθαύριο ο Νεύτων και ίσως κα ι ο Α ρισ τοτέλης, ο τε
λευταίος βέβαια αποδεδειγμένα μη Ιου
δαίος, ως Έ λλη ν απολαμβάνει μιας κά 
ποιας ασυλίας, —από τις διάπυρες στή
λες της «Ζωής» ή της «Νέμεσης» είναι
εύλογο, και ίσως κ α ι δ ιασ κεδασ τικό για
εκείνους που έχουν καιρό για χάσιμο.
Το να φιλοξενεί η «Καθημερινή», α)ς πε
φωτισμένη απόστολος του εξευρωπαίσμού, μακροσ κελές άρθρο του κ. Σ τέ
λιου Ράμφου, νεοδιορισμένου καθηγητή
της Θ εολογικής Σχολής του, προφανιός
όχι και τόσο Αριστοτέλειου, Πανεπιστη
μίου Θ εσσαλονίκης με αντικείμενο την
κατακεραύνωση του ζοφερού δαρβινειου σχολικού βιβλίου, είναι επιτέλους

κατα νοητό στο πλαίσιο της προεκλογι
κής εκ σ τρ α τεία ς εναντίον του ΙΙΑΣΟΚ.
Παρόλο που η κυρία Ελένη Βλάχου θα
μπορούσε ίσως να έχει βρει τον καιρό να
συμβουλευθει τα ανάλογα εγχειρίδια που
διδάσ κονται στο Ή τ ο ν και στο Χάρροου και να διαπιστώσει οτι ακόμα και
οι γονοι της πιο γαλαζοαιματης βρετανι
κής α ρ ισ τοκρ α τία ς δεν φαίνεται να ερυθριούν όταν μαθαίνουν ο τι τα αμινοξεα
της ευγενικής τους πρωτεΐνης συγγενεύ
ουν με τα α ντίσ το ιχα τυ)ν ουρακοταγκων. Το να κ α λ είτα ι όμως ο ίδιος κ.
Ράμφος από το ΚΚΕ Εσωτερικού να
προβάλλει τις επ ισ τημονικές του από
ψεις, παρέα με τον κ. Διονύση Σαββόπουλο, δείχνει ότι η νεο-ευρεία διαχυτι
κότητα έχει πάρει διασ τάσεις αχαλινα
γώγητες. Στο όνομα της δημοκρατίας,
του φιλελευθερισμού, της πολυφωνίας
και του ανοικτού διαλόγου «όλα» είναι
συζητήσιμα, όλα δηλαδή σε τελευταία
ανάλυση εμφ ανίζονται ως διαπραγμα
τεύσιμα.
Το βαρύτατο αυτό σφάλμα όχι μόνον
των αριστερών αλλά κ α ι γενικότερα των
ορθολογιστών είναι περισσότερο από ε
πικίνδυνο. Είναι κ υ ρ ιο λ εκτικ ά ευνουχισ τικό. Ο διάλογος με το παράλογο είναι
αδύνατος. Κ αι ουσ ιασ τικά αποπροσα
να το λ ισ τικ ό ς στο μέτρο που νομιμοποιεί
ένα Αόγο που στοχεύει ακριβώ ς την άρ
νηση του Αόγου. Ό τ α ν δεν υπάρχουν οι
προϋποθέσεις της κοινής αποδοχής της
νοητικής λειτουργίας του διαλόγου, ως
άρθρωσης εποχειρημάτων η αντιπαρά
θεση των απόψεων είναι αλυσιτελής: Το
π ραγματικό κοινω νικό αποτέλεσμα της
αποδοχής του διαλόγου με το Έρεβος
δεν μπορεί πια να ανάγεται στο επίπεδο
της αμοιβαίας σ τερεότητας της συλλο
γισ τική ς, αλλά μ ετα τίθ ετα ι μοιραία στο
επίπεδο της τυπ ικής ισ ο τιμ ία ς των διαλεγομένων. Μ ιλώ ντας με το Σκότος α
ναγνωρίζουμε κ α ι σεβόμαστε την δια
νοητική του ύπαρξη.
Στο σημείο αυτό, η κατολίσθηση είναι
δυστυχώς συνεχής. Η ιδεολογική ηγεμο
νία του ορθολογισμού κλο νίζετα ι μέσα
από τις α ν εκ τικ ό τη τες που εκκολάπτει.

Δεν είναι τυχαίο ό τι τους νέους ταγούς
του ανορθολογισμού έχει κατασκευάσει,
κολακεύσει, αποδεχθεί κα ι προβάλλει
μια κάποια αριστερά. Σήμερα μιλάμε ή
συχα κ α ι δ η μ ο κ ρ α τικ ά για τη γλώσσα.
Μεθαύριο θα συζητήσουμε εξίσου κό
σμια, π ολιτισμένα κ α ι επ οικοδομητικά
για την ορθότητα των πινάκων του Μεντελέγιεφ, για τον νόμο της βαρύτητας,
για την θεραπεία του καρκίνου κα ι για
τη θεωρία της σ χ ετικ ό τη τα ς. Αύριο θα
παρακολουθήσουμε με ευλάβεια και α 
ν εκ τικό τη τα τους κ. , Γιανναρά, Ζουράρι, Μοσκώφ, Σαββόπουλο, ΓΙεντζίκη,
τον μητροπολίτη Ειρηναίο, κ α ι τον βρα
βευμένο με το βραβείο Λ ένιν Γιάννη Ρίτσο, να συνδιαλλέγονται περί ορθοδο
ξίας στην ΕΡΤ 2. Μεθαύριο θα διαπραγματευθούμε τη δομή του εγκεφάλου μας
και θα επιχειρηματολογήσουμε με νηφά
λια σεμνότητα υπέρ ή κ α τά των θαυμά
των του Αγίου Ν εκταρίου.
Όπως ακριβώ ς αναρω τηθήκαμε για
τις θαυματουργές ιδ ιό τη τες του νερού
του Καματερού, κ α ι όπως, πριν λίγα
χρόνια, τα «Νέα», σοβαρή κ α τά τα ά λ
λα δ ημ οκρ ατική εφημερίδα, «απέδει
ξαν», με εύγλω ττες (;) φωτογραφίες, ότι
σε κάποιο ειδικό σημείο της Π εντέλης
δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, και
ας λέει ό τι θέλει ο Νεύτων, αφού τα αυ
τοκίνητα, τσουλάνε μόνα τους στον α 
νήφορο.
Το κεφ άλι μας όμως εξακολουθεί να
τσουλάει προς τον κατήφορο. Πριν από
είκοσι χρόνια, ούτε η κυρία Βλάχου θα
εξεστράτευε εναντίον του Δαρβίνου ούτε
οι ελευθερόφρονες μα ρ ξισ τές θα συζη
τούσαν για την αθανασία της ψυχής. Το
γεγονός ό τι είναι π ολιτισ μ ικά αδύνατο
να συζητούνται σοβαρά ζητήματα όπιυς
της επ ιστημονικής εγκυρότητας της θε
ωρίας της εξέλιξη ς, δηλαδή του ίδιου
του αντικειμένου της βιολογίας ως επι
στήμης, και μάλισ τα με γελοίες απλουστεύσεις του τύπου «ο άνθρωπος " κ α τά 
γεται" ή οχι από τον «πίθηκο»; είναι πε
ρισσότερο από θλιβερό. Σε κα μ ιά άλλη
χώρα του πολιτισμένου κοσμου δεν υ
πάρχει κοινωνία πολιτών που να ανέχε
ται συζήτηση τέτοιου αξιοθρήνητου επι
πέδου, όταν μάλισ τα έχει και π ολιτικές
προεκτάσεις. Ισως, στα βάθη της χομείνικής καθ' ημάς Α νατολής, ορισμέ
νοι φοίτισμένοι διανοητές που διατηρούν
επιφυλάξεις για την αλήθεια της μετενσάρκωσης να μην είναι απολύτους πεπει
σμένοι για τη θεμιτό τητα των προβλημάτιον που θέτει η επιστήμη της βιολο
γίας. Και να αναρω τιώ νται μαζί με τον
κ. Ράμφο πιος «ένας άνθρωπος κ α τ' ει
κόνα και ομοίοισιν του ζώου μπορεί να
υποφέρει κ α τ' εικόνα και ομοίωσιν του
δημιουργικού πνεύματος». Προφανώς η

«Αριστερά» θα είναι πρόθυμη να το συ
ζητήσει κα ι αυτό. Φαινόμενο πρόσφατο,
αφού παρά φύσιν ασέλγειες τέτοιου τύ
που δεν ήταν συχνές στο παρελθόν, ό
ταν ο σουρεαλισμός ήταν πράκτορας
του ιμπεριαλισμού, και ο Φρόυντ της α 
σ τική ς τάξης. Φ αίνεται πως «είπαν της
γριάς να...». Το πως κα ι για τί φθάσαμε
στην βαθμιαία απάρνηση της εμβέλειας
του Αόγου κα ι στην αποδοχή του διαλό
γου με την έστω εξωραίσμένη δεισιδαι
μονία (είναι) βέβαια ζήτημα τεράστιο
που θα χρειαζόταν να μελετηθεί σε όλες
του τις εκφάνσεις. Εκείνο που είναι ό
μως σίγουρο είναι η ανάδυση ενός γενικευμένου συμπλέγματος ενοχής του μη διαλεγομένου. Στο πλαίσιο μιας κοσ μι
κής πολυφωνικής καντρ ίλλια ς ο ανέν
δοτος ορθολογισμός έχει χάσει το θάρ
ρος της γνώμης του. Και της εμμονής
του στην πεποίθηση ό τι οποιαδήποτε υ
ποχώρηση σε σχέση με την αλήθεια κ ιν 
δυνεύει να είναι κα τα λυ τική .
Μ ε τον σ κοταδισμό δεν χωρεί συν
διαλλαγή συνοδοιπορεία η οποιαδήποτε
ανταλλαγή απόψεων. Στην Ελλάδα μά
λιστα, λιγότερο από αλλού, αφού είναι
ακόμα υπό κατασκευήν, ψάχνοντας
ψήγματα ριζών στο όνομα της χαμένης
«αυθεντικότητας». Οι νεο - αναστενά
ρηδες δεν είναι ούτε ξενόφερτοι ούτε ιμ 
π εριαλιστικοί ούτε «πολυεθνικοί». Είναι
ενδογενείς ανατολό-φρονες κ α ι αυτοί έ
χουν το θάρρος της γνώμης τους. Ας την
εκφράζουν λοιπόν ελεύθερα μεν, αλλά,
σε πληρη απομόνωση από εκείνους που
πιστεύουν ακόμα στην επιστήμη κα ι στο
λόγο. Α λλιώ ς ο ορθολογισμός, και η ορ
θολογική αριστερά θα εξαφανισθούν μέ
σα στα πίτουρα όπου ανακατεύονται.
Κατά τον Εμμανουήλ Ροίδη, —το κα 
τά κόσμον σώμα του οποίου δεν έχει α
κόμα ως γνωστόν αποσυντεθεί— , ο λόρ
δος Βύρων, μετά την πρώτη φλεβοτομήν
επίστευσεν εις την άχραντον σύλληψιν,
μετά την δευτέραν εις την ανάστασιν
των νεκρών, κ α ι μετά την τρίτη ελύπειτο
δ ιό τι δεν υπήρχε τίποτε άλλο εις το ο
ποίον να η μπορεί να πιστεύσει. Η Ελλη
νική Α ριστερά έχει σίγουρα υποστεί τα
τελευταία χρόνια αρκετές φλεβοτομές.
Με τη διαφορά ότι, τουλάχιστον μετά το
1974, η πανθομολογούμενη «αγωγή» της
δεν της έχει επιβληθεί από θεράποντα
ιατρό. Η απεριόριστη ανοχή της ισοδυναμει με πράξη αυτοτραυματισμού ή
μάλλον με «τερατώδους διάστασης»
μ α ζοχισ τικό αυτοευνουχισμό. Ή ίσιος,
μη έχοντας τίπ οτα άλλο (;) κάνει, να ε κ 
χέει κα ι αυτή, όπως ο βιβλικός Αυνάν,
το σπέρμα της επί της γης. Α λλά από τέ
τοιο σπέρμα, ούτε μανδραγόρας δεν
π ρόκειται να φυτροισει.

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΕΦΕΡΗΣΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κυκλοφορούν

Νόρα Άναγνωστάκη
ΜΑΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Φ. Άμπατζοπούλου
ΔΕΝ ΑΝΘΗΣΑΝ ΜΑΤΑΙΩΣ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
Νάνος Βαλαωρίτης
ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ
Βερονίκη Δαλακούρα
Ο ΥΠΝΟΣ
Γ. Δανιήλ
Ο ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ
Μιχάλης Κατσαρός
ΟΝΟΜΑΤΑ
3Μ+3Μ=6Μ
Β. Κωνσταντινίδης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ
Δημήτρης Νόλλας
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Παυλίνα Παμπούδη
ΜΑΥΡΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Έρση Σωτηροπούλου
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
’Αμαλία Τσακνιά
ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Κώστας Φωτεινός
ΤΟ ΠΟΡΤΟΝΙ - ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΤΕΝΑ
Τηλέμαχος Χυτήρης
ΤΟΠΟΙ ΝΕΟΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα 10679 τηλ. 3607744

37

L

Περί πιθήκων
(και άλλων τινών)
Ο τα ν ο μακαρίτης ο Λαρβινος διατύπω
νε τη Οεο/ρια του. και οι μετέπειτα επι
στημονικές ερευνες την εβάσιζαν με τις
οποίες τροποποιήσεις, είχε βέβαια υπο
ψη του τη βιολογική συγγένεια του αν
θρώπου με τους ανθρωποειδείς πίθηκου;
προγονούς του. Ή δ η απο την περασμέ
νη Λεύτερα (18/2) στην πορεία τιυν θεου
σών θεμελιώθηκε εμπειρικά και η δ ια 
νοητική συγγένεια τουλάχιστον ορισμέ
νων μελών του ανθριυπίνου είδους. (-)α
πείτε, μα αφού μέσα σ' αυτα τα εκ α το μ 
μύρια χρονιά ο εγκέφαλος του ανθρώ
που τριπλασιάστηκε σε σχέση με. τον εγ
κέφαλο του ανθριοποειδους πίθηκου;
Ναι, α λ λ ά ’όλων ο εγκέφαλος άραγε;
! ε μια πορεία θρησκευόμενων, ήταν
φυσικό να συμβυυν και ορισμένα θαύμα
τα. Πρώτο θαύμα, ήταν η αγαστή σύμ
πνοια παλαιοημερολογιτών και μη (εγω
νόμιζα οτι μαλιοτραβιοντουσαν). Λευτερο θαύμα, η συμμετοχή καλογριών (νό
μιζα ότι η απόσυρση σε μοναστήρι ση
μαίνει την εγκατάλειψη της ενασχόλη
σης με τα εγκόσμια και πόντιος ότι απο
κλείει πορείες στα πεζοδρομία της Αθή
νας). Τρίτο θαύμα, η διατυπιοση του α ι
τήματος για χριστιανική παιδεία, απο ανησυχούντες με πανώ, ως αιτήματος για
χριστιανική Π Α ΙΔ ΙΑ (το θαύμα έγκειται
στο οτι το I: που λείπει υπήρχε, απλώς οι
άπιστοι δεν το έβλεπαν —μαγική εικόνα
που λενε).
Αλλά, τι ανησυχούν οι ανησυχουντες;
Γπειδή παρεισεφρυσε ένας Ιτα υ ρ ια ν ο ;
στο ιδεολογικό τσιφ λίκι τους; 'Ο ταν το
μέγιστο εχει επιτευχθεί, η αμφισβήτηση
του Αδαμ, της Κυας και του μήλου είναι
παρανυχίδα. Αφού στον, οπωσδήποτε,
και με. θετικά στοιχεία, νεο νόμο για την
Γενική Γκπαίδευση καθορίζεται ως ένας
από τους σκοπούς της η εμπεδιοση των
ελληνοχριστιανικώ ν ιδειοδών. (-)α μου
πείτε, ορισμένοι λένε, οτι αυτό είναι αντί
συνταγματικό. Γ και; Θα μου πείτε, μα
είμαστε θεοκρατικό κράτος και δεν το
χαμέ πάρει πρέφα; Και, τέλος παντιον.
θα διεριοτηθείτε, γιατί δεν τα περιγρά
φουν αυτά τα. ιδεώδη για να μας τα κά 
νουν πιο λιανά; Μα χαζοί είναι; Γτσι, θα
χασουν το ατού της κατά περίπτωση αυ
θεντικής ερμηνείας. Και καλά, είναι δυ
νατόν μια προοδευτική, σοσιαλιστική
κυβέρνηση να καταθέτει τέτοιο νομο;
(καλό ερώτημα, θα λεγε ο ερωτωμενος.
και τώρα άλλη ερώτηση).
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'Ο ταν, όμως, ο χω ρισμός της εκ κ /.η
σιας απο το κρ ά το ς παραπεμφθηκε σ τις
καλενδες και παραμένουμε στην Γύρω
πη μονο γεω γραφικά και κα τα τ α/./.α
στην « κα θ' ημάς Α να το λή ν» και την
πληρώνουμε, κι απο πάνω από το δήμο
σιο κορβανά, α ντί να α υτοχρημα τοδο
τειτα ι απο τους ίδιους πορους της. Ο
ταν. η π ολιτεία ανακρούει πρυμνα στην
πρώτη ε.πιθε.ση και εκχω ρεί τι/ δικά της
δ ικ α ιώ μ α τα , α ντί να καθορίζει ενια ίο τύ
πο γάμου σύμφωνα με τους νομούς της
και να παρεχε.ι πληρη ελευθερία, απο κει
και πε.ρα, σι: κάθε, ενδιαφερόμενό να
πραγιιατοποιήσει την ένωσή του και ιιε
τους νομούς της ε κ κ λ η σ ία ς . Ο ταν η κ υ 
βέρνηση παλινωδεί μπρος στην τρ α γική
υποκρισία των «παρανομίαν» εκτρω σ ε

<ί \ πυραπεμποντας το θέμα στο πενταετε.ς! (ψ ι/ντά ζο μα ι στο πε.\·ταετε.ς σελίδα
τάδε.. κ εφ α λα ίο ε.κτρωσε.ις...). Ο ταν, γ ί
νεται α νεκ τή α κό μ α η μονή φεουδαρχι
κη επιβίωση απο τον κα ιρ ό της τουρκοκ ρ α τια ς, υπο τη μορφή της εκκλησ ία
σ τικ η ς πε.ριουσιι/ς. ( )το\·, τέλο ς -κα ι
το πιο ι/σ η μ α ν το β έβ α ια — προσφερετι/ι
τε/.ευ τυια κ ι/t « ι/ρ ισ τερ ο » ψιλο-αλλοθι
με. τις α γα π η σ ια ρ ικες ι/ΛΊ/ζητησει ; βι
ζαντινολογούντω ν διανοουμένω ν. I το
τε. φυσικό είνα ι, τ ε λ ικ ά , αγαπητοί μου.
οι θεούσες να παίρνουν τους δρομους ε
ναντία σ την επ ισ τη μ ο ν ικ ή γνώση.
Να το κ ά ψ ετε λοιπόν·, το βιβλίο! Καψ
τε το στην π λατεία Σ υ ντά γμ α το ς! Και να
χορε.υετε α λ ι/λ α ,ο ντα ς γύρω απο τη φω
τιά .
Σπάρος Καβουνώης

(Τομ) ΣΩΓΙΕΡ και (Λαίδη) ΧΑΜΙΛΤΟΙΝ,
ξανά μαζί
Η ψήφισή του ε.κλογικου νομού
αφαιρεσε απο το τρίγωνο των
εζελιζεω ν (ε.κλογικος νο μ ο ; εκ/.ογη
Προέδρου λ η μ ο κ ρ α τια ς βουλε.υτιι ι. ;
εκλο γες) απο την μια του πλευρά,
ο ρ ισ τικο π ο ιιο ντα ς συγχρονία; κατα το
μεγαλυτε.ρο ποσοστο τ ο υ ς <<κανονε.
του παιγνιδιού», το οποίο
θεσμοθετημένο πλέον προορίζεται για
δυο (2) μονο αντίπαλους.
Στην τελευτα ία συνεδρίαση μα/.ιστα
της (κο ινο β ου λευ τική ς) ο μ α δ ο . τη ; \ \
ανακοινώ θηκε ε.πισημι/ η <<προσ/.ηφη ·.
νέου, αλλοδαπού ...τεχ ν ικ ο ύ , για τον
οποίο πιστε.υε.τι/ι οτι θα είναι α υ τό ; π ο υ
θα οδηγησε.ι τη γα λι/ζια ομι/δα σε νίκη
Π ρ ό κ ειτα ι για την α μ ερ ικ α ν ικ ή
ετα ιρ εία «Σιογιερ» της Ν 'ΐο ρ κ η ;. η
οποία α νελι/β ε με. μ η ν ια ίε ;
δημοσκοπ ήσεις σ" ολη την I /./.αδα. ιιε
μ ελετες και διι/ιρορους α/./.ου; τροπουνα οργανυισει την (ελο γικη )
προετοιμασία τη ς » Ν \ ».
ι Γλευθεροτυπια IS I 8 8 1.
Πρόσφατα δε είδαν το *:»<·»- τη ;
δ η μο σ ιο τη το ς και οι π ρώ τε; συμβουο
της κα λή ς ετα ιρ εία ς, σ χ ετικ ά με η>\
τονο των χρω μάτω ν της
γκαρνταρομπ ας του κ Μ η τσ ο τα κ η . ο
ο π ο ίο ; θα πρεπει να είναι πιο ανοιχτο _
και ...χαρούμενος. I Ιιθονον μα/.ιστα

να πε.ριορισε.ι κ α ι τη\· χ ρ η σ η τ η ;
γ ρ α β α τ α ς ( I ■λ ε υ θ ε ρ ο τ υ π ι α .Μ I ν ί
Και το α /./.ο ό μ ω ς σ τ ρ α τ ο π ε ο ο
■ρ α ί ν ε τ α ι πως δε.ν α ρ κ ε ι τ α ι σ τ ο υ .
■σι·\·Λ) σ μ ο υ ; τ ω ν φ ι / ω ν του··
α ν τ ι δ ε . ι ε ; επίτροπε.;,, που- παντ<·>
κ α θ υ σ τ ε . ρ ο υ ν . κ α ι π ρ ο σ α ν υ τ ο / . ι ,ετο:
με. τη σ ε ι ρ ά τ ο υ σε _ ε ν ο υ ;
εμ πε ίρο / \ ι ·h ι ο ν ε ς Ι τ σ ι σ τ η ν ιοια
συ ν ε. δ ρι ι/σ η τ η ; \ \ π / η ρ ο φ ο ρ η θ ι ρ . κ·ι
ο Xι μ ε τ ι / α π ο ε π ο φ ε ς . που <»11■ο υεν
M i r ; / η _α ν σ ε σι -μ φ ω ν ι υ . ο ·υ
• π ρ ά σ ι ν ω ν > ιιε τ η ν · ' . ο / ι ε ρ
π| »οι. ρι·ιη ι,. ι. μ ι α α / . / . η αιιε.ρο- α ν υ η
: τι/1 ρεια . η ·■ \ a 11 ΐ / . τ ο ν ■■
I 1/ ησ ιι /^ ο ι· ν , ε.πιτε.λοι.·;, οι ε κ λ ο γ ε ;
κ αι ο/.α δει χ ν ο υ ν ο τ ι θ α π ρ ό κ ε ι τ α ι για
σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ή α ν α μ έ τ ρ η σ η . Ή δ η απο
τ ώ ρ α οι δ υ ο α ν τ ί π α λ ο ι έ χ ο υ ν α ρ χ ί σ ε ι
την π ρ ο σ ε κ τ ικ ή π ρ ο ε τ ο ιμ α σ ία τους,
ι ι ε λ ε τ ω ν τ α ς ο έ ν α ς τα α δ ύ ν α τ α σ η μ ε ί α
τ ο υ ( / λ / . ο υ σ ε β α θ ο _ . Σε. λ ί γ ο λ ο ι π ο ν
, α ν α σ τ ο υ ς ό ε κ τ ε ; ι ι α ς κ α ι τ ις
π / . υ τ ε ι ε ; για να π α ρ υ κ υ / . υ υ Ο η σ ο υ μ ε
m a μ ο ν ο μ α χ ί α , τα χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τη :
ο π ο ί α ; θα πρεπει va a να , η τ η θ υ υ ν ,
μ ε τ ά _υ τ ο ν α / . / . ω ν . σ τ ο πε.ριωνι·μο
π ε ισ ιι α τ ω ν γα/σα/π Ό ' κ α ι τ η ν α γ α θ ή
δ ύ ν α μ η τ ο ν ι / <: ><η π · > ν .

Κ. \ 1ίτ_ΐ||Μ/

9 Ιουνίου 1984. σ τ ο σπίτι της ο δ ο ύ Δεληγι άν ν η: ο Γ. Ιωάννου είναι κ α τ α β ε β λ η μ έ ν ο ς — και το δείχνει

Φύλλα κισσού
για τον Γιώργο Ιωάννου
«Βλεπιυ στον κισσό το φυτό της φθοράς, του θανάτου (...), το προστατευτικό κάλυ/ι.αα, που κρύβει από κάτο/ ολόκληρη ζιοή, χαμηλωμένη»
Γ.Ι.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 Φεβρουάριου του 85, σ τις δύο παρα δέκα το με
σημέρι, έσβησε στο Σισμανόγλειο κα ι σε η λικία 57 μόλις χρό
νων — από σηψαιμία κ ι ύστερα από μια κ α τά τα άλλα συνηθι
σμένη εγχείρηση προστάτη— ο Γκοργος Ιωάννου, αφήνοντας
πίσω του ένα έργο πολύπλευρο και ογκιύδες σε ποσότητα και
σε αξία —μόνη κληρονομιά.
ΓΕ Ν Ν Η Μ Ε Ν Ο Σ στη Θ εσσαλονίκη στα 1927, ο Γιώργος Ιω
άννου εργάσθηκε κυρίους σα φιλόλογος — και στάθηκε φιλόλο
γος καλός— στη δημόσια εκπαίδευση, προσφέροντας παράλ
ληλα κα ι χωρίς διακοπή, επί τριάντα ολόκληρα χρόνια, τις υ
πηρεσίες του στα γραμματα. Στην πεζογραφία κατάφερε να
καθιερώσει, από την αρχή κιόλα, ενα ύφος προσιυπικό που δη
μιούργησε σχολή κα ι που κύρια χα ρ α κτη ρ ισ τικά του είναι: από
τη μια ένας τόνος λιτό ς και εξομολογητικός που κάνει τα γρα
φτά του να ηχούν σαν το ψιθύρισμα κάποιου γνωστού μας αν
θρώπου κοντινού, κ ι από την άλλη η ανυπαρξία μύθου, γεγονό
τ α σκόρπια καθημερινά, κοιτάσματα ζωής, συνταιριασμένα μ'
έναν τρόπο σοφό κα ι καθόλου τυχαίο. Επιπλέον, η συχνή πα

ρέμβασή του, τα τελευταία χρόνια, από το «Φυλλάδιο» —το
περιοδικό που έγραφε μόνος του και που το κοσμούσαν φύλλα
κισσού— αλλά και από τον Τύπο γενικότερα, απέδειξαν πόσο
η θεματολογία και ο εξομολογητικός τόνος της πεζογραφίας
του, ταιριάζουν με το πρόσωπο ενός τιμητή της καθημερινής
μας ζωής, ενός χρονικογράφου που ήξερε να στηλιτεύει τα
στραβά με σαρκασμό κι ευαισθησία. Ό μω ς, ο Γιώργος Ιωάν
νου υπήρξε κι ένας μεγάλος μάστορας της γλώσσας, και τα ο>ραία και στιλπνά ελληνικά του, καθώς και η ενασχόλησή του
με τους κατατρεγμένους και τους ταπεινούς, τον τοποθετούν
κοντά πολύ στον Παπαδιαμάντη και στον Χατζή. Πλάι στη
Σκιάθο του πρώτου και τα Γιάννενα του δεύτερου, βρίσκεται
τιορα η Θεσαλονίκη του Γιώργου Ιιοάννου. Μ ετά το θάνατό
του, όχι μόνο η λογοτεχνία, αλλά και η δημόσια ζωή, υφίσταντα ι πολλαπλά κατάγματα κι αναμφισβήτητα φτιοχαίνουν.
ΤΟ Α Ν Τ Ι, του οποίου ο Γκοργος Ιωάννου υπήρξε φίλος και
συνεργάτης τα κ τικ ό ς , δεσμεύεται για μια συστηματικότερη
δουλειά πάνιο στο έργο του και για ένα μελλοντικό αφιέρωμα.
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Σκέφτομαι τον Ιωάννου
του Μένη Κουμανταρέα
Ε ΙΚ Ο Σ ΙΜ ΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του '69, σαν σήμερα πριν δ εκα ξι
χρόνια, πρωτογνώρισα τον Γιώργο Ιωάννου. Πιθανότατα δεν
θα θυμόμουν ημερομηνία, αν ο ίδιος δεν είχε φροντίσει να το
καταγράψ ει στο τελευταίο του βιβλίο, αυτός που τόσο προσε
κ τικ ά κατέγραφε κα ι αποδελτίωνε τα πάντα. Βρισκόμασταν
στον τρ ίτο χρόνο της δικτατορίας, αβέβαιοι για το πόσο θα
κρατούσε ακόμα η σ κοτεινιά, και είχαμε βρει φιλόξενη στέγη
στις πατριω τικές αίθουσες του παλιού Ινστιτούτου Γ κ α ίτε ό
που διευθυντής ήταν ο Γιοχάνες Βαισερτ. Η βραδιά ήταν αφιε
ρωμένη σ' έναν νέο σ χετικά Θεσσαλονικιό, κα ι γ ι' αυτό κάπως
εξω τικό για μας τους Αθηναίους, που είχε βγάλει μερικά ποιή
ματα κα ι ιδίως εναν τόμο πεζογραφημάτων, το «Για ένα φιλό
τιμο» που μας είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον. Μ ετά από μια
θερμή εισήγηση του Γ.Π. Σαββίδη, διαβασε κι ο ίδιος ο πεζογράφος.
Ή τ α ν ένας άνθρωπος μέτριου αναστήματος, κάπως παχύς,
με μεγάλο κεφάλι, καστανά σκούρα μαλλιά που ελαφρά κα 
τσάρωναν με σκέρτσο. Η φωνή του, στην αρχή φανερά τρ α κ α 
ρισμένη, ήταν βαθιά και τόνιζε με ασυνήθιστη καθαρότητα τις
λέξεις. Κάθε τόσο ελαφρά λαχάνιαζε, και κάποιο ανεπαίσθητο
βηχαλάκι του σημάδευε αραιά και που τη στίξη. Η ταν χαμη
λόφωνος, συγκεντρωμένος κα ι μέσα στην απόλυτη σοβαρότητά του άφηνε κάποια περιθώρια αστεϊσμού, που έφερναν α
προσδόκητο γέλιο σπάζοντας την παγερότητα που συνήθως έ
χουν οι φιλολογικές βραδιές. Μ ετά την ανάγνωση, ακολούθη
σε συζήτηση κ ι ο Θ εσσαλονικιός φιλοξενούμενος απάντησε
σ τις ερωτήσεις συγκρατημένα και με τον ίδιο τόνο υπεκφυγής
που χρησιμοποιούσε στον γραπτό λόγο. Αργότερα πολύ, οι δη
μόσιες εμφανίσεις του απόκτησαν ασύγκριτα μεγαλύτερη δεξιοτεχνία και σκόρπιζαν ριπές γέλιου, μα τό τε ακόμα ο πεζογράφος μας, μολονότι καθηγητής στο επάγγελμα, έμοιαζε μα
θητούδι. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν τα μάτια
του, μάτια σ τα χτιά σε κάποια απόχρωση του λαδιού με λίγο
κίτρινο μέσα, στρογγυλά, ελαφρώς πεταχτά και ευκίνητα στο
να παρακολουθούν τόσο το χειρόγραφο όσο και το ακροα τή
ριο.
Αμέσως μετά τη συζητηση που τελείωσε γρήγορα κα ι τρο
μαγμένα, μην τυχόν και ειπωνόταν τίποτε άλλο αντισ τασιακό,
τον πλησίασα κα ι μολονότι είχα ακούσει ότι οι Θ εσσαλονικιοί
ήταν συνήθως τύποι ερεβώδεις κα ι α κα τά δ εχτοι, τούτος εδώ
μου έδειξε ασυνήθιστη θέρμη. Αμέσως νιώσαμε ο ικειό τη τα και
ανταλλάξαμε τηλέφωνα και υποσχέσεις.

Δεν μπορώ να θυμηθώ με σιγουριά πότε τον ςανάδα. Θα πρέ
πει, πάντως, να ήταν σε κάποια από τις επισκέψεις του στην
Αθήνα, που από τό τε φλερτάριζε, κ ι είμαι σίγουρος πως προσε
χ τικ ά σχεδίάζε, την ιδέα τής εδώ εγκατάστασής του. Εχω την
αίσθηση κάποιου ξενοδοχείου δεύτερης κατηγορίας, απ’ όπου
πήγαινα να τον παραλάβω, κοντά στην Ομόνοια, απ’ αυτά που
μόνο εκείνος ήξερε να περιγράφει, μιλώ ντας για την επαρχιώ
τικη πελατεία τους και τις διαφορές χαρακτήρων που είχαν να
κάνουν με τον τόπο καταγωγής. Παίρναμε σβάρνα συζητών
τας, τους σκονισμένους δρόμους που τρώγανε τις σόλες των
παπουτσιών μας. Σ' αυτές τις συναντήσεις μας, σιγά σιγά άρχι-
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σε να εδραιώ νεται η πεποίθηση ό τι παρ' όλες τις βασικές δια
φορές μας, είχαμε κα ι πολλά κοινά σημεία. Το κυριοτερο, βέ
βαια, ήταν τα γραψ ίματά μας, πράγμα που εκ των υστέρων ξέ
ρω καλά, πόσο στενά μπορεί να δέσει δύο ανθρώπους, αλλα
κ α ι πόσο απ οφασκ/τικά να τους χωρίσει. Μ ας έφερναν ακόμα
κοντά, κάποιες προσωπικές εξομολογήσεις, που συνήθως στις
αντρ ικές παρέες περιστρέφονται στα ερ ω τικά. Οι εξομολογή
σεις αυτές, δειλές στην αρχή, έπ ειτα θαρραλέες, πρόσθεταν
κα ι την απαραίτητη νότα ευθυμίας. Κι ενώ με έκα νε να γελώ, ε
κείνος απλώς υπομειδιούσε. Ο δειλός κ α ι κάπως τρακαρισμέ
νος αφηγητής του «Για ένα φ ιλότιμο» γινόταν τώρα ένας ζων
τανός κα ι όπως απ οδείχτηκε α κ ο ίμ η το ς συζητητής που δεν ά
φηνε τίπ οτε ασχολίαστο, από τα βιβλία που μόλις είχαν εκδοθεί, ως το φευγαλέο πέρασμα κάποιας σ τρ α τιω τική ς περίπο
λου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Κι ενώ για τους ευσταλείς φαν
τάρους ήταν απλόχερος σε κοπ λιμέντα, για τα βιβλία, ιδίως
των συγχρόνων μας, σπάνια χαριζόταν. Είχε, ακόμα, την τέ
χνη να σου υποβάλει πράγματα που τον σιγόκαιγαν, κάνοντας
σε εξομολογητή, κ α ι μαζί εξομολογούμενο. Θ υμάμαι ακόμα
πόση ευθύνη ένιωθε για το γυμνάσιο που δίδασκε — ήταν, νομί
ζω, διορισμένος στην Κ αλαμαριά Θ εσσαλονίκης— αλλά και
την κούραση της διδασ καλίας κα ι την αγωνία για το πού θα ή
ταν η επόμενη μετάθεσή του, γ ια τί ήταν φανερή πια η επιθυμία
του να έρθει στην Αθήνα.

Ξαναβρεθήκαμε, το κα λ ο κ α ίρ ι του 71 στη Θεσσαλονίκη. Υ
πηρετούσε ήδη εκ εί ο στενός μας φίλος κα ι ποιητής Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τις εκ τό ς υπηρεσίας ώρες, τις περ
νούσε στο σπίτι του Ιωάννου, φέρνοντας κ α ι δίνοντας ειδήσεις
κα ι στους δυο μας. Η ταν μια όαση για τον Ν ίκο το σπίτι αυτό,
κ ι ο Ιωάννου ιδιαίτερα τον εκτιμούσ ε. Β γήκαμε ένα βράδι όλοι
μαζί, ο Βασίλης Διοσκουρίδης, ο μετέπ ειτα εκδό της του «Εκηβόλου» με την τό τε γυναίκα του, κ α ι διατηρώ ακόμα στα κιτά
πια μου μια φωτογραφία μας, καθισμένοι σ ’ ένα παραθαλάσσιο
ταβερνάκι, στο Φ αληράκι, τοποθεσία που είχε επ ιλέξει ο Ιωάν
νου. Ή μ α σ τα ν όλοι πολύ πιο νέοι κ α ι με πολύ μεγαλύτερο κέφι
για τα καθημερινά μικροπ ράγματα της ζωής κ α ι θυμάμαι εκεί
νο το βράδυ μέσα στην πολυκοσμία τρώγαμε ψάρι κ α ι τα λέγα
με κουτσοπίνοντας. Ο Ιωάννου πρόθυμος μας σιγοντάριζε, μα
δεν το κρύβω με μια κρυφή επιφύλαξη θεσσαλονικιου που α
κούει αθηναίους να φέρονται κάπως απερίσκεπτα μέσα στον
πορφυρό μανδύα μιας πόλης του Βυζαντίου, που εκείνη τη βρα
διά έδειχνε μόνο το γελαστό της πρόσωπο.
Αλησμόνητες μου μένουν κ α ι οι βόλτες που κάναμε οι δυο
μας, κυρίως στην επάνω πόλη που ο Ιωάννου αγαπούσε και ή
ξερε το ίδιο καλά, όσο εγώ τα περίχωρα της Πατησίων, και
που από τό τε μοιραζόταν σε γνώση κ α ι αγάπη, μόνο με τον Νί
κο Γαβριήλ Π εντζίκη. Μ ε τη βαθιά φωνή του, την κάποτε α
σθματική, α κά μ α τος οδοιπόρος παρά τα κάποια κιλά του που
είχαν αρχίσει να τον βαραίνουν, με τριγυρνούσε στα Τείχη και
στη Μονή Βλατάδων, με τα ωραία παγώνια, κάνοντας βόλτες
που κατέληγαν σε ομόκεντρους κύκλους γύρω στην πόλη και
στο άτομό του.

Στο ίδιο αυτό τα ξ ίδ ι μου στη Θ εσσαλονίκη ή σε κάποιο άλλο
κοντινό, ο Ιωάννου με εισήγαγε στο κρησφύγετο της κάμαράς
του, στο σ π ίτι του στην οδό Αγίου Δημητρίου κοντά στον Μυροβλήτη, όπου η μάνα του σερβίριζε τούρ κικο καφέ, κ ι εκείνος
καθισμένος σε οντά, με τους τοίχους γεμάτους βιβλία, κυρίους
λεξικά , εγκυκλοπ αίδειες, αρχαίους έλληνες κ α ι λατίνους, ανυπομονούσε να τη δει να φεύγει για να μείνουμε μόνοι. Μιλούσε
χαμηλόφωνα κ α ι με ξαφ νικά ξεσπάσματα που αμέσως συγκά
λυπτε, θαρρείς το σπίτι του να μην ήταν ο πιο κα τά λληλο ς χώρος. Είχε, εξάλλου, μια γκαρσονιέρα, ένα σκοτεινό κα ι άρα
χλο κα μ α ρ ά κι, όπως μου εξομολογήθηκε, όπου κατέφευγε
πτοημένος από το επάγγελμα, κ ι απ’ όπου έφευγε επίσης συνή
θως πτοημένος, ύστερα από ποιος ξέρει τ ί αποτυχημένες προ
σπάθειες να συνδεθεί \ιε μια αδελφή ψυχή.
Το ίδιο βράδι, μέσα στο κρύο που ψήλωνε κ α ι έκανε τη Θεσ
σαλονίκη να φ αντάζει ίδια μυθική Ανδριανούπολη, όπως την
είχα διαβάσει στα βιβλία της Δ έλτα , ο Ιωάννου με ξεπροβόδισε
ως το ξενοδοχείο μου. Σ το δρόμο ήταν ακούραστος να μου μ ι
λά, αλλά κ α ι με κάποια εσω τερική κούραση, ό τι ως εδώ ήταν
και τώρα έπρεπε ξανά να τρ έξει να κ λ εισ τεί όχι στη γκαρσονιέ
ρα, αλλά στο δω μάτιο του σπιτιού του όπου παντοδύναμα μά
τια κυβερνούσαν, κ ι όπου εκείνος χωμένος στην Π αλατινή ή
στον Τ ά κ ιτο , έπρεπε ψάχνοντας τα «λεκιασμένα ντουβάρια»
να βρει την υγρασία της δ ική ς του ψυχής. Νομίζω, μάλιστα,
μια ξαφνική ευκοίλια εκείνο το βράδι τον έκανε να φύγει άρον
άρον, ανηφορίζοντας στρογγυλός κα ι πηδηχτός την Αγίου Δη
μητρίου μέσα στο κρύο που τον έζωνε σε μεγάλο κουκούλι.
Στο κάτω κάτω , εγώ ήμουν Αθηναίος κα ι παρεισακτος. Α ρ κ ε
τά είχε ξανοιχτεί.
Το επόμενο βήμα της φιλίας μας κα ι το πιο στενό δέσιμό
μας, πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του ’71, όταν ο Ιωάννου
διορίστηκε καθηγητής σε νυχτερινό γυμνάσιο στον Πειραιά.
Τα σπίτια μας ήταν πια κοντά, εγώ στη Χέυδεν κ ι εκείνος σ' έ
να μικρό διαμέρισμα π ολυκατοικίας, που ιδ ιο κτή τρ ια είναι η
Αρλέττα, στην οδό Δεληγιάννη. Σ π ίτι που δεν ά λλα ξε ίσαμε το
θάνατό του, παρά μόνο για να μετακινηθεί από τον δεύτερο ό
ροφο στο ισόγειο. Τ ότε ήταν που πύκνωσαν οι συναντήσεις
μας, πότε στο άνετο σ π ιτικό Διοσκουρίδη στην οδό Ιουλιανού
και πότε με τις συχνές βόλτες μας στα πέριξ της Πατησίων και
στην πλατεία Β ικτω ρίας όπου έπαιρνε τον Η λ εκ τρ ικ ό για τη
δουλειά του, φ τάνοντας κ α μ ιά φορά ως την Ομόνοια να χαζέ
ψουμε τη μεγάλη κίνηση τω ν επαρχιωτών που εκεινού του θύ
μιζε την αγαπημένη του π λατεία Βαρδαρίου.
Στο σπίτι της οδού Δεληγιάννη κρατούσε πάντα τις κουρτί
νες τραβηγμένες κ α ι τα σκούρα κλεισ τά , ακόμα κ α ι το καλο
καίρι, νιώθοντας έτσ ι μια ασφάλεια που πρέπει κάποτε να του
είχε στοιχίσει ακριβά η έλλειψή της. Α ραιά κ α ι που μου διάβα
ζε κάποιο πεζογράφημά του, μα περισσότερο τα λέγανε με τον
Διοσκουρίδη, που ο Ιωάννου άκουγε με προσοχή τις υποδείξεις
του. Θα πρέπει να ήταν η εποχή που ετοίμα ζε τη μελέτη του για
τον «Καραγκιόζη», μάζευε επίσης τα «Παραμύθια του Ααού
μας», κ ι έγραφε την «Μόνη κληρονομιά». Χωμένος μέσα στα
βιβλία, με τους στενούς ανθρώπους του να μπαινοβγαίνουν τα 
κ τικ ά κ α ι την Α ρ λ έττα να βγάζει το κεφάλι της για να πει
μουρμουριστά μια καλησπέρα, μιλούσαμε για λογοτεχνία, και
τα ερω τικά που μας βασάνιζαν, εκείνον πιο πολύ, τρομαγμέ
νος καθώς ήταν μονίμως να ξανοιχτεί μέσα στη λαοθάλασσα
της Αθήνας, που δεν ήταν πια η φτωχολογιά και οι πρόσφυγες
της πατρίδας του, αλλά τα αστόπαιδα της π λατείας Βικτω ρίας
και της Πατησίων. Εκείνος, πάντως, κ ι ας τους αντιπαθούσε,
ήθελε να γίνει πρωτευουσιάνος.
Το Γενάρη του '72, έφυγα υπότροφος της πόλης του Βερολί
νου. Κρατήσαμε κάποια επαφή, αλλά σήμερα μάταια αναζητώ
στα χαρτιά μου γράμματά του. Κι όταν πια γύρισα, οι συναντή
σεις μας άρχισαν ν' αραιώνουν, εκείνος επίμονα μου έλεγε,
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«Σε κά τι άλλαξες στη Γ Γ,ρμανία, κάπως διαφορετικός μας ήρ
θες». Και είχε δίκιο. Ύ στερα από ένα πολύμηνο διάστημα α
πουσίας, προσγειωνόμουν ανώμαλα στην Αθήνα, βρίσκοντας
την σαφούς αλλαγμένη, βουτηγμένη πάντα στα σκοτάδια της
δικτατορίας. Προσέγγιζα την ώριμη ηλικία. Εκείνος, κάπου έ
ξι χρόνια μεγαλύτερος μου, ίσως να είχε περάσει την κλιμα
κτήριο. Τη φοβερή, πάντως, νύχτα του Πολυτεχνείου, και όλες
τις επόμενες, τις περνούσαμε άγρυπνοι στο τηλέφιονο με κρυ
φά συνθήματα και τις φασματικες εμφανίσεις των τανκς που
συνεχώς κατηφόριζαν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ηταν μετά το
Πολυτεχνείο η Αθήνα, ένα κατά κλεισ το μαγαζί με όλες τις α
σφάλειες καμμένες, εκεί όπου άλλοτε είχαν υπάρξει τραγούδια
και φωτισμοί. Πιο άθλια περίοδο δεν ξαναθυμούμαι.

Έ κ το τε , οι αναμνήσεις μου από τον Ιωάννου χάνονται μες
στο χρόνο και τους διαφορετικούς δρόμους που ο καθένας διά
λεξε να τραβήξει. Είχαμε πια δημοκρατία, κ ι ο καθένας απο
κτούσε ένα δικό του κοινό, κατά βάση κοινόχρηστο, μα που το
χώριζαν οι ιδιαιτερότητές μας. Ετσι, κάποτε, οι συγγραφείς
στερεώνουν το όνομά τους, απομακρυνόμενοι κ ι απομονωμέ
νοι. Το ίδιο κ ι οι πόλεις. Η Αθήνα μετά το '74 μεγάλωσε κ ι οι
άνθρωποι χάθηκαν μεταξύ τους. Στο μεταξύ, δεν είμασταν πια
νέοι. Η εφ ταετία μας είχε κολλήσει τις ρυτίδες της.
Ξαναβρήκα τον Γιώργο Ιωάννου το 80, κα τά κο ιτο στο ΚΑΤ
από χτύπημα αυτοκινήτου, ίσως για τί εκείνος επέμενε να είναι
πάντα πεζός στους δρόμους κα ι στη λογοτεχνία. Ή τα ν πια η
περίοδος που ο Ιωάννου είχε αποκτήσει πάμπολλους φίλους
στην Αθήνα κα ι που ο ίδιος απαλλαγμένος οριστικά από τον
μικροαστισμό της γενέθλιας πόλης του κα ι αλαφρωμένος από
το δ α σ κα λίκι — ήταν πια διορισμένος στό Υπουργείο— ήταν
συνέχεια προσκαλεσμένος σε διαλέξεις και σε σπίτια, και σε
συνεχή εγρήγορση να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο και στην
τηλεόραση. Είχε αρχίσει αυτή η επάρατη νόσος της δημοσιό
τητας, που κανείς από τους γνωστότερους, τουλάχιστον, συγ
γραφείς της Αθήνας δεν ξέφύγε. Ο Ιωάννου ήταν τότε ανανεω
μένος κ ι ελευθερωμένος να πει και να κάνει πράγματα που άλ
λοτε η ζωή του επ’ ουδενί λόγω θα του είχε επιτρέψει. Η μεγα-
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λοπρεπής κλω τσιά που είχε φάει σαν καθηγητής από το σνομπίστικο Κολλέγιο Αθηνών ή η εξορία του στο Καστρί Κυνουρίας, είχαν περάσει ανεπιστρεπτί, κ α ι όλα έμοιαζαν ξαφ νικά
ρόδινα.
Και να που ξαφνικά μαθαίνω την είδηση του τραυματισμού
του κ ι αρχίζω να τρέχω από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Θυμά
μαι ζωηρά τους διαδρόμους του Κ Α Τ γεμάτους αλαλιασμένους
ανθρώπους π'ου κόντευαν να χάσουν κάποιο πόδι ή χέρι κα ι με
τους συγγενείς τους που είχαν χάσει τα μυαλά τους, την αδελ
φή του Δήμητρα με τα μεγάλα έξυπνα γκρίζα μάτια της να του
παραστέκεται με αυταπάρνηση, όπως άλλω στε, έκανε και
στην τελευταία του αρρώστεια. Υστερα, τα πράγματα μέρε
ψαν. Τον θυμάμαι, σ' ένα μοναχικό δω μάτιο με τα πόδια στον
γύψο, ένα ωραίο χειμω νιάτικο δειλινό που ήλιος αντανακλού
σε πάνω του δείχνοντάς τον ροδαλό κ α ι θαρραλέο με τα α
στεία του κ α ι τα παράπονά του για τα δοχεία νυκτός —αυτά
που ε κ των υστέρων τόσο ενόχλησαν τους αισθητές, μα που γ ι'
αυτόν αντιπροσώπευαν την αλήθεια, την ίδια αλήθεια που ε ί
χαν άλλοτε τα «σκυλιά του Σέιχ Σου» και οι «τσιρίδες».
Εκείνες τις μέρες, μέσα από τους γύψους ο Ιωάννου είχε εγκαταστήσει μια κάμερα στο μυαλό του κ α ι αποτύπωνε τα πάν
τα. Ή τ α ν σα μια συνέχεια των «θυσάνων» στο «Φυλλάδιο»,
που είχε αρχίσει να βγάζει μόνος, κ ι απ’ όπου ξεσπάθωνε για ο
τιδήποτε οι εφημερίδες ή η κοινωνία λογόκριναν. Σχεδόν δεν
αναγνώριζα πια τον μαζεμένο κ α ι εσωστρεφή αφηγητή της
πρώτης βραδιάς στο Γκα ίτε. Ή τ α ν τώρα ένας άνθρωπος που
κρατούσε κατά σ τιχα κα ι ξερνούσε χολή. Θ υμάμαι πως είχα
προσπαθήσει να τον αναχαιτίσω — κα ι δεν ήμουν ο μόνος— θυμίζοντάς του πόσο δραστικά είχε λειτουργήσει ο υπαινιγμός
στα πρώτα του βιβλία, μα εκείνος ήταν αμετάπειστος. Εβλεπε
παντού εχθρούς κ α ι ήταν μουλαρωμένος. Πρόσφυγας, προλε
τάριος, από πατέρα σιδηροδρομικό, περασμένος από τη σ τέ
ρηση των κα τη χη τικώ ν κ α ι την οικονομική ανέχεια, ξεσπούσε
τώρα σε καταγγελίες. Ενώ εγώ, γόνος μεγαλοαστών, με άνεση
οικονομική, κ α ι που δεν είχα ποτέ ανακατευθει σε διαμάχες,
αντιμετώπιζα την κατάσταση από απόσταση. Α ρ ισ τοκρ α τικά .
Δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτό που μας απομάκρυνε. Υπήρχε
και μια άλλη σκιά: καλοθελητές είχαν προλάβει μ' ένα ύπουλο
σημείωμα να μου σφυρίξουν ό τι «πρόσεχε, ο Ιωάννου σε κ α κ ο 
λογεί». Α λλά δεν μ ’ ένοιαζε. Ή ξερ α ό τι στο βάθος ήταν κά 
ποιος από τους αστεϊσμούς του, που κ ι εμείς κάποτε ανταλάσσαμε μεταξύ μας σε βάρος τρίτων. Στο κάτω κάτω , στην ίδια
φάρα των λογοτεχνών ανήκαμε κ ι είμασταν στο ίδιο καβουρντιστίρι. Αίγο πολύ τσαλαπατούσαμε κα ι μας τσαλαπατουσαν. Ή ξερ α πως στο βάθος μού είχε εκτίμησ η, για τί κι εγώ εί
χα με τον τρόπο μου και με άλλα μέσα πολεμήσει.

r

Τα κατά γματα του Ιωάννου ήταν το πρώτο ραγισμα της υ
γείας του, πιθανόν να υπήρξαν κα ι άλλα που δεν γνωρίζω.
Πάντως, όπως εκ των υστέρων έμαθα από φίλους γιατρούς, η
υγεία του ήταν χρόνια επιβαρυμένη από προστάτη, νεφρική α
νεπάρκεια και δηλητηρίαση του αίματος. Αυτό τον έφερε,
στην αρχή του περσινού χειμώνα στο δεύτερο στάδιο των νο
σοκομείων. Στο μεταξύ, βλεπόμασταν πια σπάνια κα ι μόνο έ
να βραδάκι του περσινού καλοκαιριού τον βρήκα τυχαία στην
Ομόνοια, όπου μας είχε οδηγήσει η έλλειψη θαλπωρής σ' αυτή
την πόλη και το προσωπικό αδιέξοδο. Τον ρώτησα πώς ήταν
και με τί καταγινόταν, κ ι αυτός ο τόσο ζωηρός άνθρωπος μου
είχε αποκριθεί. «Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, φέτος όλο το καλο
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καίρι αισθάνομαι χάλια». Ή τ α ν κα ι λίγο κίτρ ινο ς στο πρόσιοπο. Το απέδωσα στην έλλειψη μπάνιων κα ι ήλιου το καλοκαί
ρι. «Δεν είναι τίποτα», του είπα, «θα περάσει». Δεν ξέριο γιατί
έφυγα πρώτος εκείνο το βράδι, αφήνοντάς τον παρέα μ έναν
γνωστό του Θ εσσαλονικιό επιστήμονα, που είχε προστεθεί στη
βόλτα. Ισως, Αθηναίος εγώ, να ένιωσα μαζί τους ξένος. Η,
ποιος ξέρει, τί άλλοι λόγοι.

Έ μ ελ λ ε να τον ξαναδα) και πάλι σε νοσοκομείο. Σ' αυτό το
κα τα θ λιπ τικό κα φ ετί κ τίρ ιο που ά λλο τε περιέθαλπε φθισικους,
το Σισμανόγλειο, κ α ι που είχε πρόσβαση μέσα από μια μελαγ
χολική αλλέα. Ή τ α ν βράδι χειμ ω νιά τικο κ ι ο αέρας φυσουσε
μέσα στα φύλλα, κ ι ήταν σα να περνούσες για να πας σε άλλη
ζωή. Τον βρήκα σ’ ένα θάλαμο με πράσινους τοίχους που μοι
ραζόταν μ ' έναν άλλο άρρωστο εγχειρισμένο, κ ι αντί για ο- !
ποιοδήποτε δώρο του πρόσφερα ένα φύλλο κισσού κομμένο α
πό τη γλάστρα μου, το ίδιο φύλλο που είχε σήμα στο περιοδικό
του. Παρών, στο προσκέφαλό του, ήταν κ ι ο νεώτερος σε ηλι
κία αδερφός του Λ ά κης. Έ μ ο ια ζα ν κ α τα π λ η κ τικ ά στα μάτια.
Το ίδιο μεγάλα κα ι ζωηρά. Κι αν δεν τον ήξερα, σίγουρα θα έ
λεγα γ ι’ αυτόν, «είναι αδελφός του Ιίυάννου». Ο άρρωστος φαι
νόταν καταβεβλημένος κ α ι για πριοτη φορά από τότε που τον
γνώρισα, χωρίς καθόλου χιούμορ. Είχε πια μια σοβαρή ανησυ
χία για το σώμα του, που φανερά τον εμπόδιζε να πραγματο
ποιήσει όσα ποθούσε η ψυχή του.
Ό τα ν τον ξανάδα, στο ισόγειο της οδού Δεληγιάννη —με τα
εξώφυλλα των βιβλίων του καδραρισμένα στους τοίχους, τις
κ ό κ κ ιν ες κουρτίνες, τις χάντρες κρεμασμένες στην είσοδο ό
πως έμπαινες κ α ι το γραφείο του π αλαιικό κα ι θωρακισμένο έ
τσι που καθισμένος πίσω του έμοιαζε αθέατος από τον κοινό ε
πισκέπτη — κινιό τα ν πια με τον καθετήρα που τον μετέφερε
παντού, περιμένοντας τους γιατρούς από στιγμή σε στιγμή, να
δίόσουν το σήμα της επανεισαγωγής του στο νοσοκομείο.
Ξανάβρα τον παλιό εκείνο Ιιοάννου, κεφάτο, έτοιμο να μου
εξομολογηθεί, με σχέδια για το «Φυλλάδιο», που ήθελε να ξα
ναβγάλει κα ι με το τελευταίο του βιβλίο φρεσκοτυπωμένο. Αυ
τή τη φορά, ήταν σχεδόν όπως παλιά, οικείος. « Έχω ένα βά
ρος στην ψυχή», μου είπε σε μια στιγμή σοβαρεύοντας, «κάτι
που ήθελα να ξεκαθαρίσω. Σε αδίκησα εκείνον τον καιρό, μ 'ε 
κείνα τα λόγια που μπορεί και να είπα πάνω σε κάποιο ξέσπα
σμά μου». Του είπα να μην ανησυχεί κ ι ό τι εγώ τα είχα προ
πολλού παραγράφει. Και έτσ ι ήταν. Δεν του κρατούσα κακία. I
Ισως τώρα μόλις κατα λάβαινα, κ ι αφού είχα διαβάσει το τε
λευταίο του βιβλίο, ποιες ήταν οι βαθύτερες ανάγκες του Ιωάν
νου. Κατα τον ίδιο τρόπο που το κρύο εκείνο βράδι στη Θεσσα
λονίκη, έτρεχε να προλάβει την τουαλέτα του σπιτιού του, έτσι
κι όλ' αυτά τα χρόνια η ανάγκη τον πίεζε να μην χαρίζεται σε
κανέναν ξαλαφρώνοντας από βάρη που είχαν συσσωρευτεί
χρόνια και χρόνια — θαρρείς από τον καιρό του Βυζαντίου—
στην ψυχή του. Ή θ ελ ε ένα γερό «ξεσ κάτω μα» για όλους και
για όλα, αυτός που για το αθώο εκείνο ομώνυμο διήγημά του,
είχαν κοντέψ ει να τον δκόξουν από τη δουλειά του.
Εκείνες τις μέρες στρώθηκα παρακινημένος απ αυτές τις
σκέψεις, να γράψω για την «Πρωτεύουσα των Προσφύγων».
Τιτλοφορούσα το κείμενό μου «Τα κα τά Ιιωάννου», μόνο που
εκ εί προσπαθούσα να συλλάβω τον άνθρωπο πίσω από τον
συγγραφέα αλλά κ α ι το κατόρθωμα του τεχνίτη που είχε φτά
σει, πιστεύω, σε μια κορύφο^ση. Προσπαθούσα ν' αποδείξω ότι
τα πολύτιμα στοιχεία του βιβλίου δεν ήταν τα μικρά περίτεχνα

και υ π α ινικτικά πεζογραφήματα του, που κ ά τι τέτο ια αυτός
πια τα έπαιζε στα δάχτυλα, όσο να εξηγήσου τι σήμαιναν οι με
γάλες σινδονιάδες του, όπως η ερω τική κα ι κοινω νική σύγκρι
ση που έκα νε ανάμεσα σ τις δυο πόλεις, την Θ εσσαλονίκη και
την Αθήνα, το καθαρτήρι των κα τη χη τικώ ν όπως το περιγρά
φει στο «Ο Χ ρ ισ τός αρχηγός μας...», καθώς και η ανατομία
της συγγραφικής του πορείας που έχει τον Αυρηλιανό τίτλ ο
«Εις εαυτόν». Προσπαθούσα να εντοπίσω τ ί τελ ικ ά σήμαινε
λογοτεχνία για τον Ιωάννου — μια φ υλετική κ α ι ισ τορική συνεί
δηση της πόλης του, κ α ι μια μ α χη τική αυτογνωσία κα τα γρ α μ 
μένη σε σωστά ελλη νικά . Νομίζω απέτυχα σε κείνο το κείμενό
μου, που το προόριζα για το «Α ντί», κ α ι που αν το είχα δώσει,
θα είχε δημοσιευτεί ακριβώ ς την παραμονή του θανάτου του.
Χρειάστηκε να χαθεί ο ίδιος ο άνθρωπος για να ξαναστρωθώ
να γράψω, μέσα σε συνθήκες άνισες, όχι πια μια κ ρ ιτικ ή για το
έργο του, αλλά μια μαρτυρία κα ι κατάθεση για όσα κα τά κ α ι
ρούς μας ένωναν κ α ι μας χώριζαν.

Και έρχομαι στην τελευταία πράξη.
Δευτέρα 28 Ιανουάριου. «Α νοιχτό Θ έατρο» στου Γκύζη. Δ ια 
βάζει ποιήματα ο Γιάννης Κοντός, κ ι απ' τους παλιότερους πεζογράφους παρόντες, ο Ιωάννου κ ι εγώ. Στο πρώτο μέρος χα
θήκαμε, εκείνος καθόταν στα τελευταία καθίσματα κ α ι στο
διάλειμμα μου παραπονύθηκε ό τι δεν άκουγε. Τον προσκάλεσα να καθίσει μαζί μου. Ή ρ θ ε με κάποια ανακούφιση να βο
λευτεί δίπλα μου, στην τρ ίτη σειρά, με τον καθετήρα του πάν
τα που τον έσερνε ηρω ικά. Ηρεμήσαμε. Τ ί πράγμα συντροφικό
μέσα στη ζούγκλα να κάθεσαι μ' έναν φίλο σου παλιό που κι
αυτός γράφει, ακούοντας ποιήματα. Ο Γιάννης με μαύρη κολλεγιακή μπλούζα κ α ι καφ ετί κα σ κόλ διάβαζε από την ανέκδο
τη δουλειά του κα ι μου είχε αρέσει πολύ ένα ποίημά του που το
έλεγε «Ο Π αλαιστής μοναχός». Συμφωνούσε και ο Ιοιάννου, ι
διαίτερα πάντα αυστηρός με τους λογοτέχνες, και κουδουνίζει
ακόμα στ' αυτιά μου η χα ρ α κτη ρ ισ τική έκφρασή του, όταν κά 
τι δεν του άρεσε: «θολούρες, σαχλαμάρες, και παχειά λόγια».
Στο τέλος σηκωθήκαμε να φυγουμε, ο Ιωάννου με τη μαύρη
παλιομοδίτικη ομπρέλα του που την έσερνε δυσανασχετώντας,
περισσότερο απ’ ό τι για τον καθετήρα, «με καθαρίζει αυτός» έ
λεγε, χαιρετώντας δεξιά κ ι αριστερά, κάνοντας καλαμπούρια,
χωρίς να υποπτεύεται ό τι ίσως αυτή μπορεί κα ι να 'τα ν η τελευ
ταία του έξοδος. Φύγαμε μέσα σε βροχή με το αυτοκίνητο του
νεαρού πεζογράφου Βαγγέλη Ραπτόπουλου. Τον πήγαμε ως το
σπίτι του, στη Δεληγιάννη. Κάπως δυσκίνητα βγήκε από το α
μάξι και δείχνοντας τον Ραπτόπουλο κα ι την κοπέλα του, μου
είπε. «Πάρε τα παιδιά κ ι ελάτε καμιά μέρα σπίτι —μόλις ξεμπερ
δέψω». Δεν τον ξανάδα.

Τελευταία σκηνη. Ιο σ ομα πια οι.ν ι./ι;ι α ντισ τά σ εις. Λίγες
μέρες μετά την εγχείρηση προστάτη, Δευτέρα πρωί, σ τις II
Φεβρουάριου τον παίρνω τηλέφωνο κ ι ακούω τη φωνή του ε
ξα ιρ ετικά αδύναμη να μου λέει. «ΖΙεν μπορώ να σου μιλήσω
καλά. Πέρασα τη φριχτότερη νύχτα της ζωής μου», κι είναι σα

«Μπαλτάζαρ », Μάρτιος '83, δεξίωση για την Μαργκερίτ Γιουρσενάρ
— Ιωάννου, Κονμανταρέας, Κοτζιάς.

ν’ ακούγεται από τα Τάρταρα. Την άλλη μέρα το πρωί παίρνω
πάλι τηλέφωνο. Ο πυρετός —σαράντα βαθμοί— έχει πέσει. Ω
στόσο, η φωνή του το ίδιο αδύναμη. Πρώτη φορά την ακούω
παιδική, λες κα ι πάλευε γυρνώντας πίσω να συναντήσει τον μι
κρό πεθαμένο αδελφό του. Οταν ο διευθύνουν του «Κέδρου»,
Αάμπης Ράππας, μου τηλεφωνεί την Τετάρτη έντεκα το μεση
μέρι, να μου μεταφέρει ένα μήνυμα του Γιάννη Κοντού, προτού
καν προλάβει να μιλήσει, ξέρω περί τίνος πρόκειται.
Ακολουθούν τρεις αλλόφρονες μέρες και νύχτες που φίλοι,
γνωστοί, λογοτέχνες και μη, συνωστίζονται, έξω από την Εν
τα τική . Εκτός από τους οικείους του οι πιο στενοί του, ο Κον
τός, ο Παπαδημητρακόπουλος, ο Πατσιύνης, ο Γιώργος Σουσούρας, η Ερμιόνη Ηλιάδου, αλιονίζουν ψάχνοντας για αίμα.
Καθόμαστε έξω από το κέντρο αιμοδοσίας, ο Κοντός κι εγώ,
κα ι βλέπω για πρώτη φορά το Γιάννη να κλαίει. Α λλοι πολλοί,
επώνυμοι κ ι ανώνυμοι ανεβοκατεβαινουν σ’ αυτό το παμπά
λαιο νοσοκομείο κα ι πρώην σανατόριο, διασχίζοντας την αλέα
με τα δέντρα και τις σκοτεινές υπόγειες αίθουσες όπου καρα
δοκεί κα ι υψώνεται η μυρουδιά της φορμόλης. Το σώμα του φί
λου βρίσ κεται στην Ε ντατική, σχεδόν απέναντι στους καμπινέδες —άλλο «ξεσκάτω μα» κ ι αυτό...— μισόγυμνο με σωλη
νάκια που του φράζουν τα ρουθούνια, γαγγραινιασμένο χτυπη
μένο από το μικρόβιο Φουρνιέ, όπιος μας εξηγούν οι γιατροί.
Α μέλεια νοσοκομειακή ή όχι, οι γιατροί της Ε ντατικής δίνουν
γενναία τη μάχη, κ ι οι συγγενείς μαζί με φίλους και απλούς α
ναγνώστες που ολοένα συνάζονται, βοηθούνε θα 'λεγες κ ι αυ-
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τοί να κρατηθεί η τόση δα κλω σ τιτσα απ' οπού κρέμεται η ζωη
του. Ι ο βράδυ της Παρασκευής, παρέα με τον Ν ίκο Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Μπρουνια, σε μα/ ταβέρνα της Φωκιωνος πίνουμε και μεθάμε.. Μονο «το θα να τ ο θάνατον πατήσας», που δεν ψυλ/.αιιε.
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Το Βλέμμα και ίο Είναι
στην ψύχωση

Φ ϋ Ι Ι Ι Ι KAI I I Λ Λ111li.

II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Γ11Σ
AI ΙΟΙ ΙΡΟΣΩΙΙΟΙΙΟΙΜΣΙΙΣ
Σ'ΓΙ I ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Την άλλη μέρα, Ια β β α το 13 του μηνος. I Ιεριμενω απο στιγ
μή σε στιγμή τον Κώστα Γαχτσή να περάσει με το αυτοκίνητο
του να με πάρει. Δύο το μεσημέρι, το τηλεφ ονο βροντά. Ο Γαχτσης μαθαίνει το νέο σπίτι μου και βάζει γοερες κραυγές που
ξεσηκώνουν την π ολυκατοικία. «Γαμω το», λέει μέσα σε κλή
ματα, «γιατί αυτός, α ό ικα αυτός!». Εμένα τα ματια μου στε
γνά. Ούτε στην κηδεία του πατέρα μου δεν μπόρεσα να κλαψω.
Τελευταίες στιγμές, στο προαύλιο του νοσοκομείου. Ο Βασι
λης Διοσκουρίδης, με το παλτό ριγμένο στους ωμούς κι ένα
μεγάλο μαύρο κασ κόλ που τον τυλίγει σαν αράχνη, φέρνει δι
πλωμένα τα ρούχα του μακαρίτη. Κι ακόμα ο νεαρός φιλόλο
γος, και φίλος του των τελευταίω ν χρόνων, Κώστας Καφαντάρης, κρατα ένα φάκελο με την ιδιόχειρη διαθήκη που ο Ιωαννου του εμπιστεύθηκε λίγες μέρες πριν πεσει σε κώμα. Κανείς
δεν ξέρει τί περιέχει. Γ ια τα αγαθά του δεν νοιαζόμαστε. Για το
ανέκδοτο έργο, όμως, που άφησε, όλοι συμφωνούμε πως πρέ
πει να δοθεί στα χέρια μιας επιτροπής άξιω ν ανθρώπων που να.
το διαχειρισ τεί με σεβασμό, κ α ι χωρίς λογοκρισίες, σύμφωνα
με το πνεύμα ελευθερίας που χαρακτήριζε τον συγγραφέα.
Πριν φυγο) από το νοσοκομείο, πλανιέμαι στους διάδρο
μους, γυρεύοντας τον νεκροθάλαμο. Από κάποιο παράθυρο
που δίνει σε αυλή, βλέπω μέσα από τζάμια που διαθλουν τον ή
λιο, σαν μέσα σε κλίβανο που κα ίει με τεράσ τιες φλόγες, το
σώμα του φίλου μου γυμνό. Το πλένουν με κρασί και ετοιμά
ζονται να το ντύσουν. Γύρω του άνθριοποι με λευκές στολές
και σ τόματα σφραγισμένα μ' επιδέσμους, το περιποιούνται. Εί
ναι νέοι άνδρες και χεροδύναμοι, και ίσιος αυτό, σε μια στερνή
αναλαμπή, μου δίνει για λογαριασμό του ενα αίσθημα ανακού
φισης.

Γην Κυριακή J4 του μηνος, το τηλέφωνο μου που ολη την ε
βδομάδα άναψε, σωπαίνει ξαφ νικά. Μουδιάζουν τα καλώδια
και τα τηλεφω νικά νεύρα νεκρώνουν. Η κα κο κα ιρ ία της Δευ
τέρας 18 Φεβρουάριου — μέρα της κηδείας του— ματαιώνει
την πτήση του αεροπλάνου, κι ενδ) στην Αθήνα με παγώνει μια
περίεργη κουφόβραση, στη Θ εσσαλονίκη βράζει η χιονοθύελ
λα, σαρώνοντας το σώμα του και το απολυμαίνει. Κι ενω νιωθω τη σήψη να έρπει γύρω μου, ξαφνικά βλέπω τον Ιωάννου να
υψώνεται μπρος μου, μου γελά και κάνει το σημείο του σταυ
ρού. Ηικοσιμία Φεβρουάριου. Πάνε δ εκά ξι χρόνια.
Αθήνα, 21.2 !

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
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Α πό το χάος στο χαρτί
«Και τα κείμενα πράγματα είναι »
Γ ιω ρ γο ς Ιωαννου
«Η γνώση ήταν εκείνο που μέτραγε... Όχι η αφηρημένη γνώση που σ' αυ

τήν ο δρ. Φόρεστερ ήταν τόσο πλούσιος, οι θεωρίες που δελεάζουν κά
ποιον με τη φαινομενική τους ευγένεια, με τις υπερβατικές αρετές τους,
αλλά η λεπτομερής, γεμάτη πάθος, μικρή και τετριμμένη ανθρώπινη γνώ
ση ».
Γκραχαμ Γκρην
Καθόλου παράξενη η τάση του Γιώργου Ιωαννου, τα τελευταία
χρόνια, σ' αυτό το είδος κειμένω ν που άλλο τε τα έλεγαν χρονι
κά κι αργότερα έπαψαν να τους δίνουν σημασία. Ιδιαίτερα η
λογοτεχνική παραγωγή της δ εκα ετία ς του 70 απέφυγε τη λε
πτομέρεια, το σ υγκεκριμένο, σαν το διάβολο: να γιατί δεν έ
χουμε αυτή τη στιγμή ούτε ένα κείμενο για τη ζωή μέσα στα
κόμματα, ανάλογο μ ’ αυτό που έγραψε ο Γιώργος Ιιοάννου για
τις χριστιανικές οργανώσεις κ α ι τα κ α τη χ η τικ ά στην περίοδο
της κατοχής κ α ι του εμφυλίου κα ι που περιέχεται στην «ΙΙρω τεύουσα των προσφύγων».
Θα τολμούσα να χαρακτηρίσω το κείμενο αυτό σαν το ση
μαντικότερο γραπτό που διαθέτουμε σήμερα για να κ α τα λ ά 
βουμε χίλια δυο πράγματα για τη ζωή κ α ι τους ανθριόπους γύ
ρω μας —κι αυτό συνέβη επειδή ένας άνθριοπος αποφάσισε ε
πιτέλους να μιλήσει προσωπικά για τη συνάντησή του με κ ά τι
που τον ξεπερνούσε: συνήθως γίνετα ι το αντίθετο, οι άνθριυποι
που γράφουν προσπαθούν να περιγράφουν γενικό τη τες για να
αποφύγουν αυτό που απασχολεί τους ίδιους, αρνουνται να εγκαταλειφθούν στον εαυτό τους κ α ι στο σώμα τους, με δυο λό
για αρνούνται να γράψουν ως σ ώ μ α τ α π ο υ θ υ μ ο ύ ν τ α ι και κ α τα 
φεύγουν συχνά σε εκθέσεις ιδεών. Δυστυχίας, αυτή η «γραμμή»
έχει κυριαρχήσει στην πρόσφατη λογοτεχνική παραγωγή —να
γιατί νομίζουμε ό τι ξέρουμε πολλά για το λόγο, τη γραφή, κ τλ.,
ενώ δε σκαμπάζουμε γρι για την ίδια τη ζωή μας.
Ο Ιωάννου προσπάθησε να κάνει το αντίθετο: να εγκαταλειφθεί στις γνώσεις, τις μυρουδιές, τις χειρονομίες, τις αισθήσεις
κάθε είδους που το παρόν ή το παρελθόν τ ο υ ε π έ σ τ ρ ε φ ε , γι' αυ
τό η γραφή του είναι γρήγορη σαν αναπνοή ή αργή σαν βόλτα,
πάντως σίγουρα είναι μια γραφή σω ματική, χωρίς ίχνος λεξιλαγνείας. Τα γραπτά του είναι ερω τικά, κυρίως για τί είναι ερω
τευμένα με οτιδήποτε π ι ά ν ε τ α ι ανάμεσα σ τις λέξεις, τις προτά
σεις, τις παραγράφους. Το «πεζογράφημα» ο ικο δ ο μ είτα ι σαν
μια παγίδα που στήνει ο συγγραφέας στον ίδιο του τον εαυτό,
ώστε να αποτυπωθούν εκ εί τα ίχνη ενός σ ώ μ α τ ο ς π ο υ θ υ μ ά τ α ι
κ α ι α ι σ θ ά ν ε τ α ι . Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο: η γραφή μοιά
ζει λίγο με την παράξενη αυτή τελετή που γίνεται σ' ενα αστυ
νομικό τμήμα την ώρα που σου βουτάνε το δάχτυλο στο μελάνι
—το σκοτεινό αποτύπωμα που προκύπτει δίνει μια ασύλληπτη
και σχεδόν τραγική διάσταση στις απολήξεις των άνιυ άκρων
σου, κά τι που δεν το είχες φαντασθεί ποτέ μέχρι εκείνη τη σ τιγ

τ(ον και τιον βλεμμάτων. Ο Γιώργος Ιωαννου έκανε αυτό ακρι
βώς, να για τί διαβάζοντας το κείμενό του κανείς δεν παραξε
νεύεται πώς ενα αμήχανο παιδί μπόρεσε να συνδυάσει τη λα
τρεία του για το ΕΑΜ με τη γοητεία που εξασκουσαν πάνω του
οι ρήτορες των κατηχητικώ ν, την πίκρα του για τη διαγραφή
του από τις χριστιανικές οργανιυσεις επειδή υποστήριζε οτι ο
πόλεμος ήταν εμφύλιος με τη συγκίνησή του όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του κατηχητή (κα ι αργότερα χουντικού αρχιε
πίσκοπου) Αεωνίδα Παρασκευόπουλου. Το παιδί αυτό, γρά
φοντας, οδηγήθηκε'απ' το σώμα του, εμπιστεύθηκε το κουτάλι
του, γ ι' αυτό μπόρεσε να μας παραδώσει ο λ ό κ λ η ρ ο ένα κομμά
τι της ζωής. Τα κουρελάκια της μνήμης που η γραφή φέρνει
στην επιφάνεια δεν μπορούν να ενοποιηθούν τεχνητά ή να ανα
ζητήσουν το νόημά τους σ' ένα χώρο ιδεών. Ετσι, η γραφή που
αρχίζει σαν εξομολόγηση παίρνει τελικά την όψη μιας ιερής τε
λετής.
Το ίδιο συνέβη και με τα κείμενα του Γιώργου Ιιοάννου, για
τη Θεσσαλονίκη: η πόλη, οποιαδήποτε πόλη, εχει προκόψει
— και προκύπτει συνεχώς— απο τις επιθυμίες τιον σιομάτιον
που τη δια-σχίζουν. Με τον ίδιο τρόπο ένα κείμενο δέν είναι τ ί
ποτα άλλο από μια π ό λ η λ έ ξ ε ω ν που ο συγγραφέας, λειτουρ
γώντας σαν ένα είδος προνομιούχου κάτοικου, αναλαμβάνει
να οργανώσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Θα τα καταφέρει
ή θα γίνει κι αυτός σαχλός όπως το ρυθμιστικό σχέδιο; Νομίζω
ότι ο Γιώργος Ιιοάννου έδωσε την απαντησί): οσο ο συγγραφέ
ας υποκύπτει σ' αυτα στα οποία αναφέρεται, τόσο καταφέρνει
να γίνει εκφραστικός, όχι να οργανώσει κάτι, αλλά να χαράξει
τη δική του διαδρομή μέσα σ' αυτό το κάτι. Οι πόλεις όπως και
οι λεξεις απαιτούν το σεβασμό μας: είναι ότι περισσότερο μπο
ρούμε να κάνουμε ζώντας ή γράφοντας. Πολλές φορές μάλι
στα ο σεβασμός ενός κατοίκου ή ενός λογοτέχνη προβάλλει
καίριος: « Η γ ρ α φ ο μ η χ α ν ή δ ε ν σ ο υ ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α ζ ω γ ρ α φ ί σ ε ι ς τη
λ έ ξ η , να μ ε τ ά σ χ ε ι ς κ α ι μ ε τις κ ιν ή σ ε ι ς σ ο υ σ τ η ν α ν ά κ λ η σ ή της.
Δ ε ν σ ο υ ε π ιτρ έ π ε ι να θ υ μ η θ είς μ ε τ η ν κ ίν η σ η , κ α θ ώ ς γ ρ ά φ εις
μ ια λ έ ξ η ,

να κ ά ν ε ις σ υ ν ε ι ρ μ ο ύ ς κ ιν η τ ικ ο ύ ς ,

να θ υ μ η θ ε ίς μ ε τ ο

. σ ώ μ α σ ο υ , ν α σ ύ ρ ε ι ς α κ ό μ α κ α ι μ ε τ η μ υ ϊ κ ή σ ο υ δ υ ν α τ ό τ η τ α , τ ις
λ έξεις,

τ ις φ ρ ά σ ε ις , τις π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς , α π ό τ ο χ ά ο ς σ τ ο χ α ρ τί.

Το ξέρ εις π ω ς

υ π ά ρ χ ο υ ν α ρ κ ετο ί π ου γ ρ α φ ο υ ν κ α τευθ εία ν σε

γρ α φ ομ η χ α νή και μ ά λ ισ τα ορ ισμ ένοι α π ' α υ το ύ ς ενα β ρ ύ νο ντα ι
για τ ο κ α τ ό ρ θ ω μ ά τ ο υ ς , ε ν ω θα έ π ρ ε π ε να τ ο π α ρ α σ ι ω π ο ύ ν , γ ια 

μή·

τί π ρ ο δ ί δ ε ι α ν ι κ α ν ό τ η τ α κ α ι κ α κ ο γ ρ α φ ί α , π ρ ά γ μ α π ο υ έ χ ε ι α ν τ ί 

Το παιδί που πηγαίνει στη διάρκεια της κατοχής στο κ α τη 
χητικό, μ ' ένα πιάτο στην τσ άντα, οπλισμένο με το κουτάλι
του, κυνηγάει μια γεύση, είναι υπνωτισμένο απ' αυτά που γί
νονται την ώρα που τρώ ει γύρω του.
Πηγαίνει για να φάει κ ι ε κ εί αρχίζει μια ολόκληρη περιπέτεια
ζωής που περιλαμβάνει φωνές, βλέμματα, τελετές, ιδέες, α κ ό 
μα κι εναν εμφύλιο πόλεμο. Το παιδί όμως που θα μεγαλωσε.ι
και θα κ ά τσ ει να γράψει γ ι' αυτά ποτέ δεν θα αποδώσει την α 
λήθεια τους αν δεν ξαναπάρει το πιάτο και το κουτάλι, αν δεν
κυνηγήσει γράφοντας τον απόηχο αυτών τιον γεύσεων, τιον φυ-

κ ρ ισ μ α και σ τ ο χ α ρ α κ τή ρ α . Ν ο μ ίζ ο υ ν ί σ ω ς οι κ α η μ ένοι, ό τι έτσ ι
γ ί ν ο ν τ α ι μ ο ν τ έ ρ ν ο ι , ό π ω ς οι Α μ ε ρ ικ ά ν ο ι, π ο υ γ ρ ά φ ο υ ν μ υ θ ι σ τ ο 
ρ ή μ α τα σ τ η γ ρ α φ ο μ η χ α νή και σ τ α κ ομ π ιο ύ τερ ες, μ α σ ώ ν τ α ς τσ ί
κλες,

π ίν ο ν τ α ς μ π ίρ ες και α κ ο ύ γ ο ν τ α ς μ ουσ ικ ή .

Ό χ ι! το μ ο ν 

τ έ ρ ν ο γ ρ ά ψ ι μ ο π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ η β ί ω σ η κ α ι τη σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι η σ η τ ο υ π λ έ γ μ α τ ο ς τ η ς ζ ω ή ς σ ο υ κ α ι α π ο τ ο τ α λ έ ν τ ο σ ο υ να
τα ε κ φ ρ ά σ ε ι ς . Λ ε ν ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ο τ ι ς γ ρ α φ ο μ η χ α ν έ ς ο ύ τ ε τ ο μ ο ν 
τέ ρ ν ο τ ω ν θ ε μ ά τω ν . Α υ τ ό το τελ ευ τα ίο εχει π ο νη ρ ή σ χ έ σ η μ ο ν ο
με

τη ν εμ π ο ρ ικ ό τη τα

π εις ό τ ι δ ε ν ε ξ α ρ τ ά τ α ι

κ α ι τις τ η λ ε ο π τ ι κ έ ς σ ε ιρ έ ς .

ούτε

ΙΙερ ιττό

και α π ο τ ο γρ ά ψ ιμ ο μ ε το ν έ ρ ’ "

vak

(Α π όΙ
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Σκόρπιες σκέψ εις μπροστά στη σορό
του Γιώργου Ιω άννου
του Γιώργου Αράγη

Αυτή την εκκλη σ ία τη θυμάμαι — μόνο που τό τε δεν υπήρχαν
οι ρωγμές τις οποίες προκάλεσε ο σεισμός, ούτε τα αντισ τηρίγ
ματα κ ι οι σκαλωσιές που τοποθετήθηκαν για τις επιδιορθο)σεις. Τότε ήταν μια μέρα ανοιξιάτικη γεμάτη ήλιο, ενώ σήμερα
έχει συννεφιά, φυσάει αέρας, κάνει κρύο κα ι χιονίζει. Θυμάμαι
τη φωνή του, καθώς περιδιάβαζε το χώρο, και τις χειρονομίες
του: έδειχνε και ταυτόχρονα σχολίαζε τις διαστάσεις με συνα
φείς αναφορές στην ιστορία, τους όγκους, τις εικόνες και τις
φωτοσκιάσεις. Τώρα η φωνή του, όχι τόσο καθαρή, μπ λέκεται
με τους ψαλμούς της νεκρώσιμης ακολουθίας, τους μικροθορύβους και το ασταμάτητο κλαμα της Ερμιόνης Ηλιαδη, και
του Γιάννη Πατσώνη που είναι δίπλα μου. Κι όμως αισθάνομαι
κάπως έξω απ' όλα αυτά. Το αιφ νιδιασ τικό γεγονός του θανά
του του το σκέφτομαι σχεδόν μηχανικά. IIάω να το συλλάβω,
να το κάνω κυρίαρχο αίσθημα της στιγμής και συνεχώς μου
διαφεύγει. Ό ,τ ι κυριαρχεί μέσα μου είναι η αίσθηση του ζω ντα
νού ανθρώπου. Την ξέρω αυτή την αδυναμία μου να συνειδητο
ποιήσω κατά βάθος το θάνατο προσφιλίόν προσώπων αμέσιος
κα ι οργανικά. Έ τσ ι κα ι τώρα: δεν ωφελεί να επιμένω να κ α τα 
νοήσω και να δεχθώ, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, τον ξαφ
νικό του θάνατο. Θα 'ναι υποθέτω κ ά τι που συμβαίνει σε πολ
λούς.
Η σκέψη όμως ποτέ δεν ησυχάζει. Χιορίς ουσιαστικά καμιά
αναστολή από την ιερότητα της ώρας, θέλει να ψάξει, να δια
κρίνει, να ρωτήσει. Οσοι, με τον ένα η τον άλλο τρόπο, τον
γνώρισαν από κοντά ως λογοτέχνη, πόσο μπορούν δίπλα στο
φερετρό του να ξεχωρίσουν τον άνθρωπο απο το έργο του; Ό 
λος αυτός ο κόσμος δεν είναι συγγενείς του. Η τιμ η τικ ή φρου
ρά, τα στεφάνια και τα ψηφίσματα είναι για τον πνευματικό
άνθρωπο, προπάντων για το λογοτέχνη, δηλαδή το έργο του.
Είναι ωστόσο τόσο ζωντανή η παρουσία του, τα πάθη, και τα
φερσίματα, τα δικά του αλλά και τα δικά μας αναγκασ τικά,
ώστε το έργο του να συμφύρεται μαζί τους. Οσοι μιλούν αυτές
τις μέρες και για πολύ καιρό ακόμη για το λογοτεχνικό του έρ
γο μιλούν ή θα μιλούν σα να ναι ζωντανός. Το ίδιο βέβαια και
για το πρόσωπό του.
Τι έφ ταιξε κα ι πέθανε τόσο νωρίς και τόσο αναπάντεχα; Η 
ταν να γίνει, λέει, μια απλή εγχείρηση προστάτη. Μ ια απλή εγ
χείρηση η οποία παρουσίασε μετεγχειρητική επιπλοκή με αποτέΛΐ.σιια να πάθει σηψαιμία. Κάπιυς έτσι. Π ολλές απορίες και
πολ/ <· ηοπήματα —εννοώ φ ιλικά και ανυπόκριτα, όχι από ανεξιγ κ' ϊ ΐ · προθέσεις κάποιων δημοσιογράφων. Ή τ α ν τόσο
απλα - r p " y ii" ra; Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, όσο ξέρα), ο
Ιωάννου
ί.κι/νε διακοπές. Πριν από οχτώ χρόνια, αν θυμά
μαι καλά, παρουσίασε αιματουρία. Γότε άρχισε να κάνει τα 
κτικό τερ η ζωή κα ι κατάφερε να χάσει κάμποσα κιλά βάρος.
Αργότερα ξεθάρρεψε, άρχισε πάλι την κουραστική δουλειά,
ξαναπήρε βάρος κα ι ζούσε όπως πρώτα. Πριν από αρκετούς
το «Lie Εαιηόν», στην / ίρ(οτι:νοι>σα τα)ν προαφόγιαν, σελ.
243).
Ο συγγραφέας είναι, λοιπόν, κάποιος που πρεπει να εγκαταλεκρθεί σ' ενα γραπτό τα ξίδ ι με πυξίδα το σώμα του. Γότε το α 
ποτύπωμα εμφανίζεται και είναι πάντα το δικό του, τίποτα το
«α ντικειμενικό» δεν υπάρχει σ' αυτή την πορεία που ωστοσο,
άλλο σκοπό δεν εχει απο το προσιοπικο και το συλλογικό βίω
μα. Το ίδιο πρέπει να κάνει κι αυτός που θελει να γνωρίσει κο-
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μήνες κ ά τι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του. Κι όταν η κατά
σταση έγινε δυσβάσταχτη αποφάσισε επιτέλους να εξεταστεί.
Επιτέλους, αλλά καθυστερημένα. Οι για τρ οί μίλησαν αρχικά
για καρκίνο του προστάτη. Λεν ήταν καρ κίνος, απλώς είχε
κσ τα κράτηση ούρων εξα ιτία ς του προστάτη. I ου βάλαν καθε
τήρα για να φεύγουν τα ούρα κι ένκοσε καλύτερα. Αλλά η λύση
του καθετήρα ήταν προσωρινή κ ι έπρεπε να εγχειριστεί. Έπρε
πε να εγχειριστεί, δεν υπήρχε άλλος τρόπος θεραπείας. Το κα
λύτερο, για όποιον φτάνει στο χειρουργικό κρεββάτι, είναι να
είναι όσο το δυνατό βιολογικά κ α ι ψυχολογικά ακμαίος. Ο Ιω
άννου δεν ήταν. Βρισκόταν σε κατάσ τασ η πνευματικής και
σω ματικής υπερκόπωσης, τα νεφρά του είχαν ως ένα βαθμό
βλαφτεί κ α ι το αμυντικό του σύστημα φυσικά δε βρισκόταν σε
εξα ιρ ετικό επίπεδο. Το καλύτερο θα ήταν να τα παρατήσει όλα
για μερικούς μήνες κ α ι να μπει σ' ένα νοσοκομείο, ώσπου να
συνέλθει όσο γινόταν πιο πολύ. Το απ έκλεισε ο ίδιος επίμονα
κα ι σχεδόν π εισ ματικά. Για μια απλή εγχείρηση τ ι χρειάζονταν
όλα τούτα; Έ τσ ι, όταν έγινε τελ ικ ά η εγχείρηση κ α ι ήρθε η με
τεγχειρητική επιλοκή —επιπλοκή ούτε απίθανη ούτε πρωτοφα
νής— ο οργανισμός του αντέδρασε ασθενικά. Κι όταν μπήκε
στη μέση η σηψαιμία τα πράγματα έγιναν από τη μια στιγμή
στην άλλη δραματικά. Κι όμως ήταν ζήτημα ωρών, κάτω από
την πλημμύρα των αντιβιω τικώ ν, να κερδηθεί η μάχη, όταν τα
νεφρά σ ταμάτησαν να λειτουργούν κ α ι όλα τέλειωσαν.
Από τι πέθανε ο Ιωάννου; Η πιο απλή απάντηση είναι να πει
κανείς από μ ετεγχειρ ητική επιπλοκή. Εχει συμβεί σε πολλούς
εγχειρισμένους. Δεν είναι παράξενο. Εντούτοις, η ατυχία της
μ ετεγχειρητικής επιπλοκής στην περίπτωσή του, θα πρέπει να
συσχετιστεί με τον τρόπο που ζούσε τα τελευτα ία χρόνια. Χρό
νια υπερέντασης κ α ι υπερκόπωσης. Έ γραφ ε όλο κα ι πιο πολύ,
διάβαζε κα ι παρακολουθούσε την επ ικςιιρότητα, έπαιρνε μέ
ρος στη λογοτεχνική κίνηση κα ι ξοδευόταν κα τά τρόπο εξον
τω τικό. Αντιδρούσε προς κάθε κατεύθυνση.
Η ταν υπερευαίσθητος για ό ,τι τον αφορούσε κ α ι ζούσε κα
τάμονος. Π ερ ισ τα τικά που σ ’ άλλους θα προκαλούσαν το χα
μόγελο, ή έστω το πικρό σχόλιο, αυτόν τον αναστατώναν. Ό 
ταν αισθανόταν ό τι τον αδικούν θιγόταν κ α ι συμπεριφερόταν
σα να τον είχε βρει μεγάλο κα κό . Και τις φ ιλ ικ ές γνώμες τότε,
γνώμες για μετριοπάθεια, τις θεωρούσε σχεδόν εχθρικές. Υπε
ρευαισθησία κ α ι μοναξιά μέσα σ' ένα πνευματικό κλίμ α ωστό
σο, όπου η ιδιοτέλεια κ α ι η συμπαιχνία βρίσκουν πρόσφορο έ
δαφος να ευδοκιμούν. Το παιγνίδι αυτό της φθοράς το ήξερε.
Κι εντούτοις δε φυλάχτηκε. Ή τ α ν άνθρωπος προπάντων θυμικός. Σ ’ όλα τα π ερισ τατικά που τον αφορούσαν, σ ’ όλες τις
προκλήσεις, αντιδρούσε παθιασμένα κ α ι άμετρα. Κ ι αυτά με
τον καιρό πλήθαιναν. Πόσα αποθέματα αντοχής διαθέτει ένας
άνθρωπο;, πόσο μπορεί να ξοδευτεί, όταν έχει μπλέξει έτσι και
δεν οικονομεί τις δυνάμεις του; Και ποσο ανεύθυνος τελικά είλά μια πόλη: πρέπει να αφεθεί να τον παρασύρει, να τον οδηγή
σει εκείνη κάπου. Η ματιά του θα της διόσει νόημα. Γράφοντας
για τη Θ εσσαλονίκη, παραδομένος σ' αυτήν, ο Γκοργος Ιωάν
νου έδιοσε ένα νόημα στη συνάντησή του με τα ζιυντανα ίχνη
2.300 χρονιάν κι αυτός ήταν ο τρόπος που διάλεξε για να αγαπήσει τον καθένα απο εμάς, δίνοντας νόημα σ αυτό το δύσκο
λο παρόν που αποτελεί κάθε ανάγνωση.

Χρήστος Βακαλόπουλος

ναι, α νεξάρ τη τα από την ιδιοσυγκρασία του, ο τρόπος που έ
χουμε οργανώσει κ α ι αναδεχθεί τη λογοτεχνική μας «αγορά»;
Εννοώ πόσο ανεύθυνος είναι για την πνευματική κα ι βιολογική
φθορά του Ιωάννου:
Α ναρω τιέμαι αν κ α ι ως πιο σημείο είχε επίγνωση της λογοτε
χνικής α ξία ς του. Ευθέως, όσο ξέρω, δε μιλούσε για την αξία
του έργου του. Αφηνε ωστόσο την εντύπωση, κυρίως με τον
τρόπο που μιλούσε για το έργο σύγχρονων κα ι μη ομότεχνών
του, πως είχε μάλλον εξα ιρ ετικ ή ιδέα για τα γραφτά του. Μ ο
λαταύτα, ήταν φανερή μια ορισμένη αντίφαση. Θέλω να πω ότι
υιοθετούσε γενικά σαν α ξιο λο γικό κριτήριο για τη δουλειά του
τη δημόσια γνώμη. Οσο ανέβαινε η δ η μ ο τικ ό τη τά του, όσο
προβαλόταν, τόσο έδειχνε να πιστεύει περισσότερο στην αξία
της δουλειάς του. Πώς είχε αποδεχτεί ένα τέτο ιο κριτήριο, έ
στω κα ι περιορισμένα, ένας άνθρωπος που είχε σαφή ιδέα της
αξίας του; Κ αι πώς επηρεαζόταν τόσο πολύ από το τι λεγόταν
στη λογοτεχνική μας πιάτσα για το έργο του; Κι ακόμη: πώς έ
νας άνθρωπος που τον πλήρωναν τόσα βιώ ματα δεν αισθανό
ταν αυτάρκης κ α ι ήρεμος μπροστά σ τις θετικές ή αρνητικές
γνώμες που έφταναν στη δημοσιότητα; Και για τί να τρέχει να
δίνει συνεντεύξεις με κάθε ευκαιρία κα ι προς κάθε κατεύθυν
ση; Γιατί να δημοσιεύει κείμενα γραμμένα στο γόνατο και να
γράφει κάποτε πράγματα που δεν τα πίστευε; Παράξενες α ντι
φάσεις για ένα λογοτέχνη τόσο ταλαντούχο. Αμφέβαλε τάχα ό
τ ι ήταν το πιο αξιόλογο μεταπ ολεμικό τά λα ντο στην πεζογρα
φία μας, ώστε να ανησυχεί κ α ι να ταράζεται για τα λόγια του
τάδε κριτικού ή δημοσιογράφου; Θα πρέπει να πω (οστόσο πως

από την πλευρά της λογοτεχνικής κρ ιτική ς δε αισθανόταν α
σφαλής. Αν σκεφτούμε ό τι μέχρι σήμερα έχουν ουσιαστικά
γραφτεί για τον Ιωάννου μόνο αρνητικά σημειώματα, χωρίς ι
διαίτερες αξιώ σεις κρ ιτική ς, δεν είναι πολύ περίεργο που δεν
αισθανόταν ασφαλής. Ως τη στιγμή αυτή ό,τι καλύτερο έχουμε
από την πλευρά της κρ ιτική ς για την πεζογραφία του είναι ένα
μικρό, αναλυτικό, κείμενο του Α. Κοτζιά στο περιοδικό «Η συ
νέχεια» για τη «Σαρκοφάγο». Η δυσαναλογία που υπάρχει α
νάμεσα στο έργο του —το εκ λ εκ τό του μέρος έστω— κα ι στην
κ ρ ιτική του αντιμετώπιση είναι τουλάχιστο αποκαρδιωτική.
Δεν πέθανε σε νεαρή ηλικία. Το κύριο έργο του ασφαλώς το
έχει δώσει. Κι όμως, μετρώντας ληξιαρχικά τη ζωή του, πέθανε
αρκετά νέος. Α ν έρχονταν διαφορετικά τα πράγματα, αν είχε
βγει έγκαιρα από το φαύλο κύκλο της επικαιρότητας, όπου
κερδίζουν οι δεξιοτέχνες των παρασκηνίων και της πολιτικής,
αν είχε αποσυρθεί για λίγα χρόνια από το προσκήνιο, αν δεν
παρουσιαζόταν η μετεγχειρητική επιπλοκή αν... αλλά δεν έγι
νε έτσι. Εφυγε ξαφνικά και μας άφησε να κάνουμε μάταιες υ
ποθέσεις.
ΥΓ: Γράφοντας βιαστικά αυτές τις πρώτες σκέψεις για το θά
νατο του Ιωάννου ίσως νομιστεί πως στο κείμενο υπάρχουν θελημένες αιχμές για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό χ ι, όσο μπορώ
να ελέγχω τον εαυτό μου, δεν υπάρχουν. Η ώρα του θανάτου εί
ναι προπάντων ώρα συγγνώμης. Κι αυτή τη σημασία φαντάζο
μαι πως είχε η παρουσία του κ. Μαρωνίτη στην κηδεία του
—όχι για τον Ιωάννου αλλά για μας τους ζωντανούς.
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Διηγήματα.
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Πεζογραφήματα.
Ομόνοια, 1980 (1980). Πεζογράφημα.
Επιτάφιος Θρήνος (1980). Διηγήματα.
Κοιτάσματα (1981). Πεζά κείμενα.
Πολλαπλά Κ ατάγματα (1981).
Πεζογραφήματα.
Εφήβων κα ι Μη (1982). Πεζά κείμενα.
Εύφλεκτη Χωρά (1982). Πεζά κείμενα.
Καταπακτή (1982). Πεζογραφήματα.
Η πρωτεύουσα των προσφύγων (1984).
Πεζογραφήματα.
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Ηλιοτρόπια (1954).
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Θέατρο:
Το αυγό της κό τα ς (1981).
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«Θέατρο».

Λαϊκός Λόγος - Μελέτες:
Τα δ ημ ο τικά μας τραγούδια (1966).*
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ίδιον):
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Στίχοι:
Κέντρο Διερχομένων (1982). Σε μουσι
κή Νίκου Μ αμαγκάκη.

Κείμενα πρωτοδημοσιευμένα
στο ΑΝΤΙ:

Μ αγικά παραμυθία του ελληνικού λα
ού (1966).
Παραλαγές (1970).
Καραγκιόζης - Τόμοι 3 (1971-1972).
Παραμύθια του λαού μας (1973).
Αλεξάνδρεια 1916. Ημερολόγιο Φίλιπ
που Δραγούμη (1984).

Μεταφράσεις:
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Στρατω νος Μούσα Π αιδική (1980).
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* Στο μικρό αυτό επ ικαιρικό αφιέρωμα βοήθησε ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος.

• Απάντηση σε έρευνα για τον Α αίκό
Π ολιτισμό (1976), τχ. 42.
• Σκέφτομαι τον πατέρα μου (1979),
τχ. 120
• Το «Α Μ Φ Ι» (1979), τχ. 126
• Μαδέρια στο πέλαγος (1980), τχ.
142
• Και πάλι τα ανθρώπινα δικαιώ μα
τα (1980), τχ. 152
• Θεσσαλονίκη - Αθήνα, Μ ια ερωτι
κή σύγκριση (1980), τχ. 155
• Το κοινό των Θεσσαλονικέων και
τα κοινά (1980), τχ. 164
• Κυμαινόμενοι (1981), τχ. 188
• Ο πεζογράφος Β. Αούλης (1983),
τχ. 222
• Το πάρκο της Δικαιοσύνης (1983),
τχ. 237
• Ο Ιρανί, ο Διβάνι κ ι ο Γιουνανί
(1983), τχ. 250

ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ II
ΕΡΤ: «Μπαίνεις από μπροστά
— βγαίνεις από πίσω»

Το «κόψιμο» της μετάδοσης της συναυλίας του Μ ίκη Θεοδωράκη από την ΕΡΤ-2 την περασμένη Δευτέρα, παρά το γεγονός
ό τι ήταν προγραμματισμένη και είχε μαλιστα αναγγελθεί και
στη «Ραδιοτηλεόραση», δημιουργεί διπλό π ολιτικό θέμα. Είναι
μια ενέργεια άμεσης π ολιτικής παρέμβασης, στο πρόγραμμα
της τηλεόρασης και μια επέμβαση η οποία ισοδυναμεί με ωμή
λογοκρισία, όσο και αν ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γ. Γσουγιόπουλος πρόβαλλε τη θέση της «αναβολής» της μετάδοσης, για να
απαλύνει προφανώς τις δυσάρεστες επιπτώσεις απ' αυτή την ε
νέργεια. Αποτελεί όμως και στοιχείο μιας νοοτροπίας που αν
επεκταθεί δεν είναι τίποτε λιγότερο από την εφαρμογή στην
πράξη μιας αντίληψης ιδιοκτησίας τιον μέσιον μαζικής ενημέ
ρωσης, επικίνδυνης και για τη δημοκρατία αλλά και για τους
θεσμούς που στηρίζουν τη δημοκρατία και την ελεύθερη δ ια κ ί
νηση ιδεών κα ι απόψεων.
Το «ολίσθημα», όμως, είναι βαρύτατο αν αληθεύει ότι η μα
ταίωση σχετίζεται όχι μόνο με συγκεκριμένες αιχμές αλλα και
με το γενικότερο π ολιτικό μήνυμα του συγκεκριμένου έργου
του Μ. Θεοδωράκη. Για τί δεν είναι μόνο ότι παραπέμπει άμε
σα σε άλλες εποχές, αλλά εκφράζει το ίδιο σ κο τα δ ισ τικό πνεύ
μα, σε θέματα στα οποία έπρεπε να υπάρχει κα ι ευαισθησία και
διαφορετική αντιμετώπιση από μια κυβέρνηση που θέλει να αυτοονομάζεται σοσιαλιστική.
Η απαγορευτική λογοκρισία στον Μ ίκη Θεοδωράκη γίνεται
ακόμα πιο απαράδεκτη αν συγκριθεί με τις απαίσιες «σούπες»
που υποχρεώθηκαν να καταναλώσουν οι Ελληνες στο εορτα
σ τικό τριήμερο. Ο συναγωνισμός κακογουστιάς, αθλιότητας,
προχειρότητας, προσβλητικά κακού γουστου στα δυο κανά
λια, αποδείχνει πως η «ευλάβεια» τιον διοικήσεων για το πρό
γραμμα είναι τόσο υποκριτική όσο και διατρητη στη σκοπιμοτητά της.
Θα προτιμούσαμε λοιπον οι δυο ΕΡΤ να έχουν τη στοιχειιυδη
ευαισθησία έναντι της νοημοσύνης και της αισθητικής των Ελ
λήνων για τί εκείνη η κλασική ρηση ισχύει και στα Βαλκάνια ό
τ ι δηλαδή δεν μπορείς να κοροϊδεύεις ολους για πολύ.

Σ η μ ειω μ α τά ρ ιο
Α ’ εβδομάδα Νηστειών. Αραγε
σημαίνει τίποτα για όλους εμάς
που τρώμε λαγάνα και
θαλασσινά, χαζεύοντας μόνο
τους χαρταετούς; Εδώ στο
ΑΝΤΙ η έκδοση του τεύχους,
άλλωστε, διαμορφώνει ένα
ιδιότυπο εορτολόγιο κι έτσι την
Καθαρή Δευτέρα την πέρασα
φυλλομετρώντας περιοδικά και
κάνοντας όνειρα για ταξίδια
• «περίπλους», ένα τετράδιο
για τα γράμματα και τις τέχνες
που κυκλοφορεί εδώ και ένα
χρόνο στη Ζάκυνθο και δείχνει
το πολιτιστικό πρόσωπο του
νησιού. Το 4ο τεύχος
«ταξιδεύει» σε πιο ανοιχτές
θάλασσες με το αφιέρωμα στον
Παναιτ Ιστράτι · Τα Ιόνια
νησιά, μετά τον «Πορφυρά» της
Κέρκυρα: κ ι / ίο- « Τ; ; : / Ί 7î /. o v »

της Ζακύνθου, έχουν και «τα
νέα της Ιθάκης». Ένα φυλλάδιο
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Δ ιαβάσαμε ό τι τίθεντα ι σε ενέργεια οι δ ια δ ικα σ ίες για την κα
τάρτιση ενός νέου νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της ραδιοτηλοψ ίας μας. Α υτό καθαυτό το γεγονός, είναι μάλλον θετικό,
μια και, θεω ρητικά τουλάχιστον, με τη μελετώ μενη (ελπίζουμε
να μην αγκυλώσει πουθενά, όπως στο παρελθόν...) θεσμική α
ναδιάρθρωση των «καναλιώ ν» — είτε μείνουν ως έχουν, είτε
ενιαιοποιηθούν— , πολλά κακώ ς κείμενα θα διορθιοθούν.
Εχουμε, όμως, το φόβο ότι η «αλλαγή» σ τις δύο ΕΡΤ ατελεσφόρησε για λόγους που δεν συνδέονται κ α τ ' αναγκην μόνο με
το («κακό») υπάρχον θεσμικό καθεστώ ς τους, και ό τι κάποιο
νέο δεν θα οδηγήσει υποχρεωτικά σε αλλαγή ήθους κα ι ποιότη
τας. Ο θεσμός δεν είναι παντοδύναμος, ώστε να εξαρτά πάντα
τα «ανθρώπινα».
Και τα γράφουμε αυτά, όχι μόνον επειδή έχουμε απηυδύσει
πλέον με εκπομπές κ α ι προγράμματα που «φτύνουν» τον α
κροατή ή τον θεατή (πρόσφατα σε εκπομπή κάποιου όψιμου
«εργολάβου» ακούσ τηκε ό τι «αν δεν σας αρέσουν οι επιλογές
μου δεν έχετε παρά να α λλά ξετε σταθμό» — κ α ι να σκεφτείτε
ό τι τον πληρώνουμε...) κ α ι που βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση
με το «θεσμικό πρόβλημα» των σ τα θμ ώ ν τα γράφουμε και ε
πειδή κάποιες π ρ α κτικές κα ι κάποιες νοοτροπίες, κ α ι με «κα
λό» κα ι με «κακό» νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας δεν αλλά
ζουν το πολύ πολύ το «καλό» να το κάνουν πάλι «κακό». Διό
τι, πώς είναι δυνατόν να ειδοπ οιείται τηλεφω νικά (από ό,τι μά
θαμε), συνεργάτης με σύμβαση έργου ό τι την τάδε μέρα θα με
ταδοθεί η τελευταία εκπομπή της συνεργασίας του, και μάλι
στα αυτό να το ακούσει από κάποια φωνή «χιορίς ταυτότητα
κ α ι ιδιότητα», ενώ το πλαίσιο (το « κ α κ ό » ...) που ορίζει τα της
συμβάσεως, προβλέπει άλλη διαδικασ ία; Προφανώς, αυτό λέ
γεται «μπαίνεις απ' τη μπροστινή κα ι σε βγάζουν απ’ την πίσω
πόρτα», ως είθισ ται στα καθ' ημάς βραχυκυκλω μένα πελα
τεια κ ά δίκτυα των πάσης φύσεως οργανισμών — «εποπτευόμε
νων» κα ι μη. Και βεβαίως, ο κάθε ισχυρός καρεκλοκένταυρος
— πρόσκαιρος ή μη— μέσα από τέτο ιες «διαδικασίες» εμπεδώ
νει το β α σ ιλειά κι του. Αυτός, όμως, κάθε άλλο παρά σχέση έ
χει με θεσμικά καθεστώ τα κ α ι δε συμμαζεύεται. Σίγουρα, λοι
πόν, υπάρχουν προκείμενες — και, πλέον, μη αναβλητέες—
αλλαγές, για να μπορέσει κάποτε το όποιο νέο θεσμικό καθε
στώς να είναι κα ι καλό.

Ε ιδ ή σ ε ω ν

που ενώ ακόμη δεν έχει βρει το
χαρακτήρα του, δείχνει κι αυτό
με τον τρόπο του την ανησυχία
και το κέφι των ανθρώπων που
το φτιάχνουν · Απ’ την
Καλαμάτα, πάλι, άλλα νέα με
φτάνουν: Το Αημοτικό
Περιφερειακό θέατρο

Καλαμάτας, έχει ήδη
παρουσιάσει σημαντικό έργο.
Τώρα μάλιστα ο Heinz Uwe Haus
έχει ανεβάσει το περίφημο έργο
του Μπρεχτ «Η άνοδος του
Αρτούρο Ούι» · Στη Λαμία, το
«Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Ρούμελης προετοιμάζει
την «Αυλή των Θαυμάτων» του
Ιάκωβου Καμπανέλλη · Και
στην Αθήνα η «Έρευνα
Σύγχρονης Έκφρασης»
οργανώνει σεμινάρια σε
συνεργασία με το Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών, για τη
θεατρική έκφραση και
προβληματική από τις 4 ως τις
30 Μαρτίου (τηλ. 88.15.721)
• Από το θέατρο στον
Κινηματογράφο · Στην
αίθουσα Ααβόρα, διοργανώνεται
η Α' εβδομάδα Διεθνούς
Γυναικείου Κινηματογράφου
από τις 7 έως τις 14 Μαρτίου

από την ομάδα γυναικών
«Μάγισσες», τίτλο, που
σύμφωνα με την ανακοίνωσή
τους, έχουν επιλέξει, επειδή «οι
μάγισσες φέρνουν στο νου
ταυτόχρονα τη γυναικεία
αντίσταση, την αντρική
καταπίεση και τη γυναικεία
ιδιαιτερότητα». Η εκδήλωση
αυτή περιλαμβάνει τις
περισσότερες ελληνικές ταινίες
μικρού και μεγάλου μήκους τις
σημαντικότερες ευρωπαϊκές
ταινίες γυναικών - σκηνοθετών,
καθώς και αφιέρωμα στην
παλαίμαχο σκηνοθέτιδα Μαρία
Πλυτά. Για περισσότερες
πληροφορίες: βιβλιοπωλείο των
Γυναικών, Μασσαλίας 20 και
Σκουφά —κάθε Πέμπτη και
Παρασκευή απόγευμα— τηλ.
36.11.423 · «Αφήστε τα
σκουπόξυλά σας στην είσοδο
και πάρτε θέσεις»...

Το ερωτικό τοπίο
της Μάτσης Χατζηλαζάρου
η λεύ ω τ ά Ιπ τά μ εν α βέλη
πού τό χ έ ρ ι σου άκολουθει
άπό λ επ τό σέ λ επ τό
άπό εικόνα σέ ή χο
v al λ έω ή χο
γ ια τ ί τ ά σ χέδιά σου
τραγουδουν κ α ί χορ εύου ν μέ
τόν ίδιο ρυθμό πού έχο υ νε τ ά π ο τά μ ια
σάν φ ουσ κ ώ νουν άπ* τ ή βροχή
καλ λ α ρ υ γγίζο ντα ς κατρακυλούν
κοίτα στήσανε χορό πά νω
στού βυθού τ ά λιθάρια
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Η Μάτση Χατζηλαζάρου πρωτοσυνέδεσε το όνομά της με τον υ
περρεαλισμό, με τις συλλογές της «Μάης, Ιούνης και Νοέμβρης»,
1944 και «Δύο διαφορετικά ποιήματα», 1945. Κι όπως αρκετοί εκείνης
της πρώτης περιόδου πυρασε πέραν αυτού. Βέβαια, αυτή η υπερρεα
λιστική καταβολή είναι διακριτή στην ποίησή της. Επαναστατική
ρήξη με τους τρόπους θέασης του κόσμου, ανάπτυξη μιας σχέσης της
ζωής με την ποίηση, που ταυτίζει το αισθησιακό με το νοητικό σχε
δόν απολύτως. Τελικά, αυτό που κατακάθεται μέσα σ' όλη αυτή την
ερωτογενή περιγραφή είναι η βαθύτατη αγάπη της ίδιας της £ωής που
και στην πιο οριακή στέρηση μπορεί να ανακαλεί απ' τη μνήμη, αλλά
και να προδιδεται απ' τη φύση. Μπορεί, δηλαδή, να γίνεται όραμα
των αισθήο >ν και φύση αγαθή.
Ετσι το προσωπικό ερωτικό βίωμα αποκτά καθολικότερη ισχύ και
επιβεβαιώνει ποιητικά την ύπαρξη ύφους ιδιαζόντως γυναικείου: όλες
οι σκέψεις, όλος ο νους, γίνεται αίσθηση ερωτική και χριύμα· ζωντα
νή επικύριοση της ζωικής συνουσίας, σωματική —σχεδόν βίαιη—
πραγματικότητα.
Στα χέρια μου κρατο) το τελευταίο της μικρό βιβλίο με τίτλο
«7x3»' μια συγκομιδή.εφτά ποιημάτων γραμμένοιν στις τρεις γλιόσσες —ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά— που η ποιήτρια δείχνει να χειρί
ζεται με ισοδύναμο τρόπο και γυρνώ στην έκδοση του 1979, για να θυ
μηθώ και να ενοποιήσω την εικόνα.
Στη συγκεντρωτική —ας την ονομάσω έτσι— έκδοση του 1979,
« Έρως Μελαχρινός», (εκδ. Ικαρος), η Μ.Χ. εκδίδει τις ποιητικές ε
νότητες που την είχαν κάνει για πρώτη φορά γνοιστή: «Μάης, Ιούνης
και Νοέμβρης», 1944, «Δύο διαφορετικά ποιήματα», 1945, «Κρυφοχώρι», 1951. Αλλά και εντάσσει όλη την άλλη της ποιητική παραγιογή,
αδημοσίευτη ως εκείνη τη στιγμή στα ελληνικά: «Τα λόγια έχουν
κρόσσια» και «Εκεί-πέρα-εδν)».
Σαράντα χρόνια απ' την πρώτη της εμφάνιση η ποιήτρια Μάτση
Χατζηλαζάρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ολιγογράφος: 52 ποιή
ματα συγκεντρό)νονται στο « Εριος μελαχρινός» και 7 (ή 21, θέμα στο
οποίο θα επανέλθω παρακάτω) στο «7x3», (εκδ. Τυπογραφείο Κεί
μενα, Αθήνα 1984). Αλλά εκείνο, κυρίως, που αναγνοιρίζεται σταθε
ρά σ' αυτήν είναι ότι εμφανίζεται ως εξελισσόμενο «όλον». Ενιαίος
ψυχισμός εριοτοπαθής και σχεδόν ετοιμόγεννος ανά πάσα στιγμή.
Σ’ αυτή τη σύντομη παρουσίαση του έργου της κυρίοις με απασχο
λεί το «ερωτικό τοπίο» της, ως στοιχείο ενδεικτικό μιας πηγαίας όσο
και ασύγκριτα ελκυστικής ποιητικής ιχνογραφίας.
Ξεκινώντας απ' το «Μάης, Ιούνης και Νοέμβρης», το αφιερωμένο
στον Αντρέα (Εμπειρικό), θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη εντύ
πωση του τοπίου της. Ας δω προπα τους «ανθόσπαρτους βυθούς»
της: Οι ανεμώνες (κόκκινες, μαβιές και άσπρες), τα λουλούδια των
δέντρων, το χαμομήλι, το αγιόκλημα, οι μανόλιες. τα άνθη της ανεμισμένης μυγδαλιάς, οι ασφόδελοι, ο κάλυκας ενός μηδαμινού αγριο

Παλαιό
ηορτpaixο της
Μάτσης
Χατζηλαζάρου
από τον Javier
Vilato.
Φωτογραφίες του
Κώστα Πιττακή.
Το ποίημα
«σχέδια με βέλη
του Javier Vilatô»
αναδημοσιεύεται
από την ποιητική
συλλογή «7x3»,
εκδ. Τυπογραφείο
Κείμενα, Αθήνα
1984
λούλουδου, λουλούδι ορχεοειδές, ένα άσπρο τριαντάφυλλο κι ένα κόκ
κινο, η αγράμπελη και ακόμη του νερού τα φυτά και τα όστρακα: το
πολυτρίχι, το φύκι, ο σταυρός, ο αχινός, τα καβούρια, τα χόρτα στην
άκρη του ποταμού, οι καλαμιές στην ακροποταμιά, οι μέδουσες, τα βό
τσαλα, οι αχιβάδες, οι πεταλίδες.
«Οι λουλουδιασμένοι βυθοί του Αιγαίου», στα «Δύο διαφορετικά
ποιήματα» κι ένας ήλιος που όλα τα διαπερνά για να τα κάνει πάλι
λουλούδια: νούφαρο στο πρωινό φως, άγριο κυκλάμινο στην άκρη της
ρεματιάς, κι ανάμεσά τους πεταλούδες.
Το «κρυφοχώρι» έχει μέσα του μια μεταβολή, μια μετακίνηση το
πίου. Σχεδόν κρύβει τη συνύπαρξη του πριν και του μετά, κινείται πε
ρισσότερο στο «ανάμεσα». Οι λέξεις αποκτούν έναν αναγνωριστικό
χαρακτήρα ως προς το τοπίο και τα πράγματα και το βάρος του
γλωσσικού κώδικα. Γίνονται φορτία μνήμης· λέξεις μοναχικές που
ξαναζωντανεύουν μέσα στην ίδια ενότητα. Ειδικά στο «άσμα», ξανα
βρίσκουν πάλιτη ζωντάνια και τη ζέστα της σάρκας. Η ποίησή της,
εδώ, ουσιαστικά υπερβαίνει τη μονοδιάστατη ομορφιά και περικλείει
την οδύνη της συνειδητοποίησης:
A κακοχρονο νά χουνε οι λέξεις
όχι οι λέξεις οι κενές
αλλά αυτές που χαϊδεύουμε προτού κοιμηθούμε
ίσως ο ποταμός
Για να αναγνωριστεί πάλι από την αρχή ο έρωτας, μέσα από νέους
χρωματικούς σχηματισμούς:
77 άλλο
είναι ο κύκλος
από την ίριδα του ματιού σου
ακτίνα μελαχρινή
ριπή
της ορμής
τι άλλο
είναι η ύπαρξή μου
από μια νέα σφαίρα
με τα έπιπλα
με τη φύση
όταν μ ' αγαπάς
μικρή εικόνα στρογγυλή
μες στην ίριδα του ματιού σου
είμαι
σ' ένα δωμάτιο ασβεστωμένο
κοντά στη θάλασσα
άσπρο το αλάτι της
ξεραίνει άγκυρες μόλους σκοινιά
αισθάνουμε τον ήλιο μαύρο
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Και έχουμε πια ευπαθέστερους εικονισμούς, μια τρυφερότητα αγγίγ
ματος που τα διαπερνά όλα: κοκκινο-βελουδί μαύρο ονομάστηκε το
τριαντάφυλλο, τα χνούδια είναι όλο ρίγη, η γη χλιαρή. Και η εικόνα
συναρτάται με ήχους: Η κραυγή γίνεται άρπα αιολική, άσμα κογκολέζας, κι ο έρωτας ακούγεται από μέσα. Οι μνήμες ηχούν κι αυτές:
... η Αθήνα βουίζει και χτυπάει στα,μηνίγγια μου
με φλυτζάνια και κουτάλια και ποτήρια
ωχ αυτό το κουδούνισμα της ζέστης μες στα καφενεία
τ' ακράτητο γέλιο του μπάτη
τινάζει τους ηλεκτρικούς γλόμπους
τις βελόνες των πεύκων τινάζει
αυτός ο τζιτζικο - ζηλεμένος
που τραγουδάει με κύματα καυτερά
χτυπάει την Αθήνα πάνω στα μηνίγγια μου
Για να περάσουμε στον ανοιχτό συσχετισμό του φυσικού κόσμου με
τη γραφή αλλά και τις διαφοροποιήσεις που αυτός ο συσχετισμός
προκαλεί.
Φθορά
τα κοτσάνια
όταν πέφτουν μαλακά
από ένα δέντρο ή μια γραφή
για ν’ αγγίξουνε τον κισσό που σέρνεται
τον κισσό τόσο πράσινα σα να μαυρίζει
σκισμένο
το λαμπερό φύλλο
φαγωμένο απ' τις κάμπιες και τους γυμνοσάλιαγκες
μες στη σκιά του δάσους
και ξαπλώσαμε ανάσκελα
στα ξέφτια της ημέρας
και τη μυρουδιά της υγρασίας
πάνω στον κισσό και στα κλαδάκια
και στα μικρά σκληρά κοτσάνια
απαράλλαχτα
με κείνα του A ή του X εδώ
Έτσι, Ασσουρμπανιμπάλ και Σερεϊβάξ —όπως σε παλαιότερα ποι
ήματα γριγριά— καταλογάδην παραθέσεις ονομάτων και επαναλη
πτικές χρήσεις κοινότοπων εκφράσεων, ή δοκιμές θραύσης λέξεων
και ανασύνθεσής τους (μέρα νύχτα / ασφοδίλι-δίλι-ασφο / πράσινοκίτρινο-κόκκινο-κίτρινο κτλ.), συνδέονται με το χορευτικό τόνο που
διαπερνά όλο το ποίημα
ό,τι οριζόντιο φέγγει κατάλευκο
μονάχα λίγα κάθετα μαυρίζουν πάλι
Με «Τα λόγια έχουν κρόσσια», αφιερωμένο στον Javier Vilatô, περ
νάμε σε μια νέα περίοδο της Μάτσης Χατζηλαζάρου. Η ποιήτρια, έ
χοντας ανανεώσει τη σχέση της με τη γαλλική γλώσσα, δοκιμάζει
και γράφει πια στα γαλλικά (La Frange des Mots, εκδ. GLM, Παρίσι
1954). Κάτι που μπορεί να ξαφνιάζει καθοός όλοι λίγο πολύ κυριαρ
χούμαστε από έναν (καλώς νοούμενο;) γλωσσικό σωβινισμό. Η
γλώσσα θεωρείται συχνά μήτρα, που πάνω της χαράζεις το βίωμα
και μια σχέση όπως αυτή που πραγματοποιεί η Μάτση Χατζηλαζά
ρου είναι μια σχέση με τη γλωσσά - πηλό, γήινη, μια σχέση με τη χρω
ματική και ηχητική ποιότητα της γλώσσας, μια σχέση με τη γλώσσα
- παιχνίδι, δοκιμή και δοκιμασία, σχεδόν όπως συμβαίνει μόνο στα
παιδιά. Η ανακάλυψη της γλώσσας και τοιν δυνατοτήτων της από
την αρχή διευρύνει κατά τρόπο μοναδικό, νομίζω, στήν περίπτωση
της Μάτσης Χατζηλαζάρου, τις λέξεις και τη χρήση τους. Έτσι οι λέ
ξεις της είναι τόσο φρεσκοκομμένες, θα έλεγα, που ευτυχούν στις
νέες λάμψεις τους, ή κι όταν δε συμβαίνει αυτό, έχουν την ταπεινότη
τα της πέτρας.
Εδώ το ερωτικό τοπίο πλουτίζεται όχι μόνο με λουλούδια και ή
χους, αλλά και φως και φωτιά: Είναι κάτι σπίτια τριανταφυλλιά ή ώ
χρα, το πέταγμα της μέλισσας, η κραυγή του παγωνιού, τα τζιτζίκια, οι
ακρίδες, τ' αλογάκια της Παναγίας, ηχώ μαρμάρινης κουπαστής, φοι
νικιές, ο ήλιος, η φωτιά, τα χρώματα, τ' αρώματα, τα σκουλήκια κάτω
απ' την πέτρα, το φως, η ζέμπρα αφρισμένη, η φλόγα, ο βράχος. Είναι
η στιγμή που αναδεικνυεται η εικόνα:
ναι ζούμε μιαν εικόνα
και η εικόνα είναι πυρπολημένη
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«Τα λόγια έχουν κρόσσια- Κείμενο που χορεύεται»:
χορεύτρια ο ποδόγυρος σου κυματίζει χείλια και γέλια πάνω στα
γό νατά σου και στη γοητευμένη σκιά απ' τα λόγια
ασφοδίλι δίλι δίλι
ασφοδίλι άσφο ασφοδίλι
είναι κάτι φτερώματα με άσπρα στίγματα απ' το ίδιο εκείνο άσπρο
που σκίζει τα παραθυρόφυλλα
και που ξαναβρίσκεται επίσης μες
στα δάση κάτω από 'να φούντωμα περικοκλάδας εκεί που η οχιά
αφήνει το πουκάμισό της
είναι και λόγια σα φτερώματα με στίγματα
τ' ανοιχτά μας χέρια
κοντά στ' αντικείμενα
που ελαφρά τα σπρώχνουν
μια πτυχή
μια δέσμη φως
αποκαλύπτοντας
τα λόγια
και δε σημαίνει ότι έχουν ένα προορισμό
Η Μάτση Χατζηλαζάρου με «Τα λόγια έχουν κρόσσια» και το
«Εκεί-πέρα-εδώ», (ξαναγραμμένο και αυτό στα ελληνικά από ανέκ
δοτη δουλειά της στα γαλλικά), «μεταφράζει» τον εαυτό της, μ’ όλη
εκείνη την ελευθερία που της παρέχει το γεγονός του «δικού» της έρ
γου. Όμως εδώ το τοπίο βαραίνει. Σκιάζεται από μιαν απόσταση, όχι
από το βίωμά της, αλλά μοιάζει άλλοτε να βουτά μες στο βυθό της κι
άλλοτε να αναζητά την εικόνα κάπου μακριά. Υπάρχει κάτι ρευστό
που κυκλοφορεί ανάμεσα στις λέξεις, όπως στο ποίημα «Σταγόνες»
η σταγόνα
κάθε νερού κάθε υγρού και χυμού
που μας περικλείνει προτού γεννηθούμε

ή στο « Αλλο ένα τέτοιο κύμα»:
ο χρόνος φωλιάζει ξανά και ξανά σ'όποιο καλούπι
θε να του πλάσεις
σε ηφαίστεια
σε ατελεύτητη ροή του ανθρώπου μες στις λέξεις
όπως ρέουν και οι λέξεις μες στον άνθρωπο
Όπως και μια κυριολεκτική καθαρότητα στο «Ο Πούμας ήταν κι η
στέρηση σύντροφος», που δε διστάζει πια εδώ να εικονογραφήσει τις
καθαρές γραμμές της οδύνης. Η προφάνεια της μεταφοράς με τον
παλιάτσο, όσο και η διαλογική αντιπαράθεση δεν μειώνουν διόλου τη
δύναμη της οριακής δραματικότητας του τέλους:
A η απελπισία του κάτισχνου Πούμα σαν περιφέρεται ακατάπαυστα
μες στο κλουβί του και ρουθουνίζει από πάνω ως κάτω καθένα απ' τα
κάγκελά του και περπατάει κατά μήκος του τοίχου για να φθάσει ως το
βάθος της φυλακής του όπου κάθε φορά μπήζει μια φωνή τόσο διαπε
ραστική και παράξενη που την ξανακούω ακόμα μες στην τάφρο μου
Ξαναπιάνουμε το νήμα της ποίησής της μέσα από το βιβλίο της
«7x5», Εφτά γραπτά στα ελληνικά, Sept texts en français, Seven wri
tings in english, εκδ. Τυπογραφείο Κείμενα, 1984. Εδώ η Μάτση Χατζηλαζάρου έχει δουλέψει και με τις τρεις γλώσσες (ελληνικά-γαλλικά-αγγλικά), με τρόπο μεικτό- με παράλληλη, δηλαδή, χρήση τους.
Έτσι, σταδιακά γεννήθηκαν και οι τρεις διαφορετικές γλωσσικές
τους μορφές, όπου παντρεύονται δάνεια από τις τρεις εκδοχές και
αλληλοσυμπληρώνουν την ποιητική τους αρτίωση. Η ελευθερία χειρι
σμού, που όπως είπα και παραπάνω, αντλείται από το γεγονός ότι εί
ναι δικά της, δίνει σ’ αυτή τη διαδικασία μια διάσταση που υπερβαί
νει κατά πολύ την απλή μετάφραση.
Άλλωστε, οι μικρές ποικιλίες που συναντούμε σε διατυπιοσεις της
από τη μία γλώσσα στην άλλη, κάνουν τα 7 ποιήματα να γίνονται ου
σιαστικά πολύ περισσότερα. Το ακραίο όριο του γινομένου 7x3 =
21 είναι, πάντως, υπερβολικό. Μια συστηματικότερη εργασία θα
μπορούσε να φανερώσει τη βαρύτητα των διαφορών, αλλά αυτό δεν
είναι της στιγμής. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ στην ερωτική τοπιο
γραφία της, έτσι όπως παρουσιάζεται σ’ αυτά τα τελευταία δημοσιευ
μένα της ποιήματα.
Εδώ, η μεταβολή της εικόνας σε ήχο, της μνήμης σε εικόνα, της εικόνας·σε χορό γίνεται με άφθαστη γρηγοράδα. Με μια γνώση ότι κά
τω απ’ αυτή την εναλλαγή βρίσκονται οι σταθερές του χρόνου, της
φθοράς, του θανάτου. Ένα ποιητικό παλίμψηστο όπου οι εναλλαγές
πραγματοποιούνται σαν κύματα που το ένα σκεπάζει τ ’ άλλο κι όλα
μαζί αποκαλύπτουν: το φως - τη σκιά, τη μέρα - τη νύχτα, τη ζωή - το
θάνατο. Στο ποίημα «Μεταμορφώσεις του έρωτα» συναντάμε τον έ
ρωτα - σπίτι, τον έρωτα - κισσό, τον έρωτα - ζώο, για να 'ρθει
του έρωτα ο οίστρος
ο έρωτας του έρωτα
και το ποίημα να εκτιναχθεί σε γαλάζιο αστέρι που τιάρα δύει και ο
νειρεύεται ακόμη όλη αυτή την πλούσια φύση.
έπειτα ήρθε ένα σκαντζόχοιρος
• όμως έγινε μπάλα αγκαθωτή
και πως να τον παίξεις
Και οι κρυψώνες του έρωτα και οι ταπεινοφροσύνες και τα τεχνάσματά του. Ο άπληστος έρωτας. Για να κορυφωθεί το ποίημα με το
αλογάκι της Παναγίας:
μια τρίγωνη κεφαλή όλο φιλαρέσκεια
τα χέρια σεμνά διπλωμένα
περιμένοντας εκεί δα υπομονετικά
το αρσενικό της
τη λεία της
το γεύμα της
είδες καμιά φορά τερτίπια που ’χει η συνουσία
λίγο κωμικοτραγικά πολύ σαρκαστικά
Όπου αυτό που τελικά μένει σταθερό είναι ο κυρίαρχος έρωτας
και η ερωτική ποίηση, μέσα από τις συνεχείς διαπλοκές, γεμάτη από
τους φυσικούς χυμούς και υποκείμενη στους ενιαίους φυσικούς κανό
νες ζωής. Η ποίηση της Μάτσης Χατζηλαζάρου εικονίζει με τον πιο
διαφανή τρόπο αυτή την πορεία μέσα στο χρόνο και το χώρο, διατη
ρώντας σταθερά την «υμνητική» σχέση με τη ζωή - έρωτα, με τη ζωή
- ποίηση, και το εριοτικό της τοπίο αποκτά έτσι τη δύναμη φυσικών
λειτουργιών.

Ά ν τεια Φραντζή
—

—

ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κυκλοφορεί το 5ο τεύχος
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ;
Γ ιά το σ χ ε δ ια ζ ό μ ε ν ο έρ γ ο τ η ς Ψ α ττά λ ε ια ς , τ η ν
ισ τ ο ρ ία τ ο υ κ α ι τις π ο λ ίτικ ε ς τ ο υ επ ιπ τώ σ εις,
γ ρ ά φ ο υ ν ο ι Α. Λασκαράτος κ α ι

Δ . Παπαϊωάννου

ΚΥΝΗΓΙ: ΣΠΟΡ ' Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ;
Μ ικ ρ ό ς φ ά κ ε λ ο ς γ ια έ ν α ζ ή τ η μ α π ο υ α π ο κ τά ε ι
δ ρ α μ α τ ικ έ ς δ ια σ τά σ ε ις .

Ά ρ θ ρ α τω ν

Κ. Χατζημπίρου, Λ. Λυκιαρόοπούλου,
Γ. Σαμιώτη.

ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
0 / τ ύ ψ ε ις τ ο υ δ υ τ ικ ο ύ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ κ α ι η
υ π ο κ ρ ισ ία . Μ ε α φ ο ρ μ ή τ η ν Α ιθ ιο π ία .

Του

Μ . Μ ο ό ινο ύ .

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Α ρ ισ τ ε ρ ά - Π ο λ ιτ ισ μ ό ς - Ο ικ ο λ ο γ ία , το υ

Λ . Λ ο υλού όη.

ΚΩΔΙΚΕΣ
Γ λ ω σ σ α μ ύ ν τ ο ρ ε ς κ α ι γ λ ω σ σ ο σ ώ σ τες , το υ

Γ. Σχίζα.

ΑΠΟΣΤΡΟΦΕΣ
Ο Μ ό ν ο ς Χ α τ ζ η δ ά κ /ς μ ιλ ά ε ι γ ια τη ν Α θ ή ν α

και τ ο ν Έ ρ ω τ α σ τ ο ν Σ. Τσαγκαρουσ/άνο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ν ο σ ο λ ο γ ία κ α ι π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν ή η λ α ν θ ά ν ο υ σ α
ε π ιδ ε ίν ω σ η τ η ς υ γ ε ία ς τ ο υ ν ε ο έ λ λ η ν α , μ ε το ν

Δ . Τριχόπουλο.
-------
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Η εμπειρία
του βιωμένου χώρου
Μ ια σ υ ζ ή τ η σ η μ ε τ ο ζ ω γ ρ ά φ ο Χ ρ ό ν η Μ π ό τ σ ο γ λ ο ν
του Χρήστου Λάζου
«Μέσα στον ενθουσιασμό κα ι την ορμή
της δουλειάς, πρέπει να προσέχω ιδ ια ί
τερα αυτές τις γρήγορες στιγμές της α
βεβαιότητας κα ι της αμφιβολίας. Αυτές
έχω ν’ ακούσω κ α ι να σώσω. Τις στιγ
μές της αμφιβολίας. Είναι αυτές που δεν
σε γελάνε».
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ: Η δουλειά αυ
τή είναι συνέχεια και της προη
γούμενης έκθεσης του 1980 στην
«Ώρα». Και τότε η αναζήτηση ή
ταν να βρεθούν οι σχέσεις της φι
γούρας με το χώρο. Είναι πάντα
η προσπάθεια να προσδιορισθούν
οι σχέσεις φιγούρας και χώρου.
Και όταν ο χώρος ήταν μόνος
του, πάλι το πρόβλημα ήταν πως
θα περιγράφει ο χώρος όπως τον
ζούμε, όταν είναι δηλαδή βιωμένος. Τότε προσπαθούσα να το
βρω μ’ έναν τρόπο που θα τον έ
λεγα περιγραφικό. Περιγράφοντας τον χώρο και αλλοιώνοντάς
τον έτσι που να δίνει την αίσθηση
«εσύ είσαι μέσα». Η αναφορά
μου τότε ήταν ο Βαν Γκογκ. Εί
ναι ο πρώτος ζωγράφος που πα
ραμορφώνει την προοπτική μέσα
από την έννοια του καθαρού βιωμένου χώρου. Αν θυμηθούμε τα ε
σωτερικά του, πως ξαφνικά με
γαλώνει το ένα πόδι του κρεβα
τιού ή το πόδι του μπιλιάρδου, ή
την ένταση που παίρνουν ορισμέ
να χρώματα είτε είναι μπροστά
είτε είναι πίσω. Ο βιωμένος χώ
ρος είναι ένα στοιχείο που ξεπερ
νάει μιαν ατμοσφαιρική ή μια.
γραμμική προοπτική.
Αυτό προσπαθούσα να το κά
νω περιγράφοντας τα αντικείμε
να και τα πράγματα. Η τωρινή
δουλειά, ενώ το αίτημα είναι ου
σιαστικά το ίδιο, ν’ αποδοθεί ο
βιωμένος χώρος, γίνεται μ’ έναν
τρόπο λιγότερο περιγραφικό, ό
σο γίνεται πιο σύνθετο και πυ
κνό.
ΕΡ: Στη δουλειά σου μετά το

Μ ια εικόνα του χώρου —ή της α ντίλη 
ψής του, διαταράσσεται. Η αμφιβολία
προσβάλλει το νόημα που απορρέει α 
παλά κ ι αδιάκοπα από την ήρεμη πα
ρουσία του Ά λ λ ο υ . Η εμπειρία του χώ
ρου γίνετα ι «βιω ματική». Η αβεβαιότη
τα γίνετα ι συγκίνηση. Αυτό πρέπει ν' α

1980 -1981, αφαιρείς πλέον από
το χώρο τα περιστασιακά
στοιχεία, τα κατά τον
Αριστοτέλη συμβεβηκότα,
προσπαθώντας να συλλάβεις την
ουσία του. Πιστεύεις πως αυτή η .
σταδιακή αφαίρεση κάθε
περιγραφικού στοιχείου και
παράλληλα η αφαίρεση από τη
φιγούρα κάθε ενδυματολογικού
στοιχείου είναι ένα βασικό
στοιχείο στην εξέλιξη της
δουλειάς σου;
ΑΠ: Δες, και στην προηγούμενη
δουλειά μου δεν υπήρχε για πα
ράδειγμα η έννοια του φωτός.
Κατ’ αρχήν η έννοια του φωτός
καθορίζει μια συγκεκριμένη χρο
νική στιγμή. Μπορεί να με ενδια
φέρει το φως, να με ενδιαφέρει
αυτό που έλεγα κατά καιρούς το
σπιθήρισμα της ζωντανής σάρ
κας, αλλά δεν με ενδιεφερε η πε
ριπέτεια του φωτός.
ΕΡ: Δεν σ ’ ενδιέφερε να
δηλώσεις την πηγή του φωτός...
ΑΠ: Ναι, γι’ αυτό κι ο τρόπος
που δούλευα ήταν ανάλογος.
Μπορεί να ξεκινούσα τη ζωγρα
φιά με φως ημέρας και να συνέχι
ζα τη νύχτα, να πόζαρε το μοντέ
λο μου όλες τις ώρες της ημέρας
και ν’ άλλαζε πόζες. Η έννοια
του φωτός δεν με απασχολούσε.
Το φως υπάρχει όχι για να δείξει
το χώρο, αλλά μόνο για ν’ αποκαλύψει στοιχεία, για να σου ξε
καθαρίσει μιαν άποψη, να σου αποκαλύψει πώς λειτουργεί κάτι.
Το χρησιμοποιώ δηλαδή σαν α
ποκαλυπτικό στοιχείο κι όχι σαν
περιγραφικό.

κουστεί, να σωθεί.
Η τελευτα ία δουλειά (1981-84) του Χρ.
Μπότσογλου, εκ τίθ ετα ι τις μέρες αυτές
στην «Αίθουσα Τέχνης Αθηνών» και
στην « Γ κα λερ ί 3». Μ ιλούμε με το ζω
γράφο για τη δουλειά κα ι την τεχνική
του.

Μ ’ αυτή την έννοια υπήρχε στη
δουλειά μου μια σχεδιαστική περιγραφικότητα, αλλά υπήρχε και
μια τάση αφαίρεσης. Από τις
πρώτες ζωγραφιές του 1981, που
μορφοποιούνται και δείχνονται,
είναι η ίδια πορεία από μια ζω
γραφική κλειστή σε μια ανοιχτή
αντιμετώπιση των φαινομένων.
ΕΡ: Αυτή η αφαίρεση της πηγής
φωτός και η απόδωση του
φωτός στον ίδιο το χώρο ή τη
φιγούρα, αυτός ο ενδογενής
φωσφορισμός που απορρέει από
την ίδια την ουσία τους, είναι
ένα από τα στοιχεία που
προχωρούν τη δουλειά σου;
ΑΠ: Ζούμε τόσο πολύ με την τέ
χνη που έχει γίνει... Είναι ένας
ζωγράφος, ο Βερμέερ, που δου
λεύει το φως με τον αναγεννησια
κό τρόπο. Όταν δεις έργα του,
βλέπεις ότι ενώ περιγράφει το
φως, στην πραγματικότητα το α
νατρέπει μέσα του, ουσιαστικά
δεν το δίνει το φως. Έχει τέτοια
εσωστρέφεια ο πίνακας, έναν τέ
τοιο εσωτερικό φωτισμό, που τε
λικά το αναιρεί. Το φως αποκτά
μια τέτοια εσωτερική λειτουργία
(π.χ. στη γυναίκα που διαβάζει
το γράμμα) που ενώ μπαίνει από
το παράθυρο, παύει να υπάρχει,
αναιρεί τη φυσική του νομοτέ
λεια.
Αυτή είναι μια εμπειρία που σε
μια ζωγραφική στηριγμένη στο
ρεμβασμό, είναι αδύνατο να μην
την πάρεις υπόψη σου. Καταλα
βαίνεις, πόσο σύνθετες είναι οι ε
πιρροές που έχουμε. Είναι δηλα
δή κουτό να μιλάμε μόνο για τον
Τζιακομμέτι.
ΕΡ: Βλέποντας τα κομμάτια που
εκθέτεις τώρα, διακρίνω τρεις
φάσεις.
1η, 1981-1982, το θέμα αλλάζει.
Περνάς από το λιοτρίβι στους
«ανθρώπους». Τα φόντα γίνονται
μονοχρωματικά, τα όρια της
φιγούρας είναι πολύ πιο σαφή,
το περίγραμμα που δηλώνει το
ρηχό βάθος πεδίου δεν υπάρχει ή
υποδηλώνεται αχνά χωρίς
αλλαγή στο χρώμα.
2η, 1982-1983 το λιοτρίβι
επιστρέφει ως φόντο αλλά
εξαιρετικά αλλοιωμένο και οι

/

φιγούρες έχουν αρχίσει να
διαλύονται. Ωστόσο*είναι
ντυμένες.
3η, 1983-1984 είναι η απόδωση
ενός σφαιρικού χώρου δίχως
περιγραφικά στοιχεία και η
όσμωση ανάμεσα στο χώρο και
τη φιγούρα.
ΑΠ: Κατ’ αρχήν τα λιοτριβιά γί
νονται παράλληλα με τους «αν
θρώπους», όπως ταυτόχρονα γί
νονται και οι ακουαρέλες με θέ
μα τη μάνα μου.
Η εξέλιξή τους πρέπει να ειδωθεί μέσα στον εαυτό τους κι όχι
σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Ε
κεί το στοιχείο του πραγματικού
χώρου είναι τόσο έντονο που η
προσπάθειά μου να το ξεπεράσω
είναι πιο βασανιστική. Το λιοτρί
βι είναι μια παράλληλη φάση.
ΕΡ: Στη σειρά από το λιοτρίβι
δεν υπάρχει αντρική φιγούρα, με
μια μόνο εξαίρεση...
ΑΠ: Ξέρεις το λιοτρίβι έχει μια ι
στορία πολύ προσωπική. Το
πρώτο λιοτρίβι το έκανα μόλις έ
φυγα από το ΕΚΚΕ. Είχα παιδευ
τεί τον προηγούμενο χρόνο να
κάνω κάτι ζωγραφιές από τις ο
ποίες δεν κράτησα καμία. Ήταν
ουσιαστικά μέσα στην περιοχή
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.
Παιδεύτηκα πάρα πολύ και ομο
λογώ ότι μερικές πλαστικές λύ
σεις που είχα πετύχει ήσαν πολύ
ενδιαφέρουσες και συνειδητά
βγαλμένες. Αλλά υπήρχε ένα κε
νό. Ξαφνικά πηγαίνω στο λιοτρί
βι όπου λίγο μονάζω. Ήμουνα
στη Μυτιλήνη και επειδή ήθελα
ν’ απομονωθώ, ζήτησα τα κλει
διά ενός παλιού λιοτριβιού για να
ζωγραφίσω εκεί μέσα. Αυτός ο
χώρος μου ξέπλυνε τα μάτια. Κι
αρχίζω να ζωγραφίζω τα δυο
πρώτα λιοτρίβια με μια αντίληψη
σχεδόν πριμιτίφ. Έρχομαι πίσω
κι αμέσως σχίζω ότι είχα κάνει
προηγούμενα.
Ο χώρος του λιοτριβιού είναι
τόσο έντονος, φορτισμένος, που
δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις
εύκολα. Γι’ αυτό και η πορεία ή
ταν αργή. Πέρασαν 7 χρόνια εκεί
μέσα, ώσπου φτάνω τελικά να
μην περιγράφω τα πράγματα.
Αλλά βασικά στοιχεία, όπως ένα

στοιχείο χτισίματος του χώρου
που υπήρχε εκεί μέσα, νομίζω
πως παραμένει ακόμα κάτω από
όλες τις ζωγραφιές. Εκεί μέσα
δεν μπορούσα να ζωγραφίσω τον
εαυτό μου.
ΕΡ: Μου φαίνεται πως ο όρος
για να απεικονισθεί ο άντρας
είναι να δραπετεύσει από το
λιοτρίβι. Το λιοτρίβι μου δίνει
την αίσθηση του τυφλού
βλέμματος, είτε ο χώρος είναι
γυμνός είτε έχει μιαν ιερατική
γυναικεία μορφή, είναι ένα
βλέμμα απρόσωπο που
εκμηδενίζει.
ΑΠ: Η αίσθηση που μου δίνουν
αυτά τα παράθυρα είναι ακριβώς
όπως οι πεθαμένοι που κοιτούν
προς τα μέσα.
ΕΡ: Ας ζαναγυρίσουμε στο θέμα
της σχέσης φιγούρας και χώρου
στην τελευταία δουλειά σου.
ΑΠ: Το αίτημα είναι να γίνει η
ζωγραφική από κλειστή ανοιχτή.
Δηλαδή η σχέση μορφής και χώ
ρου να γίνει πιο αναγνώσιμη ση
μείο σημείο. Να μην καλύπτει τα
κενά της. Και παλιά σημείο ση
μείο δούλευα, ήταν τα ζωντανά
σημεία και τα νεκρά σημεία που
λέω, είναι η σύγκρουση ανάμεσα
στη μορφή και το χώρο, είναι ση
μεία που αναγκαστικά ο χώρος
έμπαινε μέσα, που τρυπάει τη
μορφή —και μιλάω για ζωγραφι
κή μου του 1965, όταν αρχίζει η
μελέτη αυτή, αλλά τότε αυτή η
περιπέτεια καλυπτόταν, ήταν πιο
κλειστή, γιατί τα νεκρά σημεία
αντιμετωπίζονταν κάποιες φορές
και με μια συμβατικότητα. Εδώ η
προσπάθεια είναι τα σημεία να α
νοίξουν.
Θα σου δώσω και μια άλλη εξήγηση για τα σημεία έντασης
της φόρμας που σου έλεγα. Είναι
μερικές φορές που ξέρεις ότι άμα
βρεις το σημείο έντασης μιας
φόρμας, ξέρεις ότι μπορείς να αναπαραστήσεις το πρόσωπο.
Παρόλα αυτά, επειδή δεν είσαι
σίγουρος ότι τα βρίσκεις, είσαι α
ναγκασμένος να τα περιγράφεις
ακόμα περισσότερο και έτσι πε
ριγράφεις και τη μύτη πολλές φο
ρές. Αυτή είναι η έννοια, που
λέω, της κλειστής και ανοιχτής
ζωγραφικής. Ενώ έπήρχε πάντα
η προσπάθεια να βρω τα σημεία
της στήριξης, της σύγκρουσης ή
της έντασης, της αντίστασης, υ
πήρχαν σημεία που δεν χρειάζον
ταν. Μια ζωγραφιά είναι ένα
πλέγμα, δεν είναι ένα παγωμένο
πράγμα, τουλάχιστον η ζωγραφι
κή που μ’ ενδιαφέρει εμένα.
Από κει και πέρα, λοιπόν, μέ
νει η ζωγραφική ανοιχτή, κι αυτή
η περιπέτεια, να τολμήσεις να το
αφήσεις ανοιχτό, δεν είναι εύκο
λη. Πρέπει να προετοιμάσεις και
τον εαυτό σου.
ΕΡ: Όπως η φιγούρα διαλύεται
και μένουν μόνο τα σημεία της
έντασης, εκεί όπου πυκνώνει το
σύστημα δυνάμεων που ορίζουν
τη συνοχή της, ή τα σημεία όπου
αντιστέκεται... s
ΑΠ: ...Ναι, γιατί όταν έχεις μια
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φιγούρα προφίλ που περπατάει,
υπάρχουν σημεία που προχωρούν
και σχίζουν το χώρο και σημεία
που υποχωρούν...
ΕΡ: ... Η φιγούρα διαλύεται όλο
και πιο πολύ, χωρίς να χάνει τη
στερεότητά της, τη συνοχή της
και πια αυτό που απεικονίζεται
είναι το πλέγμα των αισθητικών
οργάνων της φιγούρας. Η
φιγούρα δεν έχει κόκαλα ή μυς,
αλλά νευρικό σύστημα, μια
αρματωσιά αισθητηρίων
οργάνων εξαιρετικά
ανεπτυγμένη. Κι αυτό το πλέγμα
απεικονίζεται μ ' ένα τρόπο βίαιο
και χειρονομιακό που αφήνει τα
χνάρια της βιαιότητάς του. Πώς
συνδέεις αυτή την απεικόνιση με
τη βίαιη χειρονομία;
ΑΠ: Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει
με την υλικότητα της ζωγραφι
κής, με την ίδια σου την ύλη. Με
την ίδια την αφή, την κίνηση τη
δική μου και τα εικαστικά αιτή
ματα, τα συνειδητά τουλάχιστον,
που εξυπηρετεί. Είναι η ίδια η
προσωπική περιπέτεια της ανα
παράστασης. Είδα πως δεν μπο
ρείς να συλλάβεις την ουσία, να
κάνεις ένα πράγμα μη περιγραφι
κό περιγράφοντάς το. Έπρεπε
να μην το περιγράφω, να χύνω το
χρώμα μ’ έναν τρόπο κάπιυς
βίαιο, από την άλλη μεριά όμως,
ρίχνοντάς το έτσι, nου έβγαινε έ
να πράγμα ασχεδίαστο. Οπότε έ
πρεπε να το σχεδιάσω. Ή ταν μια
προσπάθεια χαλάσματος του ασχεδίαστου για να βρεις τα ση
μεία στήριξης, γιατί τα σημεία εί
ναι μερικές φορές ακριβέστατα,
έτσι είσαι αναγκασμένος να κά
νεις από την μια μεριά την πιο
βίαιη χειρονομία και από την άλ
λη την πιο τρυφερή. Γίνεται πια
μια σχέση... ερωτική.
ΕΡ: Στο κείμενο της Μάρθας
Χριστοφόγλου «Η εικόνα του
σώματος στη ζωγραφική του
Χρόνη Μπότσογλου», κάπου λες
«προσπάθησα να ζωγραφίσω το
σπιθήρισμα της ζωής, αυτό το
φαινόμενο που δεν έχει σχέση
με το φως και τη σκιά, που δεν
είναι οπτικό, αλλά απτό». Και η
Μάρθα Χριστοφόγλου σημειώνει
πως η έμφαση στον «απτό»
χαρακτήρα του φαινομένου,
δηλώνει τον πόθο του ζωγράφου
να δώσει υλικότητα σ’ αυτές τις
δονήσεις, να τις ξαναβρεί με
την αφή πάνω στο μουσαμά».
Ο διαφορετικός τρόπος που
δουλεύεις το φόντο και τη
φιγούρα και οι σχέσεις που
αναπτύσσουν μεταξύ τους, θα
'λεγες πως είναι ένας εικαστικός
τρόπος να συνθέσεις το οπτικό
με το απτό, την αυτονομία της
χειρονομίας και το όραμα της
αντίληψης;
ΑΠ: Από παλιά, από το 1966-67,
είχα κάνει μια προσωπική ανα
κάλυψη. Είχα καταλάβει πως
αλλιώς δουλεύεις ένα σακάκι ή έ
να ποτήρι και αλλιώς ένα πρόσω
πο. Ένα κεφάλι μπορείς να το
αλλοιώσεις πάρα πολύ και να εί
ναι το ίδιο κεφάλι. Είχα την εντύ

πωση, μπορεί και να μην ισχύει,
ότι αν αλλοιώσεις ένα ποτήρι, έ
χεις ένα άλλο ποτήρι. Λυτό το
πράγμα πήρε διάφορες μοριρές.
Παρόλα αυτά έμεινε αυτή η δια
φορά του χώρου και της μορφής.
Η επεξεργασία της μορφής είναι
συναισθηματική, πολύ πιο φορτι
σμένη, αλλά, και στο ίδιο το υλι
κό, στην ίδια την αφή που δίνει
το υλικό, η αίσθηση είναι διαφο
ρετική.
ΕΡ: Στο φόντο δουλεύεις κυρίως
με καθαρά και φωτεινά χρώματα,
και δημιουργείς τη δόνηση του
χώρον με βάση τις διαφορετικές
τονικότητες. Ενώ στη φιγούρα
χρησιμοποιείς τα διαφορετικά
χρώματα του φάσματος και
γεμίζεις τα κενά με «σπασμένα·»
χρώματα. Το «νευρικό σύστημα»
προβάλλει μέσα από τον πολτό
με βίαιες χειρονομίες που
φτάνουν μέχρι να σχίσουν το
μουσαμά, ενώ το συνολικό
χρωματικό αποτέλεσμα
προκύπτει από τα διαφορετικά
χρώματα που βρίσκονται πλάι πλάι.
ΑΠ: Στη φιγούρα πασχίζοντας
να βγάλω αυτή την πλαστική ύ
λη, να χτίσω δηλαδή αυτόν τον
πολτό που λέθ3, και μέσα από τις
διαδοχικές καταστροφές, γίνον
ται πάρα πολλές αλλαγές. Οι φι
γούρες μου βγαίνουν πιο παστωμένες. Έλεγα προηγουμένου για
μια παρατήρηση που είχα κάνει
από το 1966-1967. Να κάνω όμως
και μια ζωγραφική αναφορά: εί
ναι ο Μπέικον. Το στοιχείο που
φέρνει είναι ένας πολύ ψυχρός

χοίρος που επάνω του πετάει τα
πιο καμμένα πράγματα, μ' όλη
τη βία και την ένταση.
Κάθε ζωγράφος συνοψίζει μέ
σα του πάρα πολλά πράγματα.
Όσο περνάει ο καιρός καταλα
βαίνω την επιρροή που είχε πάνω
μου ο Μπουζιάνης. Και θα την
δούμε πιο καθαρά στις ακουαρέλες μου.
Δες, προσπαθώ χρόνια να εξη
γήσω πως ο Τζιακομμέτι κι ο Χα
λεπός έχουν το ίδιο σχέδιο.
ΕΡ: Αυτή η αναφορά σου στη
γλυπτική και η ομολογημένη
επίδραση του Χαλεπά και του
Τζιακομμέτι, πώς περνά στη
ζωγραφική σου;
ΑΠ: Ουσιαστικά και οι δυο γλυ
πτικές έχουν έντονη την πλαστι
κότητα. Κι ένα στοιχείο που θα
το έλεγα ζωγραφικό. Για να στο
διόσω αυτό λίγο παρακινδυνευ
μένα. Όταν βλέπεις τα κεφάλια
της Ανιές του Τζιακομμέτι, έχεις
την εντύπωση ότι είναι ξανθιά.
Έχεις την εντύπωση ενός πολύ
φωτεινού δέρματος. Το ίδιο άμα
σκεφτείς τη Μεγάλη Κοιμωμένη
του Χαλεπά, την ονειρευόμενη
μάλλον, αυτή είναι σκουρόχρω
μη γυναίκα.
Αυτή είναι μια αναφορά. Η άλ
λη είναι πως κάποτε είδα πως δεν
ξέρω να σχεδιάσω, πως δεν ξέρω
να δω τα πράγματα, κι άρχισα να
μελετώ τη δομή τους. Σ’ αυτή τη
μαθητεία ένας γλύπτης είναι ο
καλύτερος δάσκαλος.
Είναι κι αυτός ένας δρόμος για
να μπεις στο χώρο της τέχνης.
ΓΊ
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Ρ'ΊΤα και Τη\' ε/.ευθεριο, προσωποποιημενα απο τη συγγραφέα.
στη μορφή τη; γυναίκα; - Ευριδικη;.
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SCHOLES και KLAUS
Στοιχεία του Αρσμοτος

Αφιέρωμα στη Μικρασιατική
καταστροφή
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Ο τέταρτος τόμος του Δελτίου
του Κέντρου Μικρασιατικών I
ρευνων ερχεται να προστεθεί
στους τρεις τόμους που έχει ήδη
εκδόσει το Κέντρο από το 1977
και μετά, και όπου παρουσιάζον
ται πορίσματα από έρευνες συ
νεργατών του ιδρύματος και αλλ(ον επιστημόνων.
Η προσέγγιση του θέματος της
Μ ικρασιατικής Καταστροφής
καταμερίζεται σε τρεις ενότητες,
οι οποίες χρονολογικά καλύ
πτουν τις περιόδους αμέσως πριν
την καταστροφή και κατά την
κρίσιμη τριετία 1919-1922. ενώ
θεματολογικά εστιάζονται σε ένα
ευρύτατο φάσμα πολιτικιάν, οι
κονομικών, πολιτισμικών, και
διεθνοπολιτικυιν πρόβλημά τιον.
Ενδεικτικά σταχυολογούμε τις
μελέτες της Κατερίνας Μπούρα
για τους έλληνες βουλευτές στα
Οθωμανικά Κοινοβούλια —μετά
τη Νεοτουρκική, δηλαδή, Επανάσταση, από το 1908 μέχρι το
1918— και του Αλκή ΓΊαναγιωτόπουλου για τις οικονομικές
δραστηριότητες των ελλήνων της
Μ. Ασίας από τα μέσα του 19ου
αιώνα μέχρι τις αρχές του 2()ου,
του Anthony Bryer για τους Κρυπτοχριστιανούς του Πόντου, του
Γιάννη Μουρέλου για τη Γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921.
την παρουσίαση που κάνει ο Θάνος Βερέμης σε δύο επιστολές
του Ι-.λευθερίου Βενιζελου στον
Winston Churchill και η Βικτωρία
Σολομωνίδου στην αναφορά του
μητροπολίτη Εφέσου Χρυσόστο
μου για την καταστροφή της
Σμύρνης κ.ά.
Οι μελέτες παρουσιάζουν μια
άρτια τεκμηράοση και έναν
πλούτο ανέκδοτων κειμένων και
εγγραφυιν, χρησιμοποιώντας πα
ράλληλα χάρτες, στατιστικούς
πίνακες εικονογραφικά τεκμή
ρια .
Την επιμέλεια ολου του τόμου
είχε ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης,
Διευθυντής του Κέντρου Μικρα
σιατικών Ερευνών, ο οποίος προ
λογίζοντας την έκδοση του συλ
λογικού αυτού ποιήματος υπο
γραμμίζει ότι οι «εκτιμήσεις που
μπορούν να αποκομιστούν από
τη συναγυιγή αυτή, ελπιζεται οτι
θ" αποτελέσουν την πρώτη πρό
σβαση προς την απομυθοποίηση
της μικρασιατικής εμπειρίας και
την ένταξή της στην πολιτική και
κοινίονική προβληματική της
σιιγχρονης ιστοριογραφίας».
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ΙΙολυ συχνά το δράμα συγχέεται
είτε με τη λογοτεχνία, ε.ιτε. με το
θέατρο. I Γ αυτό και η σημασία
του βιβλίου αυτου για τον ελληνι
κό χώρο καθίσταται μεγαλύτερη
μια και αποσαφηνίζει ορισμένε;
συγχύσεις γύροι απο τον ορισμό
του δράματος και ενθαρρύνει τη
με.λε.τη του σε συσχετισμό, τοσο
με. τα λογοτεχνικέ! όσο και με το
θεατρικά συμφραζόμενα. Η ερ
γασία των Scholes και Klaus διε
ρευνά τον τροπο με τον οποίο, τα
συμφραζομενυ αυτα βρίσκονται
σε αλληλεπίδραση ώστε, να ποραγουν τη μοναδική εμπειρία του·
δραμοτο; και στηρίζεται κύριοι;
στη με.λέτη τεσσάρων θεατρικών
ε.ργυιν: Ενός κλασικοί'ελληνικού
( « Ο ιδ ίπ ο υ ς Τ ύ ρ α ν ν ο : »). ενο; α
ναγεννησιακού αγγλικού (« Ο νι.ιρ ο Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ή ς Vυ χ τ α ς » ) , ενό;
νεοκλασικού γαλλικού ( « Μ ι σ α ν Ο ρ α π ο ς » ) και ενός σύγχρονου
(«//./ας ταυ Π α ι χ ν ι δ ι ο ύ » ) , Τα έρ
γα αυτά έχουν επιλεγεί —πέρα α 
πό τπν προφανή δραματολογική
αξία τους— και επειδή καταδει
κνύουν τη σχέση του δράματος
με τις άλλες λογοτεχνικέ; μορ
φές (δοκίμιο - πεζογραφία - ποίη
ση) και εμπεριέχουν του; κυρίαρ-'
χου; τρόπους του δράματο;(μυ
θιστορία, σάτιρά, κωμωδία, τρα
γωδία).
Ενα βιβλίο ενδιαφέρον οχι ιιονο για του; ειδικούς αλλά και για
τι' ευρύτερο αναγνωστικέ! και Οε
ατροφιλο κοινά.

\Ο Ι Ο 11 \ \ Ι Λ
I II/Ο ΙΤ Λ Φ Ι A
BETA ΙΙΛΓΙΛ AAMI
Ευριδίκη 2ΘΘΘ
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Μυθιστόρημα που πλησιάζει το
είδος της «επιστημονική; φαντασΐί/;>>. Fa γεγονότα διαδραματί
ζονται παραμονές του 2 0 0 0 . σ' έ
να κοσμο που παρόλα τα γνορι
μ// στοιχεία του. μοιάζει ζ,έ.νο;
και φανταστικός.
Μια νεα γυ\·αίκα με νωπέ; τι;
επιθυμίε; και τις μνημε; κέ/ποιου
κοντινού παρελθέιντο;, περιφερεται κυνηγημένη σε μια πόλη που
μοιαζε.ι να βρίσκεται «σε κατα
στάση πολιορκίας». Μια εφιαλτι
κή περιπλάνηση σε δρόμου;,
σταθμούς, σούπερ-μάρκετ. γρα
φεία και έρημα σπίτια, uu/ απρσ
σωπη και πανταχου παρούσα ε
ξουσία. που ενισχύεται απο μυ
στικού; πράκτορες και γραφειο
κράτες μικροαστούς, για \·α συντρίφει τελικά τη\' ομορφιά, τον ε-

ΑΙΟΝΥΣΙΙΣ X ΛΡΙ ΙΟΙ ΙΟΥ \OL
Αέ.σποινα
I κδ. Κ α σ τα ν κά τη .
σ ι : / . '()

1Οηνα

14X4,

I ο τε.ταρτο βιβλίο του V Χαριτοπουλου είναι μια νουβέλα που θί
γει κυριυις τα κοινωνικέ/ αδιέξο
δα τιον κοριτσιών στα χωρία τη ;
ακριτικης περιοχής. Πρόκειται
για μια ιστορία η μάλλον ένα «ε
πεισόδιό», περιορισμένο χρονικά
(απόγευμα - βρέ/δυ) που επικεν
τρώνεται σε δυο πρόσωπα. Πρό
κειται για τη συνάντηση - έξοδο
απο το χωρίο ενός έφεδρου ανθυπολοχαγου και μιας νεαρής κο
πέλας. που ωστοσο δεν εξελίσσε
ται σε. μια συνηθισμένη ερωτική
περιπέτεια. Μια φυγή που πληρώ
νεται μονο ως προς τις συνεπειε;
της. Απο Έβρο σε. Νέστο η δια
δρομή μ' ενο ζωντανό σκληρό
διάλογο να υπογραμμίζει την α
δυναμία επικοινωνία;.
Ο γοργος και ελλειπτικός τρό
πος αφήγησης, το λιτό και αδρό
ύφος του συγγραφέα, αναδεικνύουν ακόμα και με τις αποσιωπή
σει;, τις πολλαπλές διαστέ/σει;
ενο; μικρού «επεισοδίου».
Β.ΑΙΤΓ.ΛΙΙ ΚΟΛΩΝΙΑ
Χαραμέιδες
/■'κδ. Κ α σ τ α ν ι ο τ η .
σι:/.. 142

Αθήνα

14X4.

Χοίρο; του μυθιστορήματος η Α
θήνα. Χρονος, η νύχτα του μεγά
λου σεισμού το 1980. Ένας άν
τρα; και μια γυναίκα συναν
τιούνται μέσα σε. μια τρομαγμένη
και πανικόβλητη πόλη. Μόνοι, έ
χοντας νυιπά τα ίχνη δυο επώδυνων. διαφορετικών προσυιπικών
ιστοριοιν. Εκείνη, ο χαρακτηρι
στικός τύπος της μέσης Ελληνίδα;. Σπίτι. οικογένεια, παιδιέ/
και —το αναπέντεχο για κεί
νην— διαζύγιο στην κρίσιμη ηλι
κία τυιν σαράντα. Εκείνος, με
την εμπειρία του εμφύλιου, τη;
προσφυγιάς και του σκληρού ε
παναπατρισμού σ' έναν τοπο δί
χως αγαπημένα πρόσωπα.
Ια πολλαπλά φλας-μπακ. εξι
σορροπούν· την έλλειψη δρέ/ση;
του έργου και σκιαγραφούν τους
χαρακτήρες των ηρώων. Ο εσω
τερικός μονόλογο; συνδυέ/ζεται
με τη ρεαλιστική περιγραφή, κυ
ρίως τιον σκηνών που διαδραμα
τίζονται στην Αθήνα με.τά το σει
σμό. I ο τελο; του βιβλίου κάπω;
ρομαντικό, είναι ωστοσο μια ανασα αισιοδοξία;.
ΑΟΙΟΜ ΛΝΙΛ

ΙΙΟΙΙΙΣΙΙ

το Elsinore, όραμα μαζί και εμπει
ρία ιχνηλατούνται ιιεσα στον
ποιητικά) λογο του Λημήτρη Λεν
τζή. Σαρκαστικές και τρυφερός,
απελπισμένος και ορμητικός με
λέξεις της καθημερινότητας και
του παραμυθιού μας οδηγέ,ι σε
χώρους βιυιματικους και φανταστικους οπού κυριαρχεί ο πόθος,
είτε, με την εκπλήρωση ε.ιτε μι;
την ακύρωση του; « Α α τ ή η γι·νιιι
κ α μ ι: τα p a r u t τα ή σ υ χ α
και νι
σ η μ ά δ ια της α ν α ιμ ία ς
.1 νακαυφί2ι:ι το π / ή θ ο ς που δ ιψ ά Κ ι ; ιιι:·
να μ ι: /Ια σ α ν ί2 ι:ι σ α ν τη Ιί'./η ν η
Μ ι > να π ο τ ή ρ ι α δ ι.ιο
Φτιαγιιι:να
α π ο α σ ή μ ι κ α ι χ ρ υ σ ό ».

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Κί>\Σ ΙΆΝΤΙΝΙΑΗ
Anthumes
I κ δ . Le M étèque. M o ntréal 14X4.
σ ι : / . 2Χ.

Πρόκειται για μκ/ δίγλωσση εκδοση ελληνικά - γαλλικά, ποιη
μάτων του Κύπριου ποιητη Ιτε
φανού Κωνσταντινίδη. πουεπιμελήθηκε και προλογίζει ο καθηγη
τή; τη ; νεοελληνικής φιλολογώ;
στο Πανεπιστήμιο του Montréal
Jaques Bouchard. Χαρακτηριστι
κέ' στοιχείο τη ; συλλογή; είναι
το έιραμα της κοινωνικής απε
λευθέρωση; που τα δια ποτίζει.
Ι ο προσωπικά βιώματα του ποι
ητή συνδέονται με τα γεγονότα
τη ; πρόσφατης ιστορία; μας
—δικτατορία, κυπριακή τράγο
δία. Μέσα απο τη διαμαρτυρία
του για την κέ/θε είδου; καταπίε
ση του ανθρώπου, διαφαίνεται η
πίστη και η ελπίδα πως ο αγώνα;
θα δικαιωθεί: <<Κι α ύ ρ ιο αδι:/φΐ:
που
θα σι: πι:ριιιι:νυ>
στα προά
σ τ ιά τ η : Η α / Ι υ / ι α ν α :
για να σ\>vr.yισ ο υ μ ι:
κ α τ α π ιρ α
στην Iν α το /η ...
κ ι υσττ.ρα
θα πο\
γραψ ι·)
ιιικ ρ ι: ΙΙ ρ ο ι ι η θ ι : ο
τα νί.ιι
που.
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Λθηνα

19X4
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ΑΙΙΜΙΙΙΈΙΙ A I M /II
Σημειώσεις για την Αννα που
ξούσε στο Elsinore

θηνα 1984
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Μ ι σ ό σι κ α θ ρ π ρ τι:
I κδ

Αστρολάβο;

I υθυνη.

1ιπ διανη, Α θ ή ν α 14X2. σ ι: / .

Η γυναίκα/, και η μνήμη, η γυναί
κα και το πάθος, ο ποιητής και
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Α ιογενη;.

Αθήνα
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Κ. ΠΕΛΕΚΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
• Με αρκετή —ομολογονμένως— καθυστέρηση, λάβαμε από
τον κ. Πελέκο την επιστολή που
ακολουθεί. Ü απάντηση μας περιέχεται στα τόσα άρθρα μας για !
την υπόθεση και στο σχετικό σχό
λιό μας στο σημερινό τεύχος του
ΑΝΤΙ (δες στήλη «ΑΝΤΙΘΕ
ΣΕΙΣ»)
Προς την διεύθυνση του περιοδι
κού «ΑΝΤΙ»
Καίτοι λίγο καθυστερημένα εθεώρησα καθήκον μου να απαντήσω
στα δημοσιεύματά σας που ασχο
λούνται με μένα με τη βεβαιότητα
ότι αυτά είχαν σαν σκοπό την εκ
πλήρωση ενός δημοσιογραφικού
καθήκοντος για την εκπλήρωση του
οποίου πάντα χρειάζετα ι διάλογος.
Είναι αλήθεια ότι μια προσπά
θεια με κομματική σκοπιμότητα ε ί
χε σαν στόχο να αλλοιώσει τα
πραγματικά περιστατικά και να με
παρουσιάσει στα μάτια όσων δεν
με γνωρίζουν εκτός Μυτιλήνης τε
λείως διαφορετικόν απ’ αυτόν που
είμαι. Εγώ πολιτεύτηκα σαν Δημοτι
κός άρχων στον Πολύχνιτο - Λέσ
βου από το 1956. Πάντα ήμουν υπο
ψήφιος και εκπρόσωπος των δημο
κρατικών συνδυασμών ΟΥΔΕΠΟΤΕ
ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ (Δημοκρατική συνεργασία —εκπρόσωπος της Ενώσεως
Κέντρου και επίσημος υποψήφιος
του ΠΑΣΟΚ). Ολόκληρη την 15ετή
μου θητεία σαν δημοτικός άρχων
διώχθηκα ανελέητα από τη Δεξιά.
Στην πρώτη εκλογή μου εγκλω βί
στηκα στη Νομαρχία Μυτιλήνης για
να χάσω το δικαίωμα της εκλογής
επειδή στις 12 μ.μ. έληγε η προθε
σμία υποβολής υποψηφιοτήτων και
ήταν η τελευταία μέρα (διοικητής α
σφαλείας Κατραμάνος). Με απήγαγε όμως ομάδα του συνδυασμού
παραβιάζοντας την πόρτα της Νο
μαρχίας (Νομάρχης Σταματιάδης).
Στη συνέχεια από λάθος σκόπιμο ή
τυχαίο δεν ανακηρύχθηκε ο συν
δυασμός μου (Δημοκρατική Πρόο
δος) και οι δικηγόροι μου έβγαλαν
τους δικαστές 2π.μ. από τον κινημα
τογράφο για να διορθώσουν το λά
θος δεδομένου ότι η προθεσμία ε ί
χε λήξει στις 12 μ.μ. αλλά δεν είχαν
ακόμα δημοσιευθεί οι ανακηρύξεις.
Όλη την περίοδο της θητείας μου
σαν μέλος της τοπικής ενώσεως
Δήμου και Κοινοτήτων Λέσβου αγωνίσθηκα για τη βελτίωση των
συνθηκών στην τοπική αυτοδιοίκη
ση. Το 1963 η Δεξιά με ενέπλεξε σ’
ένα δικαστικό αγώνα, για τί είχα το
θάρρος, παράνομα να επισκευάσω
ένα φορτηγό του Δήμου που εκρίθη
άχρηστο από την ειδική επιτροπή
και στη συνέχεια να τεθ εί σε λ ει
τουργία ύστερα από νέα τεχνική
πραγματογνωμοσύνη. Με το αυτο
κίνητο αυτό μετεφέρθει δωρεάν ό
λος ο ελαιοκαρπός των φτωχών α
γροτών, ζημιώνοντας εκατομμύρια
στους τότε τοκογλύφους και εκμε
ταλλευτές των αγροτών επειδή ο
Δήμος Πολυχνίτου διέθετε δημοτι
κό ελαιοτριβείο το οποίο αποτελού
σε τον στόχο των εργοστασιαρχών
της ΔΕΞΙΑΣ.
Με πλαστά χαρτιά σε πραγματο
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γνωμοσύνες κατόρθωσαν να εκδώσουν καταδικαστική απόφαση εις
βάρος μου στην οποία μάρτυρες υπερασπίσεως ήταν οι περισσότεροι
αριστεροί. Η απόφαση αυτή δεν έ
γινε ποτέ δεκτή από το λαό του Πο
λυχνίτου και εκτός του ότι παρεγράφη δια νόμου πριν γίνει αμετάκλητος όπως και όλες οι τότε εκκρεμείς αποφάσεις καταργήθηκαν
όλα τα ένδικα μέσα και επεστράφησαν τα γεννόμενα έξοδα. Η απόφα
ση αυτή ποτέ δεν γράφτηκε στο
ποινικό μητρώο μου και ποτέ δεν
χρησιμοποιήθηκε σαν κατηγορία ε
ναντίον μου στις 10 επόμενες φο
ρές που υπήρξα υποψήφιος δήμαρ
χος και βουλευτής.
Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη
σημασία είναι ότι πριν να παραγρά
φει η παραπάνω απόφαση, έγιναν
δημοτικές εκλογές τον Απρίλιο του
1964 και με αντιπάλους δύο συν
δυασμούς, ένα της δεξιάς (υποψή
φιος Καβαλίκας), και ένα της αριστεράς (υποψήφιος Ιατρού) πήρα
το 80% των εδρών του Δήμου και
βγήκα παμψηφί δήμαρχος Πολυχνί
του. Ό τα ν άρχισε ο ανένδοτος α
γώνας, νεαρός τότε δήμαρχος τέ
θηκα επικεφαλής του αγώνα ενάν
τια στην αποστασία και δεν υποδέ
χθηκα Υπουργό αποστάτη που επισκέφθηκε το Δήμο μας γιατί δεν το
θεώρησα γνήσιο εκπρόσωπο του
λαού (Μ. Γαληνός).
Οργάνωσα αρκετά συλλαλητή
ρια με όλους τους φορείς του τό
που και πήρα προσωπικά συγχαρη
τήρια από τον αείμνηστο «Γέρο της
Δημοκρατίας» που δημοσιεύθηκαν
στον Μυτιληναϊκό Τύπο (εφημερίδα
«Δημοκράτης»). Πλησιάζει το πρα
ξικόπημα και στις 9/6/66 το Δημοτι
κό Συμβούλιο Πολυχνίτου παίρνει
την υπ’ αριθμό 88 απόφασή του και
ζητά από την τότε κυβέρνηση (Υπουργός Εσωτερικών: Τσιριμώκος)
να προσέξει για τί οι δυνάμεις της
ανωμαλίας κινούνται με στόχο το
στρατό για να καταλύσουν τις δημοκρατικές ελευθερίες του ελληνικού λαού. Η απόφαση αυτή ήτφ/
πάνω στο γραφείο του νομάρχου
της χούντας (Δορκοφίτη) όταν με
φώναξε για να με υβρίσει και να
μου πει «πριν φθάσεις στον Πολυχνίτο είσαι απολυμένος». Αυτός ήταν ο λόγος που απολύθηκα στους
10 πρώτους δημάρχους. Με σπρώ
χνουν στα δικαστήρια της χούντας
μαζί με 5 άλλους συμβούλους μετά
την απόλυσή μου, όπου απαλλα
χθήκαμε γιατί παρουσιάσαμε δύο
πλαστά χαρτιά που είχε χαλκεύσει
η Δεξιά όταν ήταν αντιπολίτευση
στο Δήμο και δεν μπορούσε να τα
αγνοήσει όταν κατέλαβε το Δήμο ε
πί χούντας. Εκμεταλλευόμενη την
απομάκρυνσή μου στη Σουηδία, εδημοσίευσαν ένα πλαστό συγχαρη
τήριο τηλεγράφημα προς τη χούν
τα για το οποίο έχω ακλόνητα στοι
χεία ότι είναι πλαστό.
Δεν έφυγε ποτέ απ’ το Δήμο και
δεν έφτασε ποτέ στο Ταχυδρομείο
και το σπουδαιότερο την πλαστότητά του βεβαιώνει ο ίδιος ο εκδότης
της εφημερίδας ενόρκως όπου δημοσιεύθηκε και ζει ακόμα σήμερα
(εφημερίδα «Πολιτικά»). Υπάρχει
βέβαια και η εγγραφή του ονόμα
τος μου στη «Μαύρη Βίβλο» της
ΕΔΑ για τί η προσπάθειά μου να αυ
ξήσω τη δύναμη της «Ενώσεως Κέν-

ανήκα, ζημίωσε τον
συμπατριώτη μου υποψήφιο βου
λευτή της ΕΔΑ, Θ. Παππά και αυτό
ασφαλώς δεν αποτελεί υποστήριξη
της Δεξιάς, λαμβανομένου υπόψη
ότι ο βουλευτής που υποστηρίχθηκε από μένα Φ. Βουνάτσος της «Ε
νώσεως Κέντρου» βγήκε πρώτος
σε σταυρούς προτιμήσεως απ’ ό
λους τους βουλευτάς της περιφέ
ρειας. Τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου ουδέποτε από αμνημονεύτων χρόνων υπηρετήσαμε ή εντα
χθήκαμε στη ΔΕΞΙΑ. Όσον αφορά
την πολιτεία μου στο ΤΣΑΥ πιστεύω
ότι είναι κακή πληροφόρηση γιατί
εγώ σαν Πρόεδρος δεν έχω κανένα
δικαίωμα οικονομικό ή διοικητικό
χωρίς τις ανάλογες αποφάσεις του
Δ.Σ. που χρειάζονται εισήγηση από
τους αρμόδιους διευθυντές αποδο
χή του κυβερνητικού επιτρόπου και
έγκριση του παρέδρου του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου. Δεν μπορώ να προβώ σε δαπάνη ούτε μιας δραχμής
χωρίς νόμιμη απόφαση του ΔΣ και
δεν τυγχάνω προϊστάμενος του υ
παλληλικού προσωπικού και γ ι’ αυ
τό η έρευνα θα αποδείξει το μέγε
θος της κακοήθειας. Αντίθετα υπερηφανεύομαι γιατί στα δύο χρόνια
που είμαι πρόεδρος του ΤΣΑΥ πέτυχα 1)να τελειώσω το κτίριο της ο
δού Σταδίου που χτιζόταν 10 ολό
κληρα χρόνια και το ονόμαζαν «Γεφύρι της Άρτας», μέσα δε σε έξι
μήνες τελείωσε και το ταμείο ει
σπράττει 8 εκατομμύρια το μήνα
2) να αποκτήσουν οι υγειονομικοί
μέσα σε 4 μήνες πλήρη υγειονομική
περίθαλψη ενώ ο σχετικός νόμος
είχε ψηφιστεί πριν 5 χρόνια. 3) Να
αυξηθούν οι συντάξεις των υγειο
νομικών και να γίνουν οι καλύτερες
απ’ όλες τις συντάξεις των ελεύθε
ρων επιστημόνων 4) Διπλασιάσαμε
τα αποθεματικά του ταμείου από 3
δισ. σε 6 δισ. 5) Αυξήσαμε τους τό
κους των αποθεματικών από 11,5%
σε 15% 6) Περιορίσαμε τις παγωμέ
νες πιστώσεις από 1 δισ. σε 500 εκατ. 7) Επιτύχομε την πιο σύντομη
έκδοση των συντάξεων απ’ όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία και έχουμε σω
ρεία συγχαρητηρίων φορέων και
μεμονομένων υγειονομικών για τα
επιτεύγματά μας. Αναφέρω μία χα
ρακτηριστική περίπτωση της παραχωρήσεως μέρους του ακίνητου
της Σταδίου για εκλογικό κέντρο
του κυρίου Μπέη που έγινε ύστερα
από παμψηφί απόφαση του διοικη
τικού συμβουλίου με υψηλότατο ε
νοίκιο ενώ οι εφημερίδες έγραψαν
ότι εγώ το παραχώρησα χαριστικά.
Ό λα όσα αναφέρω αποδεικνύονται
με ακλόνητα στοιχεία, που είναι
στη διάθεση τόσο του εγκρίτου πε
ριοδικού σας όσο και οιουδήποτε
άλλου καλόπιστου ενδιαφερομέ
{
νου.
Μετά πάσης τιμής I
Κ. Πελέκος '
Γ ΙΑ ΤΟ Ψ Ω Μ Α Κ Ι ΤΟ Υ ...
• Από τους Β. Μουλόπουλο, Γ.
Ανδρεάδη και Α . Ζεμπίλα πήραμε

την επιστολή που ακολουθεί. Αναφέρονται στο βιβλίο τον I. Αάμψα «Η Νομενκλατούρα».
Αγαπητό Α ν τί,
Π ριν από λίγο καιρό κυκλοφό
ρησε το βιβλίο του κ. I. Λάμψα Η
Νομενκλατούρα. Λ ίγ ο ι θα α 
γνοούν τον συγγραφέα: πρόκει
τα ι για το ν διευθυντή της ΕΡΤ επί
«Ν έας Δ η μ ο κ ρ α τία ς» γνωστό
κ α τά τη δ ιά ρ κεια της Δ ικ τ α το 

ρίας για τη ν ηρωική διαφωνία του
με τον χουνταίο συνταγματάρχη
I. Λαδά (σ χ ετικά με το κεφα
λαιώδες θέμα τη ς... σεξουαλικής
ηθικής του αρχαίου Σω κράτη)
και δημοσιογράφο σήμερα της

Μεσημβρινής.
Για όσους αντίθετα τυχαίνει να
μην έχουν γνώ σεις ρω σικής
γλώσσας ή σοβιετολογίας ση
μειώνουμε ό τι η «νομενκλατού
ρα» είναι η ιεραρχία των επώνυ
μων ανώτερων στελεχώ ν του σο
βιετικού κράτους κ α ι του ρωσι
κού κομμουνιστικού κόμματος.
Μ ια τέτο ια νομενκλατούρα έχει
εγκαθιδρυθεί κ α ι σήμερα στη χώ
ρα μας κ α τά το συγγραφέα από
το Π Α Σ Ο Κ κ α ι απομυζά κ α τά τα
πρότυπα του ανατολικού τύπου
καθεστώ τω ν το ν ιδρώτα κ α ι το
αίμα του δυστυχισμένου ελληνι
κού λαού. Ο κ. Λ άμψ ας υπέρμαχος τη ς αναδρομικής σεξουαλι
κής απελευθέρωσης τω ν αρχαίων
κ α ι τη ς μ ελλο ντική ς π ολίτικο ο ικο νο μική ς απελευθέρωσης των
νέων Ελλήνων έγραψε, λοιπόν, έ
να βαρετό κ α ι ογκώ δες τούβλο ό
που πληροφορεί τον αναγνώστη
για τα πασίγνωστα: τους κ α τα 
λόγους δηλαδή των ανθρώπων
που χρησιμοποιεί σήμερα το Π Α 
ΣΟΚ.
Μέσα όμως στους καταλόγους
αυτούς — κ α ι συγκεκριμένα στο
τελευταίο κεφάλαιο σ χ ετικά με
τους «ανένταχτους» που χρησι
μοποιεί το Π Α Σ Ο Κ (τα εισαγωγι
κά είνα ι του συγγραφέα) έχουν
παρεισφρύσει κ α ι κάποια ονόμα
τα που πείθουν ό τι το όλο έργο εί
ναι ένα προχειρογράφημα που υ
πηρετεί — πέρα από τις δεδομέ
νες π ο λιτικές κ α ι ιδεολογικές ε
πιλογές— κ α ι μία α δ ίσ τα κτη αν
τιπ ο λιτευ τική διάθεση. Στο κ ε
φάλαιο λοιπόν αυτό πληροφορηθήκαμε με ανακούφιση ό τι τρεις
«ανένταχτοι», οι κ. Β. Μουλόπουλος, Γ. Ανδρεάδης κ α ι Α.
Ζεμπίλας κατέχουν θέσεις κ λ ει
διά στη νομενκλατούρα: συγκε
κριμένα οι δύο πρώτοι στελέχη
της ΕΡΤ 1 κ α ι ο τρ ίτο ς του Υ
πουργείου Γεωργίας. Το πράγμα
θα ήταν γενικά ευχάριστο μιας
κ α ι οι τρεις α νένταχτοι τυγχά
νουμε δυστυχώς για την ώρα και
αδιόριστοι, έχουμε όμως τα θάρητά μας στον κ. Λ άμψ α που,
μιας κ α ι διέβρωσε το Π Α ΣΟ Κ
για να του αποσπάσει τα θανάσιμα μυσ τικά τίου περιέχει το βι
βλίο του, ίσως γνωρίζει κ α ι κά 
ποια μύχια σχέδια που τρέφει
στην καρδιά του ο Α ντρέας για
μας. Η ευχαρίστησή μας, ωστό
σο, μεταβλήθηκε σε απορία όταν
πληροφορηθήκαμε από το ίδιο
σύγγραμμα ό τι ο Γ. Ανδρεάδης
τυγχάνει μέλος της Α ντισ τα σ ια 
κής Οργάνωσης «Κίνημα 20 Οκτώβρη» ο δε Β. Μουλόπουλος υ
πήρξε στέλεχος της « Σ οσ ιαλισ τι
κής Πορείας».
Η απορία
γεγονός ό τι
«Κινήματος
μέρος στην

οφ είλεται πρώτα στο
η μεν οργάνωση του
20 Οκτωβρίου» πήρε
αντίσταση κα τά της

55

: ΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕ
χούντας (κ ά τι σαν συνάδελφοι ι
ΕΞΟΜΟΔΟΓΗΣΗ
ΔΩΣΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟ
του κ. Λάμψ α ας πούμε) αλλά,
• Από τον Δημήτρη Φύσσα πρώην
ΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ, ΔΗ
σήμερα, μετά τη μεταπολίτευση ! μέλος του ΚΚΕ και του Κ.Σ. της ΕΜΟΣΙΑ,
ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΣ, αν συνεχι
έχει διαλυθεί έτσ ι που να μην αν I ΦΕΕ πήραμε την επιστολή που ακο
στούν οι περί στρατού λασπολο
τισ τέ κ ε τα ι σε τίπ οτε, ούτε καν
λουθεί, με τίτλο «Δέκα χρόνια και
γίες) —όποιος γνωρίζει την οικογε
μισό». Τη δημοσιεύουμε έστω και
στην κάθε βλα κεία που λέγετα ι
νειακή μου προέλευση αμέσως κα
καθυστερημένα ολόκληρη:
j για λογαριασμό της, ενώ ο Β.
ταλαβαίνει πόσο χαζό είναι ότι είχα
1. Σε κάποια προεόρτια γιορτα
; Μουλόπουλος είναι αμφίβολο αν
οποιοδήποτε πρόβλημα από to
σμού
του
«Πολυτεχνείου»
(νομίζω
στρατό
κτλ. κτλ. Από την άλλη με
είχε περάσει από τη « Σ ο σ ια λ ισ τι
του
75)
βγάζοντας
το
χέρι
μου
από
ριά
οι
άνθρωποι
της γενιάς μου και
κή Π ορεία» έστω κ α ι για καφέ
τα κάγκελα της Δυτικής Πύλης (Τοτης
ηλικίας
μου
βρίσκονται κατά
(που οι επ ανασ τάτες κ α ι οι σο
σίτσα), χτύπησα με γροθιά το Γ. Καπλειοψηφία ε ίτε εκτός κόμματος εί
σ ια λισ τές τον ψήνουν συνήθως ά 
ραμπελιά, εκπρόσωπο της ΟΠΑ.
τε νεκροζώντανοι εντός, όπως εγώ
σχημα). Τα πράγματα όμως γ ί
Αργότερα, σε συνεδρίαση του Κεν
τα τελευταία χρόνια (Διονύσης Μ.,
νονται μια σ τα λ ίτσ α πιο χοντρά
τρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ, του
Ά γ γ ελ ο ς Κ., Γιώργος Κ., Κική Τζ.,
οποίου ήμουν μέλος, χτύπησα επί
όταν σκεφτούμε ό τι η πληροφο
Χριστίνα Μ., Γιάννης Α., Γιάννης Φ.,
σης τον Α. Καρακάσογλου (εκπρό
Κάρης Ζ., Τίτος Κ., Αθηνά Β., Λάμρία περί συμμετοχής του Γ. Ανσωπο της ΑΑΣΠΕ), ο οποίος μιλού
πης Τ., Μαρία Μ., Στέλιος Ξ., Άγγε
δρεάδη στο «Κ ίνημα 20 Ο κτώ σε για «πράκτορες της Μόσχας»,
λος Σ., Ά ρ τεμ ις Δ., Λίτσα Σ., για να
βρη» είναι γνωστή μόνο από το
«ρούβλια» κτλ. Στο ίδιο διάστημα
θυμηθώ από φίλους μου και μόνο).
έντα λμα της χου ντικής ασφάκαι σε παρόμοιο πλαίσιο αποκάλεΌ σ οι απόμειναν, ανυποψίαστοι κα
I λεία ς ενα ντίον του κ α ι δεν κυσα επανειλημμένα «χαφιέδες» μέλη
τά βάση, έχουν πάρει θέση από Επι
κλοφόρησε σχεδόν ούτε κα ν στο
τω ν π α ρ α τά ξεω ν ΑΑΣΠΕ και
τροπή Πόλης και πάνω, καθώς και
ΠΠΣΠ, σε τρεις τουλάχιστον Γενι
I σ τρ α το δ ικείο που δ ίκα σ ε την ορθέσεις στο «μαζικό κίνημα» (Δήμαρ
κές Συνελεύσεις του Συλλόγου Φοι
χοι, μέλη ΔΣ Σωματείων, Εξωραί' γάνωση. Από πού, λοιπόν, παίρτητών Φιλοσοφικής Αθήνας— μι
στικών Συλλόγων κτλ., μέλη επι
I νει τις ασφαλείς πληροφορίες του
λώντας ως συνδικαλιστικός εκπρό
τροπών ανέργων κτλ.) καθώς και
ο έγκρ ιτο ς δημοσιογράφος; Ποια
σωπος της Πανσπουδαστικής.
άλλες θέσεις, του κομματικού μη
ανοητογραφήματα ή ρυπαρογρα
Αυτό εδώ το κείμενο ξεκινά με τη
χανισμού (δημοσιογράφοι, κλητή
φήματα αντιγράφει, μια ς κ α ι α 
δημόσια αυτοκριτική μου, γενικά,
ρες, υπάλληλοι, οδηγοί, μέλη εξω
δυνατούμε να πιστέψουμε ό τι τα ■ και τη συγνώμη προς τα πρόσωπα
κομματικών επιτροπών κτλ.).
ειδικά. Σε ό,τι με αφορά, κι επειδή
εχει επινοήσει; Κ αι δεν είνα ι του
Αυτό που εννοώ είναι ότι περ
νώντας σήμερα στους «πρώην» ξέ
λά χισ τον ανησυχαστική η διαπί ' πιστεύω πως κάποτε θα πρέπει να
μιλάμε καθαρά γΓ αυτά τα πράγμα
ρω λίγο πολύ τι θ’ αντιμετωπίσω, το
στωση ό τι οι «υπεύθυνες» αυτές
τα, δηλώνω το φταίξιμό μου, «παίρ
’χω ξαναδεί το έργο σ’ όλες τις
π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ α ν
νω τις ευθύνες μου» και τονίζω ότι
προηγούμενες περιπτώσεις.
ταυτόχρονα σχεδόν με άλλες α
θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην ξα4. Γιατί αποχωρεί από το ΚΚΕ ο κα
νοησίες (τουλάχισ τον) σ χ ετικά
ναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν αγνοώ ότι
θένας απ’ όσους αποχωρούν, είναι
με ανθρώπους που είχαν δράση
σε παρόμοιες ύβρεις και κλωτσοβέβαια ειδικό θέμα του καθενός μιπατινάδες είχαν περιπλοκές όλα ; λώντας για τον εαυτό μου και μόνο,
κ α τά τη ς δ ικ τα το ρ ία ς;
σχεδόν τα μέλη όλων των οργανώ
αποχωρώ μετά από δέκα χρόνια
Α ς μην εκνευριζόμασ τε όμως.
σεων από την «πολιτική αλλαγή»
και μισό, κι αφού τα τελευταία τέσεΟ καθένας, από τον κ. Λ άμψ α
του 74 μέχρι τις καταλήψεις του ; ρα έχω δώσει ουκ ολίγες εσωκομ
μέχρι τους πληροφοριοδότες του
79, αλλά σε μένα το βάρος ήταν δυ
ματικές μάχες —αποχωρώ λοιπόν
βγάζει το ψ ω μάκι του όπως μπο
σβάστακτο (συνδυάζω δε την αυτο
από ένα συνδυασμό δύο βασικών
ρεί.
κριτική μου τούτη —πρωτοφανή,
αιτιών: πείστηκα ότι δεν μπορεί να
απ’ όσο ξέρω, στην Αριστερά— με
Μ ε θερμές ευχαριστίες
γίνει τίποτα, από τη μια, και έφτασα
τη θεμελιακή μου απόφαση που α
«Οι τρεις της νομενκλατούρας»
στο όριο της αντοχής μου όσον α
κολουθεί. Τέτοια αυτοκριτική δεν
φορά την προσπάθειά μου να επη
κάνει ένα μέλος του ΚΚΕ. Κάνοντάς
ρεάζω καταστάσεις μέσα στην κα
την φεύγω και φεύγω κάνοντάς
τά
καιρούς ΚΟΒ μου, από την άλλη
Δ ΙΕ Υ Κ Ρ ΙΝ ΙΣ Η
την.
φόρο τιμής αποτίω σ’ όσους μένουν
• Από τον καθηγητή κ. B. Α.
2. Τώρα που έφτασε και η δική μου
ακόμα μέσα προσπαθώντας- έχουν
ώρα για αποχώρηση από το Κόμμα,
■ Κύρκο πήραμε την ακόλουθη
πιο πολλή αντοχή κι ελπίδα από μέ
θυμάμαι με βαριά καρδιά διάφορες
να, όπως κι εγώ είχα περισσότερη
όιενκρινιστική επιστολή:
κατηγορίες συντρόφων ιδίως θυ
απ’ όσους είχαν φύγει πιο παλιά.
I Κύριε Διευθυντά,
μάμαι ανθρώπους στων οποίων τη
Δεν αγνοώ, τέλος, ότι υπάρχουν
j
Στο άρθρο του κ. Παν. Νούδιαγραφή συνέβαλα, με μόνο ενανδυνάμεις που σκέφτονται, μάχον
I τσου με το ν τ ίτλ ο « Ό σ α ο νόμος ; τίον τους στοιχείο κάποιους διαφο
ται κι ελπίζουν, ακόμα και σε υψηλά
ρετικούς προβληματισμούς: την Ακελεύει», που φιλοξενήσ ατε στο
κλιμάκια: τους εύχομαι καλή επιτυ
θηνά Β. και τον Κώστα Π. στη Φιλο
χία.
Α Ν Τ Ι τη ς 15 τρ. (τευχ. 281, σελ.
σοφική το 76, το Χρήστο Ν. στα Ά 
46), αναφέρεται κ α ι το όνομά μου
νω Πατήσια το 79 κτλ. ανθρώπους
5. Ό σον αφορά την ουσία των δια
στην υποσ. 2 με ένα σχόλιο που
για τους οποίους έγραψα «έκθεση»
φωνιών μου (που κατέληξαν στο
μπορεί να δημιουργήσει παρεξη
προς την καθοδήγηση (επειδή ήθε
«δε γίνεται τίποτα», όπως γράφω
γήσεις. Σ υγκεκρ ιμένα ο κ. Νούλα να έχω τη φωλιά μου καθαρή,
παραπάνω), είναι πολλές και πολύ
μήπως και μας έβλεπαν μαζί), όπως
τσος αναφέρει ό τι μα ζί με άλλους
πλευρα εκφρασμένες (ιδιαίτερα σε
τον Γιώργο Φ. ανθρώπους που συ
συναδέλφους απούσιαζα μόνο
προσυνεδριακό κείμενό μου του
κοφάντησα ο ίδιος ή ανέχτηκα να
Δεκέμβρη 1982, που δε θεωρήθηκε
απ' αυτήν την ορισμένη συνεδρία
τους συκοφαντούν, επειδή οι χαρα
κατάλληλο για δημοσίευση). Πολύ
της Σχολής. («Ενώ σ’ αυτή μόνο
κτηρισμοί είχαν επίσημη προέλευ
συνοπτικά,
αφού τούτο δω είναι
τη συνεδρία απούσιαζαν...). Ε
ση.
μάλλον κείμενο προσωπικής ανα
πειδή, είνα ι ενδεχόμενο να δηγραφής και αυτοκριτικής παρά κεί
μιουργηθούν εντυπώσεις εσφαλ
μένο ζυμώσεων επί της ουσίας, έ
3. Ή δη τη στιγμή αυτή έχω στην
μένες από τη διατύπωση του συ
χουν ως εξής:
πλάτη μου «προειδοποίηση διαγρα
ναδέλφου, ό τι δηλαδή απούσιαζα
α) Ισχνές έως ανύπαρκτες εσωκομ
φής» που ψήφισε η ΚΟΒ Κάτω Ιλιματικές δημοκρατικές διαδικασίες
εξεπ ίτηδες απ’ αυτή μόνο τη συ
σίων το Σεπτέμβρη του ’83 (σε μάλ
κοπτάτσιεςεξουθενωτική αντιμε
λον
επεισοδιακές
συνθήκες)λόγω
νεδρία της Σχολής, παρακαλώ
τώπιση
διαφωνούντων«εκλογή»
της
δημοσίευσης
στο
περιοδικό
να δημοσιεύσετε αυτή τη διευκρίμε
υπόδειξη
της
καθοδήγησης
η
«ΑΝΤΙ»
μιας
επιστολής
μου
που
δή
νηση: από τη συνεδρία αυτή, ό
—νέο φρούτο αυτό— από εισήγη
λωνε ότι ξαναρχίζω να το αγορά
πως κ α ι άλλες φορές, απούσιασα
ση « ε π ιτρ ο π ή ς προτάσεων»
ζω- ήδη έχω «τρακαριστεί» με πα
δικαιολογημένα κ α ι πάντοτε με
εκλογής- διαμόρφωση της γραμμής
λιούς συντρόφους που κάνουν πως
τη γραπτή άδεια της Π ρυτανείας,
στους «απάνω» και αποστολή της
δε με βλέπουν, αποστρέφοντας το
όπως ορίζει ο νόμος. Την άδεια
στους «κάτω»- παρακομματικές δια
βλέμμα και γυρνώντας το κεφάλιδικασίες κτλ.
ήδη έχω ακούσει από δεύτερο και
απουσίας είχα ζητήσει άλλω στε
β. Καμιά σχέση του κόμματος με
τρίτο χέρι ότι είμαι «δεξιό στοι
πολλούς μήνες πριν από την ημέ
την ιστορία του: τυπικό παράδειγ
χείο», «ότι έχω αλλάξει ταξική συ
ρα της συνεδρίας αυτής.
μα η δημοσίευση Αύγουστο 82 στο
νείδηση», ότι έχω «υποχωρήσει στο
Μ ε εξα ιρ ετικ ή τιμή
«Ριζοσπάστη» άρθρου για τον
στρατό» (εδώ εφιστώ την προσοχή:
Βασ. Α . Κύρκος
ΕΧΩ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΠλουμπίδη, όπου γράφεται «... η
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s
γνωστή προσωπική του αντίθεση
μέσω σημαντικών παραγόντών
κονομίδη και του Ανδρουλάκη και
με την καθοδήγηση», χωρίς να γρά
—ιμάντων που με «έσωσαν», όπως
κάπως οι έρευνες του Γιάννη Θεοφει ούτε ποια ήταν η αντίθεση ούτε
συνηθίζω να λέω, και τελικά μ’ έφε
δωράκη. Μετά όχι απλώς το χάος,
ποια ήταν η καθοδήγηση. Καμιά
ραν έτσι που να βαρύνουν αποφα
αλλά το βάραθρο,
σχέση, επίσης, ούτε καν με το κον
σιστικά την κριτική μου ματιά απέ
στ. Τα θέματα προσωπικής ζωής,
τινό παρελθόν και τις αναλύσεις
ναντι στο κόμμα. Τέτοιοι παράγον
σεξ, γούστου, αθλητικών προτιμή
του (μόνο οι καθιερωμένες επετειατες στάθηκαν, εντελώς σκόρπια:
σεων: εδώ ισχύει η εξωφρενική αρ
κές γιορτές): για το ΚΚΕ δεν υπάρ
χή «για όσα έχουμε θέση, το μέλος
— Η ποίηση γενικά, ο Καβάφης ει
χει «χθες», υπάρχει — θέλοντας και
δικά, η επαφή μου με την ιστορία,
συμμορφώνεται μ’ αυτήν. Για όσα
μη— ένα στιγμιαίο «σήμερα» (για
δεν έχουμε —και μέχρι, κι αν,
τη φιλολογία, την επιστήμη γενικό
να ξεχαστεί αμέσως) και τα πάντα
τερα.
αποκτήσουμε— το μέλλος οφείλει
θυσιάζονται στο ολοένα ερχόμενο
να τα αγνοεί». Εν τω μεταξύ το κόμ
— Ο Πετρόπουλος, ο Σαββόπου
«αύριο», το οποίο κυρίως θριαμβεύ
μα προσπαθεί να έχει θέση και στα
λος, ο Βερν, η επιστημονική φαντα
ει.
σία.
πιο μικροζητήματα, ώστε να πετυ
γ. Στην επιστήμη και στην τέχνη,
— Ο «Φόρος τιμής στην Καταλωχαίνει τη μεγαλύτερη δυνατή ο
καλό είναι μόνο ό,τι είναι κομματι
νία» και το «1984» του Όργουελ.
μοιομορφία των μελών του, πράγμα
κό. Έ τσι ανεβαίνει στα ύψη ο από
— Η μελέτη της ιστορίας του κόμ
αυτόχρημα απαράδεκτο. Θεωρεί
τριακονταετίας (τουλάχιστον) στεται αιρετική η θέση που πολλές φο
ματος, το διάβασμα βιβλίων Ιταλών
ρεμένος Ρίτσος μιας πανεύκολης
και Γάλλων κομμουνιστών (ιδιαίτε
ρές είχα από παλιά εκφράσει: «μας
ποίησης που δημιουργεί όχι μόνο
ρα Προκάτς, Ελλενστέιν και Μπαενώνει το πρόγραμμα και το κατα
εύκολους αναγνώστες, αλλά —το
λιμπάρ), οι κατά καιρούς συγκρού
στατικό από ’κει και πέρα έχουμε
κυριότερο— κακούς ποιητές, παι
σεις μου με κομματικούς καθοδηγη
και πρέπει να έχουμε πολλές δια
διά που στιχουργώντας «ειρήνη φορές μεταξύ μας»,
τές, όπου και όταν διαφωνούσα, η
άνθρωπος - ζυμωτό ψωμί - ειρήνη αλληλεπίδραση με τη γυναίκα μου
ζ. Η σχέση με την ΕΣΣΔ και το
αδελφέ μου - πεζούλια - Κόμμα · ει
ΚΚΣΕ. Από τη ρεαλιστική διαπίστω
και φίλους, το τελευταίο γράμμα
ρήνη» πιστεύουν ότι γράφουν σω
ση ότι χωρίς την ΕΣΣΔ δύσκολα θα
του Μπουχάριν και άλλα.
στά, ακολουθώντας το πρότυπο του
στεκόταν το επαναστατικό κίνημα
— Το γήπεδο («Παναθηναϊκός» από
πρωτότυπου (άσε τα επετειακά:
γεννησιμιού μου), το σκάκι, η πρέ
στην εποχή μας, μέχρι την υποστή
«Βιετνάμ», «Παιδιά της ΚΝΕ», «Καφα περισσότερο από τ ’ άλλα.
ριξη του αλάθητου και την επικρά
τράκης» κτλ.). Απορρίπτεται αντίθε
— Το χίπικο παρελθόν μου και η α
τηση όλων των ενεργειών της υ
τα ο Σαββόπουλος ή το ροκ· η Σύγ
γάπη μου για το παλιό ροκ, ο κινη
πάρχει τεράστια διαφορά.
χρονη Εποχή «δεν πουλούσε —του
ματογράφος, το ρεμπέτικο κτλ.
Τέλος πάντων, όλα τ’ άλλα θα
λάχιστον μέχρι τελευτα ία — βιβλία
μπορούσαν να λυθούν και να συζη : 6. Δε νομίζω ότι θα μπορούσε να εντου Ηλία Πετρόπουλου κτλ. Ό σο
τηθούν, αν στο πρώτο θέμα γινόταν ί θουσιαστεί κανένας δεξιός με την
για περιπτώσεις όπως ο Μίκης Θεοπερίπτωσή μου, ιδιαίτερα αν διάβα
κάτι ουσιαστικό, αν δηλαδή το κόμ
δωράκης, ο Κωστής Μοσκώφ ή ο
ζε τούτο το κείμενο: στο κάτω κάτω
μα λειτουργούσε δημοκρατικά. Χα
Μίμης Ανδρουλάκης (που προσπα
νομίζω πως ο Μαρξισμός παραμέ
ρακτηριστικό είναι ότι ούτε κι εγώ
θούν να συνδυάσουν την κομματική
νει η πυξίδα μου κι επιπλέον —δε
προσωπικά έχω κάτι συγκεκριμένο
ιδιότητα με κάποιες άλλες σκέψεις
ντρέπομαι να το πω, δεν έχω αντί
να προτείνω πάνω στην εντελώς
ή δημιουργίες) στις συζητήσεις με
θετα κόμπλεξ, αυτό δα έλειπε—
τρέχουσα πολιτική κατάσταση, έχω
ταξύ τους οι δογματικοί εκφράζουν
Ψήφισα και ΚΚΕ στις ευρωεκλογές,
τα αδιέξοδα της πολιτικής μου ανά
την αγανάκτησή τους και λένε τρο
ακριβώς λόγω αντίθεσης στην
λυσης απέναντι π.χ. στην κυβέρνη
μερά πράγματα γ ι’ αυτούς,
ΕΟΚ. Ούτε και οι φίλοι μου του ΠΑ
ση του ΠΑΣΟΚ, όπως ακριβώς τα έ
ΣΟΚ (ότι δε συγκρίνεται με τη Δε
χει και το κόμμα. Όμως μια γραμμή
δ. Η αντιμετώπιση των άλλων κομ
ξιά, δεν το συζητάω βέβαια, αλλά
που βγαίνει (αν έβγαινε) από πέντε,
μάτων και οργανώσεων. Το μέτρο
αυτό δε φτάνει)· με κόμμα που μας
δέκα, είκοσι χιλιάδες ανθρώπους έ
μπορεί να δώσει η άρνηση της ΚΝΕ
κοροϊδεύει κανονικά στα διάφορα
χει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες
να συζητήσει με τις άλλες οργανώ
μεγάλα θέματα δεν πάω (άσε που
να προσεγγίζει την πραγματικότη
σεις (Σεπτέμβρης ’84) ή η αντιμετώ 
ούτε καν στα «αυθαίρετα» δεν έχει
τα απ’ ό,τι, μια γραμμή από πέντε,
πιση των άλλων εκπροσώπων από
βάλει τάξη: με κάνει κι αισθάνομαι
δέκα είκοσι άτομα: και, δυστυχώς,
τον απίθανο Χρήστο Τόλη (μέλος
σα χαζός που δεν πάω κι εγώ να
έτσι βγαίνει σήμερα η γραμμή στο
του Γραφείου του ΚΣ) στην τηλεο
χτίσω μια παράγκα της μιας νύχτας
πτική συζήτηση του Αυγούστου ί ΚΚΕ.
σε κάποια παραλία και μετά να υ
1984: «εμείς κάναμε πρώτοι Φεστι « 6. Δεδομένου ότι το Κόμμα χτίζει
ψώσω τη σημαία «κοινωνικό πρό
γύρω
και
μέσα
του
μια
τεχνητή
βάλ, και μετά το πήραν και τα ΠΑΙ
βλημα»). Κι ας μην αναφέρω τις δη
πραγματικότητα, η ζωή του κομμα
ΔΙΑ από δω (sic)...» (Φαντάσου τον
μοκρατικές του διαδικασίες...
τικού μικρή σχέση έχει με τη ροή
Υφυπουργό Ν. Γενιάς σε κυβέρνη
των πραγμάτων, γύρω όπως αυτά ι
Μάλλον προς το ΚΚΕ εσωτερι
ση του ΚΚΕ. Φρίκη,
σχύουν για κάθε άνθρωπο. Έτσι,
κού με φέρνουν τέτοιοι προβλημα
ε. Έντυπα και λοιπό υλικό που δεν
για οποιονδήποτε τυχόν διαβάσει
τισμοί. Όμως κι αυτοί:
διαβάζονται, παρά την οποιαδήπο
— ποτέ δεν μίλησαν καθαρά για τη
το κείμενο αυτό, κάποιο περιορι
τε προσπάθεια, ιδιαίτερα αν είσαι
συμμετοχή που ετοίμαζαν στις
σμένο ενδιαφέρον μπορεί να πα
λίγο «προβληματισμένος» (στην
Μαρκεζινικές εκλογές του ’73 (ως
ρουσιάζουν οι ρίζες της διαφορο
κομματική ορολογία: προβληματι
ποίησής μου, όχι μόνο τώρα που το
«παλιό» αυτό με καίει)·
κός). Για παράδειγμα στο «Ριζοσπά
— ποτέ δεν είπανε ότι έκαναν ά
τελικό βήμα ήταν θέμα χρόνου, όσο
στη» πάνε κάπως να ξεχωρίζουν
σχημα που διέγραψαν τη Β' Πανελ
όλα τα χρόνια που πέρασαν. Λοι
μόνο τα θέματα .του Δανίκα, μερικά
λαδική και τι εγγυήσεις δίνουν για
πόν, πιστεύω πως είχα κάποια επα
κομμάτια της αθλητικής σελίδας,
φή με τη ζωντανή πραγματικότητα ίj να μην το ξαναδούμε το έργο (κι αν
δυο τρία άρθρα του Τσίμα, του Οι-
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το είπαν, δεν ήχησε πειστικά)·
— επιμένουν μαϊμουδίζοντας να
θέλουν την ΕΟΚ, πράγμα που για
μένα είναι σχεδόν προδοσία.
Καλό θα ήτανε να άλλαζε το
ΚΚΕ. Έστω και για μια στις χίλιες
θ’ άξιζε να περιμένει κανείς. Τώρα
όμως πια, δεν ξέρω. Βλέποντας και
κάνοντας. Και μάλλον προσανατο
λίζομαι προς το λευκό στις επόμε
νες εκλογές.
Δημήτρης Φύσσας
ένας ανένταχτος,
κριτικός αριστερός

ΕΝΑΣ ΤΕΩΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ

• Α ν α γ ν ώ σ τ η ς μ α ς , ο ο π ο ί ο ς υ
πογράφει « έ ν α ς α να νή ψ α ς τρ ο μ ο 
κ ρ ά τη ς», μ α ς έσ τειλ ε την παρα
κ ά τω επ ιστολ ή :
Ό ταν ο Αγησίλαος απελευθέρωνε
μια μετά την άλλη τις πόλεις της Ιω
νίας απ’ τον Περσικό ζυγό, στάλθη
καν στην Ελλάδα πρεσβείες (πρά
κτορες) του Μεγάλου Βασιλιά και
σε συνεννόηση με την ντόπια Πέμ
πτη Φάλαγγα, διαθέτοντας 30.000
δαρεικούς (διεθνές νόμισμα της ε
ποχής), κίνησαν αναταραχές, απο
στάσεις και επαναστάσεις στις ελ
ληνικές πόλεις. Ο Αγησίλαος αφή
νοντας μισοτελειωμένο το έργο
του, επέστρεψε για να αποκαταστήσει την τάξη. Σε ερώτηση «ποιος
τον έδιωξε απ’ την Ασία» απάντησε
λακωνικά και μεταφορικά: «30.000
τοξότες» (οι δαρεικοί από την άλλη
όψη απεικόνιζαν ανάγλυφο έναν
τοξότη).
Αν υποβαλλόταν η ίδια ερώτηση,
στον ίδιο χώρο μετά από τρεις χιλ.
χρόνια σε κάποιον τίμιο έλληνα πο
λιτικό για το ποιος τον έκανε να εγκαταλείψει την εξουσία το ’65, θα
μπορούσε ανάμεσα στ’ άλλα να α
παντούσε: «μερικές εκατοντάδες
χιλ. Ουάσιγκτων» η μια όψη του νο
μίσματος που χρησιμοποιήθηκε
στην εξαγορά των αποστατών για
το εκλογικό πραξικόπημα και τις
μετέπειτα θλιβερές εξελίξεις (η πιο
φτηνή επιχείρηση της CIA σύμφω
να με τα δικά της ντοκουμέντα).
Από τότε, η τιμή του «οικοπέδου»
όπως ονομάζεται στη γλώσσα της
υπερατλαντικής μας συμμαχίας η
πατρίδα μας, ανέβηκε σημαντικά (ί
σως γιατί τα τελευταία χρόνια δεν
προσφέρεται για αντιπαροχή) κι έ
φτασαν να μιλούν για ένα κοντύλι
της τάξης των 800 εκ. δολαρίων για
την χρηματοδότηση του σύγχρο
νου Εφιάλτη και των ποικιλώνυμων
συνεργατών τους. Και για να θυμη
θούμε τον Πλούταρχο που είναι

«
Κ. Ρωμανού H μεταρύθμιση του 1814
Γ. Δεωτσάκος Αλβανική μουσική, ή ένα λήμμα εγκυκλοπαίδειας
που έμεινε αδημοσίευτο
X. Ξανθουδάκης Ηχόχρωμα: οι απαρχές της έννοιας
Γ. Ζερβός Το νόημα του αθεματισμού στον Webern
I. Ζώτος Maria Golovin του G.-C. Ménotti
Δ. Γιάννου Δημόσιες σχέσεις και κοινωνική πολιτιστική λει
τουργία του θεάτρου όπερας
Ο. Φράγκου-Ψυχοπαίδη Η συγκρότηση της μουσικολογίας ως
ακαδημαϊκής επιστήμης
Σπ. Κλάψης Ανασκόπηση μουσικών γεγονότων του 1984
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ΑΔΕΛΦ ΟΙ
Μ ΠΟΣΤΑΝΟΓΑΟΥ

Κολοκοτρώνη 92
Πειραιάς
Τηλ. 4112258

Τα πληρέστερα βιβλιοπωλεία
Βιβλία όλων των εκδόσεων

Τιμές χαμηλές

___________ J

Η λία Μ ιχά λο υ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ
Κ εντρ ικ ή Δ ιά θεσ η:

ΚΑΛΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Κολοκοτρώνη 15
Τηλ. 32 34 270 · 32 31 781

105 62 ΑΘΗΝΑ

πάντα επίκαιρος, τους αφιερώνου
με μια φράση του απ’ τους βίους
παράλληλους: «Ώ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥ
ΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΚΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ!»
Αγαπητό «Αντί», γνωρίζοντας
την προϊστορία σου και την αντικειμενικότητά σου και όντας σίγουρος
πως δεν θα ακολουθήσεις την συγ
χορδία και υστερία του υπόλοιπου
τύπου γύρω από τη δολοφονία του
πρώην υπουργού της χούντας και
πρώην εκδότη της «Α» διάλεξα τις
στήλες σου για να απευθύνω το κά
πως περίεργο γράμμα μου.
Η φιλολογία και παραφιλολογία,
οι αναλύσεις και οι έρευνες γύρω
από την ταυτότητα της 17 Ν. και η
ανησυχία των κρατούντων και οι
βαρύγδουπες δηλώσεις επώνυμων
και ανώνυμων περί πολιτικού κό
στους, προβοκάτσιας, ενίσχυσης
των θέσεων της Δεξιάς και κατ’ ε
πέκταση του Καραμανλή, έχουν ε
ξαντληθεί και με αφήνουν αδιάφο
ρο. Ο φάκελλος οδεύει λευκός και
πάλι στα συρτάρια της Ασφάλειας,
οι διρβίσηδες που αφιονίζουν τις
εγκλω βισμένες συνειδήσεις και
καλλιεργούν κλίμα φοβίας στις
συντηρητικές μάζες και προωθούν
σχέδια αποσταθεροποίησης θα κα
ταλάβουν πολύ σύντομα ότι η τα
κτική τους θα μετατραπεί σε μπούμεραγκ που θα τους χτυπήσει κατα
κέφαλα. Ο Μητσοτάκης θεωρεί (με
τις δηλώσεις του) ηθικό αυτουργό
των δολοφονιών τον Ανδρέα. Κατ’
επέκταση, ακολουθώντας τον κι ε
μείς στον κατήφορο μπορούμε να
θεωρήσουμε υπαίτιο τον Καραμαν
λή που είχε αφήσει ελεύθερους
τους βασανιστές του ελληνικού λα
ού και με το «στιγμιαίο» όλους τους
συνεργάτες της χούντας και που
στη συνέχεια μπήκαν στο στόχα
στρο της 17 Ν. που παρουσιάζεται
σαν υποκατάστατο της Δικαιοσύ
νης που δεν λειτούργησε.
Εμείς θεωρούμε ηθικούς και φυ
σικούς αυτουργούς της παντελούς
ανικανότητας της ελληνικής αστυ
νομίας, τις προηγούμενες κυβερνή
σεις, που την χρησιμοποιούσαν με
αποκλειστικό σκοπό την καταστολή
των λαϊκών διεκδικήσεων, την τρο
μοκρατία και κοντολογίς σαν πραιτωριανούς και πληρωμένους καταπιεστές του λαού.
Η Σκώτλαντ Γυαρντ, παίρνοντας
τ ’ απομεινάρια του τάφου της Βερ
γίνας κατάφερε ν’ αναπλάσει σε
χρόνο μηδέν τη μορφή του ανθρώ
που που ανήκαν (Φίλιππος), να βρει
από τι όπλο προήλθε κι από πια γω
νιά ρίχτηκε η βολή που του χάραξε
το δεξί μέρος του κρανίου και του
εξόρισε το μάτι (βέλος από τα τείχη
της πόλης που πολιορκούσαν οι
Μακεδόνες, της Θράκικής Μεθώ
νης). Κι όλα αυτά με τις σύγχρονες
επιστημονικές μεθόδους, ύστερα α
πό 2438 χρόνια!
Πάει πολύ κ. Μητσοτάκη να κατη
γορείς τη σημερινή κυβέρνηση ότι
διέλυσε τα σώματα ασφαλείας, τη
στιγμή που τα μόνα όργανα που εί
χατε φροντίσει να τους παρέχετε
αφειδώς για την «πάταξη του εγ
κλήματος» ήταν δακρυγόνα, ρόπα
λα, ηλεκτροφόρα καλώδια, στεφά
νια για να σφίγγουν κεφάλια, τανά
λιες για να βγάζουν νύχια και πλή
ρης ασυδοσία και κάλυψη στην κα
τάχρηση εξουσίας. Θεωρούμε τον
σημερινό υπ. Δημόσιας Τάξης πετυ
χημένο, και ο ελληνικός λαός τον
ευγνωμονεί που τον γλύτωσε από
τον βραχνά του χωροφύλακα.
Κατάφερε μέσα στη σφηκοφωλιά
που μπήκε, να κάνει ένα ρετουσάρι
σμα εκδημοκρατισμού. Στην επόμε

νη τετραετία είμαστε βέβαιοι πως
θα εξουδετερώσει πολλούς από
τους μηχανισμούς που έχουν στή
σει οι ξένες δυνάμεις μέσα στις
κρατικές μας υπηρεσίες. Μην περι
μένει όμως ο κ. Σκουλαρίκης «με τα
τούβλα του παλιού καθεστώτος να
χτίσει το καινούργιο» και κυρίως να
βρει έστω κι ένα στοιχείο στην υπό
θεση που τον απασχολεί και τον
καίει αυτές τις μέρες. Οι Ά γγλο ι έ
χουν μια σωστή παροιμία: To catch
a thief send a thief!
Ελπίζουμε ο κ. Υπουργός να κατάΦιλικά
ένας ανανήψας τρομοκράτης
ΥΓ. Θα σας χρωστούσα χάρη αν
στο επόμενο τεύχος σας αντιπαραθέτατε τα τηλεγραφήματα, τις ανα
κοινώσεις και τα συλληπητήρια του
σημερινού Πρ. Δημοκρατίας και τό
τε αρχηγού της ΕΡΕ και ΝΔ στους
εξής θανάτους: ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕ
ΤΡΟΥΛΑ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΝΕΚΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕ
ΧΝΕΙΟΥ - ΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΑΝΙΣΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ!

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.32.819

Ααβε!

ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
• Από τον στρατιώτη αναγνώ
στη μας Χ.Χ. από το Διδυμότειχο
πήραμε την επιστολή που ακο
λουθεί για μερικά μικρά, αλλά ση
μαντικά προβλήματα που υπάργουν ακόμη σ τ ο στρατό:

Το γραμμα θα είνα ι σύντομο.
Μ ερ ικά απλά ερω τήματα που α 
πευθύνονται στον καθένα. Απευ
θύνονται κ α ι στην κυβέρνηση
που πολύ ελπ ίσαμε — κ α ι ελπ ί
ζουμε. Ν α ι συμφωνώ για το α ξιό 
μαχο. Ν α ι συμφωνώ απόλυτα με
την ουσία τη ς εκπαίδευσης για το
«ετοιμοπόλεμο» ξεκα θ α ρ ίζο ντα ς
αυτό, αρχίζω:
1. Γ ια τί οι εφημερίδες σ τις εδώ
μονάδες απαγορεύεται να μπουν
μέσα παρά το ό τι επ ιτρέπ εται
σύμφωνα με δηλώ σεις του υπουρ
γού κ α ι τ ις δια τα γές του;
2. Γ ια τί α να γκά ζο ντα ι σ τρ α τιώ 
τες να μαθαίνουν προσευχή, να
πηγαίνουν στην εκ κ λ η σ ία , παρά
τις επ ιταγές του Συντά γμα τος
κ α ι τ ις δηλώ σεις του κ. Δροσογιάννη;
3. Γ ια τί α να γκά ζο ντα ι οι σ τρα
τιώ τες να τραγουδούν φ α σ ισ τικά
εμβατήρια που τους καταρρακο')νυυν σαν ι/το μ α ;
4. Γ ια τί τα περισσότερα βιβλία
ποι υπάργουν παντού σ τ ι; μονά
δες μιλούν για «αναρχοκομμουνισ τοσ υμμορίτες;». Γ ια τί υπάρ
χουν επιγραφές που μιλούν για
«Π ατρίδα, Θ ρησκεία, Ο ικο γέ
νεια», για τη Βόρειο Ή π ειρο.
Γ ια τί υπάρχουν φω τογραφίες Ε λ
λήνων που σ κοτώ θηκαν στον
« κ ο μ μ ο ύ ν ισ το σ υ μ μ ο ρ η το π ό λ εμο»;
5. Γ ια τί πέφτουν φ υλακές αβέρ
τα;
6. Γ ια τί το ρουσφέτι βασιλεύει;
Α υ το ί που δεν έχουν ή δεν θέλουν
να βάλουν «δάκτυλο» δεν έχουν
ανάγκη να πάρουν μετάθεση,
κοντά στα σπ ίτια τους;
Για να είμ α ι πιο ξεκάθαρος
πολλά ά λ λ α ξα ν από το ’81 κα ι
μετά . Π ρος το καλύτερο βέβαια.
Ό μ ω ς, αυτά, γ ια τί δεν σ τα μ α 
τούν;
χ.χ.

• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Υπεύθυνη τυπογραφείου:
ΑΛΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
Δεσποτικού 33
Πετρούπολη
• Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ
• Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Εκτύπωση:
«ΛΙΘΟΤΥΠ» Α.Ε.
Ιάσιου 5 - Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φ ρ ά ζει την προσωπική άποψη
του σ υγγραφ έα του.
• Χ ειρ ό γρ α φ α δεν επίατρέφονται.
ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
Ε σ ω τε ρ ικ ο ύ

Εξαμ. 850 δρχ. - Ετήσια 1.700
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 6.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%
Ε ξ ω τε ρ ικ ο ύ
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:

εξάμηνη:........................... δολ.13
ετήσια:.............................. δολ.26
Η.Π.Α. · Καναδάς - Αν. Ασία ·
Αυστραλία - Ωκεανία:

εξάμηνη:........................... δολ.15
ετήσια:.............................. δολ.30
•

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
11521 ΑΘΗΝΑ

• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 70
δρχ. 100

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.32.819
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας: Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
546 22 Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΛΟΓΟ Σ ΕΚΔΟ ΣΕΩ Ν Ο ΑΕΔ
ΚΥΡΙΕΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

• ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, σε συνεργασία με το Υ
πουργείο Παιδείάς (1984).
• Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, επιμέλεια Μ. Νικολινακος
(1983).
·· Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗ
ΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, του Χρ. Τζεκινη (1984).
• ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, του Γ. Βάζου (1983).
• Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, του Ν. Σκουλά (1983).
• ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗ
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, του Γ. Πεγιου (1984).
• Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1828-1832, του Χρ. Κωνσταντινοπουλου (1984).
• ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, του Χρ. Τζεκινη (1984).
• Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1961-1983, του Γ. Χατζηπαναγιωτου (1984).
• ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ: ΔΙΑΠΙΣΤΩ
ΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, των Γ. Κασιμάτη, Ζ.
Γίιλάφτσόγλου, Κ. Τσακίρη (κατ' ανάθεση στο ΕΚΚΕ)
(1982).
• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, του Θ
Κατσανέβα (1985).
• Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑ
ΣΙΑ, της Α. Καραμανου (υπο έκδοση).
• ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΕΡΑ, του Θ
Θεοδώρου (υπό έκδοση).
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, του Κ. Παπαναγιωτου (υπο έκδοση).
Μ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ , Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ

• Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ, του Γιάννη Μάκρη (1983)
• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, του Θ
Κατσανέβα (1983).

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΤΚΟ ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, της Β. Σταυριανοπουλου (1983).
•"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, του Χρ. Τζεκινη
(1983).
• ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Α
ΝΕΡΓΙΑΣ, του Κ. Ευστρατόγλου (1984).
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, του Α. Μπουγά (1983).
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ
ΔΑ, του Στάθη Χαίκάλη (1982).
• Η ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ, των Κ. Ευστρατόγλου, Α. Μπουγα (1983).
• ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, των Θ. Κατσανέβα, Α. Ζησιμοπουλου
(1983) (έχει εξαντληθεί).
• Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, του Γ. Μάκρη
(1982) (έχει εξαντληθεί).
• Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 1981, του Γ. Χατζηπαναγιωτου (1982) (έχει εξαντληθεί).
• Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 1982 του Γ. Χατζηπαναγιωτου (1983) (έχει εξαντληθεί).
• ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙ
ΚΟΤΗΤΑ, του Στάθη Χαικαλη (1982) (έχει εξαντληθεί).
• ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, των Θ. Κατσανέβα, Μ. Ντοτσικα - Παπαβασιλείου (υπό έκδοση).
Πωλουνται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία
ΑΘΗΝΑ: Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Νικηταρά 2 Αθήνα Τηλ. 36.22.496
ΟΑΕΔ Γραφείο Τυπου - Βιβλιοθήκη. Θράκης 8 Τράχωνες, τηλ. 99.42.810-24.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Περιφερ. Διεύθυνση Μακεδονίας: Βαλαωρίτου 10 Θεσσαλονίκη Τηλ. 515527 και σε όλα τα
κεντρικά βιβλιοπωλεία.
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κυκλοφόρησε
,
«κάτι το copcaov »!
Επιτέλους, ένα βιβλίο για την ελληνική κακογουστιά (κιτς), ένα βιβλίο «περιήγηση» στον
κόσμο του φτηνού γούστου όπως διαμορφώνεται μέσα στην καθημερινή ζά)ή, την ελληνική ζωή,
τη δική μας ζωή. Με κείμενα και φωτογραφίες που παρουσιάζουν ανάγλυφα το «κιτς» »
ένα φαινόμενο «γραφικό» αλλά και επικίνδυνο. Ωραίο βιβλίο!

«Κάτι το ωραίον»

«Κάτι το ωραίον»

Μέσα στις σελίδες του θα δείτε να παρελαύνουν... η Πατρίς, η
Θρησκεία, η Οικογένεια, η Κοινωνία, η Επικοινωνία, η Πολιτική, η
Τέχνη. Το κιτς υπάρχει γύρω μας, σ’ όλη την Ελλάδα: από το Διδυ
μότειχο μέχρι τα Φιλιατρά και από τα Γιάννενα μέχρι τη Λάρισα και
—φυσικά— την Αθήνα.
Ειδικά άρθρα και πάνω από 1.000 φωτογραφικά θέματα, αποκαλύ
πτουν,διακωμωδούν και καταγγέλλουν το κιτς δημιουργώντας ένα
μοναδικό λεύκωμα επίκαιρο, ενδιαφέρον, απολαυστικό.
Ωραίο βιβλίο!

«Κάτι το ωραίον»
Η παρέλαση του κιτς συνεχίζεται. Ανακαλύψτε το κιτς σε κοον’
ζες, γκομπλέν, μπιμπελό, χαλκοτεχνήματα, χόμπι, τουριστικά σο·!
βενίρ, εικονίτσες, προσκηνητάρια, τάφους, πλαστικά λουλούδ
εκκλησίες, είδη για γάμους και βαφτίσια, φωτιστικά τηλέώων ° ’
ξώφυλλα βιβλίων, αθλητικό και πολιτικό Τύπο, παιδικά είδη ° ’ Ε
ποστάλ, ντίσκο, φαγάδικα, ταβέρνες, πιτσερίες, μόδα αυτοκ Κ° Ρτ
μαγαζιά, σπίτια, έπιπλα... Αλλά κιτς υπάρχει και στο π ο ο ν ό ητα’
θλητικό ή πολιτικό πανηγύρι, στο τραγούδι, το σινεμά το ο ° T° ° '
την τηλεόραση, τη διαφήμιση... Το κιτς υπάρχει παντο,·, ° 0εατρ°·
μονεύει... Ωραίο βιβλίο!
ιυνΓθυ καιπαρα-

Με φωτογραφικό υλικό που βασίζεται σε ρεπορτάζ των Χρ. BÂc
χου, Τ. Βρεττού και Λ. Μιαούλη και εμπλουτίστηκε από αρχειακό ι
λικό πολλών επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων.

Ωραίο βιβλίο!

«Κάτι το ωραίον»
Ενα βιβλίο ντοκουμέντο!
Μια έκδοση των «Φίλων του περιοδικού ΑΝΤΙ»
• 360 σελίδες · 1059 έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφώ
• Σε σχήμα 21 χ 28 πανόδετο

κάτετο
ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΙΑ.

«Κάτι το ωραίον
Για το κιτς σε όλες του τις μορφές γράφουν or
Χρ. Βακαλόπουλος, Χρ. Γιανναράς, Περ. Γιαννόπουλοο
σενάρ, Γ. Καλιόρης, X. Καμπουρίδης, Λ. Κηλαηδόνης δ κ , Πθυρπούλου, Δ. Κούτσικου, Α. Κυριακΐδου - Νέστορος Π μ * ° λτσιδο"
Μ. Μποσταντζόγλου, Δ. Πικιώνης, Δ. Ραυτόπουλο’ο Μαρτινϊδης,
Λ
Τ ΐ ί ό λ Ο Γ · ΙίΠ Ι Μ V n r 7 n > / ι ι η ι Λ ι / η / ,
·
τ’
Δ.
Σκάλος
και ν . Χατζηκυριάκος - I-Γκΐκας
Προλογίζει η υπουργός Πολιτισμού
και Επιστημών Μελίνα Μερκούρη.
\ \ ßlVC fV «
σχχ προερχόταν
Ωραίο βιβλίο!
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ΕΚΔΟΣΗ:
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙ».
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
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Δεινοκράτους 131, Αθήνα 115 21
Τηλ. 72.29.237
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