ΒΑΡΝΑΛΗΣ και ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Μ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ
Α. ΜΑΡΚΕΖΕΛΙ

—

~

Η ΣΥΣΚΕΨΗ

ΘΟΜΑΪ ΔΡΙΤίΙΟΣ

ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ
ΣΤΗ ΑΑΜΙΑ

■: χ η

σε περιμένει
α ύ *

τ

Θεμη Μοσχάτου
θεμη Μοσχάτου

ίί

Η ΣΥΣΚΕΨΗ
ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ
ΣΤΗ ΑΑΜΙΑ
Η ε υ κ α ιρ ία που χά θ η κ ε
Η π ρ ω το β ο μ λια το υ Α ρ η Β ε λ ο υ χ ιω τ η
κ α ι η δ ε ίλ ια το υ Μ ά ρκο υ Β α ψ εια δ η

ΘΩΜΑΣ ΔΡΙΤΣΙΟΣ

Ποια τύχη
σε περιμένει
σύντροφ ε

Η ευκαιρία που χάθηκε

Η πρωτοβουλία του Αρη Βελουχιωτη
και η δείλια του Μάρκου Βαφειαδη

Ό τα ν έχεις δική σου γνώμη
μέσα στο Κόμμα

17-18 Νοεμβρίου 1944
Γι αυτούς που υπόφεραν στα κομματικά
ανακριτήρια.

Ένα δραματικό διήμερο με αποφασισμένο τον
Άρη Βελουχιώτη να σώσει το λαϊκό κίνημα από
την άβυσσο που το οδηγούσε η ηγεσία του
κόμματος

Γι αυτούς που θα τολμήσουν σήμερα και
αύριο να έχουν δική τους γνώμη.

Γι αυτούς που θ’ αγωνιστούν να γκρεμίσουν
το μόνιμο καθεστώς των διωγμών και της
συκοφαντίας μέσα στις γραμμές της
ελληνικής παραδοσιακής Αριστερός.

Πώς χάθηκε η μεγάλη αυτή ευκαιρία; Ποιά
ακριβώς ήταν η στάση του Μάρκου Βαφειάδη;

Για τον Αντρέα Τζίμα, για τον Θόδωρο
Μακρίδη, για τη Χρύσα Χατζηβασιλείου,
για τον Λευτέρη Αποστόλου και για
αμέτρητους άλλους επιφανείς και αφανείς
κομμουνιστές που χάθηκαν συκοφαντημένοι
και πικραμένοι, το βιβλίο αυτό θα παραμένει
ένα καντήλι αναμμένο στη μνήμη τους.

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 . ΑΘΗΝΑ 141

ΤΗΛ. 36 18 457
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Ο Θέμης Μοσχάτος, στρατιωτικός και ιστορικός
συγγραφέας, επιτελάρχης στο Γενικό Στρατηγείο
του ΕΛΑΣ την εποχή αυτή, περιγράφει και εξηγεί
όσα έγιναν τις δύο κρίσιμες μέρες του Νοέμβρη
1944

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · 106 77 ΑΘΗΝΑ ·
ΤΗΛ. 36.18.457-36.19.167

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 72.32.713- 72.32.819

Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΩΣ
Μ ΟΝΙΜΟΤΗΤ

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του Σ υ ντά γμ α το ς θα π ερά σ ει τελικά στα ψ ιλά των
εφημερίδω ν; «Την πρώ τη ημέρα της σ υ ζή τη σ η ς ε ίχ α ν ε γ γ ρ ά φ ε ι για να
μ ιλή σ ο υ ν 56 β ο υ λ ε υ τέ ς, α λλά οι π ερισ σό τερ ο ι α πεχώ ρη σ α ν και
διεγρά φ ησα ν», μ α ς π λη ρ ο φ ο ρ εί η Ελευθεροτυπία σ τις 15.1.86. Φαίνεται
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
πω
ς οι εκπρόσω ποι του έθ ν ο υς β ρέθη κα ν σε α μηχανία μ ετά τη συναινετική
ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Η νέα συνδικαλιστική παράταξη _____
9 αντιπα ρά θεση των κ. Π α πανδρέου και Μ ητσοτόκη την ίδια μέρα: οι
α ν τιπ ο λιτευτικ ές ή α ν τιδ εξ ιές κορώ νες που ε ίχ α ν π ρ οετοιμά σ ει ήταν
Δ. ΜΙΧΑΗΛ
π λέο ν εκτός κλίματος. Κι έτσι, προ τίμ η σ α ν να αποχω ρήσουν...
Ταξίδια, αναθεώρηση, ανασχηματι
ΦΥΣΙΚΑ, τα κομματικά ε π ιτελ εία θα κρίνουν τα υπέρ και τα κατά τού ως
σμός ___________________________
10
Θ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ
εκ θα ύμ α τος δ η μ ιο υ ρ γη θ έν το ς ηπίου κ λίμ α το ς και οι υ π ο τρ ο π ές σε
Λογικές εξελίξεις της «λιτότητας»... _
12 β ια ιό τη τες δ εν θα λείφ ο υν. Α λ λ ’ αυτή η α ποχώ ρηση των «π ερ ισ σ ο τέρ ω ν»
Ν.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
σ η μα τοδοτεί το υς ό ρο υς κάτω από τους οποίους αναθεω ρείται ο
Αεξιός ή Δεξιώσεων, αδιάφορο! ______
15 Κ αταστατικός Χ ά ρτης τη ς Π ολιτείας: το χα ρ α κ τή ρ α του Σ υντά γμ α το ς θα
Λ. ΚΥΡΚΟΣ
τον καθορίσει η τρ έχ ο υ σ α πολιτική σ υγκ υρ ία και όχι οι πο λιτεια κές α ρ χ ές
Μια νέα έκφραση της ανανεωτικής Αρι
στερός ___________________________ 16 του κυβερνώ ντα ς κόμματος. Τα επ ιχειρ ή μ α τα που θ ’ α κουσ τούν στη Βουλή
υπέρ ή κατά του τά δε ά ρθρο υ θα κα θοριστούν από επ ίκα ιρες κομματικές
Γ. ΜΠΑΝΙΑΣ
■τακτικές κι όχι από την α ποστασιοποιημένη θεώ ρηση που επ ιβ ά λλει η
Να προχωρήσουμε με τόλμη την ανανέ
φύση του υπό σ υ ζή τη σ ιν αντικειμένου. Ακόμη και η α ρ ισ τερ ά α ντιμετώ πισε
ωση _________________________
Δ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
την αναθεώ ριση σ αν καλή ευκα ιρία για να δοθεί ο κα λός υπ έρ της α π λή ς
Η Αριστερά χρειάζεται ένα καινούργιο
α να λο γικής α γώ ν ή για να κ α λλ ιερ γή σ ει ξανά σ το υ ς ο π α δο ύς την
κόμμα ________________________
20 εντύπω ση του «πολιορκημένου φρουρίου» ξιφ ο υλκώ ντα ς κατά του άρθρου
Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
που επ ιτρ έπ ει να κη ρ υχθ εί στρα τιω τικός νόμος και για την αντιμετώ πιση
Από τους εργολάβους στους κατεδαφιστές _________________________
22 εσω τερικού ενό π λο υ κινήματος.
ΤΟ ΟΤΙ το Σ ύντα γμ α του ’75 ήτα ν α υτα ρχικό και διεπ ό τα ν από τις περί
Φ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Το ρεύμα ______________________
24 βασιλικώ ν α νδρώ ν π ερ ιώ νυμ ες α ντιλή ψ εις του κ. Κ. Τσάτσου είναι
α να μφισβήτητο. Ό τι η αναθεώ ρηση του 1986 δ ε ν α π ο τελεί παρά την εκ
ΑΝΝΥ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ
Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων _____
26 των π ρ α γμ ά τω ν αναγκαία ολοκλήρω ση του ε λ ιγ μ ο ύ της 9ης Μ αρτίου 1985
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
που ο δ ή γη σ ε σ τη ν α δια μ φ ισ β ή τη τη πολιτική η γεμ ο ν ία του ΠΑΣΟΚ και του
Ο Χάρρυ Κλυνν και η εθνική συναίνεση
30 Π ροέδρου του, κι αυτό είναι π ρ ο φ α ν ές γ ε γ ο ν ό ς σήμερα. Α υτό δεν
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
σημαίνει πω ς ο π ερ ιο ρ ισ μ ό ς των υπ ερ εξο υσ ιώ ν του Π ροέδρου α π ο τελεί
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ 33-44 αρνητικό γεγο ν ό ς, κάθε άλλο. Το πρόβ λη μ α είναι ότι το εύ ρ ο ς των
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
περιορισ μώ ν φ α ίνετα ι να συνα ρτά τα ι π ο λύ π ερ ισ σ ό τερ ο από τη
Μία ανάμνηση και λίγες σκέψεις _____
34’
συνεκτίμηση, του γ ε γ ο ν ό το ς ότι, ίσως, ο κ. Π α πα νδρέου αποφασίσει
Γ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ
Οκτώ στίχοι ___________________ 38 κάποια μ έρ α να γίνει Ύ πατος, πα ρά τις α ντιλή ψ εις (άγνω στες, άλλω στε)
του ΠΑΣΟΚ για τις α να γκα ίες ισ ο ρ ρ ο π ίες μ ε τα ξ ύ Β ουλής ■Κ υβέρνησης LUCIA MARCHESELLI —LOUKAS
Π ροεδρίας.
Βάρναλης και σοσιαλιστικός ρεαλι
σμός _________________________
41
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ α π ο τελεί μ ια ν όχι μόνιμη α λ λ ’ οπω σ δή ποτε μα κρόχρονη
διευθέτηση. Θα π ερ ίμ εν ε κα νείς από το κόμμα του ε υ α γ γ ε λ ίσ τη κ ε την
Κ. ΚΙΤΣΟΣ
Α λ λ α γή να προχω ρή σει σε ρ ή ξ ε ις μ ε το σ υντα γμ α τικ ό καθεστώ ς α ν ά λο γες
Η περιοχή Φιξ στη Συγγρού ________
52 μ ε τις π ρ ο σ δ ο κ ίες που κ α λ λ ιέ ρ γ η σ ε και τις α να γκ α ιό τη τες των καιρώ ν που
Π. ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ
έ ρ χ ο ν τα ι■γιατί, για π α ρ ά δειγμ α , να μ η ν μ π ο ρ εί να προκληθεί
Διαδικασίες και ουσία ____________
54
δη μ ο ψ ήφ ισ μ α από πρω τοβουλία πολιτών, όπω ς σ τη ν Ιταλία και την
Ε λβετία επ ιτρέπ ετα ι; Διότι β έβ α ια το ΠΑΣΟΚ ελ ά χ ισ τα ενδ ια φ έρ ετα ι να
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
διευ ρ υ νθ ο ύ ν τα πολιΤικά δικαιώ ματα των πολιτώ ν, κι α ς ισ χυρίζο ντα ι τα
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
α ντίθετα οι κομμα τικές α ποφ ά σεις. Η ΝΔ από τη μ ερ ιά της έχ ει την
ΑΝΤΗΝΩΡ
Η «Συναίνεση» για ποιους;____________ 4 προφ α νή υπ ο χρέω σ η να υπ ερα σ π ίσ ει το δη μ ιο ύ ρ γη μ ά της και τον πρώ ην
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
■
___________
6 α ρ χ η γ ό της — κι α ποδεικνύετα ι από τις το π ο θ ετή σ εις των εκπροσώ πω ν της
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
πως ο φ ιλ ε λ ε υ θ ε ρ ισ μ ό ς της εξα ντλείτα ι στη δ ια σ φ ά λισ η της ελ ε υ θ ερ ία ς
Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ _____________________
8
του κεφαλαίου. Το ότι ο Π ρόεδρος της Δ ημοκρατία ς μ π ο ρ εί να έχει
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ
δικα ιοδοσ ίες μ ο ν ά ρ χο υ ποια πολιτικά φ ιλ ελ εύ θ ερ η δεο ν το λο γία το
Ν. ΜΑΣΛΑΤΑΣ
Πώς πέρασα τα Χριστούγεννα ______
28 επ ιβ ά λλει; Ω ς π ρ ο ς τα δύο ΚΚ δ εν πείσ τηκα ν ά ρ α γ ε τα όσα κατά
διαδικασία ε κ λ ο γ ή ς νέου Π ροέδρου έ γ ιν α ν (και τα επα κόλουθά της) ότι
Γ. Η. ΧΑΡΗΣ
Πολιτικός Τουρισμός ____________ 28 π ρέπ ει να α ρθούν πάνω από την τρ έχ ο υ σ α σ υ γκ υ ρ ία και να δώ σουν μ ά χ ε ς
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ___________________
46 α ρχώ ν σ ε θέμ ατα όπω ς το Σ ύνταγμα, που α ξίζο υν τέτο ιες μ ά χες; Ή
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ _____________
50 μή πω ς οι π ο λιτεια κ ές α ρ χ έ ς π εριορίζοντα ι στα της α π λή ς α να λο γικής και
ΒΙΒΛΙΟΓΙΑΡΟΥΣΙΑΣΗ __________
56 στον στρατιω τικό νόμο;
Εξώφυλλο: Μίλτος Σκούρας

αντί
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ΓΙΑΤΙ και πώς —και τι ακριβώς σημαίνει— η νέα «συναίνεση»
ΠΑΣΟΚ - Νέας Δημοκρατίας, ακριβέστερα η «συναίνεση»
Παπανδρέου - Μητσοτάκη στη Βουλή όπως την κατέγραψαν
οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, κατά την πρώτη μέρα της συ
ζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος;
ΤΥΠΙΚΑ, η «συναίνεση» αφορούσε διαδικαστικά θέματα, ό
πως λ.χ. τα περιθώρια χρόνου για μια «άνετη συζήτηση» ή ορι
σμένες «διευκρινίσεις» για το έργο των κοινοβουλευτικών επι
τροπών που θα συσταθούν και που αφορούν την «τρομοκρα
τία», τον Τύπο, τον φάκελο της Κύπρου, την τηλεόραση κ.ά.
Από την άλλη, η «συναίνεση» αυτή, στεγάσθηκε κάτω από δια
φορετικούς τίτλους: Η «Αυγή», επί παραδείγματι, σημείωσε:
«ΠΑΣΟΚ - ΝΔ "τα βρίσκουν"», ενώ η «Καθημερινή» μίλησε
για «ελιγμό μετριοπάθειας» του πρωθυπουργού, κάτω από την
πίεση των πραγμάτων. Περισσότερο αποκαλυπτική η «Βραδυνή», στέγασε το σχετικό ρεπορτάζ κάτω από ένα θηριώδες ο
κτάστηλο: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑ - ΨΗΛΟΥ ΣΕ ΠΕΝΤΕ
ΘΕΜΑΤΑ», σε αντίθεση με το υπ. αρ. 1 εκφραστικό όργανο το
ΠΑΣΟΚ —την «Αυριανή»— που έκανε πως δεν κατάλαβε τί
ποτε και το έπαιξε «τρελά»: «Μπαίνει φρένο στην εξαγορά βου
λευτών». (Αυτό ήταν, για την «Αυριανή», «το» θέμα!). Ό σο
για τον «Ριζοσπάστη», αφού κατέγραψε, την πρώτη μέρα, το
«Ν ΑΙ του πρωθυπουργού στις προτάσεις Μητσοτάκη», επανήλ
θε την επομένη με μια πλούσια «ανθολόγηση» του συναρπαστι
κού διαλόγου πρωθυπουργού και αρχηγού της Νέας Δημοκρα
τίας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Χαίρω, κύριε πρόεδρε (κύ
ριε Μητσοτάκη), διότι θέσατε τα θέματα αυτό., γιατί πράγματι, η
διασαφήνιση είναι απαραίτητη»... Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Θέλου
με να συμπράξουμε στη συζήτηση, παρά τις βασικές μας αντιθέ
σεις, και ζητούμε άνεση» ... Α.Π.: «Είναι σαφώς μέσα στις προ
θέσεις της κυβέρνησης να δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση.
Συμφωνώ επίσης με την άποψη που εκφράσατε σχετικά με τη
συνέχεια»... Κ.Μ.: «Θέλω να επωφεληθώ της παρουσίας του
κυρίου πρωθυπουργού για να πω ότι τον τελευταίο καιρό, κατά
τρόπο απροκάλυπτο —θα με συγχωρέσετε να πω βάρβαρο— η
συμφωνία των κομμάτων, σε ό,τι αφορά την μετάδοση των συ
νεδριάσεων της Βουλής»... Α.Π.: «Σε ό,τι αφορά τις παρατηρή
σεις σας για την τηλεόραση, δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν
γίνει και σφάλματα χειρισμού... Θα συζητήσω με τον υπεύθυνο
υπουργό, τον κ. Παπαϊωάννου, το θέμα το οποίο σας απασχο
λεί»...
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ, αφ’ εαυτού, λέει πολλά... Ωστόσο, αν κάτι
πρέπει να συμπληρώσει κανείς, είναι ότι αυτή η «συναίνεση»,
στο πλαίσιο του δικομματισμού, βολεύει και τους δύο αρχη
γούς: Τον Κ. Μητσοτάκη, πριν απ’ όλα, αφού, επιτέλους, ο υ
πεύθυνος πρωθυπουργός της χώρας «διαλέγεται» εποικοδομη
τικά μαζί του. Και ο διάλογος αυτός —διάβαζε η «νομιμοποίη
ση» αυτή του κ. Μητσοτάκη σαν αρχηγού του κόμματος της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον Α. Παπανδρέου— είναι
στοιχείο εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς το κόμμα, δηλαδή η Νέα
Δημοκρατία, οδεύει προς το συνέδριό της και, φυσικά, δεν λεί
πουν οι αμφισβητήσεις, οι δελφίνοι και οι λογής φυγόκεντρες
δυνάμεις... Οι διαφορές, βέβαια, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη.
Νέα Δημοκρατία, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Και, βέ
βαια, υπάρχουν δελφίνοι, που επιμένουν ότι ο «ήπιος διάλο
γος» δεν είναι πανάκεια και ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει
4

—έργω και όχι μόνο λόγω— να βοηθήσει στην τακτοποίηση
«συγκεκριμένων πολιτικών εκκρεμοτήτων». Αυτά όλα, όμως,
για τον κ. Μητσοτάκη, είναι δευτερεύοντα θέματα. Το προέχον είναι η εμπέδωση της θέσης του ως αρχηγού της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης!
ΑΛΛΑ ΕΞΙΣΟΥ «βολεύει» η «συναίνεση» αυτή, και τον Α.
Παπανδρέου. Πρώτο γιατί διευκολύνει τις προσεγγίσεις του
πρωθυπουργού προς τον κόσμο της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας»
ΣΕΒ, κ.ά.), αλλά και προς τον κόσμο των Αμερικανών ή Ευ
ρωπαίων εταίρων (δάνεια, επενδύσεις, κτλ.). Δεύτερο, γιατί α
νοίγει δρόμους για την εισδοχή στην κυβέρνηση κεντρώων ή
κεντροδεξιών στοιχείων (τεχνοκρατών ή μη), αν υποτεθεί ότι ο
υπό μελέτη πάντοτε, ανασχηματισμός, απαιτήσει την εισδοχή
αυτή. Τρίτο —και σπουδαιότερο— γιατί, με την αποδοχή, από
πλευράς Νέας Δημοκρατίας, της «φιλοσοφίας» και της «αναγ
καιότητας» των μέτρων, θ’ αποδειχθεί, τελικά, ότι οι μόνοι αντιδρώντες στα κυβερνητικά μέτρα, είναι οι «ανιστόρητοι κομ
μουνιστές» («δογματικοί» ή «ανανεωτικοί») και ορισμένοι «αιθεροβάμονες» συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν κατα
νοούν τις συγκυρίες και αρνούνται να οικειωθούν με θατσερικού τύπου οικονομικά μέτρα.

Το Σύνταγμα και οι «επιφανείς»
Η «ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ » μπορεί, προς στιγμή, να επίσκιασε (του
λάχιστον την πρώτη μέρα— την περασμένη Δευτέρα) τη συζή
τηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αλλά δεν απέτρε
ψε κάποιες γενικότερες επισημάνσεις πάνω στο περιεχόμενο
—και την ποιότητα·— της αναθεώρησης αυτής. Τι επιδίωξε,
λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, με την αναθεώρηση αυτή; Απλώς να κερ
δίσει τις εκλογές του Ιουνίου (ανακαλύπτοντας, ξαφνικά, ότι η
χώρα χρειάζεται ένα νέο «δημοκρατικό πρόεδρο», όπως την
«Αυτού εξοχότητα» τον σημερινό πρόεδρο, κ. Χρήστο Α. Σαρτζετάκη...) ή να εκσυγχρονίσει, πράγματι, το Σύνταγμα του
1975, διευρύνοντας τις κοινωνικές κατακτήσεις και τα δικαιώ
ματα του πολίτη;
ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ άνδρες του ΠΑΣΟΚ, και ανάμεσά τους ο
νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, καθηγητής κ. Κασιμάτης (που «ενετάλη» να προετοιμάσει τις αναθεωρητέες διατά
ξεις, 48 μόλις ώρες πριν από τον αιφνιδιασμό της 9ης Μαρτίου
και, φυσικά, χωρίς καμιά συνεννόηση με τα πολιτικά κόμ
ματα...), σχίζουν, βέβαια, τα ιμάτιά τους, κάθε φορά που τους
προσάπτεται η κατηγορία ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος
δεν βρισκόταν στο οπτικό τους πεδίο και ότι την επικαλέσθηκαν, την τελευταία στιγμή, για να δικαιολογήσουν την «πολιτι
κή της τρικλοποδιάς» (απέναντι στον τέως πρόεδρο της Δημο
κρατίας) και, κυρίως, για να παγιδέψουν τους Αριστερούς, εν
ονόματι των νέων «σοσιαλιστικών» προοπτικών που θα άνοιγε
η δεύτερη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, κάτω από τον αστερισμό ε
νός νέου προοδευτικού Συντάγματος!
Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ, βέβαια, δεν λείπει: Το γεγονός και μόνο
—τονίζουν οι επιφανείς του ΠΑΣΟΚ— ότι οι υπερεξουσίες του
Προέδρου μεταφέρθηκαν στη Βουλή, είναι ήδη μια σημαντική
εξέλιξη, την οποία πρέπει να χαιρετήσουν όλοι οι καλής πίστε-

ως δημοκρατικοί πολίτες. Μεταφέρθηκαν, όμως, πράγματι, οι
εξουσίες αυτές στη Βουλή; Ή μήπως στην εκτελεστική εξου
σία, δηλαδή στην κυβέρνηση, δηλαδή στον πρωθυπουργό; Οι
συζητήσεις, πάνω στο σημείο αυτό, συνεχίζονται... Πλην, το
μόνο βέβαιο, είναι ότι οι συνταγματικές τροποποιήσεις που
προτείνονται από την κυβέρνηση, απλώς καθηλώνουν την ελ
ληνική κοινωνία —για την προσεχή δεκαετία— στο πλαίσιο
του Συντάγματος του 1975... Μάταια ο προοδευτικός πολίτης
θ’ αναζητήσει κάποια νέα διάταξη που ν’ αναβαθμίζει το ρόλο
της Βουλής, να σπάζει τα στεγανά κάποιων νευραλγικών υ
πουργείων ( Αμυνας, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης), να δη
μιουργεί θεσμούς λαϊκής συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου,
να εμπεδώνει την αυτοδιοίκηση τρίτου βαθμού, να κατοχυρώ
νει το δικαίωμα στην πλουραλιστική πληροφόρηση, κοντολο
γίς οποιαδήποτε διάταξη που θα βοηθούσε για να καταστεί το
κράτος πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Αλλά, ακριβώς για
τους λόγους αυτούς, η αναθεώρηση —όπως προτείνεται από
την κυβέρνηση— ελάχιστα συγκινεί τον πολιτικοποιημένο
προοδευτικό πολίτη που δεν έπαυσε να προσβλέπει προς τη
δημοκρατική και σοσιαλιστική ανανέωση της ελληνικής κοι
νωνίας, μέσα από θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές —αυτές
τις αλλαγές που απεμπολεί σήμερα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ευρύτερο αριστερό κόμμα των εργαζομένω ν
ΜΙΑ ΑΛΛΗ εξέλιξη —στο χώρο της Αριστεράς, τη φορά
αυτή— υπήρξε η απόφαση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επι
τροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού (με την έννοια πρότασης προς το
συνέδριο), για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος του δημιουρ
γικού μαρξισμού, ανοιχτού προς τους εργαζόμενους και τις ευ
ρύτερες δυνάμεις της Αριστεράς, που κινούνται στην κατεύ
θυνση του σοσιαλισμού με ελευθερία, δημοκρατία και αυτοδια
χείριση.
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ αυτή, οι περισσότερες εφημερίδες κατέ
γραψαν κάτω από τίτλους όπως: «Το ΚΚΕ Εσωτερικού αλλά
ζει όνομα» ή «Νίκη του Λεωνίδα Κύρκου» ή «Κύρκος απειλεί
Ανδρέα» («Βραδυνή»), κ.ά. Ωστόσο, η ουσία της απόφασης
αυτής, βρίσκεται, ασφαλώς, στο ότι το νέο κόμμα θα σηματοδοτείται αυτόνομα (και όχι σαν «αντί» ή σαν συμπλήρωμα ή
σαν αντιπαράθεση μέσα σ ’ ένα τμήμα του επαναστατικού κινή
ματος) και ότι στη θέση της «μονοσήμαντης καταγραφής του
στον κομμουνιστικό χώρο», ανοίγει σαν «ευρύτερο αριστερό
κόμμα των εργαζομένων», μια άλλη προοπτική.
ΦΥΣΙΚΑ, δεν μπορεί να πει κανείς, με σιγουριά, ότι η πρότα
ση αυτή της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
Εσωτερικού, θα γίνει δεκτή —με ισχυρή πλειοψηφία— και από
το συνέδριο του κόμματος. Ό μω ς το αίτημα που διατύπωνε το
«ΑΝΤΙ», στο προηγούμενο τεύχος του, για μια «αριστερή πρό
ταση για την εξουσία», εξακολουθεί να συγκινεί χιλιάδες αγω
νιστές της Αριστεράς, παλαιούς και νέους. Από την πλευρά
αυτή, η πρόταση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής
του ΚΚΕ Εσωτερικού, για ένα νέο κόμμα, με αναφορά στις
σύγχρονες κοινωνικές δυνάμεις της μισθωτής εργασίας, κα
θώς και στις δυνάμεις της γνώσης και της κουλτούρας —«εκ
φραστή (μεταξύ άλλων) των ευρωκομμουνιστικών ιδεών στον
τόπο μας, στη συνάντησή τους με τις συνεπείς ευρωαριστερές ι
δέες» —μπορεί να συμβάλει, αποφασιστικά, στη διαμόρφωση
μιας εναλλακτικής στρατηγικής, για τη διέξοδο από την κρί
ση. Ό πω ς και αν έχει το πράγμα, αριστερό κόμμα, που παρα
μένει αγκιστρωμένο στα αρνητικά κατάλοιπα της τριτοδιεθνιστικής νοοτροπίας, δεν μπορεί σήμερα, στην εποχή της πλη
ροφορικής και μικροηλεκτρονικής, να παίξει οποιοδήποτε ου
σιαστικό ρόλο στην ανέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. (Σε άλ

λες σελίδες, κείμενα του Αεωνίδα Κύρκου και του Γιάννη
Μπάνιά, καθώς και παρέμβαση του Δημ. Ψυχογιού).

Η «άνοιξη» τω ν ελληνοαμερικανικώ ν
ΠΕΡΑ ΑΠΟ τη «συναίνεση», την αναθεώριση του Συντάγ
ματος και τις εξελίξεις στο χώρο της Αριστεράς, κινητικότητα
εμφανίζουν και τα εξωτερικά θέματα, ενώ ο πρωθυπουργός ξα
ναρχίζει τα ταξίδια του: Γιουγκοσλαβία, Ελβετία, Ινδία... Στο
Νταβάς (της Ελβετίας), ειδικότερα, ο πρωθυπουργός, με ομι
λία του, θα εξηγήσει πως μπορείς να αντιμετωπίσεις τον στασι
μοπληθωρισμό, χωρίς να προσφεύγεις, κατ’ ανάγκη, σε «συμ
βατικές μεθόδους». (Δυστυχώς, από κυβερνητικής πλευράς,
δεν διευκρινίζεται αν τα θατσερικού τύπου μέτρα, που εφαρμό
ζει, σήμερα, η κυβέρνηση, εμπίπτουν στη «συμβατική» ή «μη
συμβατική» μεθοδολογία!).
Το ερώτημα, πάντως, που απασχολεί, αυτή τη στιγμή, αρκε
τούς πολιτικούς σχολιαστές, είναι αν ο πρωθυπουργός θα έχει
κάποια ουσιαστική συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Οζάλ, που συγκαταλέγεται στο ακροατήριό του.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ελληνοαμερικανικά, τα «τελευταία νέα» είναι
ότι ο αμερικανός υπουργός εξωτερικών Τζωρτζ Σουλτς δεν θα
έλθει στις... 25 Μαρτίου όπως ο Μ. Άρμακοστ είχε έλθει στις
28 Οκτωβρίου— περίεργη η σύμπτωση αυτή αμερικανικών επι
σκέψεων με εθνικές επετείους...), αλλά στις 29 Μαρτίου. Του
λάχιστον, αυτή την ημερομηνία προτείνουν οι αξιωματούχοι
του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, αφήνοντας να νοηθεί ότι «οι δια
πραγματεύσεις (φυσικά για τις βάσεις...) θα είναι σκληρές».
Σκληρές ή όχι, ο εδώ ανταποκριτής της «Γουώλ Στρητ Τζόρναλ» —με τις πολλαπλές διασυνδέσεις της— βεβαιώνει, πάν
τως, ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε «άνοι
ξη.» και ότι ο θέμα των βάσεων είναι «μάλλον λυμένο».
«ΑΝΟΙΞΗ» λοιπόν, με Σουλτς, F-16, βάσεις και στενή ελληνοαμερικανική συνεργασία για την «αντιμετώπιση της διεθνούς
τρομοκρατίας». Και με την «κρατική τρομοκρατία» (όταν το Ισ
ραήλ π.χ. βομβαρδίζει καταυλισμούς Παλαιστινίων στη Τυνη
σία ή όταν ο Έ κτος στόλος ετοιμάζεται να επέμβει στη Λιβύη),
τι γίνεται;
ΑΝΤΗΝΩΡ
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χάν και τα μετέπειτα στοιχεία της «Ελευθεροτυπίας»; Ή μήπως
παραλείπεται η συνεκτίμηση της «λιβυκής» πολιτικήζ Ρήγκαν
στη δράση της «Ίντερπολ», της «Ιντέλλιντζενς», και άλλων αδια
φανών δικτύων; Και αν όντως οι Παλαιστίνιοι αυτοί ήάαν ακρι
βώς εκείνοι που έπρεπε να συλληφθούν, ποιος αποφάσισε να πε
ριχαρακωθεί στεγανά η ανάκρισή τους στις αίθουσες τι79 Ασφά
λειας και να στηθεί συστηματικά το σκηνικό της «γενικής υπο
Α Π ΕΛ Α ΣΕΩ Ν Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ Ι...
ψίας»; Και, τέλος, ποιος νομιμοποιείται και από ποιον να διακη
Το ηθικόν δίδαγμα των δύο «γιορτινών» τρομοκρατικών επιθέσε ρύσσει «καθησυχαστικά» ότι παρακολουθούνται όλοι Ο1· Παλαι
ων στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Βιέννης μπορεί να συνο- στίνιοι στην Ελλάδα, στα πλαίσια βέβαια των «τεχνικών δυνατο
τήτων των υπηρεσιών ασφαλείας»;
ψισθεί στη φράση: «αλίμονο αν είσαι Παλαιστίνιος».
Και, τέλος, ποιος «άραβας» μπορεί να νιώθει ασφαλήέ ατη χώ
Αυτό, τουλάχιστον, το συναίσθημα θα διακατέχει τις ημέρες
αυτές, ουκ ολίγους από αυτούς τους «ανάδελφους» του αραβι ρα αυτή, «περιμένοντας τη σειρά του», όταν εγείρεται μια άλλη,
κού κόσμου που ζουν στην Ελλάδα και που, μετά τις πρόσφατες πλέον, γενική υποψία: ότι «κάτι εξωφλήθη προς κάποιους» με
ενέργειες των ελληνικών αρχών, είδαν να αναγορεύονται, μέσα την αποπομπή των Παλαιστινίων, στα πλαίσια· της «αιπιτρομοαπό τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, σε αποδιοπομπαίους κρατικής συνεργασίας» της κυβέρνησης, όχι με υπηρεσίες ασφα
τράγους των δεινών που προκαλούν στον κόσμο οι οπαδοί του κ. λείας άλλων χωρών, αλλά ευθέως με τις κυβερνήσεις τους;
Μερικές φορές ο κύκλος της παραβίασης κάποιων πολιτικών
Νιντάλ. Και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων δεν αρ
γούν να τεθούν σε ενέργεια κάποιες αυτόματες συνειρμικές αν εγγυήσεων νομιμότητας είναι τόσο ελαστικός, όσο και 0 κύκλος
τιδράσεις του κοινού νου, ή της «κοινής γνώμης» αν θέλετε, οι ο της παραβίασης των νομικών εγγυήσεων νομιμότητας: μπορείς
ποίες συναιρούνται σε έναν γνωστότατο κοινό παρονομαστή: για χίλιους δυο λόγους να μην έχεις διαβατήριο, αλλά αυτό ί
την ενοχοποίηση, συλλήβδην, όλων όσων είναι της ίδιας «ρά σως κάποτε σε καταστήσει αυτόχρημα «τρομοκράτη», ή, στους
τσας» με τους «κομμάντο αυτοκτονίας» που έδρασαν στο «Αεο- πολλούς, «άραβα», «αράπη», και πάει λέγοντας...
Τα ’χ ουν ζήσει και δικοί μας αυτά.
νάρντο Ντα Βίντσι».
Παλαιότερα...
Και βεβαίως το ζήτημα σχετικά με την ενδεχόμενη ενεργοποί
ηση ρατσιστικών ανακλαστικών στους πολίτες της, κατ’ αρχήν
ΤΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
«οικουμενικού πνεύματος», χώρας μας δεν έχει σχέση με τις υ
Από την εκτόξευση νεραντζιών πίσω από το καγκελόφραχτο
πεκφυγές του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι η αποπομπή των 8
Παλαιστινίων δεν ήταν απέλαση διότι... κτλ. (Εξάλλου το ερώτη του Μετσοβείου και κατά των δυνάμεων της τάξεως, άρχισε η
«εξέγερση του Νοέμβρη», εκείνο το μεσημέρι της Τετάρτης 14
μα ήταν αν διώχτηκαν απ’ την Ελλάδα, και όχι πώς ονομάζεται
τύποις αυτή ή εκδίωξη· φυσικά, τέτοιου είδους στάση είναι κοινό
Νοεμβρίου, σκοτεινού έτους 1973. Και ασφαλώς η εκτόξευση
αυτού του γευστικού εσπεριδοειδούς συνοδευόταν από τις απα
γνώρισμα στους εκάστοτε κυβερνητικούς εκπροσώπους). Και το
ραίτητες χειρονομίες, φράσεις και λοιπά δηλωτικά του μίσους
ζήτημα αυτής της αποπομπής δεν έχει επίσης σχέση ούτε με το
δικαίωμα μιας κυβέρνησης να αποπέμπει από το έδαφος της επι κατά των πλέον αυθεντικών εκπροσώπων της στρατιωτικής
δικτατορίας.
κράτειας όσους θεωρεί επικίνδυνους για τη δημόσια ασφάλεια.
Καιρό·πολύ μετά θυμηθήκαμε εκείνη την ημέρα, καθώς δια
Αν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα στην υπόθεση των
καθ’ ημάς επιγενομένων της πρόσφατης τρομοκρατικής επίδει βάσαμε στον Τύπο τα γεγονότα που συνέβησαν φέτος, στις 6
Ιανουάριου 1986, κατά την «τελετή του Σταυρού» στον Πει
ξης, αυτό εντοπίζεται στους όρους κάτω από τους οποίους η ελ
ραιά. Συγκεκριμένα, κυρίες και κύριοι της «Νέας Δημοκρα
ληνική κυβέρνηση συνέλαβε τους Παλαιστίνιους, τους ανέκρινε
τίας» ετίμησαν δεόντως την παράδοση της .νεραντζοβολής και
και τους έστειλε με συνοδεία στο αεροδρόμιο για να πατρίσουν
σε ευδοκιμότερη γη. Και οι όροι κάθε άλλο παρά φυσικοί και αυ της μούντζας, με παραλήπτες αυτή τη φορά τον Πρωθυπουργό
και άλλα, παριστάμενα κατά την τελετή, στελέχη της κυβερτονόητοι ήσαν: αν οι πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη
των Παλαιστινίων, ήρθαν από πηγή διεθνούς μυστικής υπηρε νήσεως.
Η παράσταση, βεβαίως, δεν είχε τίποτε να ζηλέψει, (αντίθε
σίας, ποιος εγγυάται ότι αυτή η υπηρεσία δεν κινητοποιείται με
βάση τις όποιες ευρωπαϊκές ή υπερατλαντικές πολιτικές σκοπι τα, μάλλον τις υπερέβαινε σε πάθος) από τις ανοιξιάτικες,
προεκλογικές αναμετρήσεις και συρράξεις των πράσινων με
μότητες; Ή μήπως ξεχάσαμε τόσο γρήγορα την υπόθεση Μποτους μπλε, και, όπως τότε, έτσι και τώρα η πολιτική βούληση
ενδύθηκε το ύφος και το ήθος (όπως λένε...) του αλλαλάζοντος
γικού που ίσχυε στην Προεδρία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
της Δημοκρατίας επί «βασι όχλου —κοινώς κάφρων— που λίγη σχέση έχει με το ιδανικό
ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ
λείας» προηγουμένων κατόχων
και το στερεότυπο του πεπαιδευμένου πολίτη, με κώδικες και
Τελικά, ο Πρόεδρος της Δημο του αξιώματος και που ακολου πολιτιστικές αξίες στην πολιτική του συμπεριφορά.
κρατίας δέχτηκε σε μία αίθουσα θείται και σήμερα: αφού ο σημε
Να, όμως, που ο κ. Μητσοτάκης, υπερθεματίζοντας τις «εκ
όσους ήταν συγκεντρωμένοι σε έ ρινός πρόεδρος είναι «δημοκρά δηλώσεις» αυτές των οπαδών του —τις εξέλαβε φαίνεται ως
ξι αίθουσες για τις πρωτοχρονιά της», κτλ., πώς «έχουμε τα
ένδειξη συσπειρωτικών διαδικασιών...— εδήλωσε ότι οι κά
ίδια»;
τικες ευχές.
φροι με τα νεράντζια είναι πολίτες που εκδηλώνουν τα φρονήΤέταρτον, και σπουδαιότερον:
Αυτό καθ’ αυτό, λοιπόν, το δη
μοσίευμα του «Βήματος» (29-12- αν υπάρχει κάποια «υποψία» πε ματά τους. Φαίνεται πως θέλει να διαχωρίσει τη θέση του και
85), που είχαμε αυτούσιο φιλοξε ρί του ύφους ασκήσεως των κα σε αυτό από τον κ. Ράλλη, ποΐι δημοσίως αποκήρυξε τα «ουουνήσει στις σελίδες του προηγού θηκόντων του Προέδρου από τον
ου» των οπαδών του κατά του κ. Παπανδρέου.
μενου τεύχους μας, διαψεύσθη- σημερινό φορέα του λειτουργή
Ό μως και ο τελευταίος έχει δηλώσει τη συμπάθειά του για
κε. Οι απορίες όμως μένουν. ματος, αυτή η υποψία δεν υφίτα «ουουου». Και επειδή ήταν και αντιστασιακός, ίσως τιμά τη
Πρώτον, ποιοι διοχέτευσαν στον σταται «εκ του μη όντος» και εί «μνήμη των νεραντζιών».
φιλοκυβερνητικό Τύπο την είδη ναι φυσικό να οδηγεί στην υιοθέ
Να περιμένουμε το δεύτερο γύρο; Στις δημοτικές;
ση περί έξι αιθουσών κτλ., που τηση ακόμα και ψευδών πληρο
ήρθε να ενισχύσει την εικόνα της φοριών, αρκεί αυτές οι πληροφο
Ένα «σχίσμα» στο ΒΗΜΑ
μεγαλοσχημοσύνης, η οποία εκ ρίες να έχουν κάποια «βάση», να
φράστηκε, μεταξύ άλλων, και σε δικαιολογούνται δηλαδή από κά
Κυριακή 12 Ιανουάριου, το «Βήμα» μας επεφύλαξε δύο εκπλή
εκείνη την περίφημη ρήση «η Αυ ποια δείγματα «ύφους της Προε ξεις, που μας δημιούργησαν δύο απορίες. Στην πάντα προσεγμέ
τού Εξοχότης ο Πρόεδρος της δρίας», που είναι και αρκετά μέ
νη και καλαίσθητη πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στο «υψηλότε
Δημοκρατίας», παραμονές Χρι χρι σήμερα. Άλλωστε, δεν αρκεί
ρο»
σημείο της, υπεράνω και της ιστορικά συμβολικής επωνυ
στουγέννων. Δεύτερον, γιατί διο- να είσαι επιτήδειος, και τέτοιοι υ
χετεύθηκε αυτή η ψευδής πληρο πάρχουν πολλοί πέριξ της κυβερ- μίας «ΤΟ ΒΗΜΑ», απλωνόταν, μέσα σε πορφυρό χρώμα, επιβλη
τικός και ηγεμονικός όλων των άλλων πρωτοσέλιδων δημοσιευ
φορία περί έξι αιθουσών. Τρίτον, νήσεως, πρέπει και να σου δίνουν
γιατί στη σχετική διάψευση γίνε την ευκαιρία να δείξεις την ικα μάτων, εξάατηλος, ο τίτλος «Διασπάσθηκαν οι διασπαστές στη
ΓΣΕΕ», και παρά πόδας η παραπομπή στη «σελίδα 18»
ται επίκληση κάποιου τελετουρ- νότητά σου...
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Φυσικά, η προσωνυμία «διασπαστές» δεν αναφερόταν στην
παράταξη του κ. Ραυτόπουλου, δεδομένου ότι το «Βήμα» δεν εί
ναι όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ ή εφημερίδα του ΚΚΕ εσ. Παράλλη
λα, όμως, η «μεσάτης» και η επιμελής προσπάθεια, τουλάχιστον,
για την τήρηση των αρχών μιας αντικειμενικής μορφής δημοσιο
γραφίας και ενημέρωσης είναι εξίσου στοιχεία που επιτρέπουν
στο φύλλο αυτό να μην μετατρέπεται σε φυλλάδια τύπου «Αυ
ριανής» ή σε ομοίωμα κρατικού τριτοκοσμικού εντύπου του εί
δους της «Εξόρμησης» ή του «Ενημερωτικού Δελτίου»· αν μη τι
άλλο, οι σχέσεις αυτής της εφημερίδας με την εξουσία είναι διαμεσολαβημένες και ουδέποτε ευθέως αναγνώσιμες. Τι είχε συμ
βεί, λοιπόν, και «παρενεβλήθη» αυτός ο ηγεμονικότατος όσο και
υπονομευτικός τίτλος;
Ξανακοιτάξαμε την επωνυμία της εφημερίδας: ήταν όντως το
«βήμα». Για να -διασκεδάσουμε αυτή την απορία μας, ανατρέξα
με στη σελίδα 18, όπου και θα επιβεβαιωνόταν ή όχι ο υπέρτιτλος αυτός της «πρώτης»: εκεί, όμως, διαβάζοντας επισταμένως
το άρθρο του κ. Τζανετόκου (« Όλα τα σενάρια για το έκτακτο Συ
νέδριο»), αισθανθήκαμε μία δεύτερη απορία και έκπληξη, καθώς
το δημοσίευμα όχι μόνο δεν αποκαλούσε διασπαστές τους «26»,
όχι μόνο χρησιμοποιούσε τον ιδεολογικά αποφορτισμένο όρο
«πλειοψηφία της αιρετής διοίκησης» και «αντιπολίτευση της
ΓΣΕΕ», αλλά επιπρόσθετα πληροφορούσε ότι οι «26» δεν «διασπόστηκαν» και «φαίνεται να έχουν ταυτότητα και κοινότητα
στόχων», ενώ αντίθετα, η διορισμένη διοίκηση της ΠΑΣΚΕ έβλε
πε να της αμφισβητείται η εντιμότητα και η δημοκρατικότητα α
φού «υπάρχουν ενδείξεις για την εγγραφή στη ΓΣΕΕ— από τη
διορισμένη διοίκηση— οργανώσεων φαντασμάτων, με σκοπό να
"συμβάλουν" (τα ειρωνικά εισαγωγικό είναι του κ. Τζανετόκου)
με την ψήφο τους στη διαμόρφωση πλειοψηφίας υπέρ των κυ
βερνητικών απόψεων».
Γυρίσαμε σελίδα με την απορία μας διατηρημένη στο ακέραιο
ως προς την κρατικιστική και κατευθυνόμενη πτυχή «ενημέρω
σης» που αποτύπωνε ο υπέρτιτλος της πρώτης σελίδας του κατά
τα άλλα εγκρίτου «Βήματος»· και μάλιστα όχι μόνο διατηρήθηκε
αυτή η πολιτική απορία, αλλά και αναδιπλασιάστηκε αφού το
σχετικό δημοσίευμα της σελίδας 18 ερχόταν να αναιρέσει τον υπέρτιτλο αυτό, δηλαδή να αναιρέσει ένα από τα βασικά «ατού»
της εφημερίδας: τη συνάφεια και την αξιοπιστία, την ίδια τη δη
μοσιογραφική εγκυρότητό της, ή ακόμα το πολυσήμαντο έμβλη
μα που φέρει στην πρώτη σελίδα.
Τέτοιου είδους «σχίσματα», όμως, είναι ίσως αναπόφευκτο σε
όποιον έχει επιλέξει να παίζει, έστω και περίτεχνα, το ούτως ή
άλλως σχιζοειδές παίγνιο της εξουσίας. Μπορεί και να επανέλ
θουμε.

4ο συνέδριο του Ρήγα Φεραίου
Άρχισε χθες το συνέδριο της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. Είναι το 4ο
συνέδριο μιας οργάνωσης με πολυκύμαντη πορεία από το 1967,
που ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο η συζήτηση που γί
νεται στο ΚΚΕ εσ. που δημιουργεί ενδιαφέρον για το συνέδριο
του Ρήγα, αλλά κυρίως το πως αντιμετωπίζει τα προβλήματα της
σημερινής νεολαίας. Στο συνέδριο αναμένεται βέβαια να συζη
τηθούν η κοινωνική κρίση, οι στόχοι της οργάνωσης, ο απολογι
σμός της και η εκλογή του νέου Κ.Σ. Αν και φαίνεται ότι οι θέσεις
του ΚΣ θα υπερψηφισθούν αξίζει να επισημανθεί ότι στο διάλο
γο που έγινε οι διαφορετικές απόψεις έχουν την αφετηρία τους
σε εκείνες οι οποίες και στο παρελθόν είχαν συζητηθεί στο Ρή
γα. Τώρα βέβαια θίγονται με διαφορετικές αφορμές.
Εκείνο που μάλλον περισσότερο θα συζητηθεί είναι το πρό
βλημα της νέας ηγεσίας. Μετά την αποχώρηση του σημερινού
γραμματέα Ν. Βούταη οι περισσότεροι στο Ρήγα προσανατολί
ζονται στη λύση της συλλογικής γραμματείας. Το αν θα υπάρξει
και γραμματέας δεν έχει ακόμη αποφασισθεί.
Ανεξάρτητα πάντως με τις λύσεις που θα προκριθούν το κύριο
είναι αν μια αριστερή πολιτική οργάνωση όπως ο Ρήγας μπορέ
σει να δώσει μια σαφή εικόνα της σκέψης, του προβληματισμού,
και των αναζητήσεων της σημερινής νεολαίας. Όπως και των
κοινωνικών προβλημάτων στο χώρο της νεολαίας και των αντι
θέσεων που σήμερα κυριαρχούν. Στο επόμενο ΑΝΤΙ θα έχουμε
μια πρώτη απάντηση.

ΕΠ Α Ν Ο ΡΘ Ω ΣΗ
Στο τχ. 306 (20-12-1985), στο άρθρο του Στέλιου Κούλογλου
«Υπηρεσιακή κυβέρνηση χωρίς γραμμή, σε συνθήκες κρίσης»,
σελ. 16, φέρεται ο κ. Λιαρόπουλος ως σύμβουλος του πρωθυ
πουργού σε θέματα υγείας. Σύμβουλος του πρωθυπουργού για
θέματα υγείας, όπως ανακοινώθηκε, είναι ο γιατρός κ. Θ.
Λαμπρινόπουλος. Ο οικονομολόγος κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος είναι υποδιοικητής του ΙΚΑ. Ζητώντας συγνώμη από τον
κ. Λιαρόπουλο για παρεξηγήσεις που πιθανώς έγιναν, ελπίζου
με να κατανοήσει το λάθος που δεν προήλθε από οποιαδήποτε
πρόθεση ανάμειξής του σε αρμοδιότητες άλλων, αλλά από την
καταληκτική «συγγένεια» των επιθέτων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΑΡΧΑΚΗΣ
Νωρίς —στα 55 του χρόνια—
έφυγε από τη ζωή ο ταξίαρχος
Αλέξανδρος Αρχάκης. Γεννή
θηκε το 1930 στη Δράμα και
πέθανε στις 5 Ιανουάριου 1986
στην Αθήνα. Ο πατέρας του, κι
αυτός στρατιωτικός, ήταν από
την Κρήτη. Ανήκε στη Βενιζελική παράταξη.
Ο Αλ. Αρχάκης αποστρατεύθηκε το 1967 από τη χούντα με
το βαθμό του λοχαγού. Συνελήφθη τρεις φορές στη διάρ
κεια της δικτατορίας για την
αντιστασιακή του δράση. Κα
ταδικάσθηκε σε 16 χρόνια φυ
λάκισης και έμεινε περίπου 6
χρόνια στις φυλακές. Ήταν α
πό τους πρώτους αξιωματι
κούς που επεδίωξε να συνεργασθεί με τις αντιστασιακές
δυνάμεις της Αριστερός.
Το 1974 ήταν υποψήφιος
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νο
μό Δράμας. Το 1975 επανήλθε

στο στρατό με το βαθμό του
ταγματάρχη. Πριν το θάνατό
του υπηρετούσε στα Χανιά, ως
υποδιοικητής της 5ης Μεραρ
χίας με το βαθμό του ταξιάρ
χου. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έ 
χασαν έναν άριστο, γενναίο
και δημοκρατικό αξιωματικό.
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του Γιάννη Ιωάννου

Η νέα συνδικαλιστική παράταξη...
Στη δημιουργία νέας συνδικαλιστικής παράταξης προσανατολίζονται
οι διαγραμμένοι από το ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστές. Με πρωτοβουλία των
7 πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αρχίσουν περιφερεια
κές συνδιασκέψεις από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο (Πελοπόννη
σος, Ήπειρος, Δυτική Στερεά κτλ.) οι οποίες θα καταλήξουν σε ιδρυ
τική σύσκεψη με συνδικαλιστικά στελέχη από όλη την Ελλάδα στην
οποία θα αποσαφηνισθούν οι θέσεις και το πρόγραμμα της νέας παρά
ταξης. Η σύσκεψη αυτή, σύμφωνα με εκτιμήσεις συνδικαλιστικών
στελεχών, θα γίνει στις 20 Φεβρουάριου. Μέχρι τότε υπολογίζεται ότι
θα έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις στις περιφερειακές συνδιασκέ
ψεις.
Είναι νωρίς βέβαια να γίνουν εκτιμήσεις για το «πρόσωπο» και τους
στόχους της νέας συνδικαλιστικής παράταξης. Η δημιουργία της ό
μως εγκαινιάζει μια καινούργια φάση στο συνδικαλιστικό κίνημα και
οπωσδήποτε θα έχει επιπτώσεις την τακτική που θα ακολουθήσει η ε
κλεγμένη από το προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ πλειοψηφία. Αν και
κανείς ακόμη δεν γνωρίζει αν η διορισμένη διοίκηση της ΓΣΕΕ προχω
ρήσει σε έκτακτο συνέδριο μέχρι την άνοιξη ή παρατείνει το χρόνο διε
ξαγωγής του ο διπολισμός στο συνδικαλιστικό κίνημα με τα σημερινά
δεδομένα φαίνεται να είναι αναπόφευκτος. Όπως επίσης βέβαιες πρέ

...κοα τα νέα

πει να θεωρούνται οι αντιδράσεις των εργαζομένων στην οικονομική
πολιτική —η πρώτη από τις οποίες έγινε την περασμένη Τρίτη με πρω
τοβουλία του ΕΚΑ. Εκκρεμεί όμως και η ευρύτερη κρίση στο συνδικα
λιστικό κίνημα μετά τη δικαστική παρέμβαση και το διορισμό διοίκη
σης της ΓΣΕΕ.
Προς το παρόν βέβαια οι παρατάξεις ΕΣΑΚ-Σ, ΑΕΜ και οι δια
γραμμένοι από το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχουν διαμορφώσει μια νέα
στρατηγική. Συνδικαλιστικά στελέχη από τους 26 θεωρούν όμως ότι
αυτό κάθε άλλο παρά σημαίνει «διάσπαση», όπως έγραφε το «Βήμα»
της Κυριακής 12-1-86. Η δημιουργία ωστόσο νέας συνδικαλιστικής
παράταξης σημαίνει την απαρχή καινούριων διαδικασιών στο συνδι
καλιστικό χώρο. Το ποιες θα είναι οι εξελίξεις θα εξαρτηθεί και από τη
στάση των παρατάξεων που πρόσκεινεται στα δύο ΚΚ αλλά κυρίως α
πό τις θέσεις των συνδικάτων.
Αν όμως το 1985 σημαδεύτηκε μεταξύ άλλων και με την κρίση στη
ΓΣΕΕ, τις μαζικές αντιδράσεις των εργαζομένων στα οικονομικά μέ
τρα της κυβέρνησης και τις δικαστικές παρεμβάσεις στο συνδικαλι
στικό κίνημα, το 1986 αρχίζει με νέα ήθη. Η περίπτωση της νοθείας
στις εκλογές της Εθνικής Τράπεζας δείχνει πού μπορεί να οδηγήσουν
αυτά τα τόσο παλιά και δοκιμασμένα από άλλες εποχές «νέα» ήθη.

του ΠΑΣΟΚ

Η νοθεία στις εκλογές της Εθνικής Τράπεζας
του Ρεπόρτερ
Οι τελευταίες μέρες του ’85 και οι πρώτες
του ’86 φύλαγαν μια όχι ευχάριστη έκπλη
ξη για τους τραπεζοϋπάλληλους. Μη έ
χοντας τίποτε για να νιώθουν ικανοποιη
μένοι για τη χρονιά που πέρασε, θα είχαν
τουλάχιστον την ικανοποίηση να πιστεύ
ουν ότι στον τραπεζοϋπαλληλικό συνδι
καλισμό φαινόμενα καλπονοθειών εξακο
λουθούσαν να είναι φρούτα άγνωστα. Ό 
μως, τη γλυκειά αυτή ψευδαίσθηση ήλθε
να διαλύσει μια καταγγελία - βόμβα επώ
νυμου συνδικαλιστή της ΓΙΑΣΚΈ στο χώρο
της Εθνικής: στις εκλογές που έγιναν στις
18-21 Δεκέμβρη '85 για την ανάδειξη δύο
εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ
της Εθνικής Τράπεζας, υπήρξε εκτεταμέ
νη νοθεία που πρωταγωνιστές της ήταν ο.
Χρήστος Πρωτόπαπας και ο Απόστολος
Μπαμίχας, δηλαδή τα «γκεσέμια» της ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ) και της ΔΑΚΕ (ΝΔ) στο χώρο
της Εθνικής και της ΟΤΟΕ!
Η καταγγελία του Γ. Δημητρόπουλου
(αυτός ήταν ο επώνυμος συνδικαλιστής
της ΠΑΣΚΕ) ήταν φυσικό να προκαλέσει
σάλο και, αρχικά, οργίλες διαψεύσεις από
τους καταγγελόμενους σαν υπεύθυνους
της νοθείας. Το κακό όμως για τους Πρωτόπαπα και Μπαμίχα ήταν ότι όταν τελικά
εξαναγκάστηκαν να δεχτούν ν’ ανοίξουν
οι κάλπες μία μία κι όχι όλες μαζί, αποδεί
χτηκε περίτρανα ότι ο Γ. Δημητρόπουλος
είχε απόλυτο δίκιο σ’ ό,τι αφορά τουλάχι
στον την καλπονοθεία. Στην επίμαχη κάλ
πη του Κεντρικού καταστήματος τής Εθνι
κής είχαν αντικατασταθεί 1.200 ψηφοδέλ
τια με δύο 600/άδες ψηφοδελτίων που εί
χαν αντίστοιχες μονοσταυρίες στον Πρωτόπαππα και τον Μπαμίχα!
Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν,
φυσικά, αντίστοιχα σε σημασία με το βά
ρος της καλπονοθείας: καθαίρεση του

Πρωτόπαπα από την προεδρία του Συλλό
γου της Εθνικής Τράπεζας μομφή ενάντια
στον Μπαμίχα και άλλα μέλη του ΔΣ του
Συλλόγου της Εθνικής, ακύρωση των ε
κλογών κτλ. κτλ.
Το ενδιαφέρον όμως του ζητήματος δεν
εξαντλείται εδώ. Υπάρχουν ερωτηματικά
(όχι βέβαια για την καλπονοθεία) αλλά για
τα κίνητρα των φερομένων σαν πρωταγω
νιστών της υπόθεσης. Έτσι, κωδικοποιών
τας αυτά τα ερωτηματικά μπορούμε να τα
αριθμήσουμε:
• Γιατί ο Γ. Δημητρόπουλος έκανε αυτή
την καταγγελία; Επειδή διάκειται συμπαθώς προς τους διαγραμμένους της ΠΑ
ΣΚΕ; Ή επειδή σαν συνυποψήφιος του
Πρωτόπαπα «ρίχτηκε» από τον Πρωτόπα
πα με τη νοθεία που φέρεται ότι έκανε ο
τελευταίος.
• Γιατί ο Πρωτόπαπας καταγγέλεται ότι
έκανε τη νοθεία; Για να εξασφαλίσει την
προσωπική του επικράτηση στις εκλογές
της Εθνικής ή για να στερήσει από την «ε
νωμένη αριστερά» (τον τρίτο συνδυασμό
των εκλογών) κάθε δυνατότητα να βγάλει
εκπρόσωπο στο ΔΣ της Τράπεζας; Αν συμ
βαίνει το τελευταίο τότε προφανώς υπάρ
χουν εντολές από «ψηλά» για κάτι τέτοιο.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι αν δεν γινόταν
νοθεία η «ενωμένη αριστερά» και όχι η
ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας θα έπαιρνε
τη δεύτερη έδρα (η πρώτη με ή χωρίς νο
θεία πήγαινε στην ΠΑΣΚΕ).
• Ποιες οι ευρύτερες προεκτάσεις της
νοθείας και, κυρίως, της αποκάλυψής της;
Ο Πρωτόπαπας σίγουρα ήταν ένας υπολο
γίσιμος αντίπαλος μέσα στην ΠΑΣΚΕ του
Γιώργου Ραυτόπουλου, του διορισμένου
προέδρου της ΓΣΕΕ. Ιδιαίτερα όταν κρα
τώντας ίσες αποστάσεις από Ραυτόπουλο
και διαγραμμένους συνδικαλιστές του

ΠΑΣΟΚ, παραιτήθηκε από τη διορισμένη
Διοίκηση της ΓΣΕΕ προφασιζόμενος «άλ
λες ασχολίες». Ποιος εσωκομματικός αν
τίπαλος του Πρωτόπαπα του έστησε παγί
δα στην οποία έπεσε;
® Είναι τυχαίο το ότι αυτά τα γεγονότα
τορπίλισαν στο «παρά πέντε» το προε
δρείο που πήγαινε να φτιαχτεί στην ΟΤΟΕ
με όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις (και
ο Μπαμίχας μέσα) πλην ΔΗΣΚ (Πρωτόπα
πας);
• Για τον Απόστολο Μπαμίχα υπάρχουν
επίσης ερωτήματα. Μόνο η εσωπαραταξιακή του αντιζηλία με τον Ν. Πίσκοπο τον
ώθησε να δεχτεί μια τέτοια σύμπραξη με
τον Πρωτόπαπα; (Μπαμίχας και Π'ισκοπος
ήταν συνυποψήφιοι στο συνδυασμό της
ΔΑΚΕ, της παράταξης της Νέας Δημοκρα
τίας). Ή έπεσε κι αυτός σε κάποια καλο
στημένη παγίδα; (Ο Α. Μπαμίχας είναι μεν
φανατικός οπαδός της Νέας Δημοκρατίας
όχι όμως και ιδιαίτερα φανατικός φίλος
της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημο
κρατίας).
Όλα αυτά τα ερωτήματα μπορεί να μην
επιδέχονται μονοσήμαντες απαντήσεις.
Μπορεί ακόμη η αναμφισβήτητη καλπονο
θεία της Εθνικής (αμφισβητείται μόνο το
ποιος την έκανε) να αποτελεί «τοπικό φαι
νόμενο» με «τοπικά» αίτια και κίνητρα. Σί
γουρα όμως οι επιπτώσεις του σκάνδαλου
αυτού δεν είναι καθόλου «τοπικές» και ξε
περνούν τα όρια της Εθνικής Τράπεζας
και της ΟΤΟΕ. Μέχρι πού θα φτάσουν θα
φανεί στο μέλλον. Το σίγουρο είναι σ’ αυ
τή τη φάση ότι οι απόηχοι της βαθιάς κρί
σης που μαστίζει το ευρύτερο συνδικαλι
στικό κίνημα χτύπησαν και το τραπεζοϋ
παλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η κρί
ση βαθαίνει...
9

Ταξίδια, αναθεώρηση, ανασχηματισμός...
Ποια
όμως
η ταυτότητα
του Δ. Μιχαήλ
Το επίσημο ταξίδι του πρωθυπουργού στη Γιουγκοσλαβία, που
έληξε χθες, εγκαινιάζει ένα πυκνό πρόγραμμα επίσημων επι
σκέψεων και ταξιδιών (Ινδία, Αίγυπτος, Ελβετία, Κίνα, Ολ
λανδία). Κύριο γνώρισμά τους ότι αποτελούν περισσότερο επι
σκέψεις προσωπικού γοήτρου του πρωθυπουργού και λιγότερο
ταξίδια για την προώθηση θεμάτων και μάλιστα καίριων της ε
ξωτερικής μας πολιτικής.
Αναφορικά με την εσωτερική πολιτική τα ταξίδια αυτά του
κ. Α. Παπανδρέου υποδηλώνουν την επιθυμία του να απεμπλακεί («λόγω φόρτου εργασίας») από τους χειρισμούς της οικο
νομικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο
καιρό ο κ. Α. Παπανδρέου έχει αποφύγει να προβεί σε δηλώ
σεις για θέματα της οικονομικής πολιτικής, που εξακολουθούν
να διατηρούν την αιχμηρότητά τους.
Έως τα τέλη Μαρτίου, που θα τερματισθούν αυτές οι αλλε
πάλληλες και πολυήμερες απουσίες στο εξωτερικό, ο πρωθυ
πουργός δεν φαίνεται ότι πρόκειται να ασχοληθεί με τα εσωτε
ρικά θέματα, παρά μόνο στις 2-3 «συναινετικές» συζητήσεις
της Βουλής σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.
Ο κ. Α. Παπανδρέου θα συνεχίσει έως τότε τουλάχιστον, τις'
«χειρονομίες διαλόγου και συνδιαλλαγής» προς την παράταξη
της «Νέας Δημοκρατίας», οι οποίες του επιτρέπουν να κερδί
ζει χρόνο και εντυπώσεις χωρίς να πληρώνει —να δεσ
μεύεται— σε τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται εξαιρετικά ι
κανοποιημένος από το γεγονός και μόνο ότι ο κ. Α. Παπαν
δρέου τον αναγνωρίζει (μετά πολύμηνη περιφρόνηση) ως ισότι
μο θεσμικά και προσωπικά συνομιλητή. Ο πρωθυπουργός γνω
ρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης αρκείται σ’ αυτή την αναγνώριση
για χάρη της οποίας εξαντλείται σε φραστική αντιπολίτευση
προς την κυβέρνηση, γεγονός που εξεγείρει τους «σκληρούς»
του κόμματος, με πρώτο τον πάλαι ποτέ κεντρώο κ. Αθ. Κανελλόπουλο.
Ό μω ς ο κ. Μητσοτάκης —όπως έχει επισημάνει από καιρό
το «Αντί»— θέλοντας να εξουδετερώσει το βασικό επιχείρημα
του κ. Κ. Καραμανλή και των ανθρώπων του ότι ο «Μητσοτά
κης προσωπικά είναι εμπόδιο σε κάθε ιδέα μελλοντικής συν
διαλλαγής με το ΠΑΣΟΚ» φαίνεται ικανοποιημένος από το γε
γονός και μόνο ότι έχει «ισότιμο διάλογο» με τον κ. Α. Παπαν

δρέου. Το δεδομένο των τελευταίων ημερών δεν είναι ασφαλώς
ο δικομματισμός, αλλά το προσωπικό παιχνίδι των κ. Α. Πα
πανδρέου και Κ. Μητσοτάκη.
Αυτή η τάση της προσωποποίησης αυξάνεται με την αναθεώ
ρηση του Συντάγματος, της οποίας κύριο γνώρισμα δεν είναι
ασφαλώς η «μεταβίβαση των εξουσιών του Προέδρου στο Κοι
νοβούλιο», όπως διαλαλούν οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ συνταγματολόγοι, αλλά «η μεταβίβαση των προεδρικών εξουσιών στον
αρχηγό της πλειοψηφίας της Βουλής» και μάλιστα σ’ έναν αρ
χηγό, όπως αυτός του ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο, η αναθεώρηση πέρα από την ενίσχυση της προσω
πικής εξουσίας του πρωθυπουργού έχει και ένα άλλο σύνηθες
γνώρισμα των αποφάσεων και εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ. Τον
συνδυασμό αυταρχισμού, προσωποποίησης και ιδιοποίησης
της εξουσίας με τις υποσχέσεις για μελλοντικές ρυθμίσεις ή θε
σμικές αλλαγές ριζοσπαστικού χαρακτήρα (κατάργηση σταυ
ρού και λίστα με δικαιώματα στη λαϊκή βάση να εκλέγει τους
υποψήφιους, άρθρο 4 και κοινωνικοποιήσεις, επέλαση ειδικών
συμβούλων στη θέση των γενικών διευθυντών με μελλοντικές
θεσμικές κατακτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, αποκέντρω
ση τυπικών αρμοδιοτήτων και μελλοντική υπόσχεση αποκεντρώσεως οικονομικών πόρων κτλ.).
Αυτός ο συνεπής συνδυασμός ιδιοποίησης της πολιτικής ε
ξουσίας και «οράματος» χαρακτηρίζει και την περίπτωση των
αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος καθώς μ’ αυτή επι
τυγχάνεται η υπερενίσχυση των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας
(ακόμα και αν είναι μειοψηφία στο λαό), ενώ παραπέμπεται
για μελλοντική ρύθμιση —άγνωστο πότε και σε ποια έκταση—
η αναβάθμιση του ρόλου της μειοψηφίας με τον νέο Κανονισμό
της Βουλής.
Είναι όμως εξαιρετικά αμφίβολο —αν κρίνει κανείς από την
πολύχρονη επανάπαυση του ΠΑΣΟΚ στον κανονισμό της Βου
λής της «ΝΔ»— πότε και σε ποια έκταση θα γίνουν οι αναγ
καίες αλλαγές του κανονισμού, που θα διασφαλίζουν τα δι
καιώματα της μειοψηφίας.
Το ΠΑΣΟΚ όμως —όπως απέδειξαν οι επιλογές του στο θέ
μα του εκλογικού νόμου και της εκλογής του Προέδρου της
Δημοκρατίας— επιμένει στη λογική της «πλειοψηφίας των α
ριθμών».
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ
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Ανάλογες σκοπιμότητες φαίνεται να εξακολουθούν να χα
ρακτηρίζουν την υπόθεση του ανασχηματισμού της κυβέρνη
σης —εκδοχή που φαίνεται να απομακρύνεται για τα τέλη Α
πριλίου. Ακριβώς στην απόφαση αυτή οφείλεται και το γεγο
νός ότι ο πρωθυπουργός υποχώρησε στην πίεση του κ. Μένιου
Κουτσόγιωργα να μην ορισθει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσω
πος του ΠΑΣΟΚ για τις συζητήσεις του Συντάγματος ο κ. Ανα
στάσιος Πεπονής, όπως είχε προαποφασισθεί. Μετά την πίεση
του κ. Κουτσόγιωργα ότι μια τέτοια απόφαση ακόμα και προ
σωρινή θα σήμαινε υποβιβασμό του ο πρωθυπουργός τροπο
ποίησε την αρχική του απόφαση και όρισε τον κ. Πεπονή ως α
ναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
Αν καταγράφεται το παραπάνω περιστατικό είναι για να καταδειχθεί ότι στα πέντα χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έ
χουν πλέον δημιουργηθεί οι συνθήκες εκείνες, που επιβάλλουν
στον πρωθυπουργό να τηρεί ορισμένες ισορροπίες και να μην
μπορεί να επιβάλει όπως παλαιότερα την παντοδυναμία του.
Αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει πλέον «επώνυμα»,
δεν συγκινούνται από το χάρισμα της κυβερνητικής εξουσίας
και βλέπουν πλέον τον υπουργικό εαυτό τους ως συνάρτηση
κάποιων προϋποθέσεων και όρων. Οι περιπτώσεις των κ. Απ.
Λάζαρη, Λαλιώτη, Αρσένη αλλά και Ελ. Βερυβάκη επιβεβαιώ
νουν αυτό τον κανόνα, όσο και αν υπάρχουν αρκετές άλλες,
που τον διαιι/εύδουν.
Αλλά και στην περίπτωση, που αποφασίσει ο κ. ΙΙαπανδρέου να μην ενισχύσει με κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα το «νέο
χρώμα» της κυβέρνησης είναι αναγκασμένος να σταθεί συνε
πής στην παράδοση των ανασχηματισμών και αναδομήσεων
του ΠΑΣΟΚ, που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά:
• πρώτον, να αποπέμπονται από την κυβέρνηση ορισμένοι υ
πουργοί ως «αποδιοπομπαίοι» και παράλληλα να γίνεται ληξιπρόθεσμη μια παλαιά πολιτική οφειλή του κ. Α. Παπανδρέου
προς συνεργάτες του από την εποχή της «Ένωσης Κέντρου»
(λ.χ. Κατριβάνος, Σαπουντζής, Πεπονής, Γ. Παπαδημητρίου,
Γ. Σεχιώτης κ.ά.)·
• δεύτερον, να επανέρχονται ορισμένοι (πάντοτε σε κατώτε
ρες από τις προηγούμενες υπουργικές τους θέσεις) προκειμένου να συντηρείται η πειθαρχία και η πεποίθηση του «κύκλου
αξιοποίησης»·
• τρίτον, να διατηρείται σταθερά ο ίδιος πυρήνας στενών συ
νεργατών περισσότερο σε προσωπικό παρά σε πολιτικό και
κυβερνητικό επίπεδο (Τσοχατζόπουλος, Κουτσόγιωργας, Δροσογιάννης, Γιαννόπουλος, Μερκούρη κ.ά.) ή άλλων πιστών
(Τρίτσης, Σκουλαρίκης, Καψής). Το κύριο χαρακτηριστικό
των περισσοτέρων είναι ότι έχουν ως κύριο ιδεολογικοπολιτικό
εξοπλισμό τον «ανδρεϊσμό» και τους «αντιδεξιούς» τόνους
χωρίς ευρύτερες πολιτικές προοπτικές και συλλήψεις. Για το
λόγο αυτό, ο σκελετός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ αποκτά

όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια —μετά μάλιστα τον
εξωστρακισμό ή υποβιβασμό της ιστορικής κομματικής
ηγεσίας— τα χαρακτηριστικά «κυβερνήσεως του 1965».
Χωρίς βέβαια με τούτο να μειώνει κάνεις την αντιδικτατορική δράση και την αγωνιστική τους αντιδεξιά τοποθέτηση.
Αυτή λοιπόν «η γενιά και νοοτροπία» του 1965 —της εποχής
της «ανδρεϊκής» παράδοσης, δηλαδή, και όχι του σοσιαλιστι
κού οράματος— αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, το επίκεντρο
του προβληματισμού γύρω από το μελλοντικό ανασχηματισμό
(που τοποθετείται πλέον αρχές του Μαΐου). Αρκεί και μόνο να
αναφερθεί ότι οι περισσότεροι από τους υπουργούς αυτούς και
κανένα όραμα σοσιαλιστικής προοπτικής δεν έχουν να επιδείξουν και έχουν αποδείξει ότι πιστεύουν ορισμένοι στην «πολιτι
κή» συμπεριφορά τόσο προς τη «ΝΔ» όσο και προς το ΚΚΕ.
Κατά τη γνώμη μας ο ανασχηματισμός δεν πρόκειται να οδη
γήσει στην υπουργική αποστράτευση ή μείωση των προσώπων
αυτών γιατί είναι «τα πλέον αφοσιωμένα πρόσωπα προσωπικά
στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου» (όπως συνηθίζει να
λέγει ο κυριότερος εκπρόσωπός τους) και επίσης γιατί μετά
την περίοδο της συναίνεσης προς τη Δεξιά, θ’ αρχίσει από τα
τέλη Απριλίου η όξυνση των σχέσεων μαζί της εν όψει των δη
μοτικών εκλογών και οι «πλαγιοκοπήσεις προς τους οπαδούς
της αριστερός».
Οι δημοτικές εκλογές —όπως έχει αναλύσει σ’ ένα ενδιαφέ
ρον άρθρο του «στα Νέα» ο κ. Γιάννης Φάτσης —πρόκειται να
είναι αναμετρήσεις «ειρ’ όλης της ύλης» με διαφαινόμενη εξέλι
ξη την αυτόνομη κάθοδο των υποψήφιων δημάρχων και συν
δυασμών του ΠΑΣΟΚ.
Κατά τις δικές μας εκτιμήσεις σχεδόν αποκλείεται η επάνο
δος στην κυβέρνηση στον προσεχή ανασχηματισμό του κ. Κώ
στα Ααλιώτη και του κ. Γεράσιμου Αρσένη, καθώς —εκτός
των άλλων λόγων— γνωρίζουν όλο και μεγαλύτερη την ανενό
χλητη εχθρότητα —και κάποτε τη συκοφαντία— ορισμένων α
πό τους «στενά προσκείμενους».
Ο νέος ανασχηματισμός της κυβερνήσεως δεν είναι βέβαιο
αν πρόκειται να λύσει το βασικό πρόβλημα - τομή, που είναι ό
τι αφενός υπάρχουν υπουργοί χωρίς οράματα (όλοι σχεδόν οι
«παλαιοκεντρώοι») και υπουργεία χωρίς οράματα αλλά με υ
πουργούς οραματιστές (όπως πρώτος απ’ όλους ο κ. Γ. Γεννηματάς) αλλά έξω από τους οικείους χώρους τους.
Ό μω ς ο ανασχηματισμός δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσει να
ανατρέψει ένα εντεινόμενο φαινόμενο στους κόλπους της κυ
βέρνησης, που είναι η όλο και περισσότερο όχι ίσως «δεξιά
στροφή», αλλά «ουδετεροποίηση» και τεχνοκρατική αντίλη
ψη, που χαρακτηρίζει πλέον υπουργούς με αριστερή άποψη, ό
πως ο κ. Θεοδ. Πάγκαλος, ο κ. Γιάννης Ποττάκης, ο κ. Ά κ η ς
Τσοχατζόπουλος, ο κ. Ελ. Βέρυβάκης. Η άποψή τους πλέον εί
ναι περισσότερο «τεχνοκρατική» και σύμφωνη με τη λογική
της ενσωμάτωσης.
□

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

11

Λογικές εξελίξεις της «λιτότητας»...
και κάποιες αναφορές στο «τριανταένα»

του Θ. Μ αραγκού
Και ο μεν κ. Μένιος Κουτσόγιωργας φέρεται δηλώσας, στο γνω
στό στιλ του (που εδώ παραλείπεται), ότι το γεγονός ότι η κυβέρ
νηση πήρε κάποια οικονομικά μέτρα δεν σημαίνει ότι έχουμε και
κρίση, κι ίσως έχει δίκιο. Με την έννοια, τουλάχιστον, ότι έτσι κα
τάλαβαν τις εξελίξεις, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι υπουργοί κα
θώς (γι’ αυτόν το λόγο ίσως) και σημαντικά τμήματα της κοινής
γνώμης, των πόλεων, αλλά κυρίως της υπαίθρου.
Ωστόσο η κρίση, υπαρκτή και επίφοβη προχωράει ακάθεκτη και
■τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα μόλις αυτές τις μέρες άρχισαν
να παράγουν τα πρώτα αποτελέσματά τους.
Όλα άρχισαν όταν πριν δύο Κυριακές η «Καθημερινή» σε πρω
τοσέλιδο δημοσίευμά της επισήμαινε την απειλή μιας «κρίσης
πληρωμών», και μάλιστα αυτή τη φορά σε δραχμές. Δημόσιοι ορ
γανισμοί και επιχειρήσεις πολιορκούν το Υπουργείο Εθνικής Οι
κονομίας ζητώντας έκτακτο δανεισμό από την Τράπεζα της Ελλά
δος για να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους ή (σύμφωνα με άλ
λες πηγές) για να συνεχίσουν ή τελειώσουν τα έργα που εκτελούν, ιδίως στην Αττική. Το υπουργείο «μπαλώνει» την κατάστα
ση όπως μπορεί, προσθέτει το δημοσίευμα. Όλοι όμως αντιμετω
πίζουν με δέος τους μήνες που έρχονται.
Και αυτό γιατί αναμένεται μικρότερη αύξηση των καταθέσεων,
η οποία κατά τις εκτιμήσεις, λέει, ανεξάρτητων παρατηρητών,
(δημοσιεύθηκαν και σε άλλες εφημερίδες τις επόμενες μέρες) θα
φτάσει γύρω στο 15% το1986, ενώ το 1985 ήταν 29%. Δηλαδή,
φέτος θα είναι διαθέσιμα, για τη χρηματοδότηση του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, κάπου 500 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ
πέρσι ήταν 700. Θα μειωθούν δηλαδή σοβαρά οι «υγιείς» πηγές
χρηματοδότησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανάγκες του δημό
σιου και του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει ή να μειωθούν σημαντικά
ή να καλυφθούν, σε σημαντικό μέρος τους, από δυο άλλες πηγές,
τον εξωτερικό δανεισμό ή / και το πληθωριστικό χρήμα, με τις
γνωστές πια παρενέργειες: διόγκωση του εξωτερικού χρέους,
περαιτέρω αύξηση των τοκοχρεωλυσίων που επιβαρύνουν ση
μαντικά τον προϋπολογισμό (το ταχύτερα αυξανόμενο κονδύλι
του για το 1986) και μάλιστα σε συνάλλαγμα, διευρύνοντας έτσι
το έλλειμμα του ισοζύγιου πληρωμών (γύρω στα 3200 εκατομμύ
ρια δολάρια για όλο το 1985, δηλαδή περίπου 50% παραπάνω α
πό το 1984), αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, νέα ελλείμματα.
Φυσικά υπάρχουν και άλλες δυνατές λύσεις. Αν η ανάγκες φαί
νεται δύσκολο να μπορούν να ικανοποιηθούν με τη σημερινή πο
ρεία των καταθέσεων, τότε μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα έ
πρεπε ή να δοθούν κίνητρα ώστε οι καταθέσεις να αυξηθούν ή να
αποφασιστούν μέτρα ώστε οι ανάγκες να μειωθούν.
Αύξηση των καταθέσεων όμως προϋποθέτει μεταξύ άλλων αύ
ξηση των επιτοκίων και επιβάρυνση στη συνέχεια του κόστους
της χρηματοδότησης, ενώ μείωση των αναγκών και χρηματοδό
τηση σημαίνει μείωση των δαπανών του κράτους ή αύξηση των
(κυρίως φορολογικών) εσόδων του, καθώς και αύξηση της αυτο
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μέσω αύξησης των τιμών
του, τουλάχιστον βραχυχρόνια.
Φτάσαμε δηλαδή στο σταυροδρόμι των επιλογών που ανοίγον
ται μπροστά στα διάφορα κέντρα οικονομικών αποφάσεων και ι
δίως του Κράτους. Φυσικά η συγκεκριμένη στρατηγική που δια
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μορφώνεται σιγά σιγά θα περιέχει, αναπόφευκτα, στοιχεία από ό
λες τις προαναφερθείσες λύσεις, προσπαθώντας να ισορροπήσει
διάφορες τάσεις, να ικανοποιήσει διάφορες ανάγκες και να συμπεριλάβει διάφορες διεκδικήσεις. Η ακριβής σύνθεση του ταξι
κού μείγματος «παίζεται» αυτές τις μέρες ή εβδομάδες μέσω επιμέρους αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας και άλλων, όπως και μέσω του αναμενόμενου
χρηματοπιστωτικού προγράμματος της κυβέρνησης και του φο
ρολογικού νομοσχεδίου. Ας δούμε προς τα πού κατευθύνονται
μερικές από αυτές που συζητούνται αυτές τις μέρες:
Η προαναφερθείσα απειλή «κρίσης πληρωμών»: οι δημόσιες ε
πιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) «πολιορκούν» το Υπουργείο
για έκτακτη δανειοδότησή τους γιατί έχουν, συνήθως, ξεπεράσει
τους προϋπολογισμούς τους, στους οποίους εξάλλου από παλιά
συνήθεια δεν αποδίδουν και μεγάλη σημασία. Έτσι κι αλλιώς δεν
ελέγχουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους είτε των δαπανών
τους. Οι (ταχέως εναλασσόμενες) διοικήσεις τους έχουν κυρίως
καθήκοντα διεκπεραίωσης των (εναλασσόμενων) αποφάσεων
των (εξίσου εναλασσόμενων) υπουργών που τις κηδεμονεύουν.
Βαθειά ριζωμένη δε είναι η αντίληψη ότι τα μεν (θεωρητικώς εν
δεχόμενα) περισσεύματά τους είναι άσχετα με την περαιτέρω πο
ρεία τους και την αυτοχρηματοδότηση των επενδύσεών τους
(που έτσι κι αλλιώς δεν ελέγχουν ουσιαστικά), τα δε ελλείμματά
τους δεν θέτουν κανένα πρόβλημα σε κανέναν, ενώ αντίθετα λύ
νουν εύκολα προβλήματα τα οποί& αλλιώτικα θα απαιτούσαν επι
λογές, αποφάσεις, σχέδιο, γενικά δε άσκηση μιας κάποιας πολιτι
κής. Εξάλλου τα ελλείμματα διαπιστώνονται στο... τέλος της χρο
νιάς, και έχουν ως εκ τούτου, όταν παρουσιάζονται, το χαρακτή
ρα του αναπόφευκτου και του τετελεσμένου. Και προκειμένου να
μείνουν άνθρωποι απλήρωτοι για την, όποια, δουλειά τους ή έργα
στη μέση, υποχρεώνονται τα πιστωτικά ιδρύματα, που δεν είχαν
προβλέψει επιπλέον πιστώσεις για την περίπτωση, να τις...
βρουν. Στο κάτω - κάτω είναι συνήθως κρατικά. Δεν υπάρχει δη
λαδή η κύρωση της «αγοράς». Και επειδή για άλλους και πολύ
γνωστούς λόγους, δεν υπάρχει ούτε η πολιτική κύρωση (αντίθετα
ακολουθεί συνήθως προαγωγή ή μετάθεση των στελεχών σε ισοσθενούς σημασίας αρμοδιότητες), δεν υπάρχει κανένας λόγος
για να μην ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ανάλογης δραστηριότη
τας για τον επόμενο χρόνο. Ο κ. Κ. Σημίτης αποφάσισε μια σειρά
μέτρα για να παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού
των ΔΕΚΟ συνεχώς (ομάδες του Υπουργείου θα προτείνουν
«διορθώσεις» πορείας όταν παρατηρούνται αποκλήσεις κτλ.) και
ανακοίνωσε ότι η διοικήσεις θα δώσουν λόγο αν ξεπεράσουν τον
προϋπολογισμό τους. Άμποτε. Ωστόσο δεν βλέπει κανείς πώς
και τι «λόγο» θα δώσουν. Όσο για την παρακολούθηση από το Υ
πουργείο, απαντά βραχυχρόνια σε μια επείγουσα ανάγκη, έχει ό
μως διοικητικό χαρακτήρα, ενώ στην ουσία του το πρόβλημα εί
ναι οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό. Κάποτε είχε γίνει λόγος
γτα «προγραμματικές συμφωνίες» για υπεύθυνη συμμετοχή του
προσωπικού στις αποφάσεις καί τα αποτελέσματα (θετικά ή αρνη
τικά); για κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έλεγχο... για την ώρα
στο δημόσιο τομέα προσανατολιζόμαστε προς μέτρα πειθάρχη
σής του στην πολιτική εξουσία. Δεν θα ήταν και λίγο αν κάτι τέ

τοιο γινόταν εφικτό. Αλλά, ως προς την ανατροπή της καθιερωμέ
νης ρουτίνας του, είναι μάλλον ανεπαρκές.
Ο δανεισμός του κράτους από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΕ)
είναι μια ακόμη εύκολη μέθοδος για την κάλυψη των δημοσίων
ελλειμμάτων. Ο Διοικητής της Τ.Ε. κ. Χαλικιάς συνέστησε, λέει,
στον υπουργό Οικονομικών να μην του ζητήσει 150 δισεκατομμύ
ρια δραχμές γι’ αυτόν το σκοπό (ειπώθηκε επίσης ότι του ζητήθη
καν και αρνήθηκε αλλά αυτό διαψεύσθηκε —στο κάτω - κάτω η
Τ.Ε. δ ε ν μπορεί να αρνηθεί επίσημα ένα δάνειο στον ιδιοκτήτη
της) και να τα δανειστεί από την αγορά. Το ενδεχόμενο αυτό φαί
νεται πως συζητείται σοβαρά. Η μεθόδευσή του (μέσω ομολογιών
ή με άλλο τρόπο) έχει, αυτή τη στιγμή, λιγότερο ενδιαφέρον από
τη φιλοσοφία της επιλογής, αν τελικά υιοθετηθεί. Είναι προφανές
ότι μ’ αυτόν τον τρόπο το κράτος παίρνει κάποιο ρίσκο, να μην ανταποκριθεί δηλαδή η «αγορά» στο διάβημά του, εκτός κι αν προ
σφέρει αξιόλογα κίνητρα, δηλαδή υψηλά επιτόκια. Όμως έτσι η
κάλυψη των ελλειμμάτων του γίνεται ακριβότερη, πράγμα που
ενδεχομένως επιδιώκει η εν λόγω πρόταση. Γιατί έτσι οι πολιτι
κοί υπεύθυνοι ίσως επιδείξουν περισσότερο σύνεση όταν αποφα
σίζουν για τα επιθυμητά ελλείμματα του δημοσίου. Από μια άλλη
μεριά ωθείται το κράτος να συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι πα
ράγοντες της οικονομικής ζωής (που όμως δεν ανταποκρίνεται
στη σημερινή πραγματικότητα). Κι όχι μόνο το κράτος αλλά και οι
ΔΕΚΟ, κατά το παράδειγμα της Γαλλίας, όπως ειπώθηκε, χωρίς ό
μως να γίνουν και πολλές αναφορές στις βαθύτατες διαφορές
που διακρίνουν το καθεστώς των ΔΕΚΟ εκεί και εδώ. Τέλος, ως
προς τις συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής αξίζει να αναφερθεί ό
τι η άφιξη του κράτους και των ΔΕΚΟ στην αγορά του χρήματος
μειώνει την τάση προς την εύκολη (αλλά με ποιες
παρενέργειες...) λύση της κάλυψης των ελλειμμάτων με πληθωρι
στικό χρήμα, αφαιρεί όμως ένα σημαντικό τμήμα από τα διαθέσι
μα κεφάλαια αυτής της αγοράς μειώνοντας τη «ρευστότητα» της
εις βάρος ενδεχομένως όλων των άλλων που επιθυμούν να αν
τλήσουν από την ίδια πηγή: έμποροι, βιομήχανοι και γενικά όλος
ο ιδιωτικός τομέας. Βέβαια, ο ανταγωνισμός θα γίνεται με τους ό
ρους της αγοράς, πράγμα που ίσως συνετίσει όπως ήδη αναφέρ
θηκε, τους υπευθύνους του κράτους και των ΔΕΚΟ, αλλά αυτό
μπορεί να συζητηθεί. Πάντως, ήδη και στην προηγούμενη πρακτι
κή το κράτος συναγωνιζόταν έντονα τον ιδιωτικό τομέα απορρο
φώντας σημαντικό τμήμα των διαθέσιμων κεφαλαίων, αλλά βέ
βαια, όχι ακριβώς, με όρους αγοράς.
Το καινούργιο στοιχείο θα είναι, πέρα από την επιβάρυνση του
κράτους με τόκους της αγοράς, η υψηλότερη αμοιβή των διαθέσι
μων κεφαλαίων, πράγμα που μεταξύ άλλων θα μπορούσε να συμβάλει και στην αύξηση της αποταμίευσης, που όπως αναφέρθηκε
στην αρχή δείχνει τάσεις μείωσης.
Η αναγγελία από τον κ. Κ. Σημίτη ότι θα περιοριστούν οι εγγυή
σεις του Δημοσίου σε δάνεια διάφορων κατηγοριών σημαίνει
προσπάθεια να γίνουν οικονομίες, αλλά και ενίσχυση των μηχανι
σμών της αγοράς. Το κράτος έχει εγγυηθεί για δάνεια εκατοντά
δων δισεκατομμυρίων. Όταν οι δανειοδοτηθέντες δεν πληρώ
νουν, πληρώνει το κράτος: Τα δισεκατομμύρια συνολικά, από τα
οποία 1 δισεκατομμύριο μόνο από τις εγγυήσεις βιοτεχνικών και
αγροτικών δανείων. Η πολιτική που θα παρέπεμπε τα δάνεια αυ
τά στην αγορά, θα άφηνε την κρίση (και τα κριτήρια) του αν πρέ
πει να δοθούν, ή όχι, στις τράπεζες. Το κράτος δηλαδή θα έπαυε
να ενισχύει γενικά επενδύσεις άσχετα από το αν έχουν ελπίδες
βιωσιμότητας και αποδοτικότητας με όρους της αγοράς. Μια τέ
τοια απόφαση θα έκανε πιο δύσκολες τις «οριακές» επενδύσεις,
ασφαλώς δε και πολλές παροχές και βοήθειες σε διάφορους το
μείς της οικονομικής ζωής υπό το πρόσχημα δήθεν επενδύσεων.
Δεν είναι ακόμη γνωστό τι έκταση θα πάρει (ή μάλον θα... εγκαταλείψει) το εν λόγω μέτρο, αν τελικά αποφασιστεί. Πάντως στο
στόχαστρο βρίσκονται πιθανότατα αρκετοί μικρομεσαίοι και ευ
καιριακοί επενδυτές.
— Τα επιτόκια των δανείων στη βιοτεχνία (από ειδικό κεφάλαιο)
αυξήθηκαν από 14% σε 16% πριν τρεις μήνες, και σε 17% στην
αρχή του χρόνου, εκείνα των δανείων για κεφάλαια κίνησης από
18,5 σε 21,5% και γενικά έχει ανακοινωθεί επίσημα η απόφαση να
αναπροσαρμοσθούν προς τα πάνω και να «απλοποιηθούν» τα επι
τόκια διάφορων κατηγοριών. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μέτρο

που αποθαρρύνει σε ένα βαθμό επενδύσεις και γενικότερα τη ζή
τηση δανειακών κεφαλαίων, ενώ ίσως προαναγγέλλει και κάποια
αίτηση των επιτοκίων των καταθέσεων. Για την ώρα οι όσες απο
φάσεις έχουν παρθεί χτυπούν την οριακή βιοτεχνία. Αντίθετα με
άλλη απόφαση ευνοείται οι μεγαλύτερες σχετικά επιχειρήσεις α
φού τους επιτρέπεται (αν έχουν τζίρο μέχρι 250 εκατομμύρια
—πριν το όριο ήταν στα 180) να αντλήσουν δάνεια από τα ειδικά
κεφάλαια που προβλέπονται για τη βιοτεχνία και των οποίων ο
δανεισμός γίνεται με το (επιδοτούμενο από το κράτος) επιτόκιο
των 17%. Ήδη η Ανώτατη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΑΣΒΕ) διαμαρτυρήθηκε και ζητεί παρέμβαση του... πρωθυπουρ
γού.
Ας σημειωθεί πάντως ότι σημαντικά τμήματα της μικρής και μικρομεσαίας παραγωγής, είτε χαρακτηρίζονται επίσημα ως βιοτε
χνία είτε όχι, δουλεύουν με πιστώσεις έξω από τα κυκλώματα της
οργανωμένης χρηματοδότησης, με άτυπα ιδιωτικά (κάποτε και
τοκογλυφικά) δάνεια ή με χρηματοδότηση του χονδρέμπορα ή
του πελάτη, κάποτε μάλιστα και χωρίς τόκο: ο χρηματοδοτών βρί
σκει το κέρδος του με άλλους τρόπους που σχετίζονται με την α
νάπτυξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής (δεν είναι βέ
βαια το ίδιο πράγμα).
Μια άλλη ενδιαφέρουσα απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος
επιτρέπει τη δανειοδότηση επιχειρήσεων για την αγορά μεταχει
ρισμένων μηχανημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Στόχος
της, δηλώθηκε, είναι να μπορέσει να αξιοποιηθεί το όποιο παρα
γωγικό δυναμικό μένει αχρησιμοποίητο. Κυρίως, είπαν πολλοί,
των «προβληματικών» επιχειρήσεων, πράγμα που δεν αρνείται η
Τράπεζα. Είναι άραγε αυτή η λύση η μία από τις λύσεις που τελι
κά αποφασίστηκαν για το μέλλον των «προβληματικών»; Ήδη κυ
κλοφορεί η πληροφορία ότι υπάρχουν υποψήφιοι αγοραστές (α
φού δανειοδοτηθούν...) για 5-6 από αυτές. Τι θα γίνει με τις άλλες,
περίπου 40, δεν είναι ακόμα σαφές. Κάποιες αναμενόμενες, λίγο
πριν γραφτούν αυτές οι γραμμές, ανακοινώσεις παραπέμφθηκαν
στο προσεχές μέλλον. Για την ώρα πάντως φαίνεται ότι η επι
στροφή των περισσότερων απ’ αυτές στον ιδιωτικό τομέα είναι η
πιο πιθανή προοπτική.
Τέλος, το ποσοστό της ΑΤΑ που τελικά αποφασίστηκε είναι
4,5%. Η απώλεια εισοδήματος για τους μισθωτούς ανάλογα με
τις εκτιμήσεις, φτάνει το 15-20%, πράγμα που χονδρικά αναμενόταν. Για το Δημόσιο η οικονομία, είναι σημαντική, είναι μάλιστα η
μόνη ουσιαστική μείωση των δαπανών του που έγινε γνωστή. Για
τί ναι μεν ο κ. πρωθυπουργός ζήτησε τις μέρες αυτές από Υπουρ
γεία και ΔΕΚΟ να μειώσουν τις δαπάνες τους, αλλά ακόμα δεν μά
θαμε ποιες (μόνο κάποια εγκύκλιος του κ. Κουλουμπή απαριθμεί
πολλές ευχές και λίγα συγκεκριμένα μέτρα, που με κανένα τρόπο
δεν αντιστοιχούν στο συνολικό πρόβλημα).
Το θέμα είναι ωστόσο πολύ σοβαρό και ασφαλώς επιφυλάσσει
κάποιες εκπλήξεις: οι μειώσεις δεν γίνεται να .επιτευχθούν με α
ναλογική μείωση όλων των κονδυλίων (π.χ. όλα 30% κάτω!), κάτι
τέτοιο έχει πολύ λίγο νόημα. Τα διακυβευόμενα ποσά (εκατοντά
δες δισεκατομμύρια...) είναι τέτοια που αξιοσημείωτες μειώσεις
μπορούν να γίνουν μόνο αν περικοπούν ολόκληρες κατηγορίες
δαπανών. Είναι προφανές ότι η προσπάθεια αποδέσμευσης από
τις «προβληματικές» οφείλεται και σε μια τέτοια πίεση. Άλλες, ό
μως ανάλογες περικοπές δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα, ούτε
πιθανολογούνται από τους «παρατηρητές». Εξ ου και η αναμονή...
εκπλήξεων.
Εκτός κι αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις, οπότε όμως δεν θα υπάρ
ξουν και (άλλες) σημαντικές μειώσεις δαπανών!
Άλλες μάλιστα πληροφορίες μιλούν για σχεδιαζόμενες νέες
δαπάνες, κυρίως για την πρόσληψη... νέου προσωπικού (και μάλι
στα διοικητικού...) στον ΟΤΕ, στα ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ, στον ΟΣΕ, στην
Ολυμπιακή, σε Τράπεζες και σε διάφορα Υπουργεία, όπως π.χ. το
Υπουργείο Πολιτισμού με τα πολλά Υφυπουργεία του. Ειδικές α
νάγκες ασφαλώς όλο και κάπου θα υπάρχουν. Υπάρχουν όμως
και οι δημοτικές εκλογές που επέρχονται, υπάρχει και η μακάρια
αντίληψη που εξέφρασε μεν ο κ. Κουτσόγιωργας, διακατέχει ό
μως πολλούς άλλους παράγοντες της κυβέρνησης, υπάρχει, τέ
λος, και η αποτυχία της κυβέρνησης να βρει ένα σύστημα που να
της επιτρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που παρουσιάζονται εδώ
από τα... περισσεύματα που διαπιστώνονται αλλού, να μειώνει
δηλαδή τις βολικές και κεκτημένες, αλλά καθόλου δικαιολογημέ
13

νες «ανελαστικότητες» του κρατικού μηχανισμού. Και περί αυτού
είχε γίνει λόγος, το καλοκαίρι του 1983, είχε μάλιστα δοθεί η εν
τολή να καταγραψούν ελλείψεις και πλεονάσματα προσωπικού
κατά υπηρεσίες και Υπουργεία. Πέρασε και αυτή στα αρχεία των
φαεινών ιδεών χωρίς αντίκρυσμα.
Πάντως από τα όσα σχηματικά προαναφέρθηκαν και σχολιά
στηκαν βγαίνει η εικόνα μιας πολιτικής που διαμορφώνεται επα
γωγικά και κάπου κάπου ψηλαφητά. Χαρακτηριστικά της όμως
φαίνονται να είναι η θέληση να αποδεσμευτεί σ’ ένα βαθμό το
κράτος από μια διοικητική οικονομία και να αφεθεί ένα ευρύτερο
πεδίο στη λειτουργία των μηχανισμών της αγοράς.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που παρουσιάστηκαν πρόκειται
κυρίως για την αγορά των κεφαλαίων και του χρήματος. Είναι
προφανές ωστόσο ότι η ίδια λογική θα τείνει να αναπτυχθεί και
ως προς τις αγορές των προϊόντων και της εργασίας, πάντοτε υ
πό την πίεση της κρίσης και των «κρυφών αλληλουχιών» της πολι
τικής σταθεροποίησης και λιτότητας. Τα πρώτα οικονομικά μέτρα
του Οκτωβρίου δεν είναι, παρά τις ελπίδες των αιθεροβαμώνων
της κυβέρνησης (μόνο σ’ αυτούς ταιριάζει ο χαρακτηρισμός κατά
κυριολεξία αλλά και... προσωπική διάθεση ως προς τα πράγματα),
ένα χάπι που το παίρνεις και πάει τέλειωσε! Με λίγα λόγια, η νέα
κυβερνητική πολιτική μόλις και άρχισε να διαμορφώνεται. Και θα
μας εγκαλεί και προκαλεί για πολύ διάστημα ακόμη...
Μένει να πούμε δυο λόγια για τη γενικότερη συζήτηση (ο θεός
να την κάνει!) που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα των δαπανών
του κράτους που έχει γίνει σύμβολο και παντιέρα για ορισμένους
κύκλους, που θεωρούν ότι η μείωσή τους είναι ο προσφορότερος
τρόπος για τη μείωση των ελλειμμάτων του Δημοσίου και τη συ
νακόλουθη μείωση της πίεσης που το Δημόσιο θα ασκήσει πάνω
στα διαθέσιμα για χρηματοδοτήσεις κεφάλαια, που είναι και το
πρόβλημα από το οποίο ξεκινήσαμε.
Πράγματι η σημερινή κυβέρνηση ανέβασε τις δημόσιες δαπά
νες από 625 δις δρχ. σε 2212 φέτος, πολιτική στην οποία ο κ. Νικο
λάου, στο δημοσίευμα της «Καθημερινής» που προαναφέρθηκε,
αποδίδει όλα τα σημερινά κακά.
Ωστόσο, ένα έλλειμμα είναι μια σχέση ανάμεσα σε δαπάνες και
σε έσοδα. Και θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι τα σημερι
νά κακά οφείλονται εξίσου στην όντως αλόγιστη αύξηση των δα
πανών όσο και στην άφρονα μη-αύξηση των εσόδων του Δημο
σίου. Γιατί θα συμφωνήσουν ασφαλώς οι εναπομείναντες, και
σχετικά, ψυχραιμότεροι ότι η εξισορρόπηση των δημόσιων οικο
νομικών θα μπορούσε λογιστικά να έχει επιτευχθεί και με τους
δυο τρόπους... Το πρόβλημα φυσικά ήταν πάντοτε και είναι και
σήμερα το πού δαπανά και από πού εισπράττει το κράτος, το πρό
βλημα δηλαδή της πολιτικής (του). Και εδώ οι απόλυτοι πολέμιοι
των δαπανών του κράτους δεν είναι ούτε εύγλωττοι ούτε σαφείς.
Γιατί, βέβαια, δεν μιλάμε για «πολυτελή αυτοκίνητα», «Έλούν-
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τες», «φιέστες», κτλ., πράγματα ίσως συχνά εξοργιστικά αλλά χω
ρίς καμιά αναλογία με το πρόβλημα. Μιλάμε για εκατοντάδες δι
σεκατομμύρια και σημαντικούς, ολόκληρους, τομείς της κρατικής
παρέμβασης. Ότι μπορεί και πρέπει να γίνεται «οικονομικότερα»
καμιά αντίρρηση.
Ότι όμως το έλλειμμα του δημόσιου τομέα στο σύνολό του
(κοντά στα 1000 δισεκατομμύρια) δεν είναι μόνο ούτε καν κυρίως
θέμα «νοικοκυρεμένης» διαχείρισης είναι κι αυτό αναμφισβήτητο.
Λοιπόν, η προοπτική να έλθει το έλλειμμα σε λογικά μέτρα (όχι να
εξαλειφθεί εντελώς, αυτό δεν είναι αναγκαστικά ο ιδανικός στό
χος) περνάει ή μέσα από κατάργηση σημαντικών κρατικών δρα
στηριοτήτων (αλλά ποιων;— το βάρος της πρώτης... τουφεκιάς
πέφτει πια επάνω στους εν λόγω κυρίους) ή μέσα από τη σημαντι
κή αύξηση των εσόδων του κράτους, με σοβαρή καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής (άλλο να το υπόσχεσαι και άλλο να το κάνεις)
και επέκταση της φορολογίας σε όλες τις ουσιαστικά, μη φορολο
γούμενες κατηγορίες του πληθυσμού. Πράγματα γνωστά και σχε
δόν αυτονόητα. Τα συσκοτίζουν ή τα παραπέμπουν στη (βολική)
λήθη, μόνο όσοι έχουν να χάσουν από τη δεύτερη λύση, ενώ τίπο
τε δεν φοβούνται κατ’ αρχήν από την πρώτη. Και, τους ενισχύ
ουν, άκριτα και ανόητα, όσοι ψάχνουν να βρουν το «κόλπο» που
να εξορκίζει και την πρώτη και τη δεύτερη, ψάχνοντας να βρουν
έτσι τις βάσεις μιας «παλλαϊκής ενότητας» όπου με «άλλα λόγια»,
όλοι «θα αγαπιόμαστε», όλοι πλην μιας δράκας κακών, ει δυνατόν
ξένων.
Και φυσικά παραμένει πάντοτε ανοιχτό το πρόβλημα του ίδιου
του περιεχομένου της δημόσιας (αναγκαστικά και κοινωνικής;)
παρέμβασης στην οικονομία. Όσο οι μεν την απορρίπτουν εκ των
προτέρων και για λόγους αρχής και όσο οι δε την αντιλαμβάνον
ται ως σύστημα ανέξοδων παροχών προς διατήρηση των διαμορ
φωμένων ισορροπιών και «κεκτημένων» του «λαού», ανεξάρτητα
από την πορεία της συνολικής οικονομίας και της κάθε συγκυρίας
της, τέτοια συζήτηση είναι καταδικασμένη σε γενικότητες και α
καδημαϊσμό. Διευκολύνοντας έτσι σε απίστευτο βαθμό τον όποιο
κάτοχο της εξουσίας που εύκολα μπορεί να αντιτάξει τους μεν
στους δε και κατά περίπτωση, όλους δε μαζί στη συγκεκριμένη
πραγματικότητα που απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγ
κεκριμένα προβλήματα.
Και να τους καταδικάσει μ’ αυτόν τον τρόπο στο ρόλο του θεα
τή, του παρατηρητή ή και του σχολιαστή, αφήνοντάς τους ως μό
νη ελπίδα να τον διαδεχθούν την πιθανότητα να «καεί» όπως λένε
οι παθητικοί παίκτες για την «μπάνκα» στο γνωστό «τριανταένα»
(μέρες που ’ναι...), να «καεί» όμως από τη δική του πολιτική (να
τραβήξει από πολύ ψηλά...) ή ατυχία (να του έλθει δεκάρι όταν
τραβήξει από 22...) κι όχι από την αντιπαράθεση μαζί τους. Όλα
αυτά (περιλαμβανομένης και της χαρτοπαικτικής αναφοράς) δεν
θυμίζουν έντονα τη σημερινή ελληνική πολιτική συγκυρία;
□

ΑΝΝΟΥΣΩ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΡΟΕ:
Η ΒΙΕΝΟΥΛΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

Ένα β ιβ λίο σ τοργής και
ανθρω πιάς

Η ΒΙΕΝΟΥΛΑ
ΤΗΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ -ΕΣΤΙΑΣ-
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Μια φορά όταν ο γιος μου ήτανε μέχρι
δύο-τριών χρονών, επειδή εγώ μιλούσα
πάντα με τις ανθρώποι, μου λέει: «Μαμά
εσύ που αγαπάς τις ανθρώποι πρέπει να
σε λένε ανθρωπομάνα». Και τώρα που
σκέφτηκα αυτά τα λόγια, βλέπω πως η
λέξη θα ταίριαζε ακριβώς στη μάνα μου,
γιατί πάντα ήθελε να βολεύει τις
ανθρώποι, όπως έλεγε, γιατί αυτά θα
μείνουνε.

01 ΕΚ ΛΟ ΓΕ Σ Π Ρ Υ ΤΑ Ν ΙΚ Ω Ν ΑΡΧΩ Ν

Δεξιός ή Δεξιώσεων, αδιάφορο!
του Ν. Σ. Μόργαρη
Έρχονται σύντομα οι εκλογές για τις
πανεπιστημιακές αρχές. Τα πανεπιστή
μια, για όποιον το αγνοεί, έχουν αυτοτέ
λεια. Βέβαια, ακόμη και για την τελευ
ταία πρόσληψη είναι αναγκαία η έγκρι
ση του αρμόδιου Υπουργού. Το Σύνταγ
μα, επίσης, προστατεύει την ελευθερία
της διδασκαλίας.
Είσαι ελεύθερος να διδάξεις ένα δίωρο
εξαμηνιαίο μάθημα στο οποίο αδιάφορο
από το αν διδάσκεις γεωμετρία, αντοχή
υλικών, Καινή Διαθήκη, Μαρξισμό ή
ζωολογία το βιβλίο από το οποίο θα εξε
ταστούν οι φοιτητές πρέπει να έχει έκτα
ση διακοσίων σελίδων.
Είσαι ελεύθερος και αυτοτελής μέχρι
τις 200 σελίδες!
Είμαι έτοιμος ν’ ακούσω διαμαρτυ
ρίες:
— Τι θα ήθελες επιτέλους; Οι πανεπι
στημιακοί να είναι ανεξέλεγκτοι;
Κατ’ αρχήν αν υπήρχε ουσιαστική αυ
τοδιοίκηση και αυτοτέλεια ποιος λέει ό
τι το προσωπικό θα ήταν ανεξέλεγκτο;
Μόνο ο υπουργός, στο όνομα του Κρά
τους, μπορεί στη χώρα μας να κάνει έ
λεγχο; Μήπως θα έπρεπε να μονογράφει
και τα γραπτά των εξετάσεων; Μήπως,
για να σοβαρευτούμε, γίνεται σήμερα
ουσιαστικός έλεγχος πέρα από μια απα
ράδεκτη τυπολαγνεία;
Υποθέτω ότι έχει συμβεί κάποιο μικρό
μπέρδεμα στην ορολογία και το κράτος
την έννοια του πανεπιστημιακού άσυλου
τη θεωρεί, πιθανότατα, συνώνυμη —ί
σως να μην έχει και άδικο...— με την έν
νοια του άσυλου των ανιάτων. Από εκεί
θα προέρχεται και το πάθος του να μας
προστατεύσει.
Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω σήμε
ρα πρόθεση να τα βάλω, σώνει και κα
λά, με την έννοια του κράτους. Αλλω
στε την αφορμή συγγραφής του σημερι
νού σημειώματος την πήρα από τις ε
κλογές των πανεπιστημιακών αρχών.
Ήδη οι παροικούντες κάτι άκουσαν για
κομματικές συσκέψεις (οι έλληνες συ
σκέπτονται για να μην σκέπτονται...)
που στοχεύουν στο «ποιον θα προτείνου
με για πρύτανη».
Είτε μας αρέσει είτε όχι πρέπει να κα
τανοήσουμε ότι όλες —το τονίζω, σ-

λες— οι εκλογές πανεπιστημιακών αρ
χών στηρίζονται σε κομματικές υποδεί
ξεις, για να χρησιμοποιήσω ευπρεπή έκ
φραση. Είτε το θέλουμε είτε όχι τις πανε
πιστημιακές αρχές τις επιλέγουν, τις ε
πιβάλλουν και τις ελέγχουν τα κόμμα
τα. Είτε θετικά (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ), είτε αρ
νητικά (ΝΔ) είτε... μεσοβέζικα (ΚΚΕ ε
σωτερικού).
Είναι κατά τη γνώμη μου, άξιο απο
ρίας για το πώς ένας υποθετικά προωθη
μένος ιδεολογικά χώρος, στον οποίο (α
κόμη μια υπόθεση...) πρωτοεμφανίζονται οι νέες τάσεις και αμφισβητήσεις
των κατεστημένων δομών να είναι τόσο
ψοφοδεής και υποδουλομένος στα κομ
ματικά κελεύσματα. Για να πολιτικολο
γήσω και λίγο, πού στην ευχή εμφανί
ζονται οι νέες διεργασίες για τον πολυπαθή φορέας της «νέας αριστεράς» όταν
δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις ζυμώσεων
και παρουσίας του μέσα στα Πανεπι
στήμια; Μέσα στα οποία (θεωρητικά
τουλάχιστον...) θα έπρεπε «εν δυνάμει»
να υπάρχει;
Θα ήμουν ευτυχής αν υπήρχαν διαφω
νίες, έστω του είδους:
— Γιατί να δημιουργηθεί μια τέτοια αυ
τόνομη κίνηση στα πανεπιστήμια που θα
έχει για στόχο το «χτύπημα» των πανε
πιστημιακών εκλογών; Δεν γνωρίζεις ό

τι οι σημερινές πανεπιστημιακές αρχές
έχουν εξελιχθεί σε γραφειοκρατικούς
διεκπεραιωτές; Ακόμη να καταλάβεις
ότι οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόε
δροι των Τμημάτων και οι Πρυτάνεις
δεν έχουν αρμοδιότητες αλλά απλώς συνιστούν τμήμα της Πανεπιστημιακής
διακόσμησης;
Σίγουρα, τα παραπάνω είναι πραγμα
τικότητα. Ό μως, δεν θα έπρεπε να μας
κάνουν ν’ απορούμε; Γιατί να μην έχουν
αρμοδιότητες; Γιατί η αυτοτέλεια και το
άσυλο —και όλα τα υπόλοιπα ηχηρά—
να μην συνιστούν σήμερα έννοιες κα
τάλληλες για χρήση μόνο από αφελείς,
ανόητους ή χυδαίους;
Θα ήταν αυθάδεια ν’ αναφερθεί ότι οι
διδάσκοντες απλώς βολεύτηκαν; Και εί
τε επιθυμούν (οι υψηλόβαθμοι) περιορι
σμό της ανέλιξης των χαμηλόβαθμων εί
τε, οι χαμηλόβαθμοι επιθυμούν τη δική
τους ανέλιξη την οποία όταν αποκτή
σουν συμπεριφέρονται όπως οι «συνά
δελφοί» τους; Θα ήταν πρόκληση ν’ α
ναφερθεί ότι οι φοιτητικοί «ηγέτες» το
μόνο που επιδιώκουν είναι, διαμέσου
των συλλόγων τους, απλά και μόνον πε
ρισσότερη κομματική κυριαρχία; Ό τι οι
υπόλοιποι φοιτητές απλώς θέλουν ένα
πτυχίο για να βολευτούν κι αυτοί;
Ό ταν γίνονται φοιτητικές εκλογές, α
ραιά και που, εμφανίζονται και μερικές
τάσεις «αυτόνομες» με σοβαρό προβλη
ματισμό και αναζητήσεις. Την έλλειψη
δύναμης την υποκαθιστά η παρουσία
'φαντασίας και χιούμορ. Όμως, σχεδόν
πάντα, όλες οι οργανωμένες κομματι
κές τάσεις —σε αγαστή σύμπνοια— πέ
φτουν πάνω τους να τους κατασπαρά
ξουν.
Όμως, και αυτή ακόμη η απειροελά
χιστη ένδειξη των φοιτητικών εκλογών
ότι «κάτι κινείται» ουδέποτε παρουσιάσθηκε στις επίπεδες και ανέραστες ε
κλογές των πανεπιστημιακών αρχών.
Ας κοιτάξουμε, λοιπόν, όλοι τη θέση,
και, την ανέλιξή μας και ας αφήσουμε
τα κόμματα να διαλέξουν τη διακόσμηση.
Έ νας πρύτανης είναι απαραίτητο
συμπλήρωμα μιας δεξίωσης ή, έστω, σε
μια πορεία ειρήνης.
□
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Μια νέα έκφραση της Α νανεω τικής Αριστερής
με μεγάλη ιστορία και μεγάλη προοπτική
/
Είναι γνωστή η συζήτηση που γίνεται στο ΚΚΕ εσ. για την
προοπτική του —θέμα τελικά που θα κριθεί στο 4ο Συνέδριό
του. Στην ειδική συνεδρίαση της Κ.Ε. με αυτό το θέμα, που από
πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ιστορική για το ΚΚΕ εσ., διαμορ
φώθηκαν 4 προτάσεις. Οι προτάσεις και οι ψηφοφορίες στην
Κ.Ε. δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο Τύπο. Η συζήτηση έγινε κυ
ρίως γύρω από τις προτάσεις —όπως ονομάστηκαν— για «με
τεξέλιξη», που υποστηρίχθηκε από τον Λεωνίδα Κύρκο, πρόε
δρο της Κ.Ε. και για «αναβάθμιση», που υποστηρίχθηκε από
τον Γιάννη Μπάνιά, Γ.Γ. της Κ.Ε.
Το ΑΝΤΙ παρακολούθησε στα προηγούμενα τεύχη, στο μέ
τρο των δυνατοτήτων του, αυτή τη συζήτηση η οποία θέτει κρίΗ πρόταση για τη «μετεξέλιξη» του ΚΚΕ εσωτερικού σ’ ένα ε
νιαίο κόμμα των κομμουνιστών της ανανέωσης και της ευρύτε
ρης ανανεωτικής Αριστερός, προκύπτει από αναλύσεις της
σημερινής ελληνικής κοινωνίας, της πολιτικής πραγματικότη
τας και της δυναμικής της πορείας προς ένα Σοσιαλισμό μέσα
από τη Δημοκρατία και με αυτοδιαχείριση.
Στη βάση βρίσκεται το ερώτημα: πώς θα προωθήσουμε τις
ελληνικές εξελίξεις προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό
τώρα που οι εργαζόμενοι της χώρας μας αποκτούν τη δική
τους πείρα από την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, του σοσιαλδημο
κρατικού δηλαδή πειράματος και η συντήρηση ετοιμάζεται για
τη δική της επιστροφή;
Μέσα στα τελευταία 40 χρόνια, δοκιμάστηκαν και οι δύο
δρόμοι προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό: της βίαιης α
νατροπής της αστικής-κυριαρχίας μέσα από τον εμφύλιο πόλε
μο κάτω από την ηγεσία του ενιαίου τότε ΚΚΕ· και ο Πασοκικός δρόμος που κατέληξε —παρά τη ρητορεία για τις ρήξεις με
τον καπιταλισμό— να αναπαράγει τις δομές της αστικής κυ
ριαρχίας και τις εξαρτήσεις από ξένα κέντρα. Ύστερα από αυ
τή τη διπλή πείρα γίνεται ολοφάνερη η ανάγκη του «τρίτου
δρόμου», που θα είναι διαφορετικός και από τα τριτοδιεθνιστικά πρότυπα και από τα σοσιαλδημοκρατικά αδιέξοδα. Αυτός
ο «τρίτος δρόμος» είναι σημαία των κομμουνιστών της ανανέ
ωσης. Πώς όμως θ’ ανοίξει και με ποιούς;

Μ προστά στην τρίτη φάση του εργατικού κινήματος
Ο «τρίτος δρόμος» αντιστοιχεί σε μια νέα, την τρίτη φάση α
νάπτυξης του επαναναστατικού εργατικού κινήματος. Μπο
ρούμε χοντρικά να προσδιορίσουμε σαν πρώτη φάση, την επο
χή της μεγάλης κυοφορίας των επαναστατικών ιδεών που ζυ
μώνονται με τα ξεσπάσματα των καταπιεσμένων και σημαδεύ
εται από την εμφάνιση του Μαρξ και του Ένγκελς στη σκηνή
της ιστορίας. Σαν δεύτερη φάση τη νίκη της μεγάλης Οχτωβριανής επανάστασης, και το άπλωμα της επαναστατικής δια
δικασίας στον κόσμο· και σαν τρίτη φάση τη σημερινή, που
προσδιορίζεται από την παγκοσμιότητα της κρίσης του καπι
ταλισμού, την κρίση του σοβιετικού μοντέλου, την εισβολή του
Τρίτου Κόσμου στο προσκήνιο της Ιστορίας, την επιστημονική
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σημα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα για το ΚΚΕ εσ. Ζητή
ματα που έχουν τεράστια σημασία για την πορεία του, θίγουν
κρίσιμα προβλήματα και δεν αφορούν μόνο μιά ιστορική τάση
της ελληνικής Αριστερός.
Απ’ αυτή την άποψη ο διάλογος, που γίνεται στο ΚΚΕ εσ. και
την ανανεωτική Αριστερά διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση
στο χώρο της κομμουνιστικής και ευρύτερης Αριστερός.
Σ’ αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε τρία άρθρα των Λ. Κύρκου,
Γ. Μπάνιά και Δ. Ψυχογιού για τις προτάσεις και τη συζήτηση
που γίνεται στο ΚΚΕ εσ. Το ΑΝΤΙ σε επόμενα τεύχη του θα δη
μοσιεύσει και άλλα κείμενα σχετικά με τα θέματα που θίγον
ται στη συνέχεια.
και τεχνολογική επανάσταση και την επανάσταση στην τεχνο
λογία του πολέμου. Αυτή ειδικότερα επιβάλλει την παρατεταμένη ανταγωνιστική συνύπαρξη και την αναζήτηση νέων δρό
μων προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό —στην καπιταλι
στική Ευρώπη, μέσα από τη Δημοκρατία και με την κατάχτη
ση της πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο και στους κοινωνικούς
σχηματισμούς, από ένα νέο συνασπισμό με σταθερό σοσιαλι
στικό προσανατολισμό.

Να σπάσουμε την απομόνω ση
Σ’ αυτή την τρίτη φάση, το κομμουνιστικό κίνημα στην κα
πιταλιστική Ευρώπη —και στην Ελλάδα— καλείται να βαθύνει
τις αναλύσεις του. Να επεξεργαστεί μια στρατηγική εξουσίας
που να βασίζεται στην ενεργοποίηση της κοινωνικής
πρωτοβουλίας· στην πλατειά συμμαχία των δυνάμεων της ερ
γασίας και της κουλτούρας και τη διαμόρφωση μιας ηγεμονίας
των σοσιαλιστικών - κομμουνιστικών ιδεών. Και να προχωρή
σει σε νέες πρωτοβουλίες που θα το βγάλουν από τη στασιμό
τητα ή τη συρρίκνωση που έχει παντού υποστεί —με ιδιότυπη
εξαίρεση την Ιταλία. Στην Ελλάδα π.χ. ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερι
κού, σημείωσαν στις εκλογές του ’85 άθροισμα κάτι λίγο κάτω
από το 12%. Και το σύνθημα που δουλεύει το ΠΑΣΟΚ είναι «α
πομονώστε τη Δεξιά και την Αριστερά». Για την ανανεωτική
αριστερά και τους κομμουνιστές της ανανέωσης, το πρώτο
τους καθήκον είναι να σπάσουν τον κλοιό της απομόνωσης,
στον οποίο προσπαθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά και οι δυνά
μεις του κοινωνικού «κατεστημένου» να τους περικλείσει. Και
να φέρουν το «μήνυμα» τους σ’ επαφή με τις πλατειές μάζες,
για να το κάνουν υλική δύναμη. Πώς είναι αυτό δυνατό;

Δ ύ ο αξιοσημείω τες ιδιομορφίες
Στην Ελλάδα λειτουργούν —ανάμεσα σε πολλές άλλες—
δύο σημαντικές ιδιομορφίες.
α. Είμαστε χώρα που βαδίζει από την υποανάπτυξη στην ανά
πτυξη, σε συνθήκες μάλιστα κρίσης. Αυτό γεννά αδιάκοπα
νέες αντιθέσεις που εμποδίζουν την εδραίωση μιας μακρόχρο
νης κοινωνικής ισορροπίας και αναπαράγει τη δίψα για αλλα-

γή. Στο βαθμό που συνειδητοποιείται πως η αλλαγή συνδέεται
με τη μεταβολή στις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και με μια
νέα κουλτούρα, τροφοδοτείται το ιστορικό κίνημα για το σο
σιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.
β. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε σοσιαλιστική παράδοση. Από την
αρχή, την πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος αποτέλεσαν οι κομμουνιστές. Ως την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ, οι μι
κρές σοσιαλιστικές ομάδες, παρά τη συμβολή τους στην Αντί
σταση, είτε φυτοζωούσαν στο περιθώριο της πολιτικής ζοιής,
είτε απορροφούνταν από αστικούς - φιλελεύθερους σχηματι
σμούς. Έ νας κλάδος τους μόνο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του
ΙΊασσαλίδη, συνεργάστηκε με στέρεους δεσμούς με τόυς κομ
μουνιστές στην προδικτατορική ΕΔΑ κι έγραψε εκεί μια χρή
σιμη υποθήκη για το μέλλον.
Το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε σαν ένα ιδιότυπο σοσιαλιστικό κί
νημα. Η σοσιαλιστική του ρητορεία, ενέπνευσε ένα ολόκληρο
κόσμο, καθώς παρακολουθούνταν και από την προσδοκία της
εξουσίας. Η συντηρητική του όμως στροφή, η μεγάλη απόστα
ση λόγων - έργων, απομακρύνει ιδεολογικά και ψυχικά αριστε
ρές μάζες που πείθονται με τη δική τους πείρα πως η προοπτι
κή του Σοσιαλισμού περνάει από άλλους δρόμους. ΠΟΙΟΥΣ;

Να δουλέψ ουμε μαζί
Τούτη είναι η ώρα να κάνουν οι κομμουνιστές της ανανέω
σης το μεγάλο άνοιγμα στις μάζες, στους ανένταχτους και τις
αληθινά επαναστατικές σοσιαλιστικές δυνάμεις, για να δια
μορφώσουν μαζί τους τη νέα προωθητική δύναμη προς το Σο
σιαλισμό μέσα από τη Δημοκρατία. Γι’ αυτή την ιστορική
πρωτοβουλία, προετοιμάζονταν το ΚΚΕ εσ. χρόνια —από τη
διάσπαση του ’68, τη μάχη για το ρίζωμα στην εθνική μας ζωή,
την καλλιέργεια των ιδεών του δημοκρατικού δρόμου, της αυ
τονομίας απέναντι σε διεθνή κέντρα, της αυτοδιαχείρισης. Γενικεύοντας την πείρα από το ευρωπαϊκό κομμουνιστικό κίνη
μα και τις αναζητήσεις για μια νέα συνάντηση με τις μάζες,
μπορούμε να καταλήξούμε στις συνθήκες της ελληνικής ιδιο
μορφίας, σ’ ένα κόμμα που θα ’χει την ιστορία του στις μεγά
λες σελίδες του κομμουνιστικού κινήματος αλλά και της εαμικής και της προδικτατορικής εδαΐτικης παράδοσης, και στη
στόχευσή του ένα Σοσιαλισμό που θ’ αποπνέει Ρωμιοσύνη και
θα χτιστεί από, με και για τους εργαζόμενους. Σ ’ αυτό το κόμ
μα, κομμουνιστές της ανανέωσης και συνεπείς σοσιαλιστές, ό
πως και μάζες χωρίς «ταμπέλα» που όμως αποδέχονται το πο
λιτικό μας πρόγραμμα για ένα Σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρό
σωπο, μπορούν και πρέπει να δουλέψουν μαζί. Να ενεργοποιή
σουν την έμπνευση, τη φαντασία και την οργανωτική τους
πρωτοβουλία, για ν’ αλλάξουν τα πάντα εκτός από τα σταθερά
και μόνιμα:
• την αφοσίωση στην υπόθεση της εργατικής τάξης και των
εργαζομένων
• την ιδεολογική αφετηρία που είναι ο επιστημονικός σοσιαλι
σμός, ο δημιουργικός Μαρξισμός —ανοιχτός στις κατακτή
σεις της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της ιστορικής πείρας
των μαζών·
• την αρχή του ενιαίου κόμματος, που πρέπει να ’ναι βαθιά δη
μοκρατικό (δηλαδή με πλούσιες αμφίδρομες σχέσεις ηγεσίας
-μελών και κόμματος - μαζών - κοινωνίας) και ταυτόχρονα
ευκίνητο και ακρότατα αποτελεσματικό, καθώς θα εμπνέει
την πρωτοβουλία των μαζών και θα εμπνέεται από αυτήν.
Αυτά τα «σταθερά και μόνιμα» απαντούν στις ανησυχίες
πως το κόμμα αυτό δε θα’ χει «κοινωνικές αναφορές», θα ’ναι
«πολυσυλλεκτικό στη σύνθεσή του» —ένα είδος καλύτερου
ΠΑΣΟΚ —δεν θα ’χει ιδεολογικό ιστό ή θα είναι «κόμμα
-σούπα». Πιστεύω ότι αυτό το κόμμα, θα μπορεί να γίνει η με
γάλη συνειδητή και οργανωμένη προωθητική δύναμη, όλων

των οπαδών του «τρίτου δρόμου», μέσα στις εξαιρετικά πολύ
πλοκες συνθήκες του καιρού μας και της Ελλάδας, για μια δη
μοκρατική διέξοδο από την κρίση και προς ένα Σοσιαλισμό με
Δημοκρατία και αυτοδιαχείριση. Και πως ταυτόχρονα θα μπο
ρέσει να συμβάλει από ισχυρές θέσεις σε ευρύτερες διαδικασίες
συγκλίσεων, δυνάμεων που μιλούν στο όνομα του σοσιαλισμού
ή του κομμουνισμού και στο κοινωνικό και στο πολιτικό επί
πεδο, όπως και διαταξικών κινημάτων που συμβάλλουν στην
κίνηση για πρόοδο και για νέες απαντήσεις στα κοινωνικά
προβλήματα.

Και το όνομά του;
Το όνομα του κόμματος της εργατικής τάξης, δεν υπήρξε
ποτέ και πουθενά ένα είδος «ταμπού». Τα περισσότερα κόμμα
τα στις χώρες του υπαρκτού Σοσιαλισμού, δεν λέγονται κομ
μουνιστικά. Και το ερώτημα δεν είναι ποια πολιτική καλύ
πτουν, αλλά ΓΙΑΤΙ μετονομάστηκαν έτσι. Ο τίτλος «κομμου
νιστικός», έχει μια ηρωική ιστορία στο επίπεδο της μαζικής
δράσης αλλά και της πάλης των ιδεών. Και σηματοδοτεί την α
φοσίωση στον τελικό στόχο —την αταξική κοινωνία. Στη ση
μερινή όμως —τρίτη φάση— του εργατικού κινήματος, λει
τουργεί περιοριστικά, δεν ενώνει με τις πλατιές μάζες (πέραν
από ένα όριο) και κατά συνέπεια δύσκολα μπορεί να συμβάλει
σε μια νέα σύνθεση των δυνάμεων που εργάζονται για το Σο
σιαλισμό μέσα από τη Δημοκρατία. Ειδικά στη χώρα μας, έχει
μια φόρτιση, που παραπέμπει όχι μόνο σε θετικές σελίδες αλλά
και σε αρνητικές μνήμες. Που ταυτίζει τους κομμουνιστές με
το σοβιετικό πρότυπο. Και κάνει τους κομμουνιστές της ανα
νέωσης κλάσμα ενός όλου (του ενιαίου άλλοτε ΚΚΕ), αναπαράγοντας αδιάκοπα την αντίθεση μέσα στο κομμουνιστικό κί
νημα, που για τις πλατειές μάζες αφομοιώνεται σαν εσωκομ
ματικός «καυγάς».
Το ΚΚΕ εσωτερικού, έσπειρε για χρόνια μεγάλες ιδέες και ά
πλωσε με άπειρες δυσκολίες την οργανωτική του υποδομή σ'
όλη σχεδόν τη χώρα. Αλλά η προοπτική της μάχης για τον κοι
νωνικό μετασχηματισμό στη χώρα μας, ζητάει κατά τη γνώμη
μου μιαν άλλη «έκφραση», ικανή ν’ απελευθερώσει τη μεγάλη
δυναμική που έχει περικλειστεί στο σημερινό κομματικό μας
κέλυφος. Το ξαναλέω, πως αυτό δεν είναι θέμα αρχής. Οι κομ
μουνιστές της ανανέωσης, θα βασανίσουν πάνω στο κριτήριο
της πείρας τους, τις προτάσεις που τους υποβάλλονται. Και θ’
αποφασίσουμε όλοι μαζί στο Συνέδριό μας κάτω από τα μάτια
της κοινής γνώμης και των ζωντανών δυνάμεων της χώρας,
για το αύριο της Αριστεράς. Αυτό κατά τη γνώμη μου βρίσκε
ται στην Ανανέωση της ανανέωσης, στην απόρριψη της στατικότητας, της αποτελμάτωσης, της εσωστρέφειας. Στην προο
πτική της συνάντησης με τις μάζες των Αριστερών, που-θ’ αποτελέσει τη μεγάλη δύναμη για τη διαμόρφωση της συμμαχίας
των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων προς μια δημοκρατι
κή εξουσία των εργαζομένων. Αυτή η μετεξέλιξη του ΚΚΕ εσω
τερικού, προς ένα ενιαίο κόμμα της ανανεωτικής αριστεράς,
βασισμένο στις ιδέες του Ευρωκομμουνισμού και της συνεπούς
Ευρω-αριστεράς, θα μπορούσε —αν στηριζόταν στον ενθου
σιασμό και στην έμπνευση των μελών του κόμματος και του
Ρήγα, των παλιών γενιών και των νεότερων, των φίλων μας,
των ανένταχτων, των συνεπών σοσιαλιστών που αναζητούν
διέξοδο —ν’ αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό, ηθικό και πολι
τιστικό γεγονός, μια νέα αφετηρία για τη συνολική άνοδο του
λαϊκού μας κινήματος. Και ταυτόχρονα μια πρωτοπορειακή
συμβολή στις αναζητήσεις του ευρωπαϊκού χώρου, ένα πρώτο
έμβρυο προς την υπέρβαση του ιστορικού σχίσματος κομμου
νιστών - σοσιαλιστών και τη συνάντηση τους «νέου τύπου»,
απ’ την οποία εξαρτάται το αύριο του Σοσιαλισμού στην Ευρώπ ητ ηςΔύοης·
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Γ. ΜΠΑΝΙΑΣ

Να προχωρήσουμε με τόλμη την ανανέωση
μέσα από τη συνέχεια
1. Μπροστά σε μια νέα κοινωνική
και πολιτική πραγματικότητα

μια νέα κινητικότητα που σημειώνεται στο κοινωνικό και πολιτικό
επίπεδο.
Οι εξελίξεις στους τελευταίους μήνες του 1985 έδειξαν ότι το
1986 μπορεί να είναι χρόνος έντονων κοινωνικών αγώνων και τα
ξικών συγκρούσεων.
Αυτό όμως προϋποθέτει και απαιτεί τη συντονισμένη και αγω
νιστική παρέμβαση των δυνάμεων της Αριστεράς.

Στο κατώφλι του 1986 βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κοινωνι
κή και πολιτική πραγματικότητα. Μια πολύπλευρη κρίση που πη
γαίνει σε βάθος, στη βάση της κοινωνικής και πολιτικής μας ζωής
βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για κρίση αρχών και αξιών, για
κρίση θεσμών, για κρίση εμπιστοσύνης, για συνολική κρίση του
2. Ο ρόλος της Αριστερός στη σημερινή συγκυρία
συστήματος πολιτικής διακυβέρνησης.
Τώρα
που το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική του διαψεύδει τις ελπίδες
Η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ άφησε άλυτα τα μεγάλα εθνικά,
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Η νέα τετραετία, και διαλύει τις ψευδαισθήσεις, τώρα που χάνει μεγάλο μέρος της
από τους πρώτους κιόλας μήνες, έγινε φανερό ότι θα οξύνει τα υ φερεγγυότητάς του, απομακρύνεται βαθμιαία από τα λαϊκά του ε
ρείσματα και εξαντλεί τη δυναμική του, οι δυνάμεις της Αριστε
πάρχοντα και θα συσσωρεύσει καινούργια προβλήματα.
Η οικονομική κρίση επιχειρείται να λυθεί αποκλειστικά σε βά ρός βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση:
Να δώσουν νέες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει δημιουρ
ρος των κατακτήσεων και των συμφερόντων των εργαζομένων.
Οι βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές εγκαταλείπονται οριστικά, ε γήσει η αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, να προτείνουν πειστικές εναλλα
νώ νοθεύονται και τα όποια στοιχεία εκσυγχρονισμού στην πολι κτικές λύσεις στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα και να πά
ρουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες στο κοινωνικό και πολιτικό πε
τική του ΠΑΣΟΚ.
Το διακομματικό σύστημα, παρά την κρίση που περνάει εξαι- δίο για να προωθηθούν αυτές οι λύσεις.
Να αναζητήσουν τα στοιχεία της νέας έμπνευσης που να βγά
τίας των ρηγμάτων που σημειώνονται στα δύο μεγάλα κόμματα,
λει
από την απογοήτευση και το τέλμα, θα ενεργοποιήσει και θα
εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο πλαίσιο και καθοριστικό στοιχείο
συσπειρώσει τις πιο ζωντανές λαϊκές δυνάμεις και θα δημιουργή
στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής του τόπου.
Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία, απαραίτητα στοιχεία του δη σει ένα πλατύ, αγωνιστικό κίνημα γύρω από αυτές τις πρωτοβου
μοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό, τραυματίζονται καθημερι λίες.
Χρειάζεται σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να υπο
νά σε όλα τα επίπεδα. Στο κοινοβούλιο, στο συνδικαλιστικό κίνη
μα, σε όλους γενικά τους θεσμούς άμεσης και αντιπροσωπευτι γραμμιστεί η επικαιρότητα του σοσιαλισμού και να αποκαταστα
κής δημοκρατίας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στη λειτουργία θεί η εμπιστοσύνη του λαού και της νεολαίας στις αξίες που έ
χουν υποστεί σοβαρή φθορά. Να προβληθεί σαν κύριο στοιχείο
των πολιτικών κομμάτων.
Η διαλλεκτική σχέση δημοκρατίας - σοσιαλισμού καταστρέφε- έμπνευσης το όραμα της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας, μιας κοι
ται από την πολιτική της κυβέρνησης. Η δημοκρατία συρρικνώνε νωνίας απαλλαγμένης από τις πολλαπλές αλλοτριώσεις του αν
θρώπου, στην οποία «η ελευθερία του καθένα θα είναι προϋπόθε
ται επικίνδυνα.
Καθημερινά οικοδομούνται συστηματικά πιο συγκεντρωτικές ση για την ελευθερία του συνόλου».
Για να μπορέσει αυτή η ελπίδα να μην παραπεμφθεί στο απώτε
και αυταρχικές μορφές εξουσίας που παίρνουν πολύ συγκεκριμέ
νες μορφές έκφρασης που σε πολλές περιπτώσεις αποτυπώνον- ρο και συνεπώς αόρατο μέλλον, πρέπει πολύ σύντομα να ανοίξει
ο δρόμος για να βγει η Αριστερά από τη δική της βαθιά και πολύ
ται και στο επίπεδο των νόμων και των θεσμών.
Το ΠΑΣΟΚ προχωράει σε επιλογές που μετατοπίζουν συνολικά πλευρη κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα.
σε συντηρητικές κατευθύνσεις την κοινωνική και πολιτική μας
ζωή.
3. Οι δυνάμεις της ανανεωτικής Αριστερός πρέπει
Σε αυτή τη λογική είναι ενταγμένη και η βαθμιαία εγκατάλειψη
να απαντήσουν επιθετικό στην πρόκληση των καιρών
των ανεξαρτησιακών κατευθύνσεων στην εξωτερική μας πολιτι
κή.
Το ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και οι δυνάμεις της ανανεωτικής Αριστε
Με βάση αυτές τις εξελίξεις ανοίγεται συνειδητά και ο δρόμος ρός έχουν την κύρια ευθύνη να απαντήσουν επιθετικά σ’ αυτή την
για συναινετικές διαδικασίες με τις συντηρητικές κοινωνικές και πρόκληση. Να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη νέα έμ
πνευση και να γίνουν ο ισχυρός και αποτελεσματικός εκφραστής
πολιτικές δυνάμεις.
Είναι φανερό. Βρισκόμαστε κοντά στο τέρμα της αυταπάτης. της αναγκαίας νέας δυναμικής που θα παίξει έναν αποφασιστικό
Τα οράματα διαψεύστηκαν. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ χρεωκόπησε. ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Να αποτελόσουν το νέο
Κανένας λόγος δεν μπορεί να γίνεται πια για πορεία προς το φερέγγυο πόλο που θα διεκδικήσει την ηγεμονία στο χώρο της Α
σοσιαλισμό με βάση την πολιτική της κυβέρνησης και τις σαφείς ριστερός. Τον πόλο γύρω από τον οποίο θα συναντηθούν και θα
και εκφρασμένες στην πράξη προθέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, συσπειρωθούν δυνάμεις, πρωτοβουλίες, κινήματα, τάσεις και
πέρα από τις όποιες νέες διακηρύξεις και τα ψευδώνυμα.
ρεύματα της Αριστερός που πιστεύουν και θέλουν να παλαίψουν
Στην ατμόσφαιρα αναμφισβήτητά βαραίνει το αρνητικό στοι για μια δημοκρατική διέξοδο από την πολύπλευρη κρίση με κα
χείο της απογοήτευσης και της παθητικοποίησης μεγάλων τμη τεύθυνση το σοσιαλισμό με ελευθερία, δημοκρατία και αυτοδια
μάτων του λαού και της νεολαίας και η αναζήτηση ατομικών λύσε χείριση.
ων.
Ο μιοναδικός δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα τέ
Υπάρχουν όμως και μερικά στοιχεία αισιοδοξίας. Είναι κυρίως τοιο σοσιαλισμό είναι ο δημοκρατικός, με τις ώριμες και αλλεπάλ18

ληλες ρήξεις στις κυρίαρχες δομές του ελληνικού καπιταλισμού
και του κράτους, στη βάση της πιο πλατιάς συναίνεσης και συμμε
τοχής των εργαζομένων μαζών, των δυνάμεων της κουλτούρας,
των γυναικών, της νεολαίας, όλων των υποκειμένων που μπο
ρούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση επανα
στατικών αλλαγών στην κοινωνία.
Οι νέες αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες είναι σήμε
ρα πιο ευνοϊκές για να «απεγκλωβιστούν» αριστερές δυνάμεις α
πό το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, να υπάρξουν νέες συσπειρώσεις και να
δημιουργηθούν οι αναγκαίοι νέοι συσχετισμοί στο κοινωνικό και
το πολιτικό επίπεδο.
Ένας ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά αξιόπιστος Και φε
ρέγγυος πολιτικός οργανισμός θα μπορούσε να διευκολύνει και
να επιταχύνει αυτή την πορεία.
Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας
τις προσπάθειες:
Οι δυνάμεις του ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ αλλά και ευρύτερες δυνά
μεις της Αριστερός που πιστεύουν ή μπορούν να κερδηθούν σε
αυτή την προοπτική.
Γι’ αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε τις παραλυτικές εσωστρέ
φειες και ομφαλοσκοπήσεις και να προχωρήσουμε από κοινού
πέρα από επί μέρους διαφορές και αντιπαραθέσεις σε ένα τολμη
ρό άνοιγμα στην κοινωνία με οδηγό τις αριστερές εναλλακτικές
μας προτάσεις και με σταθερή επιδίωξη να πετύχιρυμε ευρύτερες
συμμαχίες πάνω σ’ αυτές, με βάση τη δική μας, ποιοτικά διαφορε
τική αντίληψη για την ενότητα.
4. Για μια νέα προοπτική των δυνάμεων
της ανανεωτικής Αριστερός

ΤΟ ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με τις καινούργιες ιδέες και την πολύ
πλευρη δράση του, παρά το μικρό του μέγεθος, έχει παίξει έναν
πρωτοπόρο ρόλο στην ανανέωση της κομμουνιστικής και ευρύτε
ρης Αριστερός και επηρέασε τη γενικότερη διαμόρφωση των κοι
νωνικών και πολιτικών εξελίξεων.
Στη 17χρονη διαδρομή του, παρά τα σοβαρά λάθη και τις αδυ
ναμίες του, ξεπέρασε τα πλαίσια της κομμουνιστικής αριστεράς
και καταγράφηκε με τη δική του ξεχωριστή ανανεωτική φυσιο
γνωμία σαν ένα αυτόνομο ρεύμα στο χώρο της ευρύτερης Αρι
στερός.
Αναμφισβήτητα όμως αποτελεί κοινή συνείδηση ότι απαιτείται
σήμερα ένα νέο ποιοτικό άλμα στην πορεία του κόμματος, ώστε
να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της νέας
πραγματικότητας που διαμορφώνεται.
Κρίσιμο ζήτημα για την προοπτική του κόμματος αναδεικνύεται η ανάγκη να υπάρξουν σοβαρές τομές σε βασικά στοιχεία που
συγκροτούν την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική φυσιογνω
μία του.
Τομές που θα προχωρήσουν τον ανανεωτικό του χαρακτήρα,
θα αποσαφηνίσουν καίριες πλευρές της πολιτικής του και της αν
τίληψής του για το θέμα των συμμαχιών, θα κάνουν πιο καθαρά
τα μέτωπά του προς όλες τις κατευθύνσεις, θα ενισχύσουν τους
δεσμούς του, με το λαό, τους εργαζόμενους και τα μαζικά τους κι
νήματα και θα δώσουν νέα διάσταση στο πρόβλημα της δημοκρα
τίας στο επίπεδο των δομών και των λειτουργιών του.
Από αυτές τις τομές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατό
τητά του να παρέμβει αποφασιστικά και αποτελεσματικά στις εξε
λίξεις και να πραγματοποιήσει το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινω
νία.
Γιατί τελικά είναι η πολιτική και η συνολική φυσιογνωμία και
παρουσία του κόμματος που θα πείσει και όχι ο τίτλος του που θα
εμποδίσει.
Εξάλλου το θέμα του τίτλου θα έπρεπε να εξεταστεί και από
μια άλλη πλευρά.
Θα ήταν σοβαρό λάθος σε συνθήκες διάσπασης του κομμουνι
στικού κινήματος στην Ελλάδα, να πάρουμε αποφάσεις που θα
φορτίζονταν κυρίως από εκτιμήσεις στοιχείων της συγκυρίας
που ίσως μάλιστα δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα.
Θα δίναμε έτσι μια μεγαλύτερη δυνατότητα στις δυνάμεις του
δογματισμού να προωθήσουν τις θέσεις τους στο χώρο της κομ
μουνιστικής Αριστεράς, που ποσοτικά δεν περιορίζονται στις ε
κλογικές καταγραφές των 2 ΚΚ τα τελευταία χρόνια.
Εξετάζοντας χωρίς αυταπάτες τα πραγματικά δεδομένα, πι

στεύω ότι το καινούργιο που όλοι επιθυμούμε και αναζητούμε
δεν θα ξεπηδήσει αυτόματα από το «κεφάλι του Δία», αλλά θα
χρειαστεί μια επίπονη προσπάθεια.
Δεν είμαστε εμείς οι ιδαλγοί κάποιας μυθοποιημένης παράδο
σης του κομμουνιστικού κινήματος.
Όσο όμως θα ήταν αποπροσανατολιστικό να μένουμε δογματικά'προσκολλημένοι σε αυτή, άλλο τόσο θα αποτελούσε σοβαρό
λάθος να αγνοήσουμε τα θετικά της στοιχεία. Γι’ αυτό αναζητού
με μια δυναμική ανάμεσα σε ό,τι καλύτερο έχει να μας προσφέρει
αυτή η παράδοση σε ό,τι καινούργιο έχει προστεθεί στο αριστερό
κίνημα τα τελευταία χρόνια.
Μέσα από αυτή την οπτική γωνία θεωρούμε ότι στις σημερινές
συνθήκες του ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ μπορεί να λειτουργήσει θετικά
σαν ο σταθερός πυρήνας, που με τη συνεχή ανανέωση και διεύ
ρυνσή του θα εξελιχθεί στον ευρύτερο πόλο συσπείρωσης των
δυνάμεων της αριστεράς.
Οι προσπάθειες και οι συγκεκριμένες προτάσεις για συγκλί
σεις με στόχο την οργανική ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς που πιστεύουν στο δημοκρατικό δρόμο δεν έρχονται σε αντί
θεση με αυτή τη λογική και δεν χωρίζουν σε κατηγορίες τους α
γωνιστές της αριστεράς.
Απαιτούν όμως μια αναγκαία διαδικασία που θα δοκιμάσει με
νέους τρόπους και όρους τις δυνατότητες και θα ανιχνεύσει τις
προοπτικές χωρίς να κινδυνεύει να καταστρέψει και αυτό που ή
δη έχουμε κατακτήσει.
Εμείς προτείνουμε μια πορεία που μέσα από την κοινή δράση
και τον καθημερινό πολιτικό διάλογο, θα αναζητήσουμε από κοι
νού τις καλύτερες μορφές σύγκλισης και μετάβασης στη νέα
ποιότητα, όχι μόνον στις πολιτικές σχέσεις ανάμεσά μας και στην
κοινή παρουσία μας, στο μαζικό και εκλογικό επίπεδο, αλλά και
σε ό,τι αφορά την έκφραση αυτών των δυνάμεων προοπτικά σε έ
να ενιαίο πολιτικό οργανισμό.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

/

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Δημιουργούμε αναγνώστες
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Η Αριστερά χρειάζεται ένα καινούργιο κόμμα
του Δημήτρη Κ. Ψ υχογιού
Αμέσως μετά τις εκλογές πολλοί απ’ αυτούς που προεκλογικά
συνταχθήκαμε για πολλοστή φορά, με το ΚΚΕ Εσωτερικού εί
χαμε την ψευδαίσθηση πως τα απογοητευτικά για την κομμου
νιστική αριστερά αποτελέσματα (που επιβεβαίωναν τη συνολι
κή καθήλωσή της αλλά και την οριακή πολιτική εμβέλεια του
Εσωτερικού) θα έδιναν τουλάχιστον τη δυνατότητα να συνει
δητοποιηθούν τα αδιέξοδα. Απευθύναμε λοιπόν ένα κείμενο
προς την ΚΕ του ΚΚΕ εσ. όπου αναπτύσσαμε τις απόψεις μας.
Επισημαίναμε πως έντεκα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση η ε
κλογική δύναμη της ανανεωτικής αριστερός παρέμενε στάσι
μη και πως οι γόνιμες θεωρητικές καί ιδεολογικές επεξεργα
σίες της δεν αρκούσαν για να τη δικαιώσουν. Η πολιτική της
δυναμική εκφυλιζόταν τελικά στο σισσύφειο έργο της επανε
κλογής / αποτυχίας ενός βουλευτή· υποστηρίζαμε πως οι αι
τίες γι’ αυτήν την κατάσταση θα έπρεπε ν’ αναζητηθούν όχι τό
σο σε επιμέρους λάθη τακτικής αλλά στο ότι η λαϊκή συνείδη
ση ταυτίζει τα κομμουνιστικά κόμματα με τα διόλου ελκυστι
κά καθεστώτα της Αν. Ευρώπης, στο ότι ο κομμουνισμός, ανε
ξάρτητα από τις προθέσεις των κομμουνιστών, δεν προσλαμ
βάνεται ως απελευθερωτική ιδεολογία αλλά ως συντηρητική
και αυταρχική μέθοδος διακυβέρνησης. Υποστηρίζαμε ότι το
ΠΑΣΟΚ, παρά τη θριαμβευτική νίκη του, θα ακολουθούσε
συντηρητικές επιλογές και θα απέπεμπε πολιτικές και κοινωνι
κές δυνάμεις που είναι αποφασιστικά αριστερές· πως το πρό
βλημα είναι η υλοποίηση των ιδεών του τρίτου δρόμου, του σο
σιαλισμού με δημοκρατία, ελευθερία, αυτοδιαχείριση και όχι η
προσήλωση σε σύμβολα αμφισβητούμενα. Καταλήγαμε με την
πρόταση ότι ο μόνος τρόπος να γίνουν οι ιδέες της ανανεωτι
κής αριστερός υλική, πολιτική δύναμή για το μετασχηματισμό
της κοινωνίας είναι η δημιουργία ενός νέου αριστερού κόμματος
που θα παραδεχόταν την ύπαρξη τάσεων και οι κομμουνιστές
δεν θα ήσαν παρά μια απ’ αυτές.*
Στα πλαίσια του Εσωτερικού η συζήτηση για το μέλλον του
κόμματος πολώθηκε γύρω από τις προτάσεις για «αναβάθμι
ση» που προσωποποιήθηκε από τον Γ. Μπάνιά και «μετεξέλι
ξη» που προσωποποιήθηκε από τον Λ. Κύρκο. Χαρακτηριστι
κό της πρώτης ήταν η πλήρης ενδοστρέφεια, η προσήλωση στο
νομιναλιστικό σύνδρομο του «Κομμουνιστικού Κόμματος»
που δίνει αγώνες οπισθοφυλακών για να ανανεώσει το τριτοδιεθνιστικό μοντέλο αδιαφορώντας πλήρως για το αν η Ελλάδα
ταξιδεύει και για το πού πάει. Η απόρριψη των τάσεων από
τους οπαδούς της αναβάθμισης είναι λογική συνέπεια του
«κομμουνισμού» τους: η παράδοση απαιτεί να υπάρχουν απα
γορευμένες φράξιες που την κατάλληλη στιγμή αποκεφαλίζον
ται και όχι αναγνωρισμένες τάσεις. Οι υποστηρικτές της μετε
ξέλιξης από την άλλη μεριά απορρίπτουν κι αυτοί την ύπαρξη
τάσεων, παρά το ότι δέχονται ότι το Εσωτερικό πρέπει να πάψει να είναι ΚΚ. Αν υποτεθεί ότι η άποψη της μετεξέλιξης γινό
ταν δεκτή, θα έλυνε ίσως το πρόβλημα της ένταξης στα πλαί
σια ενός μετονομασμένου κόμαατος του περίγυρου των ανέν* Το πλήρες κείμενο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Αριστερά Σήμερα, τ.
12-13, 1985.
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τακτών, θα οδηγούσε δηλαδή στη συσπείρωση μόνο της ανα
νεωτικής αριστερός —κι αυτό με την υπόθεση ότι οι ανέντα
κτοι θα δέχονταν να προσχωρήσουν σ’ ένα κόμμα που δεν θα
τους έδινε τη δυνατότητα να υπερασπίσουν τις ιδιαιτερότητες
που ως τώρα τους κρατούσαν έξω από αυτό. Κατά μείζονα λό
γο αφού δεν τίθεται θέμα δημιουργίας νέου κόμματος αλλά α
πλής μετεξέλιξης του υπάρχοντος, θα έπρεπε να ενταχθούν ως
υποτελείς στο μετεξελισσόμενο ΚΚΕ εσ. οι ευρύτερες δυνάμεις
που απελευθερώνει ο συντηρητισμός του ΠΑΣΟΚ και τα αδιέ
ξοδα του ΚΚΕ. Πρόκειται δηλαδή για οπτική ηγεμονική που εί
ναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει συσπειρωτική δυναμική·.
Η φθορά του ΠΑΣΟΚ
Το ότι εκείνο το αρχικό «κείμενο των 18» ξεχάστηκε στη συ
νέχεια και ελάχιστα συνυπολογίστηκε (οι προτάσεις του του
λάχιστον) στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο Εσωτε
ρικό τους τελευταίους μήνες οφείλεται εν μέρει στο ότι μεσο
λάβησε η απώλεια του Σάκη Καράγιωργα που στέρησε τους υποστηρικτές του «νέου κόμματος» από το ηθικό και πολιτικό
κύρος που έδινε στην κίνηση τους η συμμετοχή του. Κυρίως ό
μως αγνοήθηκε γιατί το όλο θέμα αντιμετωπίστηκε από το
ΚΚΕ εσ. ως εσωτερική του υπόθεση που αφορούσε το ίδιο και
το μέλλον του —παρά τις συνεχείς αναφορές των κειμένων
στην ανανεωτική ή την ευρύτερη αριστερά. Τούτο ήταν ως ένα
βαθμό θεμιτό, δεδομένου ότι έλειπαν οι συνομιλητές, οι δια
μορφωμένες δυνάμεις που θα τις αφορούσε η δημιουργία ενός
καινούργιου κόμματος το οποίο θα ξεπερνούσε τα όρια του Ε
σωτερικού και των άμεσων επιρροών του. Ή ταν όμως ταυτό
χρονα και μυωπικό: όσα μεσολάβησαν από τις εκλογές και με
τά έδειξαν ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δυνάμεις που δεν συμβι
βάστηκαν με το μετασχηματισμό τους σε κόμμα-νομέα του
κρατικού μηχανισμού που ανθίστανται στη διαδικασία ενσω
μάτωσης του ηγετικού του στρώματος στην ιθύνουσα τάξη.
Η φθορά του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς φθορά κυβερνώντος
κόμματος που στέλνει στην αντιπολίτευση τους δυσαρεστημένους: τέτοιες απώλειες, όσες υπάρχουν, θα τις εισπράξει η ΝΔ
ως εναλλακτική πρόταση πελατειακής διαχείρισης του κρατι
κού μηχανισμού. Η φθορά του ΠΑΣΟΚ που ενδιαφέρει την αρι
στερά είναι αυτή που προέρχεται από την αυτονόμηση του από
τις κοινωνικές δυνάμεις που το έφεραν στην εξουσία. Οι «μη
προνομιούχοι» που το στήριξαν διαπιστώνουν πως επαληθεύε
ται για μια ακόμη φορά η κυνική αλήθεια του «όλοι ίδιοι είναι,
ο καυγάς για το πάπλωμα γίνεται». Διαπίστωσαν πως η οικο
νομική του πρόταση εξαντλείται στις δοκιμασμένες συνταγές
που βοηθούν το κεφάλαιο να ξεπεράσει την κρίση συσσώρευ
σης δημιουργώντας στρατιές ανέργων ότι δεν αρκούν οι παρο
χές, το κράτος προνοίας: όταν κάποιος «δίνει», έχει και το δι
καίωμα να «ξαναπαίρνει». Διαπίστωσαν ότι η πολιτική πρότα
ση του κυβερνώντος κόμματος εξαντλείται στην αντικατάστα
ση του καραμανλισμού από τον παπανδρεϊσμό: στη συγκεν
τρωτική και προσωπική άσκηση της εξουσίας όπου απλώς αλ
λάζουν τα άτομα που την ασκούν.
Είναι γεγονός ότι η κρίση εμπιστοσύνης προς το ΠΑΣΟΚ εκ
φράζεται αυτή τη στιγμή μόνο σε στελεχιακό επίπεδο, λίγα

μπορεί να πει κανείς για τις διεργασίες στο κοινωνικό σώμα,
αν και οι συνδικαλιστικές επιτυχίες των διαγραμμένων αποτε
λούν μιαν ένδειξη. Το χειρότερο είναι ότι ακόμα και οι διαγραφόμενοι κρατούν στάση αναμονής, δεν κόβουν τους δεσμούς
με το παλιό τους κόμμα και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί έ
να γνέψιμο ή μια υπόσχεση του κ. Παπανδρέου για να επανέλθει το απολωλός πρόβατο στο ποίμνιο. Η ανέκαθεν εκτός ΠΑΣΟΚ αριστερά παρακολουθεί όλα αυτά είτε με χαιρέκακη διά
θεση είτε με πατερναλιστικό ενδιαφέρον: εδώ είμαστε, κι ελά
τε. Δεν λείπουν φυσικά και τα αναγκαία σχόλια για το παρελ
θόν του τάδε ή δείνα διαγραμμένου που παλιότερα κάποιους
άλλους είχε διαγράψει κι αυτός. Η κοινωνική και πολιτική διά
σταση του φαινομένου αντικαθίσταται με την κουτσομπολίστικη περιπτωσιολογία. Στην «καλύτερη» περίπτωση, αυτή του
ΚΚΕ, προετοιμάζονται τα πλατειά σχήματα που θα λειτουργή
σουν ως υποδοχείς των δυσαρεστημένων και θα επιτρέψουν ε
ξίσου πλατειές προεκλογικές συμμαχίες.
Η φθορά των αριστερών ιδεών

Η κομμουνιστική αριστερά τα καταφέρνει καλύτερα όταν
καταγγέλλει τη συντηρητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα,
όταν μπορεί, κάνει και προτάσεις. Αυτό που παραγνωρίζει εί
ναι ότι τώρα πια όλα έχουν αλλάξει: το ΠΑΣΟΚ απέδειξε περί
τρανα ότι ο αριστερός λόγος μπορεί να είναι εξίσου ψευδής με το
δεξιό. Σ’ ό,τι αφορά τα συνθήματα και τις προτάσεις της αρι
στερός, και ιδιαίτερα της ανανεωτικής, λίγα είναι αυτά που
δεν μεταχειρίστηκε και δεν έφθειρε το ΠΑΣΟΚ. Κι αν ακόμα
αφαιρέσουμε το πρόβλημα που δημιουργεί ο κομμουνιστικός
τους τίτλος γιατί οι εργαζόμενοι να δεχθούν ότι τα δυο ΚΚ θα
αποδειχθούν ειλικρινέστερα; Μήπως διαθέτουν περισσότερη
πειθώ, εντονότερη χαρισματικότητα ο Μπανιάς, ο Κύρκος ή ο
Φλωράκης από τον Παπανδρέου; Μήπως γιατί τα ιστορικά
προηγούμενα της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν παραδείγ
ματα συνέπειας αριστερού επαναστατικού λόγου και κυβερνη
τικής πράξης; Ή μήπως επειδή υπάρχουν οι εγγυήσεις ότι τα
δύο ΚΚ δεν θα φερθούν, σ’ όσους θέτουν εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ
και προσχωρήσουν τυχόν σ’ αυτά, με την ίδια αυταρχικότητα
που τους φέρθηκε το πρώην κόμμα τους; Πώς θα πείσει η ανα
νεωτική αριστερά ότι η αυτοδιαχείριση της δεν είναι αυτή του
Γιαρουζέλσκι που συνήρπασε τον κ. Παπανδρέου κατά την ε
πίσκεψή του στην Πολωνία, ότι η συμμετοχή δεν είναι οι τελε
τές εγκαθίδρυσης διακοσμητικών συμβουλευτικών σωμάτων,
ότι άλλο δημοκρατία κι άλλο ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, ότι με
ελευθερία δεν εννοεί το φόνο παιδιών στις διαδηλώσεις, ότι η
αυτονομία δεν ταυτίζεται με την επέμβαση ειρηνοδικών, ότι η
αναπτυξιακή πολιτική δεν περιορίζεται στην περικοπή της
ΑΤΑ και τη διόγκωση της ανεργίας;
Η απάντηση είναι απλή και την ξέρουμε: η ζωή θα δείξει
ποιος είναι συνεπής και ποιος όχι, όπως συχνά δηλώνει ο κ.
Φλωράκης. Ό μω ς αν το κεντρικό πρόβλημα που θέτει η κρίση
του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό του ελέγχου της πολιτικής εξουσίας από
τις κοινωνικές δυνάμεις που τη στηρίζουν, τότε η ζωή έχει ήδη
απαντήσει: η επικυριαρχία και η αυτονομία των καθοδηγητικών οργάνων των κομμάτων της αριστερός αποτελεί καθορι
στική οργανωτική αρχή, μακροχρόνια παράδοση και ριζωμέ
νη βίστη. Εδώ είναι που το «οργανωτικό» πρόβλημα, όπως περιφρονήτικά αποκαλούν την περί του νέου φορέα συζήτηση οι
καταγινόμενοι με βαθυστόχαστες πολιτικές αναλύσεις, προ
βάλλει ως κατ’ εξοχήν πολιτικό, ως το πολιτικό πρόβλημα. Η
εσωκομματική δημοκρατία προβάλλει όχι ως τυπικό αίτημα
«ισότητος δικαιωμάτων» των μελών αλλά ως το ουσιαστικό
αίτημα του ταξικού ελέγχου της πολιτικής εξουσίας.
Δεν επαναφέρω το επιχείρημα ότι τα κόμματα διαμορφώ
νουν την κοινωνία κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους. Ευτυχώς, η
κοινωνία των πολιτών μπορεί ν’ αντιστέκεται στα κόμματα,
στους φορείς της πολιτικής εξουσίας και να καταφέρνει να πα

ραμένει σήμερα, εν Ελλάδι, πολύ δημοκρατικότερη από τα
κόμματα. Αν όμως θέλουμε να πάψουν τα αριστερά κόμματα
να αυτονομούνται και να «προδίδουν» τις τάξεις που τα στηρί
ζουν πρέπει ν' αρχίσουν να μοιάζουν περισσότερο με την κοι
νωνία των πολιτών. Κι αν πρόκειται σε κάτι να διαφέρει η σο
σιαλιστική από την αστική δημοκρατία θα είναι ακριβώς στον
αυξημένο έλεγχο που θα ασκούν οι πολίτες στην εξουσία —κι
όχι το ανάποδο. Αν λοιπόν προτείνεται η αναγνώριση των τά
σεων αυτό γίνεται για να δημιουργηθεί ένα κόμμα που θα πείθει
μέσα από τη δημοκρατικότητά του για την προσήλωση στους
στόχους του, για τη μη αυτονόμηση των ηγετών του απ’ αυτούς
που στηρίζουν το κόμμα. Φυσικά οι τάσεις ούτε πανάκεια απο
τελούν, ούτε ικανή συνθήκη για τη διασφάλιση της τοξικότη
τας, ούτε ίσως τη μοναδική δημοκρατική ασφαλιστική δικλεί
δα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν προταθεί άλλες λύσεις.
Μετεξέλιξη ή νέο κόμμα;

Αναφέρθηκα παραπάνω σε «μετεκλογική ψευδαίσθηση» ,
μας γιατί οι κομματικές οργανώσεις του Εσωτερικού δεν φαί
νεται να δέχθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσασμό την πρόταση της
μετεξέλιξης. Εκκρεμεί βέβαια η τοποθέτηση της ΚΕ, ο προσυ
νεδριακός διάλογος και το ίδιο το συνέδριο όπου υα κριθεί τε
λικά το θέμα. Η καταπολέμηση της «πολιτικής αγοραφοβίας»
στα πλαίσια του ΚΚΕ Εσωτερικού ίσως αποδειχθεί δύσκολη υ
πόθεση. Υπάρχει φυσικά η δικαιολογία πως δεν είναι απλό ού
τε συνηθισμένο φαινόμενο ν’ αποφασίζει ένα κόμμα ν’ αλλάξει
τον τίτλο του. Το καθοριστικό όμως είναι αν μέσα από ένα τέ
τοιο χειρισμό εξυπηρετούνται τελικά καλύτερα οι προγραμμα
τικοί στόχοι του κόμματος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση
αυτό συμβαίνει.
Είναι φανερό όμως πως η μετονομασία δεν αρκεί για ν’ ανα
τρέψει τους δυσμενείς συσχετισμούς σε βάρος της ανανεωτι
κής αριστερός. Δεν αποτελεί μαγικό ραβδί, αποτελεί απλώς
την απαρχή για μια διαδικασία συσπείρωσης σ’ ένα ενιαίο κόμ
μα δυνάμεων που διαφέρουν μεταξύ τους όχι τόσο ως προς
τους προγραμματικούς στόχους αλλά ως προς την πολιτική
καταγωγή κι επομένως την πολιτική ευαισθησία, την πολιτική
κουλτούρα. Είναι βέβαιο πως πολλές κατηγορίες μπορούν ν’
αλληλοεκτοξευθούν για λάθη ή πρακτικές από όλους προς ό
λους. Είναι δεδομένο ότι πολιτικές διαφωνίες θα υπάρξουν. Αν
όμως αυτά δεν γίνει δυνατό να ξεπεραστούν τότε οι αριστερές
ιδέες θ’ αργήσουν πολύ να σηκώσουν κεφάλι στον τόπο μας.
Θα τις διαχειρίζονται το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ αυθαίρετα και σε
βάρος μας.
Η μετεξέλιξη λοιπόν του ΚΚΕ εσ. δεν πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί παρά σαν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου αρι
στερού, ριζοσπαστικού μαρξιστικού κόμματος. Ισως αυτό να
είναι ακόμη δυσκολότερο να γίνει δεκτό από τα κομματικά μέ
λη από την απλή μετεξέλιξη. Ό μως η ελληνική αριστερά, η ελ
ληνική κοινωνία τον έχει ανάγκη αυτόν το νέο φορέα. Για να
τεθούν, επιτέλους, τα πραγματικά προβλήματα: της ανάπτυ
ξης μέσα από την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων της δη
μοκρατίας, μέσα από το συνεχή έλεγχο της κοινωνίας στην
πολιτική εξουσία- της ανεργίας, με την αναδιάρθρωση του πα
ραγωγικού ιστού της χώρας- του πολιτισμού, μέσα από την αλ
λαγή των καθημερινών, των ανθρώπινων σχέσεων- της κοινω
νικής δικαιοσύνης, με την αλλαγή των διαδικασιών κατανο
μής του κοινωνικού πλεονάσματος. Αν ο σοσιαλισμός, η ατα
ξική κοινωνία, παραμένει πάντα ως αίτημα η πραγμάτωσή του
δεν μπορεί ν’ αναζητείται στους τίτλους αλλά στην πολιτική
πράξη.
□
ΥΓ.: Το κείμενο είχε γραφεί πριν τις τελευταίες αποφάσεις της ΚΕ του
Εσωτερικού. Τόσο η υπερψήφιση της άποψης για μετεξέλιξη όσο κι η
εμφάνιση της πρότασης για τη δημιουργία νέου αριστερού κόμματος μέ
σα από ιδρυτικό συνέδριο δείχνουν πως άδικα αναφέρθηκα σε «ψευδαί
σθηση».
/
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Από τους εργολάβους στους κατεδαφιστές
Παρατηρήσεις και σχόλια στη σημερινή
πολιτική κρίση

Μπήκαμε σε μια περίοδο που όλα είναι ανεκτά γιατί όλα είναι
μπερδεμένα. Η προκλητική ηγετομαχία, προ της ημερήσιας
διατάξεως στη Βουλή, από μονομάχους εγνωσμένης αξίας ικα
νοποίησε πλήρως τα φίλαθλα αισθήματα της κομματικής πε
λατείας των δύο μεγάλων κομμάτων. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός
είχε επισημάνει πρόσφατα «πως διανύουμε μια περίοδο πολύ
σύνθετη'όπου δεν χωρούν πια, ούτε συγχωρούνται υπεραπλου
στεύσεις, λάθη, ιστορική άγνοια».
Ωστόσο δεν τόλμησε, ούτε αυτός, ούτε άλλοι ν’ αφυπνίσουν
τους «κεκοιμη μένους» πολίτες με λόγον Αλήθειας. Να εμφανί
σουν τα προβλήματα, οικονομικά και εθνικά και να προτεί
νουν λύσεις εξόδου από την κρίση. Κάθε τόσο αρχίζει η επωδός
της παρελθοντολογίας ή της κινδυνολογίας. Το ρωμαϊκό δόγμα
« Υπέρτατος νόμος πρέπει να είναι η σωτηρία του λαού» (Salus
Populi supreme lex esto)» έχει από καιρό τροποποιηθεί σε « Υ
πέρτατο νόμο που πρεσβεύει τη σωτηρία του κόμματος».
Τα κόμματα έχουν αποδυθεί σε σαφάρι εξουσίας. Αυτοσκο
πός και μόνιμη επιδίωξη η χέίρωση της εξουσίας. Η διασφάλι
ση των προσωπικών προνομίων. Μια σειρά διατάξεων και ρυθ
μίσεων που ξεκινούν από το ισχύον ΝΔ /802/71 «περί ευθύνης
υπουργών» και καταλήγουν στο Σύνταγμα του 1975 κατατεί
νουν σ’ ένα είδος ιδιώνυμης ασυλίας των εκάστοτε κυβερνητι
κών μελών. Η κρίση τρέφει τα κόμματα εξουσίας, αλλά το παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο δυναμιτίζει τη δημοκρατία.
Ειπώθηκαν τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλα, εκτός από την
Αλήθεια. Το ηφαίστειο της δημαγωγίας σκέπασε με την ψευδο
λογία τους αληθινούς προβληματισμούς του λαού. Ας μην κρυ
βόμαστε, η δημοκρατία δεν πορεύτηκε ποτέ σωστά κι ασφα
λώς δεν είναι τυχαίο πως ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης παρο
μοίαζε την Ελλάδα «μ’ ένα σταυρωμένο κορμί, όπου όλοι το
καρφώνουν λυσσασμένοι».
Η Αλήθεια δεν είναι απλό ηθικό αίτημα. Αποτελεί σιωπηρά
θεσμική προϋπόθεση της λειτουργίας του δημοκρατικού πολι
τεύματος. Χωρίς διάλογο, σωστή πληροφόρηση, η δημοκρα
τία μεταβάλλεται σε αρένα, το δε ψεύδος ως κατ’ εξοχήν συ
ναινετική πολιτική, είναι ο πραγματικά αποσταθεροποιητικός
παράγων.
I α σημεία των καιρών είναι αποκαλυπτικά. Η λαϊκή οργή
δεν είναι τυχαία, ούτε προκατασκευασμένη. Τα Εξάρχεια, οι
ανατινάξεις, οι δολοφονίες, η αντιβία των εξουσιαστών, οι α
περγίες, οι οργανωμένες δραστηριότητες των κατασκοπευτι
κών δικτύων, οι τουρκικές προκλήσεις δεν μπορούν ν’ αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μέσα σ’ ένα παράλογο διχαστικό
κλίμα.
Για την κυβέρνηση το άσχημο είναι ωραίο, το παράλογο λο
γικό, το αυταρχικό δημοκρατικό και το καπιταλιστικό σοσια
λιστικό. Στη Βουλή ακούστηκε η χιλιοειπωμένη φιλοσοφία
«πως η πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει» και δεν
θα προτασσόταν καμιά ένσταση στο προαναφερόμενο δόγμα,
αν είχε πεισθεί ο ελληνικός λαός, ότι οι κυβερνήτες δεν πλέουν
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σε πελάγη αμεριμνησίας και ότι η αντιπολίτευση ελέγχει τις
πράξεις της εξουσίας για το κοινό όφελος.
Τίποτα δεν μας φοβίζει περισσότερο από τις ιδέες που δη
μιουργούν ψευδαισθήσεις, που μιλούν με φράσεις ως «Η Αλλα
γή δεν έχει δικαίωμα ν’ αποτύχει» και προσπαθούν με κάθε
τρόπο να εμποδίσουν το ρεαλισμό στην πολιτική.
Δεν έχει ιδιαίτερη αξία να καταμετρήσουμε τις ασυνέπειες,
τις αντιφάσεις, τις αυτοαναιρέσεις της εξουσίας, ούτε να προβούμε σε διαπιστώσεις και κατηγορητήρια. Σημασία έχει να
βρούμε την άκρη του προβλήματος. Να θυμηθούμε πως οι πε
ρισσότεροι πολιτικοί μας αντί να ξεκινήσουν από το χωριό
τους, από τη μελέτη της μητρικής γης, ξεκίνησαν από το Παρί
σι ή το Λονδίνο. Ωστόσο, το Παρίσι ξεκίνησε από παριζιάνους
και το Λονδίνο από λονδρέζους.
Τα παθολογικά και κοινωνιολογικά αίτια της πολιτικής μας
σχιζοφρένειας θα πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά, αν
δεν θέλουμε να διαιωνίζεται μ’ όλες τις επιβαρυντικές συνέ
πειες το πολιτικό θέατρο του παραλόγου.
Όλοι γνωρίζουμε πως η κομματική μας ζωή δεν υπήρξε ποτέ
ομαλή. Συνήθως προχειρολογούμε και δεν αντιλαμβανόμεθα
την ελληνική πραγματικότητα που συνοψίζεται στη διαπίστωση
πώς η πεμπτουσία χου πολιτικού προγραμματισμού είναι το άλ
λη λοφάγωμα που εξασφαλίζει την κομματική πελατεία ανεξαρ
τήτως ποιότητας, πράγμα που δεν έχει επισυμβεί στα ευρωπαϊ
κά κράτη, διότι στις χώρες αυτές υπήρξαν «σταθερές» πάνω α
πό τον πολιτικό εγωισμό. Τα πολιτικά προγράμματα ξενόφερτα
τα περισσότερα δεν πέρασαν επιτυχώς στην πράξη, γιατί επικα
λούνται μια λογική κι ένα φλέγμα, που μπορεί κανείς να το ανα
ζητήσει οπουδήποτε αλλού παρά στον τόπο μας. Δεν υπάρχει
αρμονία ψυχής και θεσμών. Ά λλ ο αναζητά η ψυχή μας και άλ
λο είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Αποδεχόμεθα τις δυτικές
αξίες αλλά παραμένουμε στην ψυχοσύνθεσή μας ανατολικοί.
Σαν συναισθηματικά άτομα πρώτα πιστεύουμε και μετά σκεπτόμεθα, πρώτα αγαπούμε και μετά κουβεντιάζουμε.
Αφότου το κοινοτικό μας σύστημα έπαψε ισχύον και το ορ
θόδοξο ήθος ετέθη στο περιθώριο του πνευματικού βίου δεν
διαμορφώθηκαν κοινωνικοί μηχανισμοί μορφοπλαστικοί του
αχαλίνωτου εγωισμού του ψυχισμού μας. Εξ ου η παρατηρού
μενη νεοελληνική αναρχία σ’ όλα τα επίπεδα της ζωής.
Διαφέρουμε από τους δυτικούς στην αξιολόγηση της προσω
πικής σχέσης. Για μας η προσωπική σχέση τίθεται υπεράνω
του νόμου, για τους δυτικούς η σχέση παραμένει κατά κανόνα
υπό τον νόμο. Η ιδέα της προσωπικής αρχής και η ανάγκη της
προσωπικής σχέσης περικλείει έναν ολόκληρο συναισθηματι
κό κόσμο που ξεκινά από την Αλήθεια και την Αγάπη, ξεπερνά
το συνάνθρωπο και φτάνει στο Θεό. Ό ταν όμως αυτό το αί
σθημα καλείται να λειτουργήσει στο πλαίσιο εκλογικευτικών
θεσμών τότε μεταβάλλεται σε αυτοκαταστροφική δύναμη διό-τι δεν μπορεί να εκφρασθεί θετικά.
Η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στα πρώτα χρόνια της μεταπολί

τευσης. Ό ταν η τούρκικη απειλή μάτωνε τη μαρτυρική Κύπρο
με το δεύτερο Αττίλα και στο εσωτερικό μέτωπο μ’ επιφαλής
τον Κ. Καραμανλή επικρατούσε κλίμα συσπείρωσης, ομοψυ
χίας και αυτοθυσίας.
Ή ταν η ώρα της θεμελίωσης της δημοκρατίας και των λε
πτών συνταγματικών χειρισμών. Η βασιλευομένη δημοκρατία
παρεχώρησε τη θέση της σ’ ένα αμφισβητούμενο θεσμό, τον αι
ρετό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μάλιστα μη εκλεγμένο
απ’ ευθείας από το λαό.
Ενώ καλείται ο πρόεδρος να παίξει ρόλο ρυθμιστού και ειρηνοποιού χρησιμοποιείται πότε ως βόμβα μολότωφ από την
πλειοψηφία ή την μειοψηφία αντιστοίχως. Έτσι μεταβάλλεται
από θεσμό εναιτικό σε θεσμό διχαστικό. Η αποπομπή Καρα
μανλή και ο σημερινός βομβαρδισμός εναντίον Σαρτζετάκη
για πολιτικές σκοπιμότητες δείχνει καθαρά πόσο εύθραυστος
είναι ο Προεδρικός θεσμός με το ισχύον συνταγματικό καθε
στώς και πόσες επικίνδυνες συνέπειε: κρύβει για την ομαλή
πορεία του δημοσίου βίου.
Τι θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε πρόνοια εξ αρχής;
Μια λύση θα ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγε
ται από το λαό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για μια δεκαετία
και με δικαίωμα επανεκλογής για μια δεύτερη θητεία. Στην πε
ρίπτωση αυτή θα λειτουργούσε υπερκομματικά και θα περιόρι
ζε εκ των πραγμάτων τη βουλιμία των πολιτικών για το υπέρ
τατο αξίωμα. Η άλλη λύση, ασυνήθιστη κάπως, απόλυτα προ
σαρμοσμένη όμως στην ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά και βα
σισμένη στη σκέψη πως ένα καθεστώς ισχυροποιείται όταν ό
λες οι παρατάξεις αισθάνονται ότι αποτελούν παράγοντες της
εξουσίας, θα ήταν η πρόταση υποψηφιότητας του Προέδρου
της Δημοκρατίας ν’ αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του εκάστοτε κόμματος της αντιπολίτευσης. Εφόσον η πρόταση δεν
είναι εφικτή με συνταγματική ρύθμιση, ούτε υποχρεωτική, δεν
έχουν παρά να δημιουργήσουν συνταγματικό έθιμο οι παρά
γοντες του πολιτεύματος αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την κα
λή τους διάθεση για τις συναινετικές διαδικασίες.
Τα μεγάλα κόμματα που σήμερα εκπροσωπούν πάνω από το
87% του λαού, αναζητούν εναγωνίως την ταυτότητά τους και
προσπαθούν να κρύψουν τη δυσωδία από τα κακοφορμισμένα
εσωκομματικά τους τραύματα. Επικαλούνται δουλικά ξένα
πρότυπα σοσιαλιστικά ή νεοφιλελεύθερα, προβαίνουν σε συνε
χείς επαγγελίες και υπόσχονται αναβάθμιση της δημοκρατίας
και του κοινοβουλίου. Ό μω ς ματαιοπονούν γιατί απουσιάζει
από τον πολιτικό μας βίο, η αυθεντική εντοπιότητα. Ο αντικει
μενικός παράγοντας της προσωπικής σχέσης. Η απουσία της
προσωπικής σχέσης δεν αναπληρούται με πλαστές ιδέες και
κομματικά προγράμματα, που διοχετεύονται συστηματικά α
πό την πρωτεύουσα στην περιφέρεια. Μόνο η πολιτική αποκέν
τρωση, που πηγάζει από το παραδοσιακό κοινοτικό σύστημα,
ικανοποιεί την ανάγκη του Έλληνα να κρίνει ο ίδιος για τα κοι
νά —εφόσον πλέον θ’ αποφάσιζε για θέματα του οικείου ζωτι
κού του χώρου— και θέτει τέρμα στη νοοτροπία των καπεταναίων του κόμματος, που θεωρούν ακόμα την κυβέρνηση αρ
ματολίκι για το σιτισμό των παλληκαριών τους.
Είναι καιρός ν’ αποκαλυφθεί τι κρύβεται πίσω από τις συνε
χώς επαναλαμβανόμενες επίσημες δηλώσεις περί ευνομίας και
σταθερότητας. Πίσω από τις άψογες κοινοβουλευτικές και υ
πηρεσιακές προσόψεις, όπως έχει παρατηρηθεί, «το πρώτο μέλημα των πολιτικών είναι να χειρώσουν την εξουσία και να υ
ποτάξουν τη διοίκηση στις πολιτικές τους επιδιώξεις, τοποθε
τώντας ευκαιρίας δοθείσης άτομα τυφλής εμπιστοσύνης και αφοσιωμένα στο κόμμα σε καίριες θέσεις, των δε αρχομένων να
προσαρμόσουν το νόμο στο δικό τους συμφέρον και στις δικές
τους επιδιώξεις».
Από πού ν’ αρχίσει η αναβάθμιση: Από τα κόμματα που ψυ
χορραγούν. Από τη Βουλή, όπου οι καλοί και υπάκουοι βου

λευτές ως μοναχοί κοινοβιακού τάγματος με φόβον Αρχηγού
πριν από λίγους μήνες εισήλθαν «κάθετα καραμανλικοί και ε
ξήλθαν οριζόντια σαρτζετακικοί».
Η αναβάθμιση της Βουλής αρχίζει και τελειώνει γύρω από
μια συζήτηση για τρέχοντα θέματα προ της ημερήσιας διατάξεως και με διευρυμένο τον πίνακα των ομιλητών. Ο βουλευτής
υποτάσσεται αδιαμαρτύρητα στα κελεύσματα της ηγεσίας.
Την ανεξαρτησία του την εναποθέτει μαζί με το πανωφόρι του
στην γκαρνταρόμπα της Βουλής. Εξάλλου σύμφωνα με όσα ει
πώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΕ του ΓΙΑΣΟΚ για
τα οικονομικά μέτρα «οι βουλευτές δικαιούνται να υποβάλλου
διευκρινιστικές ερωτήσεις για τα μέτρα, αλλά όχι να κάνουν
τοποθετήσεις για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης».
Ο βουλευτής που θ’ αποτολμήσει να μιμηθεί το παράδειγμα
του ευρωπαίου συναδέλφου του και θα εναντιωθεί στα προτεινόμενα νομοσχέδια της κυβέρνησης του θα έχει υπογράψει και
την πολιτική του καταδίκη. Με την κατάργηση του σταυρού η
ανεξαρτησία του βουλευτή ενταφιάστηκε και παύθηκε θεσμι
κά.
Το ελληνικό κοινοβούλιο γέρασε πρόωρα μέσα στις αμαρ
τίες του και προσπαθεί μάταια με τις λογικές πρωθυπουργικές
παρουσίες να ενυδατώσει τον αποξηραμένο χώρο των εθνοπα
τέρων. Ωστόσο με συνετή, υπεύθυνη και τολμηρή πολιτική ηγε
σία μπορούμε ν’ απαλλαγούμε από τον μηχανισμό του διχα
σμού να αξιοποιήσουμε τους ενωτικούς παράγοντες και να φι
λοτιμήσουμε το λαό, λέγοντάς του την αλήθεια, δίνοντάς του
κουράγιο, όραμα και αυτοπεποίθηση.
Η μακρόχρονη περίοδος των εργολαβίαν και των κατεδαφί
σεων φτάνει στο βιολογικό της τέλος. Ο καινούριος πολιτικός
λόγος θα πρέπει να ξεκινήσει από την ελληνική γη και όχι από
τα κεραμίδια.
Στο επόμενο: II χαμένη οικονομική άνοιξη.

Πήρες σήμερα
τον ΜΙΚΡΟ ΗΡΩΑ;

Ο Μικρός
Γ ο ^ / ΡΓ'ο τ

Αναπαραγωγές

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ
ΕΞΩΦΥΛΛΑ
της πρώτης έκδοσης
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Το Ρεύμα
του Φοίβου Αρβανίτη

Η αδιαφορία για τη ζωή είναι η τρομερή
δύναμη των απελπισμένων. Ένας λαός ε
ξωθημένος στην απελπισία είναι σίγουρα
ένας επικίνδυνος λαός· τέτοιοι είναι σήμε
ρα, περισσότερο παρά ποτέ, οι Παλαιστί
νιοι.
Όσοι, το 1982, είχαν προβλέψει πως η
ισραηλι/ή εισβολή και κατοχή στο Νότιο
Λίβανο θα οδηγούσε αναπόφευκτα στη
σημερινή έξαρση της τυφλής αραβο - πα
λαιστινιακής αντιβίας, πρέπει να αισθά
νονται θλιβερό δικαιωμένοι. Ένα στρε
βλό είδωλο των σφαγών στα στρατόπεδα
Σάμπρα και Σατίλα της Βηρυττού παράγεται τώρα στα αεροδρόμια και στα λιμάνια
της Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. Ακίλε Λάουρο, Μάλτα, Ρώμη - Βιέννη, μέσα
σε λίγους μήνες: ασφαλώς δεν πρόκειται
για μεμονωμένα επεισόδια αλλά για κρί
κους της ίδιας αλυσίδας, όσο και αν κά
ποια ειδικότερα γνωρίσματα διαφέρουν.
Γράφτηκε ότι οι δράστες της χριστου
γεννιάτικης σφαγής ενεργούσαν μάλλον
υπό την επήρεια ναρκωτικών. Μπορεί. Αν
και θα περίττευε κάτι τέτοιο. Όταν έχεις
γεννηθεί και μεγαλώσει σε κάποια Σάμ
πρα, η μνήμη σου είναι γεμάτη από τα ξε
κοιλιασμένα πτώματα των συγγενών και
φίλων, η ψυχή σου απ’ την καθημερινή α
πρόκλητη ταπείνωση και φρίκη. Μόνο επι
θετικά μπορείς να βρεις κάποια ισορρο
πία. Διατελείς συνεχώς σε κατάσταση ορ
γισμένης μέθης, δεν χρειάζεσαι άλλα ναρ
κωτικά. Αν ο Καντάφι σού οπλίζει το χέρι,
η Δύση και το Ισραήλ σού έχουν οπλίσει
το μυαλό.
Αυτό είναι, λοιπόν, το πρότερο που, ό
πως συνήθως, πνίγηκε μέσα στην ακατά
σχετη δαιμονολογία: η δυτική πολιτική
στη Μέση Ανατολή παράγει τους ενεργεία και δυνάμει καμικάζι κατά εκατοντά
δες χιλιάδες. Μέσα από αυτή την ανεξάν
τλητη δεξαμενή αντλούν την πολιτική
πρώτη ύλη τους οι κάθε απόχρωσης αντισιωνιστικές και αντιιμπεριαλιστικές δυνά
μεις της περιοχής, είτε είναι κράτη είτε
οργανώσεις. Όπως πολύ καίρια δήλωσε ο
Αραφάτ, η νεολαία των προσφυγικών
στρατοπέδων μπορεί να μπει στην υπηρε
σία του οποιουδήποτε δίνει διέξοδο στις
συλλογικές της φαντασιώσεις.
Βεβαίως, οι καμικάζι δεν έλειψαν ποτέ
από το παλαιστινιακό κίνημα και, με κανέναν τρόπο, δεν αποτελούν όψιμο προϊόν
της μεσανατολικής διένεξης. Ωστόσο, οι
παρούσες συνθήκες ευνοούν εξαιρετικά
τον πολλαπλασιασμό και την αύξουσα «ε
ξαγρίωσή» τους. Κυριότερη από τις συν
θήκες αυτές είναι η έλλειψη κυρίαρχης
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πολιτικής γραμμής και ηγεμονικής πολιτι
κής δύναμης ανάμεσα στην παλαιστινιακή
διασπορά.
Τείνει να προκύψει ένα στοιχείο νέας
ποιότητας καθώς αυτό το πνεύμα της αυ
τοθυσίας ή μάλλον αυτός ο έρωτας του
θανάτου εξαπλφγεται πέρα από τους Πα
λαιστίνιους σε άλλους αραβικούς πληθυ
σμούς και βρίσκει τη δικαίωσή του στα μά
τια των καθημαγμένων αραβικών μαζών
με πρώτους σήμερα τους Αιγύπτιους. Ε
ξαθλίωση, έλλειψη κάθε ελπίδας για κα
λύτερο αύριο, μίσος για το καθεστώς και
ταύτισή του με το Σιωνισμό και τη Δύση,
εμποτισμός του μουσουλμανισμού με πε
ριεχόμενα κοινωνικής ανατροπής: ένα τέ
τοιο κράμα επικρατεί σήμερα στην Αίγυπ
το· είναι ο φόβος και ο τρόμος των Αμερι
κανών, η ευκαιρία για τον Καντάφι και
τους κάθε λογής ανατροπείς του ισλαμικού κόσμου.
Έτσι, το ποιος ακριβώς οργάνωσε και
καθοδήγησε τη χριστουγεννιάτικη επίθε
ση σφαγής είναι το ύστερον, δεδομένου
ότι οι πολιτικές σημασίες που κόμισε αναδεικνύονται είτε είναι γνωστός ο εγκέφα
λος είτε όχι. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και
με τις επιθέσεις αυτοκτονίας κατά του α
μερικανικού και γαλλικού αγήματος στη
Βηρυτό πριν από δυόμιση χρόνια, όταν η
ευθύνη είχε «αναληφθεί» από διάφορες
οργανώσεις —φαντάσματα που τα ονόματά τους δήλωναν απλώς το ρεύμα απά το
οποίο εκπήγασαν οι επιθέσεις. Τότε, είχε
σταθεί ο Ρέηγκαν σαν τον τυφλωμένο Κύ
κλωπα, μην ξέροντας ποιον να χτυπήσει.
Ας δούμε το συγκεκριμένο πολιτικό πε
ριεχόμενο των χριστουγεννιάτικων σφα
γών. Κατ’ αρχάς, πλήττουν άμεσα την πο
λιτική του Αραφάτ και των φιλοδυτικών α
ραβικών καθεστώτων, όπως αυτή έχει εκ
φραστεί από τη Συμφωνία Χουσεΐν - Αρα
φάτ και από τη διακήρυξη του Κάιρου της
7ης Νοεμβρίου 1985, όπου καταδικάζεται
κάθε ένοπλη ενέργεια έξω από τα κατεχόμενα εδάφη και επιλέγεται ο δρόμος των
συνομιλιών μέσα από την κοινή ιορδανοπαλαιστινιακή αντιπροσωπεία. Από όποια
άποψη και να το δει κανείς, η θέση του Α
ραφάτ εξασθενεί:
α. Γίνεται φανερό πως χάνει ολοένα πε
ρισσότερο τον έλεγχο όλο και μεγαλύτε
ρων τμημάτων του παλαιστινιακού κινή
ματος, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα α
τού χάρη στα οποία ελπίζει να γίνει δε
κτός στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Τούτο αποτελεί το βασικό επιχείρημα των
αδιάλλακτων του Ισραήλ και της Δύσης:
αν ο Αραφάτ απαρνηθεί ειλικρινά και έμ

πρακτα τον ένοπλο αγώνα, τότε χάνει την
επιρροή του στους συμπατριώτες του και
επομένως δεν αξίζει για συνομιλητής· εμμένοντας στη συνέχιση του ένοπλου, α
πλώς δεν γίνεται δεκτός στις ενδεχόμε
νες διαπραγματεύσεις. Καθώς τώρα ο Αραφάτ σχοινοβατεί, κάθε τράνταγμα είναι
δυνατόν να τον ξαπλώσει κάτω,
β. Χτυπώντας σε δύο χώρες που διατη
ρούν άριστες σχέσεις με την PLO, οι δρά
στες τείνουν να μεταστρέφουν την κοινή
γνώμη τους εναντίον των Παλαιστινίων,
«δικαίων και αδίκων»,
γ. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στους οπα
δούς και στους εχθρούς της πολιτικής του
Αραφάτ, καθώς τον υποχρεώνουν να καταγγέλει διαρκώς κάποιους καμικάζι συμ
πατριώτες του και μάλιστα να δηλώνει έ
τοιμος να τους καταδώσει στις δυτικές α
στυνομίες.
δ. Δίνονται στο Ισραήλ νέες ευκαιρίες να
χτυπήσει στρατιωτικά την PLO πολύ μα
κριά από τα σύνορά του, και να επιχειρή
σει για πολλοστή φορά τη δολοφονία του
Αραφάτ χωρίς να διαταράξει ανεπανόρ
θωτα τις σχέσεις του με την Αίγυπτο και
την Ιορδανία.
Επομένως, πίσω από τις χριστουγεννιά
τικες επιθέσεις θα μπορούσε θαυμάσια να
βρίσκεται η Συρία ή κάποια αντιαραφατική παλαιστινιακή οργάνωση που να βοηθιέται από τη Λιβύη ή ακόμη και την Περ
σία. Σε περιπτώσεις σαν την τωρινή, όπου
είναι αβέβαιη η πατρότητα μιας ενέργειας
ή ο στιγματισμός του πραγματικού δρά
στη δύσκολος και επικίνδυνος, το φταίξι
μο φορτώνεται στον πιο βολικό για το ρό
λο του κακού, εν προκειμένω στον Καντά-

φι. (Όχι πως ο Καντάφι δεν είναι νενικά υ
πεύθυνος για την ενίσχυση πάσης φύσεως ένοπλων ανατροπέων ανά τον κόσμο,
και του Αμπού Νιντάλ ειδικότερα, αλλά η
ενοχή του στη συγκεκριμένη πρίπτωση
κάθε άλλο παρά έχει αποδειχθεί. Και αυ
τός είναι ο λόγος που επιτρέπει στη Γαλλία να ζητάει, καλή τη πίστει δήθεν, από
την Ουάσινγκτον επιβαρυντικά στοιχεία
για τον Καντάφι προτού επιβάλλει και αυ
τή οικονομικές κυρώσεις, δηλαδή, να επι
καλείται εκ του ασφαλούς την έλλειψη
χειροπιαστών αποδείξεων εις βάρος του
Καντάφι για να δικαιολογήσει την άρνησή
της να ακολουθήσει την αμερικανική πολι
τική. Παρόμοια επιχειρήματα προβάλλουν
και άλλοι όπως η Γερμανία, η ίδια η Αυ
στρία, ο Καναδάς).
Τώρα, αν πράγματι είναι αληθινό ότι ο
Αμπού Νιντάλ οργάνωσε τις χριστουγεν
νιάτικες επιθέσεις, τότε η Συρία θα ’πρεπε
να θεωρηθεί από τους Αμερικανούς υπεύ
θυνη όσο και η Λιβύη. Μόνο που η Συρία,
όπως κατ’ επανάληψη έχει φανεί, δεν απο
τελεί ευάλωτο στόχο αντιποίνων. Η συμμαχία της με τη Μόσχα είναι αξιόπιστη, ο
ρόλος της στο Λίβανο έχει την έγκριση Α
νατολής και Δύσης, και γενικά δεν είναι
εύκολο να τα βάλει κανείς μαζί της. Άλ
λωστε, ο Άσαντ δεν είναι μπουνταλάς, ξέ
ρει να ελίσσεται όποτε χρειαστεί: όταν
φάνηκε πως ίσως γινόταν στόχος αντιποί
νων, προτίμησε να αποσύρει κάποιες νέες
συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων
που είχε προωθήσει, αποφεύγοντας έτσι
την κατά μέτωπο σύγκρουση με το Ισ
ραήλ.
Έτσι, ο Καντάφι απέμεινε για μια ακόμη

φορά ο προσφορότερος για το ρόλο του
φταίχτη. Ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης
επιμέρους ευθύνης του για τις χριστου
γεννιάτικες επιθέσεις, οι Αμερικανοί, οι
Δυτικοευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους σε
ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο επιθυμούν
διαρκώς την ανατροπή του. Διότι ο Καντά
φι, μέσα στην «τρέλα» του, αποτελεί μια α
νεξέλεγκτη δύναμη που δεν παύέι να υπο
νομεύει την Pax Americana επί δεκαέξι
χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. «Οι
έμμονες ιδέες του είναι μεγεθυμένες πα
ραλλαγές αισθημάτων βαθιά ριζωμένων
στον Αραβικό Κόσμο», θα γράψει ένας
βρετανός σχολιαστής προσπαθώντας να
εξηγήσει τη μαγνητική δύναμη του Καντά
φι. Χρόνια τώρα, η Ουάσιγκτον πασχίζει
να τον βάλει στο στόχαστρό της όσο για
να προφτάσει να πατήσει τη σκανδάλη αλ
λά εκείνος της ξεγλυστράει αεικίνητος
σαν την άμμο της Σαχάρας. Κατά την πρό
σφατη περιοδεία του σε χώρες της Αφρι
κής, τα τεράστια πλήθη που συνέρευσαν
στις δημόσιες εμφανίσεις του θα πρέπει
να ’καναν πολλούς να ανατριχιάσουν. Έ 
τσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα για τη
Δύση και το Ισραήλ, η μόνη «λύση» τους
είναι η φυσική εξόντωση του Καντάφι. Οποιοδήποτε χτύπημα εναντίον του που
δεν θα καταλήξει στο θάνατό του, απλώς
θα αυξήσει τελικά τη δύναμη και τα περι
θώρια δράσης του. Αυτή η αβεβαιότητα,
συνάμα με τις διεθνείς επιπλοκές, κάνουν
τον Ρέηγκαν να διστάζει μπροστά στην α
πόφαση να χτυπήσει στρατιωτικά τη Λι
βύη και να περιορίζεται, προς το παρόν,
σε αβαρείς οικονομικές κυρώσεις.
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Το βιβλίο αυτό γρ αμ μ έν ο με μυθ ιστορ ημ ατικό τρόπο, αναφερεται
σε βιώματα στιγμές και μαρτυρίες του ίδιου του συγγραφέα από
την περίοδο της στρατιωτικής θητείας. Στοχεύει όμως, έξω από
τις προσωπικές εμπειρίες, να αποκαλύψει τη ζωή και τον κόσμο
του νεοσύλλεκτου όταν βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με μία
νέα «διαφορετική» πραγματικότητα, που έχει έντονα τα στοιχεία
του «απροσδόκητου».
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Μοτοσυκλέτα Κόμικ Κομπιούτερ Οικολογία

Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων
και ο κόσμος τους
Μια συνέντευξη του Γάλλου καθηγητή
στα οπτικοακουστικά μέσα, G. Leblanc
στην Ά ννυ Βιτσέντζου
Τα τελευταία λόγια του συνάδελφου Στ. Κούλογλου πριν φύγω
για τη Γαλλία, ήταν: «... και το πρωί, ν'ανοίγεις την τηλεόραση
καθώς πίνεις τον καφέ σου, κι ούτε πρες-ρουμ θα χρειάζεσαι,
ούτε τίποτα. 7'α λέει όλα!».
Και πράγματι. Στη Γαλλία οι τηλεοπτικές ειδήσεις είναι μάλ
λον αξιοπρεπείς, τα λένε —σχεδόν— όλα (όσα δηλαδή θα
«διέρρεαν», έτσι κι αλλιώς), ο κόσμος εμπιστεύεται την αντι
κειμενικότητα. τους περισσότερο από εκείνη των εφημερίδων,
ο Έλληνες που τις βλέπει σκέφτεται «να έτσι θα ’ναι κι η δική
μας τηλεόραση σε 20 χρόνια», ο Γάλλος που τις βλέπει σκέφτε
ται «ελαφρό το χώμα που σκεπάζει τον Ντε Γκωλ... έφτιαξε
θεσμούς σ' αυτή τη χώρα», κι εγώ που τις βλέπω, κάτι δεν μου
πάει! Η «ντεμοντέ» μου νοοτροπία δεν τα πήγαινε ποτέ καλά
με τη λεγόμεννη «αντικειμενική πληροφόρηση», κι αυτό όχι
τόσο λόγω της ιδιαίτερης εκτίμησης που τρέφω σε ό,τι το προ
σωπικό, όσο λόγω της δυσπιστίας μου προς αυτή τη μαστίχα
που μασιέται ακατάπαυστα εδώ και αφορά το τρίπτυχο «πλου
ραλισμός - στιλ τεχνολογική ανάπτυξη». Οι γαλλικές τηλεο
πτικές ειδήσεις περιέχουν και τα τρία συστατικά, ενώ συνδυά
ΕΡ.: Σε άρθρο σας στο περιοδικό «De Visu»
γράφετε κάπου, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις,
ότι η πληροφόρηση η τηλεοπτική είναι
δέσμια των κριτηρίων της...
AIE: Ακριβώς. Τόσο η συλλογή -τών πληρο
φοριών από τα πρακτορεία ειδήσεων, όσο
και η αναμετάδοσή τους από τα οπττκοακουστικά μέσα, υπόκεινται σ’ ένα ενιαίο κριτή
ριο: Την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της
σκηνοθεσίας των ειδήσεων.
Εκτελώντας δουλειά γραφείου, οι συντά
κτες των τηλεοπτικών δελτίων επιλέγουν μέ
σα στο στούντιο φωτογραφίες και κείμενα
(που φτάνουν μέσω πρακτορείων απ’ όλο τον
κόσμο), και φτιάχνουν ένα δελτίο βάσει κ α 
θορισμένης συνταγής. Λένε λοιπόν: θέλω μια '
φωτογραφία με πτώματα, ένα γκρο-πλαν τού
τοπικού παράγοντα, δεκαπέντε λέξεις απο-Λ
λογισμού του γεγονότος κτλ.
Αυτό επειδή το τηλεοπτικό δελτίο στηρίζε
ται σε μια συγκεκριμένη κοσμοθεώρηση. Σ’
ένα φιλοσοφικό a priori πως «ο κόσμος θα έ
πρεπε να βρίσκεται σε τάξη». Είδηση λοιπόν
αποτελεί ό,τι ξεφεύγει απ’ αυτόν τον κανόνα.
Ό ,τι αποτελεί ανέλπιστο μέσα στην «άγια
τάξη των πραγμάτων», κάτι που φυσιολογι
κά δεν θα έπρεπε να συμβεί. Η έκπληξη, το
νέο, συνδέεται με την εικόνα της αταξίας. Εί
τε φυσικής (έκρηξη ηφαιστείου π.χ. ή πλημ
μύρες), είτε κοινωνικής (επανάσταση, απερ
γία) είτε της ανθρώπινης φύσης (έγκλημα πά
θους, βιασμός). Οι τηλεοπτικές ειδήσεις ξε
κινάνε λοιπόν από το a priori ότί τα γεγονότα
αυτά, δεν θα έπρεπε «φυσιολογικά» να υπάρ
χουν. Παράδειγμα καθημερινό: τα ατυχήμα
τα σε ώρα εργασίας. Τι κάνει η τηλεοπτική
ειδησεογραφία; Γίνεται ας πούμε μια έκρηξη
σε ανθρακωρυχείο. Κατ’ αρχήν, πρέπει να υ
πάρχει ένας... ικανοποιητικός αριθμός θυμά
των. Ύστερα, με βάση το σκεπτικό ότι παρό
μοια ατυχήματα δεν θα ’πρεπε να συμβαί
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ζουν αδιόρατα κι αυτό που αποτελεί και το μυστικό επιτυχίας
των σύγχρονων «city περιοδικών»; φιλοξενούν ταυτόχρονα τη
νοοτροπία των διανοουμένων του “60, των περιθωριακών του
'70, και των «yuppies» του '80.
Απ' όλους αυτούς, λες και αφαιρέθηκε η μνήμη, και κρατή
θηκε μόνο η πονηριυ, διαμορφώνεται καθημερινά ένα δελτίο
ειδήσεων χωρίς χθες και χωρίς αύριο ένα δελτίο ειδήσεων σί
γουρα αξιοζήλευτο στην ελληνική πραγματικότητα, ένα δελτίο
ειδήσεων για το οποίο έπρεπε ωστόσο να αναζητήσω κάποια
«σοβαρά επιστημονικά» επιχειρήματα που να δικαιολογούν
τις «ενστικτώδεις» και —ατεκμηρίωτες — αντιρρήσεις μου.
Πήγα και συνάντησα λοιπόν τον καθηγητή Gérard Leblanc.
Διδάσκει στα Πανεπιστήμια 111 και VIII κινηματογράφο και οπτικοακουστικά μέσα, γράφει στα ειδικευμένα περιοδικά «De
Visu», «Cinétique», και «Cinémaction» κι έχει έτοιμο προς έκδοσιν ένα βιβλίο πάνω στις τηλεοπτικές ειδήσεις με (προσωρι
νό) τίτλο, «Le monde en suspens», («ο κόσμος σε εκκρεμότη
τα»).
Να τι μου είπε:

νουν, το δελτίο ειδήσεων δεν αποκρύπτει βε
βαίως το γεγονός, αλλά δείχνει εικόνες της
τραγωδίας, μαρτυρίες των υπολοίπων ανθρα
κωρύχων, στατιστικές με αριθμούς και σχό
λια των συνδικαλιστών. Αντίθετα, μια άλλη
θέση, θα μπορούσε να ξεκινάει από την αρχή
ότι τα γεγονότα αυτά είναι τελείως φυσιολο
γικά μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνική ορ
γάνωση. Και άρα να παρουσιαστεί η είδηση
με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγαίνει ότι ο αριθ
μός των εργατικών ατυχημάτων συνδέεται ά
μεσα με την οργάνωση εργασίας και παρα
γωγής σ’ αυτή την κοινωνία, οπότε πια κά
νουμε κάτι για να τα περιορίσουμε δρώντας
πάνω στις κοινωνικές σχέσεις κτλ. κι όχι α
πλώς εξορκίζοντας το «κακό». Θέλω να πω,
ότι ξεκινώντας από ένα.διαφορετικό a priori,
θα είχαβε μια τελείως «άλλη» πληροφόρηση.
ΕΡ.: Ωστόσο, εάν είσασταν αρχισυντάκτης
ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσειρν,
υποθέτω πως θα διαλέγατε τα ίδια θέματα να
παρουσιάσετε, μόνο που θα ία .·. ··..
χειριζόσασταν διαφορετικά...
· •Λ
ΑΓΕ: Ό χ ι αναγκαστικά. Τα γεγονός του να
ξεκινάς από την αρχή πως «αποτελείς είδηση
ό,τι βρίσκεται σε αταξία», σε υποχρέώνει να
θεωρείς πληροφορία πρός . μετάδοσιν, τη
στιγμή κατά την όποιαν ακριβώς εκδηλώνε
ται η αταξία. Αν αντίθετα σκεφτείς πως η α
ταξία είναι τελικά φυσιολογική μέσα σε μια
διαδικασία, μπορείς τότε να δώσεις πληρο
φορίες που ν’ αφορούν τη δραστηριότητα για
τον περιορισμό αν όχι την εξαφάνιση των αι

τιών καταστροφής.
Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να περιμένουμε
να γίνει έκρηξη ηφαιστείου πρώτα ώστε να
μιλήσουμε τότε και μόνο για το στάδιο στο ο
ποίο βρίσκονται τα εκάστοτε μέτρα προστα
σίας του πληθυσμού...
ΕΡ.: Για ποιο λόγο η επιλογή της
πληροφορίας στηρίζεται στην αρχή «τάξη αταξία»;
ΑΠ.: Επειδή ένας συγκεκριμένος τύπος κρά
τους έχει ανάγκη την αναπαράσταση ενός
κόσμου εν αταξία. Διότι εκεί έρχεται το κρά
τος κι αποκαθιστά την τάξη. Αυτή είναι η
λειτουργία του. Ά ρα η αταξία του επιτρέπει
να εμφανίζεται σε μια προνομιούχο θέση, ενώ
παράλληλα φορτίζει με ιδιαίτερο κύρος π.χ.
τη διπλωματική δραστηριότητα (που άρα τεί
νει πάντα υπέρ της ειρήνης), ή, ξέρω γω, της
αστυνομίας μέσα από τις εικόνες μιας λη
στείας, κτλ.
Με δυο λόγια, κινητήρια δύναμη κάθε τη
λεοπτικού δελτίου, κι αυτό ανεξάρτητα από
την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι η υπογράμμι
ση του θετικού ρόλου του· κράτους και των
εκπροσώπων του στην αποκατάσταση της
τάξης και της ασφάλειας γύβω μας.
Στην πραγματικότητα ωστόσο, ένα κρά
τος σαν το δικό μας, δεν είναι σε θέση να ε
λέγξει τις αντιθέσεις μέσά στον κόσμο. Οι ό
ποιες διπλωματικές ή άλλες πρωτοβουλίες
του, συναντούν την αντίσταση των γεγονό
των. Τα τηλεοπτικά δελτία δεν είναι σε θέση
να δώσουν ρεαλιστικές ερμηνείες των γεγο
νότων, —αυτές που δίνουν δεν αντιστοιχούν
στην· πραγματικότητα—, οπότε αναγκασμέ
να να επιδείξουν την εικόνα ενός «δαμασμέ
νου κόσμου» καταφεύγουν στην παρουσίαση
ενός «άλλου» κόσμου, που αυτός ναι, τελεί υ
πό έλεγχο. Αυτός ο- κατασκευασμένος από
την τηλεόραση κόσμος, γίνεται αληθοφανής
μέσώ της ανεπτυγμένης τεχνολογίας, του ντι-

ρέκτ κτλ.
Η αδυναμία του τηλεοπτικού δελτίου να
λύσει τις ανά τον κόσμο αντιθέσεις, κρύβεται
μέσα σ’ αυτό που δεν λέγεται, και δεν παρου
σιάζεται. Έ νας γενικός νόμος που διέπει τα
τηλεοπτικά δελτία είναι ότι «όσο λιγότερες
δυνατότητες επέμβασης (και ελέγχου) στα
γεγονότα διαθέτει ένα κράτος, τόσο περισσό
τερο προσπαθεί να αποκρύψει την ερμηνεία
τους, και τόσο περισσότερο απομακρύνεται
από την πραγματικότητα». Κι είναι αυτό που
κάνουν οι τηλεοπτικές ειδήσεις: ζουν σ’ ένα
δικό τους κόσμο. Φτιαγμένο από γεγονότα
ξεκομμένα από τις διαδικασίες.
ΕΡ.: Πώς να χωρέσουν μέσα σ ’ ένα
τηλεοπτικό ημίωρο τόσα γεγονότα, τόσες
διαδικασίες, και μαζί το πλέγμα που τις
περιβάλλει συν οι ερμηνείες;
ΑΠ.: Κλασικό επιχείρημα κάθε δημοσιογρά
φου αυτό. Ο χρόνος. Μα ήδη ανάμεσα σε μια
πληθώρα χιλιάδων ειδήσεων, επιλέγονται τε
λικά οι 10. Ας πετάξουν λοιπόν άλλες 3, μαζί
με τις τόσες άλλες, κι ας αντιμετωπίσουν τις
εφτά, με τρόπο που να μην καταλήγει αποπληροφορητικός... Έτσι, ώστε να μην απο
κτά ο τηλεθεατής την εσφαλμένη εντύπωση
περί ενός κόσμου irrationnel, κυριευμένου τά
χα από το ένστικτο θανάτου, κι όπου τα γεννεσιουργά αίτια δεν παίζουν κανένα ρό
λο....
ΕΡ.: Ο ρόλος του παρουσιαστή ποιος είναι
μέσα σ ' όλα αυτά;
ΑΠ.: Ο παρουσιαστής είναι ο διαιτητής του
ματς, κι ο ρόλος του είναι στρατηγικός.
Μας κοινοποιεί τις εικόνες και το λόγο. Εί
ναι «άντικειμενικός» και εκπροσωπεί το
κράτος. Η δήθεν «εξάλειψή»’ του πίσω από
τα γεγονότα σημαίνει, αντίθετα, την επέκτα
ση του ρόλου του, άρα και εκείνου του κρά
τους: δίνει την εντύπωση πως ελέγχει απόλυ
τα ό,τι εκθέτει, κι ότι είναι ο δημιουργός του
κόσμου τον οποίον μας παρουσιάζει. Ωστό
σο, πληρώνεται για να τον πουλήσει και να
τον επιβάλλει στο κοινό.
Δεν είναι παρά ο ηθοποιός ενός διαφημι
στικού σποτ. Ο παρουσιαστής είναι ο πρώ
τος καταναλωτής της είδησης, ένας ενθου
σιασμένος μάλιστα καταναλωτής, που πα
σχίζει να συμπαρασύρει και τη μάζα των τη
λεθεατών. Μας κοιτάει κατευθείαν στα μά
τια, μας καλησπερίζει μ’ ένα ενιαίο «κυρίες
και κύριοι», έξω από διαφορές φύλου (όπως
άλλωστε και κοινωνικές), ένας σωστός ά
φυλος άγγελος, που αποκαθιστά μαζί μας
μια «προνομιακή σχέση» η οποία τείνει ν' α
ποκλείσει τον υπόλοιπο κόσμο, και πάντως
σίγουρα, την προηγούμενη είδηση.
Η κάθε είδηση επικαλύπτει και ρίχνει στη
λήθη την προηγούμενη, διαφορετικές και ξε
κομμένες μεταξύ τους, αποκτούν νόημα ανά
λογα με την έκφραση του προσώπου του παρουσιαστή / ηθοποιού.
Η δε δύναμη της εικόνας του παρουσιαστή
δεν προκύπτει από το ότι κατανοεί τα γεγο
νότα, αλλά από την ικανότητά του, να τα εμ
φανίζει και να τα εξαφανίζει κατά βούληση,
μέσα απ’ τη μαγεία του λόγου και της τεχνο
λογίας που έχει στη διάθεσή του.
Φτάνει άλλωστε μια απλή τεχνική βλάβη,
για να κατρακυλήσει το οικοδόμημα των τη
λεοπτικών ειδήσεων στο χώρο του παράλο
γου...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ασθένεια τής ψυχής

Η πρώτη ολοκληρωμένη ψυχοσωματική θεώρηση της
καρκινογέννεσης αλλά και της θεραπείας του καρκίνου.
’ Ενας γιατρός, παθολόγος, φτάνει στο κλειδί του καρκί
νου μετά από προσεκτική παρατήρηση του ψυχικού κό
σμου των ασθενών του πριν την καρκινογένεση. Ανακα
λύπτει έτσι μια βιοπαθητική αλληλουχία ψυχής-εγκεφάλου-σώματος που είναι και η υπεύθυνη του συμπτώμα
τος — πλέον του καρκίνου. Εκδιώκεται από μια σειρά
κλινικές και αντικαρκινικές μονάδες γιατί αρνείται να
εφαρμόσει κλασσικές μεθόδους «αργού θανάτου» ό
πως τα κυτταροστατικά και τις ακτινοβολίες. Τελικά
δημοσιεύει αυτό το βιβλίο το οποίο και μποϋκοτάρεται
στην Δ. Γερμανία. Εκτός από την διάγνωση και θεραπεία
της ασθένειας, στο βιβλίο σκιαγραφείται και η αδιεξοδική πορεία της σύγχρονης ιατρικής που υποστηρίζει δί
κην «ιερής αγελάδας» την τοπική εκδοχή και αιτιολογία
κάθε ασθένειας.

Κυκλοφ όρησε:
Μεθεόρτια αλλά όχι αργά
ΔΙΑΘΕΣΗ: τηλ. 64 63 738
-παρασκήνιο
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες
διοργανώνει διαγωνισμό με βάση τυπικά προσόντα και εξετάσεις για την
κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για μελλοντικές προσλήψεις

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Οι μεταφραστές αυτοί θα έχουν ως έργο να μεταφράζουΊ' στα ελληνικά
κείμενα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες των Κοινοτήτων από μία ή
περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων : γερμανική,
αγγλική, δανική, ισπανική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, ή πορτογαλική.
Κύριες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
□ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού
επιπέδου και να έχουν αποκτήσει δίπλωμα ή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει
την πλήρη πανεπιστημιακή τους κατάρτιση ή να έχουν επαγγελματική πείρα
ισότιμου επιπέδου ; □ Να έχουν τέλεια γνώση της ελληνικής γλώσσας, πολύ
καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον από
τις άλλες γλώσσες που αναψέρονται παραπάνω ; □ Να έχουν γεννηθεί μετά τις
31 Δεκεμβρίου 1951.
Επαγγελματική πείρα στη μετάφραση είναι επιθυμητή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο καθαρός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 257.200 δρχ προσαυξημένος, κατά
περίπτωση, με το επίδομα αποδημίας (16% του βασικού μισθού),τα επιδόματα
στέγης, τα οικογενειακά επιδόματα, κλπ.
Τόπος εργασίας : Βρυξέλλες.
Για να προμηθευτούν την προκήρυξη του διαγωνισμού και την υποχρεωτική
έντυπη αίτηση υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράψουν,
κατά προτίμηση σε ταχυρδρομικό δελτάριο, πριν από τις
25 Φεβρουάριου 1986 στην :
Υπηρεσία προσλήψεων, Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου,
Διαγωνισμός LA 287 rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles.
Πέρας της προθεσμίας αποστολής της επίσημης αίτησης υποψηφιότητας :
10 Μαρτίου 1986.
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Πώς
πέρασα
τα Χριστούγεννα
και το μήνυμά τους

προκοπή, που κι αυτα τα καημένα τα
όαχτυλίδια με κόπο μπαίνουν στα τίμια
δάχτυλά, δημιουργώντας έτσι ένα σύνο
λο, που θυμίζει λουκάνικα με σπαγγο.
Πράγματι όλες αυτές τις μέρες οι γυ
ναίκες επιτέθηκαν σε κάθε δωμάτιο και
εξολόθρευσαν κάθε βρωμιά: έπλυναν
τους τοίχους, τα ντουλάπια, τα ταβάνια,
τα κεραμίδια και άλλα. Μετά γυάλισαν
και έτριψαν τα πατώματα καλά καλά
(εμάς μας έπεσε λίγο και ο παπούς, και
η μαμά μου, είπε πως εμ βέβαια δε λέει
να κάτσει επιτέλους σε μια μεριά, κάθε
τρεις και λίγο τσουπ στο μέρος! κι ότι
είναι ν' απορεί κανείς τι βρίσκει και βγά
ζει συνέχεια κάτω απ' τα ντιβάνια και
πως θα την τρελλάνουμε όλοι εδώ
μέσα )

Από τη μηνιάτικη εφημερίδα της Κοζάνης
«Αγώνας για τη σοσιαλιστική αλλαγή» (αρ.
φύλλου 23, Γενάρης ’86) αναδημοσιεύουμε
το κείμενο που ακολουθεί και είναι, όπως
σημειώνεται έκθεση του μαθητή της Στ' τά
ξης Νεκτάριου Μασλάτα:

Εγώ τα Χριστούγεννα τα πέρασα πολύ
ωραία. Και το μήνυμά τους επίσης. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί όλα ήταν
πολύ καλά κι ευλαβικά και δεν είχαμε
και σχολείο και πήρα και πολλά ωραία
δώρα.
Ό πω ς ξέρουμε, τα Χριστούγεννα
γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστούλη,
που γεννήθηκε σε μια φτωχική σπηλιά
από φτωχικούς γονείς, που τον σκέπα
σαν με κάτι φτωχικά χορτάρια, γιατί εί
χε ψόφο κρύο. Ευτυχώς που είχαν και τα
φωτοστέφανο και δεν κρύωναν τα κεφά
λια τους. Από τότε οι άνθρωποι τα γιορ
τάζουν ολα αυτά κάθε χρονο κι όλοι ψω
νίζουν και χαίρονται που ήρθε ο Χρι
στός, για να σώσει τις αμαρτίες μας.
Εμείς στην πόλη μας όλα ήταν πολύ
χαρμόσυνα και εορταστικά. Ο κύριος
Δήμαρχος στόλισε και πάλι την πλατεία
με κάτι φά>τα που παριστάνουν ένα ανά
ποδο χωνάκι παγωτό, και με τη γνωστή
μας πια φάτνη —ξέρετε αυτή με τους
φοίνικες μέσα στα χιόνια και με το βο
σκό που ο αδελφός μου λέει ότι είναι σαν
τον Ηρακλή. Φέτος μάλιστα έβαλε και
φανάρια στην αγορά για να μαζεύονται
τα αυτοκίνητα, να κορνάρουν και να
χαίρονται. Είναι πολύ πλακατζής ο κύ
ριος Δήμαρχος! Εγώ πέρασα ως τώρα
43 φορές τις πιο πολλές με πράσινο κί εί
χε πολύ γούστο, που έτρεχα να μη με
πατήσουν τ' αυτοκίνητα. Τέρμα! Απ' ό
λες τις διακοσμήσεις τα φανάρια είναι η
πιο διασκεδαστική! Εγώ λέω να τ' αφή
σου ν για πάντα!
Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της
Αγάπης και της Καθαριότητας. Δεν ξέ
ρω τι γίνεται αλλού, αλλά στην πόλη
μας οι νοικοκυρές την τιμούν πολύ αυτή
τη δεύτερη Αγία! Το μαρτυρούν τα χι
λιάδες γαλαζιοκόκκινα χέρια που, α
λειμμένα με ATRIX πηγαίνουν το πρωί
της Πρώτης μέρας να εκκλησιαστούν,
κρατώντας ευλαβικά τη λουστρινένια
τσάντα: είναι τόσο φουσκωμένα από την
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Πολλές μαμάδες ξεκρέμασαν και έ
πλυναν και τις κουρτίνες επίσης. Εγώ κι
ο αδελφός μου διασκεδάσαμε παρα πο
λύ με τα γκόλιαβα παράθυρα, γιατί γυα
λιζόμασταν και πατούσαμε τη μύτη μας
και τη γλώσσα μας πάνω στα τζάμια και
ήταν πολύ αστείο, γιατί είχαν γεύση ΑΖΑΞ, που τα κάνει αόρατα. (Αν και εδώ
που τα λέμε, όταν τελειώσαμε αυτό το
παιχνίδι είχε αρχίσει να τσουρίζει η μα
μά μου, εμάς δεν μας φάνηκαν και πολύ
αόρατα).
Αλλά πιο πολύ διασκεδάσαμε όταν
περνούσε ο μπαμπάς μου τις κουρτίνες,
ανεβασμένος σε δύο καρέκλες μια μεγά
λη και μια μικρή, και η μαμά έπιανε τη
μικρή, γιατί κουνιόταν και ο μπαμπάς
μου τονίζοντας σαν τον άνθρωπο - αρά
χνη να φτάσει τα γαντζάκια και σιγομουρμούριζε Χριστουγεννιάτικα τροπά
ριά («Το Χριστό σου», «την Παναγία
σου» κι άλλα).
Εμείς ψωνίσαμε πολλά πράγματα,
και κυρίως η μαμά μου, που ξεφόρτωσε
51 σακκούλες σε 12 δρομολόγια. Η μαμα μου είναι πολύ εργατική. Σα μέλισ
σα. Έτσι, αν ερχόταν, ξαφνικά μια κα
τοχή, εμάς δε θα μας έλειπε τίποτα, που
είπε κι ο μπαμπάς μου: ούτε κεριά, ούτε
κρέμες για να ξεμπερδεύονται τα μαλ
λιά, ούτε σωληνάρια με ένα μαλακό τυρί
μέσα, ούτε ροζ χαρτιά υγείας, ούτε απο
σμητικό που ρουφάει τον καπνό, ούτε
πρασινάδα με κάτι κόκκινα μήλα, ούτε
τίποτα. Και να! Το βράδυ της παραμο
νής όλα πια ήταν έτοιμα για να γιορτά
σουμε τη γέννηση του Χριστούλη στη
φτωχική φάτνη, που είπαμε προηγουμένιυς.
Επιτέλους ξημέρωσε η πρώτη μέρα
τιυν Χριστουγέννων! Οι άντρες σηκώθη
καν κάπως αργά, σέρνοντας τις παντό
φλες τους, τα πόδια τους και γενικά όλο
τους το σώμα, πήγαν στην κουζίνα, έφα
γαν λίγα γιαπράκια και κάθισαν στην
τηλεόραση. Οι γυναίκες καθάρισαν τις
δακτυλιές και τις λάσπες που είχαν κά
νει τα παιδιά απ’ τα κάλαντα, έφαγαν
λίγα γιαπράκια και κάθισαν στην τηλεό
ραση. Τα παιδιά έφαγαν γιαπράκια βλέ
ποντας τηλεόραση. Έτσι όλο το πρωινό
κύλησε ειρηνικά από πολυθρόνα σε πο
λυθρόνα, με ενδιάμεσα δρομολόγια
στην κουζίνα και στο μέρος.
1ο απόγευμα οι μεγάλοι ήπιαν σουρυ;>τές, ρογκάλισαν, και μετά όλες οι οικο
γένειες φόρεσαν τα καινούργια τους και
έκαναν μερικές επισκέψεις. Εμείς πήγα
με στη γιαγιά μας, που ήταν και οι άλλοι
θείοι και θείες μου, καθώς και τα ξαδέλφια μου, αλλά δεν κάναμε τίποτα, γιατί
η μαμά μας είπε να μη σβαρνιζόματε, να
μην πηδάμε, να μην τρέχουμε και να μην

παλεύουμε γιατί εχουμε τα καλα μας και
είναι κρίμα απ' το Θεό, τόσα λεφτά. Ύ
στερα η γιαγιά μας κέρασε από τα δικά
της γιαπράκια και μας είπε να προσέ
χουμε να μη στάξουμε στο χαλί, να μην
πιάνουμε τον τοίχο, τις πόρτες, τις
κουρτίνες, το δέντρο, τα τραπέζια, τις
καρέκλες γιατί της είχαν βγει τα χέρια
να τα καθαρίσει!
Καθήσαμε λοιπόν και εμείς και ακούγαμε τους μεγάλους που μιλούσαν για
διάφορα πράγματα: Για τα γιαπράκια
-α ν έγιναν καλά φέτος και πόσα είχαν
φάει οι άντρες —για τους γάμους που εί
χαν να παν τη Δεύτερη μέρα για την
κούραση που τράβηξαν και τις παράδες
που έφυγαν αλλά τι να κάνουν, άνθρω
ποι είναι, όλα χρειάζονται, μέρες που
ναι, και περισσότερο για τα παιδιά, για
να χαίρονται!
Γότε κατάλαβα, επιτέλους, ότι όλα
αυτα, το καθάρισμα, το γυάλισμα, οι
σακκούλες, οι κάρτες, τα κουρέματα,
τα γιαπράκια, τα ψητά, τα κρασιά, τα
ρογκαλίσματα, όλα, ΟΔΑ είχαν γίνει
για μας τα παιδιά!
Είμαστε λοιπόν, πολύ τυχεροί!
Νεκτάριος Μασλάτας
Σ.Σ. Σύμφωνα με σημείωση της εφημερί
δας «Αγώνας» ο δάσκαλος σημείωσε κάτω
από την έκθεση:

Αρκετά Καλή!
Ι.πρεπε να γράψεις περισσότερα για το
μήνυμα.

Π ολιτικός
τουρισμός
«Αναρχικός: Ένας μύθος σύγχρονης
καταδίωξης» τιτλοφορείται το κύριο άρ
θρο του Τετάρτου του Ιανουάριου 1986
(τχ. 9, σ. 3), που κλείνει με τα αρχικά
του εκδότη-διευθυντή Μάνου Χατζιδάκι.
Ευκρινής ο τίτλος (μολονότι γλωσσι
κά ασυνάρτητος) και διάφανο το περιε
χόμενο, που μπορεί να συνοψιστεί- ως ε
ξής: αποδιοπομπαίος τράγος στη σημε
ρινή κοινωνία είναι ο «αναρχικός», ό
πως ακριβώς ήταν λίγα χρόνια πριν ο
«κομμουνιστής» —ενώ η εκάστοτε ετι
κέτα επιχειρούσε και επιχειρεί να αθροί
σει αδιακρίτως όλους τους μη ημετέρους και άρα εναντίους της εκάστοτε ε
ξουσίας.
Αυτή είναι η κύριά ιδέα του άρθρου,
και ελπίζω να μην τη σχηματοποίησα
παραμορφιοτικά, αφού μάλιστα την
προσυπογράφω ανεπιφύλακτα.
Αλλά, υπάρχει και «αλλά»: στον τρό
πο, στη γλώσσα, στην ιδεολογία δηλαδή
που υπόκειται στην αρκετά κοινότοπη,
άλλωστε, διαπίστωση- στα στοιχεία δη
λαδή που διαφοροποιούν το τουριστικό
ενδιαφέρον, στην καλύτερη περίπτωση,
τη δημαγωγία στη χειρότερη, από την
πολιτική ανάλυση και σκέψη.
Ας παρακολουθήσουμε την πορεία,

και κυρίως τα μέσα της σκέψης του Μά
νου Χατζιδάκι (οι πλαγιογραφήσεις, δι
κές μου, μαζί και δυο τρεις παρενθέσειςτα αραια, του Μ.Χ.):
<<Οι εφημερίδες και οι άμυαλοι κι α
μόρφωτοι δημοσιογράφοι της συμπολί
τευσης και της αντιπολίτευσης πέτυχαν
(...) να δημιουργηθεί έντεχνα η κατάλ
ληλη σύγχυση, ώστε ο εξωκομματικός
κι ανένταχτος νέος του τοπου μας να
συγχέεται σκόπιμα με τους αλήτες - μάγ
κες, που έχουν μόνο στοχο να κατα
στρέφουν, vu θορυβούν και να προβάλ
λουν β ί σ ι α τον άρρωστο εαυτό
τους».
Έτσι αρχίζει το άρθρο, με αυ^τές τις ηθικολογικού και παρακοινωνιολογικού
τύπου «έννοιες»: άμυαλοι κι αμόρφωτοι,
αλήτες και μάγκες και άρρωστοι: Ξινισμένα μούτρα και υψωμένο δάχτυλο κατηχητού ως έκφραση της πολιτικής (εί
ναι τάχα;) διαφωνίας και αντίθεσης.
«Αυτή η σύγχυση» συνεχίζει «ευνοεί:
»Την κυβέρνηση —την κ ά θ ε κυ
βέρνηση— που φοβάται αντιδράσεις α
πό μη εντεταγμένους σε κομματικές α
γέλες (εξ ορισμού) νέους —διότι βέβαια
οι νέτοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να τιθα
σευτούν από τυχόν συμφωνίες ή. επιτευχθέντες συμβιβασμούς επί ανωτάτου ε
πιπέδου.
»Ευνοεί τα διάσημα πλέον ΜΕΑ ΜΑΤ (...) που συλλαμβάνουν με μεγαλύ
τερη ευκολία τον ανύποπτο νέο που δια
μαρτύρεται απ’ ό,τι τον ικανό σε άμυνα
αλήτη που διαφεύγει. Θα σας έχει τυχει
(...) να διαπιστώσετε (...) με πόση ευκο
λία αλλά και μίσος δέρνεται απάνθρωπα
και κακοποιείται ώσπου να μπει στην

κλούβα (...), ενώ την ίδια στιγμή αυτός
που ρίχνει πέτρες ή που σπάζει τζάμια
καταστημάτων διαφεύγει επιδέξια και
ανενόχλητα. Ύποπτα ανενόχλητα πολ
λές φορές».
Εδώ ας αμυνθούν μόνοι τους, απέναν
τι στην προστασία που τους παρέχεται,
οι «ανύποπτοι νέοι» (που —ε, καλά—
«διαμαρτύρονται» )το ίδιο και όσοι ρί
χνουν πέτρες, που εξεταζόμενοι ευρίσκονται «άρρωστοι», και διαχωρίζονται
έτσι από το σώμα των υγιών ανύποπτων
—για να μπορούμε να τους αγαπούμε
αυτούς1. Και καταγγέλλονται σαν προ
βοκάτορες.
Κάνεις βεβαίως δεν αμφισβητεί οτι υ
πάρχουν πάντοτε και προβοκάτορες: λί
γοι όμως, μες στους πολλούς που ρί
χνουν πέτρες, οσο κι αν δεν μας αρέσει,
κ. Χατζιδάκι —και όντως δεν μας αρέ
σει. Από εδω όμως θα αρχίσει η ανάλυ
σή μας και η συζήτηση, αφού δηλαδή
δεχτούμε την καινούρια (;) αυτή πραγ
ματικότητα, πως σήμερα ρίχνουν πέ
τρες και σπάζουν και τζάμια καταστη
μάτων.
Αλλά αυτήν τη συζήτηση δεν νοείται
να την κάνουμε με τον κ. Χατζιδάκι. Εί
ναι ήδη φανερό το γιατί, θα φανεί και
στη συνεχεία του άρθρου του. .
Διαβάζαμε λοιπόν ποιους ευνοεί η
σύγχυση. Ευνοεί ακόμη «τη μικρή νοη
μοσύνη και την εύκολη δουλοπρεπη (;)
συμπεριφορά των "αγανακτισμένων"
πολιτών», που «έχουν μάθει οι άμοιροι,
χρόνια τώρα, στην επιδεικτική δοκιμα
σία (;) των οργάνων τάξεως, ευρισκόμε
νοι κάτω απ' το αθεράπευτο σύμπλεγμα
τού ε μ ε ί ς ο ι ν ό μ ι μ ο ι ! Σχεδόν

μό ,μη ασθένεια των υπανάπτυκτων
συμπατριωτών μας» κτλ. κτλ.
«Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως
στην Ελλάδα ανέκαθεν επεδιώκετο ο ευ
νουχισμός των νέων για να μπορούν οι υ
πόλοιποι συμβιβασμένοι —ο "λαός" —
να κοιμούνται ήσυχα!»
Ας αφήσουμε και πάλι αυτή,την κοινωνιολογια, που θα έχει στερήσει τον ύ
πνο του κ. Φιλία, και αςασοβαρευτούμε:
Δεν νοείται λοιπόν συζήτηση πάνω σε
θέματα που εμάς μας αφορούν, προφα
νώς, με διαφορετικό τρόπο, και πάντως
όχι με τουριστικούς, όπως είπαμε, ό
ρους. Ορους που δηλώνονται άλλωστε
ρητά και κατ’ επανάληψη. Και επιπλέον
αυτάρεσκα. Υπεράνω πάντα και εκτός.
Αφού ο αισθητισμός στη θέση της πολι
τικής αντίρρησης και ο σκανδαλισμός
στη θέση της πολιτικής ανάλυσης. Και
μαζί αλαζονεία και πρόκληση. Στοιχεία
που τεκμηριώνουν καθεαυτά τον αντι
δραστικό χαρακτήρα της σκέψης του
Μ. Χαιζιδάκι2. Αυτά —προσοχή— και
μόνον αυτά, και όχι η δηλωμένη ιδεολο
γική και κομματική του τοποθέτηση.
Αυτά που παγιδεύουν, εξαιτίας της χαρι
σματικής πηγής απ' όπου προέρχονται,
και φαλκιδεύουν, εξαιτίας των μέσων με
τα οποία εκφέρονται: λαϊκισμό, εν
προκειμένω·1, και δημαγωγία. Γι' αυτό,
έστω και μόνο γι' αυτό επικίνδυνα. Και
επειδή η έπαρση γεννά την έπαρση. Και
επειδή παλιοί και τωρινοί μας φίλοι...
Προς τους οποίους απευθύνονται οι σκέ
ψεις αυτές. Γιατί μ' αυτούς πρέπει να γί
νει η συζήτηση· με τον κ. Χατζιδάκι δια
φωνούμε, και πρέπει, φαίνεται, να δια
φωνούμε, ακόμη και όταν συμφωνούμε.
Ιϊάννης Η. Χάρης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

την αναγωγή πολιτικών προβλημάτων σε ζή
τημα αισθητικής· την αλαζονική και συχνά
ρατσιστική γλώσσα στη θέση της σκληρής
κριτικής.
Τα τεύχη του Τετάρτου που ακολούθησαν
επιβεβαίωσαν τις διαπιστώσεις εκείνες. Στα
«Γεγονότα εθνικού περιεχομένου», «επιλογή
και σχολιασμός Μάνου Χατζιδάκι», έχουμε
μια σύνοψη των κύριων χαρακτηριστικών τα
οποία καταγράψαμε —και στο τι επιλέγει να
σχολιάσει ο Μ. X. και στο πώς. Εδώ θα στα
θούμε στο πώς, συμπληρωματικά στο κύριο
άρθρο του που μας απασχόλησε· στο πώς δη
λαδή ο σχολιασμός σφραγίζεται (ή μάλλον ο
ρίζεται) από το ύφος του μικροαστού που
σκανδαλίζεται και, προκειμένου να κρίνει
και να αναλύσει, σκανδαλίζει: σε θέματα ό
πως η ρατσιστική κυβέρνηση της Ν. Αφρι
κής, η ασυδοσία της αστυνομίας κτλ. απαν
τά η ίδια γλώσσα που ανακατεύει καλλιτεχνι
κά κ.ά. κουτσομπολιά («η συμπλεγματική
κυρία που διευθύνει πρόσφατα την "καλλιτε
χνική" σελίδα των Νέων», τχ. 5, σ. 3Γ «οι
συμπλεγματικοί μέτριοι», τχ. 9, σ. 36).
Ακολουθεί πρόχειρο απάνθισμα (σε παρέν
θεση ο αρ. τεύχους και σελίδας· υπογραμμί
ζω εγώ —τα κεφαλαία του Μ.Χ.):
«Τα κτήνη!» οι νοτιοαφρικανοί ρατσιστές

(7, 29)· και «κτήνη», «ανθρωπόμορφα ζώα»,
«τα ανθρωπόμορφα αυτά κτήνη της Ασφα
λείας Ηρακλείου» (8,28)· και «βρωμερά υπο
κείμενα» οι λογής πράκτορες (8, 31)· ενώ «η
πιο χυδαία τάξη εργαζομένων», η «κατηγο
ρία των κίτρινων ζώων», οι ταξιτζήδες δηλα
δή, που «έχουν το θράσος ν’ απεργούν και να
ζητάν αυξήσεις» (6, 32), «οι κίτρινοι αλήτες»
με τή «ρυπαρή κι αντικοινωνική τους παρου
σία» (8, 28), τα μέλη «του ειδεχθούς αυτού α
νεξέλεγκτου κλάδου» (8, 31)· ακόμη «Ποιος
επιτέλους θ' αποφασίσει να στείλει ελαφρώς
στον διάβολο τον ΣΕΗ και τους παρεμφερείς
συλλόγους, (...) με τις άθλιες, αντιπαθείς και
αντικαλλιτεχνικές διεκδικήσεις τους. ΚΑ
ΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΣΕΗ ΣΤΗΝ Υ
ΠΟΥΡΓΌ! Εκεί φτάσαμε με το ν’ ανεχόμα
στε όλους αυτούς τους ατάλαντους εργατοπα
τέρες (...). Κι έτσι φτάσαμε στα όρια του γε
λοίου που μας εκθέτουν σε κάθε ξένο σκηνο
θέτη που έρχεται να εργαστεί στον τόπο μας»
(7, 28). Και πλήθος άλλα τς τς τς!
3. Ενδιαφέρον επίσης έχει να παρατηρήσει
κανείς πώς ο (διακηρυγμένος) αισθητισμός,
όταν τεθεί στην υπηρεσία παραπολιτικών και
άλλων σκοπιμοτήτων, γίνεται, ίσως ερήμην
του υποκειμένου, λαϊκισμός (η εκδίκηση της
πολιτικής;).

1. «Είμαι μαζί σας. Και σας αγαπώ» κατέ
ληγε άλλο κύριο άρθρο του Μ. Χατζιδάκι, με
θέμα του τους «νεαρούς των Εξαρχέίων, τους
αναρχικούς» και αφορμή την κατάληψη του
Χημείου («Μια μοβ σκιά Μαΐου», Το Τέταρτο
2, Ιούνιος 1985, σ. 3). Κι όμως, πέτρες έρι
χναν και εκείνα τα παιδιά, κ. Χατζιδάκι, και,
άκουσον άκουσον, μολότοφ. (Αλλάζει, φαί
νεται, κατά εποχή η χρήση της πέτρας, για
να στηρίξει —νά τη— τη δημαγωγία).
2. 'Εχουμε.ξανααναφερθεί στον αντιδραστι
κό χαρακτήρα του σκανδάλου και της πρό
κλησης, όταν μάλιστα χρησιμοποιούνται
σαν πολιτικό εργαλείο, και τον αυτόχρημα
αντιδραστικό χαρακτήρα της αλαζονείας ως
κώδικα πολιτικής συμπεριφοράς· βλ. κα\Αντί Β' 289, 17.5.1985, «Ξεφυλλίζοντας το Τέ
ταρτο: Παρεξηγήσεις και ψευδωνυμίες», σ.
50-51, όπου και τα γενικότερα στοιχεία που
σύνέθεταν το ιδεολογικό πρόσωπο του και
νούργιου περιοδικού - καθρέφτη του προσώ
που του εκδότη - διευθυντή του: την πολιτική
ανεξιθρησκία (και τη συνακόλουθη νοθεία
κριτηρίων) με το πρόσχημα της πολυφωνίας·
την πρόκληση, όπως είπαμε και παραπάνω,
σαν υποκατάστατο του ανατρεπτικού λόγου-
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του Δ. Δημητράκου

Αν δεν υπήρχε ο Χάρρυ Κλυνν, θα ήταν α
ναγκαίο να τον εφεύρουμε. Όποιος αμφι
βάλλει, δεν έχει παρά ν’ ακούσει τον τε
λευταίο του δίσκο1. Δεν θέλω να πω μ’ αυ
τό ότι ο Χάρρυ Κλυνν (Βασ. Τριανταφυλλίδης), καταξιώνεται με το δίσκο αυτόν, σαν
πολυτάλαντος καλλιτέχνης, εφόσον ήταν
ήδη καταξιωμένος πολύ νωρίτερα. Καθιε
ρώνεται όμως σαν φυσιογνωμία εθνικής
συναίνεσής όπως θα προσπαθήσω να δεί
ξω σ’ αυτό που ακολουθεί.
1. Η καθολικότητα της αποδοχής
του Χάρρυ Κλυνν

Ο Χάρρυ Κλυνν είναι αποδεκτός σε όλα
τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις ηλι
κίες, σε τουλάχιστον δύο φύλα, σε γραμ
ματιζούμενους και μη, σε συντηρητικούς,
φιλελεύθερους, προοδευτικούς, και επα
ναστάτες. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι
δεν έχει και «εχθρούς». Ορισμένοι δεν υ
ποφέρουν τη βωμολοχία του. Άλλοι δεν
του συγχωρούν τον «άσεμνο» τρόπο με
τον οποίο γκρεμίζει τα είδωλα, ιδίως όταν
είναι πολιτικά. Η παρωδία της ρητορικής
τεχνοτροπίας και η εις άτοπον αναγωγή
του πολιτικού μηνύματος του Προέδρου
γνωστού κόμματος της Αριστεράς έχει
προκαλέσει αντιπάθειες και από εκείνη
την πλευρά. Επιπλέον, η τηλεόραση φαί
νεται να μην τον πολυσυμπαθεί εφόσον
δεν του επιτρέπει να διαφημίσει τον και
νούργιο του δίσκο παρά μόνον με τον όρο
να αποκρύπτεται ο τίτλος του (!).
Με άλλα λόγια ο Χάρρυ Κλυνν δεν προκαλεί μόνο θετικές αλλά και αρνητικές αν
τιδράσεις και επομένως η «συναίνεση»
πάνω στη δημιουργία και την προσωπικό
τητά του δεν είναι ταυτόσημη με μια από
λυτη ομοφωνία. Δεν παύει όμως να είναι
1. Έθνος Ανάδελφον. Polygram. Κυκλοφορεί
και σε κασέτα με τον ίδιο τίτλο και διαφημίζεται
(αραιά και που) από την TV χωρίς τον τίτλο αυτό.
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εντυπωσιακά μεγάλη. Και δεν νομίζω να
υπάρχει άτομο ή αρχή στον τόπο μας που
να αποσπά το βαθμό επιδοκιμασίας που α
πολαμβάνει ο καλλιτέχνης αυτός.
Αν αυτή η διαπίστωση είναι ορθή —και
δεν αποκλείεται να είναι λανθασμένη, τό
τε έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικά
παράδοξο φαινόμενο γενικής συναίνεσης
γύρω από ένα άτομο, την τέχνη του και τα
μηνύματά του, τη στιγμή που στον τόπο
μας επικρατεί ριζική διαφωνία ανάμεσα
στους πολίτες του πάνω σε οποιοδήποτε
θέμα: από τον τρόπο με τον οποίο οφείλει
κανείς να ερμηνεύει το Σύνταγμα, τη δη
μοκρατία και το εθνικό συμφέρον, έως την
αντίληψη ως προς την τέλεια ποδοσφαιρι
κή ομάδα (ρα), το ιδανικό ζεϊμπέκικο, το υ
πέρτατο σκυλάδικο.
Ο Χάρρυ Κλυνν σαν σύμβολο εθνικής
συναίνεσης στέκεται πάνω από τις διαφω
νίες αυτές και πετυχαίνει εκείνο που πέτυ
χε για μεγάλο διάστημα ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής στο πολιτικό επίπεδο. Ο πα
ραλληλισμός γίνεται, όχι για να συγκριθούν οι δύο τόσο διαφορετικές μεταξύ
τους προσωπικότητες αλλά για να τονι
στεί ότι οι διαφωνίες που κυριαρχούν επι
τρέπουν παρ’ όλα αυτά υπό ορισμένες
συνθήκες τη διαμόρφωση κάποιου μέτρου
εθνικής συναίνεσης. Αυτό βέβαια, πετυχαίνεται πολύ σπάνια. Το κοινό που έχει ο
μακεδόνας πολιτικός με τον καλαμαριώτη
καλλιτέχνη, είναι ότι απόσπασαν την υπο
στήριξη, δηλαδή την ενεργητική συναίνε
ση του νεοέλληνα χωρίς να τον χαϊδέ
ψουν και ότι κατάκτησαν το «ρυθμό» του
—στο βαθμό που μπορεί να κατακτηθεί—
χρησιμοποιώντας περισσότερο ζόρι από
κολακεία.
Ο Χάρρυ Κλυνν σαν κριτικός
του νεοελληνικού πολιτισμού

Συγκεκριμένα ο Χάρρυ Κλυνν περιλαμ
βάνεται στην ομάδα των συγχρόνων κριτι
κών που έχουν καταγγείλλει την τάση του
νεοέλληνα να αποδίδει τις αιτίες της α
θλιότητάς του σε εξωτερικούς παράγον
τες, παραιτούμενος από οποιαδήποτε δι
κή του ευθύνη και μη αναγνωρίζοντας την
ανάγκη αυτοκριτικής. Θες τα «τετρακόσια
χρόνια τουρκοκρατίας», θες η «ξενοκίνη
τη κομμουνιστική επιβουλή», ή «το ΝΑΤΟ
και οι Αμερικανοί» πάντα κάποιος άλλος

ευθύνεται για τα δεινά μας.
Αντίθετα, όμως, από τους συγγραφείς
και δημοσιογράφους που έχουν επανει
λημμένα καταγγείλλει αυτήν την τάση, ο
Χάρρυ Κλυνν δεν αρκείται σ’ αυτήν την
καταγγελία. Με την τέχνη του δείχνει, α
ψηφώντας πρόσωπα και θεσμούς, τους
μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ο
Έλληνας αποκοιμίζεται στις ψευδαισθή
σεις του. Καταφέρνει, έτσι, να απομυθο
ποιεί με πειστικότητα —και σ’ αυτό διαφέ
ρει όχι μόνο από όλους τους άλλους επι
κριτές του νεοέλληνα σαν ασυνείδητου
δημιουργού των περιστάσεων των οποίων
νομίζει ότι είναι θύμα, αλλά και από τους
μεγάλους σατιρικούς προκατόχους του:
τον Δημήτρη Ψαθά και τον Μέντη Μποστατζόγλου.
Οι τελευταίοι έπαιξαν κι εκείνοι σημαν
τικό απομυθοποιητικό ρόλο στην εποχή
τους σαρκάζοντας τη συνύπαρξη της πο
λιτιστικής (και εν μέρει πολιτικής) αθλιό
τητας στην Ελλάδα με διάφορες μορφές
σνομπισμού και κοινωνικής πλαστοπροσωπείας. Αλλά η καταγγελία αυτή εισπράττεται άνετα από τη στιγμή που
στρέφεται προς κάποιον άλλον από μας.
Η επίκληση συναίνεσης του κοινού γίνε
ται με τη βεβαιότητα ότι κάποιος άλλος α
πό μας είναι καταγέλαστος. Εμείς στους
οποίους απευθύνεται το σκίτσο ή η κωμω
δία των δύο αυτών μεγάλων σατιρικών
του καιρού τους, είμαστε σε θέση να ξέ
ρουμε, υποτίθεται, ότι δεν είμαστε σνομπ
και ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους
φενακισμούς που συναντάμε κατά και
ρούς στον τόπο μας. Η μαντάμ Σουσού
δεν είναι καθόλου σαν κι εμάς, ούτε απευ
θύνονται οι ασύντακτες αλλά

2. Την αλήθεια αυτή είχε τονίσει ο Ν. Πουλαντζάς σ’ ένα κατά τα άλλα αμφιλεγόμενο άρθρο
του. Βλ. Ν. Πουλαντζά: «Διανοούμενε ποιος εί
σαι;» «Νέαι! 17 και 18 Αυγούστου 1978.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χάρρυ Κλυνν εί
ναι ριζοσπαστικότερος ή βαθύτερος σαν
κριτικός της κοινωνίας μας συγκριτικά με
τους διανοούμενούς μας. Η επιτυχία του
δεν συνίσταται ούτε σε μια υποτιθέμενη
βαθύτητα, ούτε σε μεγαλύτερο θάρρος
στην άσκηση της κριτικής του, αλλά στο
γεγονός ότι αποσπά την αποδοχή του μη
νύματος του, παρά το γεγονός ότι μας
μειώνει και μας πληγώνει χωρίς να προ
σφέρει κανένα είδος καταπραϋντικού.
Η ανατομία της επιτυχίας
του Χάρρυ Κλυνν

Η επιτυχία του Χάρρυ Κλυνν οφείλεται
στον συνδυασμό πολλών συντελεστών,
και πριν απ’ όλα στον αναμφισβήτητο τα
λέντο του που ο γράφων είχε την ευκαιρία
να διαπιστώσει για πρώτη φορά κατά τη
διάρκεια της θητείας του στο Γουδί πριν
από αρκετά χρόνια. Δεν πρέπει, επίσης,
να ξεχνάμε τη σημασία της καλά επιλεγ
μένης και ενορχηστρωμένης μουσικής και
ενός πολύ πετυχημένου διαλόγου. Η ση
μασία του τελευταίου δεν μπορεί να υπερ
βληθεί —και εδώ η συνδρομή του Καλαμίτση και του Κακουλίδη με τους οποίους
συνεργάζεται στον τομέα αυτό ο Χάρρυ
Κλυνν είναι αποφασιστική, τόσο για το αν
τί - ελιτίστικο γράψιμό τους, όσο και για τη
μεταδοτικότητα που έχουν στην εκφορά
διαφορετικών μορφών γλωσσικής υποκουλτούρας. Αυτό όμως δείχνει πως και ο
ίδιος ο Χάρρυ Κλυνν έχει βαθύ αισθητή
ριο της ελληνικής γλώσσας —ίσως εφά
μιλλο του Μποστ:
«Φέρε μας και τα πρώτα, δύο σπέσιαλ,
τρία έμφυαλωμένα, φρούτα, ξηρούς καρ
ποί...» λέει ο «Βασίλης» στον «μαιτρ» με το
ανάλογο ύφος.
Η χρήση της ονομαστικής αντί της αι
τιατικής για το αντικείμενο μιας πρότασης
είναι κοινότατο φαινόμενο στον προφορι
κό λόγο που μετέρχεται (ή, έστω, ανέχε
ται) ο μέσος Έλληνας, ο οποίος πάει συ
χνότερα στην Οδός Ακαδημίας από την Ο
δό Ακαδημίας και ακόμη συχνότερα στην
Οδός Ερμού και ουδέποτε στην οδό Ερμή
όπως κανονικά θα ευχόταν ο λόγιος δημο
τικιστής.
Ο Χάρρυ Κλυνν αντιλαμβάνεται τον
γλωσσικό κυκεώνα στον οποίο έχουν
μπλεχτεί οι σημερινοί Έλληνες, μεγάλοι
και μικροί ενώ συγχρόνως ειρωνεύεται
την εσωστρεφή ενασχόληση της διανόη
σής μας με τη γλώσσα, τον πλούτο της, τη
μοναδικότητά της κτλ. Στο μεταξύ ο μέ
σος Έλληνας ζητάει από τον σερβιτόρο
να του φέρει ξηρούς καρποί, από τον υ
δραυλικό του να τον επισκευάσει τη σω
λήνα, και χειρίζεται μία και μοναδική λέξη
αποτεινόμενος είτε φιλικά είτε εχθρικά
στον άρρενα συνάνθρωπό του, η οποία έ
χει καταντήσει «εθνική προσφώνηση» κα
τά τον επιτυχημένο χαρακτηρισμό του κ.
Λάμψα.
«Δουλεύει (το μικρόφωνο), ρε μ...;»
(«Γλώσσα, ο εθνικός μας πλούτος») ρω
τάει ο ένας τον άλλλον τη στιγμή που ο
καθηγητής της γλωσσολογίας εξαιρεί την
ελληνική γλώσσα για τον πλούτο και την
ομορφιά της.

_____

φράσεις του Πειναλέοντος σε μας αλλά
σε άλλους. Δεν κρινόμαστε εμείς όταν
βλέπουμε τον Πειναλέοντα να «βγάζει τη
γλώσσα του καί να χάνει την θέσιν του»
παρά τω Σάχη, ούτε όταν φιλεύσπλαχνες
κυρίες του καλού κόσμου ασχολούνται με
την διανομή βιβλιαρίων «απόρων κορασίς», ούτε ακόμα όταν η Μαντάμ Σουσού
αγοράζει δύο αστακούς —τον ένα για να
τον φάει και τον άλλον για να τον πετάξει
στα σκουπίδια. Ο σνομπισμός και η ανοη
σία εξορκίζονται χωρίς να θιγούμε εμείς.
Γελάμε και συγχρόνως δεχόμαστε το καθησυχαστικό μήνυμα ότι ο σαρκασμός δεν
απευθύνεται σε μας ή κάτι δικό μας.
Με τον Χάρρυ Κλυνν εξαφανίζεται αυ
τός ο εφησυχασμός —ή περιορίζεται στο
ελάχιστο. Η ειρωνεία του δεν έχει σαν
στόχο της τις σουσουδίζουσες κυρίες που
πάνε στο Ηρώδειο από τις οποίες μπορού
με εύκολα να αποσυνδεθούμε φαντασιακά, αλλά στο «Βασίλη», ένα σύγχρονο λε
βέντη, ασίκη, ξενύχτη και χουβαρντά, που
για πλείστους Έλληνες αποτελεί ένα ανο
μολόγητο ιδανικό, αφαιρέσεως νεν°μένης της αγραμματοσύνης του. Άλλωστε
δεν διακωμωδείται τόσο η άγνοια των πο
λιτιστικών πραγμάτων από το «Βασίλη»
στο σκετς αυτό («Πολιτιστική Πρωτεύου
σα του Βασίλη») όσο η αυταρέσκειά του
και η ογκολιθική του αυτοπεποίθηση. Αυ
τό όμως είναι κάτι στο οποίο αναγνωρί
ζουμε, αν όχι τον ατομικό μας εαυτό, πάν
τως ένα συλλογικό ιδεότυπο που καταξιώ
νεται στον τόπο μας: ο βαλκανικός ma
cho, ο Βασίλης «πρώτο όνομα στη νύχτα».
Η διακωμώδηση αυτή μας αγγίζει σε
βάθος διότι είμαστε όλοι συνεργοί στην
καταξίωση του Βασίλη. Η τέχνη του Χάρ
ρυ Κλυνν μας αναγκάζει να το δεχθούμε:
ο Βασίλης —όπως παλιότερα ο ήρωας
του «Δοξάστε με»— είναι λίγο πολύ όλοι
μας, εφόσον «περνάει» το πρότυπο που
αντιπροσωπεύει. Εξωθούμαστε έτσι στη
συλλογική μας αυτό - διακωμώδηση γε
λώντας με το «Βασίλη», πράγμα που δια
φοροποιεί τον Χάρρυ Κλυνν από τους με
γάλους σατιρικούς προκατόχους του. Επι
πλέον, η κριτική λειτουργία της τέχνης
του είναι αποτελεσματικότερη από τις
«λόγιες» κριτικές του νεοέλληνα, διότι η
σάτιρα όταν είναι καλή είναι πάντα η κατα
λυτικότερη κριτική, ίσως διότι αναγκάζει
την αυλή της εξουσίας να μεταβληθεί σε
δημόσιο χώρο του πνεύματος: το γέλιο
που προκαλεί αποτελεί μια αδιάψευστη
μαρτυρία που ο αυλικός —υπηρέτης της
εξουσί
ας — δεν μπορεί να σταματήσει. (Κάτι ξέ
ρει ο φιλόσοφος L. .Kolakowski που αντιπαραθέτει τον γελωτοποιό στον αυλικό).
Οι «λόγιες» κριτικές του νεοέλληνα είτε
καταγγέλλουν τις αξίες και τις πράξεις
στο όνομα μιας ανώτερης πολιτικής, ιδεο
λογικής ή ηθικής εξουσίας2, είτε περιγρά
φουν ττ\ δυστυχία του, παραθέτοντας για
παρηγοριά τόσες γλυκερές νότες ώστε η
κριτική τους λειτουργία να εκμηδενίζεται.

Και εδώ λειτουργεί στην εντέλεια η α
πομυθοποιητική τεχνική του Χάρρυ
Κλυνν, που συνίσταται σε μία «ανοιχτή
διαδικασία» κατεδάφισης στην οποία ο θε
ατής γίνεται συνεργός. Ο Χάρρυ Κλυνν
μοιάζει μ’ έναν ταχυδακτυλουργό που α
φήνει επίτηδες να προδοθεί μέσα από
«κακότεχνα» τερτίπια που χρησιμοποιεί.
Με τον τρόπο αυτό «ξεμπροστιάζεται» και
ο ταχυδακτυλουργός εκείνος που χρησι
μοποιεί έντεχνα, χωρίς να τα αποκαλύ
πτει, τα ίδια τεχνάσματα.
Αλλά και εδώ ο θεατής, αναγνωρίζον
τας το μηχανισμό μέσα από τον οποίο ο ί
διος έπεσε σε πλάνη, εμφανίζεται μειωμέ
νος στον εαυτό του και αν και εξαπατημένος, εν τούτοις ικανοποιημένος όπως ο ή
ρωας του Μολιέρου: απατημένος, δαρμένος και ικανοποιημένος. Υποχρεώνεται το
κοινό να αναγνωρίσει ότι έπεσε θύμα της
αυταπάτης του παρακολουθώντας την α
ναπαράσταση του τρόπου παραγωγής αυ
τής της αυταπάτης. Τα πονηρεύματα του
δημόσιου ρήτορα, οι αγυρτείες των πολι
τικών θαυματοποιών, κοινωνικών αναμορ
φωτών, εκπαιδευτικών τορεαντόρ και οι
κονομικών τρακαντόρ εκτίθενται στην κοι
νή θέα. Με τον τρόπο αυτό όμως, προδίδε31
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ται η δική μας ευπιστία και ξεμοντάρονται
οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους ε
μείς πέφτουμε θύματα της πλάνης μας.
(«Κ αλοσυνά τες νοικοκυρές», «Πρες
Ρουμ», «Η Ψώγερς παρουσιάζει» κ.ά.).
Οδηγούμαστε έτσι στην αποδοχή της
συνενοχής μας στη διαιώνιση της ανοη
σίας, της απάτης, της υπανάπτυξης, με
δυο λόγια της «Βαλκανικότητας» μας, και
μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά: ο Χάρρυ
Κλυνν δεν προσφέρει γλυκερές ανοησίες
σαν επιδόρπιο στην κριτική του σύγχρο
νου Έλληνα για τη δυστυχία του να είναι
αυτό που είναι. «Πατρίδα μου, Καρκατσουλιό» αναφωνεί και υπενθυμίζει στο α
νάδελφο έθνος μας το μέγεθος και το αί
σχος της αυταπάτης του.
Η αυταπάτη του Έλληνα βρίσκεται
στην καταναλωτική νοοτροπία του. Αλλά
ο Χάρρυ Κλυνν δεν αρκείται στην καταγ
γελία της «ιδεολογίας» του καταναλωτι
σμού. Κοροϊδεύει την πενιχρότητα των
καταναλωτικών του ιδανικών, είτε πάει ο
Έλληνας στο Λονδίνο για να ψωνίσει ρού
χα είτε «επιμένει ελληνικά», είτε θέλει
δύο βίντεο, είτε ακόμα ονειρεύεται... ιδιω
τικά αεροπλάνα. Ο λόγος για την υιοθέτη
ση αυτής της τακτικής εκ μέρους του Χάρ
ρυ Κλυνν για να δείξει αυτό που θέλει εί
ναι απλός.
Ξέρει ότι το αυτί του Έλληνα δεν ιδρώ
νει με το να του πουν ότι ο καταναλωτι
σμός του αντίκειται προς την πρέπουσα
συμπεριφορά, και την ιδεολογία της μό
δας. Η απληστεία του είναι και καμάρι του
και δεν τη διατηρεί εν κρυπτώ και παραβύστω αλλά, αντίθετα, την επιδεικνύει εν
πομπή και πανηγύρει. Ο Χάρρυ Κλυνν δεν
του καταλογίζει, επομένως, φταίξιμο για
την ροπή του προς κατανάλωση, αλλά τον
χτυπάει εκεί που τον πονάει, κοροϊδεύον
τας όχι τόσο τον καταναλωτισμό αλλά τον
ψωραλέο χαρακτήρα του καταναλωτι
σμού που επικρατεί στην Ελλάδα. Με τον
τρόπο αυτό πετυχαίνει την κριτική του, ό
χι υπό μορφή διαμαρτυρίας αλλά μέσω
της απομυθοποίησης.
Είναι «χυδαία» η τέχνη
του Χάρρυ Κλυνν;

Λόγος καί ποιητική
γιάτή σύγχρονη Θεσσαλονίκη
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Συχνά εξαπολύεται κατά του Χάρρυ
Κλινν η κατηγορία της «χυδαιότητας». Ας
κάνουμε μια αναγκαία διασάφιση του ό
ρου: «χυδαίο» θεωρείται η χρήση της αγο
ραίας γλώσσας, που περιλαμβάνει και
σκατολογικούς όρους, «χυδαίο» επίσης
θεωρείται και το κακόγουστο, κακότεχνο
και παρδαλό στο ύφος, το ντύσιμο, ή την
τέχνη. Λόγου χάρη, το Kitsch, με την έν
νοια αυτή είναι «χυδαίο». Αλλά η σάτιρα
δεν είναι χυδαία αν με αυτό εννοούμε ότι
βωμολοχεί. Μπορεί να είναι ίσως χυδαία
με τη δεύτερη έννοια, της ευτέλειας. Η
χρήση της βωμολοχίας από σατιρικούς
συγγραφείς από την εποχή του Αριστοφά
νη γίνεται για να δοθεί μεγαλύτερη εκ
φραστικότητα στο λόγο τους, εφόσον η
βωμολοχία είναι μέρος της υπερβολής, η
οποία είναι το κύριο εκφραστικό όπλο της
σάτιρας.
Έτσι,, στην επιθεώρηση «Πράσινα δα

μάσκηνα και ψιλές ελιές» ο Χάρρυ Κλυνν
επαναλαμβάνει αμέτρητες φορές την έκ
φραση «Τι λες, ρε π...» για να δείξει την
έκπληξη του μπρος στις μεγαλοστομίες
του ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου. Η
αντικατάσταση της αθυροστομίας αυτής
με το ανώδυνο και ανούσιο «Τι λες, βρε α
θεόφοβε;» θα ισοδυναμούσε με την (ειρω
νική) ροΐδειο μετάφραση της αναφώνησης
«Merde» από τον στρατηγό Κομπρών στη
μάχη του Βατερλώ, ως «Σκωρ»!3.
Ο Χάρρυ Κλυνν βωμολοχεί, είναι γεγο
νός, το χιούμορ του είναι πολύ συχνά χον
τροκομμένο, λαϊκό αλλά περισσότερο α
κόμη είναι κοφτερό και τσούζει. Εύλογο
είναι να κατηγορείται σαν «χυδαίο»: όμως
χυδαίο-ευτελές δεν είναι, διότι είναι ευ
φάνταστο και τα κτυπήματά του δείχνουν
ότι προέρχονται από επιδέξιο σκοπευτή.
Ωστόσο, ο τελευταίος δίσκος του Χάρ
ρυ Κλυνν πε'ριέχει ένα μυστήριο, που αφο
ρά το ίδιο το πρόσωπο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, του Προέδρου του «Απόλλω
να» Καλαμαριάς. Ο «άνθρωπος του Προέ
δρου» κ. Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, πα
λιός γνώριμος του B. Τριανταφυλλίδη από
την εποχή που ο βοσκός είχε ανακαλύψει
τους εξωγήινους, προάγεται σε βοσκό
«παρά τω Προέδρω» και αποκαλύπτει ότι
ο τελευταίος αξιώνει να συνοδεύεται από
πέντε καμαρότους τους οποίους κατατρο
μοκρατεί και υποχρεώνει βατραχανθρώ
πους να κάνουν έρευνα στη μπανιέρα του.
Αυτή η αυτό - αποκάλυψη της αυταρχι
κής και σχολαστικής προσωπικότητας του
Χάρρυ Κλυνν ισοδυναμεί με πολιτική αυ
τοκτονία, όπως θα εξηγήσω. Όπως τόνι
σα και στην αρχή ο Χάρρυ Κλυνν έχει πετύχει τέτοιο μέγεθος συναίνεσης των Ελ
λήνων γύρω από το όνομά του που θα το
ζήλευαν όχι μόνον άλλοι πολιτικοί στον
τόπο μας αλλά και πολλοί συνάδελφοί του
όπως ο ισάξιος του γαλλο-ιταλός Coluche
που είχε βλέψεις στην Προεδρία της Γαλ
λικής Δημοκρατίας ή όπως ο Yves Mon
tand που έχει ανάλογες φιλοδοξίες και ό
πως και ο άλλος ηθοποιός που ικανοποίη
σε τις φιλοδοξίες του, ο Ρέηγκαν και που
δεν έχει ούτε κλάσμα του ταλέντου του δι
κού μας. Μία τέτοια φιλοδοξία θα ήταν α
πόλυτα θεμιτή και ρεαλιστική για το δημο
φιλή πόντιο καλλιτέχνη.
Αλλά, δυστυχώς γΓ αυτόν, το κύρος του
έχει διαβρωθεί ανεπανόρθωτα, με την ει
κόνα που έδωσε του εαυτού του χωμένου
σε μια μπανιέρα, «πλήρη ύδατος μέχρι
του χείλους, στους 37,6 βαθμούς Κελσίου» και να πιτσιλάει τα τέσσερα παπά
κια του.
Μια τέτοια εικόνα αρμόζει ίσως στο Βα
σίλη Τριανταφυλλίδη, Πρόεδρο του «Α
πόλλωνα Καλαμαριάς», όχι όμως στο Χάρ
ρυ Κλυνν Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο
κρατίας. Ηθικόν δίδαγμα: Ο Χάρρυ Κλυνν
δεν πάει για πρόεδρος. Πράγμα που με
καθησυχάζει, εμένα τουλάχιστον...
□
3. «Ο αμφιβάλλων ας ενθυμηθεί την ιστορική ε
κείνην λέξιν, την οποίαν έρριψεν ο Κομπρών εν
Βατερλώ εις το πρόσωπον των συμμάχων και
κατά πόσον θα ηδύνατο το καθαρεύον «Σκωρ»
να την αντικαταστήσει».
Εμμ. Ροΐδη: Πρόλογος στα Είδωλα (1893).
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Μια μικρή αναδρομή
Το όνομα του Κώστα Βάρναλη έχει συνδεθεί με την περιπέτεια της Αριστερός στον τόπο μας. Η κρίση των καθιερωμένων αξιών,
που ακολούθησε τη .μικρασιατική καταστροφή, οδήγησε τον ήδη γνωστό φιλόλογο και ποιητή στη μαρξιστική ιδεολογία. Πρώτοι
καρποί αυτής της συνάντησης η ποιητική σύνθεση « Τ ο φ ω ς π ο υ κ α ίει» (1922) και η μελέτη «Ο Σ ο λ ω μ ό ς χ ω ρ ίς μ ε τ α φ υ σ ικ ή » (1925),
τολμηρή απάντηση στις θέσεις του ιδεαλιστή Γιάννη Αποστολάκη. Η δεκαετία του 1920 είναι, ίσως, η πιο δημιουργική αν και πάν
τοτε, στην μετέπειτα πορεία του, το οξύ κριτικό πνεύμα που τον έφερε στο μαρξισμό θα τον περιφρουρεί από τις δογματικές ακρότη
τες και το ζντανωφικό συνταγολόγιο της «στρατευμένης» τέχνης.
Το ΚΚΕ, παρόλο που στέκεται αρχικά κάπως αμήχανα απέναντι στην ελευθεροστομία και την απαισιόδοξη κοινωνική κριτική
του Βάρναλη, θα φροντίσει γρήγορα —εκτιμώντας την αξία του, αλλά και την ανταπόκριση που δείχνει το μεγάλο κοινό στο έργο
του— να τον προβάλλει σαν τον ποιητή « ο δ η γ η τ ή » . Το 1934 θα σταλεί στο Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων στη Μόσχα μαζί με το
Δημ. Γληνό, ενώ το 1935 το περιοδικό «Νέοι Πρωτοπόροι» αφιερώνει ένα τεύχος του στα πενηντάχρονά του.
Από την εποχή αυτή μέχρι το θάναντό του, η ιδεολογική συνέπεια, η αγωνιστικότητα και η πνευματική εγρήγορση είναι τα στοι
χεία που συνθέτουν για τους Έλληνες κομμουνιστές το μύθο του Κώστα Βάρναλη. Ωστόσο, ποιο είναι το τίμημα που καταβάλλει ο
λογοτέχνης στην ιδεολογία του και ποια υπήρξε η εμβέλεια του έργου του —αισθητικού, ποιητικού, πεζογραφικού— για τον αριστε
ρό αναγνώστη; Τα τρία κείμενα που ακολουθούν ας θεωρηθούν ως μια μικρή συμβολή στη διερεύνηση αυτών των θεμάτων που άλ
λωστε άπτονται ενός γενικότερου και ακόμα και σήμερα επίκαιρου προβλήματος: της σχέσης ιδεολογίας και τέχνης.
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Μια ανάμνηση και λίγες σκέψεις για το έργο του
του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου
Μαθητής γυμνασίου στην Αμαλιάδα διάβασα το «Φως που
καίει». Έ να πολύ παλιό βιβλίο χωρίς εξώφυλλο, ούτε όνομα. 4η
Αυγούστου. Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί τότε στην Αμαλιάδα καλό
λογοτεχνικό βιβλίο, εκείνα μάλιστα που τα είχε σαρώσει η
δικτατορία. Θυμάμαι το βράδυ που πήγα και μου το έδωσαν
περασμένο μέσα σε ξένα εξώφυλλα. Μου έκαναν εντύπωση αυτές
οι μορφές, η Αριστέα, η Μαϊμού, ο Μώμος, οι περίεργοι
διάλογοι με τον Ιησού και τον Προμηθέα, όλα τόσο παράξενα,
όπως και η γλώσσα των ποιημάτων. Έ να κουβάρι εντυπώσεων
που ξετυλιγόταν έπειτα σ’ όλη τη γνωριμία μου με το έργο του
Βάρναλη. Κι επειδή η ζωή μας τότε, ιδιαίτερα η μαθητική ζωή
με τη νεολαία του Μεταξά, ήταν πολύ σουρεαλιστική, με την
έννοια που δώσαμε στο σουρεαλισμό, αυτό το βιβλίο ήταν το
πρώτο ξύπνιο προκλητικό σχόλιο στο σουρεαλισμό της ζωής μας
— μια τέτοια γεύση. Και βέβαια το καθαρόγραψα όλο με το χέρι
μου και το έμαθα καλά. Για μένα ο Βάρναλης ήταν τότε ο
μεγαλύτερος σατιρικός.
Ήρθαν έπειτα τ ’ άλλα. Και το βιβλίο του Βάρναλη πέταξε
άλλες λάμψεις. Στα χρόνια της Κατοχής τα ποιήματά του
γνώρισαν τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Διαβάστηκαν και
τραγουδήθηκαν. Εννοώ την απαγγελία που ήταν η πρώτη μορφή
μελοποίησης ελληνικών ποιημάτων σε τόσο πλατιά κλίμακα
όπως έγινε με τα τραγούδια αργότερα. Από κείνη την ίδια εποχή
κρατώ και την ανάμνηση μερικών επιφυλλίδων του: «Τέσσερα
άρθρα περί σκότους» — και το πρώτο βιβλίο του Βάρναλη που
αγόρασα: «Ο Σολω μός χωρίς μεταφυσική».
Ύστερα πάμε σ’ άλλους τόπους. Και είμαστε σ’ ένα χωριό
στα βόρεια της Ρουμανίας. Από τη Φούλα Χατζιδάκη άκουσα
πάρα πολλά για τον Βάρναλη, τον ήξερε πολύ καλά και τον
αγαπούσε, αλλά ακόμα πιο πολύ, ποταμός λεπτομερειών κι
αφηγηματικής ευφορίας, η Έ λλη Αλεξίου.
Μία μέρα που πήγαμε μαζί στο ταχυδρομείο, η Έ λλη μου
έδειξε έναν νεαρό υπάλληλο, από τον οποίο αγοράζαμε τα
γραμματόσημα, και μου είπε: «Να, έτσι ακριβώς ήταν ο
Βάρναλης νέος». Ή ταν ένα στεγνό μελαψό παλικάρι. Αργότερα
στην έκδοση των «Απομνημονευμάτων» που έκανε ο «Κέδρος»
είδα μερικές φωτογραφίες —πραγματικά ομοιότητα
καταπληκτική. Τότε εκεί πέρα, έχοντας στο πρόσωπο του νεαρού
ρουμάνου τόσο ζωντανή εικόνα, αν ήξερα πως ο Βάρναλης είχε
περάσει νεοδιορισμένος δάσκαλος από την Αμαλιάδα, θα
μπορούσα τέλεια να τον φανταστώ στην πατρίδα μου
ελληνοδιδάσκαλο και μάλιστα μέσα στο ίδιο το κτίριο του
σχολείου λίγο παραπάνω από το σπίτι μας. Η Αμαλιάδα, τα
σπίτια, οι δρόμοι, οι άνθρωποι, η ανεπανάληπτη φυσιογνωμία
της γενέτειράς μου, δεν έπρεπε καθόλου να είχε αλλάξει από τον
Βάρναλη ως τότε που μεγαλώναμε εκεί κάτω εμείς. Και το
κτίριο του ελληνικού σχολείου θα υπάρχει ακόμα — ένα
μακρουλό παμπάλαιο σπίτι, καζάρμα ή αποθήκη, με πολλές
μεγάλες πόρτες κατά παράταξη στην πλευρά του δρόμου, όπου
είναι ισόγειο, ενώ από την πίσω μεριά ανώγειο, εκεί πίσω ήταν
και το προαύλιο που παίζαμε μπάλα. Το σχολείο πια δεν
λειτουργούσε. Στην Κατοχή στρατωνίστηκαν εκεί μέσα γερμανοί.
Αλλά η Έ λλη είχε στο νου το Ηράκλειο, το Κράσι και τη
Δεξαμενή, για την Αμαλιάδα δεν μου είπε τίποτα. Το έμαθα από
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τον ίδιο όταν ανέβηκε στη Μόσχα για την απονομή, του βραβείου
Την παραμονή της τελετής πήγαινε να τον επισκεφτεί η φίλη
μας η Λαρίσα και μας πήρε κι εμάς με το αυτοκίνητο. Τους
φιλοξενούσαν — ο Βάρναλης ήταν με τη γυναίκα του— σ’ ένα
σανατόριο της κυβέρνησης σε εξοχική τοποθεσία αρκετά
χιλιόμετρα από την πόλη. Τους είχαν δώσει ένα διαμέρισμα στο
ισόγειο. Ό τα ν μπήκαμε μέσα έλειπαν, πήγαν να φάνε. Τους
είχαν ψάρι και του Βάρναλη δεν του άρεσε καθόλου όπως το
είχαν μαγειρέψει. Μπήκε μέσα μουρμουρίζοντας και πίσω η
Δώρα. Φορούσε ένα μπλε κουστούμι του σπιτιού με μακρουλά
μανίκια και το παντελόνι φαρδύ, σκυφτός, αδύνατος,
δυσαρεστημένος κι από το φαγητό, φαινόταν κάπως
συνοφρυωμένος μέσα σ’ αυτό το κουστούμι. Η Λαρίσα του έφερνε
ένα ζευγάρι ακουστικά γυαλιά που λειτουργούσαν με δύο
μικροσκοπικές μπαταρίες τοποθετημένες στα τσιγκελάκια του
σκελετού. Ή ταν αυστριακής κατασκευής. Σ ’ ένα πλαστικό
σακουλάκι είχαν ένα ζευγάρι εφεδρικές μπαταρίες μαζί με τις
οδηγίες που ξαναγιόμιζαν από μια κοινή πρίζα. Τα γυαλιά τα
περίμενε. Τα φορούσε, τα έβγαζε, μας έβαζε να του μιλάμε για
να δει πώς ακούει, κοιταζόταν και σ’ ένα μεγάλο καθρέφτη.
Κάτι του άρεσε και κάτι όχι, ο σκελετός ήταν χονδροειδέστατος,
ιδιαίτερα πίσω τα φτερούγια. Άκουγε μέσα ένα βουητό και τον
εμπόδιζε να ξεχωρίζει τις λέξεις. Είδαμε τις οδηγίες, ανοίξαμε τη
θήκη και βάλαμε τις εφεδρικές μπαταρίες. Τα ξαναδοκίμασε. Το
βουητό δεν ακουγόταν. Ευχαριστήθηκε απ ’ αυτό, με ρώτησε αν
είμαι μηχανικός και με παρακάλεσε να του μεταφράσω τις
οδηγίες και να τις γράψω σε μια κόλα.
Ξέραμε ότι θ’ ανέβαινε στη Μόσχα για το βραβείο. Από τη
Ρουμανία η Έ λλη μου έστειλε μέσα σε γράμμα της ένα
σημείωμα να του το δώσω. Του έγραφε και για μας πολύ
εγκωμιαστικά. Τελείωνε κάπως έτσι: «γύρισε να τους δεις
καλά». Δεν θέλησα να το δώσω στον Βάρναλη και δεν το πήρα
μαζί μου. Ό μ ω ς όταν με ρώτησε και του είπα πως είμαι από
την Αμαλιάδα γύρισε και με κοίταξε έτσι που του συνιστούσε η
Έλλη: «Πες πως είμαστε συμπολίτες...».
Δυστυχώς δεν άκουγε καθόλου καλά. Και βέβαια η βαρυκοΐα
του είχε χαλαρώσει τη διάθεση ν’ ακούει. Έκανε προσπάθεια να
παρακολουθήσει κι αυτό τον κούραζε. Είπαμε λίγα λόγια για την
Αμαλιάδα κι αποτραβήχτηκε, πήρε μια «Αυγή» που του φέραμε
και τη διάβαζε. Επίσης και τα γυαλιά μάλλον τον απογοήτεψαν.
Έ τσι σιωπούσαμε, μόνο η Δώρα, η Λαρίσα κι η Σόνια κάτι
κουβέντιαζαν. Παρακολουθούσα με αρκετή μελαγχολία τον
Βάρναλη αποτραβηγμένον στη σιωπή.
Σηκωθήκαμε να φύγουμε. Ή ταν πολύ καλή μέρα και μόνος
του είπε να βγουν κι αυτοί και να περπατήσουμε λίγο μαζί.
Του μετέδωσα τους χαιρετισμούς της Έλλης και ό,τι άλλο
έγραφε για κείνον. Χάρηκε.
— Είναι καλή η Λιλίκα, είπε. — Κι αφού περπατήσαμε λίγο
ακόμα: η Λιλίκα είναι καλή, η Γαλάτεια είναι κακιά...
Στις σιωπές που έπεφταν έπειτα από μια φράση εξακολουθούσι
να ξετυλίγει τη σκέψη μόνος του. Πηγαίναμε οι δυο μας πίσω
από την άλλη ομάδα. Αφού προχωρήσαμε λίγο, στάθηκε κι
επανέλαβε τα ίδια για την Έ λλη και τη Γαλάτεια και πάλι
συνέχισε το δρόμο σιωπηλός και σκυφτός, δε γύριζε να κοιτάξει

γύρω, όπως κοίταζε παντού με περιέργεια η Δώρα. Ο Βάρναλης
σαν όλα αυτά να τα είδε πολλές φορές.
Καθίσαμε σ’ ένα μεγάλο σκαμνί. Είχαμε μπροστά μας μια
λίμνη ή ένα ποτάμι. Στην αντικρινή όχθη βλέπαμε ένα παλιό
αρχοντικό.
Το ύπαιθρο που περιβάλλει τη Μόσχα είναι όμορφο: πολλά
δάση, πολλά ποτάμια, το έδαφος κυματίζει με αργούς μαλακούς
ρυθμούς ξανοίγοντας εκπληκτικές γωνιές στην ανεξάντλητη
γαλήνη του πράσινου ή του άσπρου τον χειμώνα. Παλιές
εκκλησίες, παλιά χωριά και πάρα πολλά παλιά αρχοντικά σαν
αυτό που βλέπαμε εκείνο το μεσημέρι. Η Δώρα ρωτούσε διάφορα
κι η Λαρίσα που ήξερε το μέρος κάτι έλεγε για το αντικρινό
σπίτι. Ο Βάρναλης σιωπούσε. Ή ταν βέβαιο πως δεν άκουγε κι
ας προσπαθούσε η Λαρίσα ν’ ακούγεται κι από κείνον.
Κάποια στιγμή, εντελώς απροσδόκητα, σήκωσε το κεφάλι και
με ρώτησε:
— T t γίνεται ο Μπάμπης ο Ροκανάς;
Σαν να χτύπησε μεγάλη καμπάνα στ’ αυτιά μου. Ό σο η
Λαρίσα έλεγε για το αρχοντικό, αυτός σκεφτόταν την Αμαλιάδα.
— Ή ταν κι ένας Νικολόπουλος, συνέχισε. Tt να γίνονται; Ζούνε
ή τους πήρε ο χάρος;
Στην Αμαλιάδα Νικολόπουλοι ήταν πολλοί. Δεν κατάλαβα
ποιον είχε γνωρίσει. Τον άλλον, τον Ροκανά, τον ήξερα. Ο
Μπάμπης ο Ροκανάς πρέπει να ήταν συνομίληκος του Βάρναλη.
Ένας ψηλός άντρας, χοντρό στρογγυλό κορμί κι επίσης χοντρό,
στρογγυλό, κοκκινωπό κεφάλι. Είχε χαρτοπαιχτική λέσχη στην
Αμαλιάδα και τότε που τον γνώρισε ο Βάρναλης θα πρέπει να
ήταν από τις αδρές φυσιογνωμίες στη νυχτερινή ιδιαίτερα ζωή.
Από τέτοια η Αμαλιάδα παρά το μικρό μέγεθος είχε μεγάλη
ποικιλία. Αλλά για την ηλικία του Μ πάμπη δεν είμαι βέβαιος.
Καλύτερα είχα γνωρίσει τον αδερφό του τον Γιώργη (τον
έλεγαν και Μπεναρόγια) που κάτω στον σιδηροδρομικό σταθμό
δίπλα στη γέφυρα είχε ένα καφενείο (και ταβέρνα). Εκείνα τα
χρόνια του Μεταξά και της ΕΟ Ν εμείς, ο φίλος μου ο Αντρέας,
ο φίλος μου ο Νίκος και άλλοι φίλοι, πρωτοετείς και δευτεροετείς
του γυμνασίου, είχαμε πει πολλά τραγούδια — αυτά τα παλιά
ρεμπέτικα— πίνοντας το κρασί του Μπεναρόγια. Ήμαστε στην
παραφροσύνη της εφηβείας μας, πάνω απ ’ όσο συνήθως τρελής.
T t’ αυτούς τους λόγους, και για όσα ακολούθησαν, μας
εξαπέστειλαν από το γυμνάσιο και τους τρεις, σε διαφορετικό
χρόνο και σε διαφορετικές κατευθύνσεις τον καθένα. Πώς να
ήξερα όμως τότε στη Μόσχα πως ο ένας από τους φίλους μου, ο
Αντρέας, ύστερα από τους δικούς του πολέμους, ανέβηκε στην
Αθήνα, άνοιξε —το έχει ακόμα— χασάπικο στην κεντρική αγορά
και γνώρισε πολύ καλά τον Βάρναλη. Πήγαιναν συχνά και στην
ταβέρνα.· Εκεί ο Αντρέας διάλεγε καλό κρέας κι από τα μαρουλάκια τις καρδούλες— έτσι μου τα έλεγε ο ίδιος σχετικά πρόσφατα.
... Ό τα ν τους αποχαιρετούσαμε ο Βάρναλης και η Δώρα
μάλωσαν. Η αφορμή ήταν η ακόλουθη: η Λαρίσα συζητούσε μαζί
τους διάφορες λεπτομέρειες της παραμονής τους στη Μόσχα.
Έθιξαν και το ζήτημα της επιστροφής. Ο Βάρναλης ήθελε να
κατεβούν στην Αθήνα κατευθείαν από το συντομότερο δρόμο. Η

1959: Στη Μόσχα για την απυνυμη τυυ Βραβείου Λενιν.
1. Στο δωμάτιό του —φωτογραφία του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου.
2. Με τη γυναίκα του Δώρα Μοάτσου.

Δώρα είχε σχέδια για το Παρίσι. Φαίνεται τα είχαν ξαναπει
αυτά και μόλις η Δώρα είπε Παρίσι ο Βάρναλης της φώναξε
.χωρίς να φαίνεται πως αστειεύεται:
— Είσαι της Ιντζέλινεντ Σέρβις!
Κάτι από την κίνηση που έκανε λέγοντας αυτά τα λόγια έχει
μείνει σε μια από τις φωτογραφίες που τραβήξαμε εκείνη την
ημέρα. Δυστυχώς αυτή τη φωτογραφία δεν τη βρίσκω τώρα
πουθενά. Η άλλη που βρήκα είναι μόλις ένα κάδρο πιο πριν,
όταν η Δώρα είχε αρχίσει να μιλά, αλλά προτού πει για το
Παρίσι. Από την ένταση στα πρόσωπα των δύο γυναικών στο
πλάι (προηγουμένως η Δώρα τους είχε πει για τις δυσκολίες με
το Παρίσι) φαίνεται πως όπου να ’ναι θα το πει...
Την επομένη έγινε η απονομή του βραβέίου. Ακούγαμε τον
Βάρναλη να διαβάζει ένα λόγο από αυτούς που γράφονται κι
εκφωνούνται παντού με τον ίδιο τρόπο. Μόνο μια στιγμή πήρε
προσωπικό τόνο όταν μίλησε για τους συναγωνιστές του στην
Ελλάδα μεταξύ των οποίων είχε προτιμηθεί. Είπε μια φράση σαν
αυτήν:
— Δε λέω πως είμαι ο καλύτερος, αλλά είμαι ο αρχαιότερος
όλων!
Τα μέλη της επιτροπής άκουγαν τη μετάφραση σαν να τα
είχαν όλα καταλάβει πω πριν στην ελληνική. Μόνο αυτό το
σημείο ένας α π ’ όλους το έπιασε και γέλασε. Ή ταν κι αυτός
λογοτέχνης: ο Έρεμπουργκ.
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Στο μικρό αυτό χρονικό θα πρόσθετα λίγα λόγια για το έργο Προσθέτοντας και τον χαρακτήρα της ιδεολογίας του έχουμε
τού, μερικές σκόρπιες παρατηρήσεις:
ένα τρίπτυχο που έκλεινε μέσα του προϋποθέσεις μιας ασυνήθι
Στο έργο του Βάρναλη έχουν λειτουργήσει μερικά πράγματα στης δημιουργίας, αλλά ταυτόχρονα πρόβαλε και ασυνήθιστες
που είναι περισσότερο ανταγωνιστικά, παρά συνεργάσιμα. Συ- αντιστάσεις. Νομίζω πως η εξέταση του έργου του δεν μπορεί
νεργάσιμα κι αποδοτικά μπορούν να γίνουν στα χέρια ενός αν να θίξει ουσιαστικά ζητήματα αν ο μελετητής δεν σκεφτεί τον
θρώπου προικισμένου μ’ εξαιρετικό ταλέντο. Ο Βάρναλης α Βάρναλη πάνω σ ' αυτή.την τριπλή σύνθεση. Το περίεργο είναι
γωνίστηκε να φέρει σε λογαριασμό το λυρισμό με τη σάτιρα. ότι-έμεινε ως το τέλος λυρικός, ενώ στο έργο κυριάρχησε η σά
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τιρα.
Αυτές ot δύο γραμμές, προτού τις ισοροπήσει, λειτούργησαν
χωριστά, ιδιαίτερα στην αρχή ο λυρισμός του που τον εξώθησε
στις λόγιες ποιητικές αναζητήσεις κι απειλούσε να τον αποξε
νώσει από τη σατιρική του φλέβα. Μετά τον «Προσκυνητή»
δεν ξέρουμε τι άλλο θα έδινε σ’ αυτό το δρόμο. Δεν ξέρουμε τι
θα έβγαινε από τον Βάρναλη αν έμενε αδρανής ή υποβαθμισμέ
νη η σάτιρα και μαζί με κείνη η πηγαία λαϊκότητά του. Ούτε ό
μως χρειάζεται να λύσουμε εμείς αυτό το ζήτημα γιατί το έλυσε
ο ίδιος με τις επιλογές που έκανε. Και η ιδεολογική του στροφή
ήταν συναρτημένη με τον προσωπικό του αγώνα, την αναζη
τούσε από μέσα του.
Το σατιρικό ταλέντο έχει συνήθως επικό χαρακτήρα. Αγαπά
τον μύθο, την περιγραφή, τον πληθωρικό λόγο και είναι αναρ
χικό απέναντι στα καθιερωμένα, απέναντι και σ’ αυτή τη
γλώσσα και στις λογοτεχνικές μορφές. Η απόκλιση από τον
κανόνα είναι το περιεχόμενο της σάτιρας. Έ νας σοβαρός σα
τιρικός είναι κάτι καινούργιο στη γλώσσα και στις μορφές. Ξέ
ρουμε ότι συχνά τα πρώτα ανοίγματα σ’ ένα νέο κλίμα γίνονται
μέσα από τη σάτιρα. Οι μεγάλοι σατιρικοί έχουν συνδεθεί με
στιγμές που πραγματοποιείται κάποιο πέρασμα από μια εποχή
σε άλλη, τα μεγέθη τους παρουσιάζουν αναλογίες με τη σπουδαιότητα αυτών των στροφών στην ιστορία και στη λογοτε
χνία. Τέτοιου είδους σατιρικός συγγραφέας από τους δικούς
μας ήταν βέβαια ο Ροΐδης, οξυδερκής, πληθωρικός, χείμαρρος
λόγου, ειρωνικής και σαρκαστικής σκέψης, αφηγηματικής
φαντασίας και πρωτοτυπίας. Ο Βάρναλης είναι πολύ διαφορε
τικός. Η καλλιτεχνική φύση του Ροΐδη ήταν συμπαγής, δεν εί
χε μοιράσματα, ήταν εκατό τοις εκατό σατιρικός, η σάτιρα έ
δινε την κατεύθυνση και σ’ αυτή την κριτική του σκέψη.
Ο Βάρναλης αντίθετα μένει με τη λυρική του φύση και στις
σατιρικές στιγμές. Σάτιρα κάνει ακριβώς με το λυρισμό του,
με το προσωπικό του αίσθημα και με την ποιητική υφή της
φράσης του —ακόμα και στα πεζά του κείμενα—, παρά με τα
συγκεκριμένα πράγματα και με την εξονυχιστική παρακολού
θηση των λεπτομερειών τους. Είναι πιο λυρικός από τον σατι
ρικό Καβάφη με τον οποίο πολλά τον συνδέουν. Αν κάνουμε
και μια σύγκριση με τους λαϊκούς σατιρικούς τρόπους, με τους
οποίους είχε ιδιαίτερες σχέσεις, βλέπουμε ότι τον συγκινεί σε
λιγότερο βαθμό η εξιστόρηση και περισσότερο το γνωμικό με
την αφοριστικότητά του. Παρόλο επίσης που ήταν φιλόλογος
και σπούδασε στην Ευρώπη, δεν τον χαρακτήριζε η λεπτή λυ
ρική και ειρωνική διάθεση ενός συγγραφέα με ευρωπαϊκή καλ
λιέργεια. Ή ταν πολύ πιο λαϊκός. Αυτή την πλευρά τού χαρα
κτήρα του ενίσχυσε η ιδεολογική του κατεύθυνση μετά το 1920.
Έμεινε όμως η λαϊκότητά του στο ύψος της παιδείας του και
του ταλέντου του. Ή ταν επίσης απαλλαγμένη από κάποια
προσήλωση στη βυζαντινή παράδοση με την οποία συνδέθηκε
η πιο επικίνδυνη έκδοση του λαϊκισμού μας. Σε σχέση με τις
αρχαιότητές μας η ιδιοσυγκρασία του ήταν καθαρόαιμη αρ
χαιοελληνική (αθηναϊκή), το πνεύμα του, το καλαμπούρι του,
ολη του η αντίληψη. Ο Βάρναλης ήταν από τα ελληνικά πνεύ
ματα που μέσα σε όποιο Βυζάντιο θα συνεχίζουν σαν φυσική α
νάγκη του τόπου την αρχαία γραμμή στην τέχνη και στη ζωή.
***
ΕΙ πεζογραφία του ήταν μάλλον λύση που υπαγόρεψαν όχι οι
προϋποθέσεις ενός πεζογράφου, όσο η ποιητική του συνείδηση,
όπως λειτούργησε σε μια στιγμή που και στη δική μας λογοτε
χνία ετοιμάζονταν σοβαρές αλλαγές. Και πρώτοι απ’ όλους οι
ποιητές εκείνης της εποχής, ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ζητήμα
τα της μορφής, συνειδητοποίησαν τις νέες ανάγκες σαν δικά
τους προβλήματα. Το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί κανείς και για
την προώθηση της σατιρικής κατεύθυνσης σε βάρος της λυρι
κής ύστερα από το «Φως που καίει» και τους «Σκλάβους Πολιορκημένους». Με τις πρωτότυπες συνθέσεις στα δύο ποιητι-

Η απονομή τον Βραβείου. Αριστερά ο Έρενμπουργκ.

κά του βιβλία —στίχος και πεζό, σάτιρα και λυρισμός— και με
την ανάπτυξη που γνώρισαν μετά αυτά τα στοιχεία στο έργο
του, ο Βάρναλης είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση
των ποιητικών αναζητήσεων στη δεκαετία του 1920, τόσο εν
διαφέρουσα ακριβώς με τις αναζητήσεις της. Ο στίχος του, και
σ’ αυτόν τον «Προσκυνητή», είναι οριακός, μία από τις τε
λείες, χρονολογικά από τις πρώτες, που άρχιζαν να μπαίνουν
στην παλιά ποίηση.
Ξέρουμε πως οι τελείες αυτές είναι πάρα πολλές. Ό λοι οι α
ξιόλογοι ποιητές τότε, συνομήλικοι του Βάρναλη και νεώτεροι,
έκαναν καινούργια ποίηση σε σχέση με την παραδοσιακή, χω
ρίς όμως να ξεπερνούν τα δικά της όρια. Έδειξαν προτίμηση
στη μικρή μορφή, στο λυρικό ποίημα, και καλλιέργησαν ένα
στίχο ρευστό, κάτι σαν αποσώσματα από μορφές εξαντλημέ
νες. ΕΙ τελειότητα του στίχου σε μια προσωπική παραλλαγή, έ
γινε επίμονος στόχος, κάποτε και ποιητικός σκοπός. Μαζί μ’
αυτό λειτουργούσε και η επίγνωση ενός αδιέξοδου, γιατί οι ποι
ητές αυτοί, διαποτισμένοι από τους ρυθμούς της παλιάς ποίη
σης, δεν ήταν σε θέση ακόμα να υιοθετήσουν πιο ριζοσπαστι
κές λύσεις. Από αυτή την ιδιαίτερη συνείδηση προκύψαν διά
φορες άλλες ανάγκες, όπως η στροφή στην πεζογραφία κι επί
σης στη σάτιρα. Πεζογράφοι και σατιρικοί θέλησαν να γίνουν
πολλοί, αυτό το δείχνει πολύ καθαρά κι ο χαρακτήρας του στί
χου τους. Αυτό το καλλιτεχνικό κλίμα έζησε κι ο Βάρναλης
και είναι από τους λίγους (ή κι ο μόνος) που λειτούργησε γόνι
μα στην κατεύθυνση της σάτιρας και της πεζογραφίας ανοίγοντας νέα φάση στο έργο του, αλλά κλείνοντας ουσιαστικά
το κεφάλαιο της ποίησης. (Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η
επίδραση της ιδεολογίας).
Η ποιητική πείρα του Καβάφη πρέπει να ήταν πολύ διδαχτική για τον Βάρναλη. Αν στην καινούργια του φάση έκανε βή
ματα προς το μέρος ενός άλλου δικού μας ποιητή, αυτός ήταν
ο Καβάφης. Περνώντας μέσα από διάφορες παρατηρήσεις που
μπορεί να γίνουν πάνω στο ύφος, στις μορφές, στους ερεθι
σμούς και στα θέματα από την ιστορία, στο τέλος φτάνουμε
στη διαπίστωση κοινού τρόπου δουλειάς. Κι οι δυο τους άντλη
σαν από πηγές πολύ ζωντανές στη μνήμη ή στη ζωή. Το υλικό
τους το μεταμόρφωσαν σε ποιητική λαλιά εντελώς δική τους,
αλλά έτοιμη να περάσει στα χείλη πολλών άλλων. Στις πηγές
τους δεν στράφηκαν για να τους επιβάλουν ύφος. Έκαναν μαζί
τους σύνθεση. Έπαιρναν τη φωνή αυτή, άγνωστη ή παραμελημένη από άλλους, και την ενσωμάτωναν στη δική τους, με τέ
τοιο τρόπο ώστε η ίδια η πηγή να μένει και να λειτουργεί στο
ποίημα. Είναι δύσκολο να βρούμε άλλους ποιητές δικούς μας
που μπόρεσαν να δώσουν στο λόγο τους τόσο δραστήριο κι α
ποδοτικό σφυγμό, τόση ατομικότητα και ταυτόχρονα τόση ι
κανότητα επικοινωνίας. Και οι δυο μιλούν για ν’ ακουστούν α
πό ένα ακροατήριο που δεν είναι βέβαια κοινό, αλλά με τον
καιρό αυτά τα όρια χάνουν τη σημασία τους. Στην κίνηση
προς το δικό του ακροατήριο ο Καβάφης, για λόγους που έ
χουν σχέση με μας τους ίδιους, με την πνευματική μας ανάπτυ
ξη, βραδυπορησε, ενιο ο Βαρναλης λειτούργησε αμέσως σε με
γάλη έκταση (ο δικός του ακροατής είναι πιο άμεσος και ιστό-

ρικά συγκεκριμένος, όσο και περιορισμένος), μίλησε ιιε το
πρώτο σε πολλούς, βάζοντας ποιητική φωνή σε λαϊκά χείλη,
χωρίς να χάσει την ατομικότητά του, χωρίς να χρησιμοποιήσει
(όπως έκαναν οι φιλολαϊκοί σε μας) έτοιμους τρόπους από τη
λαϊκή παράδοση, στην οποία είχε κι αυτός ιδεολογική και αν
θρώπινη συμπάθεια. Από το λαό άντλησε υλικό και του αντα
πόδωσε ποίηση, γλώσσα και μορφές. Με όλα του τα ανοίγμα
τα στον πολύ κόσμο δούλεψε το στίχο του με τις ιδιαίτερες
φροντίδες των ποιητών της εποχής του για την προσωπική έκ
φραση.
***
Οι δύο ποιητικές δημιουργίες του έφεραν κι από την πλευρά
μιας κοινωνικά επαναστατημένης ποίησης το παλιό σύστημα
μπροστά στην ανάγκη για απελευθέρωση από τις συμβατικότητές του. Εδώ η προσφορά του Βάρναλη στην ποίησή μας,
στη γλώσσα μας, είναι πολύ μεγάλη. Ό μω ς ούτε το «Φως που
καίει» ούτε οι «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» είναι έργα απαλλαγ
μένα από ατέλειες στα διάφορα στρώματά τους. Ξέρουμε πόσο
ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να ξαναδουλέψει την πρώτη
του σύνθεση και το έκαμε σε μεγάλη έκταση. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι τα έργα αυτά ήταν η αρχή μιας ώριμης σύνθεσης
και τα στοιχεία που την αποτελούσαν υπήρχαν με τις ακραίες
τους διαθέσεις, ιδιαίτερα η καινούργια ιδεολογία. Ο Βάρναλης
δεν συνέχισε την ποιητική του προσπάθεια, αλλά έχει σημασία
ότι βρήκε τη δημιουργικότερη στιγμή του σ’ αυτές ακριβώς τις
συνθέσεις κι ακούστηκε έτσι μια φωνή πρωτότυπη κι απαραί
τητη.
Το τι δεν μπόρεσε όμως ο Βάρναλης με κανέναν τρόπο δεν
είναι εκτίμηση για όσα μπόρεσε. Χωρίς τον Βάρναλη θα είμα
στε πολύ φτωχοί, όχι με την έννοια που θα το πεις αυτό για έ
ναν ποιητή καλό κι αξιόλογο απλώς. Δεν ήταν μία από τις πο
λυάριθμες φωνές της διανόησης μέσα στην ποίηση τη δική
μας. Έπλασε ποιητική γλώσσα για μια μεγάλη κατηγορία του
λαϊκού πληθυσμού, έφερε μες στην ποίηση αυτόν τον κόσμο
που αλλιώς θα εμενε ποιητικά βουβός, ουσιαστικά απών, τη
θέση του —την ξύπνια, δραστήρια και δυναμική λαϊκή θέση —
θα εξακολουθούσαν να την κατέχουν διάφορα φιλολαϊκά υπο
κατάστατα. Είναι όμως αλήθεια ότι τα δύο βιβλία του έθεσαν
και στον ίδιον όρια που δεν τα ξεπέρασε —μέσα από τον Βάρ
ναλη δεν βγήκε ένας δικός μας Μπρεχτ. Κρίσιμο ρόλο παίζουν
βέβαια τα προσωπικά δεδομένα, μα δεν είναι διόλου ασήμαν
τοι οι γενικοί όροι κάτω από τους οποίους αναπτύσσεται η λο
γοτεχνία στο σύνολό της. Στο σημείο αυτό θα σκεφτούμε τα
γνωστά μιας γενικότερης κακοδαιμονίας και επιπλέον —για
τη δική του περίπτωση— τον πρόσθετο φόρο που πλήρωσε από
την πολιτική του ένταξη. Ό σο για τις ειδικές συνθήκες της
δουλειάς του καθοριστική σημασία είχε το ότι ο στίχος που
καλλιέργησε είχε εξαντληθεί και τα όρια για προσωπικές βελ
τιώσεις ήταν πολύ μικρά για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν
ταυτόχρονα σοβαρές ποιητικές ανάγκες.
*

*

Είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται στη λογοτεχνική α
νάπτυξη όταν η ποίηση έρχεται σέ μια εξάντληση των καθιερω
μένων μορφών και παραμερίζει δίνοντας το προβάδισμα στην
πεζογραφία. Η αλυσίδα διακρίνεται καθαρότερα σε λογοτε
χνίες που γνώρισαν μια πλήρη ανάπτυξη. Στη ρωσική λογοτε
χνία, όπου μπορώ ν’ αναφερθώ, παρακολουθεί κανείς αυτή την
κίνηση σαν συναρπαστικό ανάγνωσμα. Ασφαλώς τα έζησε και
τα ζει αυτά κι η δική μας λογοτεχνία. Κι όταν έχουμε να κάνου
με με σπουδαίους καλλιτέχνες, μπορούμε να τα διαπιστώσου
με στις προσωπικές περιπτώσεις πολύ πριν γίνουν κοινή συνεί
δηση. Τέτοια περίπτωση είναι κι ο Βάρναλης. Σχεδόν πάντα οι
νέες μορφές δεν βρίσκονται από τους ίδιους που διαισθάνθηκαν μέσα από τα παλιά όρια την ανάγκη για αλλαγές, η αίσθη
σή τους όμως αρχίζει να παίζει το ρόλο της κι ανάλογα με το

βαθμό ευαισθησίας κι αντίληψης πρωταγωνιστεί στο έργο —ή
στη σιωπή. Ακριβώς από αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτες οι παρεμβάσεις του πεζού λόγου μέσα στην ίδια την
ποιητική σύλληψη του Βάρναλη στις δυο ποιητικές του συνθέ
σεις όπου είναι συχνές κι έχουν λειτουργικότητα. Βέβαια στον
προσωπικό χώρο οι αιτίες κι οι αφορμές μπορεί να είναι πολ
λές, εξαρτημένες από την προσωπικότητα του καθενός κι από
πολλά άλλα.
***
Με τα δυο μικρά βιβλία του ο Βάρναλης έστησε μια δεξαμε
νή από αυτές που ανεβάζουν τη στάθμη κι είναι ιδιαίτερα αναγ
καίες σε λογοτεχνίες, όπως η δική μας, που δεν έχουν στρώσει
σ’ ένα ποτάμι να κυλά, αλλά αναπτύσσονται ορειβατικά. Μέ
σα στο κοινωνικό και στο πολιτικό κλίμα που το έζησε δρα
στήρια, σαν ένας μαχόμενος καλλιτέχνης και ιδεολόγος, είναι
ακόμη πιο σπουδαίο δικό του κατόρθωμα ότι χάρη στην αυ
στηρή ποιητική του συνείδηση (ο ίδιος λέει: συνείδηση της τε
λειότητας), δεν αφέθηκε σε φορτικές επαναλήψεις, όπως άλλοι
δικοί μας που ανακαλύπτοντας κάτι ωραίο και χρήσιμο για τη
λογοτεχνική και τη γενική μας καλλιέργεια, έμειναν στο ίδιο
μέρος ξαναλέγοντας σ’ όλη τους τη ζωή τα ίδια πράγματα και
μάλιστα με τρόπους που τους είχαν εξαντλήσει κι έκαναν έτσι
ν’ ατονεί και να φθείρεται η δουλειά τους και το ίδιο το αρχικό
τους εύρημα. Αυτό δεν έγινε στον Βάρναλη. Απόφυγε την επα
νάληψη, ζητώντας κάτι άλλο, άλλους τρόπους και μορφές (με
ρικά ποιήματα, γραμμένα εδώ κι εκεί, στο διάστημα ενός αιώ
να ζωή, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ας αφήσουμε που κι εκεί
μέσα υπάρχουν λαμπρά κομμάτια). Απαραίτητα ο δημιουργός
πρέπει να έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν έχει σχέ
ση με τις επιφάνειες, με τις μορφές, ούτε μ’ ένα σχηματισμένο
ύφος που στο τέλος καταντά παγίδα και θάνατος. Ο χαρακτή
ρας του δημιουργού είναι στο βάθος, ένα αδρό κέντρο αναφο
ράς, κι αφήνει ελεύθερο από πάνω το κεφάλαιο των μορφών
που δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Πάνω σ’ αυτό ο Βάρνα
λης υπήρξε πολύ θετικό παράδειγμα. Και με το λόγο του και με
τις σιωπές του.
*
*

*

Αρκετά συχνά και στη δική μου σκέψη υπάρχει τώρα ο Βάρ
ναλης σαν μια πολύ παλιά φωτογραφία. Φαίνεται ποιητής παμ
πάλαιος, ύστερα από όσα έχουν μεσολαβήσει στη λογοτεχνία
μας και στην ιστορία μας. Αλλά περνά αυτή η εντύπωση όταν
πάρω ένα βιβλίο του και το ξανακοιτάξω. Οπως γίνεται και με
τόσους άλλους παλιούς δημιουργούς. Ειδικά στην περίπτωση
του Βάρναλη πρέπει να προσθέσει κανείς και το εξής: η δική
του στιγμή βρέθηκε στα σύνορα μεγάλων ιστορικών αλλαγών,
διαθέτει πύκνωση κι ένα σπάνιο δυναμισμό, γιατί δεν καθηλώ
νεται στα καθέκαστα μιας ιστορίας, αλλά εκφράζει συνοπτικά
το πνεύμα της, τα ψυχικά σκιρτήματα του ανθρώπου όταν ξυ
πνά και πολλά πράγματα τα βλέπει και τα σκέφτεται πρώτη
φορά. Το λαϊκό πρόσωπο, όπως το βρίσκουμε στην ποίηση του
Βαρναλη, ανήκει σε μια εποχή που ήταν στιγμή εκκίνησης, μια
αρχή (τη λέξη τη χρησιμοποιεί ο ίδιος μιλώντας για το «Φως
που καίει»). Ο Βάρναλης βρήκε το δικό μας λαϊκό κόσμο την
ώρα που ετοιμαζόταν για δραστήρια ανοίγματα από το παλιό
ύπαιθρο και το παλιό καφενείο στο μέρος της σημερινής κοι
νωνίας, πήγαινε ν’ απλωθεί στη σημερινή πολυκοσμία, ξεφεύγοντας από τις κατηγορίες της ιστορίας και της κοινωνιολογίας. Αυτή την εποχή έπιασε και κράτησε μέσα στα δύο ποιητι
κά του βιβλία, όπως κρατά η αληθινή τέχνη —μια για πάντα.
Ασφαλώς οι «άνθρωποι» δεν θα ξεχάσουν τον Βάρναλη. Δεν
θα μπορέσουν να τον ξεχάσουν: πολλά απ’ αυτά που τους είπε
δεν θα πάψουν να τα ξανακάνουν και να τα ξαναπαθαίνουν και
πια να τα λένε με τον αφοριστικό τρόπο που ο ίδιος τους έβαλε
στα χείλη.
Μήτσος Αλεξανδρόπουλος
Χ/84 - Χ/85
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ΟΧΤΩ ΣΤΙΧΟΙ

του Γιώργου Κατηφόρη

Το κείμενο που ακολουθεί είναι το β' μέρος ενός εκτενέστερου άρθρου. Το πρώτο μέρος περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη σχέση
των διανοουμένων της Αριστερός με το έργο του Κ. Βόρναλη. Η μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά του, η ακτινοβολία του, οι
ποικίλες συζητήσεις που προκαλούσε τόσο η ποίησή του, όσο και η κριτική του σκέψη, ιδιαίτερα στην εποχή που ανδρώθηκε η λεγάμε
νη μεταπολεμική γενιά, συνόδευαν τις ιδεολογικές αισθητικές αναζητήσεις της: για μια ολόκληρη πενηντακονταετία το όνομα του
Βόρναλη μεσουρανούσε στην ελληνική αριστερή διανόηση.
Σε πιο βαθμό αυτό οφέλησε το έργο του ποιητή, ή πόσοι ενδιαφέρθηκαν πραγματικά γι’ αυτό το έργο, είναι ορισμένα από τα ζητήμα
τα που θέτει προς εξέταση ο Γ. Κατηφόρης.
«Βλέπουμε θεούς, Ιδέες, όνείρατα, περασμένα,
μελλούμενα καί δέ βλέπουμε τή μύτη μας,
ώ άντρες Αθηναίοι».
ζΑληθινή Απολογία του Σωκράτη)

Η απόρριψη του Βόρναλη
Η γενιά μου δεν μπόρεσε να διακρίνει όλο το μαρξιστικό βάθος
του Βάρναλη. Η πολιτική ποίηση που ζητούσαμε ήταν άλλου
τύπου από τη δική του. Περιμέναμε πρώτα - πρώτα ποίηση ηθι
κού μεγαλείου, ποίηση ηρωική, και παράλληλα ποίηση που να
βοηθάει θετικά την πνευματική καθοδήγηση του αγώνα. Περι
μέναμε, πώς αλλοιώς να το πει κανείς, μια ποίηση γραμμής.
Δεν μπορούμε να πούμε πως βρήκαμε πολύ ηρωικά στοι
χεία, ή πολλά στοιχεία γραμμής στο βαρναλικό έργο. Υπήρχε
βέβαια ο «Οδηγητής» ή το «Έ νας - Όλοι», αλλά ούτε καν αυ
τά έδιναν ακριβώς εκείνο που ζητούσαμε (το δεύτερο, μάλι
στα, μας φαινόταν κάπως βερμπαλιστικό). Α π’ την άποψη του
αγωνιστικού ήθους ένα γνήσιο κρυφό ρίγος μας διαπέρασε ό
ταν διαβάσαμε τους τρεις στίχους από τη «Μαγδαληνή»:
«Τήν έφτυχιά τή γνώρισα στό δόσιμο χωρίς μιστό,
τή λεφτεριά στό σκλάβωμα σέ κάποιο ιδανικό σωστό
καί τήν ύπέρτατ' ήδονή στον πόνο —άξια γνώρα».
Ποιος από τους λιγοστούς αλλά τόσο ηρωικούς πρωτοπό
ρους της γενιάς του Βάρναλη, ποιος από τις χιλιάδες κατοπι
νούς λαϊκούς αγωνιστές της κατοχής, δε θ’ αναγνώριζε τον κα
λύτερο εαυτό του στους τρεις αυτούς στίχους- Αλλά, όπως και
να το κάνουμε, τρεις στίχοι, έστω και τρεις μεγαλοφυείς στί
χοι, δεν είναι αρκετοί για να σφραγίσουν το έργο μιας ζωής.
Δεν ήταν αυτή ποίηση ηρωικού ήθους. Μήπως μπορούσαμε να
της βγάλουμε περισσότερα αν τη βλέπαμε σαν ποίηση γραμ
μής;
Εδώ η αντίδρασή μας δεν μπορούσε παρά να είναι πιο σύνθε
τη. Βρήκαμε άφθονο, απολαυστικά άφθονο και ρωμαλέο ένα
από τα στοιχεία της ιδεολογικής πολιτικής πάλης: το χτύπημα
στον αντίπαλο. Περνάει άσκημες ώρες η αντιδραστική ιδεολο
γία στα χέρια του Βάρναλη. Τα ιστορικά ή μυθοπλαστικά πρό
σωπα που παίρνουν το λόγο για να χτυπήσουν είναι απροσδό
κητα —η Μάνα του Χριστού, η Μαγδαληνή, ο Σωκράτης—
αλλ’ αυτό δεν μας ξένιζε. Μας είχε εξοικειώσει η πρόσφατη ι
στορία με το θέαμα των παπάδων και δεσποτάδων, που φορού
σαν φουσεκλίκια, δασκάλων και νοικοκυραίων που παίρναν
τα βουνά, με το θέαμα στρατηγών που γίνονταν αντάρτες, ή
αντίστροφα με αντάρτες που μπαίναν στα ξωκλήσια να λει
τουργηθούν και γίνονταν ψαλτάδες. Αλλοι ποιητές, εμπνευ
σμένοι απ’ ευθείας απ’ την εαμική εμπειρία μας είχαν δώσει
ποίηση επαναστατική μέσα από χριστιανικά σύμβολα —ο Σικελιανός ιδιαίτερα με το «Χριστό στη Ρώμη» και το «Θάνατο
του Διγενή». Μπορούσαμε, εύκολα, να δεχτούμε ότι τ ’ ανθρω
πιστικά στοιχεία, η διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης
που ενυπήρχαν στο χριστιανισμό, εντάσσονταν αβίαστα, ότι
εύρισκαν την ολοκλήρωσή τους στο κομμουνιστικό κίνημα.
Δεν χρειαζόταν γι’ αυτό να προηγηθεί ο ρηχός συγκρητισμός
μαρξισμού και χριστιανισμού που, μέσα στον ιδεολογικό πανι
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κό τους, επινοήσαν διάφοροι σοφοί στο Παρίσι. Είχαν έτσι έρ
θει τα πράγματα στον τόπο μας ώστε η συμμαχία ανάμεσα σε
χριστιανούς και κομμουνιστές, να εφαρμόζεται στην πράξη
και να εκφράζεται μέσα από την ελληνική ποίηση. Πώς μπο
ρούσε αλλιώς να γίνει σ’ έναν τόπο που ο λαός του ξεσηκώθηκε
σύσσωμος για την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ επί αιώνες η μό
νη πηγή κάποιων τέτοιων ιδεών για τους πολλούς ήταν η χρι
στιανική διδασκαλία; Πρωτοπόρος και σ’ αυτό ο Βάρναλης,
αφού χώνεψε κριτικά το χριστιανικό μήνυμα, χωρίς να υπο
στέλλει την υλιστική του σημαία, έβαλε τη Μαγδαληνή που ήτανε λάσπη και κοινή, να φωνάζει το «εγώ θα σ’ αναστήσω».
Μας ήταν εύκολο να παρακολουθήσουμε το αρνητικό στοι
χείο, το στοιχείο της κριτικής στο Βάρναλη. Δεν βρίσκαμε ό
μως το θετικό στοιχείο που, απ’ ό,τι νομίζαμε, έπρεπε κυρίως
να χαρακτηρίζει την ποίηση της γραμμής. Μέχρι που κάποτε
φτάσαμε σ’ ένα ποίημα με τίτλο «Ή καμπάνα ήτοι ή Έλεφθερία». Εκεί σαν να αναπνεύσαμε. Θα βρίσκαμε πια το θετικό
μήνυμα της υπόθεσης. Μας ξεγέλασε είναι αλήθεια, με κείνες
τις στροφές του:
«Στό νού σάν άστραμα
καί στήν ψυχή,
ν' άχοΰσ' άδιάκοπα
τή διδαχή».
Επιτέλους, είπαμε, θετική έκφραση, γραμμή, διδαχή. Αλλά
ποιο το ξάφνιασμα, ποια η οδύνη και η απογοήτευση, όταν, άρ
θρο πρώτο της διδαχής, διαβάσαμε:
« "Ολα τελειώνουνε
κι ολα περνάνε,
ιδέες βασίλισσες
κακογερνάνε,
στις νέες ανάγκες σου
—κόπος βαρής!—
σκοπούς άλάθεφτους
κοίτα νά βρεις».
Ό λα τελειώνουνε κι όλα περνάνε; Ιδέες βασίλισσες κακο
γερνάνε; Κι οι δικές μας ιδέες; Ο ανεκτίμητος, ο τόσο ακριβο
πληρωμένος κομμουνισμός μας; Κι αυτός καταδικασμένος να
κακογεράσει; Πώς ήταν ποτέ δυνατόν. Μήπως υπάρχει πουθε
νά καμία εξαίρεση; Αλλά όχι. ,Ο στίχος είναι απόλυτος, αδιάλ
λακτος, σκληρός. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. « Ό λα τελειώνου
νε κι όλα περνάνε».
Ό μω ς δεν έπρεπε να είχαμε ταραχτεί. Η διαλεκτική (την εί
χαμε διαβάσει) δε μας είχε διδάξει την ιστορικότητα και τη
σχετικότητα της σκέψης; Ναι, αλλά αυτά ισχύουν για τις λαθε
μένες μορφές σκέψης, τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις του
κόσμου. Ο κομμουνισμός δεν είναι ιδεολογία, με αυτή την έν
νοια, άρα εξαιρείται. Κι όμως, εκείνο το «όλα» του Βάρναλη
πόσο ενοχλούσε. Εκεί που περιμέναμε να πάρουμε γραμμή,
μας σφεντόνιζε σε μια νέα διαλεκίϊκή δίνη.

Ε, όχι. Τέτοια διδαχή δεν μπορούσαμε να την αντέξουμε. Ή
στρεβλή έπρεπε να είναι, ή να μην έχει ξεφύγει από την κριτική
άρνηση. Δεν είχε κάνει ο ποιητής το βήμα προς το θετικό. Ενώ
εμείς είχαμε ανάγκη από λίγη σιγουριά. Ό χι μόνο επειδή αυτή
ήταν η εικόνα —το αλάθητο, το τελειωμένο, το λυμένο, το μο
νολιθικό και ακατανίκητο— που καλλιεργούσε τότε το κομ
μουνιστικό κίνημα για τον εαυτό του. Ό χ ι μόνον γι’ αυτό. Υ
πήρχαν λόγοι βαθύτεροι. Ή ταν ψυχική ανάγκη εκείνης της ε
ποχής. Τι βλέπαν οι νέοι τότε κοιτάζοντας γύρω τους; Βλέπαν
τους δοσίλογους στην εξουσία και τους εαμίτες στα μπουν
τρούμια. Βλέπαν τους μαυραγορίτες να ’χουν θησαυρίσει και
τους τίμιους ανθρώπους να πένωνται. Βλέπαν τους φαύλους
και τους ψεύτες, τους αυλοκόλακες του αστικού καθεστώτος
ν' ανεβαίνουν, να γίνονται διάσημοι, ενώ οι πόρτες, οι εκδό
σεις, τα θέατρα, τα ραδιόφωνα κλείναν ερμητικά για τους
προοδευτικούς διανοούμενους. Μέσα στη γενική φαυλότητα,
την εξαχρείωση της μεταπολεμικής Ελλάδας, μέσα στο ξεχαρβάλωμα, την ανατροπή των ηθικών αξιών που είχε φέρει ο
θρίαμβος των δοσιλόγων, ή των απάντων από την Αντίσταση,
κάτι έπρεπε να μείνει για μας όρθιο. Είχαμε ζωτική ανάγκη α
πό λίγη πίστη.
Αυτή την πίστη μας την έδινε το Κίνημα. Τα πρακτικά επιτεύγματά του είχαν βέβαια συντρίβει στον τόπο μας. Αλλά το
Κίνημα ήταν παγκόσμιο. Έχανε εδώ, αλλού θριάμβευε. Κι εκεί
που θριάμβευε ο κόσμος γινόταν όμορφος, δίκαιος και ηθικός.
Ο σοβιετικός άνθρωπος, μόνο και μόνο επειδή ζούσε μέσα σ’ έ
να καινούργιο σύστημα κοινωνικών σχέσεων, στέκονταν ηθι
κά ένα μπόι πιο πάνω από τον οποιοδήποτε αστό, μας βεβαίω
νε ο Στάλιν. Δηλαδή, ο αγώνας έχει ουσιαστικά κερδηθεί και
τελειώσει. Αεπτομέρεια το ότι εμείς βουλιάξαμε στην κατα
στροφή.
Αλλά γιατί στον τόπο μας το κίνημα είχε χάσει; Αυτό μπο
ρούσε εύκολα να εξηγηθεί. Η παγκόσμια ισορροπία των δυνά
μεων στο χώρο μας ήταν για μια ορισμένη περίοδο δυσμενής.
Δηλαδή, το αίτιο της ήττας και της καταστροφής ήταν προσω
ρινό και εξωτερικό για το κίνημα, είχε λειτουργήσει μηχανιστι
κά. Ή ταν κάτι σαν φυσική καταστροφή, σεισμός, καταποντι
σμός ή επιδρομή εξωγήινων όντων. Δεν είχε τίποτε να κάνει με
την ιδεολογική, την ηθική, την πολιτική υπόσταση του κινήμα
τος, ούτε της ηγεσίας του. Εκεί δεν υπήρχαν ούτε λάθη ούτε
ψεγάδια. Και γι’ αυτό δεν υπήρχε καμιά ανάγκη για προβλημα
τισμούς. Οι σκοποί είχαν βρεθεί, οι σκοποί ήταν αλάθητοι (κι
ας μη λειτουργούσε η πολιτική μας). Εμάς ρόλος μας ήταν να
κατανοήσουμε και τους αλάθητους σκοπούς, που άλλοι είχαν
θέσει, και την αναγκαιότητα, την ιστορική αναγκαιότητα, της
μη πραγματοποίησης αυτών των σκοπών στη συγκεκριμένη
στιγμή ή στο άμεσο μέλλον.
Δεν κρίνει κανείς την πίστη του, ιδίως όταν του χρειάζεται
πίστη. Έχοντας κατανοήσει, όπως νομίζαμε, το νόημα της Ι
στορίας, στεκόμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε θαρρα
λέα τις καταδρομές που μας επέσειε ένας εχθρικός, υλικά δυ
νατός αλλά ηθικά αξιοκαταφρόνητος κόσμος. Θα είμαστε, ό
μως, αποτελεσματικοί σαν κίνημα; Τέτοιο πρόβλημα δεν υ
πήρχε. Ο αγώνας ήταν πάντα αποτελεσματικός. Αρκεί να ή
ταν δίκαιος, ηθικός, αρκεί να είχε ο αγωνιστής τη γνώση ότι
βρισκόταν στο σωστό και να ήταν έτοιμος για τη θυσία. Έ ν δ ε
φ ά ει κ α ί δ λ ε σ σ ο ν (Σ τ ο φ ω ς θ α ν ά τ ω σ ε μ ε ), αναφωνεί στην προ
σευχή του ο ομηρικός Αίας'. Μ’ άλλα λόγια είχαμε γίνει ιδεαλι
στές. Είχαμε περάσει σε προβαρναλικές, προμαρξιστικές θέ
σεις απέναντι στη ζωή και στην πάλη.
Σταματήσαμε να διαβάζουμε την «Καμπάνα» Ο υπόλοιπος
ωραίος μαρξισμός —ο ταξικός χαρακτήρας του εποικοδομή
ματος, η προτεραιότητά του απέναντι στην ατομική σκέψη, το
ότι η απελευθέρωση της εργατικής τάξης δεν μπορεί παρά να
είναι έργο μόνο της εργατικής τάξης, το ότι η κοινωνικοποίη

ση δεν καταργεί την ατομική ιδιοκτησία αλλά την επιστρέφει
στους παραγωγούς— όλα αυτά καταγράφηκαν ψυχρά στο νου
μας. Μας σταματούσε κείνο το βασανιστικό «όλα τελειώνουνε
κι όλα περνάνε». Μας τριβέλιζε το μυαλό.
Αχ, εκείνος ο Τριβέλας! Κάπως έπρεπε να τον τακτοποιή
σουμε. Βρήκαμε τη λύση. Κρατήσαμε απ’ αυτόν μόνον εκείνο
που μας έκανε. Την επιθετικότητά του, τη χλευαστική του σά
τιρα για την αντίπαλη ιδεολογία. Αυτά τα αφομοιώσαμε. Και ε
φαρμόζοντας στο Βάρναλη τον ιστορικό υλισμό, που αρνιόμαστε να εφαρμόσουμε στον εαυτό μας και στο κόμμα μας, βρή
καμε και την εξήγηση της στάσης του. Ο Βάρναλης αντιπρο
σώπευε τάχα μιαν αρχική φάση στο ελληνικό κίνημα, φάση
αρνητική, όταν χρειαζόταν να συγκρουσθεί βίαια, σχεδόν τυ
φλά, με «το παλιό» πριν αρχίσει να οικοδομεί «το καινούρ
γιο». Αυτό τον είχε οδηγήσει σε υπερβολικά αρνητικές θέσεις.
Εμείς όμως, οι καλότυχοι, είμαστε οι οικοδόμοι του καινούρ
γιου. Δεν αρνιόμαστε, βέβαια, την αξία της επαναστατικής άρ
νησης. Αλλά όχι να πέφτουμε στην υπερβολή, στην απαισιοδο
ξία. Ό χι να τα βάζουμε και με το λαό, να τον χτυπάμε! Τι θα
πει:
« Τό μάθημα, π ού δ ώ σ αμ ε
γιά π ά ντα θά φ ω τ ίζει.
Μ ε λ ίσ σ ι ό λ α ό ς κ α ί θά χ υ μ ά
σ ’ ό π ο ιο ν τ ό ν έρ εθ ίζει.
Μ ιά μ ο ν ά χ α υ π ά ρ χ ε ι α λ ή θ εια :
Μ α χ μ ο υ ρ λ ίκ ι κ α ί Σ υ ν ή θ ε ια » .

Ό χι κι έτσι, σύντροφε Βάρναλη. Και τι θες να πεις «κανένα
στόμα δεν το ’βρε και δεν το ’πε ακόμα» αφού το ’βρε ο Μαρξ
και το ’πε ο Λένιν. Αλλωστε και το κόμμα δε διαφωνούσε με
την εκτίμησή μας. Το κόμμα, που τον τιμούσε εκδίδοντας μια
επιλογή απ’ το έργο του με βαρύγδουπα σφυροδρέπανα στο ε
ξώφυλλο, με εκδότη το Εκδοτικό της ΚΕ του ΚΚΕ, με τηλε
γράφημα στην πρώτη σελίδα συγχαρητήριο από το ΠΓ για την
απονομή του βραβείου Λένιν, το κόμμα έλεγε στην εισαγωγή
τη γνώμη του για τη βαρναλική ποίηση της μεγάλης εποχής.
Ή ταν, διαβάζαμε, ποίηση επηρεασμένη από την απαισιοδοξία
που ’χε σκορπίσει στην Ελλάδα η Μικρασιατική Καταστροφή.
Ασφαλώς δεν περνούσε από το στίχο του Βάρναλη η χαρούμε
νη αισιοδοξία των θετικών ηρώων του σοσιαλιστικού ρεαλι
σμού. Είχε κάτι λειψό αυτός ο ποιητής.

Η δεύτερη ανακάλυψη του Βάρναλη
Έτσι απορρίψαμε το Βάρναλη. Είν’ αλήθεια ότι τον απορρίψαμε μετά πολλών επαίνων, αλλά πάντως τον απορρίψαμε. Α
φήσαμε τα βιβλία του να μαζεύουνε σκόνη στο ράφι και πέσα
με με τα μούτρα στη μελέτη του Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς, του
Γκαρωντύ κι άλλων κι άλλων που μας καθησύχαζαν ότι όλα
πάνε προς το καλύτερο στον καλύτερο δυνατό κόσμο, το δικό
μας. Στο πλαίσιο αυτό αγωνιζόμαστε. Με το όπλο ανάστροφα
και το όπλο παραπόδα’, γιατί όχι; Με επαναστατική κατάστα
ση στην Ελλάδα του 1950 γιατί όχι; Κι όταν αργότερα άλλοι Ιω
σήφ Βησσαριόνοβιτς, πιο μικροί, πιο ήρεμοι και λιγότερο γρα
φικοί από τον πρώτο, ανακάλυψαν ότι είχε κάνει και λάθη ε
κείνος κι ότι στον τόπο τους είχαν λειτουργήσει στρατόπεδα
καταναγκαστικής εργασίας ασυμβίβαστα με το σοσιαλιστικό
ανθρωπισμό (εκείνοι το ’παν —εμείς μέχρι τότε δεν το πιστεύα
με) ότι για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού είχαν γίνει στον
τόπο του και σκηνοθετημένες δίκες κομμουνιστών (εκείνοι το
’παν —εμείς μέχρι τότε το αρνιόμαστε)— και πάλι, μ’ όλο το
γκρέμισμα που νιώσαμε, δεν μπορέσαμε να ξεκολλήσουμε από
τις δημιουργημένες πια πνευματικές μας ρουτίνες. Και πάλι δε
χτήκαμε προκατασκευασμένες λύσεις, που τώρα αντί να τις
λένε «επαναστατική κατάσταση» τις λέγαν «ειρηνικό δρόμο
προς το σοσιαλισμό». Είχαμε τόσο «στρώσει» ώστε σχεδόν
δεν μας τριβέλιζε πια η βαρναλική άρνηση. Διαβάζαμε αμέρι
μνα το συμπέρασμα: «Κανένας δεν κατάλαβε τι έλεγε η Καμ
πάνα. Γιατί καθένας άκουγε τη δική του σκέψη». Ενώ, φυσικά,
είμαστε εμείς εκείνοι που, φυλακισμένοι σ’ έναν ιδεαλιστικό υ
ποκειμενισμό, ακούγαμε μόνο τη δική μας σκέψη, κλείνοντας
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τ' αυτιά στον πάταγο της γύρω μας ζωής.
Ετσι απορριψαμε το Βάρναλη. Εκείνος όμως δεν μας απέρριψε. Έμεινε κοντά στα παιδιά του κινήματος που είχε κι από
εκείνον ξεκινήσει. Στρατιώτης πια ο στρατολόγος των ψυχών
ανέβαινε κάθε μεσημεράκι στα γραφεία της «Αυγής» κι έφερνε
το χρονογράφημά του —καμιά,φορά και κανένα ποίημα, πλα
δαρό και ανόητο, δίχως τίποτα από τη ρώμη του παλιού Βάρ
ναλη. Τον καταλαβαίναμε. Ο αρνητής δεν είχε μπορέσει να εμ
πνευστεί από το θετικό μέσα στο κίνημα. Αυτό δεν είναι πια α
πλή ειρωνία. Γιατί το θετικό μέσα στο κίνημα υπήρξε. Ή ταν
το μεγάλο, το κολοσσιαίο επίτευγμα του ΕΑΜ. Γιατί άραγε η
επανάσταση εκείνη δεν έδωσε έμπνευση στον πιο επαναστατι
κά συγκροτημένο ποιητή μας; Ίσως δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Ισως η απάντηση να ’ναι απλή —ο Βάρναλης είχε πια γεράσει.
Ισως η καλύτερη απάντηση να ’ναι η δική του ερώτηση:«Τάχα
η θέλησή σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος;». Ίσως, αν κι
αυτό δε μας περνούσε τότε απ’ το μυαλό, η απάντηση να
μαστέ μεις οι ίδιοι. Εμείς οι αντιφατικοί θαυμαστές του, που
τον θαυμάζαμε αλλά δεν τον διαβάζαμε. Που νιώθαμε τρυφε
ρότητα κι ευγνωμοσύνη για τον ποιητή, γιατί δάνειζε το μεγάλο
του όνομα στη βασανισμένη εφημερίδα μας. Που χαιρόμαστε
βλέποντας τον παλαίμαχο κομμουνιστή να μη λέει να το βάλει
κάτω. Που τον καμαρώναμε κοντά μας, μ’ όλα του τα χρόνια,
κοτσωνάτο και γελαστό, τον Κωνσταντή το βαρβάτο, και δεν
ξανοίγαμε το σπαραγμό πίσω από τη γενναία κοροϊδία του ε
αυτού του. Μπορεί εμείς να ’μαστέ η αιτία που μετά την Αληθι
νή Απολογία δεν ξανάδωσε μεγάλο έργο ο Βάρναλης. Ένας
στρατός από παλληκάρια, που όμως θα είχαν —αν επιτρέπεται
να μιμηθούμε τη βαρναλική αναστροφή— «τήν μέν σάρκα
πρόθυμον, τό δέ πνεύμα άσθενές» δεν ήταν ίσως περιβάλλον ι
κανό να εμπνεύσει την απαιτητική, κριτική ιδιοφυία του.
Ίσως να είν’ έτσι, ίσως να μην είναι. Για μας αυτό δεν έπρε
πε να έχει σημασία. Εκείνο που έπρεπε να είχαμε κρατήσει, ε
κείνο που έπρεπε να μας είχε παρακινήσει να κάνουμε η καθη
μερινή σχεδόν συνάφεια μαζί του, ήταν να πετάξουμε κάποια
στιγμή στα σκουπίδια τους σοφούς, τις Ακαδημίες των βαρύ
γδουπων Επιστημών, τα ηλίθια εγχειρίδια του ανιστόρητου Ι
στορικού Υλισμού και να κατεβάσουμε από το ράφι την «Αλη
θινή Απολογία του Σωκράτη». Να διαβάσουμε τον υπόδικο να
λέει:
« Μ α τ ώ ρ α τ ε λ ευ τ α ία το μ υ α λ ό μ ο υ φ έρ ν ετ α ι σ α ν τα μ ο υ λ ά 
ρ ια , π ο υ β ρ ίσ κ ο ν τ α ι ξ α φ ν ικ ά μ π ρ ο σ τ ά σ ' ο λ ό ρ θ ο γ κ ρ ε μ ό ν ή
π ά ν ο υ σ ε σ ά π ιο γεφ ύ ρ ι. Κ ω λ ώ ν ε ι, κ α ρ φ ώ ν ε τ α ι, π ε ισ μ α τ ώ ν ε ι

κ α ι δ ε θ έ λ ε ι να κ ά ν ε ι μ ια π ιθ α μ ή π ε ρ ’ α π ’ τη μ ύ τ η μ ο υ . Κ α ι μ '
α ν α γ κ ά ζ ε ι να σ κ ύ β ω να κ ο ιτ ά ζ ω τη μ ύ τ η μ ο υ ! Ο λ ά κ ε ρ ο ς κ ό 
σ μ ο ς ! Α π ε ρ α ν τ ο σ ύ ν η της α σ κ ή μ ια ς , ή γ ο υ ν τ η ς α λ ή θ ε ια ς ! Μ ε
π ιά ν ε ι ζ ά λ η κ α ι τα μ ε λ ίγ γ ια μ ο υ χ τ υ π ά ν ε σ α σ φ υ ρ ιά . Π α ρ ά ξ ε 
νο π ρ ά μ α ! Β λ έ π ο υ μ ε θ εο ύ ς , ιδ έ ε ς , ο ν ε ίρ α τ α , π ε ρ α σ μ έ ν α , μ ε λ 
λ ο ύ μ ε ν α , κ α ι δ ε β λ έ π ο υ μ ε τη μ ύ τ η μ α ς , ω ά ν τ ρ ε ς Α θ η ν α ίο ι!
Τ ώ ρ α κ α τ α λ α β α ίν ω , π ω ς α λ η θ ιν ά σ ο φ ό ς ε ίν α ι κ ε ίν ο ς π ο υ
κ α τ α φ έ ρ ν ε ι να τ ή ν ιδ ει κ α ι να τ η ν κ α τ α λ ά β ε ι. Κ ι ε γ ώ μ ή τ ε την
ε ίχ α π ο τ έ ς υ π ο ψ ια σ τ ε ί, π ω ς υ π ά ρ χ ε ι, κ ι α ς μ ε π ε ιρ ά ζ α ν ό λ ο ι,
π ω ς ή τ α ν ε π λ α τ σ ο υ κ ω τ ή σ α ν τ η ς μ α ϊμ ο ύ ς κ α ι τ ο υ τ ρ ά γο υ .
Δ ε ν ά κ ο υ σ α τ ο 'λ ο ιπ ό ν τ ίπ ο τ α , γ ια τ ί ό λ ε ς α υ τ έ ς τις ώ ρ ε ς μ ε 
λ ε τ ο ύ σ α τη μ ύ τ η μ ο υ για να γ ίν ω σ ο φ ό ς » .

Αρχή σοφίας, η γνώση της μύτη μας. Αλλά εμείς είχαμε πο
λύ ξεμακρύνει απ’ το ρωμαλέο πρακτικό μήνυμα, τη βάση κά
θε ιστορικού υλισμού, που εμπνέει αυτά τα λόγια. Προτιμούσα
με τα νεφελώματα του Παγκόσμιου Κινήματος, της κομμουνι
στικής υπερτελειότητας, από το βάσανο της κριτικής του εαυ
τού μας, της κομματικής μας πραγματικότητας, όσο κι αν αυ
τή απορροφούσε για μερικούς από μας το κύριο μέρος της ζω
ής μας. Η μύτη στο μετ,αξύ ολοένα μεγάλωνε! Μα δεν της δί
ναμε σημασία. Χρειάστηκε να μας την τραβήξει με τα χοντρόχερά του ο Χαχόλος το 1956, κι ούτε αυτό μας έφτασε. Έπρεπε
να μας την τρίψουν στη λάσπη οι γορίλλες της 21ης Απριλίου,
για να ξυπνήσουμε απότομα από τον ιδεαλιστικό λήθαργο, να
καταδεχτούμε να την κοιτάξουμε και να τρομάξουμε, βλέπον
τας πόσο είχε γίνει άσκημη, σαν της μαϊμούς και σαν του τρά
γου. Τότε πια ήταν που αποφασίσαμε πως δε γινόταν να φτιά
ξουμε την κοινωνία αν δεν κάνουμε πρώτα κάτι γι’ αυτή τη φο
βερή μύτη. Παραείχε μεγαλώσει και μας έφραζε το δρόμο. Κά
πως έτσι ξαναθυμηθήκαμε και τους οχτώ στίχους διδαχής:
« "Ολα τ ε λ ε ιώ ν ο υ ν ε
κ ι ό λ α περνά νε,
ιδ έ ε ς β α σ ίλ ισ σ ε ς
κ α κ ογερ νά νε,
σ τ ις ν έ ε ς ά ν ά γ κ ε ς σ ο υ
— κ ό π ο ς β α ρ ή ς !—
σ κ ο π ο ύ ς ά λάθεφ τους
κ ο ίτ α νά β ρ ε ις » .

Πόσο δύσκολη είναι μερικές φορές η ποίηση. Πέρασαν εικοσιπέντε χρόνια, διαβάσαμε οχτώ στίχους. Τόσο μπορέσαμε.
Παρακάτω ίσως μπορέσουν να προχωρήσουν κάποιοι νεώτεροι από μας.

Βάρναλης και σοσιαλιστικός ρεαλισμός

της LUCIA MARCHESELLI—LOUKAS
Η πρώτη δημόσια δήλωση του Βάρναλη σχετικά με το σοσια
λιστικό ρεαλισμό ανάγεται στις μέρες του Α' Συνεδρίου των
Σοβιετικών Συγγραφέων (Μόσχα, 17 Αυγ. - 1 Σεπτ. 1934):
«(...) Η ζωντάνια του ύφους και ο ρεαλισμός της καινούργιας ρωσι
κής πρόζας (...) επιβάλλονται πολύ στους καινούργιους Έλληνες
συγγραφείς. Ό μω ς αν και υπάρχει επίδραση, ωστόσο δεν μπορεί να
προχωρήσει τόσο πολύ, γιατί διαφέρει το περιβάλλον που μέσα σ ’αυ
τό εξελίσσεται η λογοτεχνία των δύο χωρών»'.

Η δήλωση τούτη εκφράζει με τρόπο, αλλά καθαρά, την έμ
φυτη δυσπιστία του προς το κήρυγμα αυτό: πρώτον, γιατί εσκεμμένα αφήνει την ποίηση έξω απ’ τη συζήτηση, και δεύτερο
γιατί υπογραμμίζει τη διαφορά ανάμεσα στις οικονομικές και
κοινωνικές δομές Ελλάδας και Σοβιετικής Ένωσης, απομακρύνοντας έτσι το ζήτημα από την ελληνική πραγματικότητα.
Πράγματι, δύσκολα θα μπορούσε ο Βάρναλης να δεχτεί χω
ρίς αντίσταση ένα δόγμα που, στις έσχατες συνέπειές του, ή
ταν μοιραία προορισμένο να υποτάξει τη «μορφή» στο «περιε
χόμενο» —δηλαδή όχι μόνο να ξαναζωντανέψει στην ουσία
την παλαιό - ιδεοκρατική δοξασία, κατά την οποία ο Λόγος
γεννάει την Πράξη, αλλά και να πραγματοποιήσει (έστω κι α
πό την αντίθετη όψη) τη διαίρεση της ποιητικής εκφραστικής
ενέργειας, που ο Βάρναλης, ακολουθώντας σ’ αυτό τον Croce,
τη θεωρούσε αναγκαστικά ενιαία12.
Ιδια επιφυλακτική διάθεση προκύπτει άλλωστε από τη σει
ρά άρθρων που δημοσίεψε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Ά ν
θρωπος» αφού γύρισε από τη Μόσχα. Το σημαντικότερο σχό
λιο αναφέρεται στο λόγο του Μπουχάριν, που δεν προκάλεσε
μόνο δυσαρέσκεια στις σοβιετικές αρχές, αλλά δεν είχε πολύ
καλύτερη τύχη ούτε στον ελληνικό κομματικό και παρακομματικό Τύπο3.
Ανάμεσα στα άλλα, ο Μπουχάριν είχε πει πως «μοναχό του
το νόημα ή μοναχή της η τεχνική δεν μπορούνε να δώσουνε έρ
γα βιώσιμα» αφού «το ουσιαστικό στοιχείο των ποιητικών έρ
γων είναι η ταυτότητα νοήματος και φόρμας»4. Αναφέροντας
ότι η «Journal de Moscou» δε δημοσίεψε το λόγο του, ο Βάρνα
λης προσθέτει:
«Παρ' όλα αυτά, είμαι βέβαιος πως ο λόγος του φιλοσόφου δε θα
ξεχαστεί εύκολα από τους Ρώσους λογοτέχνες. Και θα φέρει γρήγορα
τα μεγάλα του αποτελέσματα, αν όχι σ ' αυτούς, που τους "έθιξε", μα
στους νέους...»5.

Στο επόμενο άρθρο, το νόημα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού
εξηγείται πιο λεπτομερειακά: μπαίνει όμως πάλι σαφώς η επι
φύλαξη ως προς τη δυνατότητα να εφαρμόζεται στην τέχνη
1. Δηλώσεις των συνεργατών μας Γληνού και Βάρναλη στη Μόσχα,
περ. «Νέοι Πρωτοπόροι», 9 Σεπτεμβρίου 1934, σ. 359. Η υπογράμμιση
δική μας.
2. Δες L. Marcheselli-Loukas, K. Β. Αισθητικά - Κριτικά. Διαμόρφωση
κι εξέλιξη, περ. «Διαβάζω», 88, 22 Φεβ. 1984, σσ. 48-52.
3. Δες περ. «Νέοι Πρωτοπόροι», προαναφ.: δημοσιεύτηκαν ολόκλη
ρος ο λόγος του Ζντάνωφ (σσ. 399-403), περικοπές του Γκόρκυ (σσ.
366-84 και 385-94), και περίληψη του Ράντεκ (σσ. 395-98), ενώ ο λόγος
του Μπουχάριν αναβλήθηκε για το επόμενο τεύχος.
4. Ο Μπουχάριν δια την επαναστατικήν ποίησιν. Ο λόγος του που προ
κάλεσε ζήτημα κατά το Συνέδριον, εφ. «Ελεύθερος Άνθρωπος»,
31.10.1934, σ. 3.
5. Αυτόθι.

των αστικών κοινωνιών κάτι που αφορά την ΕΣΣΔ, όπου
«η Τέχνη είναι μια υψηλή και ζωτική κοινωνική λειτουργία. Ο λο
γοτέχνης είναι όργανο της μεγάλης εκπολιτιστικής προσπάθειας
που γίνεται εκεί· είναι ο πνευματικός οδηγός των προλεταρίων, που
αισθητοποιεί με την καλλιτεχνική φόρμα την ομορφιά των σκληρών
τους αγώνων, την αισιοδοξία τους για την επιτυχία αυτών των αγώ
νων και την πίστη για την κατάχτηση του μέλλοντος»6.
Ουσιαστικά, ο Βάρναλης διατηρεί, σε σχέση με το σοσιαλι
στικό ρεαλισμό, την ίδια στάση που είχε κρατήσει παλιότερα
σε σχέση με την «προλεταριακή λογοτεχνία» —την ελληνική
απόδοση του Προλετκούλτ της πρώτης μεταεπαναστατικής
δεκαετίας, καθώς φαίνεται από την περιβόητη συνέντευξη του
1972:
«(...) Είναι φυσικό η επαναστατική μας τέχνη να είναι επηρεασμένη
πάντα από τους εκφραστικούς τρόπους της αστικής τέχνης και όχι
σπάνια και από την ψυχολογία της (...) Ό σο για τα μικροαστικά
μας στίγματα, είναι φυσικό να υπάρχουν. Μονάχα μια γενεά μετά
την επανάσταση, θα μπορέσει η τέχνη να γίνει πλέρια προλεταρια
κή. Αυτά όμως δεν μπορούνε να μας αφαιρέσουν τον τίτλο και τη
δράση του επαναστάτη (..,)»7.

Τον ίδιο δρόμο επιφυλακτικής ουδετερότητας ακολουθεί ο
Βάρναλης τουλάχιστον μέχρι την πρώτη μεταπολεμική περίο
δο. Το επιβεβαιώνουν κάμποσα άρθρα, και πρώτο χρονολογι
κά ένα στο «Ριζοσπάστη» του 1936, Ά η Στράτης και... σοσια
λιστικός ρεαλισμός (Νεκρικός διάλογος)*, που από τον τίτλο
κιόλας υπογραμμίζει το οξύμωρον της ελληνικής κατάστασης:
ο «νεκρικός διάλογος» (κατά Λουκιανόν) διαδραματίζεται α
νάμεσα σε δύο εξόριστους που τα στερούνται όλα και διαθέ
τουν μόνον απεριόριστον καιρό, και γι’ αυτό φλυαρούν «περί α
νέμων και υδάτων», και περί «Τέχνης» —δηλαδή περνάνε την
ώρα τους, αφού εξοβελίστηκαν από την κοινωνία («και τώρα
να με συμπαθήσει ο φίλος Στρατηγόπουλος αν δεν αποδίδω τα
λόγια του σωστά. Περιττό να διαμαρτυρηθεί. Πως να τα θυ
μούμαι καταλεπτώς όλα τα λόγια ενός... νεκρού από τον... άλ
λο κόσμο!»):
«Η αστική τέχνη, είτε ρομαντική, είτε ρεαλιστική, είτε κλασική,
απομονώνει το άτομο (...) και το βάζει αντιμέτωπο σ’ όλη την κοι
νωνία. Και όταν ο ρεαλισμός είναι κριτικός περιορίζεται στο να δεί
ξει τα κακά, την αδικία, την απανθρωπιά του καθεστώτος, μα δε δί
νει καμιά λύση στο πρόβλημα (...) Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός κάμνει ήρωά του τον άνθρωπο της δουλειάς, αυτόν που αγωνίζεται με
πίστη κι αισιοδοξία μαζί με όλη την κοινωνία για τη δημιουργία του
σοσιαλιστικού πολιτισμού. Έ τσι ο καλλιτέχνης μεταβάλλεται απο
.ναρκωτής των ψυχών σε "αρχιτέκτονα των ψυχών" (...) Για μας ό
μως που κάνουμε τέχνη επαναστατική μέσα στα καπιταλιστικά καθε
στώτα, αυτό το χρέος είναι κάπως διαφορετικό. Εμείς δεν αγωνιζό
μαστε να οικοδομήσουμε το σοσιαλιστικό πολιτισμό· μα να ρίξουμε
το αστικό κοινωνικό σύστημα. Συναντιόμαστε όμως με τους Ρώσ6. Α ι βάσεις της Σοβιετικής Λογοτεχνίας, εφ. «Ελεύθερος Άνθρω
πος», 1. 11., 1934, σ. 3.
7. Περ. «Πολιτικά Φύλλα» Β', Γ', Ιού. 1932, σ. 27. Δες και Ένα γράμ
μα του K. Β., περ. «Νέοι Πρωτοπόροι», 7-8, Ιού. - Ιούλ. 1932, σ. 293.
8. Έ φ. «Ριζοσπάστης», 7.3.1936, σ. 3. Ανήκει στη σειρά των απομνη
μονευμάτων από την εξορία, που τα πρώτα δημοσιεύτηκαν στην εφ.
«Ανεξάρτητος» (Δεκ. 1935: Με τους εξόριστους εις τα νησιά του θανά
του).
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σους σ’ ένα σημείο. Ό τι, όπως αυτοί, έτσι και μεις προσπαθούμε να
αισθητοποιήσουμε το 'αύριο’, του κόσμου. Κι αυτό το 'αύριο’, με το
να μην είναι ουτοπία, μα ιστορική αναγκαιότητα, αποτελεί τη μεγα
λύτερη πηγή της έμπνευσής μας και τη μεγαλύτερη ζωντάνια και δύ
ναμη της τέχνης μας —εννοώ εκείνων που έχουνε ταλέντο»9.
Μ παίνει μεν η ζντανω φ ική κατάργηση τη ς ο υτοπ ία ς, μαζί με
τον κ αλλιτέχνη « α ρ χιτέκ το ν α τω ν ψ υχώ ν» στην επ ιχειρ η μ α το 
λογία του Β άρναλη, αλλά μένουν και οι σ ταθερές συνιστώ σες,
που ουσ ιασ τικ ά κ αταργούν το ζήτημα: διαφορά τω ν κ α τα σ τά 
σεων, α ν α γκ α σ τικ ή προϋπόθεση το «τα λ έντο » (κ ά τι δηλαδή
το έμφυτο, που κα μ ιά μ ηχανισ τική αντίληψ η δεν μπορεί να το
α ντικ α τα σ τή σ ει).

Η δικτατορία του Μεταξά κι η ξένη Κατοχή εμποδίζουν να
προχωρεί η συζήτηση υπέρ ή κατά του σοσιαλιστικού
ρεαλισμού- ο Βάρναλης, στην εφτάχρονη συνεργασία του με
την «Πρωία» συνεχίζει την προσπάθειά του να θεμελιώσει στην
Ελλάδα μια αντικειμενική μέθοδο αισθητικής κριτικής, και,
αν κι επιμένει στα ζητήματα της στράτευσης της τέχνης
—κεντρικό σημείο κάθε μαρξιστικής αισθητικής θεωρίας—
και χτυπάει τη «φυγοκοσμία» ορισμένων λογοτεχνών καθώς
και την «τέχνη για την τέχνη», τονίζει πάντα ότι η αξία του έρ
γου κρίνεται από τα εκφραστικά αποτελέσματα, και ότι δε
φτάνει η καλή πρόθεση για να δικαιολογηθεί το έργο τέχνης10.
Οταν ξαναβρίσκουμε τον Βάρναλη στον «Ριζοσπάστη», με
τά την απελευθέρωση, στην αρχή τα επιχειρήματά του δεν
μοιάζουν να έχουν αλλάξει και πολύ: τα σωματεία των συγγρα
φέων κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια με πανώ που γράφουν
«Η Τέχνη για το Λαό», κι ο Βάρναλης σχολιάζει πως αυτό θα
γίνει όταν θα έχει αλλάξει το σύστημα, ο λαός θα έχει μορφω
θεί και θα υπάρχει «ισοπέδωση προς τα πάνου»11. Υποχρέωση
των συγγραφέων είναι να καταλάβουν ότι «έθνος είναι ο εργα
ζόμενος λαός» —δηλαδή να κάνουν στη ζωή τους, μια για πάν
τα, τη σωστή εκλογή παράταξης— και να πειστούν ότι το
«δόγμα της 'τέχνης για την τέχνη’, είναι αντιδραστικό» και ότι
«κανένας δεν μπορεί να μένει έξω απ’ την πραγματικότητα»,
μια που τώρα το δίλημμα είναι:

Ο Βάρναλης, φοιτητής στην Α θήνα το 1903

αλλαγή του κλίματος που σημειώνεται στα άρθρα του προς το
τέλος του 1946: απ’ αυτόν προέρχεται ίσως η διατύπωση της
λογοτεχνίας ως αφορμής συνειδητοποίησης για τις «δυνάμεις
του μέλλοντος», ενώ δεν φαίνεται ο Βάρναλης να ενδιαφέρεται
ιδιαίτερα για τη θεωρία της 'αντανάκλασης’, που είναι και η βα
σική του Λούκατς. Ό σο για τα υπόλοιπα, για να κατακρίνει
τόν Proust ή τους σουρρεαλιστές, ο Βάρναλης δεν περίμενε τα
επιχειρήματα του Αγγλου δασκάλου, ενώ ο Joyce δεν τον απα
σχολούσε, μια που δεν συνήθιζε να μιλάει γι’ αυτά που δεν ήξε
ρε, κι αυτόν δεν τον γνώριζε σίγουρα περισσότερο από τους
σοβιετικούς συγγραφείς που είχαν τεθεί από τον Ράντεκ μπρο
στά στο δίλημμα: «Τζόυς, ή σοσιαλιστικός ρεαλισμός;».
Έτσι, η τομή που σημειώνεται στην επιχειρηματολογία και
στον τόνο του Βάρναλη σχετικά με τα ζητήματα της τέχνης, κι
έμμεσα και για το σοσιαλιστικό ρεαλισμό έχει διαφορετικές, ε« Ή με το λαό για λευτεριά και δικαιοσύνη και φωτισμό, ή ενάν ξωθεωρητικές κι εξωφιλοσοφικές μάλλον αιτίες, και την εντο
πίζουμε την εποχή που άρχισε να κυκλοφορεί ο «Ρίζος της
τια στο λαό για τη φασιστική τυραννία και σκοτάδι»12.
Κάθε άλλο παρά γραφειοκρατική διάθεση στη συμμόρφωση, Δευτέρας» (21 Οκτ. 1946).
Πλήρης καταγραφή των άρθρων του Βάρναλη για τη μετα
λοιπόν, κι όπως πάντα αποστροφή προς τον κάπως αστόχα
στο και δημαγωγικό ενθουσιασμό που μυρίζει «προλεταριακή πολεμική περίοδο δεν έγινε ως τώρα, κι έτσι, από τα διάφορα
που δημοσίεψε μέχρι το 1947 —μέχρι την κατάργηση, δηλαδή,
λογοτεχνία».
του
κομμουνιστικού νόμιμου Τύπου— θα λάβουμε υπόψη μας
Υπάρχει όμως στον Βάρναλη το γνήσιο ενδιαφέρον να εμβαμόνο
μερικά, που είναι σημαντικά και που τ ’ αποκόμματά
θύνει στο πρόβλημα, κι όταν του δίνεται ευκαιρία να_ μετρηθεί
με άλλη έμπειρη γνώμη, την εκμεταλλεύεται: ανάμεσα στα τους βρέθηκαν στο σπίτι του ποιητή*5, και συγκεκριμένα:
χαρτιά του υπάρχει αντίτυπο του δοκιμίου του Edward Upward, 1) Π ν ε ύ μ α « α π ο λ ιτ ικ ό » , εφ. «Ριζοσπάστης», 21.10.1945, σ. 2.
2) Φ ιλ ο λ ο γ ία , Λ ο γ ο τ ε χ ν ία , Κ ρ ιτ ικ ή , εφ. «Ριζοσπάστης», 5.9.Μ α ρ ξ ισ τ ικ ή ε ρ μ η ν εία τη ς λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς 13, με σαφείς ενδείξεις ότι
1946, σ. 2.
ο Βάρναλης το διάβασε14*.
Δεν φαίνεται όμως να είναι μόνο ο Upward υπεύθυνος για την 3) Η ε λ ε υ θ ε ρ ία τ η ς Τ έ χ ν η ς , περ. «Ρίζος της Δευτέρας», 1, 21
Οκτ. 1946, σ. 2.
4)
Τι ε ίν α ι η Α ισ θ η τ ικ ή ; εφ. «Ριζοσπάστης», 24.10.1946, σ. 2.
9. Εφ. «Ριζοσπάστης», αυτόθι. Οι υπογραμμίσεις δικές μας.
Απ’ αυτά τα άρθρα, το μόνο που αναδημοσιεύτηκε σχεδόν
10. Αυτά φαίνονται καθαρά και στους δύο τόμους Κ. Βάρναλη, Αισθη
τικά - Κριτικά, Α' και Β' (εκδ. Κέδρος 1958: στο εξήςΑ-Κ), που αναδη αυτούσιο είναι το τελευταίο16. Τα δύο πρώτα ανασκευάστηκαν
μοσιεύουν πολλά άρθρα της περιόδου αυτής. Συγκεκριμένες και λε τελείως, και η αναδημοσίευση προέρχεται ίσως από μεταγενέ
πτομερειακές πληροφορίες στη Συμβολή στην εργογραφία του Βάρνα στερη μορφή17, ενώ το τρίτο δεν αναδημοσιεύτηκε.
λη - Αισθητικά - Κριτικά 1911-1944 (εισαγωγή κι επιμέλεια L.
Πριν περάσουμε όμως στην ανάλυση των περιεχομένων, θα
Marcheselli-Loukas), που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις εκδ. Κέδρος
σημειώσουμε ότι —μέσα στη γενικότερη κατάσταση πολιορ
με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση και των 10 χρόνων α
κίας που προκαλούσε στην Ελλάδα η λευκή τρομοκρατία το
πό το θάνατο του Βάρναλη.
φθινόπωρο
του ’46— ένα γεγονός που σίγουρα επηρέασε τον
11. Ααός και Τέχνη (Α ), εφ. «Ριζοσπάστης», 9.11.1944, σ. I.
Βάρναλη και τον ανάγκασε να ταχτεί πιο αποφασιστικά υπέρ
12. Λαός και Τέχνη (Β ), εφ. «Ριζοσπάστη, 19.11.1944, σ. 1.
13. Μετάφραση Π. Ζ. Βάρδη, Αθήνα, εκδ. A. Ν. Μαυρίδης, 1945 του σοσιαλιστικού ρεαλισμού ήταν η δημοσίευση στο «Φιλολο(«Στο φως του Μαρξισμού», I) 8° μικρό, σσ. 24. Πρώτη αγγλική έκδο
ση 1937. Το βιβλιαράκι βρέθηκε χωμένο σ’ ένα φάκελο, μαζί με απο
κόμματα των «Ριζοσπάστη» και «Ρίζου της Δευτέρας» 1945-47.
14. Υπογραμμίσεις του χεριού του Β. βρίσκονται στις σσ. 12, 16, 19,
21- 22.
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15. Δες παραπάνω, υποσημ. 13.
16. Τι είναι Αισθητική; Α-Κ, Α", σσ. 11-15.
17. Τέχνη και Πολιτική, αυτόθι, σσ. 135-38. Θεωρία, Δημιουργία, Κριτι
κή, αυτόθι, σσ. 192-201.

γικό Ριζοσπάστη» της Έκθεσης του Ζντάνωψ ενάντια στα πε
ριοδικά του Λένινγκραντ, και στους συγγραφείς Α. Αχμάτοβα
και Μ. Ζόσεγκο18.
Από τις αρχές του Οχτώβρη, ο Βάρναλης ήταν μέλος της
συντακτικής επιτροπής του «Φιλολογικού Ριζοσπάστη»19, ο
πότε, και να το ήθελε, δεν θα μπορούσε ν’ αγνοήσει ένα γεγο
νός σαν την αφιέρωση ολόκληρης της φιλολογικής σελίδας
στο κείμενο του Ζντάνωφ, πιο σκληρό από ποτέ. Άλλωστε, ο
ανώνυμος εισηγητής της σελίδας δεν αφήνει και πολλά περιθώ
ρια για ενδεχόμενους ελιγμούς:
«Το κείμενο της έκθεσης, όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε στην
«Πράβντα», ξεκαθαρίζει όλη τη Μαρξιστική —Λενινιστική— Στα
λινική αντίληψη για την Τέχνη, ορίζει τις διαφορές της σοσιαλιστι
κής από την αστική λογοτεχνία και εξηγεί την ευθύνη των Σοβιετι
κών συγγραφέων αλλά και τον υπεύθυνο ρόλο του Κόμματος στην ι
δεολογική ανατροφή και την καλλιτεχνική αγωγή του σοβιετικού
λαού (...)»

Χαρακτηρίζοντας τους δύο συγγραφείς «μικροαστούς και
φαύλους», και κατηγορώντας τους γιατί «παίρνουν πάντα τα
θέματά τους ανασκαλεύοντας τις πιο χαμηλές και τιποτένιες
πλευρές της ανθρώπινης ζωής», ο Ζντάνωφ αποδίδει και τις
σχετικές υπευθυνότητες στους «ηγέτες» —και ο ανώνυμος του
«Ριζοσπάστη» προσθέτει:
«Η αιτία των λαθών αυτών (για τη δημοσίευση των έργων στα περιο
δικά) βρίσκεται στους υπεύθυνους ηγέτες της σοβιετικής λογοτε
χνίας που ξέχασαν μερικές βασικές θέσεις του Λενινισμού για τη
Λογοτεχνία και τα καθήκοντά τους σαν πνευματική πρωτοπορεία
του λαού».

Την άλλη μέρα (18 Οκτωβρίου 1946) εμφανίζεται η πρώτη αγ
γελία του «Ρίζου της Δευτέρας», που κάτω απ’ αυτές τις προϋ
ποθέσεις δεν μπορεί να μην παίρνει απόλυτα στα σοβαρά τις
ευθύνες του και τα καθήκοντά του «σαν πνευματική πρωτοπο
ρία του λαού».
Έτσι ο Βάρναλης βρίσκεται, ως λογοτεχνικός συνεργάτης
του, υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει, από το πρώτο κιόλας
τεύχος, το πρόβλημα της Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς τη ς Τ έ χ ν η ς , σε συνθήκες
εντελώς διαφορετικές από τις θεωρητικές συζητήσεις, και μέ
σα πια στο πυρωμένο και δηλητηριασμένο κλίμα του Εμφύ
λιου.
Σε παλιότερο άθρο, το Π ν ε ύ μ α « α π ο λ ιτ ικ ό » του φθινόπωρου
του ’45, είχε συζητήσει τ α ίδια προβλήματα της στράτευσης
της τέχνης με εντελώς "βαρναλικό" τόνο, αν και, φυσικά, πο
λύ πιο "έξω από τα δόντια" απ’ ό,τι στην «Πρωία»:
«(...) Ό λες οι πνευματικές, ηθικές και ψυχολογικές λειτουργίες
της κοινωνίας (ό,τι αποκαλούμε υπερσκελετό ή εποικοδόμημά της)
(...) σε ταξικά καθεστώτα εξυπηρετούνε σκοπούς ταξικούς, ήγουν
πολιτεύονται (...) Έτσι όλες οι "αυτοσκοπικές" αξίες ενεργούνε ως
ετεροσκοποί, ως μέσα επιβολής και διατήρησης της εκμετάλλευσης
των πολλών από τους ολίγους (...) Η παιδεία, ο Τύπος, η φιλοσοφία,
η επιστήμη, η εκκλησία και η τέχνη επιβάλλουνε το ίδιο συμφέρον
("το του κρείττονος συμφέρον") με την ηθική βία (...).
"Πολιτεύονται" λοιπόν οι Επιστήμες, η Θρησκεία, η Ηθική. Το ί
διο "πολιτεύεται" και η Τέχνη. Έξω από τους αποκλειστικά αισθη
τικούς σκοπούς της κάνει την ακόλουθη "εξωτερική" υπηρεσία:
Οργανώνει την κοινωνική συναισθηματικότητα και την κοινωνική ι
δεολογία. Προσπαθεί να "ομοψυχοποιήσει" όλα τα κοινωνικά
στρώματα (...).
Αυτό είναι το γενικό σχήμα. Σε καιρούς όμως που οι ταξικές αντι
θέσεις έχουνε φτάσει σε αποφασιστική καμπή κι οι μάζες (Πρωτο
πορεία τους) συνειδητοποιούνται, τότε και η τέχνη πολιτεύεται συ
18. Η Έκθεση του Ζντάνωψ για τα περιοδικά του Λένινγκραντ —Η λο
γοτεχνία δεν μπορεί να χωρισθεί από την τύχη του λαού— Ο σοσιαλι
στικός ρεαλισμός και ο συρφετός της «καθαρής τέχνης», εφ. «Ριζοσπά
στης», 17.10.1946, σ. 2.
19. Δες εφ. «Ριζοσπάστης», 8.10.1946, σ. 1: «(...) ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:
«Ο Φιλολογικός Ριζοσπάστης» (...) Συντακτική Επιτροπή: Κ. Βάρνα
λης, Μάρκος Αυγέρης (...)».

νειδητά. Το ζωντανότερο μέρος της συντάσσεται με τις δυνάμεις
του μέλλοντος».

Στην αμφιταλάντευση ανάμεσα στις έννοιες της «ηθικής
βίας» και της κατάκτησης της συναίνεσης (της γκραμσιανής
"ηγεμονίας"), ανοίγεται ίσως για τον Βάρναλη το ρήγμα για να
περάσει η γραμμή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού: δεν εμφανίζε
ται όμως ξεκάθαρα η ταύτιση της ευθύνης του συγγραφέα
μπροστά στην κοινωνία με την αναγκαστική ετεροσκοπία της
τέχνης κ α ι σ ε σοσιαλιστικό, αταξικό καθεστώς.
Το πρόβλημα τίθεται, φυσικά, αλλά ο Βάρναλης δεν το κό
βει καθόλου με το μαχαίρι, καθώς μας το αποδείχνει και άλλο
άρθρο, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα ( Φ ιλ ο λ ο γ ία , Λ ο γ ο τ ε χ ν ία ,
Κ ρ ιτ ικ ή ):

«(...) Ό μω ς η λογοτεχνική δημιουργία, για να είναι δημιουργία κι
όχι μίμηση, πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της ατομικότητας του δη
μιουργού κι όταν ανήκει σε μιαν ορισμένη σχολή (...)· είναι ωστόσο
φανέρωμα υπερατομικό, δηλαδή κοινωνικό.
Η τέχνη γενικά είναι (...) μια σοβαρή κοινωνική λειτουργία, που έ
χει για αποστολή της την οργάνωση της ομαδικής συναισθηματικότητας (...) και τη συνειδητοποίηση εκείνων των δυνάμεων που κι
νούνε την κοινωνική πραγματικότητα προς τα εμπρός (...).
Καλά έργα είναι τα ζωντανά έργα. Ό σα βοηθούνε τις δυνάμεις
του μέλλοντος να συνειδητοποιηθούν και να δημιουργήσουνε τον
κόσμο του μέλλοντος (...).
Απ’ αυτό το στοιχείο του συναισθηματικού και του ιδεολογικού
περιεχομένου κρίνεται η λογοτεχνική αξία των στιχηρών (έμμε
τρων) και των πεζογραφικών έργων.
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μορφικό στοιχείο. Δεν αρκεί
τα έργα να είναι προοδευτικά στο περιεχόμενο, πρέπει να ’ναι προο
δευτικά (όχι μιμητικά) και στη φόρμα τους. Να ’χουνε τουλάχιστον
την προσωπική σφραγίδα του τεχνίτη (...)».

Σημειώνουμε μια κάποια δυσκαμψία κι αοριστία μαζί, πάνω
στο θέμα της «ζωτικότητας» των έργων τέχνης, και στα δύο
προηγούμενα κείμενα του Βάρναλη: απ’ τη μια μεριά, δεν κα
θορίζεται με ποιον τρόπο «το ζωντανότερο μέρος» της τέχνης
«συντάσσεται με τις δυνάμεις του μέλλοντος», ούτε πώς πρέ
πει να είναι τα «ζωντανά έργα» για να βοηθήσουν «τις δυνάμεις
του μέλλοντος να συνειδητοποιηθούν»20- από την άλλη, όμως,
αναγνωρίζεται ρητά ότι προϋπόθεση για το έργο να κριθεί «κα
λό» είναι το «ετεροσκοπικό», το ηθικοπλαστικό «περιεχόμε
νο».
Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ακόμα σαφώς ότι, και για να πετύχει τον «ετεροσκοπικό» προορισμό του, πρέπει το έργο να εί
ναι καθεαυτό πετυχημένο, με τη συνηθισμένη βαρναλική έν
νοια: να ’ναι δημιουργία κι όχι μίμηση, να φέρει την «προσωπι
κή σφραγίδα του τεχνίτη».
Η ε λ ε υ θ ε ρ ία τη ς Τ έ χ ν η ς είναι άρθρο καθαρά απολογητικό,
άρθρο επικαιρότητας: έτσι, δεν θα λάβουμε υπόψη μας τόσο
20. Πολύ πιο στοχαστική φαίνεται η θέση του A. Gramsci, όπως τη δια
τύπωνε τη δεκαετία του ’30 στα Τετράδια της Φυλακής: «Μια ορισμένη
ιστορικό - κοινωνική περίοδος ποτέ δεν είναι ομοιογενής, είναι μάλι
στα πλούσια σε αντιφάσεις. Αποκτά "προσωπικότητα", είναι "περίο
δος" της εξέλιξης επειδή μια ορισμένη βασική δραστηριότητα της ζω
ής κυριαρχεί πάνω στις υπόλοιπες, αντιπροσωπεύει "ιστορική αιχμή":
αυτό προϋποθέτει όμως μια ιεραρχία, μια σύγκρουση, έναν αγώνα. Θα
’πρεπε λοιπόν να υποθέσουμε ότι αντιπροσωπεύει τη δεδομένη περίο
δο όποιος αντιπροσωπεύει αυτή την κυριαρχούσα δραστηριότητα, αυ
τή την "ιστορική αιχμή". Πώς θα κρίνουμε όμως εκείνους που αντι
προσωπεύουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες; τα υπόλοιπα στοιχεία;
Ά ραγε δεν είναι αντιπροσωπευτικοί κι εκείνοι; Ά ραγε δεν είναι αντι
προσωπευτικοί της "περιόδου" εκείνοι που εκφράζουν τα "αντιδρα
στικά" κι αναχρονιστικά της στοιχεία; Ή μήπως δεν θα πρέπει να θε
ωρήσουμε αντιπροσωπευτικό όποιον εκφράζει όλες τις δυνάμεις κι ό
λα τα στοιχεία που συγκρούονται και αγωνίζονται, δηλαδή όποιον εκ
φράζει τις αντιφάσεις του ιστορικό - κοινωνικού συνόλου;». Δες και Γ.
Σεφέρη, Εισαγωγή (στο Θ.Σ. Έλιοτ, Η Έρημη Χώρα και άλλα ποιήμα
τα), Αθήνα, εκδ. α’ 1936, δ' 1967, σσ. 41-42.
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1923-24: Στο Παρίσι με τον Χατζηκυριάκο - Γκίκα και τον Tériade (Ε. Ελευθεριάδη).

την πολεμική πανοπλία του (αν και κάτι μας λέει η συνολική
τοποθέτησή του, που θα τη συνοψίζαμε με το: «Και δεν κοιτάς
τα χάλια σου!...»), όσο τα γενικότερα θεωρητικά αποφθέγμα
τα που τη στηρίζουν.
Σημαντικό είναι ότι ούτε ονομάζονται οι εν λόγω συγγρα
φείς, ούτε συζητείται η καλλιτεχνική ποιότητα των έργων τους:
εννοείται ότι η υπόθεση αυτή κρίθηκε πια, και δεν χωράει δεύ
τερος λόγος, μια που οι «υπεύθυνοι» αποφάσισαν να αποκηρύ
ξουν τους δυο συγγραφείς
«επειδή με τα έργα τους τα φυγόκοσμα και τ ’ απαισιόδοξα διαφθείρανε το φρόνημα των μαζών και κλονίζανε την πίστη τους στον η
ρωικό τους αγώνα γι’ ακατάπαυστη προκοπή και δημιουργία του
νέου κόσμου (...).
Ποιαν ελευθερία υπερασπίζονται (οι φυσαέρηδες της Δεξιάς;) Την
ελευθερία της Τέχνης να ’ναι πορνογραφική ή κυναιδογραφική, να
’ναι φυγόμαχη (αυτό θα πει φυγόκοσμη) κι ομφαλοσκοπική και να
μην "κάνει πολιτική", σα να μην είναι πολιτική ο πνευματικός κι ο
ηθικός αφιονισμός του λαού (...) Δηλαδή υπερασπίζουνε την ελευθε
ρία της Τέχνης να ’ναι δούλη, αντιλαϊκή, και προαγωγική (...).
Η λεγάμενη «ελευθερία της Τέχνης» είναι μ’ άλλον τρόπον ειπω
μένο το αστείο δόγμα της "Τέχνης για την Τέχνη" (...).
Η Τέχνη, με το να οργανώνει την ομαδική συναισθηματικότητα κι
ιδεολογία, ό,τι και να λέει, ό,τι και να καμώνεται, κάνει πολιτική
(...).
Γενικά σ’ όλες τις εποχές οι μεγάλοι (οι αληθινά λεύτεροι) δη
μιουργοί κοιτάξανε να καλυτερέψουνε τον άνθρωπο και να κινήσου
νε την ιστορία προς τα εμπρός —όχι να τον αποχαυνώσουν και να
πισωδρομίσουν την ιστορία (...).
Η απόλυτη ελευθερία είναι έννοια μεταφυσική (...) Κι αυτοί οι ιδε
αλιστές (Σίλλερ, Σολωμός) που πραγματώσανε στα έργα τους την
"πνευματική ελευθερία", την εννοούν όχι ασυδοσία παρά πειθαρχία
στον ηθικό νόμο, στο ιδανικό (...).
ΓΓ αυτήν την πνευματική ελευθερία νοιάζονται οι σοβιετικοί ηγέ
τες (...)».

Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός δεν αναφέρεται ρητά, είναι ό
μως διάχυτος σ’ όλο το άρθρο: ποτέ, ως τότε, ο Βάρναλης δεν
είχε δώσει τέτοια αποκλειστική έμφαση στα εξωαισθητικά
στοιχεία του έργου τέχνης, ούτε είχε παρασιωπήσει τόσο από
λυτα το ζήτημα της «προσωπικής σφραγίδας του τεχνίτη». Και
ποτέ δεν είχε κατακρίνει ένα συγγραφέα χωρίς να έχει δει το
έργο του.
Θα ’λεγε κανείς ότι επιτέλους δέχτηκε κι αυτός στην ουσία
την αντίληψη της τέχνης ως κοινωνικής λειτουργίας με την έν
νοια της προπαγάνδας, της σάλπιγγας του καθεστώτος, που
τόσο επίμονα την είχε καταπολεμήσει σ’ όλη του τη ζωή
—άσχετα αν αυτό το καθεστώς παρουσιαζόταν σαν πραγματο
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ποίηση της ιστορικής ανάγκης.
Αυτό θα σήμαινε και το τέλος της προσπάθειας του Βάρναλη
να στηρίξει τη μαρξιστική αισθητική στην Ελλάδα, μια που ο
λόγος δεν θα έπεφτε πια στους κριτικούς, αλλά στους υπεύθυ
νους ηγέτες. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα, αφού μό
λις τρεις μέρες αργότερα ο Βάρναλης δημοσιεύει, στο «Φιλο
λογικό Ριζοσπάστη», ένα καινούργιο γενικό θεωρητικό άρθρο
για το Τι είναι η Αισθητική; 21.
Το κείμενο αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, μια που, καθώς εί
παμε, καταχωρήθηκε στα Αισθητικά - Κριτικά (1958), με πολύ
λίγες αλλαγές, κι είναι μάλιστα το πρώτο, «εισαγωγικό» κείμε
νο του Α' τόμου. Μέσα σ’ αυτό, ο Βάρναλης ανακεφαλαιώνει
όσα είχε πει τόσες φορές από το 1925 κι ύστερα —ότι δηλαδή
το «ωραίο» είναι κοινωνική αξία, κι όχι φυσική ή μεταφυσική
πραγματικότητα· είναι λοιπόν μεταβλητή αξία, που δέχεται
«τεχνική», κι εντάσσεται στον «κανόνα» (καθεστωτική αξία)
ή στο «ιδανικό» (επαναστατική αξία)· και ότι η Αισθητική εί
ναι η επιστήμη που ασχολείται μ’ αυτήν την κοινωνική αξίομ.ε
ξετάζοντας
«ποια είναι η φύση (ποιότητα) του ωραίου· ποια η προέλευσή του·
ποια τα συγκεκριμένα του όρια· ποια η κοινωνική του αποτελεσματικότητα· και πώς σχηματίζονται οι μεταβλητοί του κανόνες».

Πρόκειται, δηλαδή, για μια ισορροπημένη και μετρημένη
τοποθέτηση, χωρίς ηθικολογίες και συναισθηματισμούς, ή πο
λίτικο - ιδεολογικούς αφορισμούς· για μια προσπάθεια επιστη
μονικής προσέγγισης, που βρίσκεται στη γραμμή της συνηθι
σμένης δραστηριότητας του Βάρναλη. ΓΤ αυτό άλλωστε μπο
ρεί και μπαίνει σ’ έναν τόμο, όπου η συντριπτική πλειοψηφία
των κειμένων είναι αναδημοσιεύσεις από προπολεμικά άρθρα,
και συγκεκριμένα από άρθρα της «Πρωίας», καθώς ρητά το
δηλώνει ο ίδιος.
Θα ’ταν παράξενο, στην περίοδο και την πραγματικότητα
που έζησε, να μην είχε ασχοληθεί καθόλου ο Βάρναλης με το
σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Δεν φαίνεται υπερβολικό όμως, μετά
από όσα είπαμε, να ισχυριστούμε ότι το δόγμα αυτό μπήκε ου
σιαστικά παρείσακτο στην κριτική του πράξη, περισσότερο
απ’ ότι στην αισθητική του σκέψη —και μόλις μπόρεσε να το
παρατήσει το εξοβέλισε, ούτως ώστε να εξαφανιστεί χωρίς ν’
αφήσει σχεδόν καθόλου ίχνη.
21. Το διαδέχονται πράγματι άλλα δύο (που επίσης αναδημοσιεύτη
καν στα Α-Κ, Α', σσ. 16-20 και 143-46): Οι πλαστικές Τέχνες (Αρχή και
σκοπός), εφ. «Ριζοσπάστης», 14.11.1946, σ. 2, και Ο ποιητής Λαός,
αυτόθι, 28.11.1946, σ. 2. Μ’ αυτά ολοκληρώνει την καινούργια προ
σπάθεια να οργανώσει την αισθητική του σκέψη.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ»
ΑΝΤΡΖΕΪ
ΚΟΥΣΝΙΕΒΙΤΣ

Β>ΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΚΑΜΥ - ΔΟΡΚΑ - ΙΨΕΝ - ΜΓΙΡΕΧΤ
ΑΝΟΥΤΤ - ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ - ΠΙΝΤΕΡ
ΜΟΛΙΕΡΟΣ - ΓΚΟΓΚΟΛ - ΙΟΝΕΣΚΟ
ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ - ΧΙΚΜΕΤ - ΖΕΝΕ
ΡΕΗΜΠ - ΑΡΡΑΜΠΑΛ - ΜΠΕΚΕΤ
ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ - ΚΑΣΟΝΑ - ΣΑΛΑΚΡΟΥ - ΜΥΛΛΕΡ - ΜΡΟΖΕΚ - ΦΟΝ
ΤΟΝ - ΖΙΡΟΝΤΟΥ - ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ
ΌΣΜΠΟΡΝ - ΚΟΚΤΩ - ΚΙΡΚΛΑΝΤ
κ.ά.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ
ΣΙΚΕΛΙΩΝ
Φ
Ί"

Έ να ς μεγάλος Πολωνός
συγγραφέας πού τό έργο του
θά μπορούμε νά
παραλληλισθεϊ μέ τό έργο
τού Κάφκα τού Μούζιλή τού
Τζόϋς. Γιά πρώτη φορά στή
γλώσσα μας σε μετάφραση
τήςΡενέΨυρούκη. Έ ν α
μυθιστόρημα πού ξεχειλίζει
από ποιητική φαντασία,
θαυμάσια έναρμονισμένο μέ
μιάν οικονομία, μέ μιά
πειθαρχία παραδειγματική
άναφορ ικά μέ τή μορφή. Γιά
μιάν ακόμη φορά, τό
ουσιαστικό δς βρίσκεται
καθόλου στή
μυθιστορηματική δράση.

Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ !

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 87 τόμοι και κυ
κλοφορούν, άδετοι, οτην τιμή των 300 δρχ.
| Ρ Ρ | | |ιαστος·
γ.

Α*ιό τους 87 τόμους οι 80 κυκλοφορούν με
, · πολυτελή βιβλιοδεσία σε τέσσερις ενότητες
ή (σειρά Α ' 1-20, σειρά Β' 21-40, σειρά Γ ' 41-60
και σειρά Δ' 61-80) και κοστίζει η καθεμιά:
I μιετρητοίς 10.000 δρχ. και με δόσεις 12.000 δρχ.
ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
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ΑΡΘΟΥΡ ΜΥΛΛΕΡ

Μ ΠΕΡΤΟΛΤ Μ ΠΡΕΧΤ

ΥΗΛΑ Α Π ' ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΕ ΛΕΥΤΕΡΑ

Μ ΑΝΑ ΚΟΥΡΑΠΟ

ΑΘΗΝΑ

87 ΤΟΜΟΙ
98 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
103 ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ
220 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
96 ΣΚΗΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΦΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ9
ΑΘΗΝΑ 10679
ΤΗΛ. 3607744-3604793

oca

φ

Α) Οι αγοραστές κάθε ΔEMENIII θεα
τρικής σειράς (Α ' , Β ' , Γ ' , Δ ' ) έχουν τη
δυνατότητα να διαλέξουν (ανεξάρτητα
από τον τρόπο αγοράς -μετρητοίς ή με
δόσεις) από τους 400 τίτλους των
βιβλίων του τιμοκαταλόγου των εκδό-’
σεών μας, αξίας 3.500 δρχ. ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΩΡΕΑΝ.
Η προσφορά των «ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕ
ΑΝ» αυξάνεται ανάλογα με την αγορά
περισσοτέρων σειρών: σε 7000 δρχ. για
τις 2, σε 10.500 δρχ. για τις 3 και σε
14.000 δρχ. για τις 4.
Β) Οι αγοραστές που θέλουν ν' απο
κτήσουν άδετους τόμους, έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν 30 τόμους
τουλάχιστον, από τους 87 που κυκλο
φορούν και να τους εξοφλήσουν είτε
μετρητοίς (9000 δρχ.) είτε με δόσεις:
(11.000 δρχ.), διαλέγοντας και αυτοί
από τον τιμοκατάλογό μας, βιβλία,
αξίας 3.000 δρχ. ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Η προσφορά των «ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕ
ΑΝ», αυξάνεται και πάλι ανάλογα: για
τους 60 τόμους σε 6.000 δρχ. και για
τους 90 τόμους σε 9.000 δρχ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ. ΑΘΗΝΑ

Μεταφράζουν οι:
Μάριος Πλωρίτης - Λυκούργος Καλλέργης - Γιώργος Σεβαστίκογλου - Ά 
ρης Δικταίος - Δέσπω Διαμαντίδου Γ.Ν. Πολίτης - Δημήτρης Μυράτ Μήτσος Λυγίζος - Παύλος Μάτεσις Μάνθος Κρίσπης - Ιουλία Ιατρίδη Φώντας Κονδύλης - Καίτη Κάστρο Μαρία Πορτολομαίου-Λάζου - Μάγια
Λυμπεροπούλου - Κωστούλα Μητροπούλου - Γιάννης Βαρβέρης κ.ά.

ζ,αναρχεται

Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ

Για κάθε αγορά με δόσεις Μ
προκαταβάλλεται το 30% της %
αξίας και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 10 μηνιαίες δό- |
σεις.
Πληροφορίες:
Αθήνα, Ασκληπιού 3, Τ.Κ. 106 79
■τηλ. 36.37.973 - 36.41.787 - 36.30.312;
Γιάννινα, Βλαχλείδη 8, Τ.Κ. 45332
τηλ. 0651/35.026 - 38.011

Πολεμιστής και εραστής,
σοφός και πειρατής,
αψήφησε ανθρώπους και θεούς
για να βρει τον εαυτό του...

Σε 6 μή νες εξα ν τλ ή θ η κ ε η πρωί η έκδοση
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;

' ' ΑΝΕΡΓΙΑ: ΜΙΑ —ΟΧΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ— ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΟΧΙ ΣΕ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ
• Ο δικηγόρος Ν ικ. X. Τσώχος
από τη Θεσσαλονίκη μας έστειλε
την ακόλουθη επιστολή. Αναφέρεται στη συζήτηση, που έγινε
στο συμπόσιο για τον Τύπο και τα
Μέσα Μ αζικής Ενημέρωσης, που
διοργάνωσε το Α Ν Τ Ι κα ι συγκε
κριμένα στην αναγκαιότητα ύπαρξης ή όχι νόμου περί Τύπου.

Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
διαβάζοντας τα λεχθέντα στη
συγκέντρωση που οργάνωσες, με
θέμα «Τύπος - Μέσα Μαζικής Ε
πικοινωνίας» δώσε το χώρο, σ' έ
ναν που παροικεί εκτός Ιερουσα
λήμ, να δώσει τη γνώμη του, που
τη στηρίζει σε μια δικηγορική εμ
πειρία 25 ετών, ως υπερασπιστής
εφημερίδων και περιοδικών.
Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειά
ζεται ιδιαίτερος νόμος περί Τύ
που. Ο Ποινικός Κώδικας προ
στατεύει ικανοποιητικά όποιον
θίγεται. Ό λοι οι νόμοι, που ισχύ
ουν, μοναδικό σκοπό είχαν, όχι
να εξασφαλίσουν την ελευθερο
τυπία, αλλά να την περιορίσουν
στο όνομα της ηθικής, της αντι

μετώπισης του κιτρινισμού, κτλ.
Εκείνες οι διατάξεις, που θα πρέ
πει να διατηρηθούν και να εκσυγ
χρονιστούν, είναι κατά τη γνώμη
μου, αυτές, που αφορούν την τα
χύτητα εκδικάσεως και την ηθι
κή και υλική αποκατάσταση του
πολίτη, που θίγεται από δημο
σίευμα ή εκπομπή. Θα πρέπει, να
καταργηθούν όλες οι διατάξεις
και οι διάφοροι νόμοι και στη θέ
ση τους να ψηφισθεί ένας Κώδι
κας Τύπου, που να περιλαμβάνει:
τις δημοσιογραφικές σπουδές, ώ
στε οι δημοσιογράφοι να σπουδά
ζουν τη δουλειά τους και να απο
κτούν επαγγελματική συνείδηση,
τον τρόπο άσκησης και λειτουρ
γίας του δημοσιογραφικού επαγ
γέλματος (δημοσιογραφικές ενώ
σεις, δεοντολογία, αυτοέλεγχος)
συμβούλιο Τιμής για τους εργο
δότες και δικονομικές διατάξεις,
αστικές και ποινικές, για τη γρή
γορη εκκαθάριση των σχετικών
υποθέσεων.
Πιστεύω, ότι μόνο οι ίδιοι οι
δημοσιογράφοι θα κατακτήσουν
τα ανωτέρω και νομίζω, ότι οι νέ
οι δημοσιογράφοι έχουν τη θέλη
ση.
Με τιμή
Νικ. Τσώχος
Θεσσαλονίκη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΤΟ ΜΕΓΑΔΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΟΥ ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ

ΑΛΑΛΟΥΜ

Για το πρόβλημα της ανεργίας
μας γράφει ο αναγνώστης μας Γ.
Κατσαΐτης. Ν α ποια είναι η προ
σωπική του περίπτωση, που βέ
βαια δεν είναι η μοναδική. Α ναμέ
νονται πάντως ακόμη, τα μετά τα
«σταθεροποιητικά μέτρα» της οι
κονομίας, «μέτρα ανάκαμψης»...

Η ιστορία είναι λίγο πολύ κοινή
για χιλιάδες νέους, γι’ αυτό και
στέλνω αυτό το γράμμα, παρου
σιάζοντας την κατάσταση που υ
πάρχει στο χώρο της ανεργίας.
Τέλειωσα το γυμνάσιο το 1975,
έδωσα δύο χρονιές στο Πανεπι
στήμιο χωρίς επιτυχία, και μετά
δούλεψα οικοδομή μέχρι την
πρώτη κρίση ανεργίας το 1979.
Από το 1980 δουλεύω σε επο
χιακές εργασίες. Τα καλοκαίρια
σε ξενοδοχεία και τον χειμώνα ό
τι βρεθεί σε μαύρες δουλειές.
Μεροκάματα κάτω απ' το βα
σικό, καταστρατήγηση του οκτάωρου (ή και δεκάωρου) χωρίς
ασφάλιση, χωρίς αποζημιώσεις,
δώρα, επιδόματα.
Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι οι
20.000 δρχ. που δίνει ο ΟΑΕΔ
σαν επίδομα ανεργίας (αφού πε
ράσεις τις σκοπέλους των προϋ
ποθέσεων) είναι η επίσημη ανα
γνώριση και νομιμοποίηση της
μαύρης δουλειάς.
Γιατί για να πάρεις αυτά τα λε
φτό δεν πρέπει να «κολάς» ένση

=

μα, αλλά απ’ την άλλη δεν φτά
νουν ούτε για χαρτζιλίκι.
Από το 1980 λοιπόν ως το 1982
(τρία χρόνια) δουλεύω εποχιακός
στα ξενοδοχεία. Το 1983-1984
προσλαμβάνομαι σαν εποχιακός
στις αναδασώσεις και μετά από
αγώνες και απεργίες ενός χρόνου
ξανα-απολύομαι (με την ιδιότητα
του εποχιακού πάντα).
Μπαίνω στην ανεργία για 4 μή
νες, βρίσκω δουλειά το Πάσχα σ’
ένα ξενοδοχείο (διακόπτεται η ε
πιδότηση) μετά το Πάσχα με α
πολύουν (συνεχίζεται η επιδότη
ση) και τέλος δουλεύω απ’ τον
Ιούνιο μέχρι τις 10-10-85 σ’ ένα ε
ποχιακό ξενοδοχείο, που τώρα έ
κλεισε.
Πάω στο ταμείο ανεργίας για
το επίδομα και μου λένε ότι δεν
δικαιούμαι γιατί τα δύο τελευ
ταία χρόνια δεν ήμουν εποχιακός
με βάση την απόφαση 31877/266-84.
Πέρα απ’ την ουσία ότι δου
λεύω εποχιακά, όπως πολλές χι
λιάδες νέοι ανειδίκευτοι, θέλω να
ρωτήσω:
Ό ταν με απέλυαν απ’ τις ανα
δασώσεις μαζί μ' άλλους 250 ερ
γάτες σαν δήθεν εποχιακούς ξέχασαν να ενημερώσουν τον ΟΑ
ΕΔ:
Ή τέλος πάντων πρόκειται πε
ρί ενός καλά οργανωμένου κρα
τικού σχεδίου που έχει σαν σκο
πό να τροφοδοτεί τα μικρομεσαία και μεγάλα αφεντικά με μια

Εκδόσεις Στιγμή

=

ΖΩΟΔΟΧΟΤ ΠΗΓΗΣ 91-93, ΑΘΗΝΑ 114 73
τηλ. 36.44.064
•

Κυ κ λ ο φο ρ ο ύ ν
Θανάσης Βαλτινός
ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ

Και* Π γ \ ο η Σ £AAaâoC

ΜΠΛΕ ΒΑΘΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΑΥΡΟ
Βασίλης Καραβίτης
ΟΚΝΗΡΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
ή Γιατί μας κλαΐνε κι οΐ ρέγγες
(πεζογραφήματα)

Μαρία Λαϊνά
Ο ΚΛΟΟΥΝ
(πεζό)

Πρόδρομος Μάρκογλου
Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗ Σ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

f

(πεζό)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ' f v
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
UK
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σιγή στη μνήμη του Πολυτε
χνείου. Σε εντολή ανωτέρου του
να κατέβει αρνήθηκε με αποτέλε
σμα να τιμωρηθεί με 10 μέρες φυ
λακή, αλλά οκτώ (8) μήνες αργό
τερα (!) να πληροφορηθεί ότι κα
λείται στο Στρατοδικείο Αθήνας
με την παραπάνω κατηγορία. Ας
σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη
ποινή μπορεί να είναι ισόβια ή α
κόμα και θάνατος. Το Στρατοδι
κείο, βέβαια, τον απήλαξε λόγω
αμφιβολιών. Γιατί, ασφαλώς, δεν
πρόκειται εν έτει σωτηρίω 1985
να λειτουργήσουν τα εκτελεστι
κά αποσπάσματα επειδή κά
ποιος φαντάρος αρνήθηκε να υ
πακούσει σε διαταγή ή τον πήρε
ο ύπνος στη σκοπιά. Ό μως, φί
ΓΙΑΤΙ 11 ΧΡΟΝΙΑ
λοι του ΑΝΤΙ και πολίτες αυτής
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ; της χώρας των θαυμάτων, το ε
• Για την «κατάσταση επιστρά
ρώτημα παραμένει ταλανίζον:
τευσης» που ισχύει μας γράφει ο
γιατί έπειτα από 11 ολόκληρα
αναγνώστης μας Κ. Βελέντζας.
χρόνια δεν αίρεται η κατάσταση
Να τα ερωτήματα που θέτει στο
επιστράτευσης; Τι σκοπιμότητες
γράμμα του.
εξυπηρετεί και ποιος οφελείται
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
απ’ αυτή την απαράδεκτη —από
Σου γράφω με αφορμή την εί
κάθε άποψη— εκκρεμότητα; Σε
δηση της αθώωσης του τέως
τι βαθμό καθορίζει τα αντανα
στρατιώτη Κώστα Γαλανόπουκλαστικά των κρατούντων απέ
λου («Ελευθεροτυπία» 10/12/85)
ναντι στο κίνημα εκδημοκρατι
από το Στρατοδικείο Αθήνας την
σμού του ένστολου πολίτη, και,
9-12-85. Η κατηγορία; «ανυπα
τέλος, κατά πόσο συνδέεται με
κοή σε καιρό γενικής επιστρά
την πρωθυπουργική φιλολογία
τευσης» (!). Συγκεκριμένα ο
περί «μη απόλυτης εμπέδωσης
—μηχανολόγος σήμερα— Κ.Γ.
της σταθερότητας του δημοκρα
την 17 Νοεμ. 1984 ανέβηκε στη
τικού πολιτεύματος» σε εποχές,
στέγη κτιρίου της μονάδας όπου
μάλιστα, χαλεπές για τον συνδι
υπηρετούσε (ΚΕΥΠ Λαμίας) και
καλιστικό ετεροκαθορισμό;
ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού
Αυτά, και θα ήταν εξώφθαλμη
εφεδρεία μόνιμα υποαπασχολού
μενων εργατών; Μήπως τελικά η
εθνική οικονομία στα ξενοδοχεία
και γεωργικές εργασίες (ελιές,
φρούτα, κτλ.) στηρίζεται πάνω
στην οικονομική εξαθλίωσή μας;
Και αν ναι, τι γίνεται με το επίδο
μα ανεργίας, ίσο με το βασικό μι
σθό χωρίς προϋποθέσεις; Δεν κο
στίζει πάνω από ένα Μιράζ (3 δις
δρχ.) για 100.000 άνεργους και εί
ναι το ίδιο σημαντικό για μας ό
σο και η Εθνική Ανεξαρτησία.
Γεράσιμος Κατσαΐτης
αριθμός κάρτας ανεργίας 54055
Νοταρά 6
Εξάρχεια - Αθήνα

αφέλεια να περιμένουμε κάποια
υπεύθυνη απάντηση από πλευράς
αρμοδίων χειλέων;
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κώστας Βελέντζας
Κηφισιά

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ο Υ Τ Ο Π ΙΑ
Ν ικ η τα ρ ά 8-10
τη λ. 3638696

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Κ ΥΚΛΟΦ ΟΡΗΣΕ

Από τον κύριο Γ\ Κροντήρη λάβα
με επιστολή που αφορούσε άρθρο
του Γ.Η . Χάρη. Παραθέτουμε το
γράμμα του αναγνώστη μας και
την απάντηση του συντάκτη του
άρθρου.

Κύριε Διευθυντά,
Στο 305 «Αντί» με δυσάρεστη
έκπληξη διάβασα άρθρο του κ.
Γιάννη Η. Χάρη «Αντιστροφές»,
στο οποίο περιέχονται προσβλη
τικές αιχμές κατά του κ. Θ.Π.
Τάσιου.
Ο τελευταίος έγραψε κάποιο
άρθρο στο «Βήμα» με περιεχόμε
νο απόψεις του επί των γεγονό
των, που συνέβησαν πρόσφατα
στο Πολυτεχνείο.
Ο κ. Θ.Π. Τάσιος είναι ένας έ
ξοχος πανεπιστημιακός δάσκα
λος άνθρωπος και γονιός, αλλά
φευ δεν είναι «πολιτικός».
Αλλά εσείς οι άνθρωποι εντό :
των «τειχών» κάτι έπρεπε να
γνωρίζεται πριν πιάσετε την γρα
φίδα δια τα περαιτέρω.
Με φιλικούς (;) χαιρετισμούς
Γιάννης Κροντήρης

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ καί
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ
MICHAEL LÖWY

• Και η απάντηση του συντάκτη
του άρθρου.:

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Π Α Π Α Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΤΟΥ Γ0ΡΙΛΑ

ΠΩΡΓ0Σ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ
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ΚΑΒΑΛΑ
ΣΤΗ ΧΕΛΩΝΑ

μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α
θέα τρο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ
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Η πλήρης εξομοίωση των τανκς
του Παπαδόπουλου και των «κα
ταληψιών» του Πολυτεχνείου
(«εισβολή», «αίμα»!), μαζί και οι
επόμενες, εξίσου βάναυσα απλουστευτικές αναλύσεις περί α
σύλου κτλ., προσβάλλουν καταρζήν τον γράψαντα Θ.ΓΙ. Τάσιο.
Αν τώρα η απλή μεταφορά τέ
τοιων απόψεων υποδεικνύει την
προσβολή, παρήγορο. Μα όλοι οι
άλλοι προσβληθέντες, κύριε
Κροντήρη; Γ:σείς. λόγου χάρη,
καιεμείς;
ι
Γ.Η.Χ.

ΚΟΣΤΑΣ
ΒΑΡΝΑΛΗΣ
ΠΥΘΜΕΝΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΡΝΑΑΗΣ
ΚΗΡΗΘΡΕΣ

ΤΟ 1984 ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
• Από τον Ν. Μαλαγαρδή πήρα
με την επιστολή που ακολουθεί.
Θέμα, η χρήση ηλεκτρονικώ ν αρ
χείων.

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΔΥΟ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ
1. ΠΥΘΜΕΝΕΣ (1904) Φιλολογική
επιμέλεια Κ.Γ. Κασίνης
Ως χώρα ανέκδοτα, τα ποιήματα αυτά
κυκλοφορούν για πρώτη φορά.
2. ΚΗΡΗΘΡΕΣ (1905) Φιλολογική
επιμέλεια Κ.Γ. Κασίνης.
Πρώτη επανέκδοση μετά 80 χρόνια

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ μ ε α να γνώ σ τες

Γραφτείτε συνδρομητές στο CIVT1
θα έρχεται σπίτι σας
και θα ενισχύετε έτσι το περιοδικό
48

Αγαπητό Αντί,
Περαστικά από την Αθήνα σου
στέλνω ένα σχόλιο στο άρθρο
του Δ. Δημοσθένη στο τεύχος
307, «καλή αντάμωση στο υ
πουργείο αγάπης».
Νομίζω πράγματι πως το θέμα
της Χρήσης των ηλεκτρονικών
αρχείων και της πληροφορικής
στην αρχειοθέτηση και η ύπαρξη
ενός ενιαίου αριθμού αξίζει πε
ρισσότερης προσοχής απ’ ό,τι έ
χει γίνει μέχρι σήμερα.
Και αυτό γιατί στα περισσότε
ρα ευρωπαϊκά κράτη παρόλες τις
προσπάθειες πόυ γίνονται για την
προστασία του πολίτη, (στη Γερ
μανία έχει πρωτοστατήσει ο νο
μικός Σπύρος Σιμήτης), υπάρχει
ακόμη νομικό χάος.
Δεν υπάρχει το αντίστοιχο
FOIA, που θα επιτρέψει στο Αντί
να λάβει γνώση του περιεχομένου
του φακέλου του στη CIA.
Το καλύτερο που έχει επιτευ
χθεί είναι η δημιουργία μίας υπη
ρεσίας για την προστασία των
στοιχείων ηλεκτρονικής κατα
γραφής όπως στη Γαλλία η Com
mission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL)
Οι κίνδυνοι που προέρχονται
από τη χρήση του ενιαίου αριθ
μού, έχουν επισημανθεί από το
Ευρωκοινοβούλιο, στην επιτροπή
του για τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα, K a t αυτός έχει καταργηθεί
στα περισσότερα ευρωπαϊκά
κράτη. Στη Γαλλία μάλιστα το
σχέδιο αυτό είχε το όνομα SAFA
RI και το σταμάτησε ένα άρθρο
στη Monde με τον τίτλο: SAFARI
ou la chasse aux français (!) (SAFA
RI ή το κυνήγι των Γάλλων). Η
CNIL όχι μόνο απαγόρευσε τη
χρήση ενιαίου αριθμού στις ταυ
τότητες αλλά ακόμη και τη χρή
ση γραμμάτων τυποποιημένων
για ανάγνωση από οπτο - ηλε
κτρονικά μέσα.
Σε μία έκθεση, που ζήτησε η
CNIL στο γραφείο ΒΝΙ (που διευ
θύνω στη Γαλλία), επισημάναμε

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΑ Κ Ο Ι Ε Λ ΕΓΧΟ Ι
Μ ε τίτλο Πανεπιστήμιο
Θ εσσαλονίκης: èva πολλαπλά
απαράδεκτο έγγραφο ο Ξ.Α.
Κοκόλης μας στέλνει την
επιστολή που ακολουθεί:
Ο αναγνώστης παρακαλείται να

διαβάσει το διπλανό έγγραφο και
να παρατηρήσει τα εξής:
α) Το έγγραφο στην πρώτη παρά
γραφο ομολογεί ότι η διοίκηση
του Αριστοτέλειου Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, παρά το γε
γονός ότι είχε άμεση γνώση για
τις α π ερ γίες της 15.10.85,
12.11.85 και 14.11.85, επιχείρησε
να αποσπάσει από το Δημόσιο
Ταμείο Πληρωμών μισθούς που
δεν είχε δικαίωμα να καταβάλει.
Αυτό συνέβη εξαιτίας ανικανό
τητας υπαλλήλων; Από πρόθεση
αντι-λιτότητας; Από «δημοκρα
τική» απεργοφιλία;
β) Η διοίκηση του ΑΠΘ στην τε
λευταία παράγραφο του εγγρά
φου δηλώνει ότι θεωρεί δικαίωμά
της να εκλαμβάνει τη σιωπή (πε
ριφρονητική, ή ό,τι άλλο) ως πα
ραδοχή μιας πράξης που επιφέρει
κυρώσεις. Η εν λόγω παράγρα
φος παραπέμπει σε ανακριτικές
διαδικασίες ολοκληρωτικών κα
θεστώτων.
γ) Στο αποκορύφωμα του εγγρά
φου, τη δήλωση, διατυπώνονται
ερωτήματα ασφαλίτικου χαρα
κτήρα: «Είσθε μέλος...;». Και
«Αν είσθε... συμμετείχατε;».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 11 Δεκεμβρίου 1985
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. A 5060
Γραφείο: Γραμμ. Συγκλήτου
Πληροφορίες: Δ. Κεντερελίδης
Προς
Τηλέφωνο: 99.16.69
Τα μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού,
τους μη διδάκτορες επιμελητές,
βοηθούς και επιστημονικούς
συνεργάτες
του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκη
Το Δημόσιο Ταμείο Πληρωμών, έχοντας σχετική ενημέρωση από τον
ημερήσιο Τύπο για τις απεργίες που πραγματοποιήθηκαν, ειδοποίησε ό
τι δεν μπορεί να θεωρήσει τις καταστάσεις μισθοδοσίας, εφόσον δεν
γνωστοποιήθηκαν ακόμη τα ονοματεπώνυμα αυτών που απήργησαν.
Η Σύγκλητος, συνεδρίαση αριθμ. 2483/27-11 -1985, μπροστά στον κίν
δυνο να δημιουργηθεί γενικότερο θέμα από την μη πληρωμή των αποδο
χών σε όλο το προσωπικό, αποφάσισε να συμπληρωθούν οι παρακάτω
δηλώσεις.
Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να επιστρέφετε συμπληρωμένη τη δήλωση
αυτή για συμμετοχή ή όχι στις απεργίες που κήρυξε ο σύλλογος Επιστη
μονικού και Διδακτικού Προσωπικού.
Η δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί από τον καθένα χωριστά. Ό 
ποιος δεν επιστρέφει τη δήλωση αυτή σημαίνει ότι συμμετείχε στις α
περγίες και θα γίνει περικοπή των αποδοχών για τις συγκεκριμένες ημέ-

Δ ΗΛΩΣ Η
Επώνυμο:
Όνομα:
Ιδιότητα:
Τομέας που υπηρετώ:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είσθε μέλος του Συλλόγου ΕΔΠ;
Αν είσθε μέλος, σε ποια από τις απεργίες συμμετείχατε:
ΝΑΙ
Απεργία 15-10-1985
ΝΑΙ
Απεργία 12-11-1985
ΝΑΙ
Απεργία 14-11-1985
Δεκεμβρίου 1985
Θεσσαλονίκη,
υπογραφή

Με τιμή
Ο Πρύτανης
Πατρώνυμο:

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Συμπερασματικά: Η διοίκηση
του Αριστοτέλειου Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, προσπαθών
τας (τάχα) να διορθώσει αυτό
που κάποιοι θα θεωρούσαν
—τουλάχισ τον— απαράδεκτη
γκάφα, διαπράττει με το διπλανό
έγγραφο κάτι οπωσδήποτε πολύ

(και πολλαπλά) χειρότερο: προ
σβάλει, εκβιάζει, εκφοβίζει. Και
ο άμεσα εκβιαζόμενος (και υπο-

νομευόμενος), ο Σύλλογος ΕΔΠ,
σιωπά.
29.12.85
Ξ.Α. Κοκόλης

στην ανωτέρω επιτροπή πως η α
νάγνωση με οπτο - ηλεκτρονικά
μέσα θα επέτρεπε τον σχηματι
σμό αρχείων διακίνησης των α
τόμων εντός της επικράτειας αλ
λά και εκτός. Ως εκ τούτου εγκαταλείφθηκε η ιδέα χρήσης πλα
στικών ταυτοτήτων με τυποποιη
μένες εγγραφές. Θα σας επισημάνω επίσης πως και ο ΟΟΣΑ έ
χει σχηματίσει μία επιτροπή για
τα θέματα προστασίας του ατό
μου από τη χρήση πληροφοριών
σε ηλεκτρονικά αρχεία. Παρόλη

τη συμμετοχή εκπροσώπου του
υπουργείου Δικαιοσύνης δεν
μπορούμε να πούμε πως η Βουλή
των Ελλήνων έχει να παρουσιά
σει τεράστιο νομοθετικό έργο
στον τομέα αυτό.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας
επισημάνω πως μπορεί: «ο κομπιούτερ (όπως τον λέτε) δεν ξε
χνά ποτέ» αλλά δυστυχώς οι άν
θρωποι ξεχνούν να τον ενημερώ
σουν ή τον ενημερώνουν λάθος.
Αν ήδατε το φιλμ BRAZIL αυτά
που περιγράφει δεν είναι και τό-

σο μακριά. Το 1984 είναι, σήμερα
το Brazil είναι μπροστά μας.
Με φιλία
Ν. Μαλαγαρδής
Διευθυντής του Bureau d' Orienta
tion de la Normalisation
Informatique
BP. 105 78153 Le Chesnay Cedex
ΥΓ.: Οι καρτέλες που συμπλη
ρώνουμε στο αεροδρόμιο μπαί
νοντας και βγαίνοντας από την
Ελλάδα είναι νόμιμες; Καμία άλ
λη ευρωπαϊκή χώρα δεν το κάνει.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.32.819
• ΕκδοτηςΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκρότους 131
115 21 Αθήνα
* Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ
e Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σπαρτόκου 9, Καλλιθέα
© Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
» Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
« Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους ,131
Τηλ. 72.29.237
® Εκτύπωση:
«Εκδοτικοί επιχειρήσεις»
Ν. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Πειραιώς 52, Μοσχάτο
Τηλ. 48.12.558-48.22.779
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
του συγγραφέα του.
® Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού

Εξαμ. 850 δρχ. - Ετήσια 1.700
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 6.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%
Εξωτερικού

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:

m

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Μέτωνος 62 (1η παράλληλος της Μεσογείων, 3η στάση) ΧΟΛΑΡΓΟΣ
■
: .Λ;
Κάτι νέο στο χώρο του βιβλίου
• Αυστηρή επιλογή βιβλίων
Αναγνωστήριο
• Εκπτιύσεις
Παιδική γωνιά
• Ειδικές προσφορές
■MmÊ.
Ένα βιβλιοπωλείο στο ΧΟΛΑΡΓΟ που θα το ζήλευε το κέντρο
• ■
; >
■:..·
> : ■-■■■■>·■·.··;■?
. ■
· . ··■·■··..'■·■:■ ■·.;·;
..
ΚΑΛΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Έ. Γραφεία: Κολοκοτρώνη 15, Τηλ. 3234.270 -3231.781

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

Σημειωματάριο ειδήσεων
Περί λαιμαργίας, κατά παράβασιν
Σε μια ατμόσφαιρα ερωτική αυτός επεδίωκε μια φυσικότητα υποψια
σμένη, διόλου αθώα, αλλά «καλλιεργημένη και καλλιεργήσιμη». Και
την συνέδεε στην ομιλία του με την υπέρβαση της λαιμαργίας. Η φρά
ση ηχούσε περίεργα και κανείς δεν ήθελε να την σχολιάσει. Κι όμως ε
κείνος επέμενε. «Η φυσικότητα είναι αποτέλεσμα της υπέρβασης της
λαιμαργίας». Κι έδινε σ’ αυτήν την —σε πρώτη ματιά— παραδοξολο
γία, το νόημα μιας γενικής αρχής που μπορούσε να διέπει όχι μόνο τον
ιδιωτικό χώρο, αλλά και την πολιτική.
Ό πω ς τον άκουγα, άρχισα να θυμάμαι τα παλιά γραφτά του Χέγκελ. Για την απελπισία που νιώθουν τα ζώα μπρος στα αισθητά αντι
κείμενα, που δεν μπορούν να τα συλλάβουν και να τα χειρισθούν, και
με τη φυσικότητα του ενστίκτου τα κατασπαράζουν. Τα τρώνε, κυριο
λεκτικά, με λαιμαργία.
Για το ομιλούν ον αυτός ο δρόμος είναι κλειστός. Και κάθε απόπει
ρα φυσικότητας είναι διαμεσολαβημένη και κατά συνέπεια προσδιορι
σμένη. Η κατάκτησή της λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι το τελικό α
ποτέλεσμα μιας διαλεκτικής, που πρώτα βιώνει την απειλή της σχέ
σης με τον άλλο. Η ταυτότητά του όντος, η τελείωση που συνοδεύεται
από τη φυσικότητα, πρώτα πρέπει να περάσει από την αλλοτρίωσή
της. Στην πρώτη φάση λοιπόν έλκεται από τη λαιμαργία. Από την ορ
μή της κατάργησης της ετερότητας μέσα από την απορρόφηση, την α
φομοίωση, την κανιβαλική ομοφαγία.
Το είναι του όντος δεν μπορεί να ορισθεί, αν δεν περάσει τη δοκιμα
σία της διαφοράς. Κατ’ αρχήν λοιπόν προσπαθεί να την αναιρέσει ι
διοποιούμενο το άλλο. Είναι η λαιμαργία, κυριολεκτικά ή μεταφορι
κά, η ιδιότητα που δίνει το πρώτο στοιχείο του ορισμού του.
Ίσω ς η δεύτερη φάση είναι η ταύτισή του με το άλλο. Η εξίσωσή του
με το σύνολο των αντικειμένων που κατέχει. Είναι, το σύνολο των σω
μάτων και των αγαθών που απολαμβάνει μέσω της κατοχής, μέσω του
δικαιώματος κυριότητας που ασκεί πάνω τους. Το είναι τρέπεται στο
εχειν.
Η κατάκτηση της φυσικότητας δεν μπορεί παρά να είναι λοιπόν, η
υπέρβαση της λαιμαργίας. Ό χι η απλή κατάργησή της, η εξάλειψή
της που θα βύθιζε το ον στην αδιαφορία, αλλά η διατήρησή της σε μια
νέα, ανώτερη φάση. Η φυσικότητα είναι συνάρτηση της επιστροφής,
μετά τη δοκιμασία της περιπέτειας, στο ον που απέκτησε έτσι συνεί
δηση της υπόστασής του.
Η φυσικότητα είναι μια νηφάλια μέθη, καλλιεργημένη ή αλλιώς κατακτημένη, που στον πυρήνα της καίει πάντα η λαιμαργία και συντη
ρείται η εμπειρία του άλλου, της διαφοράς και της μόνιμης απειλής
που συνιστά για το είναι του όντος.

• Το Βαφοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου
Θεσσαλονίκης έχει αναδειχθεί
σ’ ένα σημαντικό φορέα της
πολιτιστικής ζωής της πόλης.
Με ποικίλες εκδηλώσεις σε
πολλούς τομείς συνθέτει με
ευλυγισία την ποιότητα με την
ευρύτερη απήχηση. Από το
πρόγραμμα των επομένων
μηνών επισημαίνουμε.
Πέμπτη 23/1 : Αναγνώσεις
κειμένων της λογοτεχνίας «Η
γυναίκα της Ζάκυνθος».
Ομιλητής ο Γ.Π. Σαββίδης.
Τετάρτη 5/2 ρεσιτάλ κιθάρας,
Πέμπτη 6/2 κύκλος μαθημάτων
για τη νεοελληνική λογοτεχνία
• «Ό ψεις της λογοτεχνίας του
Δ. Χατζή» πρώτο μέρος,
ομιλήτρια Άντεια Φραντζή.
Πέμπτη 13/2, το δεύτερο μέρος.
Σάββατο 22/2 ρεσιτάλ πιάνου
της Μίνας Ζάννα. Ό λες οι
εκδηλώσεις αρχίζουν στις 8.30.
• Την Τρίτη 21/1 αρχίζει στο
Γαλλικό Ινστιτούτο ένα
αφιέρωμα στον Θ.
Αγγελόπουλο. Την Τρίτη στις
5.30 παίζεται η
«Αναπαράσταση» και στις 8.30
ο «Θίασος». Την επομένη 22/2
στις 5.30 «Οι κυνηγοί» και στις
8.30 «Ο μέγας Αλέξανδρος»,
την Τρίτη 28/1 παίζεται στις
5.30 το «Ταξίδι στα Κύθηρα»,
και στις 8 έχει προγραμματισθεί
μια συζήτηση του κοινού με τον
σκηνοθέτη. Από το πρόγραμμα
του Ιανουάριου επισημαίνουμε
επίσης το κοντσέρτο με μουσική
δωματίου του Ντεμπυσύ, στο
Παλλάς, την Κυριακή 26/1 στις
7. Παίζουν οι J. Mouillère βιολί,
J.M. Gamard, βιολοντσέλλο, C.
Naveau, άλτο, Α.
Παπαστεφάνου, πιάνο και Σ.
Γαδέδη, φλάουτο.
• Το «Ντέφι»
ξανακυκλοφόρησε ύστερα από

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Η πρωτοχρονιά μπορεί να πέρασε αλλά
μπήκε και ο καινούριος χρόνος; Η αλήθεια
είναι ό τι έχουμε ανάγκη να βάζουμε σημάδια
κα ι όρια στις διαστάσεις που μας
περιτριγυρίζουν που δεν συμβαίνει όμως
πάντα να είναι στην ίδια αντιστοιχία για
όλους μας. Παρόλα αυτά όμως κάπου
κοινοποιούμε τις ιδιαιτερότητες μας και
ίσως σωστά ή λάθος τις γενικεύουμε. Για
μερικούς από εμάς (πολλούς ή λίγους)
νομίζω ό τι μια κάποια απογοήτευση, μάλλον
έντονη, σημάδεψε το συνολικό χρόνο που θα
θέλαμε να αφήναμε πίσω στις 31
Δεκεμβρίου. Ε κ ε ί λοιπόν πήγαινε κα ι αυτή η
εικόνα προετοιμασμένη για το εξώφυλλο του
πρωτοχρονιάτικου «Αντί».
Όπως είπαμε όμως η πρωτοχρονιά είναι
συμβατική, κα ι έξω από αντιρρήσεις για το
τι ήταν (και για ποιους) ο χρόνος που
«πέρασε»— είναι κα ι εορταστική.

Μίλτος Σκούρας

δύο περίπου χρόνια. Η
επανακυκλοφορία του δεν
συμπίπτει με κανένα πολιτικό
γεγονός —όπως σημειώνουν οι
συντάκτες του— ή πολιτιστικό.
Δεν προκύπτει από καινούργιες
προοπτικές. Βέβαια είχαμε λίγο
εκπλαγεί όταν σταμάτησε την
κυκλοφορία του χωρίς καμιά
προφανή αιτία, έτσι σήμερα που
επίσης κυκλοφορεί αναίτια,
είμαστε προετοιμασμένοι. Κάθε
δίμηνο λοιπόν το «Ντέφι», με
κείμενα για το τραγούδι, αλλά
κι ευρύτερα για τα πολιτιστικά
ζητήματα.
• Εγκαινιάστηκε στις 8/1 στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων μια ενδιαφέρουσα
έκθεση με σπάνιο υλικό από τις
εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της
«Εστίας». Είναι μια εκδήλωση
για τα 100 χρόνια του ιστορικού
εκδοτικού οίκου και του
βιβλιοπωλείου. Μια και η
έκθεση διαρκεί μόλις μέχρι τις
18/1, δηλαδή μέχρι αύριο, όσοι
αναγνώστες μας ενδιαφέρονται
να δουν παλιές εκδόσεις εκτός
εμπορίου, φωτογραφίες και
ντοκουμέντα από τη
δραστηριότητα της «Εστίας»
πρέπει να σπεύσουν.
• Την περασμένη Δευτέρα (131-86) εγκαινιάστηκε στην
αίθουσα της «Εταιρείας
Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας» της οδού Σίνα, η
έκθεση «Στρατής Τσϊρκας 19111980». Μια έκθεση εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα τόσο για το θέμα
της, όσο και για την επιλογή οργάνωση του υλικού της
(οργανωτές: Παύλος Ζάννας,
Χρύσα Προκοπάκη, Κωστής
Σκαλιώρας), που αποτελεί
μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων
για τον Στρατή Τσίρκα. Έτσι, η
Εταιρεία Σπουδών

Σ.Σ.: Το προηγούμενο τεύχος του
ΑΝΤΙ κυκλοφόρησε με εξώφυλλο
τον Μπανγκς Μπάνυ του συνεργάτη
μας Μίλτου Σκούρα. Ο ίδιος είχε
κάνει και μια ακόμα πρόταση που
όμως εγκαταλείφθηκε. Είναι η
διπλανή φωτογραφία. Βέβαια το
ασπρόμαυρο δεν αποδίδει τη
μεταμοντέρνα αισθητική των ψυχρών
χρωμάτων που χρησιμοποίησε ο
συνεργάτης μας, όμως καταγράφει
την ιδέα του την οποία, όπως
βλέπετε, εξακολουθεί να
υποστηρίζει. Αχ! αυτοί οι φίλοι
καλλιτέχνες!

προγραμματίζει τις ακόλουθες
συζητήσεις αφιερωμένες στον
μεγάλο Έλληνα συγγραφέα (ενώ
ήδη έχει πραγματοποιηθεί η
πρώτη στις 14/1 με θέμα:

Έ ν α ς παραμυθάς εξολοθρευτής

Αίγυπτος: ο τόπος, οι π ο λιτικοί
αγώνες, οι σύντροφοι)'.
21/1/86. Ακυβέρνητες πολιτείες:
η ιστορία ενός μυθιστορήματος.

Συνομιλητές: Αλέξανδρος
Κοτζιάς, Χρύσα Προκοπάκη,
Δημήτρης Ραυτόπουλος,
Παύλος Ζάννα (συντονιστής).
28/1/86. Θα διαβαστούν
κείμενα του Σ. Τσίρκα
4/2/86 Ο Καβάφης και οι

κ ρ ιτικ ο ί του. Συνομιλητές: Δημ.

Δασκαλόπουλος, Μανόλης
Λαμπρίδης, Μιχ. Πιερής, Ρένα
Σταυρίδη - Πατρικίου, Γ.Π.
Σαββίδης (συντονιστής).
Οι φανατικοί φίλοι του Σ.
Τσίρκα ας φροντίσουν να πάνε
από νωρίς, γιατί, αν κρίνουμε
από την πρώτη συζήτηση η
προσέλευση του κοινού είναι
πρωτοφανής (παρήγορο σημάδι
στην κενότητα των ημερών).
• Χθες, Πέμπτη 16/1 έγιναν
στο Γαλλικό Ινστιτούτο τα
εγκαίνια μιας έκθεσης με θέμα
«Οι βυζαντινές εικόνες των
ελληνικών ιδιωτικών
συλλογών». Η έκθεση
αποτελείται από 33 εικόνες που
προέρχονται από συλλογές
ιδιωτών και δεν έχουν
παρουσιασθεί στο κοινό. Θα
είναι ανοιχτή ως τις 11
Φεβρουάριου.
• Στην Γκαλερί «ΑΡΤΙΟ»
παρουσιάζονται τα «Boiducs»
του ΠΑΥΛΟΥ. Είναι η δουλειά
που εκπροσωπούσε τη χώρα
μας στη Μπιενάλε της Βενετίας
του 1980. Είναι μονόχρωμες
επιφάνειες από κατσαρωμένους
έγχρωμους σπάγγους
περιτυλίγματος δώρων, που
καλύπτουν την κλίμακα από τα
γυαλιστερά και σταχτιά μαύρα
στα ματ και βαθιά γκρι και στα
λευκά, μέχρι τα πρωτεύοντα
χρώματα και τα παράγωγά
τους.
• Το Φιλολογικό Τμήμα του
ΑΠΟ διοργανώνει για τα τρία
χρόνια από το θάνατο του Λίνου
Πολίτη φιλολογικό μνημόσυνο
και επιστημονική συνάντηση,
στις 20 και 21 Ιανουάριου. Η
εκδήλωση αυτή θα γίνει στο Νέο
Κτίριο της Φιλοσοφικής
Σχολής, στο Σπουδαστήριο
Κλασικής Φιλολογίας.
Παράλληλα διοργανώνεται μια
έκθεση δημοσιευμάτων και
φωτογραφικών ενθυμημάτων
του Λίνου Πολίτη.

Μικρά σχόλια σε δύο συνέχειες
Η μετάφραση είναι μια δύσκολη
κι άχαρη δουλειά. Δύσκολη, για
τί τελικά οι μεταφράσεις οφεί
λουν να ανασυνθέτουν όλο το πο
λύπλοκο δίκτυο σημασιών που
οργανώνει το πρωτότυπο, κι αυ
τό είναι εξ ορισμού αδύνατο. Α
χαρη, γιατί ακόμα κι όταν το α
ποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό,
η δημιουργικότητα του μεταφρα
στή υποχωρεί μπρος στη φιγούρα
του συγγραφέα. Στο μεταφραστή
αναγνωρίζεται μόνον η γνώση, η
επιμέλεια και η ευαισθησία του
καλού τεχνίτη. Ισως γι’ αυτό το
λόγο και κρίνεται αποκλειστικά
για τις προφανείς κακοτεχνίες.
Ό μω ς σε μια γλώσσα, σαν την
ελληνική σήμερα, που οι μετα
φράσεις αποτελούν το μεγαλύτε
ρο μέρος των εκδόσεων και επη
ρεάζουν όχι μόνον τον αφηγημα
τικό λόγο αλλά και τη ρητορική
της καθημερινής ομιλίας, μια
δουλειά δύσκολη κι άχαρη στο
τετράγωνο, η κριτική δηλαδή
των μεταφράσεων, δεν είναι α
πλώς νόμιμη αλλά και αναγκαία.
Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, η
μετάφραση του «Τενεκεδένιου
Ταμπούρλου» του Γκ. Γκραςαπό
τον Ο. Φραγκόπουλο, δίχως να
είναι μια εξαιρετική περίπτωση
—σίγουρα βρίσκεται πάνω από
τον μέσο όρο αυτών που κυκλο
φορούν— έχει μια ιδιαίτερη ση
μασία. Διότι τα λάθη που επισημαίνονται, δεν οφείλονται κυρίως
σε σφάλματα που εντοπίζονται
στο επίπεδο του λεξικού, αλλά
στο πεδίο του ύφους.
Σπεύδω να υπογραμμίσω πως
τα παραδείγματα αντλήθηκαν α
πό λίγες σελίδες του βιβλίου και
πως είναι λίγο ως πολύ τυχαία.
Περιορίστηκα σε μια αποφασι
στική σκηνή για την εξέλιξη της
πλοκής, τη σκηνή του σκηνοθετημένου ατυχήματος η οποία εί
ναι αρκετή για τις σύντομες πα
ρατηρήσεις μου.
Τα συγκεντρώνω σε τρεις κα
τηγορίες, οι οποίες δίχως να ε
ξαντλούν το θέμα, εικονογρα
φούν τις παρατηρήσεις μου και
τις υποστηρίζουν.
Α. Το μελοδραματικό ύφος
Το ύφος του Γκύντερ Γκρας
δεν είναι μελοδραματικό. Αρκε
τές μεταφραστικές επιλογές του
Ο. Φ ραγκόπουλου ω στόσο,
προσδίδουν στο κείμενο της με
τάφρασης μια διάσταση μελο
δραματική. Έτσι στη σελίδα 77,
όταν ο μικρός Ό σκαρ αποφασί
ζει να σκηνοθετήσει το ατύχημα,
αμφιταλαντεύεται. Δεν ξέρει από

ποιο σκαλί να πέσει. Ο Ο. Φραγκόπουλος μεταφράζει: «... ίσως
ακόμα και το πέμπτο, θά ’τανε
αρκετό. Αλλά από τούτο το τερά
στιο ύψος, είναι δύσκολο να συν
δυάσει κανείς τη σωματική του
ασφάλεια μπροστά στον εύλογο
κίνδυνο ενός τραυματισμού. Ε
πομένως, ξανά επάνω, πολύ ψη
λά, μέχρι το δέκατο σκαλί...» Α
φήνω κατά μέρος το προφανές
σφάλμα που δίνει στο απόσπα
σμα ένα αντιφατικό νόημα (το
πέμπτο σκαλί δεν είναι «τερά
στιο ύψος», γι’ αυτό και ο Ό 
σκαρ ανεβαίνει ψηλότερα) και α
πομονώνω το επίθετο «τερά
στιο».
Το επίθετο αυτό δεν υπάρχει
στο γερμανικό κείμενο, προστέ
θηκε από τον μεταφραστή. Και
με το σύνολο των μεταφορικών
σημασιών που εμπεριέχει, εμπο
τίζει ανεπαίσθητα αυτό το μικρό
απόσπασμα με τη μελοδραματι
κή ρητορεία του πληθωριστικού
επιθέτου. Η ψυχολογική και λο
γική αμφιταλάντευση του Ό 
σκαρ και η υπολογισμένη σκηνο
θεσία του ατυχήματος, κηλιδώ
νονται από την εισβολή αυτού
του παρείσακτου επιθέτου. Το
νόημα αλλάζει εντελώς.
Μια ικανοποιητικότερη μετά
φραση θα ήταν: «... ή το πέμπτο
ίσως να αρκούσε για την επιτυχία
του εγχειρήματος. Ό μω ς η σι
γουριά του αποτελέσματος κι ένα
πιστευτό ατύχημα δεν συνδυά
ζονται εύκολα από τόσο μικρό ύ
ψος. Πάλι προς τα πάνω λοιπόν,
πολύ πιο πάνω, ως το δέκατο
σκαλί...».
Το νέο νόημα που εισάγει το ε
πίθετο «τεράστιο» συμπαρασύρει
όλη τη σημασία του αποσπάσμα
τος και συνδυάζεται με τον «εύ
λογο κίνδυνο ενός τραυματι
σμού», μετατρέποντας τον ψυ
χρό υπολογισμό του σκηνοθέτη
Ό σκαρ, σε παιδικό φόβο. Απο
τέλεσμα: το νεύρο του κειμένου
έχει χαθεί.
Στις σελίδες 77-78, η μητέρα
του μικρού όταν τον βλέπει μα
τωμένο και πασαλειμένο με το ά
λικο σιρόπι παθαίνει κρίση και
χαστουκίζει τον υπηρέτη με την
όψη και την ανάποδη του χεριού.
Ο Ο. Φραγκόπουλος μεταφράζει:
«... η Μαμά έσκουζε και έδερνε
τον Μάτζερατ που προσπαθούσε
να την καθησυχάσει, τον χτύπαγε όχι μονάχα με την παλάμη
της, αλλά κα ι με τις γροθιές της,
αποκαλώντας τον ανοιχτά δολο
φόνο, τον χτυπούσε στο πρόσω

πο». Μια άλλη εκδοχή, πιο κον
τά στο γράμμα του κειμένου θα
ήταν: «... η μαμά ξεφώνιζε και
χαστούκιζε τον Μάτσερατ, που
προσπαθούσε να την καθησυχά
σει, απανωτά, στο πρόσωπο, με
την παλάμη και την ανάποδη του
χεριού, αποκαλώντας τον δολο
φόνο».*
Ό πω ς είναι φανερό, η εικόνα
που αποδίδει ο Ο. Φραγκόπου
λος είναι πάλι μελοδραματική.
Μια μητέρα που έχει πάθει υστε
ρική κρίση χυμάει στον υπηρέτη
και σε μια σκηνή χολιγουντιανού
τύπου τον χτυπάει με μια κίνηση
του χεριού από πάνω προς τα κά
τω. Στη συνέχεια θα περίμενε κα
νείς να ξεσπάσει σε κλάματα
στην αγκαλιά του. Ό μω ς η εικό
να του κειμένου είναι διαφορετι
κή. Η μητέρα διατηρεί τις κοινω
νικές και ταξικές αποστάσεις
παρόλο το ξέσπασμα και χα
στουκίζει ταπεινωτικά τον υπη
ρέτη που «... υποχρεώθηκε να φέ
ρει καρτερικά επί χρόνια το βά
ρος αυτής της ενοχής, που η μα
μά δεν του καταλόγιζε μεν συ
χνά, αλλά κάθε φορά με αδιάλ
λακτη αναλγησία»*. Κι όχι όπως
μεταφράζει ο Ο. Φραγκόπουλος
«... αυτός φορτώθηκε την ενοχή
των πάντων, και στα χρόνια που
ήρθανε αργότερα αυτός ήτανε
που είχε να υφίσταται τις ανήλεες, αλλά πάντως όχι τόσο συ
χνές, αιτιάσεις και κατηγορίες
της Μαμάς».
Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να
επεκταθώ περισσότερο, και να
πολλαπλασιάσω τα παραδείγμα
τα της ίδιας ομάδας, όμως σε ε
πόμενο σημείωμα θα ήθελα να επισημάνω ένα άλλο θέμα: την αλ
λοίωση μέσα από τη μετάφραση
της θέσης του αφηγητή αναφορι
κά με το κείμενο και τις επιπτώ
σεις της στο ύφος. Είναι κι αυτό
ένα ζήτημα που δεν συνδέεται
στενά με « κ α κο τεχνίες» ή
«σφάλματα», αλλά τελικά με τα
βαθύτερα στρώματα της δομής
του κειμένου και ένας από τους
ασφαλείς δείκτες για τον τύπο α
νάγνωσης που επιδιώκει ο συγ
γραφέας να υποβάλλει. Και με
αυτή την έννοια, όταν καταστρα
φεί, εκπίπτει το σύνολο του νοή
ματος του κειμένου.
XΓΛ
* Τα αποσπάσματα αυτά με μια πα
ραλλαγή είναι από τη μετάφραση
του'Αλ. Σχοινά που είχε μεταδοθεί
από το Ραδιοφωνικό Σταθμό «Ντόυτσε Βέλλε», τον Σεπτέμβριο 1969
και δεν δημοσιεύτηκε ποτέ.
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ «Φ ΙΞ» ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ
Μιά πρόκληση για προβληματισμοί%

Ό ταν αρμόδιοι —φορείς και
συμβούλια— έχουν αδρανοποιηθεί από την έλλειψη φαντασίας
και πρωτοβουλίας, είναι δύσκο
λο να προχωρήσει η επέμβαση
και η δράση εκείνη που θα αλλά
ξει τη μορφή των πόλεων μας. Οι
όποιες παρεμβάσεις στο δομημέ
νο ή μη περιβάλλον, συντελούνται κάτω από την πίεση των αδιεξόδαιν ή ορίζονται από τη συγκυ
ρία που επιδιώκει τον εντυπωσια
σμό και την εκμετάλλευση. Αλ
λά τότε τα αρνητικά αποτελέ
σματα που προκύπτουν, λειτουρ
γούν σωρευτικά και δυσχεραί
νουν ακόμα περισσότερο τα προ
βλήματα στα πολεοδομικά μας
συγκροτήματα.
Αν, όμως, όλα αυτά έχουν χιλιοειπωθεί δεν σημαίνει πως έγι
ναν και αφορμές για να επανεξε
τάσουμε τις μεθόδους πολεοδομικής παρέμβασης. Μετρημένες
οι περιπτώσεις που μια πρόταση
διατυπώνεται και εξετάζει τα δε
δομένα και τα στοιχεία ώστε να
προσφέρει μια λύση πειστική.
Μια τέτοια απόπειρα, που πα
ρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον,
έχει γίνει από την ομάδα «Τρό
πος» που αποτελείται από τους
αρχιτέκτονες Στέλιο Κούτσικο
καΤΛάζαρο Κοτάνωφ και τη συ
νεργασία της αρχιτεκτόνισσας
Μαρίας Πατελάρου.
Είναι μια πρόταση για την α
ξιοποίηση του κτιρίου ΦΙΞ στη
Συγγρού και την αναβάθμιση της
ευρύτερης περιοχής του, που η ο
μάδα την τιτλοφορεί «Αθήνα
2000... +». Ξεκινώντας από τις
δυνατότητες αλλά και τα προ
βλήματα μιας περιοχής υποβαθ
μισμένης, συγκροτείται μια πρό
ταση που περιέχει προοπτικές
για μια λύση εφικτή.
Η εν λόγω περιοχή είναι κρίσι
μη για την πόλη. Με άλλα σημεία
το Σύνταγμα και το Μεταξουρ
γείο ορίζει ένα τρίγωνο που περι
κλείει τις βασικές λειτουργίες
της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστι
κό ότι η διάθεση για την άρση της
προβληματικότητάς της, έχει ο
δηγήσει, κατά καιρούς, σε πολ

Τοπογραφικό της περιοχής με την πρόταση ανάπλασης

λές προτάσεις προερχόμενες απο
τους ενδιαφερομένους φορείς·
προτάσεις που ορθά οι μελετητές
χαρακτηρίζουν «μονοσήμαντες»
και συνοψίζονται με τον ακόλου
θο τρόπο:
• να γίνει πάρκο
• να γίνει εμπορικό κέντρο
• να γίνει βιοτεχνικό κέντρο
• να γίνει κέντρο συνεδρίων.
Αλλά, είναι επίσης, χαρακτη
ριστικό ότι από τις λίγες προτά
σεις που διακρίνονται από μια
πολυμορφία είναι —εκτός εκεί
νης των μελετητών— η πρόταση
της «Επιτροπής Γειτονιάς». Ζώντας την πόλη και με συνολική ά
ποψη για την περιοχή, οι κάτοι
κοί της είδαν με σφαιρικότητα το
πρόβλημα· αντίθετα από τους
φορείς που η άποψή τους είναι
μονοσήμαντα προσανατολισμέ
νη. Αν και θα έπρεπε κανείς να
παρατηρήσει ότι η «Επιτροπή
Γειτονιάς» δεν αναπτύσσεται σε
ευρύτερης κλίμακας ιδέες και
δεν αποσαφηνίζει μεθόδους υλο
ποίησης.
Κεντρικό στοιχείο της περιο
χής, το εργοστάσιο ΦΙΞ, που η
αρχιτεκτονική ιδιοφυία του Τάκη
Ζενέτου μεταμόρφωσε ένα βαρύ
και αδιάφορο εργοστασιακό κτί-

Το σχέδιο του Τάκη Ζενέτου για την αναμόρφωση της πρόσοψης του ΦΙΞ
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σμα σε δυναμικό και με χαρα
κτήρα αρχιτεκτονικό έργο. Το α
ποτέλεσμα αυτό —το συγκεκρι
μένο δηλαδή αρχιτεκτονικό έρ
γο— δεν μπορεί παρά να αποτελέσει αφετηριακό στοιχείο για ο
ποιαδήποτε λύση. Η μονοδιά
στατη λ.χ. πρόταση του Δήμου
για μετατροπή του σε πάρκο
—πέραν των όσων άλλων δεδο
μένων θέλει να αγνοεί— κατα
φαίνεται από το γεγονός ότι
προϋποθέτει κατεδάφιση του κτι
ρίου.
Η υπό εξέταση περιοχή —μέσα
στην καρδιά του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Αθήνας—
χαρακτηρίζεται από όλα εκείνα
τα στοιχεία που καταδείχνουν
τον τρόπο με τον οποίο καταφέ
ραμε να καταστρέψουμε την πό
λη μας. Η ανάπτυξη —με τον α
λόγιστο, τυχαίο και απρογραμ
μάτιστο τρόπο που συντελείται—
το μόνο που επιτυγχάνει είναι να
υποβαθμίζει συνεχώς τις αστικές
περιοχές. Μια σύντομη αναδρο
μή στην ιστορία της περιοχής
—οι μελετητές κάνουν αναφορές
από την εποχή ακόμα που η Καλιρρόης ήταν ένα ανοιχτό ρέμα—
δείχνει του λόγου το αληθές. Α
ναφέρουμε τυχαία: Η παρουσία
του εργοστασίου ΦΙΞ και η αρχι

τεκτονική του αναμόρφωση από
τον Τάκη Ζενέτο, η διάνοιξη της
Συγγρού, η διαμόρφωση του κόμ
βου προς την Χαμοστέρνα'ς, η εγ
κατάλειψη του εργοστασίου ΦΙΞ,
η συγκέντρωση συνεργείων αυτο
κινήτων, η εγκατάλειψη των λαϊ
κών πολυκατοικιών Δουργουτίου, η ανέγερση υπερπολυτελών
ξενοδοχείων στην περιοχή· όλα
μαζί, έτσι όπως τα απαριθμούμε
τυχαία και ανάκατα μέσα στο
χρόνο, δίνουν με σαφήνεια αυτό
το άναρχο και εγκληματικά α
προγραμμάτιστο χαρακτήρα των
έργων στην περιοχή.
Η εξέλιξη της περιοχής του ερ
γοστασίου ΦΙΞ είναι ένα δείγμα
από τα τόσα που θα μπορούσαν
να αναφερθούν για την Αθήνα.
Και η χρονική σειρά αυτών των
πολεοδομικών και αρχιτεκτονι
κών συμβάντων θα ήταν δυνατόν
να έχει μιαν άλλη διαδοχή. Αυτό
και μόνον φανερώνει ότι η αλόγι
στη και τυχαία ανάπτυξη της πό
λης —ένας συνδυασμός της αδη
φάγου ιδιωτικής πρωτοβουλίας
με την κρατική προχειρότητα
—δημιουργεί αυτό το παράξενο
αμάλγαμα υψηλών χρήσεων και
αξιών, ρυπογόνων πηγών, αστι
κής ερημιάς και κυκλοφοριακών
συμφορήσεων που κάθε άλλο πα
ρά ποικιλία και πολυμορφισμό
σημαίνουν. Οι συγκρούσεις και
το χάος που κυριαρχούν σε μια
σύγχρονη μητρόπολη, αναδεικνύονται ανάγλυφα στο χάρτη
της πόλης και την οπτική της θέ
αση.
Η πρόταση των αρχιτεκτόνων
Στ. Κούτσικου, Λαζ. Κοτάνωφ
και Μαρίας Πατελάρου, προ
σπαθεί να ανασυγκροτήσει την
εικόνα μιας λογικής τάξης που
θα κάμει βιώσιμη την περιοχή, θα
την εντάσσει σε ένα εύρυτερο σύ
νολο και θα ελαχιστοποιήσει τις
οχλήσεις που δημιουργεί η πόλε- ι
οδομική αναρχία. Ο συνυπολογισμός παραγόντων όπως η συμμε
τοχή κοινωνικών ομάδων, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η βελ
τίωση των συνθηκών κατοικίας,
η αρχιτεκτονική ανάπλαση, η

παρεμβολή μιας ποικιλίας δρα
στηριοτήτων —πολιτιστικές, ψυ
χαγωγικές, αθλητικές— και τέ
λος η προσαγωγή του στοιχείου
της εμπορικής συναλλαγής αλλά
και η αναφορά άλλων ακόμη
δραστηριοτήτων (τέρμιναλ, του
ριστικός τομέας, κτλ.) προσδί
δουν στην πρόταση των μελετη
τών μια ποικιλία, ώστε να προ
κόψει μια λειτουργική οικιστική
ενότητα.
Φυσικά αυτές όλες οι ιδέες θα
αποτελούσαν απλά σκαριφήμα
τα, αν δεν επεδίωκαν να απαντή
σουν στις απορίες για τις δυσκο
λίες εφαρμογής της ιδέας. Δυ
σκολίες που προκύπτουν από τη
διαπλοκή πολύμορφων—και κά
ποτε αλληλοσυγκρουόμενων—
συμφερόντων και παραγόντων:
κρατική γραφειοκρατία, εθισμοί
και κοινωνική αδράνεια, οικονο
μικά συμφέροντα, χρηματοδοτι
κές πηγές, τεχνικές δυσχέρειες,
νομοθετικές δεσμεύσεις κτλ. Αν
και η πρόθεση των μελετητών
δεν είναι να ισχυρισθούν ότι έ
χουν απαντήσει σε όλα αυτά τα
προβλήματα —ούτε και θα ήταν
δυνατόν— δίνονται πάντως τα
πλαίσια για να διατυπωθούν όλες
εκείνες οι πιθανές διέξοδοι για
την επίτευξη κάποιων εφικτών
λύσεων, που ορίζονται με το συγ
κερασμό του ιδιωτικού φορέα με
το δημόσιο φορέα.
Για ένα πολεοδομικό συγκρό
τημα οι πιθανές λύσεις είναι πολ
λές κάθε φορά. Αλλά το σημείο
που όλοι θα πρέπει να συμφωνή
σουμε είναι ότι κάποια αρχή πρέ
πει να γίνει για τη λύση του προ
βλήματος της Αθήνας —και όχι
μόνον βέβαια για την πόλη αυτή.
Οι μεμονωμένες προσπάθειες ί
σως να μην αρκούν, αλλά πάν
τως είναι οι μόνες διαφαινόμενες
αυτή τη στιγμή.

Αυτό που προκύπτει από την
αναδίφηση της μελέτης της ομά
δας «Τρόπος» είναι η ανάγκη να
κινητοποιηθούν όλοι όσοι διατη
ρούν ανοιχτό το ενδιαφέρον τους
για τους οικισμούς μας —αρχιτέ
κτονες, πολεοδόμοι, οικονομο
λόγοι κοινωνικοί παράγοντες,
αυτοδιοίκηση και πολίτες— και
να αποδώσουν στον κοινό διάλο
γο τα στοιχεία, τα δεδομένα και
τις ιδέες τους· τις προτάσεις
τους. Κάτι θα προχωρήσει στο
τέλος. Μέσα από λάθη, από α
στοχίες, μέσα από εμπνευσμένες
ιδέες και καινοτόμες απόψεις θα
μπορούμε στο τέλος να ισχυρι
στούμε ότι δεν αδρανήσαμε. Για
τί ό,τι λείπει από τον τόπο είναι
οι πρωτοβουλίες και η δράση.
Και ίσως ο πιο χαρακτηριστικός
από τους τρέχοντες όρους στη
γλώσσα των πολεοδόμων και
των αρχιτεκτόνων είναι η λέξη
«επέμβαση», και η λέξη «παρέμ
βαση» —λέξεις που πάντως υπο
δηλώνουν τη θέληση μιας ομά
δας να προτείνει και να ενεργο
ποιηθεί. Αυτό που πρέπει συγχρό
νως να αναζητηθεί είναι ο τρόπος
εκφοράς αυτών των απόψεων. Η
συλλογικότητα είναι εκείνη που
θα προσδώσει όχι μόνον την εγκυρότητα αλλά θα προσκομίσει
και μια πλούσια προβληματική.
Θα ήταν ευχής έργο αν πρωτο
βουλίες όπως αυτή εμφανίζονταν
πολλαπλασιαστικά. Γιατί, επιτέ
λους, θα μπορούσε να προχωρή
σει μια συζήτηση για την Αθήνα.
Με περισσότερες πρωτοβουλίες,
ίσως στο τέλος να καταφέρουμε
να βρούμε μια γλώσσα κοινή
—αν όχι για τη σωτηρία της πό
λης, τουλάχιστον όμως για την
αποφυγή της ολοκληρωτικής κα
ταστροφής της.

Κ. Κίτσος

ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
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Η πρόταση των αρχιτεκτόνων Στ. Κούτσικου, Λάζ. Κοτάνωφ κα ι Μ α 
ρίας Πατελάρου, προβλέπει την αναμόρφωση της περιοχής σε τρεις φά
σεις. « Σ ' αυτές», σημειώνουν «εμπλέκονται το κτίριο του ΦΙΞ (Α ’ φά
ση), το οικόπεδο μ ε τις λαϊκές κα τοικίες στο Δουργούτι απέναντι από
το «Intercontinental» (Β ' φάση) κα ι τέλος τα οικόπεδα των οικοδομι
κώ ν τετραγώνων μεταξύ των λεωφόρων Συγγρού κα ι Καλλιρόης δυτι
κά του Φ ΙΞ (Γ ' φάση) των οποίων οι ιδιοκτησίες μεταφέρονται στο οι
κόπεδο της φάσης Β . Αυτό λειτουργεί ως ουσιαστικός αποδέκτης ό
λων των ιδιοκτησιώ ν ιδιω τώ ν και ΝΠ Δ Δ των περιοχών επέμβασης
(Α ', Β \ Γ ). Η πρόταση αποδεικνύει ότι πέρα από την ικανοποίηση των
συμφερόντων αυτών απομένει ένα πλεόνασμα της τάξης του 50%, μ έ
γεθος πολύ σημαντικό για τον συνδυασμό εργοληπτικής ανάληψης του
όλου έργου από ιδιώ τες και το Δημόσιο.
Παράλληλα το κτίριο Φ ΙΞ έρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και
αξιοποιείται σε συνδυασμό με το προτεινόμενο Κέντρο Συνεδρίων
(στην περιοχή Γ ') χωρίς κόστος απαλλοτριώσεων. Σ το οικόπεδο της
Β ' φάσης προβλέπονται κατοικίες, γραφεία, κοινω νικές χρήσεις, εμπο
ρικό κέντρο καθώς και TERMINAL της Ολυμπιακής για την πόλη. Ό 
λα αυτά σχετίζονται κυκλοφοριακά με τη γειτνίαση του μικρού δακτυ
λίου, την κατασκευή της γραμμής Β ' του Μετρά που έχει μελετηθεί να
περνάει από κει και τη δυνατότητα εγκατάστασης μεγάλων, χώρων
στάθμευσης, που θα αποσυμφορήσουν την κίνηση στην περιοχή. Σύγ
χρονα προβλέπονται χώροι πρασίνου, πεζόόρομοι, οργανική σύνδεση
κοινοχρήστων χώρων που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν τη φυσιο
γνωμία της περιοχής».

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

•

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

Φ Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί επίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
• Π αιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
π αιδί σας.

Γκόλφω Τζελετοπούλου - Ευθυμίου
Βαλσαμώνος 4 καί Ασκληπιού τηλ. 6447830 —3635419.

• ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ
• ΑΝΔΡΕΣ
• ΓΥΝΑΙΚΕΣ
• ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
• ΛΕΠΡΟΙ
• ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΔΥΣΕΙ 0 ΗΛΙΟΣ

*

I
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καί τώρα
• ΓΕΛΑ ΠΑΛΙΑΤΣΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ
Βασ. Ηρακλείου 26 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 236555
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να ξεπεράσουν τα εμπΟδια της ανύ
παρκτης υποδομής και της αδιαφο
ρίας έως επιθετικότητας των καθη
γητών —και τη δημοσίευση δύο Pa
pers «πέραν του διδακτορικού» ή (ε
ναλλακτικά) αν τους δοθεί αυτοδύ
ναμη διδασκαλία ενός χρόνου θ,α
κριθούν για να τους ανοίξουν οι πύ
λες όχι του παραδείσου, αλλά μιας
σισύφειας πορείας μέσα στην ιε
ραρχία των τεσσάρων βαθμιδών,
κρινόμενοι σε κάθε βαθμίδα και α
πό διαφορετικής συνθέσεως σώμα
τα.
Οι νομοθέτες λοιπόν αντιμετωπί
ζουν ειδικά τον Έλληνα επιστήμο
να —στις λοιπές υπηρεσίες του Δη
του Π. Σχολαστικού
μόσιου Τομέα όλοι μονιμοποιούνται
χωρίς σισύφειες κρίσεις, ίσως και
χωρίς καν κρίσεις— «σαν μικροαρκετές φορές από τις στήλες του «Α ν τί» έχουν θίγει μια σειρά
πατεώνα θέτοντας ασφυχτικούς
θέματα που αφορούν την Α νώ τατη Εκπαίδευση. Είναι γεγονός
κανόνες δράσης».
Στις Γ.Σ. των τμημάτων οι συνθέ
ότι και τώρα, παρά την εφαρμογή του νόμου - πλαισίου, η κα
σεις των τριμελών εισηγητικών επι
τάσταση στα Πανεπιστήμια δεν είναι διαφορετική από το παρελθόν.
τροπών
κρίσης θα γίνουν το σημαν
Σ το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχουν αλλάξει οι σχέσεις που θα μπο
τικότερο πρόβλημα και όπλο δια
ρούσαν να ανατρέψουν θεσμούς κα ι αντιλήψεις που αποτελούν βασι
πραγμάτευσης.
Για κάθε θέση, που θα προκηρύσ
κά χαρακτηριστικά του.
σεται, ο επικρατέστερος υποψή
Είναι βέβαια νωρίς να γίνει μια ουσιαστική και κρ ιτική αποτίμηση
φιος θα έχει επιλεγεί πριν από τη
των αλλαγών, που έγιναν στα Α Ε Ι τα τελευταία χρόνια. Αυτό σίγουρα
σύγκριση του επιστημονικού έργου
θα βοηθούσε σημαντικά για να φωτισθούν πολλές πλευρές της σημερι
όλων των υποψηφίων. Αν οι συνδι
καλιστικές παρατάξεις (κόμματα) έ
νής κατάστασης, και της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται.
χουν διαφορετικές επιλογές, τότε
Το κείμενο του Π. Σχολαστικού που ακολουθεί δεν αναφέρεται στο
θα αρχίσει ένας εξοντωτικός αγώ
σύνολο των προβλημάτων που προέκυψαν στα Α Ε Ι με την εφαρμογή
νας επιβολής. Δύο εμείς, τρεις ε
του νόμου - πλαίσιου. Θίγει όμως μια σημαντική κα ι καθοριστική
σείς και προς θεού μη χαθούν οι ι
σορροπίες! Αφού πρώτα γίνουν οι
πλευρά για τη μ ελλοντική πορεία των Εκπαιδευτικώ ν Ιδρυμάτων. Α 
συμφωνίες θα «κριθούν» οι υποψή
ποκαλύπτει ορισμένες διαδικασίες ουσιαστικές για τη λειτουργία του
φιοι. Με μετρημένα τα κουκιά (συν
Ενιαίου Φορέα Διδασκόντω ν, και θίγει ζητήματα που αφορούν την ε
δικαλιστική ορολογία) θα κληθούν
όλοι όμως οι υποψήφιοι στη ΓΣ να
κλογή καθηγητών.
υπερασπιστούν το επιστημονικό
A π ' αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικό για ορισμένα συμβαίνοντους έργο, για να μην κατηγορητα μετά την εφαρμογή του νόμου - πλαίσιου στα Α Ε Ι.
θούμε ότι δεν τηρούμε και τις «δη
μοκρατικές διαδικασίες» του νόμου
- πλαίσιου. Αν κάποιος από τους υ
οι αξιοκρατικές κρίσεις απαραίτη ποψήφιους που «δεν πρέπει» να ε
Η εμπλοκή των δικαστηρίων στην
κλεγεί, έχει σημαντικό επιστημονι
υπόθεση της Ανωτάτης Εκπαίδευ τη προϋπόθεση για την αναβάθμι
κό έργο, η επιτροπή αναλαμβάνει
σης τροφοδότησε για μια φορά α ση των σπουδών στη χώρα μας, δεν
κόμα έντονες συγκρούσεις στο χώ μπορεί όμως να εμπιστευθεί την ε το ψαλλίδισμα. Ποιος άλλωστε θα
τολμήσει να μιλήσει;
ρο των πανεπιστημιακών δασκά φαρμογή τους στο συγκεκριμένο
καθηγητικό σώμα, όπως τελικά κα
λων.
Κανόνας ή εξαίρεση;
θιέρωσε ο νόμος - πλαίσιο.
Μήλο της έριδας ο ενιαίος διδα
Επειδή όμως πολλοί αθώοι έχουν
Μετά από δύο χρόνια συγκρού κατηγορηθεί σ’ αυτή τη χώρα και
κτικός φορέας, τον οποίο έκανε δε
σεων, απεργιακών κινητοποιήσε κινδυνεύουμε να μη γίνουμε πι
κτό ο ν. 1268 με προϋπόθεση την
ων,
προσφυγών, επιθέσεων κατά
εκπόνηση διδακτορικής εργασίας,
στευτοί, θα δημοσιεύσουμε και ένα
του ΕΔΠ από το ίδιο το Υπουργείο
καθιερώνοντας ταυτόχρονα και την
παράδειγμα τέτοιας «αντικειμενι
μέσω εγκυκλίων που αναιρούσαν
αυτοδίκαιη ένταξη των διδακτοκής» κρίσης.
ρούχων μελών του ΕΔΠ στη βαθμί τελικές διατάξεις του ν. 1268 απο, Πριν από δύο περίπου χρόνια
ρυθμίζοντας ακόμα περισσότερο
δα του λέκτορα, καθώς επίσης και
προκηρύχθηκαν στην ΑΣΟΕΕ δύο
την κρίση των εντεταλμένων υφη το Πανεπιστήμιο και δικαστικών α θέσεις αναπληρωτών καθηγητών
ποφάσεων κατέληξαν οι νομοθέτες
γητών και ειδικών επιστημόνων σε
στους τομείς A (Οικονομική θεω
βαθμίδα της επιλογής τους με κλει στην κατασκευή ενός άλλου νόμου,
ρία) και Γ (Προγραμματισμός Οικο
ο οποίος συνδυάζοντας στοιχεία
στές διαδικασίες.
νομικής Ανάπτυξης, Συγκριτική Οι
του
νόμου
πλαίσιου
και
του
προγε
Το «συντηρητικό κατεστημένο»
κονομικών Συστημάτων κ.ά.).
νέστερου νόμου, προσπαθεί να
στα πανεπιστήμια είδε τον ενιαίο
Υποψήφιοι ήταν πολλοί. Διακρί
συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.
φορέα και τις συμμετοχικές διαδι
νουμε μεταξύ αυτών τον κ. Γ ΣταμάΑφού τελικά δεν θίγονται οι κρί τη (λέκτορα τότε και τώρα επίκου
κασίες που θέσπισε ο ν. 1268 σαν α
σεις καθηγητών, που έγιναν με
πειλή κατά των συμφερόντων του
ρο στην Πάντειο) και τον τελικά εκλειστές διαδικασίες, όλοι οι εντε κλεγέντα στον τομέα Α, υπάλληλο
και προσέφυγε στα δικαστήρια, με
ταλμένοι καθηγητές και ειδικοί επι στην ΑΤΕ και ειδικό επιστήμονα με
την αιτιολογία ότι ο νόμος - πλαίσιο
στήμονες στην πλειοψηφία τους
περιορίζει την ακαδημαϊκή ελευθε
τριετή υπηρεσία (1976-1979) στο
του τύπου των καθηγητών πριν από
ρία των καθηγητών.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (μά
το 1982, εκλεγμένων πλην ελάχι θημα οικονομετρίας).
Εδώ πρέπει να τονίσουμε, ότι η
στων
εξαιρέσεων
με
τις
διαδικα
ένταξη του ΕΔΠ στον ενιαίο φορέα
Επειδή η εκλογή του δευτέρου εί
σίες του παρελθόντος που όλοι
γίνεται μεν αυτοδίκαια, αλλά ταυ
χε φαίνεται «αποφασισθεί» εκ των
γνωρίζουμε, παραμένουν στις θέ προτέρων το σημαντικό έργο του κ.
τόχρονα και στη χαμηλότερη βαθ
σεις τους και αποτελούν τη μοναδι Σταμάτη έπρεπε να ψαλλιδιστεί και
μίδα ενός πολύ αυστηρά ιεραρχη
κή διεύρυνση του καθηγητικού σώ το ψαλλίδισμα ανέλαβε η τριμελής
μένου συστήματος (πράγμα που κά
ματος μετά το ν. 1268 και πριν την
νει ακόμα σκληρότερη την εξάρτη
εισηγητική επιτροπή αποτελούμεαπόφαση του ΑΕΔ.
ση από προϊστάμενους).
νη από τους κ. Λιανό, Προδρομίδη
Και πολλοί προοδευτικοί καθη
Οι λέκτορες όμως οι οποίοι έ και την κ. Κωνσταντοπούλου.
γητές διαφώνησαν όμως με την αυ
χουν υποστεί στα χρόνια της θη
Οι εισηγητικές εκθέσεις για τις
τοδίκαιη ένταξη και τις κλειστές
τείας τους αλλεπάλληλες κρίσεις
δύο θέσεις ήταν πανομοιότυπες, γι’
διαδικασίες, πιστεύοντας ότι υπο
για ανανέωση της θητείας τους ή αυτό θα αναφερθούμε στη μία από
βαθμίζεται έτσι η σύσταση ενός ε
για τη μονιμοποίησή τους, θα κριαυτές:
νιαίου φορέα με αξιοκρατικά κριτή
θούν και πάλι για να διατηρήσουν
Κατά την εισηγητική έκθεση ο κ.
ρια, ικανού να εκσυγχρονίσει τα
τη θέση τους στον ενιαίο φορέα.
Σταμάτης «υπηρέτησε ως βοηθός
ΑΕΙ της χώρας μας.
Οι μη διδάκτορες μέλη του ΕΔΠ •στην έδρα Οικονομικής Πολιτικής
Το ΕΔΠ εξέφρασε επανειλημμέ
μετά την απόκτηση του διδακτορι του Πανεπιστημίου του Gottingen
να την άποψή του, ότι ναι μεν είναι
κού τους —αν κατορθώσουν ποτέ
από το 1972 ως το 1979 κάνοντας

Διαδικασίες και ουσία
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σεμινάρια σε διάφορα θέματα» ό
που και διαχειρίστηκε τη χηρεύουσα έδρα Πολιτικής Οικονομίας για
δυο περίπου χρόνια. Έχει διδάξει
επίσης στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης δυο εξάμηνα Κοινωνική Αναπα
ραγωγή και στο Πανεπιστήμιο του
KASSEL ένα εξάμηνο Εισαγωγή
στην «Πολιτική Οικονομία».
Συνεργάστηκε άμισθα με το Κοι
νωνιολογικό Ερευνητικό Ινστιτούτο
του Γκαίττινγκεν ενώ από το 1979
εργάστηκε στην Πάντειο ως επιμε
λητής και από το 1982 ως λέκτορας
όπου διδάσκει «Εισαγωγή στην Πο
λιτική Επιστήμη».
Αμηχανία λοιπόν της επιτροπής
μπροστά στον ξεπεσμό ενός δυτι
κοευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, που
επιτρέπει σε «υπηρετούντες» βοη
θούς να «διαχειρίζονται» έδρες;...
Μάλλον ναι αφού δεν αναφέρει ότι
ο κ. Σταμάτης άσκησε αυτοδύναμο
διδακτικό έργο καθώς και ότι δεν έ
κανε «σεμινάρια σε διάφορα θέμα
τα» αλλά δίδαξε με τη μορφή παρα
δόσεων και σεμιναρίων, αυτοδύνα
μα Οικονομική Θεωρία και Οικονο
μική Πολιτική, που αποτελούν και
αντικείμενο των τομέων για τους ο
ποίους προκηρύχθηκαν οι θέσεις αναπληρωτού Καθηγητού.
Στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης
και του KASSEL δεν δίδαξε σαν
βοηθός —όπως αφήνει να εννοηθεί
η επιτροπή— αλλά σαν εντεταλμέ
νος καθηγητής με εντολή του υ
πουργού παιδείας των αντιστοίχων
ομόσπονδων κρατιδίων. Η επιτρο
πή μιλάει για «συνεργασία» του κ.
Σταμάτη με το Κοινωνιολογικό Ε
ρευνητικό Ινστιτούτο του Γκαίτινγκεν, σε συνδυασμό με τη λέξη «ά
μισθη». Ο κ. Σταμάτης δεν συνεργά
στηκε απλώς αλλά εργάστηκε ως
(άμισθος) σύμβουλος ερευνητικών
ομάδων ειδικές για οικονομικά θέ
ματα. Η αμισθία δεν οφείλεται στην
άρνηση του Ινστιτούτου να παρέχει
αμοιβή για τις υπηρεσίες του, αλλά
στην ιδιότητά του σαν δημόσιος υ
πάλληλος επί θητεία στο Πανεπι
στήμιο του Γκαίττινγκεν.
Η εισηγητική έκθεση αποσιωπά
ότι το 1973/74 διετέλεσε μέλος της
επιτροπής για την Ίδρυση των Τμη
μάτων «Κοινωνική Πρόνοια και Οι
κονομικά» στην Ανώτερη Ειδική
Σχολή του Φρίσλαντ στο Έμντεν
καθώς επίσης ότι συνεργάστηκε με
τη δημόσια υπηρεσία «κέντρο για
πολιτική μόρφωση» του Ομόσπον
δου κράτους της Κάτω Σαξωνίας
στο Ανόβερο.
Στην Πάντειο δεν διδάσκει «Ει
σαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη»
όπως ισχυρίζεται η εισηγητική έκ· ί,
θέση, αλλά «Οικονομική Θεωρία».
Το συγγραφικό έργο του κ. Στα
μάτη αποτελείται από 6 βιβλία 19
άρθρα, μια βιβλιοκρισία και 4 δοκί
μια προς συζήτηση.
>
Τα σημαντικότερα βιβλία του εί
ναι τα ακόλουθα:
1. Ο νόμος της πτωτικής τάσης του
γενικού ποσοστού κέρδους στον
Καρλ Μαρξ, σελ. 400. Περιέχει ση
μαντικότατα αποτελέσματα στα ο
ποία παραπέμπει και η διεθνής βι
βλιογραφία όπως π.χ. ο Ε. Mandel
στην εισαγωγή του στον Καρλ
Μαρξ, ο Ph. Van Parijls στο άρθρο
του The Falling-rute-of profit theory
of Crisis που δημοσιεύτηκε στο πε
ριοδικό "The review of radical poli
tical economics" το 1980. To κύρος
του περιοδικού αυτού δεν αμφισβη
τεί ούτε η επιτροπή.
Ο Lars Mzoset, Some London
controversies In the theory of value,
Nordisk Forum, 21, 1979.
Κατά την επιτροπή «ο υποψήφιος

προσπαθεί να αποδείξει στο βιβλίο

αυτό ότι ο ισχυρισμός του Μαρξ για
τη μακροχρόνια πτωτική τάση του
κέρδους είναι ορθός, ακόμη και ό
ταν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος,
υπό τις προϋποθέσεις του (Μαρξ)
για τη διάρθρωση της οικονομίας»,
Ο υποψήφιος όμως —δυστυχώς
για την επιτροπή— αναφέρεται’
στις προϋποθέσεις που θέτει ο
Μαρξ για τη μορφή της τεχνολογι
κής προόδου και όχι για τη διάρ
θρωση της Οικονομίας. Τονίζει δε
ότι αυτές σήμερα δεν είναι πλέον
δεδομένες, με αποτέλεσμα να μην
παρατηρείται μακροπρόθεσμα
μείωση του ποσοστού του κέρδους.
Αν η επιτροπή δεν γνωρίζει Γερμανικά στα οποία είναι γραμμένο το
βιβλίο, στην ΑΣΟΕΕ διδάσκουν και
νερμανόγλωσσοι οικονομολόγοι.
2. Το εκτενές δοκίμιο «Βασικές αρ
χές και προϋποθέσεις της εμπορευματικής παραγωγής στις σημερινές
μεταβατικές κοινωνίες του ύστε
ρου καπιταλισμού», γραμμένο στα
γερμανικά.
Κατά την επιτροπή στο δοκίμιο
αυτό ο κ. Σταμάτης «αναλύει τον
τρόπο λειτουργίας της οικονομίας
των σοσιαλιστικών χωρών και εξε
τάζει διάφορα θέματα που ενδιαφέ
ρουν τους μαρξιστές οικονομολό
γους, αν π.χ. η παραγωγή είναι εμπορευματική, αν η εργασία είναι εμ
πόρευμα κ.ά.».
Χρειάζεται εδώ να σχολιάσουμε
πόσο σημαντικά θέματα είναι αυτά
για την ερμηνεία της λειτουργίας
της οικονομίας των «σοσιαλιστικών
χωρών» με την οποία ασχολούνται
όχι μόνο βέβαια οι «μαρξιστές οικο
νομολόγοι»;
Μπορεί κανείς να διδάξει «Συγ
κριτική των Οικονομικών Συστημά
των» (μάθημα της ΑΣΟΕΕ για το ο
ποίο προκηρύχθηκε και η θέση
στον τομέα Γ χωρίς να έχει «εξετά
σει» αυτά τα θέματα;
3. Τρία δοκίμια ενσωματωμένα στο
βιβλίο «Συμβολές στην κριτική της
νεορικαρδιανής και νεοκλασικής
θεωρίας» γραμμένο στα γερμανικά.
Στα δοκίμια αυτά διαπραγματεύ
εται ο συγγραφέας σημαντικότατα
θέματα όπως τις «αρνητικές αξίες»
και «αρνητικές αποσβέσεις» την
φθίνουσα και αύξουσα αποδοτικότητα των μέσων παραγωγής, κα
ταρρίπτει την υιοθετημένη σχέση ε
ξάρτησης ανάμεσα στις τιμές των
βασικών εμπορευμάτων και του γε
νικού ποσοστού κέρδους από τις
συνθήκες παραγωγής των μη βασι
κών εμπορευμάτων, καθώς επίσης
και την ισχύ της μακροοικονομικής
συνάρτησης παραγωγής του R. Lin
de με όλα τα νεοκλασικά θεωρήμα
τα που βασίζονται σ’ αυτήν.
Κατά την επιτροπή όμως ο συγ
γραφέας μόνο «προσπαθεί να απο
δείξει» «επιχειρεί να καταρρίψει τη
γενικά αποδεκτή θέση» «προσπα
θεί να εντοπίσει» κτλ.
Η επιτροπή έχει κάθε δικαίωμα
να μην αποδέχεται τα επιστημονικά
συμπεράσματα του υποψηφίου. Ω
στόσο, η άρνησή της θα ήταν περισ
σότερο δικαιολογημένη, αν όπως
άλλωστε το απαιτεί κάθε επιστημο
νική δεοντολογία, τη θεμελίωνε και
επιστημονικά, πέρα από την αφηρημένη αναφορά σε κάποιες «γενικά
αποδεκτές» θέσεις.
4. Εισαγωγή στο «παραγωγή εμπο
ρευμάτων μέσων εμπορευμάτων»
του Γίιέρο Σράφρα - Παρουσίαση
και κριτική της νεορικαρδιανής θε
ωρίας. Αθήνα 1983.
Ακόμα μια φορά ο υποψήφιος «ε
πιχειρεί μια παρουσίαση της εργα
σίας του Σράφα αλλά αυτή «η

προσπάθεια» δεν έχει «χρησιμότη
τα» γιατί πρώτον το Σράφ;-α μπο
ρούν να «κατανοήσουν πλήρως»
μόνο όσοι «γνωρίζουν άλγεβρα»
και δεύτερο ο κ. Σταμάτης ο ίδιος
δεν φαίνεται κατά την επιτροπή να
μη «γνωρίζει στοιχειωδώς τη γραμ
μική άλγεβρα, αφού ισχυρίζεται ότι
«ένα σύστημα εξισώσεων σε ν με
ταβλητές επιδέχεται ν λύσεις για
κάθε μεταβλητή».!
Ο κ. Σταμάτης στη σελ. 27 και 28
του παραπάνω βιβλίου του μιλάει
για ένα ορισμένο σύστημα εξισώ
σεων σε ν μεταβλητές το οποίο επι
δέχεται ν-1 λύσεις για κάθε μετα
βλητή.
Πρόκειται για το γνωστά σύστη
μα προσδιορισμού των τιμών σε
γραμμικά συστήματα παραγωγής
μή σύνθετων εμπορευμάτων με δε
δομένο ονομαστικό ωρομίσθιο· κοι
νός τύπος για κάθε οικονομολόγο
που ασχολήθηκε ποτέ με αυτά.
Ο ίδιος ο Σράφι .a δε στον πρόλο
γό του αναφέρει ότι δεν χρησιμο
ποίησε τις συμβουλές ειδημόνων
μαθηματικών, υιοθετώντας συμβο
λισμούς συζητήσιμους σε ορισμένα
σημεία, εύκολους όμως για τους α
ναγνώστες χωρίς μαθηματικές
γνώσεις.
Όσο για την αμφισβητούμενη
χρησιμότητα αυτής της προσπά
θειας, ο καθηγητής Γ. Κριμπάς προ
λογίζει την ελληνική έκδοση του
Σράφι α με τα παρακάτω:
Ο αναγνώστης που θέλει πλήρη
οδηγό στην ανάγνωση του Σράφρα
μπορεί να συμβουλευτεί την εισα
γωγή στο «παραγωγή εμπορευμά
των μέσω εμπορευμάτων»... του Γ.
Σταμάτη...».
Στο τέλος της παραπάνω μονο
γραφίας ο συγγραφέας αποδεικνύει με σοβαρά επιχειρήματα ότι η νε
οκλασική θεωρία της κατανομής
δεν ευσταθεί. Κατά την επιτροπή ό
μως πρόκειται για μια «όχι ιδιαίτε
ρα υψηλού επιπέδου κριτική».
Το διδακτικό εγχειρίδιο του υπο
ψηφίου «εισαγωγή στην Πολιτική
Οικονομία» δεν «ικανοποίησε» την
επιτροπή, γιατί το πρώτο κεφάλαιο
περιέχει «σκοτεινές και ακατανόη
τες εκφράσεις» το δε περιεχόμενο
των υπολοίπων κεφαλαίων θεωρή
θηκε «μάλλον ακατάλληλο για πρω
τοετείς φοιτητές».
Από την έκθεση προκύπτει ότι το
μεγαλύτερο μέρος του έργου του υ
ποψηφίου παρέμεινε «σκοτεινό και
ακατανόητο» για την επιτροπή, όσο
για τη λέξη «ακατάλληλο», αν η επι
τροπή υπονοεί ότι είναι μάλλον υ
ψηλού επιπέδου δεν θα διαφωνού
σαμε.
Τα σημαντικότατα θέματα με τα
οποία ασχολήθηκε ο υποψήφιος εί
ναι απλώς μια ιδέα, αφού η επιτρο
πή μελέτης έχει «ισχυρές αμφιβο
λίες για τη δυνατότητα του υποψη
φίου να συμβάλλει στο συγκεκριμέ
νο πεδίο, όταν από ορισμένα κείμε
να του προκύπτει ότι δεν κατέχει ι
κανοποιητικά τη γραμμική άλγε
βρα» και όταν ακόμα «ο κύκλος των
οικονομολόγων που ασχολούνται
με αυτά —δύσκολα θεωρητικά προ
βλήματα που ανακύπτουν σε γραμ
μικά συστήματα παραγωγής— εί
ναι περιορισμένος».
Τα άρθρα που έχει δημοσιεύσει ο
υποψήφιος παρουσιάζονται με μια
επαναλαμβανόμενη φράση: «ο υπο
ψήφιος παρουσιάζει την ιδέα του ή
το περισσότερο την παραλάσσει»!
Ο υποψήφιος στο υπόμνημά του
παραπέμπει όμως:
— 5 άρθρα ξένων συγγραφέων που
ασχολούνται με τις εργασίες του— 3 βιβλιοκρισίες βιβλίων του σε

ξένα περιοδικά'
— 28 ονόματα συγγραφέων που
παραπέμπουν σε βιβλία του ή πα
ραθέτουν αποσπάσματα από αυτά.
Πολλά άρθρα του υποψηφίου έ
χουν γραφεί και δημοσιευθεί στα
πλαίσια του επιστημονικού διαλό
γου με αντικείμενο τα παραπάνω
θέματα και ακόμη τις συγκεκριμέ
νες απόψεις του κ. Σταμάτη, δημο
σιευμένο σε ξένα οικονομικά περιο
δικά.
Αυτός ο επιστημονικός διάλογος
συρρικνώνεται κατά την επιτροπή
στην απλή «ανάπτυξη ή παραλλαγή
μιας ιδέας...».
Όσο για τα περιοδικά η επιτρο
πή φαίνεται να θεωρεί «διεθνούς
κύρους» μόνο το Review of radical
political economics», ισχυριζόμενη
ταυτόχρονα, ότι μόνο ένα άρθρο έ
γινε δεκτό για δημοσίευση σε πε
ριοδικό «διεθνούς κύρους» ή όπως
αναφέρει σε άλλο σημείο «επρόκειτο να δημοσιευθεί εμπρόθεσμα».
Στο άρθρο αυτό η κ. Κωνσταντοπούλου «δεν διακρίνει καμιά συμ
βολή»!
Το άρθρο όμως αυτό δημοσιεύθηκε ήδη στο περιοδικό Review of
radical political economics (VOL,
XV, No 4, 1983). Η επιστημονική ε
πάρκεια και συμβολή ενός άρθρου
δημοσιευμένου σε «διεθνούς κύ
ρους» περιοδικό είναι αυταπόδει
κτη.
Όσο για το «ένα άρθρο» και «ένα
περιοδικό διεθνούς κύρους» παρα
θέτουμε στην κρίση των αναγνω
στών τα ακόλουθα περιοδικά που
δημοσίευσαν άρθρα του κ. Σταμά
τη: το «Greek review of social rese
arch του ΕΚΚΕ, το «Argument», το
«Schriftenreihe Mehrwert» κ.ά. Πά
νω από όλα όμως ένα'από τα αρ
χαιότερα οικονομικά περιοδικά
στον κόσμο, το «Jahrbücher fur nationalokonomie». Ο ετήσιος τόμος
που δημοσιεύει άρθρο του υποψη
φίου έχει τον αριθμό 192.
Όσο για την αμφισβητούμενη α
πό την επιτροπή ικανότητα του υ
ποψηφίου «να συμβάλλει στο συγ
κεκριμένο πεδίο», αν η κ. Κωνσταντοπούλου παρακολουθούσε επιμε
λέστερα τη διεθνή επιστημονική
παραγωγή θα είχε αντιληφθεί ότι
το Μάρτιο του 1984 στο Economic
Journal δημοσιεύθηκε εργασία του
Μ.Α. Toker με τον τίτλο «Α note on
the negative quantities of empodied
labor» που καταλήγει στα ίδια συμ
περάσματα με το δοκίμιο του υπο
ψηφίου —στο κείμενο αυτό— ήδη
δημοσιευμένο από το 1979 (πέντε
χρόνια πριν).
Ο υποψήφιος παραπέμπει επίσης
σε 3 επαινετικότατες επιστολές κα
θηγητών, των Η. Kühn (Πανεπ.
Γκόττιγκεν) R. Kunzel (Πανεπ. Os
nabrück) και D. Ipsen (Πολυτ. Darmstant). Αυτές πώς τις αξιολόγησε
η επιτροπή; Η κ. Κωνσταντοπούλου
δηλώνει στην έκθεση ότι δεν θεω
ρεί τον κ. Σταμάτη «κατάλληλο για
τη θέση του αναπληρωτή καθηγη
τή». Ο κ. Λιανός παρότι διαφωνεί α
όριστα, θεωρώντας τον «κατάλλη
λο». συνυπογράφει την έκθεση.
Το ευρυ διδακτικό και ερευνητι
κό έργο του κ. Σταμάτη περιορίζε
ται από την επιτροπή σε μια «εξειδίκευση στη μαρξιστική θεωρία».
Τα ενδιαφέροντά του και η εξειδίκευσή του έχουν μεν σχέση με τα
θεωρητικά αντικείμενα των Τομέων
A και Γ όχι όμως με τις διδακτικές
ανάγκες!
Για τη σύγκριση παραθέτουμε το
ερευνητικό έργο του εκλεγέντα το
οποίο σύμφωνα με την εισηγητική
έκθεση αποτελείται από 4 Μονο

γραφίες. 5 άρθρα και 3 άρθρα, υπό
δημοσίευση:
— «An Econometric Investigation
of Interrrelationship capital Forma
tion and Economic Growth of Gree
ce, Univ. of Birmingham, 1974 (Μο
νογραφία).
— Επανεξέταση της σπουδαιότητας του ρόλου κεφαλαίου στην Οι
κονομική Ανάπτυξη, «Σπουδαί»
1976 (άρθρο).
— Εμπειρική Διεύρυνση της Αποταμιευτικής Συμπεριφοράς και τη ζή
τηση καταθέσεων από τους Ιδιώ
τες, ΑΤΕ 1980, (Μονογραφία).
— A Survey of Empirical Studies of
Interest Rate Determination, «Σπου
δαί», 1977 (άρθρο).
— Χρηματοδότηση Επενδύσεων
στον Αγροτικό Τομέα, ΑΤΕ, 1983
(Μονογραφία).
— Ο παρεμβατισμός στον Αγροτι
κό Τομέα στην Ελλάδα και στην
ΕΟΚ, Αγροτική, 1977, (άρθρο).
— Ο ρόλος του κρατικού παρεμβα
τισμού στην Οπωροκαλλιέργεια
ΑΤΕ, (Μονογραφία).
— An Empirical Investigation of the
Production and Trade of Greek Pea
ches. (άρθρο στο Oxford Agrarian
Studies, 1980).
— Ενεργειακές ανάγκες του Αγρο
τικού Τομέα για παραγωγικούς
σκοπούς, Αγροτική, 1977. (Άρθρο).
— Μια καθαρή οικονομετρική μελέ
τη ακόμα, άρθρο στο «Σπουδαί»
1980.
— Υπό δημοσίευση έχει ακόμα 2 α
γροτικές οικονομετρικές μελέτες
και μία για τον όγκο των επενδύσε
ων σε κατοικίες.
Η επιτροπή δεν φαίνεται να δια
κρίνει καμιά επικάλυψη μεταξύ μο
νογραφιών και άρθρων η οποία εί
ναι προφανής και μόνο μέσα από
τους τίτλους. Θεωρεί ότι ο εκλεγείς
«έχει ερευνητική ενασχόληση με
ευρύ φάσμα οικονομικών προβλη
μάτων» και δίνεται «έμφαση στην
εργασία του που είναι κυρίως στις
οικονομετρικές εφαρμογές». Ποιές
άραγε διδακτικές ανάγκες αναγνώ
ρισε η Επιτροπή στις οικονομετρι
κές εφαρμογές και μάλιστα στον
τομέα Α; Ή μήπως ταυτίζει την οι
κονομετρία με την οικονομική θεω
ρία; Άραγε ούτε ο κ. Σταμάτης, ού
τε κανείς άλλος από τους υποψή
φιους δεν διέθεταν «αρκετή δημο
σιευμένη εργασία», από τον εκλεγέντα;
Η εκλογή βέβαια έγινε και δεν
αλλάζει. Η Επιτροπή έκρινε ότι έ
νας οικονομέτρης —που πιθανά να
είναι και ο άριστος στον τομέα
του— θα διδάξει οικονομική θεω
ρία. Πέρα από τα προβλήματα των
επιστημονικών κρίσεων σε μια ε
κλογή, που όμως έχουν ουσιαστικό
περιεχόμενο όχι μόνο στο τι θα δι
δάσκεται-, υπάρχει και το ζήτημα
της αναπαραγωγής μιας διαδικα
σίας εκλογής καθηγητών και μετά
την εφαρμογή του νόμου - πλαί
σιου. Πρόκειται, δηλαδή, για την α
ναπαραγωγή της ίδιας διαδικα
σίας, που παρά, τη σημερινή «δια
φάνεια», οδηγεί στην εκ των προτέρων εκλογή των νέων καθηγητών
στα ΑΕΙ με τα ίδια κριτήρια του πα
ρελθόντος. Διατήρηση κάποιων
«λεπτών ισορροπιών» ή αναπαρα
γωγή του ιδεολογικού ρόλου του
πανεπιστημίου;
Τώρα που ο νόμος εξασφαλίζει
στους πανεπιστημιακούς φορείς
«γενναιόδωρη» συμμετοχή δεν θα
ήταν αναγκαίο από την πλευρά της
να μιλήσουν επί της ουσίας για τέ
τοια προβλήματα που άπτονται από
τη δική τους πλευρά και της προο
πτικής των πανεπιστημίων;
□
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« ... αλλά ενώ ο Λ όγος

είναι κοινός οι πολλοί
ζουν ώσαν να είχαν ι
διαίτερη ο καθένας φρό
νηση».
Απόσπασμα 2, σελ. 101.

Το βιβλίο του G.S. Kirk «Ηράκλειτος, τα Κοσμολογικά Αποσπάσματα» είναι ένα έργο κλασικό, ένα βασικό βιβλίο αναφοράς. Ιδιαίτερα,
γΐα την εξαΐρετικά ισχνή βιβλιογραφία στη γλώσσα μας, είναι ένα πολύτιμο βοήθημα. Ό πω ς αναφέρει και ο συγγραφέας «αυτό το βιβλίο εί
ναι γραμμένο με βάση την παραδοχή ότι μόνο με τη σχολαστική εξέ
ταση του κάθε αποσπάσματος μπορεί κανένας να επιχειρήσει μιαν έγ
κυρη ερμηνεία της σκέψης του Ηράκλειτου». Από αυτή τη σκοπιά, το
έργο του Kirk παίρνει μια ιδιαίτερη σημασία. Καθώς ο συγγραφέας αρνείται να εμπλακεί στις φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη ση
μασία του Ηράκλειτου και χρησιμοποιεί ως εργαλεία την ενδελεχή φι
λολογική ανάλυση και μια ήπια αναλυτική μέθοδο, δίνει τη δυνατότη
τα στον αναγνώστη να προσεγγίσει τα σωζόμενα αποσπάσματα με μια
•κατ' αρχήν φιλοσοφική απόσταση. Προφανώς αυτή δεν μπορεί να εί
ναι παρά μόνον η αφετηρία και όχι το πέρας της ανάγνωσης του Ηρά
κλειτου.
Το βιβλίο του G.S. Kirk εκδίδεται μεταφρασμένο στα ελληνικά
—στην εξαιρετική μετάφραση του Ν. Γιανναδάκη που είναι και ο επι
μελητής της σειράς «Φιλόσοφος Λόγος»— σε δύο τόμους. Εδώ ο Kirk
πραγματεύεται τα λεγάμενα «κοσμολογικά» αποσπάσματα του Ηρά
κλειτου, αυτά δηλαδή που έχουν ως θέμα τους τον κόσμο ως σύνολο
και όχι τον άνθρωπο. Βέβαια αυτή η διάκριση είναι ήδη μία ερμηνεία
που προϋποθέτει πως ο διαχωρισμός είναι φιλοσοφικά νόμιμος. Δεν
θα σχολιάσουμε εδώ το νόημα αυτής της επιλογής, σημειώνουμε ω
στόσο πως τα υπόλοιπα αποσπάσματα, πρόκειται να εκδοθούν από
τον επιμελητή σ’ έναν τρίτο τόμο, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί
να ανατρέχει στο σύνολο του σωζόμενου έργου του Ηράκλειτου.
Αν και ο Ηράκλειτος ακολουθείται πάντα από τη μυθολογία που
πρώτος του απέδωσε με τη λέξη αινικτής ο Τιμών από τον Φλειούντα,
το έργο του Kirk μπορεί να είναι ένα είδος Δηλίου Κολυμβητή για όσους
αρνούνται να παραμείνουν δέσμιοι αυτής της παράδοσης και δεν προ
σχωρούν άκριτα στην άποψη που κυκλοφορούσε πολύ προ είκοσι χρό
νων και που ήθελε τον Ηράκλειτο πρότυπο αυθεντικού φιλοσοφικού
λόγου.

Ιδίοις αναλώμασιν
Ποια είναι η σκοπιμότητα (και η λειτουργικότητα) της συνύπαρξης
μιας σειράς κειμένων διαφορετικών ειδολογικά (και όχι μόνον); Το ε
ρώτημα τίθεται αναγκαστικά όταν επιχειρείς να μιλήσεις για το Ιδίοις
αναλώμασιν ψάχνοντας για τα κοινά σημεία αναφοράς των συγγραφέ
ων αυτής της συλλογικής έκδοσης, που οι ίδιοι μας παραδίδουν χωρίς
σχόλια. Μοναδική υπαινικτική —σαφής ωστόσο— απάντηση, η πρώ
τη σελίδα με το ποίημα του Ν. Καρανικόλα: «Διασπορά ομηλίκων».
Χαρακτηριστικός ο τίτλος, όπως και το απόσπασμα που αντιγράφω:
« Τότε ξεκινήσαμε σωστά ή μοιραία μαζί / Μ ας χώρισεν ο δρόμος με τις
ποικιλίες του / τις μικρολεπτομέρειές του (..) Τώρα που κάπου καταλή
ξαμε ανάγκη / να συστηθούμε πάλι με εξομολογήσεις / να θυμηθούμε
τέλος πάντων / αν γνωριστήκαμε ποτέ, για τί και πότε.».

ύφος και ένα ήθος. Ένας
τρόπος γραφής. Μια
σχέση με το λόγο (και με
τον κόσμο). Ακόμα και
μια στάση απέναντι στο
θάνατο...».
Παν. Μουλλά, Σημειώματα για την
κριτική, σελ. 131.
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Βιβλίο/συνάντηση λοιπόν παλιών φίλων ή συμφοιτητών —επώνυ
μων, σήμερα, λογοτεχνών, καλλιτεχνών, πανεπιστημιακών δασκά
λων και κριτικών — που χώρισαν «ασήμαντα οδοφράγματα» και
«προσωπικοί περισπασμοί». Πράξη νοσταλγίας, επιθυμία να δοθεί το
στίγμα ορισμένων εκπροσώπων της γενιάς που ο Χριστόφορος Μηλιώνης αναζήτησε στο «Εν γενεά και γενεά» (Αντί, 138 (1979), και
«Καλαμάς και Αχέροντας», Στιγμή, 1985); Ό πω ς και αν έχει, τελικά,
το πράγμα, ευτυχής συγκυρία μας προσφέρει κάποια κείμενα που αξί
ζει να διαβαστούν και να προσεχτούν. Ελλείψει χώρου περιορίζομαι ε
δώ σε μια απλή· καταγραφή των περιεχομένων:
Γ. Αράγης Για τη νεοελληνική κ ρ ιτική της λογοτεχνίας, Αν. Ευαγγέ
λου Η επίσκεψη και άλλα ποιήματα, Τ. Καζαντζής Η προετοιμασία, Μ.
Καραγιάννη Η μυστική δίοδος, Ν. Καρανικόλας Δ εκατρία ποιήματα,
Ξ. Α. Κοκόλης Συγγραφέας και εξουσία. Κάποιες προδιαγραφές του θέ
ματος, Κ. Λαχάς Μ ετείκασμα, Β. Λεοντάρης Προς Amager, Γ. Λυκιαρδόπουλος Ωδή (ημιτελής) στη σελήνη, Μ. Μαρκίδης Το σύνδρομο Γκολιάντκιν, Π. X. Μάρκογλου Πάροδος Μοναστηριού, Μ. Μέσκος Χ ώ 
ματα, X. Μηλιώνης Ανεπίδοτες σελίδες, Π. Μουλάς Σημειώματα για
την κρ ιτική (Α πό το ημερολόγιο ενός αναγνώστη), Ν. Μπακόλας Οι μ έ
σοι χρόνοι, Τ. Πορφύρης Τα λαβυΐμένα, Σ. Ροζάνης Π έντε θέσεις για
τον Κοσμά τον Α ιτω λό , Τ. Σιμώτας Η κρίση της επικής συνείδησης, Π.
Σωτηρίου Ωσάν ποιήματα.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΙΟΤΣΟΥ
Το συμπόσιο
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1985,
σελ. 205

Στο καινούργιο μυθιστόρημα του
Παντελή Καλιότσου —μυθιστο
ρηματική τετραλογία το ονομά
ζει ο ίδιος— συναντιούνται πα
λιοί φ ίλο ι —η γενιά της
κατοχής— για να αφηγηθούν ή
να σχολιάσουν προσωπικές ιστο
ρίες, διαφορετικές, και ταυτό
χρονα συγγενικές μια και η επο
χή μέσα στην οποία ανδρώθηκαν
είναι κοινή για όλους. Ο συγγρα
φέας συμποσιαρχης ή Αρχών
του λόγου μοιράζει τους ρόλους,
τυλίγει ή ξεμπερδεύει το νήμα της
αφήγησης, με χιούμορ τρυφερό
τητα ή πικρία και με διαρκή την
αγωνία γι' αυτό που θα λέγαμε α
πλοϊκά το νόημα της τέχνης πι
στεύοντας ότι «ο βαθύς λογισμός
είναι καθήκον».
ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΔΩΝΗ
Γραικοί
Εκδ. Καλέντη, Αθήνα 1985, σελ.
177.

Τα τρία διηγήματα του βιβλίου —
Πολύδωρος ο Κύπριος, Στέφανος
ο μικρός κα ι Ν ικόλας Σαρρής —

αναφέρονται αντίστοιχα στη ζωή
τριών ηρώων, που υπήρξαν πρό
σωπα υπαρκτά, αγωνιστές για τα
ιδανικά της πατρίδας και της ε
λευθερίας. Ο συγγραφέας, πιστός
στο ιστορικό πλαίσιο των γεγο
νότων, τους ανασύρει από τα
«ψιλά» γράμματα της ιστορίας
με ευαισθησία αποδίδοντας τιμή
στις πράξεις αυτοθυσίας αυτών
των ανθρώπων, που χάθηκαν στο
όραμα μιας ελεύθερης Ελλάδας.
ΓΙΩΡΓΟΥ I. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Ο φωτογράφος του χωριού
Εκδ. Φιλιππότη,
σελ. 127.

Αθήνα

Τ984,

Τα εννιά διηγήματα που αποτε
λούν το βιβλίο περιστρέφονται
γύρω από ένα κεντρικό άξονα:
Το «φωτογράφο του χωριού» που
φέρνει για πρώτη φορά το 1915
την «εβδομαδιαία» του μηχανή
και τις περιπέτειες του με τους άμαθούς και καχύποπτους συγχω
ριανούς απέναντι σε τούτο το πα
ράξενο εργαλείο. Ο συγγραφέας
με χιούμορ κάι τρυφερότητα μας
αναπαριστά στιγμιότυπα μιας
περασμένης εποχής. Μέσα από
τις κωμικές καταστάσεις που δημιουργούνται συχνά, προβάλλει
διάφανα η ατμόφαιρα της καθυ
στερημένης πολιτιστικά (και οι
κονομικά) ελληνικής υπαίθρου,
με τη στέρηση, την πρόληψη και
την αμάθεια να κυβερνούν τις
σχέσεις και τη ζωή των ανθρώ
πων.
Γ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ
Από γενιά σε γενιά
Εκδ. Εστία, Αθήνα 1985, σελ.

346.
Τα είκοσι διηγήματα που αποτε
λούν τον τόμο αυτό είναι μαρτυ-

ρίες που εικονογραφούν κάποιες
πτυχές του πολέμου 1940-41, αναδεικνύοντας με λιτό τρόπο μι
κρά και μεγάλα περιστατικά, και
σκιαγραφούν τον αγώνα του ελ
ληνικού λαού ενάντια στη φασι
στική Ιταλία και τη χιτλερική
Γερμανία.
ΣΕΡΓΙΟΥ ΜΠΟΛΕΤΣΗ
Το δάσος της βροχής
Εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 1985
«Θύμησέ μου ημέρες συναφείς, /
ημέρες ονείρων απείρων, / κορα
σίδων ημέρες ορεσιβίων. / Θύμη
σέ μου τον άνευ ορίων / τανυσμό,
στο εδώ, στο εκεί, / στο αντίπε
ρα. / Θυμήσου κ ι εσύ, / ένα ταξίδι
στο Σείριο, / καβάλα σ ' ένα φω
νήεν / σε μια άρθρωση, σε φθόγγο
ταξειδιάρικο / ιππέας του άπει
ρου, του συν, του επί». («Ιππέας
του επί», σ. 33).

ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΡΑΝΙΩΤΗ
Αλήτις μοίρα
Εκδ. Άγρα, Αθήνα 1985, σελ. 78
«5. Ο μύθος κατρακύλησε σ τ ' α
πύθμενο το χάος / μέρα μεσημέρι
/ κ ι η λευτεριά εχύμηξε και σπάραξε τον έρωτα / σ ’ απόκρυφα ά
γρια μέρη /.
Μ ε την πρώτη του ήλιου σταγό
να / εκεί στ ου Τάρταρου τα μέρη /
τα μαβιά σκληρά κα ι παγωμένα /
η ροδοδάκτυλη αυγή / μ ' ένα μα
χαίρι στην καρδιά / όνειρο που ξε
ψυχά / διψά για μαύρο αίμα.»
(«Καθαρμοί» σ. 73).

και οι πολλαπλοί ρόλοι που έχει
επωμισθεί είναι ο κεντρικός άξο
νας του βιβλίου της Ντίνας Τάκαρη. Η συγγραφέας, στην προσπάθειά της να ορίσει τη θέση
της γυναίκας στη σημερινή κοι
νωνία καθώς και τις δυνατότητες
πραγματικής ισοτιμίας των δύο
φύλων μέσα σ’ αυτήν, διερευνά
τόσο το νομικό, κοινωνικό και
οικονομικό πλαίσιο, όσο και τις
διαφορετικές ιστορικές φάσεις
του ζητήματος.
Στο πρώτο μέρος της μελέτης,
εξετάζεται η κοινωνικοπολιτική
θέση της γυναίκας από την προϊ
στορία (με όσα στοιχεία έχει στη
διάθεσή της η συγγραφέας) μέχρι
τον 20ο αιώνα, στην Ελλάδα, ενώ
παράλληλα δίνονται πληροφο
ρίες για νομικό καθεστώς των α
ναπτυγμένων και υπανάπτυκτων
χωρών. Στο δεύτερο μέρος μελετά τα ι η επαγγελματική και οικο
νομική θέση της γυναίκας σε
συνδυασμό με το αίτημα της ισό
τητας, ενώ στο τρίτο οι βιολογι
κές διαφορές των δύο φύλων κα
θώς και το γυναικείο πρόβλημα
και την αντιμετώπισή του από
την κοινή γνώμη.

ΑΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΕΑ
Κύκλιο αίμα (ποίηση)
Εκδ. Βιβλιοφιλία, Αθήνα 1985,
σελ. 38

6
ΚΩΣΤΑ ΓΑΡΙΔΗ
Κάτι να μείνει (ποίηση)
Εκδ. Μαυρίδη, Αθήνα 1985, σελ.
45

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜ Ε
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ΓΙΩΡΓΟΥ TLOYTH
Η λιτανεία του Αιγαίου (ποίηση)
Αθήνα 1985, σελ. 62

ΗΡΩΣ ΤΣΑΡΝΑ
Δώδεκα καταθέσεις και ο έρωτας
—Ποιήματα 1981-1985
Εκδ. Διογένης, Αθήνα 1985, σελ.
55
Προσπάθεια αότσγνιυΉας

ΚΩΣΤΑ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Σουλουτσέχ —Η Οδύσσεια ενός
Ποντίου (πεζογραφία)
Εκδ. Θουκυδίδης, Αθήνα 1984,
σελ. 47

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΗ
Ναυκρατούσα, (πεζογραφία)
Εκδ. Πρωτόλειο, Αθήνα 1985,
σελ. 33

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η. ΑΥΡΗΛΙΟΥ
Η ικανότητα των λευκών πόθων
(ποιητική πρόζα)
Εκδ. Όμβρος, Αθήνα 1985, σελ.
71

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

με θέμα
’Α θ ή ν α - Θ εσ σ α λ ο νίκ η

π ρ οσ π ά θεια
αυτογνω σίας

ΑΣΦΥΞΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
Συλλογή διηγημάτων των: Δ . Αξιώτη, Π. Α. Στάικου, Γ. Μαρζέλου, Ε. Η. Αυρηλίου, Κ. Φράππα,
Φ. Φιλίππου

τοϋ τριμηνιαίου

Αθήνα 1985, σελ. 32

Εκδ. Όμβρος, Αθήνα 1985, σελ.
117

περιοδικού

Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1985, σελ.
576.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑ
Το πολιτικό μας πρόβλημα

ΑΝΘΗ ΒΕΡΓΗ
Χωρίς θεμέλια (διηγήματα)

Μετά από την εξαιρετικά ενδια
φέρουσα εργασία του «Προφορι

Αθήνα 1985, σελ. 105

Εκδ. «Το ελληνικό βιβλίο», Αθή
να 1985, σελ. 137

κή παράδοση και ομαδική δη
μιουργία», ο Γιάννης Κιουρτσά-

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΤΣΑΚΑ
Ο Πλούταρχος και η Ρώμη

κης, συνεχίζοντας την έρευνά
του πάνω στη λαϊκή έκφραση και
δημιουργία, με κύριο άξονά του
το σχηματισμό της νεοελληνικής
κοινωνίας και τη διαμόρφωση
της εθνικής / λαϊκής παράδοσης
του νεοέλληνα, δημοσίευσε τε
λευταία τη μελέτη αυτή για τη
γλώσσα του λαϊκού γέλιου. Με
βάση τα πορίσματα του Μπαχτίν
K a t χρησιμοποιώντας ένα πλού
σιο λαογραφικό και λογοτεχνικό
υλικό μας οδηγεί στις ρίζες της
κωμωδίας, στη σχέση γέλιου γιορτής - θεατρικότητας. Ο συγ
γραφέας αποκρυπτογραφεί και
αναδεικνύει ένα πολυεθνικό κώ
δικά που ανανεώνεται και αναπλάθεται στο πέρασμα του χρό
νου: τον κώδικα της λαϊκής γιορ
τής, όπου το «καρναβάλι» και ο
εθνικός γελωτοποιός αποτελούν
σίγουρα, τα κλειδιά για την ανά
γνωσή του.

Αθήνα 1985, σελ. 50

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΔΟΚΙΜΙΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗ
Καρναβάλι και Καραγκιόζης
Οι ρίζες και οι μεταμορφώσεις
του λαϊκού γέλιου

ΝΤΙΝΑΣ ΤΑΚΑΡΗ
Η γυναίκα από την αρχαιότητα ως
την τεχνολογική επανάσταση
Αθήνα 1984, σελ. 391.

Η σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα

ΚΩΣΤΑ ΝΟΒΑΛΗ
Ναναρίσματα (ποίηση)

C YN a S H

Εκδ. Ρώσση, Αθήνα 1985, σελ. 62

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΟΥ
Σήματα Λυγρά (ποίηση)

ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
Τα Μπρουκλιώτικα (διηγήματα)
Νέα Υόρκη· 1980, σελ. 124

ΚΩΣΤΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Η εθνική αντίσταση στον Πειραιά
1941-1944

Φρανς Λιστ

Εκδ. Μ υτιληναίος, Αθήνα 1985,
σελ. 110

Μτφ. Γ. Αστεριάδη
Εκδ. Γκοβόατη, σελ. 113

ΓΙΑΝΝΗ HP. ΚΙΣΣΟΝΕΡΙΉ

PAUL LANDORMY
Φρανς Σούμπερτ
Μτφ. Γ. Π ράτσ ικα
Εκδ. Γκοβόατη, σελ. 160

BERNARD BENSON
Το βιβλίο της Ειρήνης (παιδικό)

ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑΗ
Ρωμιός και Τζον Πουλλής
Τζονής και Κακουλλής
Φ ιλολογική επιμέλεια: Κ. Γ. Γιαγκουλλής
Λ ευκω σία 1985, σελ. 35

ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΙΚΑ
Ουρλιαχτό (ποίηση)

ΣΥΝΑΞΗ

Περιέχει κείμενα
καί συνεντεύξεις τών:

Μ. D. CALVOCORESSI

Τ' απομνημονεύματά μου ή πώε έ
γινα καραγκιοζοπαίχτης
Φ ιλολογική επιμέλεια: Κ. Γ. Γιαγκουλλή
Λευκω σία 1985, σελ. 34

τό 16ο τεύχος

Μτφ. Γ. Σπυρόπουλου
Εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1985,
σελ. 224

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΤΑΜΙΤΗ
Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη
(έργο για παιδιά βασισμένο στα
έργα του Αριστοφάνη)

Εκδ. Εμαε, Αθήνα 1985, σελ. 44

Εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα 1985,
σελ. 81

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στις 12 κι ένα νυστέρι (ποίηση)

ΝΕΑΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Με σταγόνες ελληνικής ποίησης

Εκδ. Ροζακλή, Αθήνα 1985, σελ.
44

Εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1985, σελ.
152

Μ ανόλη Χ ατζηδά κ η
Ν ίκ ου Ζία
Ά ντρ έα Φ ω κά
Λ ιονύ σ η Σ α β β ό π ο υ λ ο υ
Χ ρ. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ
Σ ω τήρη Γ οννελ ά
Ν.Γ. Π εντξίκη
Ά π . Β ακαλόπουλου
Λυκ. Ά γ γ ε λ ό π ο υ λ ο υ
Ά λ . Κ οσ μ α τόπ ου λ ου
Ά ρ χ ι μ . Β α σιλείου
Έ π . Ά μ φ ιλ . Ρ ά ντοβ ιτς
Ν ίκ ου Γ ια ννα δ ά κ η
Ray B radbury
Κ ω στή Μ οσκ ώ ψ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
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Μιλάμε
την ίσια
γλώσσα
Ξ έ ρ ο υ μ ε ό τι ό τ α ν τ α ξ ιδ ε ύ ε τ ε σ το ε ξ ω τ ε ρ ικ ό γ ια
το υ ρ ισ μ ό , γ ια δ ο υ λ ε ιέ ς , γ ια σ π ο υ δ έ ς ή γ ια
ο π ο ιο δ ή π ο τε ά λ λ ο λ ό γ ο , ζ η τ ά τ ε κ ά τι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο
από έν α απ λό μ έσ ο μ ετα φ ο ρ ά ς.
Κ ι ε π ε ιδ ή σ κ ε φ τ ό μ α σ τ ε μ ε το ν ίδ ιο τρ ό π ο σ α ς
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε ό λ α α υ τ ά π ο υ θ α κ ά ν ο υ ν το τ α ξ ίδ ι
σ α ς π ρ α γ μ α τ ικ ά α ξ έ χ α σ τ ο : Α π ό π λ ή ρ ω ς
ο ρ γ α ν ω μ έ ν α τ α ξ ίδ ια μ ε π λ η ρ ω μ ή σ ε δ ρ α χ μ έ ς ,
μ έ χ ρ ι τ η ν ά ν ε σ η κ α ι τη ν π ο λ υ τ έ λ ε ια τ η ς 1η ς ή
δ ια κ ε κ ρ ιμ έ ν η ς θ έ σ η ς μ ε τα ιδ ια ίτ ε ρ α γκισ έ, τ ις
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς α ίθ ο υ σ ε ς α ν α μ ο ν ή ς , τ ις ε ιδ ικ έ ς θ έ σ ε ις
κ α ι τ η ν ιδ ια ίτ ε ρ η π ε ρ ιπ ο ίη σ η σ το α ερ ο π λ ά ν ο . Κ αι
π ά ντα , φ υ σ ικ ά , φ ιλ ικ ή ε ξυ π η ρ έ τη σ η , α π ο λ α υ σ τικ ό
φ α γ η τ ό σ το ο π ο ίο η Ο λ υ μ π ια κ ή έ χ ε ι π αρ άδ ο σ η ,
ε κ τ ε τ α μ έ ν ο δ ίκ τυ ο π τή σ ε ω ν μ ε π ο λ λ έ ς δ ια σ υ ν δ έ σ ε ις κ α ι
υ π ε ρ σ ύ γ χ ρ ο ν α α ερ ο σ κ ά φ η .
Τ α ξ ιδ ε ύ ο ν τ α ς μ ε τη ν Ο λ υ μ π ια κ ή θ α α ισ θ α ν θ ε ίτ ε
ά ν ε τ α κ α ι θ α ν ιώ σ ε τε π ρ α γ μ α τικ ά σ α ν σ το σ π ίτι
σ ας. Γ ια τ ί κ α τ α λ α β α ίν ο υ μ ε κ α ι φ ρ ο ν τ ίζ ο υ μ ε να
ικ α ν ο π ο ιο ύ μ ε ό λ ε ς τ ις α π α ιτή σ ε ις κ α ι τ ις α ν ά γ κ ε ς
σας. Κ αι, π άνω α π ’ ό λα, σ τ η ν Ο λ υ μ π ια κ ή μ ιλ ά μ ε
τη ν ίδ ια γ λ ώ σ σ α !
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Γραφεία: ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Συγγρού 96, Τηλ 9616.161, 9292.251 - Όθωνος 6, Τηλ 9292.555
Μητροπόλεως 11, Τηλ. 9292.257 ■ ΟΜΟΝΟΙΑ: Κοτοπούλη 3 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Πύργος Αθηνών
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ακτή Μιαούλη 27, Τηλ. 4520.968, 9292.797/8 - ΚΗΦΙΣΙΑ: Κηφισίας 267, Τηλ 8016.119
& Αθ. Διάκου - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κομνηνών 1 & 3, Τηλ 260.121/9 και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας
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καιτω ρα...
3 μαγικά βιβλία-παιχνίδια
που θα γοητέψουν τα
παιδιά σας (και εσάς...)
Τι είναι;
...Είναι η Ιστορία μιας γραμμής! Ναι! Μια γραμμή που ξεκινάει γοητευτικές,
συναρπαστικές περιπέτειες με τα παιδιά! τι κάνει; Και τι δεν κάνει!
Αλλάζει μορφές... αλλάζει σχήματα και ρυθμούς... αλλάζει χρώματα...
παραστάσεις... γίνεται τετράγωνο... γίνεται τρίγωνο... γίνεται κύκλος...
ένας κόσμος ολόκληρος από εικόνες, παραμυθένιος μα και αληθινός!
Η «Ιστορία μιας γραμμής», είναι τρία βιβλία για παιδιά σε
πανέμορφα σχέδια του Μίλτου Σκούρα. Τρία μαγικά βιβλία - παιχνίδια
που θα γοητέψουν τα παιδιά, θα κεντρίσουν τη φαντασία τους
και θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους.
Πραγματικά «μαγική» ιδέα για δώρο!
Η «Ιστορία μιας γραμμής» υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία και
διατίθεται σε ειδικό σετ, σε χαρούμενη, εορταστική
συσκευασία.

μαζί με κάθε σετ προσφορά
μια αφίσα-έκπληξη
για τα παιδιά.
λ ΙΙ
ΣΚΟΥΡΑ

Î ΥΡα»μ ή ς

VA\KTOV
;t O p t o Ρ 1'

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.29.237

« κάτι το ωραίον »!
Το π ι ο ω ρ α ί ο β ι β λ ί ο τ η ς χ ρ ο ν ι ά ς
κ ά θ ε μ έ ρ α και π ιο ε π ί κ α ι ρ ο !
^
Q,i3 Xin «κάτι τ ο ωραίον» σ υ ζ η τιέ τα ι και,
Ενα χρονο μετά την έκδοση του, το β ιβ λίο «■“ >ΤΙ
P
τ0
j q ωραίον>)
ψυσικα, δ ια β ά ζετα ι με μ εγα λύ τερ ο ενδ ια φ έρ ο ν, υ χ
χ
■
:
ε ίν α ι το β ιβ λίο που αποκάλυψε το ελλη νικό «κιτς» κι ε γ ιν ε ΥΡ
ημ
αναφ οράς ενός φ αινομένου που ε ίν α ι πάντα ζω ντανό και παντα επ ικαιρ
Είναι η πρώτη πολύπλευρη σπουδή τη ς ε λ λ η ν ικ ή ς κα κο γουσ τιάς. Είναι μια
π εριήγηση στον κόσμο του φτηνού γο ύσ το υ που δ ια μ ο ρ φ ώ νετα ι μέσα από την
ελλη νική καθημερινή μορφή — τη δική μας ζωή. Με κείμ ενα και φ ω το γρ α φ ίες
που παρουσιάζουν ανά γλυφ α το «κιτς» όπως ακριβώ ς είν α ι «γραφικό» και «επικίνδυνο».

«Κάτι το ωραίον»

«Κάτι το ωραίον»
Μέσα στις σ ελίδες του βιβλίου θα δείτε να παρελαύνουν η Πατρίς, η Θρησκεία, η Οικογένεια, η Κοινωνία, η Επικοινωνία, η Πο
λιτική, η Τέχνη... Το «κιτς» υπάρχει γύρω μας, σ’ όλη την Ελλάδα:
από το Διδυμότειχο μέχρι τα Φιλιατρά και από τα Γιάννενα μέχρι
τη Λάρισα και —φυσικά— την Αθήνα. Ειδικά άρθρα και πάνω από
1000 φω τογραφικά θέματα αποκαλύπτουν, διακωμωδούν και κατα γγέλουν το κιτς δημιουργώ ντας ένα μοναδικό λεύκωμα ενδια
φέρον, απολαυστικό και επίκαιρο!

«Κάτι το ωραίον»
Και η παρέλαση του «κιτς» συνεχίζεται. Ξεφυλλίζοντας το «Κάτι
το ωραίον» θ’ ανακαλύψετε το κιτς σε κορνίζες γκομπλέν
πελό, χαλκοτεχνήματα, τουριστικά σουβενίρ, εικονιτσες τ ά Λ η ,ΐ’
πλαστικό λουλούδια, εκκλησίες, είδη για γόμους και Βολ ’ ’
φωτιστικά, τηλέφωνα, εξώφυλλα βιβλίων, σε καρτ-ποστάλ Tl° la’
σκο, σε «φαγάδικσ» σε μαγαζιά, σπίτια, έπιπλα Αλλά Λ’ ° S VTi'
χει και στο πορνό, στο αθλητικό ή πολιτικό π α ν η ν ύ η Γ ^ ϋΠαρ'
γσύδι, το σινεμά, το θέατρο, την τηλεόραση, τη δια* OTO Τρα'
κιτς υπάρχει παντού και παραμονεύει...
αΦθμιση... το

Ό λ ο το φω τογραφικό υλικό του βιβλίου βασίζεται σε αυθεντικά
ρεπορτάζ των Χρ. Βλάχου, Τ. Βρεττού και Λ. Μιαούλη και εμπλου
τίστηκε από το αρχειακό υλικό πολλώ ν επαγγελμα τιώ ν και ερασι
τεχνώ ν φω τογράφω ν.

«Κάτι το ωραίον»
Ενα βιβλίο ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ ο !
Μια έκδοση των «Φίλων του περιοδικού ΑΝΤΙ»
• 360 σ ελίδες · 1059 έγ χρ ω μ ες και μαυρόασπρες φ ω το γρ α φ ίες
• Σε σχήμα 21 χ 28 πανόδετο

«Κάτι το ωραίον
Για το «κιτς» σε όλες του τις μορφές γράφουν οιΧρ. Βακαλόπουλος;, Χρ. Γιανναράς, Περ Για
Γιουρσενάρ, Γ. Καλιόρης, X. Καμπουρίδης Λν κΟΠχ0 υ λ θ ς’ ΜαΡ·
Κολτσιδοπούλου, Δ. Χούτσικου, Α. Κυριακίδ ^ Γ,λαη δόνη ςι
Μαρτινίδης, Μ. Μ ποσταντζόγλου, Δ. Πικιώνηο"^ Ν έστοΡος,' π
Δ. Σκάλος και Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας.
Λ' Ραυτόπουλος
Προλογίζει: η υπουργός Πολιτισμού
Μελίνα Μερκούρη.

TV
λευοη. προέρχεταιLαπό την
■ KrtscP fc*.«
που οηραχνεν «πασαλεφω». To
»
ΦΡδ°Λ "v<''vsc . w νρησηιοποιέπαι γνα το
^
εηνθετο
°™ του ευτελούς, του φτηνού,

χαρακτηρ«^ ^αΚ0Νθυστου.

ΕΚΔΟΣΗ:

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

Δεινοκράτους 131. Αθήνα 115 21
Τηλ. 72.29.237

«M U H»

0
Μ ια ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΙΑ.

