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Ή  κομμουνιστική ανανέωση 
μπροστά στήν κρίσιμη καμπή

Ή  πορεία του 
άνανεωτικοΟ 

κομμουνιστικού 
κινήματος πού 

άρχισε το 1968 μέ τή 
διάσπαση τού 

ιστορικού ΚΚΕ 
άνακόπτεται βιαίως, 

μετεξελίσσεται.
Τώρα, οί 

κομμουνιστές τής 
άνανέωσης 

βρίσκονται μπροστά 
στήν κρίσιμη καμπή: 

τής άνανέωσης τής 
άνανέωσης

Ε νώ οι διαδικασίες γιά τή συγκρότηση τοΰ νέου κόμματος τής Άριστερας, 
τής «Νέας Ελληνικής Άριστερας», δπως έχει κιόλας βαφτιστεί, ολοκλη

ρώνονται, ό κάθε 'Έλληνας κομμουνιστής τής άνανέωσης τίθεται μπροστά στό 
σκληρό δίλημμα τών προοπτικών, τή στιγμή μάλιστα πού ό μόνος ώς τώρα ορ
γανωμένος φορέας της, τό ΚΚΕ έσωτ., αύτοδιαλύεται. "Οσοι δέν επιλέγουν νά 
ένταχθοΰν στό νέο φορέα — καί είναι οί πολλοί—  βρίσκονται στό κενό, πολύ 
περισσότερο πού μιά αυτόνομη κίνησή τους συντρίβεται κάτω από τό καταθλι- 
πτικό βάρος τής ρετσινιάς τοΰ «διασπαστή».

Ω στόσο, ή διατήρηση τής οργανωμένης ύπαρξης τών κομμουνιστών τής ά
νανέωσης, ή διαμόρφωση μιάς οργανωμένης συλλογικότητας μέ βάση τά 

υπάρχοντα σήμερα στοιχεία, δηλαδή τήν τάση τής «αναβάθμισης» καί τούς ε
κτός ΚΚΕ έσωτ. ανεξάρτητους κομμουνιστές τής άνανέωσης, είναι ή εκ τών ών 
ούκ άνευ προϋπόθεση γιά τή διατήρηση τής ιστορικής προοπτικής τοΰ κομμου- 
νισμοΰ στόν τόπο μας. Γιά νά μήν τόν μονοπωλεί τό εν Έλλάδι υποκατάστατο 
τοΰ «ύπαρκτοΰ» σοσιαλισμοΰ. Γιά νά μήν τόν εύτελίζουν τά όψιμα σοσιαλδη
μοκρατικά εφευρήματα τής ΝΕΑ. Γιά νά υπάρξει ή πολιτική καί ιδεολογική ά- 
ναφορά τοΰ κόσμου τής μισθωτής εργασίας. Γιατί ό κομμουνισμός δέν έχει ι
στορικά ξεπεραστεΐ.

Α ν οί ήδη οργανωμένοι στό ΚΚΕ έσωτ. κομμουνιστές τής άνανέωσης δέν έ
χουν κανένα λόγο νά έγκαταλείψουν τό κόμμα τους προσχωρώντας σέ ά- 

βέβαια έγχειρήματα, τό κύριο, τό καθοριστικό αυτή τή στιγμή είναι νά μή 
σκορπίσει 6 κόσμος. Αυτός ό ’ίδιος κόσμος τής κομμουνιστικής άνανέωσης χρε
ώνεται τώρα τό μεγάλο καθήκον νά καταπιαστεί μέ τά τεράστια οργανωτικά, 
θεωρητικά, πολιτικά καί ιδεολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ή ’Αρι
στερά σήμερα. ’Έτσι όπως τόσα χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί ιδέες καί άνθρω
ποι, τίποτε δέν μπορεί νά θεωρηθεί δεδομένο. Οί κομμουνιστές τής άνανέωσης 
καλοΰνται νά τά φτιάξουν από τήν άρχή. ’Ό χ ι  άπό τό μηδέν, άλλά από τήν αρ
χή. Πρέπει λοιπόν νά υπάρξουν τό συντομότερο δυνατό διαδικασίες γιά τό συ
νέδριο τών Ελλήνων κομμουνιστών πού θά δώσουν συνέχεια, υπόσταση καί 
λόγο στήν άνανεωτική κομμουνιστική ’Αριστερά.

Η άρνηση δέν είναι πάντα στείρα. Έξαρτάται άπό τό 
τί άρνεΐται κανείς. Αύτό ισχύει ειδικά γιά τήν ’Αρι

στερά πού πάντα βάσιζε τήν ύπαρξή της σέ μιά κατ’ αρ
χήν άρνηση τής πραγματικότητας πού άλλοι όριζαν. Ή  
άρνηση μπορεί νά είναι καί πράξη δημιουργική. Τώρα . .  
περισσότερο άπό ποτέ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

’Απεργίες... 
τό κοινωνικό

Μέ γενική άκεργίσ άρχιζει
τό 1987. Τ ήν Π έμ π τ

15 Ίανοοαρίου προβ:

καθυστερήσει κατά
ήμερα καί ή έκδοση

Φυσικό καί εύλογο.

μέ την πάλη των τάξεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

πό τήν άπεργία καλύπτονται 
δλοι οί κλάδοι του ιδιωτικού το
μέα καί πολλοί τού δημόσιου — 
δημόσιες ύπηρεσίες, Ο.Α., λεωφο
ρεία, τρόλεϊ, σιδηρόδρομος, τρά
πεζες, έκπαιδευτικοί κ.λπ. Τά αι
τήματα τό ίδιο «μονότονα»: άνά- 
κληση τής Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, ύπογραφή νέων 
συλλογικών συμβάσεων, νομοθε
τική κατοχύρωση άφαλκίδευτης 
ΑΤΑ, μέτρα κατά των άπολύσεων 
καί τής άνεργίας, άποκατάσταση 
τής συνδικαλιστικής όμαλότητας 
στή ΓΣΕΕ πού τή διατάραξαν οί 
άλλεπάλληλες κυβερνητικές πα
ρεμβάσεις. Μονότονα τά αιτήμα
τα μιά καί έπαναλαμβάνονται έδώ 
καί χρόνια είς ώτα μή άκουόντων. 
Γιατί γιά τήν κυβερνητική πολιτι
κή έκεΐνο πού προέχει είναι ή πά-

κλίμα ζοφερό

ση θυσία τήρηση τού προγράμμα
τος τής αύστηρής λιτότητας, χά
ρη στό όποιο πιστεύει ότι θά ξεμ- 
πλοκαριστεΐ ή οικονομία. ’Ανε
ξάρτητα όμως άπό τήν σχεδόν ου
τοπική αύτή προσδοκία, τό κοι
νωνικό νόημα των μέτρων είναι ό- 
λοφάνερο: άνόρθωση τής οικονο
μίας είς βάρος των εργαζομένων· 
άνόρθωση τών στατιστικών καί έ- 
ξαθλίωση τών άνθρώπων. Είναι κι 
αύτό ένας τρόπος. ’Αλλά δέν τρώ
γεται. 'Η άντίδραση, λοιπόν, τών 
εργαζομένων, άκόμη καί τών πα-* 
σοκοκρατούμενων συνδικαλιστι
κών οργανώσεων, είναι τό έλάχι- 
στο πού θά μπορούσε νά περιμένει 
κανείς, έστω κι άν μέ τήν κινητο
ποίηση προβάλλονται αιτήματα 
κυρίως μισθολογικά. Σαράντα 
μία χιλιάδες μηνιαίες άποδοχές 
κατώτατο όριο, όπως πρόσφατα 
άποφασίστηκε, δικαιολογούν τόν 
όποιονδήποτε «οίκονομισμό».

Ο ΠΡΟ Ϋ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ

Π  κυβέρνηση άπό τή μεριά της 
κινείται άταλάντευτα πρός τά κεΐ 
πού οί ταξικοί καί οί ιδεολογικοί 
της προσδιορισμοί τήν πλοηγούν. 
Ξεκίνησε κι αύτή τό νέο έτος μέ 
έναν Προϋπολογισμό πού θά μπο
ρούσε νά έπιγραφεί «ό πνιγμένος 
άπ’ τά μαλλιά του πιάνεται».

Οί δημόσιες δαπάνες διογκώ
νονται άκάθεκτα: 18,6% έπιπλέον 
γιά τή νέα χρήση, τό όποιον ση
μαίνει άπορρόφηση τού 45,12% 
τού ΑΕΠ έναντι 42,58% τού 1986. 
’Αντίθετα, οί έπενδυτικές δαπά
νες τού δημοσίου αύξάνονται μέ 
μικρότερο ρυθμό άπ’ δ,τι οί τακτι
κές δαπάνες ένώ ένα σημαντικό 
ποσό τών πρώτων (61,2 δίς άπό 
364) άφοροϋν «διοικητικές» δα

πάνες. Διόγκωση, λοιπόν, τής υ
παλληλίας, ένώ άπό τήν άλλη με
ριά, καί κυρίως, ή σύνθεση τών 
δημόσιων έσόδων είναι εξίσου εύ
γλωττη, άφοϋ οί έμμεσοι φόροι θά 
καλύψουν σχεδόν τό 72%. Στήν 
εισηγητική έκθεση τού Προϋπολο
γισμού προβλέπεται ότι χάρη στή 
δημοσιονομική διαχείριση θά ύ- 
πάρξει μείωση τού πληθωρισμού, 
βελτίωση τής άνταγωνιστικότη- 
τας καί μείωση τού έξωτερικοΰ 
έλλείμματος.

Περίεργη αισιοδοξία όταν ό 
κατ’ εξοχήν πληθωριστικός δημό
σιος τομέας διογκώνεται κατά τό 
σκέλος πού θά ’πρεπε νά μειωθεί. 
"Ετσι άλλωστε ή κυβέρνηση θεμε
λιώνει τή «θεωρία» περί πληθωρι
στικών έπιπτώσεων τής ΑΤΑ... 
Καί γιά νά προστατευτεί ό λαός 
καί ό τόπος άπό τόν έαυτό του, 
γιά τό πρώτο τετράμηνο τού 1987 
τού όρίζει αύξηση σέ μισθούς καί 
συντάξεις 4,1%, καί μάλιστα σέ 
μιά στιγμή πού ή εφαρμογή τού 
Φ.Π.Α. θά έχει —καί ήδη έχει— 
έντονότατες άνατιμητικές επι
πτώσεις...

ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Τ ά ενοίκια, ώστόσο, έκλεψαν 
τήν παράσταση τούτες τίς πρώτες 
μέρες τής χρονιάς, μαζί μέ τίς χιο
νοπτώσεις καί τίς έν γένει χείρι- 
στεςκαιρικές συνθήκες πού στοί
χισαν άκόμη κι άνθρώπινες ζωές. 
Ή  ρύθμιση στήν όποια κατέληξε 
ή κυβέρνηση τελικά δέν ενθουσιά
ζει κανέναν. Βέβαια, οί ένοικια- 
στές, τυπικά τουλάχιστον, κάπως 
άνακουφίζονται. 'Ωστόσο τά μέ
τρα γιά νά τελεσφορήσουν προϋ
ποθέτουν μιάν άγρια άστυνόμευ- 
ση, δημόσια καί ιδιωτική, όπου ή 
«έμφυτη» στούς "Ελληνες δικο-
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

μανία θά γνωρίσει υπέροχες στιγ
μές. Γιατί ένα μέτρο δέν μπορεί νά 
τελεσφορήσει όταν, τελικά, γιά νά 
ρυθμιστεί μιά Ιδιωτική σχέση ό
πως ή μίσθωση τό λόγο έχει ό εί- 
ρηνοδίκης. "Οταν ή ζήτηση υπερ
βαίνει κατά πολύ τήν προσφορά, 
τότε δλα τά διοικητικά μέτρα άρ- 
γά ή γρήγορα χρεοκοπούν. ’Αφού 
τά στεγαστικά προγράμματα τού 
Δημοσίου καρκινοβατούν, άφοΰ 
τά στεγαστικά προγράμματα τής 
Τ.Α. είναι ουσιαστικά άνύπαρκτα, 
άφοΰ τό χάλι των συγκοινωνιών έ- 
πιβάλλει στόν κόσμο νά άναζητεί 
κατοικία κοντά στό κέντρο δπου 
καί ό τόπος εργασίας, ενώ ή περι
φέρεια τού άστεος παραμένει ά- 
ραιοκατοικημένη, άφοΰ ή έσχατη 
ύποβάθμιση όλόκληρων περιοχών 
τής πόλης εξωθεί τόν κόσμο πρός 
τίς κάπως άναβαθμισμένες, άφού 
τό ιερόν δικαίωμα τής Ιδιοκτη
σίας δίνει στόν όποιοδήποτε δι
καιούχο, μικρό ή μεγάλο, τήν άνε
ση νά όρίζει τό έχειν του μέ βάση 
τήν άπαράβατη άρχή «δικό μου 
είναι, δ,τι θέλω τό κάνω», τότε 
δλα τά φαινόμενα τής αισχροκέρ
δειας καί τής ύπέρογκης άνατίμη- 
σης τών ένοικίων δέν είναι παρά 
φυσικές συνέπειες καί τά όποια- 
δήποτε ΚΥΣΥΜ χρεοκοπούν.

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΟ 1968

Τ ό 1987 άρχίζει, λοιπόν, δυσοίω
να. Τήν έπιφάνεια τής έπικαιρότη- 
τας τήν κάλυψαν ή έγκατάσταση 
τών νέων δημοτικών άρχών, οί έπί 
τώ νέω έτει άρειμάνιες έθνικιστι- 
κολαϊκιστικές παρλάτες, δ άγια- 
σμός τών λυμάτων παρουσία τής 
θρησκευτικής καί πολιτικής ηγε
σίας τής χώρας, τό νέο πρόγραμ
μα πρόληψης τού "Ειτζ, τά άντι- 
σταθμιστικά όφέλη άπό τήν άγο- 
ρά τών Ρ-16 πού προπαγανδίζον
ται άπό τήν κυβέρνηση — έμμε
σος τρόπος προσέλκυσης άμερι- 
κανικοΰ κεφαλαίου σέ στρατηγι
κούς τομείς. Στό καθαυτό πολιτι
κό έπίπεδο δέν μπορεί νά κατα
γράψει κανείς άλλο άπό τήν εκλο
γή τού Άνδρέα Λεντάκη ώς προέ- * 
δρου τής ΕΔΑ....
"Ετσι, μάταια προσπαθεί νά δεί

ξει ή Αυγή δτι διογκώνεται ή κίνη
ση τών μαζών γιά νά άνταμώσουν 
τό νέο φορέα τής Άριστεράς, τή 
«Νέα 'Ελληνική ’Αριστερά» δπως 
βαφτίστηκε κιόλας. ’Αντίθετα, ό 
κόσμος τού ΚΚΕ έσωτ., αυτές οί 
λίγες «μάζες» τής κομμουνιστι
κής άνανέωσης, τώρα πού ό έκ- 
βιασμός έφτασε στό άποκορύφω- 
μά του, άρνοΰνται κατηγορηματι
κά νά άκολουθήσουν αυτή τήν α
νεκδιήγητη περιπέτεια. Είναι φα
νερό. Ή  κίνηση γιά τόν νέο φο
ρέα, πού τήν όνόμασαν ιστορική, 
γιά τήν ώρα είσέπραξε τήν άρνη
ση, τήν άντίσταση τών κατ’ αρχήν 
αποδεκτών του, τών κομμουνι
στών τής άνανέωσης. Οί έφημερί- 
δες άναφέρθηκαν άρκετά αναλυ
τικά στή συγκέντρωση πού οργά
νωσε ή «άναβάθμιση» στήν Πάν- 
τειο στίς 9.1.87, καί τά πράγματα 
είναι άρκούντως γνωστά. Τόσο ή 
εισήγηση τού Γιάννη Μπάνιά, σέ 
ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, δσο 
καί τό σύνολο σχεδόν τών όμιλη- 
τών άπέρριψαν τίς διαδικασίες 
τού Ιδρυτικού συνεδρίου στό βαθ
μό πού μ’ αύτές επικυρώνονται ή

άποκομμουνιστικοποίηση καί μιά 
άσαφής ιδεολογικά πολιτική «ε
θνικού άκροατηρίου» πού ή ήγε- 
σία τού εν διαλύσει ΚΚΕ εσωτερι
κού προωθεί. Παράλληλα άναγ- 
γέλθηκε ή ίδρυση τού δεκαπενθή
μερου περιοδικού τής «άναβάθμι- 
σης». Θά όνομάζεται ΤΟ ΚΑΠΑ, 
τό όποιο θά κυκλοφορήσει σέ λί
γες μέρες, ένώ τό έπόμενο Σαββα
τοκύριακο 17-18 Ίανουαρίου, σέ 
έκτακτη σύνοδο τής ΚΕ τού ΚΚΕ 
έσωτ., θά συζητηθούν οί όροι πού 
έθεσε ή «αναβάθμιση».

Φαίνεται όμως ότι ή ήγεσία τού 
ΚΚΕ έσωτ. καί ό Λεωνίδας Κύρ- 
κος, προσωπικώς, είναι άνυποχώ- 
ρητοι στήν άπόφασή τους. Ή  ήγε
σία τής άναβάθμισης καί τά μέλη 
της τονίζουν ότι δέν πρόκειται νά 
τούς άκολουθήσουν. Μετά τό έπό
μενο Σαββατοκύριακο συνεπώς, 
τό σκηνικό στίς γραμμές τής άνα- 
νεωτικής Άριστεράς άλίάζει ριζι
κά. Πλησιάζει Φλεβάρης. Δεκα
εννέα χρόνια μετά τό 1968, όταν 
είχε διασπαστεΐ τό ιστορικό ΚΚΕ.

Άγγελος Έλεφάντης
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ_______________
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

'Έξι προτάσεις 
ζητούν πολιτική

’Άλλες φορές ήταν έντεκα σημεία· άλλο
τε πάλι έπρόκειτο γιά τέσσερις 
κατευθύνσεις· κάποτε είχαμε έννέα 
δεσμεύσεις· και προχτές έπιδόθηκε ή 
πρός δλους έπιστολή μέ τίς έξι προτά
σεις. Τό άστείρευτο μυαλό τού Λεωνίδα 
Κύρκου καί των περί αυτόν διατρέχει τήν 
αριθμητική κλίμακα καί ψάχνει ίσως τήν 
κατάλληλη λέξη γιά τήν άσκηση πολιτι
κής. Ποιος ξέρει, μπορεί αύτές οί «προ
τάσεις» νά άποδειχτοϋν άποτελεσματι- 
κές.

"Ας πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά. 
Τί προτείνεται, κατ’ άρχήν; Προτείνεται, 
αίφνης, ή καθιέρωση τής άπλής 
άναλογικής· προτείνεται νά άλλάξει «ή 
άπαράδεκτη στάση τής κυβέρνησης άπέ- 
ναντι στό συνδικαλιστικό κίνημα»· προ- 
τείνεται «ό έκδημοκρατισμός τής τηλεό
ρασης»· επίσης: «γι’ αύτό προτείνουμε: 
α) τή νομοθετική κατοχύρωση τής ΑΤΑ 
καί τήν πλήρη καταβολή της μέχρι τόν 
κοινωνικά άναγκαΐο μισθό, β) τήν κατάρ
γηση τής Πράξης Νομοθετικού Περιεχο
μένου...» κ.λπ.· άκόμα προτείνεται νά 
λειτουργήσουν αυτοδύναμα καί γόνιμα 
«οί συμμετοχικοί θεσμοί» στά ΑΕΓ τέλος 
δέ, προτείνεται νά λειτουργήσουν άπρό- 
σκοπτα οί δημοκρατικοί θεμσοί. Καί κα
ταλήγουμε σέ έκφράσεις όπως ή έξής: 
«προτείνουμε τή λύση τού οικονομικού 
προβλήματος των ΟΤΑ».

"Εχουμε ήδη λοιπόν μιά μεγάλη παρε
ξήγηση. Τά παραπάνω δέν συναστούν φυ
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σικά προτάσεις. ’Αφορούν όλα τους ά- 
κρογωνιαίους λίθους τής κυβερνητικής 
πολιτκής, έναντίον των όποιων πέντε 
χρόνια τώρα κόσμος άγωνίζεται, άπερ- 
γεΐ, διαδηλώνει, βρίζει, καταψηφίζει, 
γράφει, διασπάται. Ή λέξη πρόταση ί
σως νά έκανε γιά τούς πρώτουςμήνες τής 
πασοκικής διακυβέρνησης, γρήγορα ό
μως άντικαταστάθηκε άπό τίς λέξεις ά- 
παίτηση, διεκδίκηση, πλαη. Καί άκόμα: 
άφορούν καίρια ζητήματα, σέ πολλά άπό 
τά όποια ή Νέα Δημοκρατία π.χ. είναι λί
γο πολύ σύμφωνη μέ τήν κυβέρνηση, ένώ 
σέ άλλα είναι σύμφωνο μαζί της τό ΚΚΕ ή 
ή ΔΗΑΝΑ κ.λπ. Πρόκειται δηλαδή γιά 
πράγματα τά όποια διχάζουν. Ή  σημερι
νή πλειοψηφία τής ήγεσίας τού ΚΚΕ έσω- 
τερικοΰ, άπτόητη άπό τά παραπάνω, 
προτείνει. Καί θά είχε ίσως κάποιο νόημα 
αύτή ή διάθεση προτάσεων άν έστω έφερ
νε κάτι καινούργιο, κάτι πού θά άξιζε τόν 
κόπο νά άκουστεΐ. Τίποτα άπ’ όλα αύτά: 
πρόκειται γιά τά όσα τό ΚΚΕ έσωτερικοΰ 
έδώ καί καιρό λέει, μαζί μέ άλλους μάλι
στα, πρόκειται γιά τήν ίδια τήν «πολιτι
κή» τού ΚΚΕ έσωτερικοΰ ή όποια τώρα ά- 
πλώς παίρνει τήν βαρύγδουπη όνομασία 
τών «έξι προτάσεων». Τά πραγματικά 
λοιπόν αιτήματα πού δέν έχουν κατέβει 
σέ κάποια μυαλά άλλά ή ίδια ή κοινωνία 
καί ή πολιτική σύγκρουση έχει άναδείξει, 
υποβιβάζονται, τώρα σέ προτάσεις. Καί 
φυσικά δέν πρόκειται γιά προτάσεις πρός 
τόν λαό ή έστω τά κομματικά μέλη, γιά 
προτάσεις δράσεις, άλλά γιά προτάσεις 
επιστολές.

Ή δεύτερη τώρα. Πρόκειται γιά προ
τάσεις «γιά διάλογο καί άγώνα». Απευ
θύνονται δέ σέ δλους καί έφ’ όλων τών θε
μάτων. Καλούνται δηλαδή όλοι νά άγωνι- 
στοϋν γι’ αύτά —καί υποθέτουμε ότι άκό
μα κι άν δέν καταστεί τελικά δυνατόν νά 
άγωνιστοΰν όλοι γιά όλα (έναντίον ποια
νού;), πάντως κατ’ άρχήν τίποτα δέν ά- 
ποκλείεται. Δέν άποκλείεται δηλαδή νά 
άγωνιστεί ό κ. Μητσοτάκης γιά άπλή ά- 
ναλογική, ό κ. Παπανδρέου γιά έκδημο- 
κρατισμό τού συνδικαλισμού, ό ΙΕΒ γιά 
νομοθετική κατοχύρωση τής ΑΤΑ, ό κ. 
Κουτσόγιωργας γιά άναβάθμιση τού κοι
νοβουλίου κ.λπ. Ή  πρόταση τού ΚΚΕ έ- 
σωτερικού καί τού γραμματέα του δέν ά- 
ποκλείει τίποτα, γιατί θεωρεί τά πάντα 
ώς εθνικά θέματα στά όποια μπορούν νά 
βρεθούν κοινές λύσεις, λύσεις «γενικού» 
συμφέροντος. "Ετσι, αίφνης, «προτείνου
με μιά άμεση έναρξη διαλόγου άνάμεσα 
στίς πολιτικές καί κοινωνικές δυνάμεις 
γιά τή χάραξη μιας νέας, άναπτυξιακής 
πολιτικής».. ’Αναπτυξιακής πολιτικής 
—πρόκειται βέβαια γιά αύτονόητη λέξη. 
’Εξού καί «ή κρίσιμη κατάσταση τής οί-

κονομίας μας έπιβάλλει μιά πανεθνική 
προσπάθεια καί σχέδιο γιά διέξοδο, πού 
θά έχει στό έπίκεντρό της τόν έκσυγχρο- 
νισμό καί τήν άνάπτυξη». ’Εχθρός έν 
προκειμένω είναι βέβαια οί δυνάμεις πού 
διακηρύσσουν τήν πάλη γιά όπισθοδρόμι- 
ση τής οικονομίας καί υπανάπτυξη...

Περιττό νά πούμε ότι ή προτεινόμενη έ- 
ξυγίανση τού δημόσιου βίου διά τής ά
πλής άναλογικής θά έπισπέυσει καί τίς 
διαδικασίες προσέγγισης, άφού θά μπο
ρέσουμε «νά περάσουμε άπό τίς ξεπερα
σμένες διαχωριστικές γραμμές (;) στίς 
προγραμματικές συγκλίσεις μέ βάση τό 
πρόγραμμα καί τήν πολιτική συμμαχιών 
κάθε δύναμης».

Άπό τή σκοπιά τών έργαζομένων λοι
πόν έμείς, έσείς άπό άλλού, άς πιάσουμε 
τά προβλήματα μέ κοινές συμφωνίες δι
καίων τε καί άδικων ώστε νά λυθούν τά 
προβλήματα. "Αν έπρόκειτο άπλώς γιά 
άφέλεια καί γιά δεξιά πολιτική τό κακό 
θά ’ταν «μικρό». Γιατί δέν πιστεύω ότι ό 
Α. Κύρκους πιστεύει ότι κάτι θά προκύ- 
ψει άπό τίς εύχές του γιά ένα καλύτερο 
αύριο. Τό χειρότερο είναι ότι αύτή ή πρα
κτική άποτελεΐ πολιτική καθ’ έαυτήν. 
Πού νά ψάχνεις έναν-έναν γιά νά φτιάξεις 
συμμαχίες καί μέτωπα στίς έπιμέρους 
συγκρούσεις. Τούς τά ξεφουρνίζεις όλα 
μαζί όλων, σέ πενηντατρεΐς φορείς μαζε
μένους (πού θά τούς ξαναπετύχεις δλους 
μαζί;) κι όποιος τσιμπήσει. Κι άν δέν 
τσιμπήσει έμείς έτσι κι άλλιώς είμαστε ά- 
πολύτως έντάξει: καί πολιτική έχουμε, 
καί προτάσεις κάνουμε, καί ή τηλεόραση 
άφιέρωσε ένα όλόκληρο λεπτό στή συνέ- 
νευξή μας, καί δουλειά έχουμε γιά τρεις 
μήνες τώρα, έναν φορέα τήν ήμέρα νά συ
ναντάς, μείον τά Σαββατοκύριακα, νάτοι 
οί τρεις μήνες. Καί δοιστου κοινά άνακοι- 
νωθέντα, καί νάσου ή είδηση ότι ό γραμ
ματέας τής ΚΕ (ή τής ΠΟΕ, στό έξής;) συ
ναντήθηκε μέ τήν Πανελλήνια Ναυτική 
'Ομοσπονδία, τόν κ. Ψαρουδάκη καί τό 
ΤΕΕ, τόν κ. Μητσοτάκη καί τόν Πανελ
λήνιο ’Ιατρικό Σύλλογο, καί όλοι αύτοί 
κάθησαν καί συζήτησαν τίς έξι προτά
σεις, έκατσαν καί άσχολήθηκαν δηλαδή 
μέ τήν «πολιτική» τού ΚΚΕ έσωτερικού.
Υπάρχει μιά δόση ήγεμονίας στήν όλη ύ- 

πόθεση, δέν ύπάρχει; "Η έστω άκτινοβο- 
λίας. "Η τέλος πάντων παρουσίας.

Ά γγελ ο ς  Έλεφάντης



Συνοπτική πολιτική οικολογία του 1986
Είναι άρκετά δύσκολο σέ μιά έποχή πού τά κομπιουτερομάγαζα καί τά βιντεομάγαζα τής 
’Αθήνας γνωρίζουν χρυσοφόρες ήμερες άπό τήν αύθόρμητη προσέλευση χιλιάδων θαυμα
στών-καταναλωτών τών ύψηλής τεχνολογίας εμπορευμάτων τους, νά μιλήσεις γιά έτος με
γάλων άποτυχιών ακριβώς αύτής τής τεχνολογίας. "Ομως, άν γιά κάτι θά θυμόμαστε τό 
1986, αύτό θά είναι ή σκληρή ύπόμνηση πού προσκόμισε πρός όλη τήν άνθρωπότητα γιά τό 
επικείμενο πυρηνικό όλοκαύτωμα. Πράγματι, άκόμα καί ό πλέον έσχατολογικός μελλοντο
λόγος δέν είχε προβλέψει ότι τόσο σύντομα θά γνωρίζαμε μιά οικολογική καταστροφή τής 
έντασης τού Τσερνομπίλ. Πολλά γράφηκαν καί συζητήθηκαν γιά τό σοβιετικό «άτύχημα», 
εδώ ας σημειώσουμε ίσως τό σημαντικότερο: γιά πρώτη φορά ή ρύπανση άπό μία μοναδική 
πηγή κάλυψε σχεδόν μιά ήπειρο καί μάλιστα μέ συνέπειες γιά τούς άποδέκτες της πού δέν 
στάθηκε δυνατόν όχι μόνο νά προληφθούν άλλά ούτε —μέχρι σήμερα— νά έκτιμηθούν. 
'Υπήρξε βέβαια ένα χρυσωμένο χάπι γιά τήν έπιλήσμονα τού «Θρή-Μάιλ-"Αιλαντ» Δύση. "Οτι 
γιά τό Τσερνομπίλ εύθύνεται ή καθυστερημένη τεχνολογία τών Σοβιετικών ή άκόμα ή λογο- 
κρινόμενη ενημέρωση τών πολιτών, οί όποιοι ποτέ δέν έμαθαν τά αίτια, τήν ένταση ή τίς έπι- 
πτώσεις τού «ατυχήματος». Κατά συνέπεια, εκεί ή παντοδυναμία τών πυρηνοκρατών είναι 
δύσκολο νά ελεγχθεί άπό μιά άπληροφόρητη κοινή γνώμη. Αύτά μπορεί νά είναι σωστά άλλά 
ήρθε οκτώ μήνες άργότερα ή ρύπανση τού Ρήνου γιά νά άποδείξει ότι καί ή προηγμένη τεχνο
λογικά καί έπαρκώς ενημερωμένη Δύση ζεί τό ίδιο επικίνδυνα, παρ’ όλη τήν εύημερία, τή δη
μοκρατία, τόν πολιτισμό της. Τό «άτύχημα» τής Σαντόζ στή Βασιλεία, ίσως περισσότερο 
άπό τό Τσερνομπίλ, άπέδειξε ότι παρ’ όλες τίς διακρατικές ρυθμίσεις προστασίας τού περι
βάλλοντος, τόν έλεγχο τής ρύπανσης καί τά μέσα άποφυγής της πού άσκούνται άπό σοβαρά, 
κατά τεκμήριο, κράτη καί βιομηχανικά συγκροτήματα, στάθηκε άδύνατο νά άποτραπεΐ μιά 
οικολογική καταστροφή μεγάλης κλίμακας. “Οπως θά ’λεγαν, όχι άδικαιολόγητα, οί οπαδοί 
τού Σουμάχερ: άνάλογη καταστροφή μέ τήν κλίμακα τών παραγωγικών διαδικασιών πού 
τήν προκάλεσαν.

"Ομως τό 1986 συνέβη μιά μείζων —στό συμβολικό επίπεδο— τεχνολογική άποτυχία. 
Ή έκρηξη στόν άέρα τού διαστημοπλοίου Τσάλεντζερ έθεσε πρός στιγμήν σέ άμφιβολία τά 
μεγαλομανιακά σχέδια τού Πενταγώνου γιά τήν «κατάκτηση τού Διαστήματος». "Εμεινε ό 
θάνατος τής δασκάλας πού άπό εκπρόσωπος τής κοινής γνοιμης στό Διάστημα, μετατράπηκε 
σέ πειραματόζωο μιας επισφαλούς επιστημονικής φαντασίωσης. Ή  καλοστημένη διαφήμι
ση τής υποτιθέμενης παντοδύναμης τεχνολογίας άκολούθησε τή μοίρα τού Τσάλεντζερ, γιά νά 
έπανέλθει ώστόσο έπτά μήνες άργότερα ό πρόεδρος Ρήγκαν στήνΐδια μεγαλομανιακή ψύχω
ση, κατά τίς συνομιλίες κορυφής τού Ρέικιαβικ. Ή νέα έκδοχή τού τεχνολογικού παραληρή
ματος άποκαλούμενη, κατά τά χολιγουντιανά πρότυπα, «πόλεμος τών άστρων», άπέδειξε 
ότι ή ήγεσία τών Η.Π.Α. έχει σαφή επίγνωση τής άνάγκης ένός θριαμβεύοντος δράματος, προ- 
κειμένου νά εντάξει στήν εξουσιαστική λαιμαργία της τά κοπάδια τών «ενημερωμένων» ψη
φοφόρων αύτής τής μητρόπολης τού «άμερικάνικου τρόπου ζωής». Θά άξιζε έδώ νά σημειω
θεί ότι καί στήν Ελλάδα ή έγκυρη εφημερίδα Καθημερινή θρήνησε τή δασκάλα τού Τσάλεν
τζερ ώς ένα άκόμη θύμα «τού άγώνα γιά τήν πρόοδο», ή δέ πολυδιάστατη έξωτερική πολιτι
κή τής «άλλαγής» τηρεί αίδήμονα σιγή άνοχής στίς νατοϊκές συσκέψεις γιά τήν προώθηση 
τού «πολέμου τών άστρων», ενώ εξακολουθεί νά παραβλέπει ότι στίς φιλειρηνικές πρωτο
βουλίες Γκορμπατσόφ δέν περιλαμβάνεται ή μή επαναλειτουργία τού Τσερνομπίλ. "Ολα αύ
τά δείχνουν ότι, παρ’ όλες τίς διαψεύσεις, ό μύθος τής τεχνολογικής παντοδυναμίας έξακο- 
λουθεΐ κραταιός νά συνέχει τίς προσδοκίες έξουσιαστών καί έξουσιαζομένων. ’Από τήν άλυ- 
σίδα Τσερνομπίλ-Ρήνος-Τσάλεντζερ θά άνέμενε κανείς εντονότερη τήν άντίδραση τών τε
λευταίων. Νά περιμένουμε πρός τούτο τό 1987; Ό  κρίκος Τσερνομπίλ έδειξε ότι ή τεχνολογι
κή άλυσίδα περιορίζει άσφυκτικά τά όρια όχι μόνο τού σύγχρονου πολιτισμού άλλά καί τής 
ίδιας τής βιολογικής υπόστασης τού άνθρώπου.

Άλλά καί στήν Ελλάδα δέν έλειψαν άνάλογες προειδοποιήσεις. Ή  πυρκαγιά τής Τζέτ 
"Οιλ στό Καλοχώρι άπείλησε τήν ίδια τή Θεσσαλονίκη, καθώς ή σωτηρία τής τελευταίας είχε 
έναποτεθεΐ γιά άρκετά εικοσιτετράωρα στή διάθεση τής κατεύθυνσης τού άνέμου. "Ολα τά 
τυπικά χαρακτηριστικά μιας μεγάλης οικολογικής καταστροφής έκαναν τήν εμφάνισή τους 
στό επεισόδιο τού Καλοχωρίου, βεβαίως μεγεθυμένα άπό τήν έλληνική τσαπατσουλιά καί 
προχειρότητα. 'Υπήρξε άσύγγνωστη άμέλεια στήν εγκατάσταση ένός τόσο επικίνδυνου, 
όπως άποδείχτηκε, συγκροτήματος μέσα σέ κατοικημένο χώρο καί σέ γειτνίαση άμεση μέ ένα 
μεγάλο άστικό κέντρο. Τά μέτρα άσφαλείας άλλά καί άντιμετώπισης έκτακτων περιστατι
κών άποδείχτηκαν άνεπαρκή έως καί άνύπαρκτα. Γιουγκοσλάβοι πυροσβέστες κλήθηκαν 
τήν τελευταία στιγμή νά σβήσουν τήν πυρκαγιά, πού μέχρι εκείνη τή στιγμή άντιμετωπιζόταν 
άπό έλληνικής πλευράς μέ τά πολεμικά άνακοινωθέντα τού κ. Δροσογιάννη. Μόλις τήν τε-
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λευταία στιγμή τό κράτος πείστηκε γιά τήν άκαταλληλότητα 700 τόνων λαχανικών καί κινή
θηκε γιά τήν καταστροφή τους. Τό νωχελικό καί έπιπόλαιο κράτος τό άναπλήρωσε καί εδώ 
ή ενεργοποίηση τών πολιτών, καί Ιδιαίτερα τής Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, έτσι 
ώστε ή ζημιά νά περιοριστεί στήν Ολική της μόνο διάσταση.

Τήν Ιδια άδυναμία άντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών άλλά καί έλέγχου-πρόληψής 
τους άπέδειξαν καί οΐ σεισμοί τής Καλαμάτας. Ή  ανέγερση πολυώροφων κτιρίων σέ προ- 
σχωσιγενή έδάφη καί σέ μπαζωμένες κοίτες περί τόν ποταμό Νέδωνα, καθώς καί ή Ιδια ή 
«ποιότητα» τών κατασκευών, άποκάλυψαν ότι τόν πολεοδομικό οργασμό τής έπαρχίας τόν 
καθοδηγούν τά μεγαλομικροσυμφέροντα τής νεοελληνικής άτσιδοσύνης καί όχι ή προγραμ
ματισμένη καί κυρίως ελεγχόμενη άπό τό κράτος άνάπτυξη. Δέν είναι τυχαίο ότι τό πρώτο 
πού βρήκε νά πει μετά τήν καταστροφή ό νομάρχης Μεσσηνίας ήταν ότι «τώρα δέν είναι ή 
στιγμή νά άναζητηθοϋν οί υπεύθυνοι τής κατάρρευσης τών πολυκατοικιών». ’Αλλά καί ό δή
μαρχος Μπένος μίλησε σέ πρόσφατη συνέντευξή του γιά τούς «άπό πάνω» καί «άπό κάτω» 
πού παρακωλύουν τό έργο τής άνασυγκρότησης τής πόλης. Στό μεταξύ, οί σεισμοπαθείς μέ
νουν στίς πλημμυρισμένες σκηνές τους, ένώ οί δεξιώσεις τής κρατοδίαιτης νομενκλατούρας 
δίνουν καί παίρνουν καί ένώ είναι έξαιρετικά άμφίβολο άν θά μάθουμε ποτέ ποιος εύθύνεται 
γιά τό μέγεθος τής καταστροφής. Καί είναι άκριβώς αύτές οί εύθύνες τής άνθρώπινης παρέμ
βασης μέσα στό χώρο πού μετατρέπουν ένα φυσικό φαινόμενο —άναμενόμενο μάλιστα—, 
όπως είναι ό σεισμός, σέ μείζονα οικολογική καταστροφή όπως έγινε μέ τήν έρείπωση τής 
Καλαμάτας. ·

Τό 1986 όμως θά μπορούσε νά θεωρηθεί καί άφετηριακό έτος γιά τήν προστασία τού περι
βάλλοντος στήν Ελλάδα, άν τό νομοσχέδιο πού κατέθεσε στίς άρχές Σεπτεμβρίου ό ύπουρ- 
γός ΠΕΧΩΔΕ, καί τελικά έγινε νόμος τού κράτους, ήταν αντάξιο τού ονόματος του. Άτυχώς, 
έκεΐ πού άπέτυχαν οί εύελιξίες τών κυρίων Μάνου καί Τρίτση, θριάμβευσε τελικώς ή τετρά
γωνη εργολαβική λογική τού κ. Κουλουμπή. Άτυχώς γιά τό περιβάλλον βέβαια, γιατί μέ τά 
έξήντα τόσα προεδρικά διατάγματα πού έπινόησε τό επιτελείο τού ΠΕΧΩΔΕ, κατέστησε τό 
νέο νόμο ένα εύπρεπές έγχειρίδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης άλλά εντελώς άκατάλληλο 
γιά τήν ύλοποίηση μιας συνεπούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Είναι βέβαιο πώς ό,τι δέν κα- 
τάφεραν οί έξακόσιες περίπου διατάξεις πού μέχρι σήμερα «προστάτευαν» τό περιβάλλον, 
δέν πρόκειται νά τό καταφέρουν καί τά έξήντα προεδρικά διατάγματα τού νέου νόμου. Στό 
μεταξύ, όμως, ό χορός τής περιβαλλοντικής ύποβάθμισης καλά κρατεί. Τά έλληνικά μεγα- 
λομανιακά σχέδια άντί «πολέμου καί άστρων» μιλούν γιά «έκτροπή τού ’Αχελώου». Τόν 
’Ιανουάριο άναγγέλθηκε ό «φορέας» ένώ τόν ’Απρίλιο ύπογράφηκε ή σύμβαση γιά σήραγγα 
έκτροπής 780 μέτρων. Ή  όλη σύλληψη, πού άποβλέπει κατά τούς έμπνευστές καί θιασώτες 
της «νά ξυπνήσει τόν θεσσαλικό γίγαντα», θά κοστίσει 20 δισ. τό χρόνο στούς φορολογούμε
νους, ένώ τό οικολογικό κόστος άπό τήν ύλοποίησή της άκόμα άναμένεται άπό τίς μελέτες 
πού «θά γίνουν».

"Εχουμε ώστόσο ήδη μιά γεύση άπό τήν ύλοποίηση άλλων πολύ λιγότερο φιλόδοξων σχε
δίων άνάπτυξης. Παρ’ ότι τό 1986 άνακηρύχθηκε έτος προστασίας τών ύγροτόπων, τά οικο
λογικά άλλά καί τά μή έλεγχόμενα άπό τήν κυβέρνηση πολιτικά έντυπα καταγγέλλουν τήν 
έγκατάλειψη τού Άμβρακικοΰ καί τών Πρεσπών στίς διαθέσεις τής ράθυμης κρατικής γρα
φειοκρατίας καί τών ένεργότατων έργολάβων τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. "Αν σ’ όλα αύτά 
προστεθεί τό δασοκτόνο νομοσχέδιο περί τών βοσκοτόπων, ή άδυναμία αντιμετώπισης τών 
καλοκαιρινών πυρκαγιών, τά «νέφη» τής Πτολεμαΐδας, τού Άλιβερίου καί βέβαια τής ’Αθή
νας, ή έπιμονή στήν έγκατάσταση διαλυτηρίου πλοίων στήν Κεραμωτή Καβάλας καί τής 
άλουμίνας στή Φωκίδα, ή άδιαφάνεια καί άπόκρυψη άποτελεσμάτων τής ρύπανσης μετά τό 
Τσερνομπίλ, ή άντιμετώπιση τού άντιπυρηνικοΰ διαδηλωτή Γ. Μπαλή στίς φυλακές Κορυ
δαλλού, μπορεί κανείς νά φιλοτεχνήσει μάλλον μέ άκρίβεια τήν «οικολογική» φιλοσοφία τής 
έλληνικής κυβέρνησης. Στήν όποια έξάλλου οφείλουμε καί τό οικολογικό άστείο τής χρο
νιάς, όταν τόν περασμένο ’Ιούνιο άνακοίνωσε σοβαρότατα διά τού ΚΥΣΥΜ της ότι μέ τά 35 
δισ. πού θά διαθέσει στήν πενταετία 1986-90 θά μειώσει τό νέφος κατά 27% σέ «κεντροβα- 
ρική βάση»...

Ή  παραπάνω κριτική δέν σημαίνει ότι τά ύπόλοιπα κόμματα διακρίθηκαν γιά τίς οικολο
γικές εύαισθησίες τους. ’Αποσπασματικά καί μέ περισσότερη άντιπολιτευτική διάθεση, πα
ρά μέ γνήσιο ένδιαφέρον γιά τήν έπανεκτίμηση τής άναπτυξιακής τους πολιτικής, άποδοκί- 
μασαν τίς κυβερνητικές πρωτοβουλίες, έπιμένοντας στήν άσυνέπεια τών τελευταίων καί όχι 
στήν'κατεύθυνση ή τή γενικότερη φιλοσοφία τους. Ξεχώρισαν ίσως θετικά ή παρουσία τού 
ΚΚΕ έσωτ. στίς άντιπυρηνικές έκδηλώσεις τού Τσερνομπίλ καθώς καί οί έπερωτήσεις τού 
Κώστα Φιλίνη στήν Εύρωβουλή γιά τά ζητήματα τών Πρεσπών καί τών βοσκοτόπων. ’Αρνη
τικά ξεχώρισαν ή έντονη άντίθεση τού ΚΚΕ σ’ αύτές τίς διαμαρτυρίες καθώς καί ή έκλογή 
τού Μ. Έβερτ στόν μεγαλύτερο δήμο τής χώρας μέ έμβλημα μιά μπουλντόζα στήν προεκλο
γική του καμπάνια καί σχέδια ...ό,τι ήθελε προκόψει γιά τούς καιροφυλακτοΰντες εργολά
βους. ’Αντίθετα, οί οικολογικές οργανώσεις παρουσίασαν μιά ένθαρρυντική κινητικότητα. 
Μίλησα ήδη γιά τή δραστηριότητα τής Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης στό συμβάν τής
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Τζετ "Οιλ. ’Αξιόλογες κινητοποιήσεις πργματοποιήθηκαν καί έναντίον των σχεδίων τής Κε
ραμωτής, του ’Αχελώου, τής άλουμίνας, τής διάνοιξης δρόμου ταχείας κυκλοφορίας στοΰ 
Ζωγράφου, τής πρώτης πτήσης ιπτάμενων ραντάρ στό ’Άκτιο καί βέβαια του Τσερνομπίλ. 
"Εγιναν διεθνείς συναντήσεις οικολογικών οργανώσεων καί οίκολόγων στή Ζάκυνθο καί τήν 
'Αθήνα, μετά άπό πρωτοβουλία τής ομάδας των πράσινων εύρωβουλευτών υιίΑΕί.. Στίς δημο
τικές έκλογές, οικολογικοί συνδυασμοί έκαναν τήν πρώτη τους εμφάνιση, έστω καί μέ πε
ριορισμένη επιτυχία. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι όλοι οί συνδυασμοί προσπάθησαν νά 
πείσουν κυρίως γιά τίς οικολογικές εύαισθησίες τους. 'Ορισμένα οικολογικά έντυπα δυνάμω
σαν καί οί άναγνώστες τους πλήθυναν. Συνιστοϋν όλα αύτά άν όχι μιά καλή άρχή, τουλάχι
στον τήν άρχή συγκρότησης καί στόν τόπο μας τοϋ οικολογικού κινήματος σέ άξιόμαχη πο
λιτική δύναμη; Πέρα άπό τήν όποια αξία τής δικής μου ή άλλων προσωπικών εκτιμήσεων, ή 
ουσιαστική άπάντηση δέν μπορεί παρά νά δοθεί άπό τή δυνατότητα τής Άριστερας νά κατα
νοήσει δημιουργικά τή σχέση τοϋ δικοϋ της λόγου μέ αυτές τίς διαμαρτυρίες.

Ή  πολιτική οικολογία τοϋ 1986 πού σκιτσάρεται είναι μάλλον γκρίζα. Τό 1987, όχι γιατί 
έχει άνακηρυχθεϊ έτος προστασίας τοϋ περιβάλλοντος άπό τήν ΕΟΚ, διαθέτει τή φωτεινή αι
σιοδοξία κάθε νέας χρονιάς. Αύτή είναι άλλωστε καί ή μόνη αισιοδοξία πού μάς έπιτρέπουν 
τά πεπραγμένα τοϋ άπελθόντος έτους. Νά εύχηθοΰμε «χρόνια πολλά», τό χρειαζόμαστε.

Λεωνίδας Λουλούδης

Σοσιαλισμός μόνο μέ πρόσωπο
Στό πρώτο Βήμα τής χρονιάς, ό θεολόγος-καθηγητής τής φιλοσοφίας στήν Πάντειο κ. 
Χρ. Γιανναράς καταθέτει κι αυτός (ώς άπλός άριστερός;) τίς έλπίδες πού τοϋ γέννησε ή 
εκκόλαψη τοϋ φορέα τής Νέας Ελληνικής Άριστεράς: «μέ τό καινούργιο κόμμα όλα είναι 
πιθανά: Νά προχωρήσειIva βήμα πιό πέρα ή δυναμική τοϋ κοινωνικού μετασχηματισμού». 
Άρκεΐ νά πρόκειται όντως γιά νέα, γιά έλληνική καί γιά άριστερά.

’Ελπίζει βάσιμα λοιπόν ό κ. θεολόγος-καθηγητής φιλοσοφίας ότι τό «νέο» θά άντικατα- 
στήσει τίς «κατεστημένες προκαταλήψεις», καί συγκεκριμένα τόν ύποτιθέμενο έπιστη- 
μονικό σοσιαλισμό, τήν άπεχθή κρατικοποίηση τών μέσων παραγωγής, τά περί άντιπα- 
λότητας τάχα τών κοινωνικών τάξεων καί τή συνθηματολογική καραμέλα τής πάλης 
τους, τήν ψευτοερμηνεία τής ιστορίας μέ βάση τούς Ολικούς (καί όχι έπομένως τούς πνευ
ματικούς) όρους τής παραγωγής. Μέ δεδομένο πλέον τό κατά Πόππερ «μάλλον χαμηλό 
διανοητικό έπίπεδο τού μαρξισμού iατομικισμού», φρονεί ότι ό φερόμενος ώς έπιστημονι- 
κός σοσιαλισμός θά κηρυχτεί καί έπίσημα πλέον σέ κατάσταση πεθαμένη καί νεκρή άφοϋ 
δέν άντιπροσωπεύει παρά μιά αφελέστατη άντίληψη κοινωνικού ντετερμινισμού. Μόνο έ
τσι θά προκόψει μιά πραγματική άριστερά, ή όποια θά λυτρώσει επιτέλους τόν εργάτη ά
πό τήν άλλοτρίωσή του καί θά τοϋ προσφέρει «τά κίνητρα τής δημιουργικής αυτενέργειας 
— τή δυνατότητα τού έργάτη νά γίνει κάποτε ό ίδιος βιοτέχνης καί έπιχειρηματίας, νά δια- 
κριθεί καί νά διαπρέψει στόν οικονομικό στίβο». Διαπρέψαντος δέ τοϋ έργάτη στόν ένλό- 
γω στίβο έχει πλέον έλπίδες νά ’ρθει καί ό πολυπόθητος σοσιαλισμός, καί συγκεκριμένα 
μιά κοινωνία πού δίνει άπόλυτη προτεραιότητα στήν προσωπική έτερότητα κάθε άνθρώ- 
πινου ύποκειμένου καί στήν ποιότητα καί γονιμότητα τών προσωπικών σχέσεων. Αυτό εί
ναι τό ουσιώδες καί έπομένως —άφοϋ έλληνικότητα δέν είναι παρά μιά παράδοση ζωής 
πού φέρνει ζωντανή ώς έμάς «τήν έμπειρία γενεών, τό ήθος καί τή σοφία τής διάκρισης 
τών ουσιωδών άπό τά έπουσιώδη τοϋ βίου»— έξασφαλίζουμε καί τόν αυθεντικά παραδο
σιακό έλληνικό χαρακτήρα τής όλης υπόθεσης. "Ετσι, μέ βάση τήν πατροπαράδοτη αυ
τοδιαχείριση τής τοπικής κοινότητας καί τή συκοφαντημένη ορθοδοξία τοϋ λαίκοϋ έκ- 
κλησιαστικού βιώματος, άναπτύξαμε μιά «κοινωνία τών πολιτών» στήν οποία ό λαός 
μας θά άρθρώσει «λειτουργίες συλλογικής ευθύνης, δηλαδή ύπεύθυνων προσωπικών σχέ
σεων όπου ή δημιουργικότητα, τό ήθος, ή άρχοντιά τής συνέπειας θά λειτουργήσουν ώς 
κριτήρια προσωπικής άναγνώρισης, άνάδειζης καί ηγετικής πρωτοβουλίας».
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Παρέλειψα δέ νά προσθέσω ότι άπαράβατη προϋπόθεση γιά τά παραπάνω είναι φυσικά 
ή διαφοροποίηση άπό τό ήθος καί ύφος τής πολιτικής δεξιάς όσο καί άπό τήν αύταρχικό- 
τητα των κομματικών μηχανισμών, καί άκόμα ή πάταξη τών άεριτζήδων, τής φοροδια
φυγής, τής δημοσιοϋπαλληλικής ραθυμίας, τής άπανθρωπιάς του ΙΚΑ...

Μιά έκσυγχρονισμένη, λοιπόν, αύτοδιαχειριζόμενη κοινωνία ελεύθερων έπιχειρη ματιών, 
όπου τό ήθος, ή παράδοση καί οί προσωπικές σχέσεις θά έχουν άντικαταστήσει τήν «έθε- 
λοδουλεία τών ιδεολογικών στρατεύσεων» καί ή σωτηρία τής ψυχής του καθενός θά είναι 
προϋπόθεση γιά τή σωτηρία τής ψυχής όλων. Ή  ύψηλή φιλοσοφία τού κ. θεολόγου- 
καθηγητή άποδεικνύεται χαμηλή πολιτική. Οί περί έλληνικότητας διαλογισμοί του, αίφ
νης, τού χρειάζονται γιά ά διεκδικήσει τήν «τίμια καί πραγματική άποκέντρωση τής διοί
κησης καί τής οικονομίας», καί άποκέντρωση τής οικονομίας ήδη μάς έχει πεί ότι δέν εί
ναι παρά προσωποποίηση τής οικονομίας, όπου ή έλευθερία τού προσώπου (δηλαδή τού 
γνωστού ύποκειμένου πού κόπηκε κάπου στό λαιμό) δέν είναι έδώ παρά μιά τρυφερή με
ταφυσική έκφραση γιά τήν έλευθερία τής άγοράς. ’Αγοράς —τί βάρβαρη λέξη γιά ένα φι
λόσοφο. ’Ενώ «ο/ έλεύθερες έπιλογές κοινωνικοποίησης, δηλαδή λειτουργικού σοσιαλι
σμού» καί ή άνεπανάληπτη «'ιστορική έμπειρία λαϊκής συσπείρωσης καί κοινωνίας προ
σωπικών σχέσεων» τής ορθοδοξίας πόσο πιό εύκολα μπορούν νά ύπαινιχθοΰν τή γελοιο
γραφία τών τετρακοσίων χιλιάδων νΰν βιομηχανικών έργατών καί επίδοξων ελευθέρων έ- 
πιχειρηματιών! Γιατί ό νεοφιλελευθερισμός έκ Χάρβαρντ χωλαίνει, ώς φαίνεται, άπό ήθι- 
κή άποψη· τό κενό τό καλύπτει ό ντόπιος προσωπικός σοσιαλισμός μέ θείο πρόσωπο, ή 
άλλως ένας στυγνός νεοφιλελευθερισμός χριστιανοποιμενικών άποχρώσεων. Μιά άκόμα 
επίθεση, λοιπόν, τού νεοφιλελευθερισμού, μέ Πόππερ άντί γιά Φρίντμαν, μέ αύτοδιαχείρι- 
ση άντί γιά αύτορύθμιση, μέ τίς γραφές άντί γιά τιμολόγια, μέ προσωποποίηση άντί γιά ι
διωτικοποίηση. Primum agitare, deinde philosophare...

Καί γιά νά μήν άδικήσουμε τόν κ. θεολόγο-καθηγητή φιλοσοφίας θά πρέπει νά πούμε ό
τι παίρνει τά μέτρα του. Ζητά μέν διαφοροποίηση άπό τήν δεξιά, διευκρινίζει όμως: τήν 
πολιτική δεξιά. Καί ξεκαθαρίζει: «κυρίως άπό τούς τρόπους καί τή μεθοδολογία της», τό 
πολιτικό μάρκετινγκ δηλαδή, τή διαφήμιση, τήν έμπορευματοποίηση τής πολιτικής κ.λπ. 
"Οχι λοιπόν π.χ. άπό τήν ιδεολογική δεξιά. Καί ταυτοχρόνως ζητά άπό τήν άριστερά νά 
διαφοροποιηθεί κυρίως άπό τόν μαρξισμό. Δηλαδή: ζητά διαφοροποίηση άπό τά έπκραι- 
νόμενα τής δεξιάς πολιτικής καί άπό τόν σκληρό πυρήνα τής άριστερής πολιτικής. Μπάς 
καί έρθει έτσι κι έκείνος ό ρημάδης ό σοσιαλισμός, έπιτέλους πιά σ’ αύτόν τόν τόπο...

Καί φυσικά όλα τά παραπάνω δέν λέγονται άπ’ τά έξω άμεσα καί άπροκάλυπτα έχθρι- 
κά, όπως δεκαετίες τώρα· διεκδικοΰν πλέον τό δικαίωμα νά λέγονται «άπ’ τά μέσα», καί 
αύτό συνιστά πρωτοφανές κατόρθωμα τής σημερινής πανταχόθεν έλεύθερης άριστεράς. 
Ή  άριστερά, άν μή τι άλλο, άπό τήν πιό έλευθεριακή μέχρι τήν πλέον σταλινική, ουδέπο
τε είχε άφήσει τά περιθώρια σέ άπόψεις τόσο ώμά, άγοραία, σχεδόν άρχέγονα άστικές νά 
διεκδικοΰν νόμιμη παρουσία στά πλαίσια τής έκάστοτε σύγκρουσης. Μόνο πού έδώ καί 
καιρό πολλοί έχουν βαλθέί νά ψάχνουν τόν δημιουργικό, λέει, μαρξισμό. Καί τό πρόβλη
μα δέν είναι άπλώς ότι τέτοιο πράγμα δέν ΰφίσταται άφοΰ ό μαρξισμός άν, μεταξύ άλλων, 
δέν είναι καί δημιουργικός δέν υπάρχει· είναι κυρίως ότι ή άναζήτηση τού «δημιουργικού» 
μαρξισμού δέν μπορεί παρά νά γίνεται άπ’ έξω, άπό «ούδέτερη» θέση. ’Από τό πουθενά, 
δηλαδή άπό παντού. Μπορούν κάλλιστα νά τόν ψάχνουν όλοι μαζί άντάμα. Γιατί τότε νά 
μήν τσοντάρει καί ό κ. θεολόγος-φιλόσοφος τόν όβολό του καί έμεΐς νά μήν στρέψουμε 
καί τήν άλλη παρειά; Τά ίδια συμβαίνουν καί μέ τόν άλλο, τόν «άνοιχτό» μαρξισμό. ’Αλ
λά ό μαρξισμός δέν μπορεί παρά νά είναι άνοιχτός γιά τούς άπό μέσα καί κλειστός γιά 
τούς άπ’ έξω.

Τόσο άπλά είναι τά πράγματα, δηλαδή τόσο σύνθετα. Ένώ ή άναζήτηση τού «άνοιχτού, 
δημιουργικού» μαρξισμού μοιάζει μέν σύνθετη, είναι δέ άπλούστατη. Πετάξτε τόν κλει
στό, παιδιά, λέει ό κ. Γιανναράς, «ψυχολογικό» είναι τό πρόβλημα, πετάξτε τήν «αυθεν
τία τού δόγματος», πετάξτε τό «έπιστημονικό σκέλος» μέ τίς διάφορες «ντετερμινιστι- 
κές» άηδίες του καί κρατήστε βέβαια άπ’ αύτόν «τό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης του καί 
τήν άγάπη του γιά τήν έλευθερία», πού λέει καί ό Πόππερ. Δηλαδή πετάξτε τήν καταραμέ
νη θεωρία σας καί κρατήστε τήν άμεμπτη ήθική σας. Δηλαδή τή δική μου. Καί είδαμε πιό 
πάνω ποιανού ήθική είναι ή ήθική τού κ. θεολόγου-φιλόσοφου. 'Υπάρχει κανείς οπαδός 
τού «δημιουργικού κ.λπ.» μαρξισμού πού νά δικαιούται νά άμφισβητήσει ότι αύτό συνι- 
στά μιά όχι ύποχρεωτικά σωστή άλλά όπωσδήποτε μιά καθ’ όλα νόμιμη έκδοχή «άνοι- 
χτού κ.λπ.» μαρξισμού; "Οτι αύτή είναι μιά θεμιτή πρός άριστερούς άποψη; Αύτή καί, έ- 
πομένως, ή όποιαδήποτε άλλη;

Γιώργος Καρράς
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Δύο συσκέψεις μέ τό ϊδιο θέμα 
καί διαφορετικό αντικείμενο

Τήν περασμένη έβδομάδα έγιναν δύο συσκέψεις άποφασιστικής σημασίας γιά τήν πορεία 
τής άνανεωτικής Άριστερας στον τόπο μας. Καί οί δύο συσκέψεις ήταν δημόσιες, καί οί 
δύο μέ μεγάλη συμμετοχή. Καί στίς δύο ήρθαν άτομα άπ’ όλη τήν Ελλάδα. Τή μία τήν εί
χε συγκαλέσει στήν Πάντειο ή «άναβάθμιση». Ή  άλλη ήταν ή πανελλαδική σύσκεψη στε
λεχών τού ΚΚΕ εσωτερικού. Καί στίς δύο κύριο θέμα των συζητήσεων τό μέλλον γιά τήν 
οργανωμένη έκφραση τής άνανεωτικής Άριστερας. Καί στίς δύο ή άγωνία, καί στίς δύο ή 
άμηχανία καί στίς δύο ή συνειδητοποίηση πώς μπορεί καί νά μήν ξεπεραστούν οί δυσκο
λίες.

'Υπήρχε, όμως, καί μιά μεγάλη διαφορά άνάμεσα στίς δύο. Στήν Πάντειο συζητήθηκε 
πώς νά σταματήσει ή κατεδάφιση τού ΚΚΕ εσωτερικού, ή πολιτική του περιθωριοποίηση, 
όμολογημένη πιά καί άπό τά μέλη καί τούς οπαδούς του άλλά καί άπό «πολιτικούς σχο
λιαστές». Στήν άλλη συγκέντρωση, κύριο θέμα στήν ημερήσια διάταξη ήταν πώς νά επι
ταχυνθεί ή κατεδάφιση ώστε νά οίκοδομηθεΐ ή Νέα Ελληνική ’Αριστερά. Γιά νά έρθουν οί 
μάζες καί νά γεμίσουν τά κενά πού δημιούργησε ή δεξιά μετακίνηση τού ΠΑΣΟΚ.

Καί τήν ίδια μέρα τό Βήμα, πού ποτέ δέν έκρυψε τή συμπάθειά του γιά τό εγχείρημα τής 
κατεδάφισης, είχε τίτλο στό σχετικό ρεπορτάζ: «Ποιος θά κάνει τό νέο κόμμα;».

’Αλήθεια, ποιος θά τό κάνει;
Σίγουρα όχι ή μεγάλη πλειονότητα τών επωνύμων, οί όποιοι άφοΰ μέσα στό συνέδριο 

καλλιέργησαν τίς αυταπάτες, σήμερα είτε βλέπουν πρός τό ΚΚΕ είτε οδηγούνται σέ δικές 
τους κινήσεις είτε —έμπρός στίς εγγενείς πιά άδυναμίες τού εγχειρήματος— παίρνουν τίς 
άποστάσεις τους.

Σίγουρα όχι κάποιες πολιτικές ομάδες άφού τόσο καιρό δέν είδαμε καμιά συγκροτημέ
νη πολιτική πλατφόρμα ομάδων πού νά άπευθύνεται πρός τό ΚΚΕ εσωτερικού, νά θέτει τό 
πρόβλημα δημιουργίας ένός νέου φορέα καί νά δηλώνει τούς όρους συμμετοχής τους σ’ 
αυτόν.

Ποιος μένει, λοιπόν, νά κάνει τόν φορέα; "Ενα τμήμα τού ΚΚΕ εσωτερικού καί «οί χι
λιάδες άνώνυμοι άριστεροί». "Αν μετά τήν πρωτοφανή δημοσιότητα πού πήρε ή άπόφαση 
γιά τή δημιουργία τού νέου κόμματος, τό μόνο πού μάς έχει άπομείνει σάν άλλοθι είναι ή 
ύπόσχεση πού κρύβει ή σιγουριά τού άνώνυμου καί άπρόσωπου πλήθους (υπαρκτού βέ
βαια, άλλά ουδέποτε συγκεκριμένου), τότε ή κατάσταση είναι όχι άπλώς άδιέξοδη άλλά 
κάτι χειρότερο. Είναι θλιβερή.

Καί ή Πάντειος; ’Εκεί ή άγωνία ήταν κατακόρυφη, τά λόγια μετρημένα, οί άποχρώσεις 
διατυπωμένες, ή άγωνιστικότητα δηλωμένη καί χωρίς ηρωισμούς. Γιά πρώτη ίσως φορά 
μετά τό συνέδριο ένεργά μέλη άλλά καί πολλοί πού στό μεταξύ είχαν άποχωρήσει καί ά- 
δρανοποιηθεί, παρευρέθηκαν σέ μιά τέτοια συζήτηση γιά τό μέλλον τού κόμματος, γιά τή 
δυνατότητα άνανέωσης τού κομμουνιστικού κινήματος μέσα καί άπό έναν κομμουνιστι
κό φορέα. Καί ήταν πολλοί, πάρα πολλοί, εκείνοι πού άπάντησαν θετικά. Καί άρκετοί ε
κείνοι πού έξέφρασαν μιά άμηχανία, μιά δυσπιστία γιά μιά τέτοια προοπτική. "Ολοι, ό
μως, σύμφωνοι γιά τό άπόλυτο άδιέξοδο τού έγχειρήματος τής «ΝΕΑ».

Ή  Πάντειος ήταν μιά συγκέντρωση μέ πολύ σύνθετα μηνύματα. Ή  πολιτική διορατι
κότητα τής ηγεσίας τής «άναβάθμισης» θά κριθεΐ άπό τήν ικανότητά της νά ταξινομήσει 
καί νά άξιολογήσει αύτά τά μηνύματα.

'Η συγκέντρωση στήν Πάντειο πρέπει νά κριθεΐ πολιτικά. Τά καταστατικά επιχειρήμα
τα, ιδιαίτερα όταν έκφράζονται άπό τά άτομα πού θέλουν μέν τήν κατάργηση τού κόμμα
τος άλλά φαίνεται όχι καί τού καταστατικού του, είναι τουλάχιστον άστεία. Ή  συγκέν
τρωση στήν Πάντειο, τήν όποια γνώριζε άπό τήι πρίν τό Εκτελεστικό Γ ραφείο τού ΚΚΕ έ- 
σωτερικού, μπορεί νά γίνει ή άπαρχή νέων διεργασιών γιά τήν συσπείρωση τών δυνάμεων 
τής κομμουνιστικής άνανέωσης άλλά καί άφετηρία γιά νά πειστούν όσο γίνεται περισσό
τεροι στό κόμμα ότι άλλος δρόμος άπό τό ξανασυγκροτηθεί τό ΚΚΕ εσωτερικού μ’ όλους 
πού τόσα χρόνια ήμασταν μαζί, δέν ύπάρχει. Τέλος, ή συγκέντρωση στήν Πάντειο ενέχει 
καί τόν κίνδυνο τής αύτοαναίρεσής της άν κριθεΐ μέ όρους ήρωισμοΰ, ή άν θεωρηθεί ή ά
παρχή μιας έκδικητικής τακτικής άπέναντι στή δημιουργία τού νέου κόμματος.
'Υπήρχε, όμως, καί μιά άλλη δραματική διαφορά άνάμεσα στίς δύο συσκέψεις.

Στή μία δ γραμματέας τού ΚΚΕ έσωτερικοΰ δήλωνε πώς όποιος δέν μπορεί νά έμπνευ- 
στεί γιά τό νέο κόμμα καί δέν μπορεί νά άνταποκριθεί στίς χρεώσεις πού έχει άναλάβει, 
τότε θά πρέπει νά τού δοθεί τρίμηνη άδεια.

Στήν Πάντειο, ένας κόσμος —πολύ πιό πάνω καί άπό τίς πιό αισιόδοξες προβλέψεις— 
δήλωνε μέ άγωνία τή διαθεσιμότητά του νά άγωνιστεί.
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Ill 4
Στή μιά σύσκεψη φάνηκε νά μοιράζονται άδειες άπουσίας. Στήν άλλη φάνηκε νά κατα

τίθενται νέες παρουσίες.
Δέν θά πρωτοτυπήσω λέγοντας δτι τά προβλήματα είναι απελπιστικά δύσκολα. Καί σέ 

καιρό κρίσης ύπάρχει έξαρση τού υποκειμενισμού. Ά π ’ όλους. Τό μόνο πού εύχομαι είναι 
τά παραπάνω σχόλια νά συνοψίζουν κάποιες τουλάχιστον πτυχές των δύο ιστορικών συ
σκέψεων πού είχαν ένα κοινό παρονομαστή — τό πείσμα. Τό οποίο, στή μιά από τίς συ
σκέψεις — καί σίγουρα όχι σ’ αύτήν τής Παντείου— φάνηκε νά πολλαπλασιάζει τά αδιέ
ξοδα.
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«'Ο Σίσυφος συμβολίζει τήν άνώτερη πίστη πού άρ- 
νιέται τούς θεούς καί Ανυψώνει τούς βράχους».

Ά λμπέρ  Καμύ.

J στρατηγική θέση πού κατείχε 
τό ΚΚΕ έσωτ. στην τοπογρα
φία τών έλληνικών πολιτικών 
δυνάμεων έδινε τή δυνατότη

τα στήν κομμουνιστική τάση —έντός 
καί έκτος ΚΚΕ εσωτερικού— νά δη
μιουργήσει ίσως τίς προϋποθέσεις γιά 
τήν άνανέωση τού έλληνικοϋ κομμου
νιστικού κινήματος. Έπέτρεπε καί δι
καιολογούσε αύτό τό στοίχημα. Στοί
χημα πού δέν παίζεται στό φορέα. ’Α
φορά πλέον άποκλειστικά τούς πρώ
ην, νΰν καί μελλοντικούς άνένταχτους 
άριστερούς — κομμουνιστές πού δέν 
βολεύονται στό νέο φορέα τής «Νέας 
Ελληνικής Άριστεράς». Αυτοί κα
λούνται νά άποδεχτοΰν ή όχι τήν εκ
κρεμότητα πού κληρονόμησαν άπό τό 
πάλαι ποτέ ΚΚΕ εσωτερικού. Θά άνα- 
λάβουν τό μαρτύριο τού Σισύφου;

Κανείς μέχρι τώρα δέν άνέλαβε ούτε 
πρόκειται νά άναλάβει έθελοντικά ένα 
τέτοιο μαρτύριο. Εκτός κι άν δέν 
πρόκειται γιά τό μαρτύριο τού Σισύ
φου. Εξάλλου, αυτός ό μύθος στηρί
ζει τό άλλοθι όσων παραιτούνται. 'Η 
καταδίκη τού Σισύφου σέ μιά χωρίς ό
φελος καί έλπίδα εργασία άντιστοιχεί 
—στή σημερινή πολιτική πραγματικότητα— 
μέ τίς προσπάθειες έκείνων πού στή 
θέση τής Ιδεολογίας χρησιμοποιούν 
ποικίλα ’ιδεολογήματα γιά νά άνοί- 
ξουν δήθεν νέους δρόμους «ύπέρβα-

Δεκαεννιά χρόνια μετά ά
πό τή διάσπαση τοΰ ιστορι
κού ΚΚΕ, τό ΚΚΕ εσωτερι
κού αποφάσισε νά μετακομί
σει άπό τόν τόπο τής ανανέ
ωσης τοΰ κομμουνιστικού 
κινήματος σέ άλλον «τόπο 
χλοερό»' έγκατέλειψε έτσι

■ονς, θεούς καί δαίμο- 
Τρόπος τοΰ λέγειν ότι 
«έγκατέλειψε» αύτό πού ου
δέποτε άνέλαβε πλήρως. Α 

πλώς έγκατέλειψε —διά τής 
διαλύσεώς του— τή θέση 
που τυπικά κατείχε στήν το
πογραφία τών πολιτικών δυ- 
νάμεων τής χώρας.

σης» τού άδιεξόδου, πού δέν είναι πα
ρά φαύλος κύκλος. 'Η σισύφεια προ
σπάθεια άφ’ ένός τούς χρησιμεύει γιά 
νά τήν επισείουν ώς φόβητρο σέ όσους 
έπιδιώκουν τήν οργάνωση τής ένύπαρ- 
κτης στόν καπιταλισμό Ιστορικής τά
σης τού κομμουνισμού καί άφ’ έτέρου 
τούς χαρακτηρίζει γιατί τελικά τήν ά- 
κολουθούν οί ίδιοι κατά γράμμα.

Ή  καταδίκη τού Σισύφου δέν μάς 
αφορά καί αύτό τό ερώτημα δέν μας 
τίθεται.

Τότε πρός τί ή άναφορά στόν Σίσυ
φο;

Γιά νά θυμίσουμε τήν «άνώτερη πί
στη» πού άρνιέται τήν ειμαρμένη. Γιά 
νά δείξουμε ότι ύπάρχει ή έλπίδα νά 
κυλήσει ό βράχος ώς τήν κορυφή τοΰ 
βουνού καί ίσως νά μήν ξαναπέσει. 
Γιά νά διερευνήσουμε αύτό τό έπίρρη- 
μα, πού συμπυκνώνει τή δυνατότητα 
άνασυγκρότησης τής κομμουνιστικής 
τάσης. Γιατί άπορρίπτει άφ’ ένός τή 
βεβαιότητα γιά τό μάταιο τής προσπά
θειας πού φέρνει τήν παραίτηση καί 
άφ’ έτέρου τή σιγουριά γιά τήν κατάρ
ρευση τοΰ καπιταλισμού πού φέρνει 
τόν έφησυχασμό καί τήν άκινησία τοΰ 
"άναμονισμοΰ” . Τό «ίσως» είναι ή κι
νητήρια δύναμη πού έννοηματώνει τή 
συμμετοχή στό στοίχημα. Συμμετοχή 
πού έχει νόημα άκριβώς όταν γίνεται 
μέ «άνώτερη πίστη».

Περισυλλογή, λοιπόν, καί μελέτη γιά 
νά καταλάβουμε κατ’ άρχήν τούς λό
γους τής άποτυχίας τοΰ ΚΚΕ έσωτερι- 
κοΰ. Γιά νά γνωρίσουμε πώς έγινε ή διά
σπαση, ποιά ήταν ή σχέση τής ηγετι
κής όμάδας μέ τά γεγονότα τοΰ 1968. 
Γιατί τό κόμμα πού ύποτίθεται ότι δη- 
μιουργήθηκε γιά νά άνανεώσει τό έλ-

Ένώ τό ΚΚΕ έσωτ. διαλύεται:
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
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ληνικό κομμουνιστικό κίνημα δέν έ
κοψε τόν ομφάλιο λώρο πού ιό συνέ
δεε μέ τή Σοβιετική "Ενωση ούτε καί 
μετά άπό τήν εισβολή των τάνκς στήν 
Τσεχοσλοβακία, γιατί δέν άσχολήθη- 
κε ποτέ πρωτογενώς μέ τόν γαλλικό 
Μάη, γιατί άργότερα δανείστηκε τά 
πιό ρεβιζιονιστικά καί ρεφορμιστικά 
στοιχεία άπό τό Ιταλικό κομμουνιστι
κό κόμμα χωρίς καμιά άλλη έπεξερ- 
γασία, γιατί δέν άντάμωσε ποτέ τήν 
έργατική τάξη καί γενικότερα τούς μι
σθωτούς, γιατί δέν κατάφερε νά κο
λυμπήσει στή θάλασσα τής άνανέω- 
σης, δπου καί ναυάγησε. Γιατί οί έν- 
τός καί έκτος ΚΚΕ έσωτερικοϋ άριστε- 
ροί κομμουνιστές τής άνανέωσης χά
σαμε τόν άγώνα τής «άναβάθμισής» 
του σέ Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμ
μα· άγώνα πού, άνεξάρτητα άπό τήν 
έκβασή του, είχαμε σωστά άποφασί- 
σει νά άναλάβουμε, γιατί παρ’ όλα αυ
τά δέν ήταν μέχρι πρότινος πεπρωμέ
νο νά διαλυθεί τό ΚΚΕ έσωτερικοϋ. 
Περισυλλογή καί μελέτη τής Ιστορίας 
τού ΚΚΕ έσωτερικοϋ, τής ιστορίας μας 
πού δέν έχει άκόμη γραφεί- γιά νά 
γνωρίσουμε, νά άναγνωρίσουμε, νά 
καταλάβουμε. Γιά νά στηρίζουμε τήν 
πίστη μας στήν Ιστορική τάση τού 
κομμουνισμού καί στή δυνατότητα ά
νανέωσης τού έλληνικού κομμουνιστι
κού κινήματος- μιά πίστη πού σήμερα 
είναι άπλώς άντίδοτο τής άγνοιας καί 
τής σύγχυσης στήν όποια βρισκόμα
στε καί πού σκορπά στό πρώτο φύση
μα.

"Ας μήν παρασυρθοΰμε όμως καί θε
ωρήσουμε ότι ό συνδυασμός τής πί
στης πού μάς άπέμεινε καί τής περι
συλλογής άρκεϊ γιά νά μάς φέρει στήν 
κατάσταση «άνώτερης πίστης» πού έν- 
νοηματώνει τό στοίχημα. Αύτό έξαρ- 
τάται καί άπό τίς πρακτικές σχέσεις 
πού θά άναπτύξουμε μέσα στούς ταξι
κούς άγώνες, στήν ταξική πάλη πού 
σήμερα διεξάγεται έν τή άπουσίμ μας. 
Χωρίς αύτό τό στήριγμα, ή «άνώτερη 
πίστη» είναι μιά ίδεαλιστική αύταπά- 
τη. "Ιδωμεν.

Οί θεοί καί οί δαίμονες

Στίς ’ιδεολογίες τού συρμού κατοικούν 
διάφοροι θεοί καί δαίμονες. Δέν πρό
κειται νά τούς παρουσιάσουμε σ’ αύτό 
τό σημείωμα ούτε κάν νά τούς άπαριθ- 
μήσουμε. Σημειώνουμε άπλώς τήν ά- 
νάγκη νά άντιμετωπίσουμε στό άμεσο 
μέλλον αύτούς τούς θεούς καί τούς 
δαίμονες. Νά σκεφτοΰμε, νά συζητή
σουμε, νά άντιπαρατεθοΰμε γιά όρους 
καί έννοιες όπως ό «δημοκρατικός συγ
κεντρωτισμός», ή «δικτατορία τού προ
λεταριάτου», ό «τρίτος δρόμος» γιά 
τό σοσιαλισμό, ή «αύτοδιαχείριση», ή 
«κοινωνία τών πολιτών», ή «έργατική 
τάξη» στόν σύγχρονο καπιταλισμό, τά 
«κοινωνικά» κινήματα καί λοιπά συ
ναφή. Νά μιλήσουμε γιά τό «ύποκεί- 
μενο» τής έπανάστασης, γιά τήν «τα-

ξική πάλη», γιά τό κράτος, γιά τήν έν
νοια τής πολιτικής. Νά προσπαθήσου
με νά συζητήσουμε γιά τό μέλλον. Νά 
μιλήσουμε γιά τήν έλληνική κοινωνία 
ειδικότερα. "Οχι όμως μέ τόν τρόπο 
πού γινόταν ώς σήμερα καί πού προ
φανώς θά γίνεται άν δέν έπέμβουμε. 
"Εναν τρόπο πού έχει ώς κύριο άποτέ- 
λεσμα τήν έπίταση τής σύγχυσης πού 
ύπάρχει στήν άγορά τών ’ιδεών, πού 
μεταμφιέζει τούς θεούς σέ δαίμονες 
καί τό άντίστροφο, πού άκολουθεί τό 
savoir faire καί άποφεύγει μετά μανίας 
τήν άντιπαράθεση: τήν κινητήρια δύ
ναμη πού ζωογονεί καί άνανεώνει τή 
σκέψη. "Εναν τρόπο πού άποκλείει τή 
συνάντηση τής θεωρίας —όποιας ύπάρ- 
χει— καί τής πράξης, πού άποκλείει 
αύτό άκριβώς γιά τό οποίο ύποτίθεται 
ότι πασχίζει: τήν ένότητα θεωρίας καί 
πράξης.

'Η «άνώτερη πίστη»

Αύτή σπανίζει σήμερα. Είναι άδύνατο 
νά προκόψει άπό μόνη της αύτές τίς 
στιγμές- γιατί αύτές οί στιγμές είναι 
κρίσιμες.

Ή  κρίση τού μαρξισμού καί τού παγ
κόσμιου έργατικοΰ κινήματος, πού ξέ
σπασε μέ τό 20ό συνέδριο τού ΚΚΣΕ 
καί άρχισε νά παίρνει διαστάσεις μέ 
τή σινοσοβιετική ρήξη, τόν γαλλικό 
Μάη τού 1968, τήν εισβολή τών τάνκς 
στήν Τσεχοσλοβακία τόν ίδιο χρόνο, 
τήν άποτυχία τής «Λαϊκής Ενότη
τας» στή Χιλή καί τή δολοφονία τού 
Άλιέντε, τίς έλπίδες καί τίς άπογοη- 
τεύσεις τού εύρωκομμουνισμοΰ, τήν 
έργατική έξέγερση στήν Πολωνία, τήν 
άπομόνωση τής «’Αλληλεγγύης» καί 
τήν έπιβολή τής δικτατορίας τού Για- 
ρουζέλσκι, τή στασιμότητα καί οπι
σθοχώρηση τών δυτικοευρωπαϊκών κομ
μουνιστικών κομμάτων, είναι σήμερα 
πιά τέτοιας μορφής καί έκτασης κρί
ση, πού ή άναφώνηση τού Άλτουσέρ 
«Ζήτω ή κρίση τού μαρξισμού» σπέρ
νει τώρα μάλλον έφιάλτες παρά έλπί
δες. Είμαστε βουτηγμένοι στό σκοτά
δι.

Ή  θεωρία, ή πολιτική, ή σχέση κόμ
ματος — κοινωνίας μάς διαφεύγουν. 
Κακομαθημένοι δέ όπως είμαστε νά 
προσβλέπουμε σέ ξένα δάνεια γιά νά 
καλύψουμε τίς θεωρητικοπρακτικές 
άνάγκες τού κινήματος στή χώρα 
μας, δέν βρισκόμαστε άπλώς σέ κρί
ση, άλλά σέ κρίσιμη κατάσταση. 
Φάρμακο αΰτής τής κατάστασης εί
ναι κατ’ άρχήν ή περισυλλογή' αύστη- 
ρά προσωπική πού γιά νά έχει άποτε- 
λέσματα πρέπει νά γίνει ομαδικά. Οί 
άπαντήσεις στίς άπορίες βρίσκονται 
μέσα στά ίδια τά γεγονότα- αύτά τά 
τραγικά γεγονότα πού άποκάλυψαν 
μέ τόν πιό άναμφισβήτητο τρόπο τή 
γενικευμένη κρίση τού μαρξισμού καί 
τού κομμουνιστικού κινήματος. Γεγο-
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νότα πού δέν συνδέονται μεταξύ τους 
καί μάλιστα μέ τόν τρόπο πού έπιχει- 
ροϋν νά τά συνδέσουν έκεϊνοι πού θέ
λουν σώνει καί καλά νά άποδείξουν ό
τι ή ιστορική τάση τού κομμουνισμού 
είναι ξεπερασμένη καί ότι ό καπιταλι
σμός θά ξεπερνά πάντοτε τίς άντκρά- 
σεις του (είτε γιατί ή άντίφαση 
κεφαλαίου-έργασίας στην έποχή τής 
γενικευμένης αύτοματοποίησης καί 
τής πληροφορικής είναι περιθωριακή 
καί άνευ σημασίας είτε γιατί ή έργατι- 
κή τάξη είναι «ένσωματωμένη» είτε 
γιατί έν πάση περιπτώσει ό καπιταλι
σμός τά βολεύει καί είμαστε χορτά
τοι).

ΟΙ αίτιες αύτών των γεγονότων είναι 
διαφορετικές καί σέ πολλές περιπτώ
σεις άσύμβατες. Χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα ό γαλλικός Μάης τού 1968 
καί ή εισβολή τών τάνκς στήν Τσε
χοσλοβακία τόν Αύγουστο τού ίδιου 
χρόνου. Γεγονότα όμως πού συνδέον
ται καί μεταξύ τους γιά άλλους λό
γους. Γεγονότα πού ή κατάληξή τους 
δέν ήταν μοιραίο νά είναι αύτή πού ή
ταν. Γεγονότα πού έδειξαν τήν άνε- 
πάρκεια τού κομμουνιστικού κινήμα
τος καί όχι τό ξεπέρασμά του. Γεγο
νότα πού μέ τήν άδιαφάνειά τους μάς 
έμποδίζουν σήμερα νά άνακαλύψουμε 
τούς λόγους αύτής τής άνεπάρκειας, 
νά έξηγήσουμε τίς ήττες μας, νά ένερ- 
γοποιήσουμε τήν ένύπαρκτη στόν κα
πιταλισμό κομμουνιστική τάση. Γεγο
νότα πού «θέτουν έπί τάπητος τήν ά- 
νάγκη τής ριζικής άναθεώρησης τής 
έννοιας τής πολιτικής» (βλίέπε «Προ- 
απαιτούμενα γιά μιά νέα πολιτική» 
τού ’Αγγέλου Έλεφάντη, Πολίτης, 
τεύχος 74 (2)).

Πόσες φορές έχουμε πράγματι σκε- 
φτεΐ καί πολύ περισσότερο συζητήσει 
γιά τήν ταμπέλα τής άνανέωσης «τρί
τος δρόμος» στό σοσιαλισμό; Εννοώ 
πόσες φορές τό έχουμε κάνει πολιτι
κά. ’Από τή σκοπιά τού πόσο προαι- 
θούμε ή όχι τήν ύπόθεση τού σοσιαλι
σμού καί τήν κάνουμε ύπόθεση τών 
μαζών. Έχουμε άναλογιστεΐ πόσα ά- 
νησυχητικά έρωτήματα δημιουργούμε 
στό εύρύτερο άκροατήριο όταν ώς 
κομμουνιστές —πού όμως, στό μετα
ξύ, δέν έχουμε καταφέρει νά συνδέ
σουμε τό παρελθόν μας μέ τό παρόν 
μας— καλούμε τίς μάζες νά μάς άκο- 
λουθήσουν στόν «τρίτο δρόμο» γιά τό 
σοσιαλισμό; ’Αμέσως διατυπώνεται τό 
έφιαλτικό έρώτημα: τί μάς έγγυάται ό
τι στό τέλος ό σοσιαλισμός τού «τρί
του δρόμου» δέν θά μάς όδηγήσει στά 
ίδια άποτελέσματα μέ τόν ύπάρχοντα 
«σοσιαλισμό»; Πέφτουμε έτσι στήν πα
γίδα τών έγγυήσεων, πού πρακτικά 
σημαίνει στήν παγίδα τών συνταγών 
γενικής χρήσεως γιά τό μέλλον. ’Ανά
γουμε έτσι τήν πραγματική κίνηση τής 
κοινωνίας, πού είναι μή άναγώγιμη, 
στήν κίνηση ένός βράχου ύπό τήν έπί- 
δραση τής βαρύτητας. ’Ανάγουμε έτσι

τήν ταξική πάλη στή μαθηματική φυ
σική.

'Η περιπέτεια τού παγκόσμιου έρ- 
γατικού κινήματος, ή άπομάκρυνση 
τού Στάλιν άπό τήν οκτωβριανή έπα- 
νάσταση καθώς καί οί μετέπειτα περι
πέτειες, τομές καί ρήγματα δέν είναι 
οί μοναδικές αίτιες τής κρίσιμης κα
τάστασης στήν όποια βρισκόμαστε. 
Ή  άδυναμία μας —ήθελημένη ή άθέ- 
λητη— νά έρμηνεύσουμε αυτήν τή 
δραματική ιστορία καί, πολύ περισ
σότερο, ή άδυναμία μας νά έξηγήσου
με τήν τραγωδία τού έλληνικοΰ κομ
μουνιστικού κινήματος τά τελευταία 
σαράντα χρόνια βρίσκονται πίσω άπό 
τή σημερινή κατάσταση. "Ας μήν ά- 
πορούμε γιατί οί μάζες δέν άκολούθη- 
σαν τόν «τρίτο δρόμο» γιά τό σοσιαλι
σμό. Γιατί ήταν ό δρόμος τών «κα
λών» κομμουνιστών, πού ίσως νά κα
τέληγε στό δρόμο τών «κακών» κομ
μουνιστών. "Αν δέν ξεπεραστεί αύτός 
ό δυϊσμός «καλών» καί «κακών» 
κομμουνιστών, άν δέν άνανεωθεϊ τό 
έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα μέ ό
λη τή σημασία τού όρου, θά συνεχί- 
σουμε νά σκιαμαχούμε μέ τίς αύταπά- 
τες μας.

Ή  παραπάνω άναφορά στόν «τρίτο 
δρόμο» δέν σημαίνει ότι ξεμπερδέψα
με μαζί του ή ότι ό «τρίτος δρόμος» έ
φαγε τά ψωμιά του καί δέν έχει τίποτε 
άλλο νά μάς προσφέρει. Τό άντίθετο 
ήθελα νά σημειώσω: τό χαντάκωμα 
πού μπορεί νά συμβεΐ στίς έπεξεργα-

σίες πού έγιναν τή δεκαετία τού ’70 άν 
συνεχίσουμε νά τίς χρησιμοποιούμε μ’ 
αύτόν τόν άπολιτικό καί γενικόλογο 
τρόπο. Ζητήματα στά όποια πρέπει νά 
έπανέλθουμε.

"Αλλες έννοιες πού χρησιμοποιήθη
καν άπολιτικά είναι ή «αυτοδιαχείρι
ση», ή «κοινωνία τών πολιτών», ή «έρ- 
γατική τάξη». Χρησιμοποιήθηκαν ώς 
έννοιες πασπαρτού, ώς πανάκεια. ’Α
ποστερήθηκαν έτσι κάθε άνατρεπτι- 
κής ουσίας άπό τήν κατ’ έπανάληψη 
άκριτη χρήση τους. Πώς είναι δυνατό 
νά τίς άναζωογονήσουμε, νά τίς κατα
στήσουμε Επαναστατικές Ιδέες, νά τίς 
κάνουμε νά λειτουργήσουν άνατρεπτικά 
μέσα στήν πάλη τών τάξεων; ’Ιδού έ
να άκόμη άμεσο καθήκον. "Οπως καί 
πολλά άλλα, ξεχασμένα καθήκοντα: ή 
άναμέτρησή μας μέ τό λενινισμό, τό 
ζαχαριαδισμό, τή «δικτατορία τού προ
λεταριάτου».

Ή  άναμέτρηση μέ όλα αύτά τά ζη
τήματα μέ πολιτικούς όρους, πού στή 
σημερινή συγκυρία σημαίνει μέ όρους 
ένεργοποίησης όλων όσοι είναι σήμε
ρα διατεθειμένοι νά άντισταθοΰν στίς 
σειρήνες τοΰ φορέα καί τής Ιδιώτευ- 
σης, είναι στήν ήμερήσια διάταξη.

"Ολες οί μορφές έπιτρέπονταν μό
νον μία έπιβάλλεται: ή οργανωμένη 
άναμέτρηση· ή συνεύρεσή μας μέ ό
ποιους τρόπους προκρίνουμε. Αύτό τό 
έλάχιστο στοίχημα μπορούμε νά τό 
διακινδυνεύσουμε.
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________________ Τής έποχής μας________________
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Ή  ΚΟΥΡΑΞΕΞΑΛΑ;

Έγώ μέ τόν ΝΝ γιά το «Κ»

τοΰ ’Αριστείδη Μπαλτα

αρά τά φαινόμενα, τό Κ δέν 
είναι άπλώς καί μόνον ένα ά- 
θώο γράμμα τοΰ έλληνικοΰ 
άλφαβήτου, έκεΐνο πού, γιά 

λόγους τούς όποιους άγνοώ, βρέθηκε 
στή δέκατη έκεΐ κατά σειρά θέση, θέ
ση πού διαιρεί τό άλφάβητο αύτό περί
που στή μέση. Ούτε αύτό έπιτελεϊ μό
νο τήν άθόρυβη λειτουργία τοΰ σχετι
κά αύτόνομου σημαίνοντος πού κατά 
καιρούς ή γλώσσα ζητάει άπό όλα 
λίγο-πολύ τά γράμματά της. Τό Κ δη
λαδή δέν μετατρέπει μόνο τό μέτρο σέ 
χιλιόμετρο καί τό γραμμάριο σέ κιλό 
οΰτε αύτό σημαίνει μόνο τό στοιχείο 
Κάλιο ή τήν άπόλυτη κλίμακα θερμο
κρασίας. Τό Κ είναι κάτι πολύ παρα
πάνω, είναι γράμμα κατ’ έξοχήν πολι
τικό. Κοινωνία καί καθεστώς, κοινω
νία καί κίνημα, κίνημα καί κόμμα, 
κόμμα καί κράτος, κράτος καί καθε
στώς καταθέτουν τό κοινό τους Κ γιά 
νά συγκροτηθεί τό σημασιολογικό πε
δίο πού ή δυνατότητα συμπλοκής 
τους μέ τό «καί» περι-γράφει. Καί κα
θώς ό σύνδεσμος «καί» δέν είναι τίπο
τε άλλο παρά αύτό τούτο τό γράμμα Κ 
—όπως όταν, άς πούμε, γράφουμε 
κ.τλ. ή κ.ά.— είναι τελικά τό Κ, μόνο 
καί γυμνό, πού γράφει τό άντίστοιχο 
περίγραμμα. Ποιό πεδίο περικλείει 
αύτό τό περίγραμμα; Μά είναι τό πε

δίο όπου άρθρώνεται τό άπέναντι, τό 
εναντίον, τό πρός καί τό σύμφωνα μέ, 
δηλαδή τό πεδίο πού ορίζει ή πρόθεση 
κατά. Είναι τό πεδίο όπου άρθρώνον- 
ται όλες οί σημασίες τής πολιτικής.

'Η κανονική κατανομή τοΰ Κέγγυά- 
ται τήν κοσμιότητα τοΰ πλαισίου τών 
πολιτικών άνταγωνισμών. "Οσο τό κά
θε κίνημα καί τό κάθε κόμμα άρκεΐται 
στό ένα Κ πού δικαιωματικά τοΰ άνή- 
κει, τό κράτος κατανοεί ότι τό καθε
στώς δέν κλυδωνίζεται καίρια οΰτε κιν
δυνεύει. Καθεστώς, κράτος, κόμματα 
καί κινήματα καταγράφονται τότε ά
πό κοινοΰ μεταξύ κομμάτων καί κα
λύπτονται άμοιβαΐα. Τό Κ όμως παύει 
νά είναι σταθεροποιητικό όσο πλεονά
ζει. Ό ταν, στίς άρχές τοΰ αιώνα μας, 
ένα καινούργιο κίνημα καί ένα και
νούργιο κόμμα οίκειοποιήθηκαν αύ- 
θαίρετα ένα έπιπλέον Κ διεκδικώντας 
μ’ αύτό τήν καινούργια κοινωνία πού 
τό ίδιο καλοΰσε, τό κράτος καί τά άλ
λα κόμματα καταταράχτηκαν καί τό 
καθεστώς κλονίστηκε. Μέ τήν κατα- 
στρατήγηση τής μέχρι τότε κανονικής 
κατανομής, τό έπιπλέον Κ διαίρεσε 
τήν έλληνική κοινωνία στά δυό, όπως 
περίπου διαιρεί καί τό έλληνικό άλφά
βητο. Τό πλεόνασμα τοΰ Κ έγινε έτσι 
κοινό σημαίνον γιά δύο ριζικά άλληλ- 1

λοαποκλειόμενες κατηγορίες σημαινο- 
μένων. Άπό τή μιά μεριά τό Κ τό κα
λό, τό Κ τών καταπιεσμένων: τό Κ 
κοινωνικό κίνημα, τό Κ καρδιά καί 
καθήκον, τό Κ καλλιέργεια καί καρ
ποφορία, τό Κ κοινότητα καί κοινο
κτημοσύνη. Άπό τήν άλλη μεριά τό Κ 
τό κακό, τό Κ τών κατεχόντων: τό Κ 
κλοπή, τό Κ καταστροφή, τό Κ κα
κούργημα, τό Κ καρκίνωμα, τό Κ κον
σερβοκούτι καί κατασκοπεία. Άπό τή 
μιά μεριά τό Κ καύχημα άπό τήν άλλη 
τό Κ κατάρα. Οί κομμουνιστές καί οί 
κουκουέδες.

"Οπως όμως πιά ξέρουμε καλά, κά
ποτε κατέπλευσε καί ή κρίση τοΰ έπι
πλέον Κ. Τό κόμμα πού τό κατείχε έγι
νε δύο καί τά κυκλοφοροΰντα Κ έγιναν 
τέσσερα. Καί άπό κεΐ καί πέρα, βέ
βαια, τίποτε δέν μπορούσε πιά νά 
κρατήσει μόνον έκεΐ τήν κατανομή. 
Τό έπιπλέον Κ διαχύθηκε καί πληθω- 
ρίστηκε τόσο ώστε νά τοΰ χρειάζεται 
νά καταφεύγει σέ άλλα γράμματα τοΰ 
άλφαβήτου (καί κατά προτίμηση στά 
άμέσως έπόμενά του) γιά νά διακρίνει 
κάθε φορά τή νέα του ταυτότητα άπό 
τήν παλιά καί γιά νά δικαιολογεί τή 
μεταπήδησή του. Ή  διάχυση αΰτή καί 
ό πληθωρισμός τοΰ έπιπλέον Κ δέν ή
ταν άναγκαστικά καταστροφικός γιά
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δσα τό Κ αύτό κατατέθηκε γιά νά κι
νήσει. Μέ δεδομένη τήν κρίση του, 
μπορεί νά φανταστεί κανείς τήν περί
πτωση δπου ή εύγενής άμιλλα άνάμε- 
σα στίς διάφορες δψεις τοϋ πληθωρι- 
σμένου πιά Κ θά μπορούσε, παρά τά 
δεκανίκια τών ξένων πρός αύτό πρό
σθετων διακριτικών, νά τό κάνει νά 
κατανοήσει καί νά κατανανικήσει τήν 
κρίση του καί νά άνακτήσει έκείνη 
τήν ένότητα μέ τόν έαυτό του πού θά 
τοϋ έπέτρεπε νά κατακτήσει τήν κο
σμογονία πού καλοΰσε. Ωστόσο, αύ
τό δέν έγινε. Οί πολλές έκδοχές τοϋ κ 
καταποντίστηκαν, καθεστώς καί κρά
τος κατάλαβαν καλά πώς τό έπιπλέον 
Κ δέν άποτελεί πιά κίνδυνο καί περί
που τό καλοδέχτηκαν. Κι άπό όλό- 
κληρο τό παλιό κραταιό καμάρι έμει
νε μόνο μιά έλάχιστη φλογίτσα νά 
κρατιέται μόλις καίουσα άπό τή συνε
χιζόμενη παρουσία έκείνου τοϋ κατα- 
πτοημένου καί κακομοίρικου πιά Κ 
πού κάποτε κατέδειξε τήν κρίση.

Ή  φλογίτσα αύτή είχε γιά κάποιο 
μικρό διάστημα κάποιαν άναλαμπή. 
Τό Κ τών καταλήψεων τοϋ ’79 (πού 
κατέγραψε, προφανώς, ό Κώστας) δχι 
μόνο κατήγγειλε τή συμπαιγνία τοϋ έ
πιπλέον Κ μέ τό σκέτο κ τοϋ κράτους 
καί τοϋ καθεστώτος, δχι μόνο κατέ- 
δειξε κατακάθαρα τήν κατάντια του 
κάνοντάς το κωμωδία καί καλαμπού
ρι —άς θυμηθοΰμε έκεινο τό ίσως κα
κόηχο άλλά δυστυχώς κυριολεκτικό 
«τό πολύ τό κάπα κάπα κάνει τό παιδί 
μαλάκα»— άλλά άκόμη, έστω πολύ 
προσωρινά καί πολύ έμμεσα, κατάφε- 
ρε νά καταστήσει ξανά έπίκαιρα αύ- 
τοϋ τοϋ έπιπλέον Κ τά καταχωνιασμέ
να σημαινόμενα. Τό άπλό Κ τών κατα
λήψεων διάβαζε τό έπιπλέον Κ ώς κα- 
πέλωμα καί ώς καταστολή· τό έπιπλέ
ον Κ διάβαζε τό κ τών καταλήψεων ώς 
κίνδυνο. Κι αύτή ή άνταγωνιστική Α
νάγνωση άνοιγε ξανά τήν προοπτική 
έκείνη τήν όποια κράτος καί καθε
στώς ύπάρχουν γιά νά καταπνίγουν.

'Ωστόσο ή άναλαμπή αύτή δέν κα
τέλυσε τελικά τίποτε. Ά ντ’ αύτοΰ, ή 
κατοπινή Ιστορία τοϋ Κ κυριολεκτικά 
κατέπληξε μέ τήν κατάληξή της. Πε
ρίπου στά καλά καθούμενα, ή φλογί
τσα πού άκόμα έκαιγε μέσα στό κα
ταφύγιο τοϋ «δικοϋ μας» έπιπλέον Κ 
καταγράφηκε ώς όριστικά σβηστή καί 
ή χρήση αύτοΰ τοϋ Κ κρίθηκε Αναχρο
νισμός καί άχρηστη πλέον κατάχρηση. 
Ό  κάποτε κοινός καημός γιά τήν κα
πηλεία τοϋ Κ άπό τό «άλλο ΚΚ» κα
τάντησε καβγάς γιά τό κόστος έτού- 
του τοϋ Κ, καβγάς πού τελικά όδηγή- 
θηκε στή γενική κατακραυγή κατά τοϋ 
Κ καί στήν τελεσίδικη καταδίκη του. 
Τό «κάτω τό Κ» κυριάρχησε καί τό ί
διο τό Κ σπρώχτηκε νά τρυπώσει μέσα 
στό ίδιο τό δικό του κύρος, τό ’κάνε 
κύρκος καί άκυρώθηκε. Κι δσο γι’ αύ- 
τούς πού δέν συναίνεσαν νά κατεβεί 
τό Κ, αύτοί καταπολεμήθηκαν κατάλ

ληλα καί έφτασαν νά καταδιώκονται 
κακήν κακώς σάν κακόπιστοι κουλτου
ριάρηδες πού κωλυσιεργούν γιατί κα- 
βάλησαν τό καλάμι.

Κι άπ’ δ,τι φαίνεται, ή κατάσταση έ
φτασε πιά σήμερα στήν κατακλείδα 
της. 'Η κυρίαρχη κατεύθυνση τών ί
διων τών κοινωνών τοϋ έπιπλέον Κ 
κατέληξε άπλή πλέον έκκληση πρός 
τούς ίδιους αύτούς πού τό καταδίκα
σαν άνέκκλητα νά τό καταδεχτούν 
καί νά τοϋ έπιτρέψουν τουλάχιστον νά 
συναναστραφεί τά δικά τους Αλλότρια 
γράμματα, δσα καί δποια καί άν είναι 
αύτά, δσο καί άν τό Κ πρόκειται νά 
καταποντιστέϊ μέσα στά ξένα σύμφωνα 
καί φωνήεντα. "Οπου βέβαια, μέ αύ- 
τήν τήν κατεύθυνση, τό Κ, άκόμα καί 
γι’ αύτούς πού τό καταφάσκουν, κιν
δυνεύει νά καταντήσει κόκκινο κου
ρέλι κόσκινο πού κυματίζει τοϋ κά- 
κου, σάν καλαμιά στόν κάμπο, χωρίς 
νά κατορθώνει νά καλέσει πλέον κα- 
νέναν. Τό Κ ώς κομμάτι κάποιων ά
γνωστόν του κεφαλαίων, δηλαδή τό Κ 
ώς κόσμημα μιας καταστατικής κα- 
κωνυμίας, δέν μπορεί παρά νά πάψει 
νά σημαίνει, έστω καί τόσο άχνά δσο 
τό κάνει τώρα, τά δσα αύτό άρχικά 
κατατέθηκε γιά νά κατακτήσει. "Ολα 
τά σημαινόμενά του αύτά θά καταρ- 
ρεύσουν τότε μέσα του καί τό Κ θά πα- 
ραμείνει έκθετο, άπλό κατάλοιπο, νά 
παραπέμπει αύτιστικά μόνο στόν έαυ
τό του. Τό έπιπλέον Κ θά μείνει γυμνό, 
κυκλικά αύτοαναφορικό, κύμβαλο ά- 
λαλάζον, σκέτο σημαίνον, τό Κ καθ’ 
έαυτό. ”Ας τό προσέξουν αύτό (άν μοΰ 
έπιτρέπεται ή «συμβουλή») οί σύντρο
φοι πού δίνουν δ,τι οί ίδιοι ονομάζουν 
(δχι τή μάχη τοϋ κομμουνισμοϋ άλλά) 
τή «μάχη τοϋ Κ».

'Ωστόσο, άνεξάρτητα άπό τή νομι
μότητα τής όποιας «συμβουλής», οί έ- 
πιπτώσεις της δέν μπορεί παρά νά εί
ναι έξαιρετικά περιορισμένες. Γιά σύν
θετους λόγους πού Ανάγονται στήν ί
δια τήν 'ιστορία αύτοΰ τοϋ Κ —δηλαδή 
στήν ιστορία μας— τά σημαινόμενά 
του έχουν άπό πολύ καιρό ένοχα ή ά- 
μήχανα (δηλαδή πάλι ένοχα) άπωθη- 
θεί καί τό μόνο πού —καταχρηστικά 
κι αύτό— έπιτρέπεται άκόμη νά μένει 
έκφράσιμο είναι ή έπιθυμία τοϋ Κ, ό 
πόθος γιά τό Κ καθ’ έαυτό. "Ετσι ή μά
χη πού σήμερα διεξάγεται άφορά πλέ
ον άποκλειστικά τήν τύχη ένός Κ κα
τάμονου καί άποκαμωμένου, συνιστά 
τό κύκνειο άσμα ένός Κ σέ κωματώδη 
πλέον κατάσταση. Καί ή κατρακύλα 
δέν σταματάει, βέβαια, έδώ. Καθώς ή 
ύστατη αύτή μίζερη μάχη γιά ένα Κ τε
λικά πρόσχημα είναι, κατά τά φαινό
μενα, ήδη καταδικασμένη, ή έσχατη 
κατάληξη δέν μπορεί παρΑ νά είναι ή 
όλοκληρωτική καταστολή άκόμη καί 
αύτής τής έπιθυμίας γιά νά ένα κ κα- 
τάξερο καί ή συνακόλουθη άπώθηση 
τοϋ ίδιου τοϋ Κ, άπώθηση πού θά τό 
κάνει τελικά κόμπο στό λαιμό καί ένα

άπό έκείνα τά μή άναγώγιμα γυμνά 
σημαίνοντα τά όποια συγκροτούν κα
τά τόν Λακάν (ό όποιος κάπου έχει κι 
αύτός καταχωνιασμένο τό Κ του) τόν 
έσώτατο πυρήνα τοϋ κάτω κόσμου τοϋ 
άσυνειδήτου.

Καί αύτό, δπως κατανοούμε όλοι, 
είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ή  κατακρή
μνιση τοϋ Κ σ’ αύτόν τόν κάτω κόσμο 
καταργεί τήν πολιτική συνθήκη πού έ
πέτρεπε τήν κριτική διεκδίκηση τής 
κοινωνίας πού τό Κ καταδεικνύει καί 
μάς γυρίζει πίσω στήν έποχή δπου ή 
κοινωνία αύτή δέν ήταν έπιστημονικά 
έρευνήσιμη κατεύθυνση καί πολιτικά 
κατορθωτός στόχος άλλά μόνον ού- 
τοπικό καί άσαφές δραμα, συλλογική 
έπιθυμία κινητήρια Αλλά άσυνείδητη 
πού δροΰσε τυφλά καί κατά τοΰτο ά- 
τελέσφορα καθώς παρέμενε κρυμμένη 
μέσα στά έγκατα τοϋ καταστατικού 
κοινωνικού σχίσματος. Ποιά δμως 
μπορεί νά είναι σήμερα ή προοπτική, 
ποιό τό πρόγραμμα καί ποιά ή πρότα
ση; Πώς νά μήν πισωγυρίσουμε στήν 
προϊστορία καί τί νά προσπαθήσουμε 
δταν τό πολιτικό παιχνίδι έχει πιά παι
χτεί, δπου τά περιθώρια τής δποιας 
πρακτικής ή καί πειθοΰς έχουν πλέον 
περισταλεί στό μή περαιτέρω; (Πα
ρένθεση: Κάποτε πρέπει νά καταπια
στούμε μέ τούς περίεργους κανόνες 
πού πλέκουν τό Κ μέ τό Π, τήν κατεύ
θυνση πρός μέ τήν πρόθεση κατά. Πι
θανόν έτσι νά κατανοήσουμε περισσό
τερα γιά τό πώς περι-γράφεται καί γιά 
τό πώς καταστρώνεται τό πεδίο πού 
καταλαμβάνει ή πολιτική. Κλείνει ή 
παρένθεση). Προφανώς ή παραπέρα 
κατανάλωση τοϋ Κ (ή καί τής πλοκής 
τοϋ Κ μέ τό Π) παράγει κακοφυΐες καί 
παραμορφώσεις καί καθοδηγεί στό 
πουθενά. 'Η «πολιτική» τοϋ Κ γιά τό Κ 
άποτελεί καββαλιστική προσευχή 
καί, στήν καλύτερη περίπτωση, κατα- 
νυκτικό πολυχρόνιο ένώ ή κατάχρηση 
τοϋ Κ καθ’ έαυτό καταντάει κεκεδι- 
σμός καί κορακίστικα πού κουφαί
νουν. Πρίν λοιπόν καταπλεύσει ό κο
ρεσμός, πρίν ή ίδια ή κοινωνία πού τό 
Κ καλεί καταποντιστεί κάτω άπό τόν 
καταιγισμό τοϋ Κ, πρίν τό Κ καταστεί 
κατάθλιψη καί καταναγκασμός, είναι 
καιρός τό κεφάλαιο νά καταλήξει, τό 
κατασκεύασμα τοϋ Κ καθ’ έαυτό νά 
κηδευτεί καί ή σελίδα έπιτέλους νά γυ
ρίσει.

ΠΠ (ή Πεζή Πραγματικότητα)

Περίπου πρίν άπό ένα χρόνο, τό πα
ρόν περιοδικό προσπαθούσε νά άντι- 
μετωπίσει τά μύρια δσα προβλήματά 
του καί νά έπιβιώσει μέσα στό ιδιότυ
πο περιθώριό του στηριζόμενο σ’ ένα 
σύνολο άπό παραδοχές τίς όποιες, 
κάκιστα καί άφελέστατα δπως άπο- 
δείχθηκε, έξελάμβανε ώς αύτονόητα
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πλέον δεδομένα. Μιά πρώτη τέτοια 
παραδοχή ήταν τό δτι τά καθεστώτα 
των άνατολικών κοινωνιών άποτε- 
λοΰν Ασυμφιλίωτο Αντίπαλο τής κομ
μουνιστικής προοπτικής τήν όποια τό 
περιοδικό αύτό δέν έπαψε ποτέ, μ’ ό
λους τούς τρόπους, νά διεκδικεΐ ρητά. 
Ή  διάκριση αότή συνιστούσε κατα
στατική άρχή του περιοδικού καί μά
λιστα αύτό σεμνύνεται νά πιστεύει ότι 
τό ίδιο συνέβαλε σημαντικά στήν άπο- 
σαφήνιση καί στήν έκλαΐκευσή της.
'Η δεύτερη παραδοχή ήταν τό ότι όλοι 
οί συνεργάτες καί οί περισσότεροι 
—τουλάχιστον— άναγνώστες τού πε
ριοδικού έχουν συλλάβει τήν παραπά
νω διάκριση, δέν συγχέουν πιά τούς 
δύο πόλους της καί έχουν κατανοήσει 
τόν ιδιαίτερο σύνθετο χαρακτήρα τού 
πολιτικού έγχειρήματος πού αυτή ή 
διάκριση συνεπάγεται. Μιλώ γιά πολι
τικό έγχείρημα ιδιαίτερα σύνθετο γιατί 
τά όσα άπαράδεκτα συμβαίνουν στίς 
άνατολικές κοινωνίες ύπήρξαν πάντο
τε χρυσή εύκαιρία καί πρόσχημα γιά 
τήν καταγγελία αύτής τούτης τής 
κομμουνιστικής προοπτικής. Καί ό
σοι άριστεροί δέν κάνουν τή διάκριση, 
κινδυνεύουν νά βρεθούνε μέ όποστηρι- 
κτές καί συμμάχους πού καθόλου δέν 
(θά όφειλαν νά) έπιθυμοΰν...

Μέ αύτή τή δεύτερη παραδοχή πι
στεύαμε άφελώς πώς είχαμε πλέον 
στερήσει άπό κάθε άριστερό ή φερό- 
μενο ώς άριστερό τό δικαίωμα νά ά- 
σκεί κριτική στό πολιτικό έγχείρημα 
πού έμείς προσπαθούσαμε νά όπηρε- 
τήσουμε στό όνομα τών όσων πράττει 
σήμερα τό ΚΚΕ ή τών όσων έγιναν καί 
γίνονται στή Σοβιετική "Ενωση.

Ή  τρίτη παραδοχή ήταν ότι όλοι 
καί πάλι οί συνεργάτες καί οί περισ
σότεροι τουλάχιστον άναγνώστες τού 
περιοδικού δέν ήταν πιά —άκόμη καί 
άν μερικοί άπό αυτούς ύπήρξαν 
κάποτε— νευρωτικά προσκολλημένοι 
σέ τούτο ή έκείνο τό σύμβολο ή άκρώ- 
νυμο. Ή  πολιτική ουσία δέν έγκειται 
στά σύμβολα καί στά άκρώνυμα όσο 
καί άν σύμβολα καί άκρώνυμα περι
κλείουν κι αύτά πάντοτε τή δική τους 
ούσία. Τό τί πρακτικά σήμαινε αύτή ή 
τρίτη παραδοχή φάνηκε, άνάμεσα σέ 
πλεΐστα όσα καί σημαντικότερα άλ
λα, άπό τό γεγονός ότι τό παρόν πε
ριοδικό πολέμησε μέν όσο μπόρεσε 
άλλά καί, έν τή ρύμη τής πολιτικής, 
άναγκάστηκε νά άποδεχθεΐ ώς έλασ- 
σον κακό τήν έκτρωματική έκείνη πα
ρένθεση μέ τήν όποια τό τέως ΚΚΕ (έ- 
σωτ.) έξέφρασε κάποτε είλικρινά τή 
σύγχυση στήν όποια τό άκόμη ΚΚΕ έ- 
σωτερικού έξακολουθει σήμερα (όχι 
είλικρινά) νά βρίσκεται όσον άφορά 
τή διάκριση πού προανέφερα.

Καί αίφνιδίως πέρυσι τό χειμώνα, 
χωρίς καθόλου νά τό περιμένουμε, ύ- 
ποχρεωθήκαμε μέ άπροσμέτρητη κατά
πληξη νά διαπιστώσουμε ότι όλες οί 
παραπάνω παραδοχές ήταν κάθε άλ

λο παρά αύτονόητες. "Ο,τι σιωπηρά 
καί άφελώς έκλαμβάναμε ώς τήν αυ
τονόητη βάση κάθε παραπέρα συζήτη
σης, έγινε μέσα σέ μιά στιγμή αύτό γιά 
τό όποιο καλούμαστε νά άπολογηθοΰ- 
με. Μέ τήν κάποια άπόσταση πού με
σολάβησε, άξίζει ίσως νά προσπαθή
σω νά διηγηθώ συνοπτικά τό γεγονός.

"Ολα ξεκίνησαν όταν φίλοι καί σύν
τροφοι άγαπητοί (καί μετρώ τίς λέ
ξεις) άποφάσισαν ξαφνικά νά άνακα- 
λύψουν ότι τά καθεστώτα τών άνατο
λικών κοινωνιών αύτοονομάζονται κομ
μουνιστικά καί νά μάς άπευθύνουν 
—μέ γνήσια άπορία λές καί μόλις εί
χαμε γνωριστεί— τό έρώτημα τής δι
κής μας χρήσης τού όρου. Καί πρίν 
προλάβουμε κάν νά συνέλθουμε άπό 
τήν κατάπληξή μας γιά νά άποπειρα- 
θοϋμε μιάν έστω καί βεβιασμένη ά- 
πάντηση έπί τής ουσίας —άλλωστε, 
πώς νά τό κάνουμε, φίλοι καί σύντρο
φοι ήταν αύτοί καί τό δικαιούνταν—, 
αυτοί έκδήλωσαν αύθωρεί τή δική 
τους κατάπληξη μέ τήν κατάπληξή 
μας, άποδίδοντας τό γεγονός ότι δέν 
άπαρνηθήκαμε διαμιάς, σπεύδοντας 
νά συμφωνήσουμε προκαταβολικά μα
ζί τους, όλα όσα, μαζί αύτοί κι έμείς, 
προσπαθούσαμε έπί τόσα χρόνια, σέ 
μιά διιστορικοΰ χαρακτήρα (άθέλητη 
Ισως) συνενοχή μέ τό ΚΚΕ καί μέ τή 
Σοβιετική "Ενωση καί σέ μιά άνιστο- 
ρική, ρητά ψυχαναγκαστική αότή, έμ
μονή καί προσήλωση σέ σύμβολα ξε
περασμένα καί πλέον άντιδραστικά 
καθ’ έαυτά. Καί τό παράξενο όσο καί 
φαινομενικά άσήμαντο αύτό έπεισό- 
διο ύπήρξε άρκετό γιά νά άναστατώ- 
σει τόν τόπο έν γένει καί γιά νά μάς 
μετατρέψει σχεδόν αότοστιγμεί άπό 
περιθωριακούς σέ περίοπτους, 

ι "Οσο καί άν τό ήθος τών συμφραζο- 
ί μένων κατά περίπτωση διέφερε, τήν ι- 
Ι δια άκριβώς έρώτηση έσπευσαν μέ ά-

νυπόκριτο ένθουσιασμό νά υιοθετή
σουν άμέσως καί οί διαπρύσιοι κήρυ- 
κες τής κάθετης ρήξης μέ τό κάθε κα
τεστημένο (μήν ξεχνάμε πώς καί τό 
ΠΑΣΟΚ έχει σημαντικά έπενδεδυμένα 
συμφέροντα στό Κ), καί οί κάθε λογής 
ρεαλιστές σύμμαχοι, καί οί άντίπαλοι 
πού πάσχουν γιά τό καλό μας, καί οί 
άνιδιοτελείς καί μετριοπαθείς ύπερα- 
σπιστές τού καλού τού τόπου έν γένει, 
καί οί έξ έπαγγέλματος έκφραστές 
τών μέσων όρων, δηλαδή έκεΐνοι πού 
φτιάχνουν οπαδούς γιά τούς άλλους 
κόβοντας όπου μπορούν τίς αιχμές. 
Μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα 
όλοι όσοι, μέσα καί έξω άπό τό άκόμη 
ΚΚΕ έσωτερικοΰ, είχαν άφελώς πιστέ
ψει ότι ή έπερώτηση τού κομμουνιστι
κού τους φρονήματος είχε πάψει νά ά- 
ποτελεί δικαιοδοσία άκόμη καί αύτής 
τής ’Ασφάλειας, βρέθηκαν έντελώς Α
προετοίμαστοι στό κέντρο μιάς δίνης 
μέ όλους τούς προβολείς τού κόσμου 
στραμμένους έπάνω τους. (Κυριολεκτώ: 
Ά π ’ ό,τι λέγεται, τόσο οί ’Ιταλοί όσο 
καί άλλοι σημαντικοί ξένοι σύντροφοι 
όχι μόνο παρακολούθησαν μέ άδιά- 
πτωτο ένδιαφέρον τίς έξελίξεις άλλά 
καί άναμείχθηκαν, όπωσδήποτε δια
κριτικά, σέ αύτό τούτο τό παιγνίδι). 
"Ετσι, μέ τίς πατρικές παραινέσεις νά 
συναγωνίζονται σέ πειστικότητα τίς κα- 
κοήθειες μιάς «κριτικής» έπί τού προ
σωπικού, όλοι καί όλα μάς ώθοΰσαν 
έπί μήνες νά κατανοήσουμε έπιτέλους 
τήν ιδιαιτέρως κολακευτική θέση 
στήν όποια φτάσαμε χωρίς νά τό έ
χουμε καταλάβει: τό μέλλον τού προ
οδευτικού κινήματος τοπικά καί διε
θνώς, οί έξελίξεις στήν ΕΟΚ (τών έρ- 
γαζομένων), ή τιμή τής πατρίδας, ή 
δόξα τού άθλητισμοΰ, τά ρώ τού έρω
τα (δέν είναι έτσι Λεωνίδα;) καί γενικά 
οί τύχες όλόκληρου αύτοΰ τού κόσμου 

I τού μικρού τού Μέγα κρέμονταν πιά
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κομμουνισμός ή κουραφέξαλα;

άπό τήν κλωστή μιας δικής μας ύπεύ- 
θυνης, έπιτέλους, κίνησης. Νά δηλώ
σουμε δημόσια ότι άπαρνούμαστε αυ
τό πού όλοι έσχιζαν τά ίμάτιά τους ότι 
άποτελεΐ μόνον τό άσήμαντό σημαί
νον Κ καί όχι, πρός θεού, τά άξιοσέβα- 
στα καί τόσο σημαντικά σημαινόμενά 
του στά όποια Ανεξαιρέτως όλοι έξα- 
κολουθούν, όπως πάντα, νά παραμέ
νουν προσηλωμένοι μέ τήν ίδια βαθιά 
πίστη καί τήν ίδια άμείωτη άφοσίωση. 
Καί γιά νά Αποδείξουν έν προκειμένω 
τήν καλοπιστία τους, παραχώρησαν εις 
έαυτούς καί άλλήλους γενναιόδωρα 
τό δικαίωμα όχι μόνο νά μήν άποκη- 
ρύξουμε μέ βδελυγμίας τό ευκλεές πα
ρελθόν άλλά καί νά συνεχίσουμε, έφό- 
σον τό έπιθυμοϋμε, νά δηλώνουμε 
μπροστά στόν καθρέφτη μας ότι πα
ραμένουμε άσυμβίβαστοι κομμουνιστές. 
Φτάνει νά μήν ύπάρχει άλλος στό δω
μάτιο.

Γιά νά μήν παρεξηγηθώ, όφείλω έδώ 
νά δηλώσω ότι δέν καταλογίζω στους 
πρωτοπόρους φίλους καί συντρόφους 
πού άνοιξαν τό ζήτημα τήν ευθύνη γιά 
τόν κουρνιαχτό πού έξαπολύθηκε. Ά ν  
κάπου μοϋ μένει ένα παράπονο, αυτό 
είναι τό ότι οί σύντροφοι καί φίλοι αυ
τοί δέν διαχώρισαν ποτέ τή θέση 
τους, έγγράφως καί πολιτικά, άπό τόν 
έσμό πού έσπευσε μέ τόσο ζήλο νά 
«συμμαχήσει» μαζί τους. Ξέρω ότι 
πολλές φορές καί μέ προσωπικό τους 
κόστος ιδιωτικά μάς ύπερασπίστηκαν 
άλλά φαίνεται πώς οί έπιταγές τής 
Πραγματικής Πολιτικής δέν έπέτρε- 
παν περισσότερα...

Καί ή συνέχεια ήταν αύτή πού προ
σπάθησα, πρίν άπό λίγες σελίδες, ύ- 
παινικτικά νά καταγράψω. Μέ άμηχα- 
νία στρατηγικής καί μέ τά λίγα όπλα 
πού μπορέσαμε όπως όπως νά μαζέψου
με, ή μάχη γιά τά όσα τό Κ σήμαινε 
δόθηκε σχετικά άξιοπρεπώς άλλά χά

θηκε. Οί ενδιαφερόμενοι τρίτοι δια
κριτικά άποσύρθηκαν, άφήνοντας έ
τσι τούς νικητές νά διαπραγματευθοϋν 
μόνοι μέ τούς νικημένους τίς παραπέ
ρα δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Μιά 
έκκρεμής άκόμη τέτοια λεπτομέρεια 
είναι καί ή τύχη τού Κ καθ’ έαυτό.

Κατά τά άλλα, τό περιοδικό Πολί
της παλινδρόμησε στήν παλιά περιο- 
δικότητά του καί όλοι έμείς, μετά άπό 
αυτήν τήν πρόσκαιρη παραμονή μας 
στό προσκήνιο, παλιννοστήσαμε περι- 
φρόντιδες στήν πεζή πραγματικότητα 
τού πολιτικού περιθωρίου.

Ποιό είναι τό δίδαγμα άπό ολόκλη
ρη αύτή τή θλιβερή ιστορία; Μά πρέ
πει νά είναι κανείς τυφλός τά τ’ ώτα 
τόν τε νοΰν τά τ’ όμματα (ή πιονιέρος 
τού Νέου Φορέα) γιά νά μή βλέπει σέ 
τί άκριβώς άπέβλεπε ή πληθώρα καί ή 
ποικιλία των μέσων πού έπιστρατεύ- 
θηκαν γιά τήν (αύτο)κατεδάφιση τού 
ΚΚΕ έσωτερικοΰ: Παρ’ όλα τά περι
σπούδαστα καί πολυμήχανα τεχνήματα 
πού άπό τό 1968 μέχρι τό 1986 παρή- 
γαγαν άκατάπαυστα οί πολύπειροι πρό
κριτοι αυτού τού κόμματος στήν προ- 
σπάθειά τους νά πείσουν τό πολίτευμα 
γιά τό άντίθετο (καί νά ποδηγετήσουν 
τό ποίμνιό τους), τό καταφρονεμένο έ- 
πιπλέον Κ, πού μέ κόπο έφερε άκόμα 
τό κόμμα αυτό, έξακολουθοΰσε, παρά 
ταΰτα, νά σημαίνει κίνδυνο. Γιά νά η
συχάσουμε έπιτέλους όλοι οριστικά, 
έπρεπε αύτό τό Κ νά έξαφανιστεί ολο
κληρωτικά άπό τήν πολιτική πιάτσα. 
Χωρίς τό στήριγμα πού παρείχε ή έ
στω καί άθλια πολιτική παρουσία τού 
ΚΚΕ έσωτερικοΰ, τό περιθώριο στό ό
ποιο περιερχόμαστε παύει νά είναι 
κάν πολιτικό. ’Εκεί ή ένασχόληση μέ 
όσα τό Κ σημαίνει γίνεται έξ Αντικειμέ
νου ύπόθεση αύστηρώς ιδιωτική, δη
λαδή τό έπιπλέον Κ διαβάζεται δημό
σια ώς κουραφέξαλα καί τό ΚΚ πού

δηλώνουμε ότι διεκδικοΰμε ώς καβά- 
λημα τού καλαμιού.

"Αν πράγματι αύτή είναι ή δεινή θέ
ση στήν όποια έχουμε πλέον περιέλθει 
(ή στήν όποια θά περιπέσουμε όριστι- 
κά μετά άπό λίγους μήνες), δηλαδή άν 
ή παράταξή μας έχει πιά πραγματικά 
περισταλεί στήν Αξιοπρέπεια τής προ
σωπικής στάσης τού καθενός άπό 
μάς, τότε κάθε «πολιτική πρόταση» 
πού θά παραγνωρίζει αύτήν τήν πραγ
ματικότητα σίγουρα συνιστά παραλογι- 
σμό. Παρά ταΰτα, ύπάρχει πάντα ένα 
πεδίο —τό οποίο, μέσα στήν τύρβη 
τής Πολιτικής, έχει πάψει ίσως νά εί
ναι προφανές— όπου τά περιθώρια 
τής παρέμβασής μας παραμένουν ά- 
περίσταλτα. Ή  ίδια ή κατά κράτος 
πολιτική μας ήττα μάς ώθεί νά ξανα- 
βροΰμε, νά έπαναβεβαιώσουμε καί νά 
έμβαθύνουμε αύτό πού, μέ τίς ποικί
λες πολιτικές ένασχολήσεις μας, κιν
δυνεύαμε νά παραβλάψουμε: Είναι ή 
άξιοπρέπεια τής προσωπικής στάσης 
αύτό πού συνιστά γιά μάς τή θεμελιώ
δη πολιτική άρετή, δηλαδή τό βάθρο 
όπου στηρίζει ό καθένας άπό έμάς τήν 
προσωπική συμμετοχή του στήν πολι
τική παιδεία μας καί στήν πολιτική 
προοπτική όπου προσβλέπουμε. Καί 
έδώ άκριβώς πιστεύω πώς βρίσκεται 
σήμερα τό προνομιακό πεδίο τής πα
ρέμβασής μας. Πρέπει νά άναδείξου- 
με τήν άξιοπρέπεια τής προσωπικής 
μας στάσης στό πολύτιμο πολιτικό 
μας κεφάλαιο, πρέπει νά μετατρέψου
με τήν πίκρα τής πολιτικής μας ήττας 
στήν περηφάνια τής προσωπικής έπι- 
λογής μας. Κι αύτό κατά κανέναν 
τρόπο δέν σημαίνει πολιτική παραίτη
ση. Μήν ξεχνάμε πώς στάση μπορεί 
νά σημαίνει έξέγερση, πώς ή έπανά- 
σταση έχει γιά ρίζα της τή στάση καί 
πώς ή σπίθα τήν οποία συνιστά μιά 
στάση μπορεί πάντα νά πυρπολήσει 
τήν πεδιάδα ολόκληρη.

Στό πεδίο όπου αύτό στό οποίο ό 
καθένας προσβλέπει τό περιμένει κατ’ 
άρχήν μόνο άπό τόν έαυτό του, τίποτε 
ποτέ δέν πάει χαμένο καί όλα γίνονται 
εύκολότερα. Ή  πορεία πού Ακολου
θήσαμε καί ή ίδια ή πολιτική μας ήττα 
γίνονται πείρα καί ή πείρα αύτή γίνε
ται πηγή ζωής πού θά μάς κάνει νά πι
στέψουμε ξανά στό πραγματοποιήσι
μο τής προοπτικής μας. ’Από έκεΐ θά 
μπορέσουμε άκόμη νά Αντλήσουμε τά 
όσα πολλά έχουμε νά πούμε, τά όσα 
πολλά έχουμε νΑ πράξουμε, τά όσα 
πολλά έχουμε νά προτείνουμε. 'Οπότε 
καί τό πέρας τής μέχρι σήμερα πο
ρείας θά γίνει μόνο προσωρινός σταθ
μός, δηλαδή Αφετηρία γιά ένα παρα
πέρα προχώρημα πού θά ξέρει πιά κα
λά άκριβώς πού πατάει. Μόνο πού δέν 
πρέπει νά προτρέξουμε. Τό πρώτο 
πληθυντικό είναι σήμερα πρόσωπο 
παράφωνο γιατί ή προσωπική άξιο- 
πρέπεια δέν ύπόκειται σέ προτροπές 
καί παραινέσεις. Τό πολιτικό περιεχό
μενο τής προσωπικής στάσης τού κα-
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Αριστείδης Μπαλτάς

θενός δέν θά προκόψει μέ τόν πειθα
ναγκασμό μιας όσοδήποτε πεφωτι
σμένης «πολιτικής πρότασης».

'Ωστόσο, γιά τόν καθένα άπό έμάς 
έξακολουθεΐ νά παραμένει ένα πρό
βλημα. Είναι φυσικό ή άβυσσος πού 
σήμερα φαίνεται ότι διαχωρίζει τήν 
πεζή πραγματικότητα πού διάγουμε ά
πό τήν πανανθρώπινη λευτεριά πού 
διεκδικοϋμε, νά δημιουργεί δέος. Ά 
πό τή μιά μεριά βρίκεται ή άπόλυτη 
πολιτική άνυπαρξία μας καί ή περι
στολή τής παράταξής μας στήν προ
σωπική στάση τού καθενός· άπό τήν 
άλλη μεριά μόλις φέγγει άχνά έκεΐνος 
ό όλότελα καινούργιος κόσμος τόν ό
ποιο μόνον έμείς βλέπουμε καί στόν ό
ποιο μόνον έμείς προσβλέπουμε ρητά. 
Καί είναι φυσικό νά φαντάζει γιά τούς 
άλους κομπασμός καί νά προκαλεί 
στόν καθένα μας ίλιγγο ό συστατικός 
γιά μάς ισχυρισμός μας ότι αυτός ό 
κόσμος είναι ό μόνος άντάξιός μας 
καί ό μόνος άξιος γιά νά ζήσουμε όχι 
μόνον έμείς άλλά καί όλοι έκείνοι πού 
δέν τόν βλέπουν, δέν τόν θέλουν, δέν 
τόν διεκδικοΰν ή καί τόν μάχονται. 
"Οταν μάλιστα όχι μόνο δέν πτοούμα- 
στε άπό τήν πολιτική μας ήττα άλλά 
έπιμένουμε, ένάντια σέ κάθε εύλογη ά- 
νάλυση καί ένάντια σέ κάθε λογική, ό
τι σήμερα ό καινούργιος αότός κό
σμος μπορεί νά κερδηθει γιατί είναι έ- 
πίκαιρος, τότε οί άλλοι δέν μπορεί πα
ρά νά περιφρονήσουν παγερά τόν ά- 
πελπιστικό παραλογισμό μας ένώ ό ί
λιγγος τού καθενός μας δέν μπορεί 
παρά νά γίνει μεγαλύτερος μπροστά 
στό βάρος τής άπόδειξης πού μόνον έ
μείς φέρουμε.

Στήν περίοδο πού περνάμε, τό τί λέ
νε οί άλλοι έλάχιστα ένδιαφέρει. Τό 
αίτούμενο είναι νά έπικεντρώσει ό κα
θένας μας τήν προσοχή του στήν προ
σωπική του στάση καί νά συγκροτή

σει, μέ τόν τρόπο πού κρίνει ό ίδιος 
πρόσφορο, τό πολιτικό περιεχόμενο 
τής άξιοπρέπειάς του. Μόνον έτσι θά 
μπορέσει νά κατανικηθέΐ ό ίλιγγος καί 
μόνον έτσι θά μπορέσει νά μετριαστεί 
τό δέος μπροστά στό έργο πού άναθέ- 
τει στόν καθένα άπό έμάς ή ίδια ή 
προσωπική του στάση. Καί άν όντως, 
όπως ισχυρίζομαι, ό πληθυντικός είναι 
έδώ παράταιρος, έγώ δηλώνω, μόνο 
γιά λογαριασμό μου πλέον, ότι βρήκα 
ένα άνέλπιστο στήριγμα στό παρά
δειγμα μιάς σκέψης ή όποια δέν άνα- 
φέρεται κατά κανέναν τρόπο στά όσα 
τό Κ πού λέγαμε πιό πρίν κατατέθηκε 
γιά νά καταδείξει καί γιά νά κατακτή
σει. Ή  σκέψη αότή δέν είναι σκέψη 
γιά τό Κ. Ούτε ύπέρ τού Κ ούτε περί τό 
Κ. Ή  πρόθεσή της είναι έντελώς δια
φορετική. 'Ωστόσο πρόκειται γιά μιά 
σκέψη ή όποια —όπως, βεβαίως, έγώ 
τή διαβάζω— άποπειράται, μέ μόνη 
τή δύναμη τής γυμνής θέλησής της, νά 
γεφυρώσει ένα βάραθρο άνάλογο μέ 
αυτό πού άντιμετωπίζουμε σήμερα καί 
νά πλάσει άπό τήν άρχή ολάκερο τόν 
κόσμο στόν όποιο ή ίδια προσβλέπει. 
Καί τό άποπειράται αύτό άντλώντας 
τά μέσα της άπό τήν ίδια τήν καχεκτι- 
κή, άπέραντα μοναχική ύπαρξη τού 
φορέα της. Πρόκειται γιά τή σκέψη 
τού ΝΝ.

ΝΝ ('Ο Νίτσε τού Νεχαμά)

'Ο ΝΝ θέτει —πρώτος καί μόνος 
αότός— τό έρώτημα τού πώς ό καθέ
νας γίνεται αύτό πού ό ίδιος είναι. Καί 
άπαντά δείχνοντας τόν έαυτό του καί 
έκθέτοντας τό πώς έγινε αυτός αύτό 
πού πάντοτε ήταν. Καί έγώ στηρίζομαι 
μέ συνέπεια στόν ΝΝ, παίρνω έρώτηση 
καί άπάντηση γι’ αύτό πού οί ίδιες θέ

λουν νά είναι —άπλό παράδειγμα πού 
μισεί τή μίμηση καί γελοιοποιεί τίς ά- 
πομιμήσεις, πρότυπο γιά κανέναν— καί 
διαβάζω γιά δικό μου λογαριασμό: Πώς 
μπορώ νά παρέμβω έγώ στή δική μου 
προσωπική στάση γιά νά γίνω αύτό 
πού ή στάση αότή μέ κάνει νά είμαι, 
πώς μπορώ νά προσδώσω στήν άξιο- 
πρέπεια αυτής τής στάσης τό δικό της 
πολιτικό περιεχόμενο.

Ποιος, λοιπόν, είμαι; Ό  ΝΝ μέ πεί
θει πώς δέν είμαι παρά τό σύνολο τών 
άποτελεσμάτων πού έχω, δηλαδή αύ- 
τών πού έπιφέρουν ή σκέψη καί ή δρά
ση μου, οί πράξεις μου καί ή συμπερι
φορά μου. Ή  ένότητά μου δέν είναι 
δεδομένη. Γίνομαι αύτός πού είμαι μό
νον όσο άναλαμβάνω τήν εύθύνη τών 
άποτελεσμάτων πού έχω, μόνον όσο 
τά άποτελέσματα αύτά —δηλαδή αύ
τός πού είμαι— είναι καί γίνονται αύτό 
πού θέλω. Γίνομαι αύτός πού είμαι μό
νον όσο τά άποτελέσματα πού έχω 
—αύτός πού είμαι— είναι καί γίνονται 
οί όψεις μιάς ένιαίας σκέψης καί μιάς 
ένιαίας δράσης, οί έκφάνσεις ένός έ- 
νιαίου τρόπου ζωής, τού τρόπου ζωής 
πού φτιάχνω άπό τόν έαυτό μου, μέ 
τόν έαυτό μου, γιά τόν έαυτό μου. Γί
νομαι αότός πού είμαι μόνον όσο είμαι 
καί γίνομαι τό ένιαΐο άποτέλεσμα μιάς 
ένιαίας θέλησης τής θέλησης πού Α
πορρέει άπό αύτό άκριβώς πού είμαι.

Ό  ΝΝ ξεκαθαρίζει άκόμη κάτι πού 
ήδη ύποπτευόμουν. "Οχι μόνο έγώ άλ
λά τό κάθε πράγμα στόν κόσμο αότόν 
είναι τό σύνολο τών άποτελεσμάτων 
πού αύτό έπιφέρει στά άλλα πράγμα
τα. Ό  κόσμος δέν είναι μιά στατική 
παράθεση άνεξάρτητων πραγμάτων άλ
λά μιά άέναα μεταβαλλόμενη συνάρ
θρωση άποτελεσμάτων. Καί αύτό ση
μαίνει ότι έγώ δέν είμαι ποτέ άπομο- 
νωμένος άπό τά άλλα πράγματα καί 
ότι αύτός πού είμαι —τό σύνολο τών 
άποτελεσμάτων πού έχω— δέν άφορά 
ποτέ μόνον έμένα. "Ετσι, γιά νά γίνω 
αότός πού είμαι πρέπει ό κόσμος όλος 
νά γίνει άντάξιός μου, πρέπει όλα τά 
πράγματα του κόσμου αότοϋ —τό σύ
νολο τών άμοιβαίων άποτελεσμάτων 
τους— νά άποκτήσουν τή συνοχή αό
τοϋ πού έγώ είμαι. Ή  θέλησή μου νά 
γίνω αύτός πού είμαι είναι θέληση ν’ 
άλλάξει όλόκληρος ό κόσμος γιά νά 
γίνει ικανός νά μέ δεχτεί.

Ή  περιστολή, λοιπόν, τής παράτα
ξής μας στήν άξιοπρέπεια τής προσω
πικής μας στάσης κατά κανέναν τρό
πο δέν συνεπάγεται τό άποτράβηγμά 
μας στή θαλπωρή τοϋ δήθεν αότόνο- 
μου έσωτερικοϋ κόσμου τοϋ καθενός 
μας. ’Ιδιωτικός κόσμος άσπιλος, ά- 
μόλυντος καί άγνός δέν ύπάρχει γιατί 
άκόμη κι αύτός πού φαίνεται έτσι ά- 
πλώς κρύβει τό γεγονός του, δηλαδή 
ότι είναι ό ίδιος άποτέλεσμα τών όσων 
έχουν συμβεΐ κι όσων συμβαίνουν έξω 
άπό αύτόν. 'Η ίδιώτευση, δηλαδή ό Α
σκητισμός πού προσπαθεί νά άποφύ-
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γει κάθε δοσοληψία μέ τήν περιρρέου- 
σα άθλιότητα, δέν είναι παρά στάση 
ηθικολόγο, τυφλά ύπεροπτική καί ά- 
πόλυτα στείρα, ή όποια ύποτάσσεται 
πλήρως σέ δ,τι ή ίδια ύποκρίνεται δτι 
άρνεΐται. Τέτοιες στάσεις καί τέτοιες 
έγωπάθειες δέν έχουν τίποτε νά κά
νουν μέ μάς, δέν έχουν τίποτε νά κά
νουν μ’ έμένα.

Ή  δική μας προσωπική στάση —ή 
δική μου— δέν είναι έγκλεισμός μέσα 
στόν άνύπαρκτο έσωτερικό μου κόσμο- 
είναι οξείδωση μέσα στή νοτιά τών άν- 
θρώπων. Δέν είναι άρνηση συμμετοχής- 
είναι προσπάθεια προσανατολισμένης 
δράσης στό κέντρο τών πραγμάτων. 
Δέν είναι περιστολή στά δσα πεζά λί
γα φαίνονται πώς φτιάχνουν τήν καθη- 
μερινότητά μου- είναι άνοιγμα στό πα
ρόν, στό παρελθόν καί στό μέλλον του 
κόσμου όλόκληρου. Καί καθώς πολιτι
κή είναι άκριβώς έκείνη ή δράση στό 
κέντρο τών πραγμάτων ή όποια συμ
πυκνώνει τή νοτιά τών άνθρώπων, τό 
άνοιγμα στόν κόσμο τό όποιο συνιστά 
ή προσωπική μου στάση είναι πράξη 
καί πρακτική ρητά πολιτική. "Ετσι, ό
ταν καλώ τόν έαυτό μου νά έπικεν- 
τρώσει τήν παρέμβασή του στήν ίδια 
αύτήν τήν προσωπική μου στάση καί 
νά άναλάβει τήν εύθύνη τής άξιοπρέ- 
πειάς της, δέν κάνω τίποτε άλλο παρά 
νά άναλαμβάνω ρητά τήν εύθύνη τής 
πολιτικής προοπτικής πού θά κάνει 
αύτή τή στάση δ,τι ή ίδια είναι. Καί ά- 
κόμα, καθώς ό τρόπος ζωής τόν όποιο 
αύτή ή στάση φτιάχνει κι αύτή ή προο
πτική ύποδεικνύει άπαιτεί έναν όλό- 
κληρο καινούργιο κόσμο γιά νά χωρέ- 
σει, ή παρέμβαση τήν όποια έπικαλοΰ- 
μαι άναλαμβάνει ρητά, μέ τήν ίδια τήν 
κίνηση πού τήν όρίζει καί μέ τόν δικό 
μου χαρακτηριστικό τρόπο, δηλαδή αύ- 
τόν τόν όποιο κανένας δέν μπορεί νά 
μου έπιβάλλει ή ύποβάλλει ν’ άλλάξω, 
καί τήν εύθύνη γιά τίς τύχες τού κό
σμου όλόκληρου.

'Η άνυπόφορη οίηση τήν όποια μέ 
περισσή εύκολία θά μού προσάψουν έ- 
δώ κόλακες έχθροί καί άσπονδοι φί
λοι μέ άφήνει άδιάφορο. Τούς χαρίζω 
τίς μετρημένες βλέψεις τους, τά άσή- 
μαντα δνειρά τους, τή δειλία τής αύ- 
ταρέσκειάς τους, τό ρεαλισμό τής πο
λιτικής τους. Τούς χαρίζω άκόμη τή 
φτηνή ειρωνεία —σήμερα πού είμαι ά- 
δύναμος, γιατί αύριο δέν θά διστάσουν 
νά έπιστρατεύσουν έντελώς άλλα μέ
σα— μέ τήν όποια θά σπεύσουν νά 
κρύψουν τόν τρόμο πού τούς προκα- 
λεΐ μιά θέληση πού δηλώνει καθαρά 
πώς δέν μετριέται μέ τά μέτρα τους. 
Οί μόνοι άντίπαλοι πού μέ ένδιαφέ- 
ρουν είναι οί άντάξιοί μου, αυτοί πού 
θά μπορέσουν νά μέ ύποχρεώσουν νά 
κάνω λάθη καί νά διδαχθώ άπό αύτά, 
αύτοί πού θά μέ καταστήσουν έτσι ’ι
σχυρότερο καί πιό άποτελεσματικό ά- 
πέναντί τους. Καί γιά συμμαχητές καί 
φίλους άναγνωρίζω μόνον αύτούς πού 
παρεμβαίνουν στή δική τους προσωπι

κή στάση καί άναλαμβάνουν, ενάντια 
σέ κάθε έκμαυλισμό, τήν εύθύνη τής 
δικής τους άξιοπρέπειας ώστε νά γί
νουν αύτοί πού οί ίδιοι είναι. ’Αναγνω
ρίζω αύτούς γιά συμμαχητές καί φί
λους —καί ξέρω πώς κι αύτοί μέ 
άναγνωρίζουν— έστω κι άν δέν άνή- 
κουν τυπικά σέ δ,τι ονόμασα παράτα
ξή μας. Κι αύτό γιατί ή παράταξή μας 
ποτέ δέν θά μπορέσει νά γίνει αύτή 
πού ή ίδια είναι άν δέν συγκροτηθεί ά
κριβώς άπό δλους αύτούς πού σήμερα 
στέκονται έτσι.

Μέ αύτόν τόν τρόπο ό ΝΝ μοϋ παρέ
χει τό πραγματικό περιεχόμενο τού 
άντιδογματισμοϋ μου, άλλά καί μέ 
κάνει νά συλλάβω καλύτερα τό χαρα
κτήρα τής δημοκρατίας πού διεκδι- 
κώ. Γιά νά γίνω αύτός πού είμαι πρέ
πει ολόκληρος ό κόσμος νά άλλάξει 
γιά νά γίνει Ικανός νά μέ δεχτεί. "Ο
μως δέν άπαιτώ άπό κανέναν νά άπο- 
δεχτεί άμαχητί τόν κόσμο αύτό καί νά 
γονατίσει μπροστά στήν άλήθεια πού 
εγώ φέρω. Γιά νά γίνω αύτός πού εί
μαι, μάχομαι ένάντια σ’ δλους τούς ά- 
νέμους άλλά χρησιμοποιώ μόνον τά 
μέσα πού δέν μέ κάνουν άλλον άπό 
αύτόν πού ό ίδιος είμαι. ΓΓ αύτό μισώ 
τούς οπαδούς, γι’ αύτό άρνοϋμαι νά 
κολακέψω γιά νά πείσω, γι’ αύτό ή 
δουλική ύποταγή ή έστω ό θαυμασμός 
τών άλλων έμένα μέ προσβάλλει καί
ρια. Ό  κόσμος πού χωράει ύποτελεΐς 
δέν είναι δικός μου. Έγώ άνοίγω μό
νος τόν δικό μου δρόμο, σφυρηλατώ 
τόν κόσμο μου καί σμιλεύω τόν έαυτό 
μου καλώντας στή γιορτή δπου μόνος 
έγώ τιμώ τόν έαυτό μου, μόνον δσους 
άντέχουν καί θέλουν νά δουν γιά που 
άκριβώς τραβάω. ’Από τούς άλλους 
ζητώ μόνο νά μού δείξουν τό δικό 
τους δρόμο. Καί ζητώντας το αύτό ά- 
ναζητώ συμμαχητές καί άντιπάλους 
άντάξιούς μου, τέτοιους πού ό καθέ

νας τους νά θέλει νά γίνει αύτός πού ό 
ίδιος είναι γιά νά άναμετρήσει τή θέ
λησή του καί τόν κόσμο του μέ τή δι
κή μου θέληση καί τόν δικό μου κό
σμο. Καί ούτε έδώ ούτε πουθενά δέν 
ύπακούω σέ δήθεν ύπερβατικά ηθικά 
προστάγματα. Περιφρονώ τήν ’Ηθική 
πού μέ πλήττει άφόρητα γιατί ή δική 
μου μεγαλοφροσύνη είναι μόνο έκφαν
ση τής άπόλυτης, τής κυριολεκτικής 
ίδιοτέλειάς μου. Ζητάω συμμαχητές 
καί άντιπάλους άντάξιούς μου γιατί 
μόνον αύτοί μπορούν νά μέ διδάξουν, 
μόνον αύτοί μπορούν νά κάνουν τά ό
πλα μου αιχμηρότερα, μόνον αύτοί 
μπορούν νά αυξήσουν τή άποτελεσμα- 
τικότητά μου. Ή  δημοκρατία πού 
διεκδικώ είναι τό καθεστώς έκεΐνο δ
που δλοι άνεξαιρέτως οί άνθρωποι θά 
είναι άντάξιοί μου. Είναι τό καθεστώς 
δπου ή κατάσταση τού είναι έχει άπο- 
δοθεί στό γίγνεσθαι, δηλαδή τό καθε
στώς έκείνο δπου ό καθένας είναι καί 
παραμένει αύτός πού ό ίδιος γίνεται. 
Ή  δημοκρατία πού διεκδικώ είναι ή 
δημοκρατία αύτών πού ό ΝΝ ονομάζει 
έλεύθερα πνεύματα. Είναι ή δημοκρα
τία αύτών πού έγώ ονομάζω κομμουνι
στές.

Αύτή ή δημοκρατία, ό κόσμος πού 
έγώ άπαιτώ γιά νά γίνω αύτός πού ό ί
διος είμαι καί ό μόνος κόσμος πού εί
ναι ικανός νά μέ δεχτεί δέν είναι άλ
λος άπό τόν κόσμο πού διεκδίκησε ά- 
τελέσφορα ή πρώτη χαραγμένη στήν 
πέτρα εύχή τού άνθρώπου, δπως δέν 
είναι άλλος άπό τόν κόσμο πού θά 
κερδίσει ή ύστατη, πρίν άπό τήν έλευ
σή του, έξέγερση τών κομμουνιστών. 
Ό  κόσμος αύτός είναι ό μόνος πού θά 
δικαιώσει δχι μόνον αύτήν τήν πρώτη 
εύχή καί αύτήν τήν ύστατη έξέγερση 
άλλά καί δλα δσα έγιναν στό μεταξύ, 
είναι ό μοναδικός κόσμος δπου δλα 
τά δνειρα θά λάβουν έπιτέλους έκδί-
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κηση. Κι αύτό σημαίνει δτι δέν μπορώ 
νά κατακτήσω αύτόν τόν κόσμο άν 
δέν μετρήσω τό τί είναι γιά μένα δι
καίωση, άν δέν άναμετρηθώ μέ τό Ιδιο 
τό δικό μου παρελθόν. Ό  ΝΝ διδάσκει 
πώς τό μέλλον καθ’ έαυτό είναι ένα 
παθητικό καί άμορφο κενό πού δέν ά- 
φορά τίποτε καί κανέναν. Τό μέλλον 
ένδιαφέρει μόνον γιατί αύτό μπορεί νά 
άλλάξει τό παρελθόν. Καί αύτό είναι 
τό τελευταίο καί κορυφαίο του μάθη
μα.

"Αν πραγματικά ό κόσμος είναι συ
νάρθρωση άποτελεσμάτων, άν ή συ
νάρθρωση είναι τέτοια πού τίποτε δέν 
μπορεί νά πειραχτεί χωρίς αύτός ν’ 
άλλάξει όλότελα, τότε τό κάθε πράγ
μα έγινε αύτό πού είναι μόνον έπειδή 
όλόκληρος ό κόσμος άκολούθησε αύ- 
τήν άκριβώς τήν πορεία πού άκολού
θησε καί καμιά άλλη, τότε καί έγώ έ
γινα αύτός πού είμαι μόνον έπειδή ο
λόκληρος ό κόσμος δούλεψε έπί γε
νεές γενεών γιά νά φτάσει στό άποτέ- 
λεσμα πού έγώ συνιστώ. 'Οπότε, γιά 
νά γίνω έγώ αύτός πού είμαι καί γιά νά 
κερδίσω έγώ τόν κόσμο πού έγώ διεκ- 
δικώ, είμαι ύποχρεωμένος νά πλάσω 
έγώ άκόμη καί τό δικό μου παρελθόν. 
Γιά νά γίνω αύτός πού είμαι, είμαι ύπο
χρεωμένος νά έντάξω όλα όσα έκανα 
καί τό σύνολο τών άποτελεσμάτων 
πού είχα σ’ αύτό πού τώρα γίνομαι, εί
μαι ύποχρεωμένος νά φτιάξω έκείνην 
τήν ένότητα μέ τόν έαυτό μου όπου οί 
πράξεις πού έξετέλεσα, οί σκέψεις 
πού έξέφρασα, ή δράση πού άνέπτυ- 
ξα, ή συμπεριφορά πού έξεδήλωσα νά 
άποκτήσουν τή συνοχή τού ένιαίου 
τρόπου ζωής πού μέ κάνει αύτόν πού 
είμαι, νά άποτελέσουν τίς άμοιβαία 
συνεπείς έκφάνσεις τής ένιαίας θέλη
σής μου. Γιά νά γίνω αύτός πού είμαι, 
έχω νά έντάξω αύτό πού ήμουνα σ’ αύ
τό πού γίνομαι γιατί είμαι. Γιά νά κερ
δίσω τό μέλλον μου πρέπει νά κατα
κτήσω τό παρελθόν μου.

Καί γιά νά κρίνω άν έγινα πραγματι
κά αύτός πού είμαι καί άν ό κόσμος 
πού κατέκτησα είναι αύτός πού μπο
ρεί πραγματικά νά μέ δεχτεί, ό ΝΝ μέ 
τοποθετεί, ριγώντας καί ό ίδιος άπό 
δέος, μπροστά στό άκρότατο όριο τής 
έσχάτης εύθύνης καί μου άπευθύνει τό 
φρικτό καί μεγαλειώδες έκείνο έρώτη- 
μα πού άποτελεΐ τό άπόλυτο κριτήριο 
τής ύπέρτατης δικαίωσης: Δέχομαι νά 
περάσω ξανά μέσα άπό άνεξαιρέτως 
όλα όσα πέρασα, νά ζήσω ξανά τά ί
δια άκριβώς πού έζησα, κι αύτό όχι 
μονάχα μιά φορά άλλά πάλι καί πάλι 
καί πάλι ώς τό άπειρο, προκειμένου 
νά φτάσω ξανά, άλλά καί νά φτάνω 
πάλι καί πάλι καί πάλι γιά πάντα, έκεί 
άκριβώς όπου έφτασα; "Οχι μόνον αύ
τός πού έγώ έγινα άλλά καί ή άναπνοή 
του κόσμου όλόκληρου κρέμεται άπό 
τήν άπάντησή μου. Γιατί έγώ καί τό έ
κεί όπου έγώ έφτασα είναι άποτέλε- 
σμα τής πορείας του κόσμου. Κι άν ή 
πορεία αύτή διέφερε άκόμη καί στό έ-

λάχιστο, άλλος θά ’μουν έγώ καί άλ
λου θά είχα φτάσει. Δεχόμενος τό έ- 
ρώτημα κάνω αύτό πού έγώ έγινα μέ
τρο τού κόσμου καί μόνος έγώ άποφα- 
σίζω καί άποφαίνομαι άν, μέ μόνο μέ
τρο αύτό, όλα όσα έγιναν καί όσα μέλ
λουν άκόμη νά συμβοϋν άξιζε νά γί
νουν. 'Ο ΝΝ μέ ρωτάει: Προκειμένου 
νά γίνω έγώ αύτός πού είμαι καί νά εί
μαι πιά αύτός πού γίνομαι, δέχομαι νά 
γυρίσει ξανά όλόκληρος ό κόσμος γιά 
νά διαβεί καί πάλι τόν ίδιο άκριβώς 
δρόμο, νά έπιστρέψουν όλα γιά νά γί
νουν ξανά άκριβώς όπως έγιναν; Καί 
αύτό όχι μονάχα μιά φορά άλλά πάλι 
καί πάλι καί πάλι ώς τό άπειρο;

Δέχομαι έγώ νά διεξαχθούν ξανά ό
λοι οί πόλεμοι, νά ένσκήψουν ξανά ό
λοι οί λιμοί, νά καταπνίγουν ξανά ό
λες οί έξεγέρσεις, νά διαπραχθούν ξα
νά όλα τά έγκλήματα, νά τσαλαπατη- 
θοϋν ξανά όλες οί εύαισθησίες; Κι αύ
τό πάλι καί πάλι καί ξανά καί ξανά, 
φορές άπειρες; Καί άν τό θλιβερό σαρ
κίο μου δέν λυγίσει μπροστά στό βά
ρος τής άπροσμέτρητης εύθύνης, καί 
άν άπαντήσω άδίστακτα πώς ναί, δέ
χομαι, γιατί άξιον έστί τό τίμημα, τότε 
ό ήλιος θά γυρίσει γιά νά φωτίσει μέ τό 
νόημά τους όλα όσα έγιναν καί όσα 
μέλλουν άκόμη νά συμβούν, τότε τό 
παρελθόν τού κόσμου θά άλλάξει για
τί θά ’χει δικαιωθεί, τότε ή νίκη τών 
κομμουνιστών θά φτιάξει τήν άλήθεια 
τού κόσμου.

"Ως έκεί καί σέ τίποτε λιγότερο κα
λώ τή δική μου παρέμβαση πάνω στήν 
ίδια τήν προσωπική μου στάση νά 
φτάσει, έτσι ζητώ νά συγκροτήσω τό 
πολιτικό περιεχόμενο τής άξιοπρέ- 
πειας αύτής τής στάσης. Ξέρω πώς έ
τσι σηκώνω μόνος τίς τύχες τού κό
σμου όλόκληρου, ξέρω πώς έτσι Ανα
λαμβάνω μόνος έγώ, μέ μόνο μέτρο 
αύτό πού ό ίδιος είμαι, νά δικαιώσω 
καί τήν πρώτη χαραγμένη στήν πέτρα 
εύχή τού άνθρώπου καί τήν ύστατη έ- 
ξέγερση τών κομμουνιστών καί όλα ό
σα έγιναν καί θά γίνουν στό μεταξύ. 
Αύτό είναι τό τίμημα γιά νά γίνω έγώ 
αύτός πού είμαι, αύτό είναι τό τίμημα 
πού καλείται ό καθένας άπό μάς νά 
πληρώσει γιά νά γεφυρώσει τήν άβυσ
σο πού χωρίζει σήμερα τήν πολιτική 
άνυπαρξία τής παράταξής μας άπό 
αύτό τό όποίο ή παράταξη αύτή είναι, 
καί είναι γιατί μπορεί, καί μπορεί γιατί 
ό καθένας θέλει, νά γίνει. Καί άν ό κα
θένας μας άναλάβει, μέ τόν άπαρά- 
γραπτο δικό του προσωπικό τρόπο, 
τήν εύθύνη τής δικής του άξιοπρέ- 
πειας, τότε δέν ύπάρχει έμπόδιο πού 
μπορεί νά σταθεί μπροστά μας. Ή  θε
ωρία καί ή πρακτική μας, οί προτά
σεις καί ή δράση μας θά γίνουν άντά- 
ξιές μας, θά γίνουν τά άνίκητά μας ό
πλα. Γινόμενοι αύτοί πού είμαστε δέν 
έχουμε να χάσουμε παρά τίς άλυσίδες 
πού μάς κάνουν άλλους. Καί κερδί
ζουμε όλόκληρο έναν κόσμο: τόν ίδιο 
τόν έαυτό μας μέσα σ’ έναν κόσμο

πού είναι ό μόνος άντάξιός μας, ό μό
νος Ικανός νά μάς δεχτεί.

ΥΥ ('Υπογραφή καί 'Υστερόγραφο)

Τό κάθε κείμενο —όπως καί τό κά
θε πράγμα— είναι τό σύνολο τών άπο
τελεσμάτων πού αύτό έχει. Άποτελε
σμάτων όχι μόνο σ’ αύτόν πού τό δια
βάζει άλλά καί σ’ αύτόν πού τό έγρα
ψε, γιατί είναι αύτός ό πρώτος Ανα
γνώστης. "Οπου, βέβαια, καθώς τίποτε 
δέν λέει ότι ή πρώτη άνάγνωση είναι, 
μέ όποιο κριτήριο, κατ’ άνάγκην ή 
καλύτερη, τό προνόμιο πού αύτή συνι- 
στά είναι ένα μόνο τυπικό προνόμιο 
χωρίς καμιά ούσία. Μέ αύτήν τήν έν
νοια, ή ύπογραφή δέν είναι οργανικό 
μέρος κανενός κειμένου καί τίς περισ
σότερες φορές ή ύπαρξή της βλάπτει 
άντί νά ώφελεί τήν άνάγνωση γιατί ύ- 
ποχρεώνει τόν κάθε άναγνώστη νά συμ- 
περιλάβει έκεί όλα όσα γνωρίζει γιά τό 
συγγραφέα, δηλαδή πράγματα πού όχι 
μόνον μπορεί νά μήν έχουν καμιά σχέ
ση μέ τό κείμενο άλλά καί νά τό άντι- 
στρατεύονται άποφασιστικά. "Ισως ά
κόμη καί ό πολιτισμός μας όλόκλη
ρος νά ήταν πλουσιότερος άν όλα άνε
ξαιρέτως τά κείμενα έμεναν γιά πάντα 
άνυπόγραφα. Καί τό κείμενο πού προη
γείται είναι κατ’ έξοχήν κείμενο πού 
δέν έπιδέχεται ύπογραφή. Τό έγώ πού 
κυκλοφορεί στίς σελίδες του είναι ένα 
άδειο κέλυφος, ένα καλούπι, τό όποίο 
ό κάθε άναγνώστης (καί ό πρώτος έπί- 
σης, βέβαια) καλείται νά γεμίσει μέ 
τόν δικό του Απαράγραπτα προσωπικό 
τρόπο. Τό κείμενο αύτό —περισσότερο 
ίσως άπό άλλα— καλεΐ τόν κάθε άνα
γνώστη του νά ύπογράψει αύτός τό 
κείμενο μέ όσα καί όποια άποτελέ- 
σματα ή άνάγνωσή του θά τού έπιφέ- 
ρει. 'Ωστόσο, μέσα στό καθεστώς τών 
πολλαπλών καί άσφυκτικών έλέγχων 
όπου όλοι ζοΰμε, ή άνωνυμία τών κει
μένων κρίνεται άκρως έπικίνδυνη καί 
άπαγορεύεται ρητά. Ό  καθένας έγκα- 
λείται νά άναλάβει τήν εύθύνη τής ύ- 
πογραφής τών κειμένων πού γράφει. 
Νομικού χαρακτήρα εύθύνη άπέναντι 
στούς ποικίλους κώδικες πού προσ
διορίζουν τή ζωή μας, εύθύνη άπέναντι 
στόν εισαγγελέα καί στό δικαστή, εύ
θύνη, γιατί όχι, καί άπέναντι στόν ά- 
στυνόμο. Άλλά καί εύθύνη άλλης (ή 
παρεμφερούς;) τάξης άπέναντι στή 
βιογραφική συνέχεια καί συνέπεια τού 
πρώτου άναγνώστη καί ύπογράφοντος. 
"Εστω λοιπόν μιας καί είναι έτσι. Καί 
άς γράψω καί έγώ κάτω άπό τό κείμε
νο πού προηγείται όλογράφως τό όνο
μά μου «Αριστείδης Μπαλτας» κι άς 
άποκαλύψω έδώ τελειώνοντας τά πλή
ρη στοιχεία τού ΝΝ πού μοΰ συμπαρα
στάθηκε. 'Ο ΝΝ είναι ένα βιβλίο, τό 
Alexander Nehamas, Nietzsche, Life as 
Literature, Harvard University Press,
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Πέρα άπό τήν κρισεολογία:
μιά αναγκαία καί έπίκαιρη συζήτηση

]ΓΙΑ Τ Η Ν  ΚΡΙΣΗ
του Λάκη Δεδουσόπουλου

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Τά τελευταία χρόνια όλοι μιλάμε 
γιά τήν κρίση, τήν οικονομική κρίση. 
Αύτή ή γενικευμένη «κρισεολογία» έ- 
λάχιστα έχει συμβάλει στην κατανόη
ση των προβλημάτων, πολύ δέ περισ
σότερο στή διατύπωση συγκεκριμέ
νων πολιτικών προτάσεων γιά τήν ό- 
πέρβαση τής κρίσης. Καί τούτο γιατί ή 
άντιμετώπιση είναι συνήθως περιγρα
φική. Ή  «κρίση» άναλύεται μέ όρους 
άποτελεσμάτων, φαινομένων πού γί
νονται έμπειρικά άντιληπτά καί στα
τιστικά μετρήσιμα. Θεωρούμε ώς κρί
ση τόν πληθωρισμό, τήν αΰξανόμενη 
άνεργία, τήν αύξηση τών δημόσιων 
έλλειμμάτων καί τού έξωτερικοΰ χρέ
ους, τή στασιμότητα τής παραγωγής, 
τή μείωση τών έπενδύσεων, τήν ορατή 
πλέον προοπτική τής άποβιομηχάνι- 
σης μιάς κοινωνίας πού δέν έγινε ποτέ 
βιομηχανική. Ή  κρίση περιγράφεται, 
όμως έξακολουθοϋμε νά άγνοοΰμε τί 
είναι αύτή ή κρίση. Ποιές κοινωνικές 
δυναμικές τή δημιουργούν καί ποιοι 
μηχανισμοί τήν άναπαράγουν. Μιλά
με γιά «κρίση» χωρίς νά άναφέρουμε 
τί είναι σέ κρίση. Άγνοοΰμε τά ιδιαίτε
ρα χαρακτηριστικά της, τά στοιχεία 
της σέ σχέση μέ τήν κοινωνία μας. 
Καί φυσικά άγνοοΰμε τίς άναγκαΐες 
προϋποθέσεις πού Απαιτούνται γιά νά 
τήν ύπερβοΰμε.

2. Δέν είναι τυχαίο ότι καί ή παραδο
σιακή οικονομική θεωρία καί στή νεο
κλασική της καί στήν κεϋνσιανή (ή 
μετακεΰνσιανή) έκδοχή της δείχνει 
τραγικά άμήχανη μπροστά στήν κρί
ση. "Ολο τό σύστημα μέτρων τού 
κεϋνσιανοΰ όπλοστασίου πού στηριζό
ταν στήν άπλουστευτική θεώρηση τής 
«έθνικής οικονομίας» άποδεικνύεται 
άνεπαρκές. Ή  παραδοσιακή οικονο
μική θεωρία έμφανίζεται πλέον μέ σα
φήνεια ώς αύτό πού πάντοτε ήταν: ή ι
δεολογική θεμελίωση ένός συνταγο
λογίου μέτρων διαχείρισης — καί όχι 
όργανο γιά τήν κατανόηση τών οικο
νομικών μηχανισμών μιάς πολύπλο

κης πραγματικότητας. Ή  έπανάκαμ- 
ψη τού νεοφιλελευθερισμού ύπογραμ- 
μίζει άκριβώς τήν προϊούσα άνεπάρ- 
κεια τής διαχείρισης τής οικονομικής 
κρίσης διά τών παραδοσιακών κρατι
κών πολιτικών.

3. Κρίση οικονομική — κρίση τής οι
κονομικής θεωρίας. Είναι βέβαιο ότι 
στή· δεκαετία τού 1980 ούτε οϊ προτε
ραιότητες ούτε τά μέσα οικονομικής 
πολιτικής μπορούν νά άντιγράφουν ά- 
πό τήν περίοδο τής ευημερίας τού 
1960. Καί ό τεχνοκρατισμός καί 
«πραγματισμός» τών οικονομολόγων 
άδυνατει νά προσφέρει τίς άναγκαιες 
«συνταγές». Περιορίζεται νά άναμα- 
σά τίς Ιδέες τού Άνταμ Σμίθ, νά έκ- 
θειάζει τήν άποτελεσματικότητα τού 
μηχανισμού τών τιμών, νά κρύβει τή 
θεωρητική γύμνια καί τόν προϊόντα ά- 
μοραλισμό πίσω άπό κουρέλια καί 
φαντασιώσεις. Μέ τή στροφή του στό 
νεοφιλελευθερισμό ό οικονομολόγος 
θεωρητικοποιεί τήν άνικανότητά του 
νά διαχειριστεί τήν κρίση. Αύτός ό 
κατ’ έξοχήν «κρατικός» διανοούμε
νος τής μεταπολεμικής περιόδου αύ- 
τοαναιρεΐται καί κηρύσσεται ύπέρ τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

4. Ούτε όμως καί ό «ορθόδοξος» μαρ
ξισμός τών κρατικών Άκαδημιών καί 
τών έγχειριδίων, έγκλωβισμένος στό
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δίπτυχο του οίκονομισμοϋ-κρατισμού, 
μπορεί νά προσφέρει μιά έναλλακτική 
πολιτική προοπτική. Σήμερα, ή ’Αρι
στερά πρέπει νά άπορρίψει τίς άπρο- 
κάλυπτες ή συγκαλυμμένες νεοφιλε
λεύθερες δοξασίες, τίς σχηματοποιή
σεις του παρωχημένου «μαρξισμού» 
τής ’Ανατολής, ή τίς καταδικασμένες 
προσπάθειες άναβίωσης τού Κράτους 
Ευημερίας των σοσιαλδημοκρατών. Εί
ναι άνάγκη νά οξύνει τίς παρεμβάσεις 
της, νά έμπλουτίσει τίς άναλύσεις της, 
νά βρει καί νά έπιβεβαιώσει τίς κοινω
νικές άναφορές της.

5. Στή χώρα μας, ή άνανεωτική ’Αρι
στερά έχει τουλάχιστον τό προνόμιο 
νά προβληματίζεται. Διατείνεται ότι 
έχει άπορρίψει τό δογματισμό, άλλά 
συχνά παραδέρνει άνάμεσα σέ μιά ά- 
μυντική πολιτική καί σέ μιά πολιτική 
«έκσυγχρονισμού». Συχνά διαφαίνεται 
ή τάση νά άναδειχθεΐ σέ «υπεύθυνο» 
σύμβουλο τής κυβερνητικής πολιτικής. 
Ή  ’Αριστερά βιώνει τήν κρίση, άλλά 
μοιάζει άπρόθυμη νά τήν κατανοήσει. 
’Απρόθυμη νά άρθρώσει μιά συνολική 
άριστερή πρόταση, νά άρθρώσει τόν 
άριστερό, τόν άνατρεπτικό λόγο. 'Η 
’Αριστερά είναι ’Αριστερά όχι έπειδή 
νοιάζεται νά βγάλει τήν «κοινωνία» 
χωρίς άμυχές άπό τήν κρίση της, άλ
λά άκριβώς έπειδή άποβλέπει στό με
τασχηματισμό τών κοινωνικών δομών. 
Δέν προτίθεται συνεπώς νά δώσει συν
ταγές οικονομικής πολιτικής. Προτί- 
θεται νά άλλάξει τήν κοινωνία.

6. Γιά νά άλλάξουμε τήν κοινωνία, 
πρέπει νά τήν κατανοήσουμε. Νά άν- 
τιληφθούμε τούς μηχανισμούς καί τίς 
διαδικασίες άναπαραγωγής της. Νά 
τήν έρμηνεύσουμε μέ όρους ταξικούς. 
Νά κατανοήσουμε τά ιδιαίτερα συμ
φέροντα τών τάξεων καί τών ταξικών 
συγκρούσεων, τόν τρόπο καί τούς ό
ρους μέ τούς όποιους συντίθενται καί 
άποσυντίθενται οί ταξικές συμμαχίες 
καί τό μπλοκ έξουσίας. Νά καταλά
βουμε τίς συνέχειες καί άσυνέχειες τού 
έλληνικού κοινωνικού σχηματισμού. 
Καί, κυρίως, νά έχουμε τήν έπίγνωση 
τών όρίων τής πολιτικής μας. Αυτά τά 
άμεσα θεωρητικά-πολιτικά ζητήματα 
έχουν άγνοηθεΐ μέχρι σήμερα. "Ομως 
άπαιτοΰν άπάντηση τώρα.

Β' ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΣΗ

1. Ή  οικονομική κρίση δέν ταυτίζεται 
μέ τά συμπτώματά της. Δίνοντας ένα 
πολύ άπλό όρισμό, «κρίση» σημαίνει 
ότι ένα Ιστορικό πρότυπο συσσώρευ
σης δέν μπορεί νά λειτουργήσει μέ Ι
κανοποιητικό τρόπο. Τό πρότυπο συσ
σώρευσης άποτελεί μιά ειδική ένότη- 
τα, ένα σύνολο ειδικά καθορισμένων 
μηχανισμών παραγωγής/άντλησης 
(σχέσεις έκμετάλλευσης), διανομής

καί κατανάλωσης τού πλεονάσματος. 
Ή  λειτουργικότητα τού προτύπου 
συσσώρευσης έξαρτάται άπό τίς σχέ
σεις άρμονίας πού σχηματίζονται άνά
μεσα στούς μηχανισμούς αυτούς.

2. Τό πρότυπο συσσώρευσης είναι ένα 
άπό τά βασικά στοιχεία ένοποίησης 
τού κοινωνικού σχηματισμού καί έμ- 
πλοκής τών ύφισταμένων τρόπων πα
ραγωγής σέ μιά διαδικασία κοινής ά
ναπαραγωγής. Περιλαμβάνει έπίσης 
έξωοικονομικούς θεσμούς καί μηχανι
σμούς, πολιτικής καί ’ιδεολογικής (ρύ
σεως, πού συμβάλλουν στή λειτουργι
κότητα καί τή νομιμοποίηση τού συγ
κεκριμένου προτύπου συσσώρευσης.

3. Τό πρότυπο συσσώρευσης άποτε- 
λείται άπό μιά «ειδική» ένότητα, ένα 
σύνολο «ειδικά» καθορισμένων μηχα
νισμών. Καί στίς δύο περιπτώσεις ή 
έννοια τής «ειδικότητας» παραπέμπει 
στίς ταξικές σχέσεις καί στήν ταξική 
διαμάχη. Ή  κατανόηση τής ειδικότη
τας αύτών τών σχέσεων σέ κάθε περί
πτωση προϋποθέτει τήν κατανόηση 
τής ύπαρξης καί ένεργοΰ έμπλοκής 
στήν πάλη τών τάξεων καί τών ταξι
κών μερίδων πού δέν άνήκουν στόν 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Προϋ
ποθέτει έπίσης τήν κατανόηση τής Ι
διαιτερότητας τών ταξικών μερίδων 
πού άνήκουν στίς δύο βασικές τάξεις 
τού καπιταλισμού. "Ενα πρότυπο συσ
σώρευσης έπιβάλλεται (= έξειδικεύεται) 
ώς άποτέλεσμα μιας οικονομικής, πο
λιτικής καί ιδεολογικής συμμαχίας 
μεταξύ τάξεων καί ταξικών μερίδων. 
ΟΙ κοινωνικές δυνάμεις πού συμμετέ
χουν στήν οικοδόμηση αύτής τής συμ
μαχίας —καί αυτό άφορά ’ιδιαίτερα 
τίς ήγεμονευόμενες τάξεις καί με
ρίδες— δέν είναι Ιδεολογικά «άποπρο- 
σανατολισμένες» ή παθητικά «ύποχεί- 
ρια». Μέ τή συμμετοχή τους στό μπλοκ 
έξουσίας έπιβάλλουν σέ κάποιο βαθμό 
τους όρους τους, έξυπηρετοΰν ούσιώ- 
δη ύλικά τους συμφέροντα, διασφαλί
ζουν τίς βασικές προϋποθέσεις τής ά
ναπαραγωγής τους ώς κοινωνικών ύπο- 
κειμένων.

4. Οί όροι τής ταξικής συμμαχίας άν- 
τανακλοΰν τό συσχετισμό δυνάμεων 
μεταξύ τού μπλοκ έξουσίας καί τών 
κυριαρχούμενων τάξεων, άλλά καί τό 
συσχετισμό πού ύπάρχει μεταξύ τών 
δυνάμεων πού συμμετέχουν στό μπλοκ 
έξουσίας. ’Αντανακλούν δηλαδή τίς 
ειδικές σχέσεις έξουσίας πού έπιτρέ- 
πουν τήν άρθρωση τών ιδιαίτερων 
συμφερόντων στήν ταξική συμμαχία. 
Οί όροι τής ταξικής συμμαχίας προσ
διορίζουν τά ειδικά χαρακτηριστικά 
τού προτύπου συσσώρευσης. Τήν έν
ταση τής έκμετάλλευσης καί τή δια- 
φορικότητά της (καί, συνεπώς, τήν ει
δικότητα τών μηχανισμών άντλησης 
τού πλεονάσματος), τήν ιδιαιτερότη
τα τής άνακατανομής τού πλεονά

σματος, τόν τρόπο χρήσης-κατανά- 
λωσής του.

5. Ή  κρίση τού προτύπου συσσώρευ
σης συνεπάγεται έπανακαθορισμό 
τών ταξικών σχέσεων καί έπαναπροσ- 
διορισμό τών όρων τής ταξικής συμ
μαχίας. Ό  έπανακαθορισμός δέν ά
φορά μόνο τίς σχέσεις άνάμεσα στό 
μπλοκ έξουσίας καί τίς κυριαρχούμε
νες τάξεις, άλλά κυρίως έκφράζεται 
στήν άλλαγή τών σχέσεων στό έσωτε- 
ρικό αύτοΰ τού μπλοκ, στήν άλλαγή 
τών όρων ήγεμονίας. Γι’ αυτό ή κρίση 
δέν είναι μόνο οικονομική: είναι καί ι
δεολογική, άλλά κυρίως πολιτική, 
κρίση πού άπτεται όλων τών σφαιρών 
τής κοινωνικής οργάνωσης.

Γ' Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1970 
είχαμε ήδη διακρίνει τά σημάδια τής 
παγκόσμιας κρίσης, άλλά καί τίς 
πρώτες ένδείξεις γιά τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο θά μεθοδευόταν ή έξοδος άπ’ 
αυτή. Τό βασικό στοιχείο τής κρίσης 
ήταν ή άμφισβήτηση τού ήγεμονικοΰ 
ρόλου τών ΗΠΑ —καί τού άμερικανι- 
κοΰ κεφαλαίου—, άμφισβήτηση πού 
προήλθε τόσο άπό τίς λοιπές βιομηχα
νικές χώρες —χώρες τής ΕΟΚ, Ίαπω-
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νία— δσο καί άπό τίς λεγάμενες Νέες 
Βιομηχανικές Χώρες. Τό αίτιο τής κρί
σης πρέπει νά άναζητηθει στην πτώση 
του ποσοστού κέρδους πού παρατηρή
θηκε σέ παγκόσμιο έπίπεδο. Οί έκτε- 
ταμένες έπενδύσεις σέ παραγωγικούς 
τομείς πού είχε πραγματοποιήσει τό 
διεθνές κεφάλαιο σέ χώρες «ύπανά- 
πτυκτες» —διαδικασία πού καλύφθηκε 
ιδεολογικά άπό μιά πληθώρα θεωριών 
άνάπτυξης καί ύπανάπτυξης— όδήγη- 
σαν σέ μιά κρίση τής κερδοφορίας τού 
κεφαλαίου καί στήν όξυνση τών άντα- 
γωνισμών γιά τήν άνακατανομή τού 
πλεονάσματος. Παρατηρούσαμε, έτσι, 
τήν κλιμάκωση τού άνταγωνισμού 
ΗΠΑ -  Εύρώπης, Δύσης -  Νέων Βιο
μηχανικών Κρατών, ένώ τήν ίδια πε
ρίοδο στό έσωτερικό τών παραδοσια
κών βιομηχανικών κρατών τά κινήμα
τα τών νέων, τών φοιτητών, τών έργα- 
τών καί τών μειονοτήτων άμφισβητοΰ- 
σαν συνολικά τό μεταπολεμικό πρό
τυπο άνάπτυξης καί τίς βασικές άξιες 
τού Κράτους Εόημερίας.

2. Ή  άπάντηση τού κεφαλαίου τών ά- 
νεπτυγμένων χωρών σ’ αύτή τήν άμφι- 
σβήτηση είχε δύο όψεις: ένταση τού έ- 
λέγχου τής ροής τών χρηματικών κε
φαλαίων μέσω τού διεθνούς νομισμα
τικού καί τραπεζικού συστήματος άφ’ 
ένός καί άφ’ έτέρου στροφή τών πα
ραγωγικών έπενδύσεων πρός τίς «πα
ραδοσιακές» Βιομηχανικές Χώρες σέ 
τομείς «νέας τεχνολογίας», πρός τούς 
όποιους οί Νέες Βιομηχανικές Χώρες 
είχαν περιορισμένες δυνατότητες άν- 
ταγωνισμοΰ. Καί οί δύο πολιτικές στό
χευαν στόν έπαναπροσδιορισμό τών δ-

ρων άναδιανομής τής παραγόμενης ύ- 
περαξίας σέ παγκόσμιο έπίπεδο, στήν 
έγκαθίδρυση ένός νέου παγκόσμιου 
καταμερισμού τής έργασίας. ’Αλλά, 
ταυτόχρονα, καί οί δύο πολιτικές δέν 
ήταν χωρίς προβλήματα. 'Η προσπά
θεια γιά τήν άνακατανομή τού πλεο
νάσματος μέσω τού διεθνούς νομισμα
τικού καί τραπεζικού συστήματος είχε 
ώς άποτέλεσμα τήν ένταση τής διε
θνούς κερδοσκοπίας, τόν «πόλεμο» 
τών έπιτοκίων καί τή γενική άστάθεια 
τής συναλλαγματικής άξίας τών νομι
σμάτων. 'Η προώθηση τών «νέων τε
χνολογιών» στήν παραγωγική διαδι
κασία καί ή έπιζητούμενη περιστολή 
τών κοινωνικών παροχών όδηγσΰν σέ 
έκτεταμένη άνεργία, σέ σημείο πού νά 
ύποστηρίζεται εύρέως δτι ή κοινωνία 
πρέπει νά άποδεχθεί τή μονιμότητα 
τής άνεργίας καί τής υποαπασχόλη
σης. «Πρέπει νά μάθουμε νά ζοΰμε μέ 
τήν άνεργία» είναι τό σύνθημα πού ά- 
κούγεται συχνά — καί δχι μόνο άπό 
συντηρητικούς κύκλους.

3. 'Η πολιτική άναδιάρθρωσης τού 
κεφαλαίου —στήν όποια, παρά τίς νε
οφιλελεύθερες φαντασιώσεις, τό κρά
τος διαδραματίζει καίριο ρόλο— στό
χευε καί έξακολουθεϊ νά στοχεύει σέ 
ένα νέο καταμερισμό έργασίας σέ παγ
κόσμιο έπίπεδο μέ τή σταδιακή έγκα- 
τάλειψη τών «παραδοσιακών» βιομη
χανικών κλάδων καί τήν έγκαθίδρυση 
νέων σχέσεων έργασίας -  κεφαλαίου, 
νέων μορφών άπασχόλησης. Ή  στρα
τηγική άποδείχθηκε Ιδιαίτερα έπιτυ- 
χής καθώς τό έργατικό κίνημα, περι
χαρακωμένο σέ έθνικά πλαίσια καί

κατακερματισμένο έσωτερικά, περιορί
στηκε ουσιαστικά σέ μιά άμυντική πο
λιτική άποδεχόμενο τούς δρους άνα
διάρθρωσης τού κεφαλαίου. Μιά τέ
τοια τακτική δμως ούτε τίς κοινωνι
κές παροχές τού Κράτους Ευημερίας 
έξασφαλίζει ούτε τή διατήρηση τής ι
σχύος τών έργατικών συνδικάτων στή 
μακροχρόνια περίοδο. Οί συντηρητικές 
δυνάμεις, ταυτόχρονα, προσπαθούν νά 
άποδώσουν τήν κρίση στό έργατικό 
κίνημα: τό έργατικό κίνημα θεωρείται 
σάν «έμπόδιο» στήν έξοδο άπό τήν 
κρίση μέ τήν έπιμονή του νά διατηρή
σει τά «προνόμια» πού είχε άποκτήσει 
σέ προηγούμενα στάδια. 'Η σχετική 
φιλολογία χρησιμοποιεί «εύηχους» δ
ρους: εύκαμψία, άποτελεσματικότητα, 
παραγωγικότητα, άτομική πρωτοβου
λία, άτομικά δικαιώματα. Θέματα- 
ίδεολογήματα μιας Νέας Δεξιάς, γνω
στά καί σέ μάς άπό τούς παπαγαλί
α μούς τών «οργανικών διανοουμένων» 
μας.

4. "Αν ή «νομιμοποίηση» τής άνα
διάρθρωσης τού κεφαλαίου στήν Ευ
ρώπη, έξαιτίας άκριβώς τής θεσμοθε
τημένης παρουσίας καί άντίδρασης 
τής έργατικής τάξης, γίνεται έτσι μιά 
διαδικασία πολύ πιό έπαχθής, οδυνη
ρή καί μεγαλύτερης διάρκειας άπό 
τήν άντίστοιχη στίς ΗΠΑ καί ’Ιαπω
νία, δμως ή «κρίση» έμπεριέχει τούς 
μηχανισμούς καπιταλιστικής διεξό
δου. Καί ή νέα μορφή ηγεμονίας τού 
κεφαλαίου συνοδεύεται μέ τόν έπανα- 
προσδιορισμό δλων τών Ιδεολογικών 
καί πολιτικών στοιχείων: τήν υποχώ
ρηση τών θεσμών κοινωνικού έλέγχου 
πρός δφελος τού αόταρχικοΰ-συγκεν- 
τρωτικού κράτους, τόν αυξανόμενο 
ρόλο τών ηλεκτρονικών μέσων μαζι
κής ένημέρωσης, πού έπίσης έλέγχον- 
ται κεντρικά, τήν έγχάραξη τών νέων 
’ιδεολογικών προτύπων, πού καλλιερ
γούν τήν άτομικότητα, τήν Ιδεοληψία 
τής άτομικής προόδου καί καριέρας, 
τόν τεχνοκρατισμό, τό ρατσισμό. ’Ι
δεολογίες πού έχουν άποτέλεσμα τήν 
περαιτέρω κατάτμηση καί άποδυνά- 
μωση τής έργατικής τάξης, πού ορθώ
νουν φραγμούς στή συλλογική έκφρα
σή της.

5. Τό κράτος διαδραματίζει ένα ση
μαντικό ρόλο σέ δλη αύτή τήν προ
σπάθεια. Δέν πρόκειται βέβαια γιά τό 
παραδοσιακό Κράτος Εύημερίας πού 
δημιουργούσε παροχές-είσοδήματα 
σέ εύρέα λαϊκά στρώματα, άλλά γιά 
τό Κράτος-Πελάτη, πού άναλαμβάνει 
μέσα άπό τίς παραγγελίες καί τή χρη
ματοδότηση τών έρευνητικών προ
γραμμάτων τού Ιδιωτικού κεφαλαίου 
νά αύξήσει άμεσα τήν κερδοφορία 
τών έπενδύσεων σέ έπιλεγμένους το
μείς. ’Αντίθετα μέ κάθε «νεοφιλελεύ
θερη» φαντασίωση, ή παρέμβαση τού 
κράτους ποτέ δέν ήταν τόσο σημαντι
κή καί πιό έπιλεκτική άπ’ δ,τι είναι
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σήμερα. 'Η παρέμβαση του κράτους 
δχι μόνο δέν έλαχιστοποιείται, δχι μό
νο σημαίνει μιά ριζική άναδιάρθρωση 
τών προτεραιοτήτων, άλλά καί ούσια- 
στικά ¿μπλέκεται στή διαδικασία Α- 
ξίωσης του κεφαλαίου μέ μηχανι
σμούς έκτος Ανταγωνισμού καί Αγο
ράς. 'Η «νεοφιλελεύθερη» πρόταση 
καταλήγει νά είναι μιά ιδεοληψία, μιά 
τελείως ίδεολογικοποιημένη εικόνα 
τής πραγματικότητας.

Δ' Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Στήν Ελλάδα ή κρίση έχει ώς άμε
σο Αποτέλεσμα τήν Αποδιάρθρωση 
τού προτύπου καπιταλιστικής Ανά
πτυξης πού έφαρμόστηκε μεταπολεμι
κά. Τούτο σημαίνει δτι οϊ βασικοί κι
νητήριοι μηχανισμοί διευρυμένης άνα- 
παραγωγής (συσσώρευσης) κεφα
λαίου, άδυνατοΰν νά άνταποκριθοΰν 
ατό ρόλο τους, έχουν δηλαδή μπλοκα- 
ριστεί Αποτελεσματικά, καί μέ τρόπο 
ώστε Αφ’ ένός νά καθίσταται Ανεπιτυ
χής κάθε προσπάθεια έφαρμογής πο
λιτικών πού στοχεύουν στήν έπανα- 
δραστηριοποίησή τους, Αφ’ έτέρου δέν 
δημιουργούν τίς προϋποθέσεις —ή 
τουλάχιστον όρατές προϋποθέσεις— 
γιά τήν πρόταση έναλλακτικών προω- 
θητικών μηχανισμών. Μέ αύτή τήν έν
νοια μπορούμε νά μιλάμε γιά μονιμό
τητα τής κρίσης καί Αδυναμία νά Αντι
μετωπιστεί μέ τό παραδοσιακό όπλό- 
στάσιο τής οικονομικής πολιτικής.

Ή  Ανάπτυξη τού καπιταλισμού στήν 
Ελλάδα καθορίζεται Από τή σχετική 
Αδυναμία τής «έγχώριας» Αστικής τά
ξης νά μεταβληθεί σέ «έθνική» καί νά 
έπιβάλει ένα δυναμικό Αναπτυξιακό 
πρότυπο καπιταλιστικής έξέλιξης μέ 
τήν Αποδιάρθρωση προκαπιταλιστικών 
σχέσεων παραγωγής καί τήν έκμετάλ- 
λευση τής έσωτερικής Αγοράς. Ή  Ανι
κανότητα τής έγχώριας Αστικής τά
ξης έπικαθορίζει δχι μόνο τήν Αδυνα
μία της νά Αναπτύξει Ικανοποιητικά 
τή λεγόμενη «κοινωνία τών πολιτών», 
δηλαδή τόν θεσμικό χώρο Αναπαρα
γωγής τών Ιδιωτικών (καπιταλιστι
κών) σχέσεων, Αλλά καί τό πρότυπο 
διευρυμένης Αναπαραγωγής καί συσ
σώρευσης πού έφαρμόζεται, καί στό 
όποιο τρεις παρΑγοντες Αποκτούν μιά 
ιδιαίτερα τονισμένη παρουσία καί ση
μασία: τό κράτος, τό ξένο κεφάλαιο 
καί τά μικροαστικά (Αγροτικά καί Α
στικά) στρώματα — όπως καί τό πλέγ
μα τών οίκονομικών, πολιτικών, ιδεο
λογικών σχέσεων πού έγκαθιδρύονται 
μεταξύ τους.

2, Τό μεταπολεμικό πρότυπο συσσώ
ρευσης στήν Ελλάδα Αντανακλούσε 
τή συμμαχία τής Αστικής τάξης μέ τή 
μικροαστική: αύτοαπασχολούμενοι, 
Αγροτικά στρώματα, κρατική γρα
φειοκρατία — κάτω Από τήν ήγεμονία 
τού έμπορικοϋ καί τραπεζικού κεφα

λαίου. Οί ειδικοί δροι αυτής τής συμ- 
μαχίας προέβλεπαν τήν καθιέρωση έ
νός γενικευμένου καί ιδιαίτερα δυνα
μικού καταναλωτικού προτύπου πού 
Ανταποκρινόταν στίς κοινωνικοϊδεο- 
λογικές ’ιδιαιτερότητες τής μικροαστι
κής τάξης. "Ενα βασικό χαρακτηρι
στικό τής Απλής έμπορευματικής πα
ραγωγής είναι ή μετατόπιση τού Αντα
γωνισμού Από τή σφαίρα τής παραγω
γής στή σφαίρα τής κατανάλωσης. 
Στή μεταπολεμική Ελλάδα ή κατανά
λωση ένειχε τή θέση τής κοινωνικής 
διαφοροποίησης καί Ανέλιξης. Ταυτό
χρονα, ή ήγεμονική θέση πού κατείχε 
τό έμπορικό καί τραπεζικό κεφάλαιο 
έπέτεινε τόν καταναλωτισμό καί τή 
μή παραγωγική κατανάλωση τού πλε
ονάσματος.

3. Ό  γενικευμένος καταναλωτισμός 
έγινε δυνατός χωρίς νά διακυβεύονται 
ουσιαστικά καί σέ μεσοπρόθεσμη πε
ρίοδο ή παραγωγική βάση τής οικονο
μίας καί ή έπέκτασή της. Αυτό οφεί
λεται σέ μιά Αθρόα εισροή εισοδημά
των Από τό έξωτερικό (μεταναστευτι- 
κό, ναυτιλιακό, τουριστικό συνάλ
λαγμα) πού χρηματοδότησαν κατανα
λωτικές δαπάνες, Αλλά καί ξένου κε
φαλαίου πού πραγματοποίησε σημαν
τικές έπενδύσεις σέ βασικούς κλά
δους τής οικονομίας.

4. ΟΙ άμεσες παραγωγικές έπενδύσεις 
πού έγιναν Από τό διεθνές μονοπωλια
κό κεφάλαιο είχαν σημαντικές έπι- 
πτώσεις στή διαδικασία έκβιομηχάνι- 
σης τής έλληνικής οικονομίας. Ή  Α
νάπτυξη τής βιομηχανίας, πού θεμε

λιώνεται ήδη Από τό 1955-56, βασίζε
ται σέ κεφάλαια προερχόμενα Από τό 
έξωτερικό — είτε αυτά Ανήκουν σέ 
Αλλοδαπούς είτε στό «έλληνικής κα
ταγωγής» διεθνές έφοπλιστικό κεφά
λαιο. Ή  εισροή τού ξένου κεφαλαίου 
κατευθύνεται στήν άμεση έγκατάστα- 
ση νέων παραγωγικών έπιχειρήσεων 
—σέ μικρό βαθμό σέ συνεργασία μέ 
έγχώρια κεφάλαια, άλλά κυρίως πα
ρατηρούνται έπενδύσεις Αμιγούς Αλ
λοδαπής κυριότητας— καί σέ έπιλεγ- 
μένους κλάδους βιομηχανικής παρα
γωγής. Τό Αναπτυξιακό πρότυπο πού 
προκύπτει Από μιά τέτοια διαδικασία 
έχει έκ τών προτέρων περιορισμένη 
έμβέλεια: μεταξύ τών άλλων καθορί
ζει ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό προ
στιθέμενης Αξίας πού γίνεται έμπειρι- 
κά Αντιληπτό, καθώς ή έξάρτηση αύ- 
τών τών κλάδων Από είσαγόμενες πρώ
τες ύλες καί ήμικατεργασμένα προϊόν
τα, μέ τήν ταυτόχρονη Απουσία Ανά
πτυξης συμπληρωματικής βιομηχανίας, 
είναι πολύ αισθητή. Μέ έξαίρεση όρι- 
σμένες έπενδύσεις πού στόχευαν στήν 
έκμετάλλευση έλληνικών πρώτων ύ- 
λών (όπως ή περίπτωση τής Πεσινέ), 
τό σύνολο σχεδόν τών λοιπών ξένων 
κεφαλαίων έγκαθιδρύει στήν Ελλάδα 
μιά φάση μόνο τής συνολικής παρα
γωγικής διαδικασίας πού σέ παγκό
σμιο έπίπεδο Αναλαμβάνουν τά πολυ
εθνικά συγκροτήματα. "Ετσι, τό πρό
βλημα τής συνολικής βιομηχανικής Α
νάπτυξης δέν Αντιμετωπίζεται —δέν εί
ναι δυνατόν νά Αντιμετωπιστεί— Από 
τό ξένο κεφάλαιο.

5. Ή  παραγωγική βάση τού έλληνι-
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κοϋ κοινωνικού σχηματισμού άποτε- 
λεΐται άπό μικρές παραγωγικές μονά
δες τόσο στόν άγροτικό δσο καί στόν 
μεταποιητικό τομέα. Τό γεγονός αυ
τός καθορίζει τήν αυξημένη παρουσία 
μιας παραδοσιακής μικροαστικής τά
ξης, άλλά καί τόν ειδικότερο ρόλο του 
κράτους καί τής λεγάμενης «σφαίρας 
τής κυκλοφορίας» (έμπόριο-τράπεζες): 
Ή  άναδιανομή του παραγόμενου πλεο
νάσματος διενεργέϊται σχεδόν άποκλει- 
στικά μέσω των (οικονομικών) κρατι
κών μηχανισμών (φορολογία-έπιδοτή- 
σεις, κρατικά δάνεια-κρατικές έπεν- 
δύσεις, προνομιακές έκχωρήσεις) καί 
του τραπεζικοΰ-έμπορικοΰ συστήμα
τος. Δέν είναι τυχαία οϋτε ή ίδιάζουσα 
διόγκωση άμφοτέρων οϋτε ή έντονη 
μονοπωλιακή συγκέντρωση τοϋ τραπε- 
ζικοϋ κεφαλαίου καί ό αυξανόμενος 
έκ μέρους του έλεγχος τής βιομηχανι
κής παραγωγής.

6. Ή  «έγχώρια» άστική τάξη, άδύνα- 
μη νά άνταγωνιστεί μέ έπάρκεια τό ξέ
νο κεφάλαιο, πού δημιουργεί μονοπω
λιακές καταστάσεις στους τομείς ατούς 
όποιους εισέρχεται άλλά καί νά στρα
φεί στή δημιουργία συμπληρωματικών 
πρός αύτό βιομηχανιών, κατευθύνεται 
στήν παραγωγή έλαφρών καταναλωτι
κών άγαθών, άναπτύσσοντας μιά συσ
σώρευση σχεδόν άποκλειστικά χάρη 
στήν άδιάκοπη δανειακή χρηματοδό
τηση άπό τό πιστωτικό σύστημα. Σχε
τικά μπορούμε νά παρατηρήσουμε: 

α. Τά στοιχεία δείχνουν ότι τό σύ
νολο τών έπενδύσεων τού μεγάλου 
έγχώριου κεφαλαίου προέρχεται ά
πό δανεισμό, σέ άντίθεση μέ τίς έ- 
πενδύσεις τών μικρών έπιχειρήσεων 
πού βασίζονται σχεδόν άποκλειστι-

κά στήν αύτοχρηματοδότηση μέσω 
τών πραγματοποιούμενων κερδών.

β. Σημαντικό ποσοστό τών δα
νείων πρός έπιχειρήσεις γιά τήν 
πραγματοποίηση βιομηχανικών έ
πενδύσεων καταλήγει είτε σέ βρα
χυχρόνιες κερδοσκοπικές τοποθε
τήσεις είτε σέ άποθησαυρισμό καί 
πολυτελή κατανάλωση πού συνο
δεύονται άπό άντίστοιχη έξαγωγή 
κεφαλαίων στό έξωτερικό.

7. Ταυτόχρονα, άναπτύσσονται δύο 
τομείς άμεσα έξαρτώμενοι άπό τή διε
θνή άγορά: ή ναυτιλία καί ό τουρι
σμός. Ή  άνάπτυξή τους δέν έχει μόνο 
θετικά άποτελέσματα (εισροή σημαν
τικών συναλλαγματικών πόρων, άναγ- 
καίων γιά τήν κάλυψη τού έλλείμμα- 
τος τού ισοζυγίου πληρωμών, καί έξα- 
σφάλιση άπασχόλησης σέ μέρος τού 
εργατικού δυναμικού): ή άνάπτυξή αυ
τών τών τομέων καθιστά τήν έλληνική 
οικονομία ιδιαίτερα ευπαθή στή διε
θνή συγκυρία: ό ρόλος τής ναυτιλίας 
είναι διαμετακομιστικός έμπορευμάτων 
παραγόμενων στήν άλλοδαπή. "Ετσι, 
ή σχέση τού έφοπλιστικοΰ κεφαλαίου 
μέ τήν Ελλάδα είναι ιδιαίτερα άστα- 
θής καί γι’ αύτό άκριβώς έχει τήν ικα
νότητα νά έπιβάλει προνομιακές γιά 
τό ίδιο συνθήκες λειτουργίας: τό έφο- 
πλιστικό κεφάλαιο μέ τίς άντίστοιχες 
έπενδύσεις πού άναλαμβάνει ώς άλλο- 
δαπό κεφάλαιο καί μέ τή σύνδεση πού 
έχει μέ τό άμερικανικό κεφάλαιο δρά 
ώς τό κατ' έζοχήν κεφάλαιο μέ πλήρη 
οικονομική καί πολιτική βαρύτητα.

8. ΟΙ πιό πάνω παράγοντες προσδιο
ρίζουν ένα πρότυπο έξωτερικής συσ
σώρευσης πού έχει ιδιαίτερη σημασία

γιά τίς σχέσεις άποδιάρθρωσης-συν- 
τήρησης πού λειτουργούν μεταξύ τού 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής καί 
τών μή καπιταλιστικών τρόπων παρα
γωγής στόν έλληνικό σχηματισμό. Ή  
άποδιάρθρωση τών τελευταίων δέν ό- 
δηγεΐ στή δημιουργία ένός βιομηχανι
κού προλεταριάτου, άλλά στήν έμφά- 
νιση άφ’ ένός πολυπληθών μικροαστι
κών στρωμάτων στήν πόλη, συνδεό
μενων μέ τούς μηχανισμούς άνακατα- 
νομής τού πλεονάσματος (κράτος, έμ- 
πόριο), άφ’ έτέρου μαζικών μετανα- 
στευτικών κινήσεων έργατικοΰ δυνα
μικού πρός τίς χώρες τής Δυτικής Εύ- 
ρώπης καί Βόρειας ’Αμερικής. Αυτές 
οί έξελίξεις έπιτείνουν τήν άδυναμία 
πραγματοποίησης μιάς έγχώριας συσ
σώρευσης σέ σημαντική κλίμακα.

9. Τό δεύτερο στοιχείο τού προτύπου 
συσσώρευσης ήταν ή εύρεία άναπαρα- 
γωγή τού μικροαστικού χώρου. Στή δια
δικασία αυτή τό κράτος έπαιξε στρα
τηγικό ρόλο, άφ’ ένός δημιουργώντας 
ευθέως εισοδήματα γιά μικροαστικές 
κατηγορίες, άφ’ έτέρου συντηρώντας 
μέσω μιάς πολιτικής έπιδοτήσεων τίς 
παραδοσιακές δομές, ιδιαίτερα στήν 
ϋπαιθρο. Δύο άλλοι παράγοντες πού 
έπίσης συνέβαλαν στήν άναπαραγωγή 
αύτοΰ τού χώρου ήταν ή στρατηγική 
τών μεταναστών —μεταναστευτικό συ
νάλλαγμα πού έξασφάλιζε τή συντή
ρηση, έπενδύσεις σέ γή καί άκίνητα ή 
κατάληψη ειδικών θέσεων μέ τήν έπι- 
στροφή (θυρωροί, ταξί κ.λπ.)— καί ή 
έντονη κερδοσκοπία τής γής μέ τά 
γνωστά άποτελέσματα.

10. 'Ο ρόλος τού κράτους άντανα- 
κλοΰσε μέ άκρίβεια τό συσχετισμό δυ
νάμεων τής έλληνικής κοινωνίας: τήν 
ηγεμονία ένός μή παραγωγικού κεφα
λαίου, τήν παρεμβατικότητα τού «ξέ
νου» παράγοντα, τήν εύρεία έκπροσώ- 
πηση τών μικροαστικών συμφερόν
των. Εκπροσώπηση έκφραζόμενη μέ
σα άπό πελατειακές σχέσεις, πού μέ
σα άπό τήν άντιφατικότητά τους δο
μούσαν μιά σχετικά εύσταθή πολιτική 
κυριαρχία. Τό κράτος συνιστοΰσε πε
λατειακές σχέσεις μέ τά μικροαστικά 
στρώματα, ένώ έφάρμοζε πολιτική 
κατακερματισμού τής έργατικής τά
ξης: τό δίπτυχο πελατειακές σχέσεις- 
κατακερματισμός στάθηκε στό πολι
τικό έπίπεδο ό ούσιαστικός παράγον
τας περιθωριοποίησης τής έργατικής 
τάξης καί άποδυνάμωσης τής Άρι- 
στεράς. ’Αντίθετα μέ τήν έπικρατού- 
σα άποψη, τό κράτος στήν Ελλάδα 
δέν διακρινόταν γιά τήν «’ισχύ» του έ
ναντι τής κοινωνίας, άλλά γιά τήν εύ- 
λυγίσία μέ τήν οποία άρθρωνε τά ’ιδιω
τικά συμφέροντα κάτω άπό τήν ήγε- 
μονία τού έμπορικοΰ-τραπεζικοΰ κε
φαλαίου.

11. Τά όσα άπλουστευτικά άναπτύ- 
χθηκαν πιό πάνω, σκιαγραφούν καί
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Γιά τήν κρίση

τούς λόγους πού προκαλοΰν τήν κρί
ση στήν Ελλάδα καί τήν έκτασή της. 
”Ας δούμε λοιπόν τό μπλοκάρισμα 
των μηχανισμών συσσώρευσης:

α. Ή  διεθνής οικονομική κρίση έπι- 
δρα άρνητικά

— στήν είσοδο ξένου κεφαλαίου γιά 
τήν πραγματοποίηση παραγωγι
κών επενδύσεων. Αυτό πού παρα- 
τηρείται είναι μιά προσπάθεια ά- 
ναδιάρθρωσης τού παραγωγικού 
σχεδιασμοΰ σέ παγκόσμιο επίπε
δο μέ τήν προώθηση έπενδύσεων 
φορέων «νέας τεχνολογίας»- μεί
ωση κόστους έργασίας, εξελίξεις 
πού λαμβάνουν χώρα σήμερα στίς 
«άνεπτυγμένες» χώρες·

— στήν εισροή συναλλάγματος ά- 
πό τή ναυτιλία καί τόν τουρισμό, 
γεγονός πού επιτείνει τά προβλή

ματα χρηματοδότησης ένός κατα
ναλωτικού προτύπου πολύ άνώ-

τερου άπ’ ό,τι επιτρέπει ή παρα
γωγική δομή τής χώρας·

— άπό τό 1974 εμφανίζεται ή άντι- 
στροφή τής ροής εργατικού δυνα
μικού, ώστε ό άριθμός τών έπι- 
στροφών νά ύπερβαίνει τόν άριθ- 
μό τών νέων μεταναστών, μέ άπο- 
τέλεσμα τήν επίταση τών φαινο
μένων άνεργίας.

β. Στό εσωτερικό, ό κρατικός μη
χανισμός διέρχεται μιά σημαντι
κή κρίση — άποτέλεσμα τής ι
διόρρυθμης άνάπτυξής του καί 
τής ταξικής δομής τής κοινωνίας. 
'Η άνάγκη έκσυγχρονισμοΰ τών 
κρατικών μηχανισμών —πού 
προβάλλεται άπ’ όλο σχεδόν τό 
πολιτικό φάσμα— άντανακλά 
καί τήν άδυναμία αυτών τών μη
χανισμών νά προωθήσουν πλέον 
τό παραδοσιακό πρότυπο συσσώ
ρευσης. Ή  κρίση αυτή, στούς δη
μοσιονομικούς θεσμούς έκφράζε- 
ται ώς έξής: άφ’ ένός ή τεράστια 
διόγκωση τής παραοικονομίας 
καί ή αύξημένη παρουσία αύτοα- 
πασχόλησης καθιστούν περιορι
σμένη τή φοροληπτική ικανότητα 
τού δημοσίου μέ τό ύπάρχον του
λάχιστον σύστημα φορολόγησης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έμμε
σοι φόροι έξακολουθοΰν νά συμ
βάλλουν σχεδόν κατά 70% στό 
σύνολο τών φορολογικών έσό- 
δων. Ά φ’ έτέρου, ή άνάγκη αύξη
σης τών καταναλωτικών δημό
σιων δαπανών περιορίζει σημαν
τικά τή δυνατότητα άσκησης πο
λιτικής μέσω τών δημόσιων έπεν
δύσεων χωρίς, τουλάχιστον, δυ
σάρεστες συνέπειες στή διεθνή 
δανειοληπτική κατάσταση τής 
χώρας. Θά πρέπει νά έπισημανθεί 
όμως ότι καί ή αύξηση τών δημό
σιων έπενδύσεων δέν πρέπει νά 
θεωρείται πανάκεια γιά τήν έξοδο 
άπό τήν κρίση, γιατί ή παραγωγι

κή άποδοτικότητα αύτών τών έ
πενδύσεων είναι έμμεση (έξαρτά- 
ται σέ τελευταία άνάλυση πάλι ά
πό τήν ιδιωτική χρήση τους), άλ- 
λά καί μακροχρόνια. Τέλος πρέ
πει νά έπισημανθεί ή κρίση παρα
δοσιακά κερδοφόρων δημόσιων 
έπιχειρήσεων, άποτέλεσμα, έν μέ- 
ρει, τού γεγονότος ότι κλήθηκαν 
νά άπορροφήσουν ένα έργατικό 
δυναμικό πού ή δημόσια διοίκηση 
δέν είχε τήν ικανότητα νά τό «ά- 
πασχολήσει». 'Η κάλυψη τών έλ- 
λειμμάτων τους άπό τόν δημόσιο 
προϋπολογισμό έπιτείνει τήν κρί
ση τού δημοσιονομικού συστήμα
τος.

’Αντίστοιχη κρίση δημιουργεΐται στό 
πιστωτικό σύστημα, όπου ό λόγος τών 
δανειακών πρός τά ίδια κεφάλαια τών 
μεγάλων έπιχειρήσεων φτάνει στό μέγι
στο έπίπεδο, μέ άποτέλεσμα τήν ύπερ- 
χρέωση τών έπιχειρήσεων καί τά συνα
κόλουθα αιτήματα «κοινωνικής συντή
ρησης» τών λεγάμενων «προβληματι
κών έπιχειρήσεων». Ή  άδιαφορία τών 
Ελλήνων επιχειρηματιών γιά τόν έκ- 
συγχρονισμό τών παραγωγικών τους 
μονάδων, έν όψει καί τής εισόδου τής 
Ελλάδας στήν ΕΟΚ καί τού έντεινόμε- 
νου άνταγωνισμοΰ μέ τήν έξάλειψη κά
θε προστατευτικής πολιτικής, υπογραμ
μίζει τή συνολική άνικανότητα τής έγ- 
χώριας άστικής τάξης νά άναπτυχθεί 
καί νά στραφεί σέ παραγωγικές έπεν- 
δύσειςΓ*Ή λεγάμενη «έπενδυτική άπο- 
χή» προσυπογράφει τό πιστοποιητικό 
θανάτου τής αυτόνομης παρουσίας τής 
τάξης αυτής. Ή  κρίση τής έλληνίκης 
οικονομίας καταγράφεται ώς ή κατ’ έ-

ζοχήν κρίση τής έγχώριας άστικής τά
ξης-

Ε' Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

1. Τό μπλοκάρισμα τών παραδοσια
κών μηχανισμών έξωτερικής καί έσω- 
τερικής χρηματοδότησης τής άνάπτυ- 
ξης είχε σημαντικές έπιπτώσεις στήν 
ένότητα τού μπλοκ έξουσίας. Τά ρήγ
ματα, ήδη όρατά τήν τελευταία περίο
δο τής στρατιωτικής δικτατορίας, έν- 
τάθηκαν άκόμη περισσότερο μέ τή με
ταπολίτευση καθώς ή μεταπολιτευτική 
περίοδος σημαδεύεται άπό τήν άνά- 
δειξη, γιά πρώτη φορά μετά τόν έμφύ- 
λιο, τής έργατικής τάξης σέ αύτόνομη 
πολιτική συνιστώσα. "Αν καί τά αιτή
ματα τής έργατικής τάξης χαρακτηρί
ζονται άπό έναν έντονο οίκονομισμό 
καί συχνά καταλήγουν σέ έκφράσεις 
συντεχνιακών συμφερόντων, έκλαμβά- 
νονται, καί σωστά, ώς άπειλή γιά τή 
λειτουργικότητα τού μεταπολεμικού οι
κοδομήματος.

2. 'Η άσθενής παραγωγική βάση τής 
οικονομίας έπιβίωσε σέ όλη τήν περίο
δο μέχρι τό 1974 χάρη στόν ιδιότυπο 
κρατικό παρεμβατισμό καί στήν πολι
τική περιθωριοποίησης τής έργατικής 
τάξης μέ τή συνακόλουθη συμπίεση 
τού έργατικοΰ μισθού. Ό  όποιος άν- 
ταγωνισμός είχε ούσιαστικά διαστρε
βλωθεί κάτω άπό τό δίπτυχο τού δα
σμολογικού προστατευτισμού καί τών 
κρατικών, άμεσων καί έμμεσων, έπι- 
δοτήσεων. Καί οί δύο αύτές πολιτικές, 
έκφάνσεις τών θεσμοθετημένων σχέ
σεων πελατείας, —τυπικό χαρακτηρι
στικό τής οργάνωσης τών πολιτικών 
σχέσεων τού μικροαστικού στρώμα-

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 32



Λάκης Δεδουσόπουλος

τος—, ήταν άδύνατο νά προωθήσουν 
τή συνολική άνάπτυξη τής παραγω
γής. ’Αντίθετα, ένώ τό αίτημα του έκ- 
συγχρονισμοϋ καί τοϋ έξορθολογι- 
σμοϋ έτίθετο μόνο θεωρητικά άπό μιά 
’ισχνή έγχώρια άστική τάση καί άπό 
τά σχηματιζόμενα στρώματα τών τε
χνοκρατών (νέα μικροαστική τάξη), ό 
παραδοσιακός κρατικός παρεμβατι
σμός έπέτεινε τόν κατακερματισμό 
τής παραγωγικής βάσης σέ πλήθος μι
κρών έπιχειρήσεων μέ Ανύπαρκτη δυ
νατότητα έπιβίωσης στή διεθνή άγο- 
ρά.

3. 'Η φοροδιαφυγή, μαζί μέ τά έπιλε- 
κτικά δάνεια, τό ιδιόμορφο δασμολό
γιο, τήν έμμεση δανειοδότηση τών έπι
χειρήσεων χάρη στήν καθυστερημένη 
καταβολή τών Ασφαλιστικών εισφο
ρών, τά «στραβά μάτια» τών κρατι
κών λειτουργιών σέ πλήθος παραβά
σεων —πολεοδομικών, άγορανομικών, 
Ασφαλείας τής έργασίας κ.λπ.— δέν 
Αποτελούσε στοιχείο δυσλειτουργίας 
τού συστήματος, άλλά, Αντίθετα, 
προϋπόθεση τής λειτουργίας του, 
στοιχείο ένοποιητικό τού μπλοκ έξου- 
σίας καί συνθήκη τής κοινωνικής Ανα
παραγωγής τού «μικρομεσαίου» χώ
ρου.

4. 'Ο ’ιδιότυπος διπλός «προστατευτι
σμός» —ή προστασία άπό τόν διεθνή 
Ανταγωνισμό καί ή Ανακατανομή τής 
άξίας διά τών κρατικών μηχανισμών 
άφ’ ένός καί ή προστασία άπό τίς 
έργατικές διεκδικήσεις άφ’ έτέρου— 
Ακύρωσαν μέ συστηματικό τρόπο τήν 
Ανάγκη νά βελτιωθούν οί μέθοδοι πα
ραγωγής, νά δημιουργηθεί μιά Αντα
γωνιστική βιομηχανία. Οί οικονομο
λόγοι μας μάλιστα πέτυχαν τήν πλήρη 
Αντιστροφή τής πραγματικότητας. 
’Αγνοώντας κάθε στοιχείο γιά τή 
διάρθρωση τού κόστους παραγωγής, 
«κατάφεραν» νά συνδέσουν τή διεθνή 
Ανταγωνιστικότητα μόνο μέ τή συμ
πίεση τοϋ κόστους τής έργασίας (ούτε 
κάν μέ τό έπίπεδο τού κόστους έργα
σίας), χωρίς νά Αντιλαμβάνονται ότι ή 
μόνιμη πολιτική συμπίεσης τού έργα- 
τικοΰ μισθού ήταν υπεύθυνη σέ σημαν
τικό βαθμό γιά τήν έλλειψη Ανταγωνι
στικότητας τής οικονομίας.

5. Μέ τή μεταπολίτευση ή πολιτική 
περιθωριοποίησης τής έργατικής τά
ξης παύει νά είναι έφαρμόσιμη. Ή  πα- 
ρατεταμένη συμπίεση τού έργατικοΰ 
μισθού δέν μπορεί νά νομιμοποιηθεί. 
'Ο «οίκονομισμός» όμως τών έργατι- 
κών τάξεων καί μερίδων Απαντάται 
μέ τόν οίκονομισμό τών έκμεταλλευ- 
τικών στρωμάτων μέ Αποτέλεσμα ένα 
γενικευμένο πληθωρισμό: ή Ανακατα
νομή τού εισοδήματος μεθοδεύτηκε 
μέσω τού πληθωριστικού κυκλώμα
τος διά τού όποιου κάθε κοινωνικό 
στρώμα προσπαθούσε νά μετακυλίσει 
στά άλλα τό κόστος τής Αναπροσαρ
μογής.

ΣΤ' ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

1. "Ολη αύτή ή διαδικασία ένώ ύπονο- 
μεύει τή διεθνή Ανταγωνιστικότητα 
τής οικονομίας Ακόμη περισσότερο, 
ένισχύει τήν ήγεμονία τού έμπορικοΰ 
κεφαλαίου. Μέσα σ’ αύτή τή συγκυρία 
έμφανίζεται ή πρώτη σημαντική προ
σπάθεια έκσυγχρονισμοϋ πού συνδέ
θηκε μέ τό όνομα τού Παπαληγούρα. 
Ή  προσπάθεια τού Παπαληγούρα ή
ταν ουσιαστικά ή έπαναδιαπραγμά- 
τευση τών όρων τής ηγεμονίας τού έμ- 
πορικοΰ τραπεζικού κεφαλαίου πρός 
όφελος τής έγχώριας (παραγωγικής) 
Αστικής τάξης καί περιλάμβανε Αφ’ έ
νός τόν έπαναπροσδιορισμό τής σχέ
σης Ανάμεσα στό κράτος καί τήν 
«κοινωνία» καί Αφ’ έτέρου τήν ένεργο- 
ποίηση τής συμμαχίας Ανάμεσα στήν 
άστική καί τή μικροαστική τάξη.

Ή  πρόταση αύτή περιείχε τά έξής 
στοιχεία:

α. Τόν κρατικό έλεγχο έπί τού τρα
πεζικού συστήματος μέ στόχο τόν έξορ- 
θολογισμό τής χρηματοδότησης τού ι
διωτικού τομέα καί τόν ταυτόχρονο έ
λεγχο τής κίνησης τών κεφαλαίων πρός 
τό έξωτερικό πού Αρχίζει νά γίνεται Α
πειλητική.

β. Τή δραστηριοποίηση τού κρά
τους ώς παραγωγού σέ έπιλεγμένους 
τομείς μέ στόχο τήν Αποτελεσματική 
έκμετάλλευση τών παραγωγικών πό
ρων καί τή δημιουργία μιας σημαντι
κής βιομηχανίας — συμπληρωματι
κής πρός τίς μεγάλες κρατικές έπεν- 
δύσεις.

γ. Τή γενίκευση τών «παροχών» μέ
σω τών κρατικών μηχανισμών. ’Αρχί
ζει καί Ασκείται κοινωνική πολιτική 
Αναδιανομής μέσω τών έλλειμμάτων 
τών δημόσιων οργανισμών, πολιτική 
μέ Αποδέκτη κυρίως τά μικροαστικά 
στρώματα. Ταυτόχρονα έφαρμόζεται 
μιά περιορισμένη πολιτική Αναδιανο
μής στό έσωτερικό τής έργατικής τά
ξης-

δ. Τή χρηματοδότηση τών έλλειμ- 
μάτων μέσω τού αύξανόμενου διε
θνούς δανεισμού τού κράτους άλλά 
καί τών κρατικών έπιχειρήσεων καί 
τών δημόσιων οργανισμών.
2. Τό «πείραμα» Παπαληγούρα λήγει 
άδοξα καί έκ τών έσω ύπονομευμένο. 
Ή  πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας έ- 
πιλέγει πιό «δοκιμασμένες» θέσεις. Σέ 
όλη τήν έπόμενη περίοδο ή Ν.Δ. προ
σπαθεί νά Αναβιώσει τό παραδοσιακό 
μπλοκ έξουσίας, προσπάθεια πού κα
ταλήγει έπίσης σέ Αποτυχία: οί παρα
λήπτες τής πολιτικής Αδυνατούν νά 
Ανταποκριθοΰν. Τό μόνο στοιχείο πού 
διατηρείται άπό τό πείραμα Παπαλη
γούρα είναι ή άσκηση οικονομικής 
κοινωνικής πολιτικής μέσω τών δημό
σιων έλλειμμάτων. Ή  «κοινωνική» 
αύτή πολιτική στοχεύει άφ’ ένός στή 
δημιουργία θέσεων Απασχόλησης στόν

ευρύτερο δημόσιο τομέα καί Αφ’ έτέ
ρου στήν Ανακατανομή μέσω τής ύπο- 
τιμολόγησης τών ύπηρεσιών τού δη
μόσιου τομέα καί τήν κάλυψη τών έλ- 
λειμμάτων είτε άπό τόν κρατικό προϋ
πολογισμό είτε μέ πληθωριστικό χρή
μα. 'Υποθάλπεται έτσι ό καταναλωτι
σμός τών μικροαστικών στρωμάτων, 
ένώ έναντι τής έργατικής τάξης έφαρ- 
μόζεται πολιτική καταστολής τών κι
νητοποιήσεων καί συμπίεσης τοϋ ει
σοδήματος. Μιά άλλη προσπάθεια 
πού γίνεται τό 1979 άπό τούς Ζολώτα- 
Παναγιωτόπουλο μέ στόχο τήν ένί- 
σχυση τής παραγωγικής Αστικής τά
ξης Αποτυγχάνει κάτω Από τήν Αντί
δραση τού έμπορικοΰ κεφαλαίου. Ό  
ένδιαφερόμενος θά βρει σέ δύο άρθρα 
τού Ε. Μανδήλα στήν Αύγή (10 καί 11 
’Απριλίου 1980) μιά συστηματική Ανά
λυση τών Αντιθέσεων.

3. Οί προτάσεις τών κομμάτων πρός 
τή μικροαστική τάξη άποτυπώνονται 
μέ Ακρίβεια στό λόγο πού Αρθρώνουν 
σέ σχέση μέ τήν ένταξη τής Ελλάδας 
στήν ΕΟΚ. 'Η μέν Ν.Δ. έγκαλουσε τά 
μικροαστικά στρώματα ώς κατανα
λωτές καί δευτερευόντως ώς Αποδέ
κτες κοινοτικών προσόδων (ιδιαίτερα 
τούς Αγρότες), ένώ τό ΠΑΣΟΚ καί τό 
ΚΚΕ ώς παραγωγούς πού Ανήκαν ό
μως σέ μιά χαμένη γιά πάντα έποχή. 
Αύτή ή δεύτερη πρόταση στό βαθμό 
πού Απευθυνόταν σέ άμεσους παραγω
γούς έμπεριεΐχε ένα ριζοσπαστισμό 
πού, όμως, Αντί νά στοιχειοθετεί μιά 
κοινωνική δυναμική μετασχηματι
σμού, παρέπεμπε σέ χρόνους καί χώ
ρους παρωχημένους, σέ έναν χαμένο 
παράδεισο, μιά ούτοπία. Ό  λαϊκι
σμός, ώς κυρίαρχη ιδεολογία τής με
ταπολίτευσης, σηματοδοτούσε μέ τίς 
ποικίλες έμφανίσεις του στήν τέχνη 
καί τή γλώσσα τό καθολικό αίτημα 
γιά συντήρηση τού μικροαστικού χώ
ρου, τό φόβο μπροστά στόν Αστικό 
έκσυγχρονισμό.

4. Τό αίτημα τής συντήρησης ήταν τό 
κυρίαρχο αίτημα πού έφερε τό ΠΑΣΟΚ 
στήν κυβέρνηση. Καί ή «Αλλαγή» πού 
έπαγγέλθηκε τό ΠΑΣΟΚ δέν ήταν πα
ρά μιά Αλλαγή στό συσχετισμό δυνά
μεων στό έσωτερικό τού μπλοκ έξου
σίας. Μιά Αλλαγή πού θά διασφάλιζε 
έκ νέου, στίς καινούργιες συνθήκες 
καί ύπό καθεστώς κρίσης, τήν Αναπα
ραγωγή τών μικροαστικών στρωμάτων. 
Στρατηγικό ρόλο στή διαμόρφωση τής 
πολιτικής πρότασης τού ΠΑΣΟΚ έπαι
ξε ή νέα μικραστική τάξη, οί έκπρό- 
σωποι τής όποιας πρότειναν μιά έκ- 
συγχρονισμένη πολιτική πού θά δια
σφάλιζε τά συμφέροντα τού μικροα
στικού χώρου στό σύνολό του. Ή  Α
νάλυση τών ειδικότερων χαρακτηρι
στικών τού ΠΑΣΟΚ Αποσαφηνίζει τόν 
κεντρικό ρόλο αύτών τών στρωμά
των: τό συγκεντρωτικό κράτος καί τή 
λατρεία τής έξουσίας, τόν προσωπο-
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παγή χαρακτήρα τής έξουσίας, τή 
λαϊκιστική ιδεολογία καί τή γλωσσική 
άπλασία, τή στρατηγική τής ΕΛΕ. Γι’ 
αύτή τήν τελευταία πρέπει νά σημειω
θεί ότι δέν είναι «λάθος»: είναι ή μόνη 
πού μπορεί νά έχει τό ΠΑΣΟΚ ώς κόμ- 
μα-έκφραστής τού μικροαστικού χώ
ρου.

5. Ή  άνάλυση των μεταβολών πού έγι
ναν στό έπίπεδο τού κράτους άπό τό 
1981 — δηλαδή στήν ταξική ύφή τής 
κρατικής έξουσίας καί στή λειτουργία 
τών κρατικών μηχανισμών — άποκα- 
λύπτει τήν ισχυρή, «άναβαθμισμένη», 
παρουσία τών μικροαστικών συμφερόν
των. Τά συμφέροντα αύτά διαμεσολα- 
βοΰνται όχι πλέον διά τών παραδοσια
κών σχέσεων πελατείας, άλλά μέσω 
νέων σχέσεων πελατείας στίς όποιες 
τό κόμμα —ΠΑΣΟΚ— κατέχει τόν κεν
τρικό ρόλο σέ άντικατάσταση τού πα
ραδοσιακού τοπικού κομματάρχη. 'Η 
πρώτη περίοδος τής κυβερνητικής πα
ρουσίας τού ΠΑΣΟΚ στοχεύει άκριβώς 
στή δόμηση αύτοΰ τού «νέου κρά
τους» καί τού νέου τύπου σχέσεων έ
ξουσίας.

6. Παράλληλα άνελήφθη μιά προσπά
θεια προώθησης μέσω τού κράτους 
τών παραγωγικών συμφερόντων τών 
μικροαστικών στρωμάτων. Αύτό άπο- 
τελεί τόν στόχο τού «έκσυγχρονι- 
σμού» τού ΠΑΣΟΚ πού προσπάθησε 
νά πραγματοποιήσει ό Γ. Άρσένης. Ή  
πολιτική αύτή θά περιλάβει:

α. Τήν ευνοϊκή μεταχείριση τού 
μικρού βιομηχανικού κεφαλαίου καί 
τής βιοτεχνίας μέ τήν έπέκταση τής 
χρηματοδότησης, τή δραστηριοποίηση 
τού ΕΟΜΜΕΧ καί τόν έπαναπροσδιο- 
ρισμό τής πολιτικής κρατικών προμη
θειών.

β. Τή μεταφορά πλεονάσματος 
πρός τόν άγροτικό χώρο, μέ τόν πε
ριορισμό τής δράσης τού έμπορικού 
κεφαλαίου —πρός όφελος τών συνε
ταιρισμών, άλλά καί τής ATE—, τή 
σημαντική αύξηση τών τιμών τών ά- 
γροτικών προϊόντων καί τή γενίκευση 
τών έπιδοτήσεων —,βοηθούσης καί 
τής Κοινής ’Αγροτικής Πολιτικής.

γ. Τήν ικανοποίηση τών οικονομι
κών αιτημάτων τής κρατικής γρα
φειοκρατίας μέ τό Ενιαίο Μισθολό
γιο, ένώ έξασφαλιζόταν παράλληλα ή 
θέση τής νέας μικροαστικής τάξης μέ
σα στόν κρατικό μηχανισμό μέ τούς 
«δημοκρατικούς» θεσμούς πού προβλέ
πει τό νέο βαθμολόγιο.

δ. Τήν έμφάνιση θεσμών «Κράτους 
Ευημερίας» οί όποιοι εύθέως μετέφε
ραν πλεόνασμα πρός τά μικροαστικά 
στρώματα, πολιτική πού διόγκωνε τά 
δημοσιονομικά προβλήματα καί καθι
στούσε έλλειμματικούς τούς έπκρορτι- 
σμένους νά ύλοποιήσουν αύτή τήν πο
λιτική δημόσιους οργανισμούς.

7. Ή  «άναδιανεμητική» αύτή πολιτι

κή πρός όφελος τής μικροαστικής τά
ξης συμπληρωνόταν άπό μιά «άνα- 
πτυξιακή» πρόταση μέ άποδέκτη αύ
τή τήν τάξη. 'Η πολιτική αύτή άπαι- 
τούσε ό μικροαστικός χώρος νά έγκα- 
ταλείψει τόν έγγενή άτομισμό του καί 
νά σχηματίσει συλλογικές οντότητες 
πού νά άναπτύξουν όχι άπλώς παρα
γωγική άλλά έπιχειρηματική δραστη
ριότητα (ή περιβόητη λειτουργία βάσει 
«’ιδιωτικοοικονομικών» κριτηρίων»), 
Τό ΠΑΣΟΚ θεωρούσε δυνατή τήν ύπο- 
κατάσταση τού ρόλου τής άστικής 
τάξης άπό τούς άγροτικούς συνεταιρι
σμούς καί τούς συνεταιρισμούς τών 
βιοτεχνών. Ή  άδυναμία αύτής τής 
πρότασης ήταν έξαρχής δεδομένη: 
βασιζόταν στήν ιδεοληψία τής «άρμο- 
νικότητας» τών συμφερόντων, στήν 
προσαρμοστικότητα, πολιτικά καθο
ρισμένη, τών άπλών έμπορευματικών 
παραγωγών σέ σύγχρονα πρότυπα έ- 
πιχειρηματικής δραστηριότητας. Τά 
άποτελέσματα τής «άναπτυξιακής» 
πρότασης είτε έχουν ήδη φανεί είτε ά- 
ναμένονται στό άμεσο μέλλον: οί ά
πλοι έμπορευματικοί παραγωγοί στήν 
καλύτερη περίπτωση ύποκατέστησαν 
τό μικρό έμπορικό κεφάλαιο εξασφα
λίζοντας μιά αύξημένη ιδιοποίηση τής 
παραγόμενης άξίας τήν όποια κατεύ- 
θυναν πρός άμιγεΐς καταναλωτικές 
δαπάνες καί μάλιστα έπιδεικτικής (ρύ
σεως. Ταυτόχρονα ή αύξημένη πρό
σβαση στήν τραπεζική χρηματοδότη
ση γιά τήν παραγωγή τους καί ή γενί
κευση τών έπιδοτήσεων άπέτρεπαν 
τήν όποιαδήποτε άναπτυξιακή προ
σαρμογή τους.

8. Δέν πρέπει νά γίνονται παρανοή
σεις σχετικά μέ τήν πολιτική τού ΠΑ
ΣΟΚ έναντι τής έργατικής τάξης. Σέ ό
λη αύτή τήν περίοδο δέν είχαμε μόνο 
μιά έσωτερική Ανακατανομή τού εισο
δήματος άλλά καί μεταφορά άξίας ά
πό τήν έργατική τάξη πρός όφελος 
τής μικροαστικής. Ή  Απομυθοποίηση 
τού «Κράτους Εύημερίας» τού ΠΑΣΟΚ 
είναι ένα έγχείρημα άναγκαιο πού 
πρέπει νά γίνει άναλυτικά σέ άλλη εύ- 
καιρία. Έδώ περιορίζομαι νά σημειώ
σω αύτό τό συμπέρασμα κάπως Αξιω- 
ματικά. "Ομως καί οί θεσμοί έργατι- 
κού έλέγχου πού προώθησε τό ΠΑ
ΣΟΚ, δηλαδή τά έποπτικά συμβούλια 
καί οί «κοινωνικοποιήσεις», ούσιαστι- 
κά διασφάλιζαν τή θέση τής νέας μι
κροαστικής τάξης, θεσμοθετούσαν τήν 
άναβαθμισμένη παρουσία της μέσα στήν 
παργωγική διαδικασία.

9. Είναι λάθος, συνεπώς, νά θεωρείται 
ή πολιτική τού ΠΑΣΟΚ άσυντόνιστη, 
Απρογραμμάτιστη ή άντιφατική. Αύτή 
ή πολιτική είχε μιάν έκπληκτική έσω
τερική συνέπεια καί οί έξωτερικές άν- 
τιφάσεις της οφείλονται στήν άντιφα- 
τικότητα τής μικροαστικής τάξης τής 
ίδιας. Τό ΠΑΣΟΚ μιλάει στό όνομα 
τού έθνους καί τής κοινωνίας άκριβώς

γιατί έκφράζει τήν ιδεολογία τής μι
κροαστικής τάξης, τών «μή προνομιού
χων»: ύπεράνω τάξεων καί ταξικών 
συγκρούσεων. "Οχι γιατί δέν άποδέχε- 
ται τήν ύπαρξη τών συγκρούσεων άλ
λά γιατί αύτή ή τάξη ύποτάσσει τήν 
κοινωνική δυναμική σέ ύπερταξικές νο
μοτέλειες: τό καλό τού «έθνους», ό ά- 
ναγκαϊος έκσυγχρονισμός, ή άνάπτυξη, 
ή εύημερία. Μά γιά νά μιλήσει στό ό
νομα τής μικροαστικής τάξης τό ΠΑ
ΣΟΚ πρέπει νά άπευθυνθεϊ στά έπιμέ- 
ρους στοιχεία της: Ή  τάξη, πού μοιά
ζει σακί μέ πατάτες κατά τήν έκφρα
ση τού Μάρξ, δέν είναι ομοιογενής. 
Τά στοιχεία πού τήν άποτελοΰν πρέπει 
νά άναγνωριστοΰν ώς ιδιαίτερα καί νά 
άναγορευθοΰν σέ προνομιακούς χώρους 
έκφοράς τού λόγου τού ΠΑΣΟΚ. Τό 
ΠΑΣΟΚ έκφράζει τή μικροαστική τά
ξη κατακερματίζοντας την άκόμη πε
ρισσότερο καί μαζί κατακερματίζει 
καί τήν έργατική τάξη. Κοινωνικός 
κατακερματισμός πού καταλήγει σέ 
σύνθεση στό έπίπεδο τού Κράτους καί 
τού προέδρου τού Κινήματος, δυό 
«οντότητες» πού έμφανίζονται ώς αύ- 
τοδύναμοι ρυθμιστές τού κοινωνικού 
συμφέροντος.

10. Ή  πολιτική τού ΠΑΣΟΚ δέν έδινε 
άπάντηση στό πρόβλημα τής κρίσης. 
Ή  άστική τάξη τήν έξέλαβε έχθρικά 
καί ή έργατική μόλις πού τήν άνέχθη- 
κε — κυρίως λόγω έλλείψεως έναλλα- 
κτικής πρότασης άπό τήν ’Αριστερά. 
Τά «μέτρα» συνεπώς σηματοδοτούν 
μιά ρήξη τού ίδιου τού ΠΑΣΟΚ μέ τόν 
έαυτό του: Ή  όμολογούμενη άποτυχία 
τους νά έπιφέρουν «οικονομικά» άπο
τελέσματα συνεπάγεται μιά «άποτελε- 
σματικότητα» σέ όρους καταστολής 
τής έργατικής τάξης καί συμπίεσης 
τού έργατικοΰ εισοδήματος. Καί ή 
«συμπλήρωσή» τους πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση είναι βέβαιη: ή άναθεώρη- 
ση τού 1264/82 είναι «δρομολογημένη». 
Ή  περιστολή τών κοινωνικών δαπα
νών βέβαιη. Ή  μεταφορά τών έλλειμ- 
μάτων στήν κατανάλωση καί στούς 
φορολογουμένους μισθωτούς βέβαιη. 
Καί μετά άπό πέντε συναπτά έτη, ύπεύ- 
θυνα χείλη όμολογοΰν ότι δέν ύπάρχει 
άναπτυξιακό πρόγραμμα.

11. 'Η στροφή στό ιδιωτικό κεφά
λαιο είναι δεδομένη. Έξαρτάται άπό 
τήν έγχώρια άστική τάξη πλέον ή υίο- 
θέτηση ένός άπό τά δύο πιθανά σενά
ρια: τήν έφαρμογή τής έκσυγχρονιστι- 
κής πολιτικής τύπου Παπαληγούρα ή 
τήν άποδοχή τής πλήρους περιθωριο
ποίησης τής έγχώριας άστικής τάξης 
διά προνομιακών έπενδύσεων πού έν- 
διαφέρεται —ώς φαίνεται— νά άναλά- 
βει τό άμερικανικό κεφάλαιο καί μέ 
τήν κάλυψη τών «άντισταθμιστικών» 
ωφελειών άπό τήν ’Αγορά τού Αιώνα.
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Τήν ώρα πού γράφονται αυτές οί 
γραμμές, ή απεργία τών σιδηρο
δρομικών στή Γαλλία μπαίνει 
στήν τέταρτη έβδομάδα της. Εί
ναι μιά από τίς μεγαλύτερες α
περγίες τών τελευταίων χρόνων 
πού έδωσε τό έναυσμα γιά μιά ο
λόκληρη σειρά άπεργιακών κι
νητοποιήσεων τού δημόσιου το
μέα (έργαζόμενοι τού ΜΕΤΡΟ, 
έκπαιδευτικοί, ταχυδρομικοί, 
λιμενεργάτες, έργαζόμενοι στήν 
ηλεκτρική ένέργεια, τό γκάζι 
κ.λπ.). Αιτία ή σκληρή πολιτική 
λιτότητας πού έφαρμόζει ή δεξιά 
κυβέρνηση Σιράκ, ό ακραίος νε
οφιλελευθερισμός τής πληρω
μής μέ βάση τήν παραγωγικότη
τα, οί έπικείμενες άπολύσεις γιά 
νά «έκσυγχρονιστεϊ» ή γαλλική 
οικονομία. Ή κυβέρνηση σ ’ αυ
τό τό άπεργιακό κύμα φαίνεται 
αδιάλλακτη «γιατί ή όποιαδήπο- 
τε ύποχώρησή της θά σήμαινε 
κατάρρευση τού οικονομικού 
προγράμματος της. ’Αλλά καί οί 
απεργοί άπό τή μεριά τους δεί
χνουν μιά σπάνια αποφασιστι
κότητα καίάγωνιστικότητα, πα
ρά τίς έκκλήσεις τού Προέδρου 
Μιτεράν γιά τήν άνάγκη συσπεί
ρωσης όλων ώστε νά καταπολε
μηθεί ό πληθωρισμός καί νά επι
κρατήσει πνεύμα κοινωνικής ει
ρήνης, παρά, άκόμη, τίς αντιφα
τικές καί κατευναστικες τοπο
θετήσεις τών αριστερών συνδι
κάτων. Οί συγκρούσεις μέ τήν 
αστυνομία, οί καταλήψεις τών 
σταθμών καί τών λιμανιών έκ 
μέρους τών απεργών ολοκλη
ρώνουν τήν εικόνα αυτής τής 
συγκλονιστικής αναμέτρησης 
πού είδαμε ότι οί έργαζόμενοι 
δέν είναι διατεθειμένοι νά παρα
δεχθούν αμαχητί τή νεοφιλελεύ
θερη ταφόπλακα.

Οί άπεργίες αυτές όμως είχαν 
ένα σημαντικό προηγούμενο, τή 
συγκλονιστική έπίσης κινητο
ποίηση τών φοιτητών τού περα
σμένου Νοέμβρη-Δεκέμβρη, 
πού υποχρέωσε τήν κυβέρνηση 
Σιράκ νά ύποχωρήσει κατά κρά
τος. Παρόλο, βέβαια, πού οί έρ- 
γατικές κινητοποιήσεις δέν «πυ- 
ροδοτήθηκαν» άπό τίς φοιτητι
κές, ώστόσο τά δύο αυτά κινή
ματα όχι μόνο γιατί συμπίπτουν 
χρονικά αλλά, κυρίως, γιατί ά- 
ποτελοΰν αντίδραση στήν ίδια έ- 
πιθετική πολιτική τού κεφα
λαίου καί τού κρατικού αύταρχι- 
σμού άλληλοσυμπληρώνονται 
καί καταγράφονται στίς «σκλη
ρές» στιγμές τού καιρού μας.

Στό άρθρο πού ακολουθεί ό 
συνεργάτης μας Σταύρος Κων- 
σταντακόπουλος παρουσιάζει 
καί σχολιάζει τή φοιτητική έ
κρηξη τού Νοέμβρη καί άναφέ- 
ρεται στή γενικότερη σημασία 
της, ένώ στό έπόμενο τεύχος θά 
ασχοληθούμε έκτενώς μέ τίς ά- 
περγιακές κινητοποιήσεις.

r¥7j*lΜΚμ ΒΜ  'ϋ

i
' ",0  4 ÿ

Ή  έκρηξη
τών Γάλλων

Σταύρος Κωνσταντακόπουλος

φοιτητών
«1789. 1830. 1848. 1871. 1936. 1968... Τό Παρίσι είναι ένας μεγαλοπαραγωγός 
έπαναστάσεων. 'Ά λλες πρωτεύουσες παράγουν άλλα πράγματα. Υπάρχει ένας 
καταμερισμός έργασίας».

G. Sitbon

Κι δμως. Τό Παρίσι τών τελευ
ταίων χρόνων μόνο έπαναστά- 
σεις δέν παρήγε. Ή  ζωή άκο- 
λουθοϋσε τούς δικούς της ρυθ
μούς. Πέρναγε δίπλα άπό τούς 
2.500.000 άνέργους καί τά θύ
ματα του ρατσισμού, δίπλα ά
πό τούς δολοφονημένους άπό 
τήν άστυνομία τού Ποσκουά 
γιατί έπρεπε νά καθησυχαστεί 
δ φιλήσυχος πολίτης.

Αυτή ή όμαλότητα διαπερ
νούσε καί τό πανεπιστήμιο. 
Είχε πάψει νά είναι χώρος 
ζωής, ή φοιτητική παρέα είχε 
έξοριστεΐ. Τό γαλλικό πανεπι
στήμιο θύμιζε πρωινή στάση 
λεωφορείου. Ό  καθείς πήγαι
νε στή δουλειά του. Ό  καθείς 
καί ό έαυτός του. Αυτή ήταν ή 
ϋψιστη άξια τής φιλελεύθερης 
ιδεολογίας. Ό  καθείς καί τό 
άτομό του. Γιατί έκεΐ μέσα, 
λέγανε, μέσα στό έγωιστικό 
άτομο κατοικοεδρεύει ή σωτη
ρία όλων μας. Ό  καθείς καί ή 
έπιχείρησή του. Γιατί ή καπι
ταλιστική έπιχείρηση, λέγανε, 
είναι τό πάν, αύτή είναι ή σκέ
ψη, αυτή είναι ή δημιουργία, 
αύτή είναι ή άποτελεσματικό- 
τητα. Ό  καθείς καί δχι δλοι.

Δέν μπορούσε λοιπόν κανείς

παρά νά μειδιάσει δύσπιστα 
καθώς διάβαζε στίς 19 τού Νοέμ
βρη μιά είδηση, χαμένη στίς 
μεσαίες σελίδες τής έφημερί- 
δας Le Monde, γιά κάποια φοι
τητική άπεργία πού ξεκίνησε 
στό πανεπιστήμιο τής Βιλτα- 
νέβ. Πανεπιστήμιο άγνωστο 
στούς περισσότερους, σφηνω
μένο άνάμεσα στίς εργατικές 
κατοικίες στά βόρεια τού Πα
ρισιού, δημιουργήθηκε στήν 
περιφέρεια μέ προφανή πολιτι
κό στόχο νά έξοριστεΐ άπό τό 
άστικό κέντρο αύτή ή «έπικίν- 
δυνη τάξη» πού έφερε στήν 
έπιφάνεια ή δεκαετία τού ’60. 
Αύτή ή «έπικίνδυνη τάξη», πού 
έμοιαζε νά ύπάρχει μόνον στίς 
μνήμες, έξεγειρόταν ένάντια 
στό νομοσχέδιο Ντεβακέ.

Τό νομοσχέδιο Ντεβακέ καί 
κάποιες πραγματικότητες, 
κοινωνικές καί άλλες...

Στόχος τών δσων άκολουθοΰν 
δέν είναι ή παρουσίαση καί 
άνάλυση όλόκληρου τού νο
μοσχεδίου. Θά περιοριστούμε 
στίς έπίμαχες διατάξεις του, 
θεωρώντας ώς τέτοιες δχι μό-

•  Αύξηση διδάκτρων. 'Υπουρ
γική άπόφαση καθόριζε κά
θε χρόνο τό ποσό τών δι
καιωμάτων έγγραφής, μέ 
ύποχρεωτική έφαρμογή άπ’ 
δλα τά πανεπιστήμια. Τό 
ποσό αύτό άνήλθε φέτος στά 
τετρακόσια γαλλικά φράγ
κα, έναντι τών 265 πού ήταν 
γιά τήν προηγούμενη άκαδη- 
μαϊκή χρονιά. Εκτός άπ’ 
αύτή τήν αύξηση, πού ήταν 
πολύ μεγαλύτερη άπό έκεί- 
νην τού πληθωρισμού, τό 
σχέδιο νόμου παρείχε στό 
πανεπιστήμιο τή δυνατότη
τα διπλασιασμού τού ποσού 
έγγραφής. ’Εξάλλου, ή ’Επι
τροπή Πολιτισμικών Ύπο- 
νον δσες άνέδειξε τό κίνημα 
τού Νοέμβρη-Δεκέμβρη άλλά 
καί μερικές άλλες πού έμειναν 
σχετικά στήν άφάνεια, χωρίς 
δμως γι’ αύτό τό λόγο νά είναι 
λιγότερο «έπικίνδυνες». Θά 
προσπαθήσουμε, τέλος, νά 
καταδείξουμε δτι οί περισσό
τερες άπ’ αύτές δέν άποτε- 
λούν κεραυνό έν αίθρια, άλλά 
είχαν προετοιμαστεί καί δια
κηρυχθεί μέ συνέπεια άπό 
τούς σοσιαλιστές ή τουλάχι
στον άπό κάποιες μερίδες 
τους.
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Γ αλλία

θέσεων της Βουλής έξέφρα- 
σε τήν εύχή νά κατοχυρωθεί 
ή δυνατότητα τριπλασια- 
σμοϋ του. ’Αλλά υπάρχει 
καί συνέχεια: τά δικαιώμα
τα έγγραφης άντιπροσωπεύ- 
ουν μόνον ένα μέρος (μικρό
τερο του 50*%) τοϋ συνολι
κά καταβαλλόμενου ποσοϋ. 
”Αν προστεθεί κοινωνική 
άσφάλιση, δικαιώματα βι
βλιοθηκών κ.λπ., τότε πολύ 
εύκολα φτάνουμε τό ποσό 
των 2.500 φράγκων κατα
βαλλόμενα σέ έτήσια βάση. 
«Έγώ προσωπικά έχω νά τά 
πληρώσω» έλεγε ή Ζιζί, 
δεκαεξάχρονη κομμουνίστρια 
καί μυθική μορφή τού κινή
ματος των λυκείων τοϋ βο
ρεινού Παρισιού, «ή Γαλλία 
όμως είναι μιά χώρα προλε
ταρίων, μήν τό ξεχνάτε...».

Πόσο καινοτομοϋσε όμως 
στό σημείο αύτό ή Δεξιά; Ό  
τελευταίος ύπουργός Παιδείας 
των σοσιαλιστών καί άρχηγός 
τής άριστερής πτέρυγας αύτοϋ 
τοϋ κόμματος Σεβενεμάν, σέ 
μιά συνέντευξή του στήν έφη- 
μερίδα Le Monde, λίγο πρίν τίς 
έκλογές τοϋ Μάρτη ’86, έκλο- 
γές πού ήταν βέβαιο ότι θά τίς 
χάσουν οί σοσιαλιστές, δήλω
νε: «"Οταν μόνο τό ένα τέταρ
το τών άτόμων μιας ήλικίας 
μπαίνει στό πανεπιστήμιο καί 
όταν ξέρουμε ποιά είναι, παρά 
τίς προσπάθειές μας, ή κοινω
νική καταγωγή τών φοιτητών, 
είναι δίκαιο νά χρηματοδοτεί 
άποκλειστικά τό κράτος τήν 
άνώτατη έκπαίδευση;». Γιά νά 
προσθέσει: «Κανείς δέν πρέπει 
νά άπορριφθεί άπό έλλειψη πό
ρων... ’Αλλά γιά τούς άλλους 
δέν θά ήταν λανθαμένο νά ζη
τηθεί μιά λογική συνεισφορά». 
"Ετσι μιά παράδοση δύο αιώ
νων κλονίζεται σοβαρά καί 
μάλιστα μέ άριστερό σκεπτι
κό. Τό άποτέλεσμα θά ήταν 
φοιτητές προερχόμενοι άπό 
κατώτερα κοινωνικά στρώμα
τα νά πληρώνουν τά αύξημένα 
δίδακτρα μέ τήν έλπίδα μιας 
ύποτροφίας, ή όποια, λόγω 
λιτότητας, δέν θά έρχόταν ποτέ.
•  'Επιλογή. Γαλλική κοινω
νία, τό όνομά σου είναι έπιλο- 
γή καί Ιεραρχία καί μάλιστα 
σκληρή καί άκαμπτη. ’Από τό 
1964, όταν οί Π. Μπουρντιέ 
καί Ζ. Πασερόν στό βιβλίο 
τους Οί κληρονόμοι (Les Héri
tiers) έγραφαν: «Οί λιγότερο 
προνομιούχες κοινωνικές κα
τηγορίες δέν έχουν ...εύκαι- 
ρίες, παρά μόνο συμβολικού 
χαρακτήρα, νά στείλουν τά

παιδιά τους στά άνώτατα 
έκπαιδευτικά ιδρύματα»,1 μέχρι 
σήμερα τά πράγματα δέν άλ
λαξαν καί πολύ. Ένώ ή έργα- 
τική ιάξη άντιπροσωπεύει τό 
40% τοϋ συνολικού πληθυ
σμού, τά παιδιά της δέν έχουν 
δικαίωμα παρά μόνον στό 
12% τού φοιτητικού πληθυ
σμού. ’Αντίθετα, τά παιδιά 
τών βιομηχάνων, τών μεγα- 
λεμπόρων, τών έλεύθερων 
έπαγγελματιών καί τών άνώτε- 
ρων στελεχών συνιστοΰν τό 
40% τών φοιτητών, ένώ οί 
ίδιοι δέν ξεπερνούν τό 17% τού 
πληθυσμού.1 2 Καί άκόμα, ή 
άποτυχία στή διάρκεια τών 
σπουδών άγγίζει περισσότερο 
αυτούς πού προέρχονται άπό 
τίς κατώτερες τάξεις παρά 
όσους προέρχονται άπό τίς 
άνώτερες. Ό  οργανισμός στα
τιστικής τού ύπουργείου Παι
δείας έπισημαίνει: «Παρατη
ρούμε ότι τό ποσοστό τών φοι
τητών πού προέρχονται άπό 
έργατικές οικογένειες ή οικο
γένειες υπαλλήλων ...ύφίστα- 
ται σοβαρή μείωση άνάμεσα 
στόν πρώτο καί τόν δεύτερο 
κύκλο,* ένώ ό άριθμός τους 
στόν τρίτο κύκλο είναι μι
κρός».3

’Αντί λοιπόν ή κυβέρνηση 
τού Σιράκ νά άποδυναμώσει 
αύτόν τόν κοινωνικό δαρβινι
σμό —πώς όμως μπορείς νά 
άπαιτείς άπό τή Δεξιά δ,τι δέν 
έκανε ή ’Αριστερά—, προτί
μησε νά προσθέσει καινούργια 
φίλτρα, διοικητικού χαρακτή
ρα αυτή τή φορά. Τό βασικό 
της σκεπτικό, καί όχι μόνο 
αυτής άλλά καί πολλών πανε
πιστημιακών τού Σοσιαλιστι
κού Κόμματος, μέ κυρίαρχη 
μορφή τόν μαθηματικό Λω- 
ράν Σβάρτς,4 ήταν άπλό· 
άπλό καί άποτρόπαιο. ’Εφόσον 
παρατηρεΐται μεγάλη άποτυ
χία μέσα στό πανεπιστήμιο 
(μόνο ένας στούς πέντε παίρ

1. Bourdieu P., Passeron, J.C., Les 
héritiers, Paris, ed. de Minuit.

2. Ascher P., Merlin P., Meyer P.P., 
«Sélection, gare aux tabous», Le 
Nouvel Observateur, 5.12.86, c. 44.

’Πρώτος κύκλος είναι τά δύο 
πρώτα χρόνια τού γαλλικού πανε
πιστημίου. Δεύτερος τό τρίτο καί 
τό τέταρτο. Οί μεταπτυχιακές 
σπουδές άποτελουν τόν τρίτο 
κύκλο.
3. Coutty Μ., «Les masques de la 

sélection à la française», Le Matin, 
5.12.86, σ. 12.
4. Schwartz L., Pour sauves /' uni

versité, Paris, ed. du Seuil, 1983, σ.
132.

νει πτυχίο) καί έφόσον υπάρ
χει άνεργία πτυχιούχων (ένας 
στούς τρεις δέν βρίσκει δου
λειά), ή λύση είναι νά περιορι
στούν οί φοιτητές. "Ετσι τό 
άρθρο 31 τού νομοσχεδίου 
Ντεβακέ έβαζε δύο φραγμούς, 
τόν πρώτο στήν είσοδο στό 
πανεπιστήμιο, τόν δεύτερο 
άνάμεσα στόν πρώτο καί τόν 
δεύτερο κύκλο. Αύτό τόν τρό
πο έπέλεξε ή κυβέρνηση τού 
Σιράκ γιά νά άντιμετωπίσει τά 
προβλήματα. Δέν προσπάθη
σε νά άναδιοργανώσει τίς 
σπουδές γιά νά μειώσει τήν 
άποτυχία. Θέλησε νά άποκλεί- 
σει. Δέν προσπάθησε νά προ
σαρμόσει τήν όργάνωση τής 
οικονομίας στήν προσφορά 
πτυχιούχων, πού τό μόνο τους 
σφάλμα ήταν νά άσκήσουν τό 
δικαίωμά τους στή μόρφωση. 
Θέλησε νά έπιλέξει. Ή  άδυ- 
σώπητη λογική τής φιλελεύθε
ρης λύσης στήν κρίση...

•  Κατάργηση έθνικών διπλω
μάτων. Ή  κοινωνική Ιεραρχία 
όμως στή Γαλλία δέν είναι πα
ρούσα μόνο στό έσωτερικό 
τού πανεπιστημίου. Είναι πα
ρούσα στή διάκριση άνάμεσα 
σέ πανεπιστήμια. Στήν κορυ
φή τής πυραμίδας οί Μεγάλες 
Σχολές (Grandes Écoles), αυτές 
πού διαμορφώνουν τίς διάφο
ρες έλίτ. Μόνο 1,6% παιδιά 
έργατών στό ’Ινστιτούτο Πο
λιτικών ’Επιστημών. ’Ακο
λουθούν τά πανεπιστήμια, όχι 
όμως έτσι άδιαφοροποίητα. 
'Υπάρχει διαφορά άνάμεσα

στό «καλό» παρισινό πανεπι
στήμιο (Dauphine, Paris I) καί 
στό «κακό» (Villetmeuse, Saint 
Denis). ’Ανάμεσα στό παρισι
νό πανεπιστήμιο καί τό έπαρ- 
χιακό. Αύτή τήν άπό τά πράγ
ματα διάκριση έρχόταν ή κυ
βέρνηση νά τή θεσμοποιήσει. 
Τό πτυχίο δέν θά ’ταν πλέον 
πτυχίο οικονομίας τής Dauphi
ne. Πολιτική της, ή πολιτική 
τού άνταγωνισμοΰ άνάμεσα 
στά πανεπιστήμια, γιατί μόνο 
ό άνταγωνισμός φέρνει τήν 
πρόοδο στίς κοινωνίες. 'Υπάρ
χει όμως καί ό άριστερός άντι- 
φωνητής: «Θά ύπάρχουν πανε
πιστήμια δυνατά καί πανεπι
στήμια άδύνατα, όπως σέ όλες 
τίς χώρες όπου προωθήθηκε ό 
έκδημοκρατισμός στήν άνώ
τατη έκπαίδευση. Χωρίς αύτή 
τή διάκριση, ό έκδημοκρατι- 
σμός δέν είναι δυνατός».5
•  'Ενίσχυση τής έξουσίας τών 
μανδαρίνων. "Αν σέ κάτι και- 
νοτομοΰσε πραγματικά ή πο
λιτική τής Δεξιάς στή Γ αλλία, 
όχι μόνο σέ σχέση μέ τίς πρα
κτικές τής ’Αριστερός τής πε
ριόδου ’81 -’86 άλλά καί σέ 
σχέση μέ αύτές τής Δεξιάς με
τά τό Μάη τού ’68, αύτό είναι 
ό ρόλος τού καθηγητικού σώ
ματος στήν πανεπιστημιακή 
διαδικασία. Μέ τό νομοσχέδιο

5. Julliard J., άρθρο στό Le Nou
vel Observateur, 28.11.1986, σ. 39.
6. Συνέντευξη τού παλιού προέ

δρου τής Ναντέρ, Rosé Remand 
στήν έφημερ. Libération, 26.11.86, 
σ. 8.
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Ντεβακέ οί καθηγητές ξανά
βρισκαν τήν πλειοψηφία σέ 'ό
λα τά όργανα του πανεπιστη
μίου. Οί φοιτητές πού είχαν τό 
20-25% των ψήφων στά συμ
βούλια διοίκησης, σύμφωνα μέ 
τό νόμο των σοσιαλιστών, δέν 
θά ’χαν παρά μόνο τό 15%. 
Επιπλέον, τό όριο συνταξιοδό- 
τησης των καθηγητών μετετί
θετο άπό τά 65 στά 68 χρόνια. 
Μαρτυρία τής ικανοποίησης 
τών συντεχνιακών διεκδική
σεων τών μανδαρίνων καί τού 
μεγάλου ρόλου πού παίζουν 
στούς κόλπους τών ψηφοφό
ρων τής Δεξιάς.
• Κατάργηση τής διεπιστημο- 
νικότητας. Ό  νόμος πού άκο- 
λούθησε τά γεγονότα τού ’68 
είχε άναγάγει τή διεπιστημονι- 
κότητα σέ έναν άπό τούς θε
μελιώδεις όρους γιά τήν όργά- 
νωση τού πανεπιστημίου. Κα
ταργώντας τίς παλιές σχολές, 
πού ήταν προσανατολισμένες 
σέ ένα γνωστικό άντικείμενο, 
είχε δημιουργήσει εύρύτερες 
ένότητες έρευνας καί διδασκα
λίας. Τό νομοσχέδιο πού προ- 
κάλεσε τήν όργή τών μαθητών 
καί φοιτητών αύτές τίς τρεις 
έβδομάδες ξαναγυρνούσε στό 
παλιό σύστημα τών σχολών. 
Παραγνωρίζοντας τή σύγχρο
νη άνάγκη γιά τή συνάντηση 
τών διαφόρων έπιστημονικών 
κλάδων, μαρτυρούσε τήν ά
νάγκη κάποιων καθηγητών νά 
βρεθούν «μεταξύ τους καί μό
νο μεταξύ τους».6 Καί αύτό τό 
φιλελεύθερο όνειρο, πανεπι
στημίων πού θά άνταγωνίζον-

ταν μεταξύ τους, βρέθηκε προ
δομένο άπό τή συντηρητική 
έπιθυμία, πανεπιστημίων πού 
θά είναι άπομονωμένα μετα
ξύ τους.

Γιά τό κίνημα

Άπό τίς παραπάνω διατάξεις 
τό κίνημα τού ’86 θά συζητή
σει καί θά θέσει στό στόχα
στρό του μόνο τίς τρεις πρώ
τες. Δέν θά προσπαθήσει νά 
διαφυλάξει τόν διεπιστημονι
κό χαρακτήρα τών σχολών, 
δέν θά φέρει στό φώς τό πρό
βλημα τής καθηγητικής εξου
σίας. Καμιά, τέλος, άναφορά 
δέν θά γίνει στό πρόβλημα τού 
περιεχομένων τών σπουδών. 
Ό  Μάης τού ’68, όταν ή άμφι- 
σβήτηση άγγιζε τά πάντα, 
φαντάζει άπελπιστικά μακρι
νός. Πίσω όμως άπό τό Μάη 
βρίσκονταν οί άλλεπάλληλες 
διασπάσεις τής νεολαίας τού 
ΚΚΓ στήν περίοδο ’65-’68 καί 
οί διάφορες όργανώσεις πού 
δημιουργήθηκαν, πίσω άπό 
τό Μάη ύπήρχαν έντονες ιδεο
λογικοπολιτικές διεργασίες, 
ένώ τό κίνημα τού Νοέμβρη- 
Δεκέμβρη είναι ύποχρεωμένο 
νά ξεκινήσει μέσα στή θεωρη
τική έρημο, ή σχεδόν.

Πάνω σέ τρεις άρνήσεις θά 
άρθρώσουν λοιπόν τό λόγο 
τους οί μαθητές καί φοιτητές 
τού ’86: όχι στήν αύξηση τών 
διδάκτρων, όχι στήν έπιλογή, 
όχι στήν κατάργηση τού έθνι- 
κού χαρακτήρα τών πτυχίων. 
Σέ καμιά περίπτωση δέν θά

έκφέρουν θέσεις γιά τό πανε
πιστήμιο, πόσο μάλλον γιά 
τήν κοινωνία εύρύτερα. "Εμει
ναν περιορισμένοι στό σημείο 
πού ξεκίνησαν. Καί μή μπο
ρώντας νά πάνε παραπέρα, 
δέν τό προσπάθησαν. "Ισως 
καί γι’ αύτό νά πέτυχαν.

'Η έπιτυχία τους όμως δέν 
μάς στερεί τό δικαίωμα νά χα
ρακτηρίσουμε ένα τέτοιο κί
νημα ώς συντεχνιακό. Καί οί 
ένδείξεις ύπάρχουν. Σύμφωνα 
μέ σφυγμομέτρηση τού περιο
δικού Le Nouvel Observateur, 
σέ δείγμα νέων 16 έως 20 χρό
νων, τό 55% θεωρούσε ότι τό 
κίνημα όφειλόταν στήν άνη- 
συχία τών νέων γιά τό έπαγ- 
γελματικό τους μέλλον. Καί 
σίγουρα, όσοι διαδήλωναν 
στούς δρόμους ήξεραν ότι τό 
ποσοστό άνεργίας στούς πτυ- 
χιούχους είναι 14% ένώ στούς 
κάτω τών 25 έτών κατά μέσον 
όρο 40%. Πώς όμως θά μπο
ρούσε κανείς νά έξηγήσει τό 
γεγονός ότι 1.000.000 νέοι βρέ
θηκαν στούς δρόμους; Είδατε 
ποτέ ένα συντεχνιακό κίνημα 
νά κατορθώνει κάτι τέτοιο; 
Πώς θά μπορούσε νά έξηγηθεΐ 
τό γεγονός ότι φοιτητές τών 
Μεγάλων Σχολών μέ σίγουρο 
καί άκριβοπληρωμένο μέλλον 
πορεύθηκαν μαζί μέ τούς άλ
λους; Προφανώς ύπήρξε καί 
κάποιο άλλο στοιχείο. Αύτό 
τό άλλο στοιχείο, ένός κινή
ματος πού, σύμφωνα μέ τήν 
πετυχημένη διατύπωση ένός 
πρώην μέλους τών Ερυθρών 
Ταξιαρχιών —σέ συζήτηση 
πού διοργάνωσε τό περιοδικό 
τής άνανεωτικής τάσης τού 
ΚΚΓ «Μ»— δέν μπορεί νά 
ένταχθει στόν παραδοσιακό 
διαχωρισμό σέ έπαναστατικά 
καί μεταρρυθμιστικά κινήμα
τα καί πού θά περιέκλειε μιά 
καινούργια κατηγορία, ίσως 
αύτή τών «αύτοοροθετημέ- 
νων» κινημάτων, αυτόν τόν 
άλλο συντελεστή θά έπιχειρή- 
σουμε νά άνιχνεύσουμε, ξεκι
νώντας άπό τίς δργανωτικο- 
πολιτικές μορφές μέ τίς 
όποιες έμφανίστηκε τό φοιτη
τικό κίνημα.

"Αν στή δεκαετία τού ’60 
καί σ’ αυτήν τού ’70 ούδείς θά 
μπορούσε νά διανοηθεΐ μιά 
φοιτητική άπεργία παγγαλλι- 
κοΰ έπιπέδου πού νά μήν κα- 
τευθύνεται άπό κάποια συνδι
καλιστική ή πολιτική όργάνω- 
ση, ή δεκαετία τού ’80 ήρθε σ’ 
αύτό τό σημείο νά μεταμορ
φώσει ριζικά τό σκηνικό. Τό 
είδαμε μέ τή μορφή καρικα
τούρας στίς φοιτητικές κινη

Γ αλλία

τοποιήσεις τού ’83 ένάντια 
στό νόμο τού σοσιαλιστή 
ύπουργοΰ Παιδείας Σαβαρύ, 
όταν οί δεξιές φοιτητικές παρα
τάξεις προχωρούσαν μασκα- 
ρεμένες γιατί σκέφτονταν ότι 
άλλιώς οί φοιτητές δέν θά τίς 
άκολουθοΰσαν. Τό είδαμε 
στήν καθαρή του μορφή στό 
δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη. 
'Η δυσπιστία άπέναντι σέ 
όποιοδήποτε ύπαρκτό συνδικα
λιστικό ή πολιτικό σχήμα είχε 
έγκατασταθεί γιά τά καλά στή 
συλλογιστική τής νεολαίας.

Βέβαια, όπως τό Μάη τού 
’68 ό έκπυρσοκροτητής ήταν 
τό «Κίνημα τής 22ας Μάρτη» 
τού Ντανιέλ Κόν Μπεντίτ στή 
Ναντέρ, τό Νοέμβρη τού ’86 
φαίνεται νά είναι ή UNEF 1-D* 
τής Ίζαμπέλ Τομάς στή Βιλ- 
τανέζ. Τά πράγματα όμως δέν 
είναι έτσι ή μάλλον όχι άκρι- 
βώς έτσι. Σίγουρα μέλη τής 
UNEF Ι-D ξεκινούν τήν άπερ
γία στή Βιλτανέζ, είναι όμως 
ταυτόχρονα μέλη τού SOS Ra
cisme πού έχουν άποκτήσει τή 
συνήθεια τών μεγάλων κινητο
ποιήσεων στούς κόλπους τού 
άντιρατσιστικοΰ κινήματος 
καί, τό κυριότερο, δροΰν σέ 
άντίθεση μέ τά κεντρικά όρ
γανα τής παράταξής τους, 
πού σέ όλη τή διάρκεια τών 
γεγονότων είναι ύπέρ, έστω 
καί σιωπηρά, μιάς συνδιαλλα
γής μέ τήν κυβέρνηση. 'Η ά
περγία λοιπόν ξεκινάει άπό τά 
μέλη μιάς παράταξης, θά πε
ράσει όμως μέ έκπληκτική 
ταχύτητα στή μεγάλη μάζα 
τών μή συνδικαλισμένων μα
θητών καί φοιτητών πού θά

* Ή  ΓΙΝΕΡ ΙΌ (’Εθνική "Ενωση 
Γ α λ λ ία ς-’Ανεξαρτησία καί Δη
μοκρατία) είναι ή μεγαλύτερη 
φοιτητική παράταξη τής Γαλλίας. 
’Ελέγχεται άπό τή δεξιά καί κεν
τρώα τάση τού ΓΣΚ, μετά τήν 
προσχώρηση στό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, τόν ’Απρίλιο τού ’86, μιας 
ιδιότυπης τροτσκιστικής όμάδας 
πού τήν ήλεγχε μέχρι τότε. Στίς 
τελευταίες έκλογές πήρε τό 37% 
τών ψήφων, έναντι τού 23% τής 
υΝΕΕ δ.Ε. (Ε.Φ.Ε.Γ. -  Φοιτητική 
’Αλληλεγγύη), στήν όποια συμμε
τέχουν ή άριστερή τάση τού ΓΣΚ 
καί οί φοιτητές τού ΚΚΓ. Ή  υ.Ν.Ι. 
(’Εθνική Διαπανεπιστημιακή "Ε
νωση) πού άποτελεϊται άπό φοιτη
τές καί καθηγητές τής Δεξιάς καί 
τής άκρας Δεξιάς, συγκέντρωσε 
τό 7,6% τών ψήφων. Οί τροτσκι- 
στές τής ΕΟΙΓ (’Επαναστατική 
Κομμουνιστική Λίγκα) μετέχουν 
στήν ϋΝΕΕ ΙΌ άλλά μέ έπιλεκτι- 
κό τρόπο. Ή  συμμετοχή στίς έ
κλογές σπάνια ξεπερνάει τό 15% 

I τών φοιτητών.
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πάρει τό λόγο, μέ μιά έπιμονή 
πού ξενίζει, ή ίδια καί άπο- 
κλειστικά ή ίδια, άρνούμενη 
όποιαδήποτε διαμεσολάβηση.

ΟΙ μορφές οργάνωσης του 
φοιτητικού κινήματος άποτε- 
λούν τήν ύλική άποτύπωση 
μιας τέτοιας συνείδησης καί 
άξίζει νά έξεταστοϋν άπό κον
τά. Κάθε σχολή λειτουργεί μέ 
κυρίαρχο όργανο τή γενική 
της συνέλευση, αύτή άποφασί- 
ζει γιά τήν πορεία τών κινητο
ποιήσεων καί τό κάνει συνέ
χεια, αύτή (καί δχι οΐ παρατά
ξεις) έκλέγει τήν έπιτροπή ά- 
περγίας καί τίς διάφορες άλ
λες έπιτ ροπές τύπου, περι
φρούρησης, έπαφής μέ τούς 
έργαζόμενους κ.λπ., αύτή τέ
λος έκλέγει τά πέντε μέλη γιά 
τό ’Εθνικό Συντονιστικό 'Ορ
γανο (Coordination Nationale) 
πού έχει τήν έδρα του στό Πα
ρίσι (350 μέλη άπό 70 πανεπι
στήμια) καί πού συντονίζεται 
άπό ένα δεκατετραμελές όρ
γανο, τό Γραφείο τού Συντονι
στικού. Καί ώς έδώ μάλλον 
δέν ύπάρχει τίποτα τό ιδιαίτε
ρα ριζοσπαστικό. Αυτό πρέ
πει νά άναζητηθείάλλοΰ. Πρέ
πει νά άναζητηθεί στή σχέση 
τού Γραφείου μέ τό Συντονι
στικό. Οί έκλεγμένοι ήταν κά
θε στιγμή άνακλητοί. 'Υπήρ
ξαν περιπτώσεις όπου τό πρωί 
άνακαλούνταν κάποιος πού 
είχε έκλεγεί τό προηγούμενο 
βράδυ, γιατί δέν κατόρθωσε 
νά φέρει είς πέρας τήν έντολή 
του. Οί έκλεγμένοι τής φθινο
πωρινής Γαλλίας ήταν έντο- 
λοδόχοι, δέν ήταν άντιπρόσω- 
ποι. Ό  Ρουσσώ είχε νικήσει 
τόν Λόκ. "Ετσι, όταν στις 4 
τού Δεκέμβρη, μετά τή μεγά
λη διαδήλωση, τό Γραφείο τού 
Συντονιστικού συνάντησε τόν 
ύπουργό Παιδείας Μονορύ, εί
χε τήν έπιτακτική έντολή 
(mandat impératif) νά άνακοι- 
νώσει στόν ύπουργό τήν άπαί- 
τηση τών φοιτητών νά άπο- 
συρθεΐ τό νομοσχέδιο καί τί
ποτα παραπέρα, καμιά συν
διαλλαγή, καμιά συζήτηση.

Τό καινούργιο πρέπει νά ά- 
ναζητηθεΐ στό πνεύμα πού έπι- 
κράτησε στίς γενικές συνελεύ
σεις. Ό  σεβασμός τής κάθε ά
ποψης πού άκουγόταν, οί πο
λύωρες συζητήσεις γιά τίς πιό 
μικρές άποχρώσεις μιας άπό- 
φασης, ή τήρηση τών διαδικα
σιών πού άγγιζε τά όρια τού 
φορμαλισμού, ή άγωνιώδης ά- 
ναζήτηση τού δημοκρατικού 
consensus ήταν τά κυρίαρχα 
στοιχεία. Σ’ αύτό τό πνεύμα

πρέπει έξάλλου νά άναζητηθεί 
ή κυριότερη αίτια γιά τό ότι τό 
κίνημα κατόρθωσε νά άφο- 
μοιώσει τίς διαφωνίες πού ξέ
σπασαν στό έσωτερικό του, 
διαφυλάσσοντας μέχρι τέλους 
τήν ένότητά του.

Ή  εικόνα πού δώσαμε πα
ραπάνω πιθανόν νά είναι μο
νοδιάστατη. Δέν έκτυλίχθη- 
καν τά πάντα μέ ’ιδανικό τρό
πο. Ή  προσπάθεια νά μήν 
«καπελωθεί» τό κίνημα άπό 
τίς παρατάξεις όδήγησε στόν 
ύπερβολικό τονισμό τού άπο- 
λίτικου χαρακτήρα του καί 
στή μανιώδη μερικές φορές 
καταδίωξη όποιουδήποτε 
στοιχείου θύμιζε πολιτικό 
μόρφωμα. Μέλος τής νεο
λαίας τού Βρετανικού ’Εργα
τικού Κόμματος άποδοκιμά- 
στηκε έπί πέντε λεπτά σέ μιά 
γενική συνέλευση τής Ναντέρ 
χωρίς νά κατορθώσει τελικά 
νά πάρει τό λόγο. 'Η άπουσία 
συνδικαλιστών συνοδεύτηκε 
άρκετές (ζρρές άπό τήν πα
ρουσία δημαγωγών πού μονο
πωλούσαν τό λόγο. Ό  σεβα
σμός τής γνώμης τών άλλων 
είχε άποτέλεσμα νά μιλάνε οί 
μή άπεργοί, δηλαδή ή UNI, 
τήν ίδια στιγμή πού άπο- 
κλείονταν οί δύο UNEF καί οί 
τροτσκιστές.

Κάθε κίνημα όμως είναι άν- 
τιφατικό στήν έξέλιξή του. 
Καί οί κυρίαρχοι χαρακτήρες 
αύτοΰ έδώ δέν είναι οί παρα
πάνω παρεκβάσεις’ κυρίαρχοι 
χαρακτήρες του είναι κατά τή 
γνώμη μας ή μαζικότητα, ή 
δημοκρατικότητα, ή αύτοορ- 
γάνωση, ή ικανότητα νά άρ- 
θρώνει τό ίδιο τό λόγο του έξω

άπό «πρωτοπορίες»-φορείς 
τής άπόλυτης άλήθειας. Νά 
μή νομιστεί ότι οί «πρωτοπο
ρίες» άπουσιάζουν. Γίναμε ό
μως μάρτυρες ένός παράδο
ξου φαινομένου, τής έργαλεια- 
κής χρήσης τους. Καί έξηγού- 
μαστε. "Οταν στό πέρασμα ά
πό τό μήνα Νοέμβριο στό μή
να Δεκέμβριο ή συμβιβαστική 
διάθεση τής υΝΕΡ ΙΌ άρχισε 
δειλά νά κάνει τήν έμφάνισή 
της καί ό δορυφορικός τού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος τύ
πος άρχισε νά μιλάει γιά «κό
πωση» μαθητών καί φοιτη
τών, ή ριζοσπαστική πολιτική 
τού κινήματος γιά συνολική 
άπόσυρση τού νομοσχεδίου 
Ντεβακέ έκφράστηκε μέ τήν 
παρουσία τροτσκιστών στό 
Γ ραφείο τού Εθνικού Συντονι
στικού ’Οργάνου. Ό χ ι όμως 
γιατί ή γραμμή τών φοιτητών 
τής ΙΌ-Ιί. έπικράτησε αυτής 
τής υΝΕΡ ΙΌ, άλλά γιατί αύ- 
τοί έξέφραζαν έκείνη τή στιγ
μή πιστότερα τίς πολιτικές 
διαθέσεις τών φοιτητών. Έξε- 
λέγησαν οί τροτσκιστές, όπως 
πιό πριν αυτοί τής υΝΕΡ ΙΌ, 
όχι γιά τίς πολιτικές τους άπό- 
ψεις άλλά γιατί ήταν πιό έμ
πειροι σέ θέματα διαδικα
σιών, οργάνωσης, περιφρού
ρησης, παρουσίας πρός τά έ
ξω κ.λπ.

Είναι χαρακτηριστικό έξάλ
λου άπ’ αύτή τήν άποψη τό γε
γονός ότι σέ μιά χώρα όπου ή 
προσωποποίηση τής πολιτικής 
ζωής έχει φτάσει στό άπόγειό 
της (στίς άναλύσεις πού γίνον
ται, δέν ύπάρχουν κοινωνικές 
καί πολιτικές δυνάμεις, ύπάρ- 
χει μόνον ό Σιράκ καί ό Μιτε-

ράν, ό Μπάρ καί ό Ροκάρ), 
τό κίνημα αύτό δέν μπορεί νά 
άναγνφριστεί στό πρόσωπο 
κανενός. "Αν ή δεκαετία τού 
’60 μάς κληροδότησε τόν Κόν 
Μπεντίτ, τόν Ντοΰτσκε καί 
τόν Ρούμπιν, τό ’86 θ’ άφή- 
σει πίσω του «μόνον» τούς 
έκατοντάδες χιλιάδες νέους 
πού κατέβηκαν ατούς δρόμους 
τής φθινοπωρινής Γαλλίας. 'Η 
προσπάθεια τού Σοσιαλιστι
κού Κόμματος καί τών έφημε- 
ρίδων νά δημιουργήσουν τή 
σταρ τών γεγονότων στό πρό
σωπο τής Ίζαμπέλ Τομάς —δ,τι 
δέν μπορείς νά έλέγξεις άπό τά 
κάτω, προσπάθησέ το άπό τά 
πάνω, ή συνταγή είχε δοκιμα
στεί καί πετύχει στό πρόσωπο 
τού Χάλρεμ Ντεζίρ τού SOS 
Racisme — τελικά ματαιώθη
κε. 'Η Ίζαμπέλ Τομάς κατηγο
ρούμενη γιά ύπερβολική βεντε
τοποίηση καί συνεργούντων 
κομμουνιστών καί τροτσκι- 
στών, άπομακρύνεται όριστι- 
κά άπό τό γραφείο τού Συντο
νιστικού.

Τό κίνημα κατάργησε τήν 
παρισινή βεντέτα. Κατόρθωσε 
νά κατοχυρώσει στίς έσωτερι- 
κές του λειτουργίες, αύτό πού 
διεκδίκησε πρός τά έξω τήν 
άρνηση τής ιεραρχίας. Πολέ
μησε τό νομοσχέδιο Ντεβακέ 
καί τή φιλοσοφία πού τό δια
περνούσε, τή φιλοσοφία τής ά- 
νισότητας καί τής έπιλογής, 
καί τό έκανε όχι μόνον μέ τή 
σκέψη του άλλά καί μέ τό ίδιο 
του τό σώμα. Γι’ αύτό ήταν 
τόσο πειστικό, γι’ αύτό κατά- 
φερε τήν πρώτη μεγάλη ήττα 
τού φιλελευθερισμού.

'Η νεολαία τού ’86 άρνήθη- 
κε τήν εικόνα πού άλλοι είχαν 
κατασκευάσει γι’ αύτήν, μιας 
νεολαίας πού μέ ναρκισσιστι
κό τρόπο θωρούσε τόν έαυτό 
της, έχοντας γιά μοναδικό Ι
δανικό τήν έπιχείρηση. Πήρε 
τόν λόγο γιά νά άμφισβητήσει 
τόν πόλεμο όλων έναντίων ό
λων καί τόν άνταγωνισμό χω
ρίς οίκτο. Καί έπειδή ζούμε σέ 
μιά έποχή χωρίς μυθολογία, 
άναζήτησε τά «πιστεύω» της 
στίς μυθοπλασίες τού παρελ
θόντος. ’Απάντησε στόν φιλε
λευθερισμό μέ τίς άρχές τού 
1789, τού 1830 καί τού 1848. 
"Εκανε ξανά έπίκαιρη τήν ι
δέα τής Ισότητας, άνέσυρε τίς 
συλλογικές άξιες.

Βέβαια, οί έπαναστάτες τού 
’86, σέ άντίθεση μ’ αύτούς τού 
’68, δέν άμφισβήτησαν σέ κα
μιά στιγμή τήν κοινωνία μέσα 
στήν όποια δρούσαν. Έμει
ναν σχετικά άπομακρυσμένοι
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τια στό φιλελευθερισμό». 
Πλήν όμως, ή διάκριση πολι
τική τάξη — κοινωνικό κίνη
μα είναι περισσότερο λειτουρ
γική άπ’ αΰτή μεταξύ ’Αριστε
ρός — Δεξιάς. Γιατί κοινός 
παρονομαστής όλων, ’Αριστε
ρός καί Δεξιάς, είναι ότι σέ 
καμία στιγμή δέν έδειξαν νά 
καταλαβαίνουν δ,τι πού πραγ
ματικά άνέβαινε. Εκείνο πού 
τίς διαφοροποιούσε ήταν ή θε
σμική θέση καί ή φόρμα. Τά 
γεγονότα έξελίχθηκαν σέ μιά 
παράξενη χώρα όπου ή μονα
δική πολιτική δήλωση προήλ
θε άπό έναν άστυνομικό!

Ή  Δεξιά ή οί μόνοι 
συνεχιστές του ’68

βενεμάν έκμυστηρευόταν ότι 
θά άποτελοΰσε δείγμα έποικο- 
δομητικής άντιπολίτευσης ή 
υπερψήφιση τού νομοσχέδιου 
Ντεβακέ) καί στό ότι δέν θά 
’πρεπε νά μειωθεί τό περιθώ
ριο έλιγμών του Μεγάλου ’Α
δελφού Φρανσουά Μιτεράν, 
άρκέστηκαν σ’ αυτές τίς τρεις 
¿βδομάδες νά μας άνακοινώ- 
νουν τίς ψυχικές του κατα
στάσεις. Στήν άρχή ό Ροκάρ 
ήταν χαρούμενος, μετά τίς 
συγκρούσεις μέ τήν ’Αστυνο
μία καί τό θάνατο τού Μ. 0^- 
ββΐάηβ δ ευγενικός γραμματέας 
τού κόμματος Λιονέλ Ζοσπέν 
ήταν άπλώς συγκινη μένος. Τό 
παράδοξο είναι ότι όντας οί 
πιό... καλαίσθητα άπόντες θά 
είσπράξουν, μέ τή λογική τού 
«τό μή χείρον, βέλτιστον», τά

ση τούτης τής γενιάς δέν τή 
διαμόρφωσε, δυστυχέστατα, 
ούτε τό ΚΚΓ ούτε κάποια όμά- 
δα τής έξωκοινοβουλευτικής 
Άριστεράς. 'Η κρίση τους έ
χει άγγίξει πιά τά όρια τής πα
ράλυσης.

Τή διαμόρφωσαν οί κλόουν 
τής Γαλλίας, ό Κολύς καί ό 
Μπεντός, πού μέσα άπό τό 
καλαμπούρι τής μίλησαν γιά 
τό ρατσισμό, τήν άνεργία, τήν 
πολιτική κ.λπ. Είναι σίγουρο 
ότι αισθανόμαστε, έλεγε ένας 
φοιτητής τής Villetmunse, έκα- 
τό φορές πιό κοντά στόν Κο
λύς παρά στόν Φαμπιούς. "Η, 
γιά νά θυμηθούμε καί τόν Σαβ- 
βόπουλο τού Happy Day: «Νά 
έλευθερωθεί ή ιστορία. Ν’ 
άνοιχθεί στόν μύθο. Ά ν  δέν 
τό μπορούμε έμεΐς, Παντελή,

άπ’ αύτήν τήν κοινωνία καί 
αύτή, σ’ άντίθεση μέ τό ’68, 
δέν σταμάτησε ποτέ νά λει
τουργεί. «Τό κίνημα δέν προ
σπάθησε ν’ αύτονομηθεί μέ 
στόχο νά πολώσει τόν κοινω
νικό χώρο. Δέν προσπάθησε 
νά γίνει ή άποδιοργανωτική 
καί άναδιοργανωτική πηγή, ή 
ζωοφόρα βαθμίδα άπό τήν ό
ποια θά μπορούσε νά έκτυλι- 
χθεί καί ν’ άποκτήσει σώμα έ
να καινούργιο κοινωνικό σχέ
διο»7.

Δέν πρόβαλε τόν έαυτό του 
στό μέλλον, δέν έπιδίωξε νά 
έγκαταστήσει τή φαντασία 
στήν έξουσία. Τά συνθήματά 
του, σέ άντίθεση μ’ αύτά τού 
Μάη, δέν ήταν πρωτότυπα, ά- 
ναμασούσαν τά διαφημιστικά 
κλισέ. 'Η ρήξη στό λόγο δέν 
ήρθε, όπως δέν ήρθε ή ρήξη 
στήν πράξη. Τό λάθος όμως 
δέν είναι στούς νέους τού ’86 
πού δέν συνάντησαν στόν 
δρόμο τους καμία έπαναστα- 
τική θεωρία* δέν είναι αύτοί ύ- 
πεύθυνοι άν ή «κρίση τού μαρ
ξισμού» δέν κατόρθωσε, μέ
χρι τώρα, νά άπελευθερώσει 
«κάτι ζωτικό καί ζωντανό»8.

Παρέμειναν λοιπόν «νόμι
μοι» ώς τό τέλος. Εξόρισαν 
τήν «έπαναστατική βία» άπό 
τήν πρακτική τους, άκόμα 
καί όταν ή κυβέρνηση δη
μιουργούσε τούς όρους γιά τή 
χρήση της.

Ή  Γαλλία είδε γιά πρώτη 
φορά στήν Ιστορία τού νεο- 
λαιίστικου κινήματος τίς πιό 
μεγάλες πορείες πού έγιναν 
ποτέ νά κατευθύνονται στό 
κτίριο τής Βουλής, ύψιστη έκ- 
δήλωση σεβασμού τής δημο
κρατικής νομιμότητας. Ή  ά- 
ποδοχή όμως αύτής τής νομι
μότητας δέν σήμαινε άποδοχή 
τής πολιτικής τάξης. Γιατί άν 
ή κοινωνία δέν έτέθη σέ άμφι- 
σβήτηση, δέν συνέβη τό Ιδιο 
καί μέ τήν πολιτική τάξη. Καί 
αύτή τούς τό άνταπέδωσε μέ 
τόν τρόπο της.

Ή  πολιτική τάξη καί τό 
κοινωνικό κίνημα...

Θά θέλαμε νά μάς συγχωρεθεί 
ό παραπάνω τίτλος. Τό κομ
μάτι αύτό θά προτιμούσαμε εί- 
λικρινά νά έπιγράφεται κά
πως έτσι: «ΟΙ φοιτητές καί ή 
’Αριστερά τής Γαλλίας ένάν-

7. Yonnet Paul, «Question de di
stance à la jeunnesse», Clobe, Hors 
série No. 2, 12.12.96, σελ. 5.

Oi νεοφιλελεύθεροι τής κυβέρ
νησης Σιράκ άντιμετώπισαν 
τή νεολαία μέ τό όπλοστάσιο 
τού παρελθόντος τους. Γιά τή 
Δεξιά, ή νεολαία δέν έπαψε 
ποτέ νά άποτελεί μιά μεταβα
τική κατάσταση: στήν ουσία, 
άς περιμένουμε νά μεγαλώσει 
καί θά γίνει... συντηρητική.9 
Στίς πρώτες άπεργίες άπάντη- 
σε μέ τή διαβεβαίωση ότι οί 
μαθητές καί οί φοιτητές δέν 
κατάλαβαν πολλά. Καί όταν 
είδε ότι είχαν καταλάβει κα
λά, πολύ καλά μάλιστα, μέ 
τήν άντικατάσταση τής UNEF 
1-D άπό τούς τροτσκιστές, έ- 
ξαπέλυσε τούς μηχανισμούς 
καταστολής. 'Υπολόγιζε σέ 
μιά διάσταση άνάμεσα σέ με
τριοπαθή καί ριζοσπαστικά 
στοιχεία. Καί όταν είδε ότι τό 
κίνημα διατήρησε τήν ένότη- 
τά του, κατέβασε τούς προβο
κάτορες γιά νά τό δυσφημήσει 
στά μάτια τής κοινής γνώμης. 
Καί όταν είδε ότι ούτε αύτό 
πέτυχε, κάλεσε, διά στόματος 
τού υπουργού ’Εσωτερικών 
της, τούς οπαδούς της σέ έπα- 
γρύπνηση, ένθυμούμενη μέ νο- 
νοσταλγία τήν πορεία στά 
Champs Elysés τό ’68 υπέρ τού 
Ντέ Γκώλ. ’Αλλά ήταν πιά 
άργά. ’Αναγκάστηκε νά ύπο- 
χωρήσει, άφήνοντας πίσω της 
έναν νεκρό καί δύο νέα παιδιά 
άνάπηρα...

Οί σοσιαλιστές ή «άς 
κάνουμε ότι καταλάβαμε»

Αύτοί, έγκλωβισμένοι άνάμε
σα στό ότι θά έπρεπε νά άπορ- 
ρίψουν μιά έκπαιδευτική πολι
τική πού θά τήν ήθελαν δική 
τους (τό καλοκαίρι ό Ζ.Π. Σε-

μεγαλύτερα έκλογικά όφέλη.

Τό ΚΚΓ ή ό τραγέλαφος

'Η όλομέλεια τού Κ.Ε. τού 
ΚΚΓ, μιά ¿βδομάδα άφότου ά- 
ποσύρθηκε τό νομοσχέδιο, 
στή συνεδρίασή της πού ήταν 
άφιερωμένη σέ θέματα νεο
λαίας, γιά νά εξηγήσει τήν έ- 
κλογική πτώση τού κόμματος 
διαπίστωνε ότι ή κοινωνία γλι
στράει πρός τά δεξιά καί ότι 
βασικός μοχλός μιας τέτοιας 
μετατόπισης είναι οί νέοι! Μιά 
¿βδομάδα μετά τά γεγονότα. 
Τίποτε άλλο.

Σάν άγωνία

Είναι λοιπόν λάθος νά κατη- 
γορηθοΰν αύτοί πού κινητο
ποιήθηκαν έχοντας γιά σύνθη
μα «Ούτε άριστεροί, ούτε δε
ξιοί. Φοιτητές». Είναι έλλειψη 
τής πιό στοιχειώδους δυνατό
τητας άνάλυσης τό νά μή γίνει 
άντιληπτή αύτή ή έπιθετική 
διεκδίκηση τού χαρακτηρι
σμού «άπολίτικο» γιά τό κίνη
μά τους. Γιατί «άπολίτικος» 
δέν σήμαινε άρνηση τού πολι
τικού γενικά. «Άπολίτικος» 
έδώ σήμαινε άρνηση τής πολι
τικής όπως αύτή ύλοποιήθηκε 
άπό τούς σοσιαλιστές στήν 
έξουσία- σήμαινε άρνηση τής 
άποδοχής τού νά δολοφονεί ή 
άστυνομία γιά νά καρπωθει ό 
Σιράκ τήν έκλογική πελατεία 
τού Λεπέν. «Άπολίτικο», τέ
λος, σήμαινε τήν άρνηση τής 
άναζήτησης, σώνει καί καλά, 
τής εύτυχίας σέ κοινωνίες τύ
που «σοσιαλιστικών» χωρών.

Τήν έπαναστατική συνείδη-

πώς θά τό μπορέσουν οί πολι
τικές».

Τήν έπαναστατική συνείδη
ση αύτής τής γενιάς τή διαμόρ
φωσαν οί Γάλλοι ροκάδες, 
φτωχοί σέ μουσική, άλλά πού 
μέ τούς στίχους τους κατόρ
θωσαν νά διασώσουν μέσα ά
πό τήν άγονη περίοδο ’75-’86 
πολλά άπό τά μηνύματα τού 
Μάη. Καί όπως παρατηρεί ό 
κοινωνιολόγος Paul Yonnet, 
γιά τό νεολαιίστικο κίνημα, 
άπό τή δεκαετία τού ’50 καί 
δώθε «ή μουσική ρόκ θά είναι 
ή άληθινή του ταξική συνεί
δηση».10

Καί άν τό κίνημα τού φθινο
πώρου αύτοοροθετήθηκε- άρ- 
νήθηκε άλλά δέν οικοδόμησε- 
θέλησε νά χτυπήσει τήν άνισό- 
τητα άλλά δέν έφτασε στήν 
άρχική της πηγή, τότε άσφα- 
λώς αίτια είναι καί οί παραπά
νω προϋποθέσεις γέννησής 
του, γιατί «...τό μόνο πράγμα 
πού μπορεί νά κάνει ό ποιη
τής: νά μεταδώσει όρισμένες 
συγκινήσεις, νά δημιουργήσει 
όρισμένα πλέγματα συγκινή
σεων πού άνοίγουν παράθυρα 
στήν ζωή... ό μαιευτήρας τής 
κοινωνίας δέν είναι ό ποιητής, 
είναι ό πολιτικός».11

Απομένει νά έφευρεθεΐ ό 
πολιτικός καί έδώ καί έκεϊ, 
πού θ’ άφουγκραστεΐ τό κοι
νωνικό. Κατεπειγόντως.

8. Althusser Louis, Γιά τήν κρίση 
τού μαρξισμού, ’Αθήνα, έκδόσεις 
’Αγώνας, 1980, σ. 32.
9. Colombans S.M., Le Monde, 

8.12.86, σ. 6.
10. Yonnet Paul, Seux, rodes et mas
ses, Paris, Gallimard, 1985, σ. 181.
11. Σεφέρης Γιώργος, Δοκιμές, 
’Αθήνα, "Ικαρος, 1974. Τόμος Α', 
σ. 315.
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Οί έκλογές
στή Δυτική Γερμανία:
τό κόκκινο,
τό μαύρο καί τό πράσινο

Στις 25 Ίανουαρίου 1987, τό 
δυτικογερμανικό εκλογικό  
σώμα θά έκλέξει τή νέα 'Ομο
σπονδιακή Βουλή. Τά πρό
σφατα αποτελέσματα τοπι
κών έκλογών (στά ομόσπον
δα κρατίδια τής Βαυαρίας καί 
του Αμβούργου), όπως καί 
οί σφυγμομετρήσεις, δεί
χνουν ότι κατά πάσαν πιθα
νότητα ό σημερινός κυβερνη
τικός συνασπισμός τής κεν
τροδεξιάς (χριστιανοδημο
κράτες καί φιλελεύθεροι) θά 
επικρατήσει. 'Αντίθετα, οί 
σοσιαλδημοκράτες κινδυνεύ
ουν νά φέρουν ένα από τά πιό 
άσχημα έκλογικά άποτελέ- 
σματα τής τελευταίας εικοσα
ετίας. Όσο γιά τούς Πράσι
νους, παρά τίς δυσμενείς 
«προφητείες» εχθρών καί φί
λων καί παρά τήν ποικιλο- 
μορφία στό εσωτερικό τού 
κόμματος, τό πιθανότερο εί
ναι νά διατηρήσουν ή καί νά 
έπαυξήσουν τό ποσοστό 
τους, επιβεβαιώνοντας τή 
διαπίστωση ότι έχουν έγκα- 
τασταθεϊ σταθερά στήν πολι
τική σκηνή τής Δυτικής Γερ
μανίας καί τήν έχουν άλλάξει 
μέ ουσιαστικό τρόπο.

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ 
ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

■ί αρόλο πού μόλις πρίν ένα 
I χρόνο ή φθορά τού κυβερ- 
|  νητικού συνασπισμού φαι- 

ί , J  νόταν άρκετά μεγάλη, έδώ 
καί μερικούς μήνες ή εικόνα έχει άλ- 
λάξει έντελώς. Σήμερα, μπορεί κανείς 
νά άπαριθμήσει πολλούς παράγοντες 
πού προκαλοΰν τήν άδυναμία τού SPD: 
Πρώτα πρώτα ή έπιδίωξή του γιά αυ
τοδύναμη πλειοψηφία τόν ’Ιανουάριο 
(γραμμή πού τήν ένσάρκωσε μέ τόν 
συνεπέστερο τρόπο ή έπιλογή τού Γιο- 
χάνες Ράου ώς ύποψήφιου καγκελα
ρίου) έμοιαζε, άλλά καί ήταν, όχι τό
σο έπιθετική πολιτική κατά τών συν
τηρητικών κομμάτων άλλά κυρίως 
προσπάθεια άπόλυτης κυριαρχίας 
στον μή συντηρητικό χώρο καί έξου- 
δετέρωσης τών Πράσινων.

Ταυτόχρονα, μερικές νέες πολιτι
κές πρωτοβουλίες τού SPD (υπόσχεση 
ότι οι πύραυλοι μέσου βεληνεκούς τών 
ΙΙΠΑ θά άπομακρυνθοϋν άπό τό γερ
μανικό έδαφος, δέσμευση ότι οί πυρη
νικοί ήλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί 
θά καταργηθοΰν βαθμιαία μέσα σέ δέ
κα χρόνια), προσέκρουσαν σ’ ένα όξύ 
πρόβλημα άξιοπιστίας: Πώς ένα κόμ
μα πού όταν είχε κυβερνητικές εύθύ- 
νες πρωτοστάτησε στήν κατασκευή 
τών πυρηνικών σταθμών καί προετοί
μασε τό έδαφος γιά τήν έγκατάσταση 
τών «Πέρσινγκ», είναι τώρα σέ θέση 
νά θεραπεύσει τίς «άρρώστιες» στίς 
όποιες τό ίδιο συνέβαλε; Τό πρόβλημα 
άξιοπιστίας λειτουργεί άμφίπλευρα: 
καί άπό δεξιά καί άπό άριστερά. Οί 
μέν συντηρητικοί ψηφοφόροι έλάχιστα 
έλκονται άπό τό σημερινό προφίλ τού 
SPD καί διστάζουν νά έγκαταλείψουν τή 
χριστιανοδημοκρατία ή τούς φιλελεύ
θερους, οί πιό ριζοσπαστικοποιημένοι
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δέ προτιμούν τούς Πράσινους. Πολιτι
κοί παρατηρητές μιλούν ήδη γιά αύξα- 
νόμενη κοινωνική πόλωση.

Μέσα σ’ αυτό τό κλίμα ήρθε νά προ
στεθεί τό μεγάλο σκάνδαλο τής «Neue 
Heimat», στεγαστικής έταιρείας των 
συνδικάτων μέ 200.000 κατοικίες, ή 
όποια χρεοκόπησε καί πουλήθηκε στή 
συμβολική τιμή τού... ένός μάρκου, 
ένώ οί μάνατζερς τής έταιρίας, γνωστοί 
σοσιαλδημοκράτες συνδικαλιστές, κυ
νηγούσαν τίγρεις στήν ’Αφρική καί άρ- 
κοΰδες στή Σιβηρία. Καί λίγο μετά, 
ήρθε τό Ισχυρό σόκ τής οικολογικής 
καταστροφής στό Ρήνο, πού υπενθύ
μισε γιά μιά άκόμα φορά τή σκοτεινή 
πλευρά των Ιδεολογιών τής άσυγκρά- 
τητης οικονομικής καί βιομηχανικής 
άνάπτυξης, άπό τίς όποιες βέβαια δέν 
έχουν απαλλαγεί οί σοσιαλδημοκρά
τες, παρόλο πού προσπαθούν νά τίς συν
δυάσουν μέ κάποια προστασία τού περι
βάλλοντος (στά προγράμματα τουλάχι
στον).

Η ΕΥΡΩΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

’Αλλά πέρα άπό τή γερμανική Ιδιο
μορφία (πού οφείλεται κυρίως στήν 
ιδιαίτερα σταθερή οικονομία καί στόν 
άποφασιστικό ρόλο πού έχουν ήδη 
κατακτήσει στίς ιδεολογικές Ισορρο
πίες τά πράσινα καί έναλλακτικά κι
νήματα), τίθενται καί σοβαρά ζητήμα
τα πανευρωπαϊκής θά λέγαμε έμβέ- 
λειας:

Είναι σέ θέση σήμερα ή Ιστορικά δια
μορφωμένη σοσιαλδημοκρατία (μέ όλα 
τά νεότερα ρεύματά της) νά άποτελέσει 
άξιόπιστη καί ρεαλιστική έναλλακτική

λύση πρός τίς συντηρητικές δυνάμεις 
στή Βόρεια καί στήν Κεντρική Ευρώ
πη, μέσα στή γρήγορα μεταβαλλόμενη 
κοινωνική πραγματικότητα;

Ζήτημα πού έχει σχέση βέβαια, χω
ρίς νά ταυτίζεται, μέ τό περιβόητο 
πρόβλημα «εύρωαριστερά»: "Αν δη
λαδή μιά «συνάντηση» τών Ιστορικών 
ρευμάτων τής ευρωπαϊκής Αριστερός 
(σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές, κομμου
νιστές) μπορεί νά άποτελέσει σέ ευρω
παϊκή κλίμακα κινητήρια δύναμη άπεμ- 
πλοκής άπό τά άδιέξοδα τής ηπείρου 
ή, άντίθετα, μήπως έκεΐνο πού χρειά
ζεται είναι κυρίως ριζοσπαστικές άλ- 
λαγές στήν πολιτική καί τήν ιδεολογία 
τής Αριστερός, πράγμα πού σημαίνει 
νέες ’ιδέες, νέα κινήματα, άμφισβήτη- 
ση, ιδεολογικές άνατροπές καί όχι κι
νήσεις μηχανισμών πού άναπαράγον- 
ται μετεζελισσόμενοι.
, Γιά νά μιλήσουμε μέ άλλους όρους, 

τίθεται τό έρώτημα άν είναι δυνατό νά 
άνταγωνιστεΐ κανείς σήμερα τίς νεο- 
συντηρητικές ’ιδεολογίες μέ τή βοήθεια 
τού κεϋνσιανοΰ «κράτους προνοίας», 
όπως μέχρι σήμερα έκανε όλόκληρη ή 
παραδοσιακή ’Αριστερά, άνεξάρτητα 
άπό τή σοσιαλιστική ή κομμουνιστική 
προμετωπίδα της. Καί έπίσης, κατά 
πόσον είναι άξιόπιστο νά έπαγγέλλε- 
ται κανείς «διέξοδο άπό τήν κρίση», 
άν δέν είναι σαφές τί έπιδιώκει: ’Επά
νοδο σέ κάποιους έξωπραγματικούς 
«φυσιολογικούς» ρυθμούς ή ξεπέρασμα 
τής κοινωνίας πού χαρακτηρίζεται άπό 
τίς άνισότητες, τήν άνεργία καί τή συ
νεχή οικολογική ύποβάθμιση. ’Αλλά ή 
άσάφεια έχει γίνει μόνιμος συνοδός 
τής ’Αριστερός.

’Από αυτή τήν πλευρά, μέ τίς έκλο- 
γές στή Δυτική Γερμανία δέν δοκιμά
ζεται μόνο ή διεθνής σοσιαλδημοκρα

τία άλλά πολύ περισσότερες δυνάμεις 
μέσα στό χώρο τής ’Αριστερός. Οί 
άναζητήσεις π.χ. τής ηγετικής μερί
δας τού ’Ιταλικού Κομμουνιστικού) 
Κόμματος γιά ένα SPD «προνομιακό 
βόρειο παρτενέρ» μέσα στήν εόρωαρι- 
στερά, θά άποδειχθοΰν όχι καί τόσο 
έπιτυχεΐς έπενδύσεις άν άπομακρυνθεΐ 
ή προοπτική τής διακυβέρνησης άπό 
τούς σοσιαλδημοκράτες. "Οσο γιά τόν 
περιβόητο ρομαντισμό τών Πράσινων 
—άπέναντι στόν όποιο άρκετοί εύρω- 
κομμουνιστές προτιμούν σαφώς τούς 
«προσγειωμένους» σοσιαλδημοκρά
τες—, είναι φανερό ότι άποδεικνύεται 
άρκετά πιό άνθεκτικός άπ’ όσο ύπο- 
λόγιζαν, πιό διορατικός άπό τούς άν- 
ταγωνιστές του καί ίσως σέ έπικίνδυ- 
νο βαθμό διαβρωτικός, μέ τή βοήθεια 
μάλιστα τής άτεγκτης καί καθόλου 
ρομαντικής πραγματικότητας: Τό 
1985 άφησε τούς Γερμανούς σοσιαλ
δημοκράτες καί τούς ’Ιταλούς εύρω- 
κομμουνιστές νά υποστηρίζουν τήν 
«ειρηνική» χρήση τής πυρηνικής ένέρ- 
γειας. ΤΗρθε τό 1986, έξερράγη τό 
Τσάλεντζερ, σημειώθηκε τό δυστύχη
μα στό Τσερνομπίλ καί νά, λίγο μετά 
τό SPD, οί ’Ιταλοί κομμουνιστές μετα
στρέφονται καί αύτοί κατά τών πυρηνι
κών σταθμών, παρά τίς μάχες οπισθο
φυλακών κάποιων ήγετών τους. Ευτυ
χώς, κάποιες «ρομαντικές μειοψηφίες» 
ύπήρχαν πάντοτε μέσα στό IKK, μόνο 
πού άργησαν πολύ νά άναγνωρίσουν τό 
ρεαλισμό τους οί πιστοί άκόλουθοι τής 
πλειοψηφούσας άποψης.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ;

Γιά νά ξαναγυρίσουμε στή Γερμανία,
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΙΔΙΑ

’Αμβούργο
Δεκέμβριος 1982 

(τοπικές)
Μάρτιος 1983 

(γενικές)
Νοέμβριος 1986 

(τοπικές)

CDU 38,6% 37,6% 41,9%

SPD 51,3% 47,4% 41.8%

GAL (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) 6,8% 8,2% 10,4%

FDP 2,6% 6,3% 4,8%

Βαυαρία
1982

(τοπικές)
Μάρτιος 1983 

(γενικές)
’Οκτώβριος 1986 

(τοπικές)

CSU 58% 59,5% 55,6%

SPD 31,9% 28,9% 27,5%
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 4,6% 4,6% 7,8%

FDP 4% 6,2% 4,6%

Άκροδεξιοί 3%

καί ένώ μένει έλάχιστος χρόνος μέχρι 
τίς έκλογές, μπροστά στό φάσμα τής 
ήττας οί σοσιαλδημοκράτες προσπα
θούν νά άλλάξουν τακτική. Έγκατέ- 
λειψαν τό στόχο τής άπόλυτης πλειο- 
ψηφίας καί άναζητοΰν τρόπους γιά νά 
έμποδιστεϊ ή πλειοψηφία χριστιανοδη- 
μοκρατών-ψιλελευθέρων. Στήν περί
πτωση πού τό έπιτύχουν, μένουν δύο 
δυνατότητες: είτε κάποιας μορφής συ
νεννόηση Πράσινων-σοσιαλδημοκρα- 
τών είτε ό «μεγάλος συνασπισμός» 
σοσιαλδημοκρατών-χριστιανοδημο- 
κρατών-φιλελευθέρων.

Στόν κεντροδεξιό συνασπισμό, παρά 
τόν «άέρα» τής έπιτυχίας δέν λείπουν 
οί διαφωνίες. Πέρα άπό τίς «γκάφες» 
τού Κόλ μέ τούς Σοβιετικούς καί τίς 
συγκρούσεις γιά τήν άντιτρομοκρατι
κή νομοθεσία, υπάρχει καί ό Στράους 
μέ τό βαυαρικό CSU πού μπαίνουν στόν 
πειρασμό μιας αύτοδύναμης πλειοψη- 
φίας τών χριστιανικών κομμάτων 
(CDU-CSU), σκέφτονται δηλαδή νά πε- 
τάξουν έξω άπό τήν κυβέρνηση τούς 
φιλελεύθερους (FDP) τού Γκένσερ. Τό
τε ό Στράους θά μπορέσει νά άναλάβει 
πανηγυρικά τό ύπουργεΐο Εξωτερι
κών. Ό  Κόλ καί τό CDU άπό τή μεριά 
τους θέλουν τούς φιλελεύθερους, οί 
όποιοι βελτίωσαν κάπως τά ποσοστά 
τους, άλλά κινδυνεύουν καί πάλι νά 
πέσουν κάτω άπό τό 5% καί νά μεί
νουν έξω άπό τήν 'Ομοσπονδιακή 
Βουλή. Τότε όμως προκύπτει τό μεγά
λο ρίσκο: ή αύτοδύναμη κυβέρνηση 
CDU -CSU ή γίνονται οί Πράσινοι ρυθμι
στές.

Οί τελευταίοι, αν προκόψει τέτοιο 
άποτέλεσμα, θά άποφασίσουν γιά τή 
στάση τους σέ έκτακτο συνέδριο πού 
θά γίνει άμέσως μετά τίς έκλογές. Δέν 
είναι ένα συνηθισμένο κόμμα όπως τά 
άλλα; αύτοκαθορίζονται ώς «κόμμα- 
άντικόμμα» ή καί ώς «κοινοβουλευτι
κός τηλεβόας τών μαζικών κινημά
των» καί έχουν άναπτύξει μιά σειρά 
διαφορετικών άπόψεων, ιδιαίτερα σέ 
ό,τι άφορά τή σχέση τους μέ τούς σο
σιαλδημοκράτες. Οί έντονες διαφω

νίες στά προηγούμενα συνέδριά τους 
δέν έμπόδισαν τήν άνοδική τους πο
ρεία καί ήδη μπορεί κανείς νά διακρί
νει τά ρεύματα στό εσωτερικό τους: οί 
«ρεαλιστές» ένδιαφέρονται γιά συνερ
γασία μέ τό SPD όχι μόνο σέ τοπικές 
κυβερνήσεις (όπως στό κρατίδιο τής 
Έσσης, όπου ό Πράσινος Γιόσκα Φί- 
σερ είναι έδώ καί ένάμιση χρόνο 
ύπουργός Περιβάλλοντος) άλλά καί 
σέ ομοσπονδιακό επίπεδο. Οί οπαδοί 
μιας «θεμελιακής άντιπολίτευσης» 
(fundamental opposition) άπορρίπτουν 
αυτό τό ενδεχόμενο καί διαφωνούν μέ 
τήν ύπουργοποίηση τού Φίσερ, ένώ τό 
ρεύμα τών «οίκοσιαλιστών» τονίζει 
σαφέστερα τόν άριστερό του χαρα
κτήρα καί προτείνει τήν άνοχή έναντι 
μιας πιθανής σοσιαλδημοκρατικής κυ
βέρνησης μειοψηφίας μέ όρους (δύσκο
λους οπωσδήποτε: κατάργηση πυρηνι
κών έργοστασίων, έκδίωξη τών πυραύ
λων «Πέρσινγκ», κλείσιμο ορισμένων 
πολύ έπικίνδυνων χημικών βιομηχα

νιών, έκλογικό δικαίωμα καί ισονομία 
γιά τούς ξένους μετανάστες).

'Υπάρχουν, τέλος, οί «ο’ικοφιλελεύ- 
θεροι» πού δέν βλέπουν καμιά ειδική 
σχέση μέ τό SPD, καί ένα ένδιάμεσο 
ρεύμα, πού συμφωνεί μέ τίς τοπικές 
συνεργασίες σέ κυβερνήσεις σοσιαλ- 
δημοκρατών-Πράσινων άλλά άπο- 
κλείει συνεργασία σέ όμοσπονδιακό 
έπίπεδο. Τήν ίδια θέση παίρνει καί τό 
ομοσπονδιακό προεδρείο τού κόμμα
τος, άφήνοντας τήν έπιλογή γιά τίς 
τοπικές συνεργασίες στίς άρμόδιες 
οργανώσεις τών κρατιδίων.

Άπό τή μεριά τών Πράσινων, λοι
πόν, είναι άνοιχτό τό ένδεχόμενο κά
ποιας μορφής συνεργασίας. Οί σο
σιαλδημοκράτες λίγο καιρό πριν άπέ- 
κλεισαν κάθε δυνατότητα «κοκκινο- 
πράσινης πλειοψηφίας», άλλά τώρα, 
καθώς βρίσκονται σέ δεινή θέση, όλα 
θά έξαρτηθοΰν άπό τίς έντονες ζυμώ
σεις στό έσωτερικό τους. Ό  «μεγάλος 
συνασπισμός» θά ήταν πάντως ή πιό 
καταστροφική έπιλογή γιά τό κόμμα 
αυτό, ένώ άντίθετα, όπως ομολογούν 
καί πολλοί σοσιαλδημοκράτες ήγέ- 
τες, θά άνέβαζε τούς Πράσινους πάνω 
άπό τό 15°7ο.

'Ωστόσο, όλα τά σημερινά δεδομέ
να οδηγούν στήν πρόβλεψη ότι τό πιό 
πιθανό είναι στίς 26 ’Ιανουάριου ή νέα 
κυβέρνηση νά είναι καί πάλι κεντρο
δεξιά. Τότε, όμως, όλες οί πολιτικές 
δυνάμεις στή Δυτική Γερμανία θά 
έχουν μπροστά τους άλλα προβλήμα
τα. Ένώ ή ευρωπαϊκή ’Αριστερά θά 
πρέπει νά προβληματιστεί γιά τήν άνε- 
πάρκειά της μέ άναθεωρημένους τρό
πους, χωρίς παρωπίδες μπροστά στίς 
νέες ιδέες.

Γιώργος Ριτζούλης
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διοικητές καί προέδρους 
καί ύπουργούς. Ό χ ι δέν 
συντρέχει λόγος γιά 
άσκηση βίας, πρός Θεοϋ. 
Εξακολουθούν έξάλλου νά 
είναι μιά χαρά ρήτορες 
γραφείου. Καί καμαρωτοί, 
άν καί λίγο ρυτιδωμένοι. 
’Αντέχουν δμως. "Αν ποτέ 
τούς ξανασυναντήσετε στήν 
ήρωική έλληνική ύπαιθρο, 
πράγμα άπίθανο, φτύστε 
τους μήν τούς ματιάσετε.

Ριζοσπαστικές
αναθεωρήσεις

Επιτροπή τής "Ενωσης 
Σοβιετικών Συγγραφέων 
μελετά έκ νέου τό έργο 
τού Μπόρις Πάστερνακ 
πού δέν έχει άκόμη 
έκδοθεί στήν ΕΣΣΔ, 
μάς πληροφορεί ό 
«Ριζοσπάστης».
Ή  φιλελευθεροποίηση 
προχωρεί μέ άλματα.
Ήδη ξεπέρασε σέ ρυθμό 
τίς άποκαταστάσεις 
«καταραμένων» 
συγγραφέων άπό τό 
Βατικανό. Καί βρίσκεται 
ήδη στά σκαριά έπιτροπή 
πού θά μελετήσει πού 
καί πώς παράπεσαν τά 
χειρόγραφα τού Όσιπ 
Μάντελσταμ, τής Άννας 
Άχμάτοβα, καί άλλων πού 
έπίσης, προφανώς άπό 
κάποια παρεξήγηση, δέν 
έκδόθηκαν στόν καιρό 
τους. Ένώ συναντά 
δυσκολίες ή συγκρότηση 
έπιτροπής διαιτολόγων 
πού θά πρέπει νά 
διευκρινίσει τί είχαν φάει 
τήν παραμονή τού θανάτου 
τους ο Γιεσένιν καί ό 
Μαγιακόφσκι. Αρμοδίως 
πλη ροφορούμεθα δτι άπό 
τότε πού πέθανε ό Λυσένκο 
οί άστυνομικές έρευνες 
πάνω στά σχετικά θέματα 
έχουν σημειώσει σημαντική 
καθυστέρηση, έξ οΰ καί ή 
δυσκολία στή συγκρότηση 
τής ώς άνω έπιτροπής. 
Αντίθετα καθαρά πολιτικοί 
είναι οί λόγοι πού έξηγοΰν 
τήν άρνηση σοβιετικών 
οικονομολόγων νά 
σχηματίσουν έπιτροπή γιά 
τήν κρίση ορισμένων 
παλαιών συναδέλφων τους. 
Ό  Μπουχάριν, ό 
Πρεομπραζέσκι καί άλλοι 
τών όποιων δέν διασώζεται 
ούτε τό δνομα δέν 
παρουσίαζαν κανένα 
ένδιαφέρον γιά τήν 
κατανόηση τής σοβιετικής 
Ιστορίας, τήν δποία 
έπαρκώς καί έγκύρως

έρμηνεύει κάθε λίγο καί 
λιγάκι ή κατά καιρούς 
νέα έκδοση τής ιστορίας 
τού ΚΚΣΕ καί τής 
Μεγάλης Σοβιετικής 
Εγκυκλοπαίδειας.

Ή  υλική βάση τής 
αλλαγής

Απαράδεκτοι 
χουλιγκανισμοί 
σημειώθηκαν στήν Άλμα- 
Ά τα  τού Καζαχτάν δταν 
άντικαταστάθηκε ή παλαιά 
ήγεσία τού έκεί κόμματος 
άπό νέα. Κάποιοι 
έπιπόλαιοι έρμήνευσαν τά 
έπεισόδια μέ τό γεγονός δτι 
ό παλαιός καθοδηγητής 
ήταν Κοζάκος καί ό 
νέος Ρώσος. Ανοησίες, 
βεβαιώνει ο Ριζοσπάστης 
πού άφιερώνει κάθε μέρα 
άρκετό χώρο σέ δηλώσεις, 
έπιστολές και δημοσιεύσεις 
πού άποκαθιστοΰν τήν 
άλήθεια. Άπλούστατα τό 
Καζαχστάν ύπό τήν παλαιά 
ήγεσία, είχε καταντήσει 
Σόδομα καί Γόμορα: 
οίκογενειοκρατία, 
πελατειακό καθεστώς, 
δωροδοκίες, κλοπές, 
καταχρήσεις καί άλλα 
άρρητ’ άθέμιτα. Εύτυχώς 
δηλαδή πού μπήκε στή 
μέση ή κεντρική έξουσία 
καί έβαλε τά «πράγματα» 
στή θέση τους, ή 
τουλάχιστον νέο γενικό 
γραμματέα τού ΚΚ στό 
θρόνο. Γιά τούς Κοζάκους 
καί γενικά τούς σοβιετικούς 
πολίτες δλα αύτά ήσαν 
προφανή, ώς φαίνεται έκ 
τών ύστέρων. Γιά μάς 
είναι άλήθεια, ήταν 
λίγο ούρανοκατέβατα.
Ό  άστικός τύπος δέν είχε

άφήσει καμιά σχετική 
πληροφορία νά περάσει 
στήν Ελλάδα.

Ό  Ριζοσπάστης 
αγρυπνεί
«Φυσικά οί ύπερασπιστές 
τών Ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στήν ΕΣΣΔ 
δέν πρόκειται νά 
σταματήσουν τή δουλειά 
τους. Είναι δμως σοβαρή 
αύταπάτη νά πιστεύουν δτι 
θά μπορέσουν νά άσκήσουν 
έτσι έπίδραση στή 
σοβιετική ήγεσία ή νά 
άμαυρώσουν τήν εικόνα τής 
ΕΣΣΔ. Δέν θά είναι χωρίς 
ένδιαφέρον καί ή στάση τού 
ίδιου τού Ζαχάρωφ 
άπέναντι σ’ αυτήν τήν 
έπίθεση κατά τής πατρίδας 
του». Προειδοποιεί ό 
Ριζοσπάστης (25.12.86), τού 
όποιου ή στάση έπίσης «δέν 
είναι χωρίς ένδιαφέρον».
Στή θέση τού Ζαχάρωφ θά 
προσέχουμε δυό φορές 
παραπάνω στό έξής. Ά ντε 
νά σέ έπιβλέπει ή 
«πατρίδα» σου, άντε τώρα 
καί δσοι στηλιτεύουν τήν 
«έπίθεση» έναντίον της.

ΝΕΑ λενινιστική 
τοποθέτηση
«Δέν ύπονομεύει τόν 
σοσιαλισμό ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία» τιτλοφορούν 
τά Νέα (μαζί μέ τά 
εισαγωγικά γιά νά 
έξασφαλιστεΐ ή πιστότητα 
τού ... τσιτάτου) καί 
προσθέτουν μέ δικό τους 
ύπότιτλο «έλεγε ό Λένιν καί 
οί σοβιετικοί τώρα τό 
άσπάζονται καί 
προχωρούν...). (29.12.86) 
Αμάν αυτός δ Λένιν. 
Εφτάψυχος καί 
ένημερωμένος, πάντα. Πρό 
καιρού στό ”Εθνος ένα 
άλλο «τσιτάτο» πού 
ένθάρρυνε τήν 
ίδρυση...ντισκοτέκ στά 
χωριά γιά νά άπομακρυνθεΐ 
ή νεολαία άπό τούς 
σύγχρονους πειρασμούς. 
Τώρα ή Ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Ό  Μάρξ νά 
βάλει τό χέρι του μήν 
άκούσουμε αύριο τίποτε γιά 
τόν ΦΠΑ ή τά σταυρωτά 
σακκάκια. Κι έκεΐνοι ό 
σοβιετικοί πάλι, τί 
καθυστέρηση! Τώρα μόλις 
«άσπάζονται» τό πολύτιμο 
δίδαγμα; Μέχρι τώρα 
δηλαδή τό συζητάγανε; 
Πάλι καλά πού 
«προχωρούν»...

$

Γλώσσα Βουκόλων
«Ή περίοδος τών παχέων 
άγελάδων στό δημόσιο καί 
στούς όργανισμούς τοπικής 
αύτοδιοίκησης πέρασε 
άνεπιστρεπτί...» γράφει μέ 
θλίψη ή Καθημερινή τήν 
Πρωτοχρονιά τού 1987. 
’Επέρχεται δμως ή έποχή 
τών παχειών ταύρων.

Μηόεΐς
αγεωγράφητος...
'Ωραία ή Μουσική άπό τήν 
«Ταναναρίβη, πρωτεύουσα 
τών Καναρίων νήσων» πού 
μετέδοσε στίς 21 
Δεκεμβρίου ή ΕΡΤ 
(έκπομπή «τού κόσμου οί 
μουσικές»). Μόνο πού ή 
Ταναναρίβη δέν είναι 
πρωτεύουσα τών Καναρίων, 
άλλά τής Μαδαγασκάρης 
(νησί κι αύτή, άλλά στήν 
άλλη άκρη τής Αφρικής). 
Σύγχυση έγινε, θά πει 
κανείς μέ τήν Τενερίφη, ή 
όποια δντως βρίσκεται στό 
άρχιπέλαγος τών 
Καναρίων. Μόνο πού κι 
αύτή δέν είναι πρωτεύουσα 
κανενός, είναι άπλώς τό 
μεγαλύτερο νησί. 
Πρωτεύουσά της είναι ή 
Σάντα Κρούθ ή έλληνιστί 
δ Τίμιος Σταυρός, 
βοήθεια μας.

Πάντα μπλεγμένα 
τά κοινοτικά

Τοποθετεί γενικά καί σέ 
άδρές γραμμές τίς σχέσεις 
τής έλληνικής άριστεράς μέ 
τήν Ευρώπη, ό Μανώλης 
Γλέζος σέ άπάντησή του 
στήν «Αύγή» (28.12.86): 
«Βέβαια ή άναγκαστική 
ένταξη τής χώρας μας στήν 
ΕΟΚ ύποχρεώνει σέ μιά 
στενότερη προσέγγιση μέ 
τά κινήματα τών χωρών 
τής Κοινής Αγοράς. Άλλά 
τό ίδιο ισχύει καί γιά τά 
άριστερά κινήματα καί 
πολιτικά κόμματα τών 
Μεσογειακών χωρών καί 
τών Βαλκανικών.»
Ωχ! Κι αυτούς τούς έσυραν 
σέ «άναγκαστική ένταξη» 
στήν ΕΟΚ ; "Η έμάς 
σ’ αύτούς;
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’Όχι άλλον 
πλουραλισμό!

Διαβάζουμε στην 
είδησεογραφία τής Αυγής 
τοϋ περασμένου Σαββάτου 
σέ κείμενο μέ τίτλο «Ή  
χθεσινή σύσκεψη στήν 
Πάντειο» (άλήθεια ποιός 
συσκέφθηκε βρέ παιδιά, 
μήπως ή Σύγκλητος τού 
Ιδρύματος;), μεταξύ τών 
δσων έπέλεξε δ συντάκτης 
της νά έξιστορήσει άπό 
έκείνα πού συνέβησαν έκεΐ 
(καί δπου τό πιό 
ένδιαφέρον είναι τί δέν 
έξιστορεί) δτι: «Στελέχη τής 
όμάδας τών "48” καί 
στελέχη τοϋ περιοδικού 
Πολίτης μέ κείμενό τους 
πρός τά μέλη τής 
«Αναβάθμισης» καλοϋσαν 
σέ "έκτακτη πανελλαδική 
σύσκεψη ” τών 'Ελλήνων 
κομμουνιστών γιά τή 
συγκρότηση κόμματος». 
’Ανάμεσα στά εισαγωγικά 
πού περισσεύουν σ’ αύτό τό 
μικρό άπόσπασμα καί πού 
θυμίζουν λιγάκι 
Ριζοσπάστη, ύπάρχουν καί 
κάποια πού είναι τελείως 
άθέμι τα. Συγκεκριμένα δσο 
κι άν ψάξει ό συντάκτης 
τής Αύγής στό κειμενάκι 
τών άνέντακτων δέν θά 
βρει τίς φράσεις πού 
περιέκλεισε έντός 
είσαγωγικών, ούτε κάν 
σκόρπιες, μιά καί έμεΐς 
λέξη δέν είπαμε γιά νέο 
κόμμα καί τά τοιαϋτα. 'Ως 
έκ τούτου ή δλη είκόνα τής 
«σύσκεψης» πού δίνει ή 
περιγραφή τής Αύγής, κατά 
τήν όποια ό μέν Γ. Μπανιάς 
έθετε δρους στήν κ.Ε. γιά 
τήν συμμετοχή στό νέο 
κόμμα, κάποιοι κραγμένοι 
έκτός κόμματος ζητούσαν 
συγκρότηση έντελώς νέου 
κόμματος καί κάποια άλλη 
κραγμένη έντός κόμματος, 
ή Ε. Πορτάλιου, 
διαφωνούσε μέ τούς 
τελευταίους καί ζήταγε νά 
κρατηθεί τό ΚΚΕ 
έσωτερικοΰ (δηλαδή Χάβρα 
τών ’Ιουδαίων), δχι μόνο 
είναι άτελής άλλά είναι καί 
ψευδής.
’Αναγνωρίζουμε βέβαια δτι 
δταν οί καταστάσεις 
στριμώχνουν δέν μπορούμε

συμεπριφερόμαστε μέ τό 
γάντι. ’Αλλά έπειδή οί 
δύσκολες καταστάσεις 
είναι γιά δλους, 
άναρωτιόμαστε γιατί τάχα 
νά μήν έχουμε δόσει κι 
έμεΐς στόν έαυτό μας τό 
προνόμιο τέτοιας 
παρεκτροπής; Ό  
σοσιαλισμός θέλει ύπομονή, 
ψυχραιμία καί καλή καρδιά 
σύντροφοι!

Λύσεις καί θεάματα
’Αγαθός, ζωοποιός καί 
φιλάνθρωπος ένεφανίσθη ό 
ύπουργός ’Εργασίας κ. 
Παπαναγιώτου στήν 
έκπομπή του «Σάς έρωτώ, 
κ. ύπουργέ». Δέν στάθηκε 
άπλώς στά έπιτεύγματα τού 
ΠΑΙΟΚ (κορυφαία άνάμεσά 
τους βέβαια, όπως 
έπεσήμανε, ή άκατάσχετη 
αύξηση τών μισθών καί ή 
έπί ΠΑΣΟΚ άναβάθμιση τού 
συνδικαλισμού). Άντιθέτως 
έλυσε έπιτόπου καί ένα 
σωρό προβλήματα, μέ 
άποτέλεσμα νά σκέφτεται 
κανείς μέ κάποια 
μελαγχολία γιατί νά μήν 
πληθύνουν οί έκπομπές 
αύτοΰ τού είδους ώστε νά 
«δρομολογηθούν» λύσεις. 
Είμαι χήρα μέ τρία παιδιά 
καί ή σύνταξή μου είναι 
μόλις... —γράφτην αύτήν, 
θά τή βολέψουμε πάραυτα. 
Είμαι άγωνιστής τής 
’Εθνικής ’Αντίστασης καί ό 
έργοδότης μου... — καί δέν 
τό λές τόσον καιρό, 
φίλτατε, τί τηλέφωνο έχεις 
νά σέ ειδοποιήσω; Κάπως 
έτσι. Λίγες μέρες πρίν είχε 
κληρώσει καί τό λαχείο, δ 
κ. ύπουργός δέν μπορούσε 
νά βρεθεί έκτός κλίματος. 
Ή  τύχη είναι τυφλή, 
άλλωστε, θά μπορούσε νά 
συμβεί στόν καθένα μας...

Μιά άξια 
πρωτοβουλία
Τό ’Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο κλείνει φέτος 
150 χρόνια άδιάλειπτης 
δράσης, έπιστημονικής, 
οικονομικής καί 
κοινωνικής προσφοράς. Οί 
περιστάσεις ύπό τίς όποιες 
ή έπέτειος βρίσκει τό 
Πολυτεχνείο είναι Ιδανικές: 
καταρτισμένοι έπιστήμονες 
μέ στέρεες γνώσεις καί 
δρεξη γιά άνεργία βγαίνουν 
συνεχώς άπό τίς γραμμές 
του, οί μεταπτυχιακές 
σπουδές άνθοΰν, τά 
κονδύλια στριμώχνονται

μπροστά στήν πύλη ποιό θά 
πρωτοεισρεύσει, ό 
έρευνητικός όργασμός 
βρίσκεται στό κατακόρυφο, 
τολμηροί δάσκαλοι 
κρατούν γερά τά ηνία 
τού 'Ιδρύματος, 
συνεπικουρούμενοι άπό 
άτίθασους λέκτορες καί 
περήφανους βοηθούς ού μήν 
άλλά καί άμισθους 
μεταπτυχιακούς, άνοιχτές 
διαδικασίες καί γόνιμος 
διάλογος χαρακτηρίζουν 
τήν καθημερινή του 
δραστηριότητα. Τά 150 
χρόνια θά έορταστοΰν 
λοιπόν, κάί εύλόγως, μέ 
σειρά έκδηλώσεων πού θά 
διαρκέσουν όλόκληρο τό 
1987. Θά άποφευχθοΰν 
δμως οί φανφάρες, οί 
τελετές καί οί δεξιώσεις, 
έκδηλώσεις πού άπάδουν 
στή σεμνότητα ένός 
πνευματικού άντρου. Ά ντ’ 
αύτοΰ θά έκδοθεί λεύκωμα, 
θά έκτεθοΰν παλαιά 
άντικείμενα, διαλέξεις καί 
ήμερίδες θά λάβουν χώρα, 
θά συζητηθούν οί σπουδές, 
θά θεμελιωθεί τό μνημείο 
Εθνικής ’Αντίστασης, θά 
έπισκευαστούν τά κτίρια, 
θά έκδοθοΰν άναμνηστικά 
γραμματόσημα, θά γίνουν 
έπίσημες έπετειακές 
τελετές τόν μήνα Νοέμβριο, 
ίσως γιά νά άποδειχθεΐ δτι 
τό Πολυτεχνείο πράγματι 
ζεί. Τέτοια θά γίνουν, δχι 
τελετές καί δεξιώσεις, ώστε 
νά δοθεί «ούσιαστικό» 
περιεχόμενο στήν έπέτειο: 
τό όποιο, δπως 
καταλαβαίνετε, θά 
άποβλέπει σέ «μόνιμα 
Αποτελέσματα γιά συνεχώς 
υψηλότερο έπίπεδο 
σπουδών, γιά καλύτερες 
συνθήκες ζωής όλων τών 
έργαζομένων στό ίδρυμα, 
γιά διάσωση καί Αξιοποίηση 
τής έθνικής μας 
κληρονομιάς, γιά ένα 
καλύτερο καί δημιουργικό 
μέλλον». "Ενα μήνυμα 
αισιοδοξίας στόν μαύρο 
κόσμο πού ζούμε.

Πραγματικοί αγρότες 
και ρυτιδωμένοι 
άγροτοπατέρες

Η 36η Γενική Συνέλευση 
τής ΠΑΣΕΓΕΣ κατέληξε 
σέ ψήφισμα δπου 
προβάλλονται τά αιτήματα 
της, ποικίλα καί άξια 
σχολιασμού. Θά ’ρθει κι 
αύτό. Αλλά γιά τήν ώρα άς 
έπισημάνουμε ένα άπ’

αυτά, πού πάει νά περάσει 
έτσι στό ντούκου 
(χαρτοπαικτικές μέρες 
περάσαμε, μόλις πρίν λίγο). 
«Νά δοθούν, λέει, άμεσα 
(άμέσως θέλει νά πεί) 
δάνεια στούς πραγματικούς 
άγρότες γιά άγορά γής. 
Σήμερα τά άγοράζουν οί 
έτεροεπαγγελματίες 
(δικηγόροι-γιατροί κ.λπ.)». 
Λαμπρά.
Ποιοι δμως είναι οί 
«πραγματικοί» άγρότες 
κατά τήν ΠΑΣΕΓΕΣ; 
Μυστήριο. Πάνε χρόνια 
τώρα πού ούτε αύτή ούτε 
ή ΓΕΣΑΣΕ ούτε βέβαια 
τό ΠΑΣΟΚ ούτε το ΚΚΕ, 
πού ήλεγξαν ή έλέγχουν 
άλλοτε έν άγαστή σύμπνοια, 
άλλοτε άλληλο- 
υποβλεπό μένα, 
διεκδίκησαν ή άπλώς 
διακήρυξαν τήν άνάγκη νά 
ύπάρξει κάποιος γενικός 
όρισμός τού άγροτικοΰ 
έπαγγέλματος. Μέ 
έπιχειρήματα «πιασάρικα» 
μάλιστα άντιτάχθηκαν 
δσο μπορούσαν στήν 
όποιαδήποτε σχετική 
άπόπειρα. Τί ΕΟΚ, τί ΝΑΤΟ, 
τί μονοπώλια, τί μεγάλο 
κεφάλαιο άκούσαμε δτι 
καραδοκούν καί 
ύπονομεύουν τήν 
άνεξαρτησία μας γενικώς 
καί τήν άνάπτυξή μας 
ειδικότερα, ώς Ελλήνων 
καί ώς άνθρώπων.
Νά φρίττει ό νοΰς 
τού άνθρώπου.
Καί τώρα, ώπα, νότος 
νάτος πετιέται ό 
«πραγματικός» άγρότης. 
Καί βέβαια έχει δίκιο 
πού φωνάζει βλέποντας 
δλον αύτό τόν έσμό 
τών μικρομεσαίων 
«έαυτοαπασχολουμένων» νά 
τόν άνταγωνίζεται στήν 
άγορά τής γής. Καί βέβαια 
νά κατοχυρωθεί έπιτέλους 
τό έπάγγελμα τού άγρότη. 
Καί βέβαια ύπό τόν έλεγχο 
άγροτών πού πληρούν τά 
σχετικά κριτήρια, γιατί 
άλλιώς ή έπόμενη 
άπογραφή θά κουφάνει 
τούς άπανταχοΰ 
οικονομολόγους, μιά καί 
σίγουρα θά δοθεί νέα 
δημογραφική έκρηξη στήν 
έλληνακή γεωργία.
Νά μήν ξεχνάμε δμως καί 
δλα έκείνα τά κρετίνικα 
καί δσα άθλια μάς 
σέρβιραν τόσο καιρό οί 
«μπροστάρηδες» τού λαού. 
’Εκείνο τό μείγμα 
κακομοιριάς καί έπαρσης 
πού «έφτιαξε» στελεχάρες 
καί άξιωματούχους καί
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ΕΣΣΔ:
Φιλελευθεροποίηση

¿«δημοκρατισμός;

Ο  ί άλλαγές στήν ΕΣΣΔ Απα
σχολούν καθημερινά τίς στήλες 
τών έφημερίδων — άλλωστε δ 
ίδιος ό Γκορμπατσόφ φροντίζει 
έπιμελώς νά μήν τίς άφήνει 
δίχως υλικό. 'Η Απελευθέρωση 
τού Ζαχάροφ Ικανοποίησε Αρι
στερούς καί δεξιούς, έχθρούς 
καί φίλους, άλλους είλικρινά 
καί άλλους κατ’ Ανάγκη, καί 
μαζί μ’ αύτούς καί όλους έμάς. 
Μόνο πού, νά, ήταν τόσο θεα
ματική, σχεδόν θεατρινίστικη 
ένέργεια, πού περίπου βοά ότι 
έγινε γιά έξωτερική (καί έσωτε- 
ρική) κατανάλωση, γιά έντυ- 
πωσιασμό.

’Από τήν άλλη μεριά Ακόμα 
καί ό Όκέτο, Από τά ήγετικά 
στελέχη τού ιταλικού ΚΚ, ό 
όποιος πραγματοποίησε έπίσκε- 
ψη στή Μόσχα, δηλώνει έντυ- 
πωσιασμένος άπό τήν Ανανέω
ση πού έπιχειρεϊ ό Γκορμπα
τσόφ καί μάλιστα τήν χαρακτη
ρίζει ώς «ζωντανή άληθινή μάχη 
σέ βάθος καί όχι άπλή σύγκουρ- 
ση στήν κορυφή τον Κρεμλίνον ». 
Είναι λοιπόν Αλήθεια ότι ό 
Γκορμπατσόφ έχει κατορθώσει 
νά κλείσει τά στόματα τών Αντι
πάλων του καί κυρίως τών δυτι
κών (βλέπε π.χ. τίς δηλώσεις 
Γκένσερ) καί ταυτόχρονα νά Α
ναπτερώσει τίς κλονισμένες έλ- 
πίδες Αρκετών Αριστερών, πού 
τά τελευταία, καί κυρίως τά 
μπρεζνιεφικά, χρόνια έβλεπαν 
μιαν Αποτελμάτωση στήν ΕΣΣΔ 
καί τώρα διαπιστώνουν ότι κάτι 
Αρχίζει νά κουνιέται καί μάλι
στα στή σωστή —κατ’ αύτούς— 
κατεύθυνση. Αυτό τό τελευταίο, 
τό πώς βλέπουν δηλαδή οί Αρι
στεροί σέ άλλες χώρες τά συμ- 
βαίνοντα στήν ΕΣΣΔ είναι καθο
ριστικό γιά τήν ίδια τους τήν 
πολιτική (όταν μάλιστα συμβαί
νει νά είναι ήγετικά στελέχη 
κομμουνιστικών κομμάτων) καί 
κατά τούτο οί άλλαγές πού έπι- 
χειρούνται στή σοβιετική κοι
νωνία μάς ένδιαφέρουν άμεσα.
"Οτι κάτι κουνιέται στήν ΕΣΣΔ, 

ότι δηλαδή γίνονται άλλαγές, 
γι’ αύτό δέν ύπάρχει Αμφιβολία. 
Δέν θά δίσταζα μάλιστα νά χα
ρακτηρίσω τίς Αλλαγές αύτές 
θετικές, μόνο πού πρώτα θά 
πρέπει νά συνεννοηθοΰμε γιά 
τήν έννοια τού όρου. "Οπως λοι
πόν κάθε ύπαρκτή κοινωνία, 
έτσι καί ή σοβιετική, είναι κοινω
νία ζωντανή, έχει κάποιες έσω- 
τερικές Ανάγκες καί δέν είναι 
δυνατόν νά διάγει σέ κατάστα
ση αίώνιας Αποτελμάτωσης. Ή  
κοινωνία αύτή Αρθρώνεται στή 
βάση τής κυριαρχίας ένός τρό
που παραγωγής καί στή βάση 
τών Αντίστοιχων σχέσεων κυ- 
ριαρχίας/ύπαγωγής στό έποι- 
κοδόμημα, Αλλά, όπως συμβαί
νει πάντα, ή κυριαρχία αύτή δέν 
είναι κάτι τό δοσμένο. Πρέπει 
Αντίθετα νά έπιβεβαιώνεται —νά 
Απορρέει— καθημερινά μέσα 
άπό τόν ίδιο τόν κύκλο λειτουρ
γίας τής κοινωνίας, πρέπει δη
λαδή νά άναπαράγεται. "Αν αύ
τό δέν συμβαίνει, ή δέν συμβαί
νει σέ όλους τούς τομείς, τότε

τό κοινωνικό καθεστώς είναι 
έτοιμο νά καταρρεύσει, ή δέ 
έξουσία Αναγκάζεται νά καταφύ- 
γει στή βία καί τήν καταπίεση. 
Ή  έπιβεβαίωση τής κυριαρχίας, 
δηλαδή ή νομιμοποίησή της, 
όλοκληρώνεται στό έπίπεδο τής 
ιδεολογίας καί, γιά νά συμβεΐ 
αύτό, ή κυριαρχία Αναλύεται, 
έκφράζεται, σέ ένα Αντικειμενι
κό σύστημα Αξιών. "Ηδη ή λέξη 
Αντικειμενικό ώς Αντίθετο τού 
ύποκειμενικοΰ, σημαίνει Απρό
σωπο καί σημαίνει παραπέρα 
ότι κάθε πρόσωπο Ανεξάρτητα 
άπό τή θέση του στήν κοινωνία 
όφείλει νά λειτουργεί Αποτασσό
μενο (καί όχι ύποτάσσοντάς το) 
στό σύστημα αύτό. Τό μπρεζ- 
νιεφικό καθεστώς είχε ξεφύγει 
Από αύτόν τόν κανόνα.

Ταυτόχρονα ή ίδια κοινωνία 
έπειδή δέν είναι Απομονωμένη, 
όφείλει νά άνταποκρίνεται στίς 
έπιταγές πού τής θέτει ό διεθνής 
περίγυρος. Πιό συγκεκριμένα ή 
σοβιετική κοινωνία έχει νά Αντι
μετωπίσει τήν πολιτική τού 
Ρήγκαν, πού συνίσταται στόν 
Ανταγωνισμό (κυρίως τών έξο- 
πλισμών όπου ή Σοβιετική 
"Ενωση είναι ύποχρεωμένη νά 
Ακολουθήσει) μέ στόχο τό γονά- 
τισμα τής σοβιετικής οικονο
μίας. Στήν έπίθεση αύτή ό 
Γκορμπατσόφ είναι ύποχρεωμέ- 
νος νά Απαντήσει (Αφού σέ τελι
κή Ανάλυση Απειλείται ή ίδια 
ή κοινωνική δομή τής Σοβιετικής 
"Ενωσης) καί Απαντά καταρ- 
χήν στό καθαρά πολιτικό έπίπε
δο μέ τήν πολύπλευρη έπίθεση 
ειρήνης πρός τή Δύση, πού, άν 
μή τι άλλο Αποδυναμώνει καί 
καθυστερεί τήν πολιτκή Ρήγ
καν, έξασφαλίζοντας μιάν Ανα
πνοή γιά τή χώρα του. Άπαντά 
κατά δεύτερο λόγο χρησιμο
ποιώντας τήν Αναπνοή αύτή γιά 
νά Ανορθώσει τή σοβιετική οι
κονομία καί, μαζί μ’ αύτήν, τή 
σοβιετική κοινωνία προετοιμά- 
ζοντάς την γιά νά Αντέξει στό 
μέλλον. ’Αλλά ή οικονομική 
Ανόρθωση δέν μπορεί νά γίνει χω
ρίς έπεμβάσεις καί καινοτομίες 
στή διαδικασία τής παραγωγής, 
χωρίς Αλλαγές στίς πολιτικοοι
κονομικές δομές τής Σοβιετι
κής "Ενωσης, πού στή συγκε
κριμένη περίπτωση μάλιστα 
ταυτίζονται μεταξύ τους πολύ 
περισσότερο Απ’ δ,τι συμβαί
νει στίς καπιταλιστικές κοινω
νίες. Οί Αλλαγές αύτές συνί-

στανται στό ξήλωμα τών «πρω
τοβάθμια» προσωποπαγών κα
ταστάσεων πού λειτουργούσαν 
άνασχετικά στήν έξέλιξη τής 
σοβιετικής οικονομίας καί βέ
βαια στήν Αντικατάστασή τους 
Από κάποιο Αντικειμενικό (καί 
ταυτόχρονα προωθητικό) σύ
στημα Αξιών, δπως τό περιγρά- 
ψαμε προηγουμένως, στό όποιο 
όφείλουν νά ύποταγοΰν δλοι. 
Τήν ίδια αύτή διαδικασία μπο
ρούμε νά τή δούμε καί ύπό τό 
φώς τής Ανάγκης νά έδραιωθεΐ 
καί ή ίδια ή έξουσία τού Γκορ
μπατσόφ σέ άλλες, πιό Αντικει
μενικές, βάσεις, Από τή στιγμή 
πού ό σοβιετικός ήγέτης πού 
στήριζε τό καθεστώς Μπρέζνιεφ 
καί μάλιστα όχι Απλώς Αλλά
ζοντας τά άτομα, Αλλά Αλλά
ζοντας καί τή λειτουργία τους.

"Ολα αύτά δέν γίνονται βέ
βαια γιά νά Αλλάξουν τήν ταξι
κή δομή τής σοβιετικής κοινω
νίας, Αλλά γιά νά τήν έδραιώ- 
σουν. Μόνο πού τά όρια είναι 
βέβαια πολύ συγκεχυμένα, ή 
έδραίωση δηλαδή συνεπάγεται 
καί όρισμένες μεταβολές. Οί με
ταβολές αύτές περιγράφονται 
πλήρως Από τόν δρο φιλελευθε
ροποίηση, πού στήν περίπτωση 
τής σοβιετικής κοινωνία σημαί
νει φιλελευθεροποίηση ταυτό
χρονα σέ δλα τά έπίπεδα, στή 
βάση καί στό έπικοδόμημα, 
στήν οικονομία καί στή διακί
νηση τών ιδεών, Ακόμα καί 
στόν τρόπο άσκησης τής έξου- 
σίας. "Εχουμε γράψει καί Αλλού 
δτι στίς κοινωνίες τού ύπαρ- 
κτού σοσιαλισμού, δπου τά μέ
σα παραγωγής δέν Ανήκουν σέ 
ιδιώτες, Αλλά στό κράτος, ή 
κατοχή τής πολιτικής έξουσίας, 
δηλαδή τού κράτους, έχει Απο
φασιστική σημασία γιά τόν 
έλεγχο τών μέσων παραγωγής 
καί γιά τίς σχέσεις παραγωγής 
πού έπιβάλλονται. Ή  πολιτική 
έξουσία καί ή οικονομία Αποτε
λούν λοιπόν έκεΐ ένα Αξεδιάλυ
το σύνολο γι’ αύτό καί ή φιλε
λευθεροποίηση δέν μπορεί νά 
περιοριστεί σέ έναν μόνο τομέα, 
Αλλά Αφορά έξίσου δλους.

Ταυτόχρονα, δμως, μιλώντας 
άπό τή σκοπιά τού σοσιαλι
σμού, τό βασικό ζητούμενο στή 
σοβιετική κοινωνία είναι ό έκ- 
δημοκρατισμός της. Μέ άλλα 
λόγια τό ζητούμενο είναι νά 
Αποκτήσει ή ίδια ή κοινωνία τόν

έλεγχο τής πολιτικής έξουσίας, 
τού κράτους, καί μέσω αύτοΰ 
τόν έλεγχο στά μέσα παραγω
γής καί στίς σχέσεις παραγω
γής. Κρίνοντας Από αύτή τή 
σκοπιά τίς μεταρρυθμίσεις πού 
έπιχειρεϊ ό Γκορμπατσόφ, θά 
δούμε δτι αύτές περιορίζονται 
Αποκλειστικά στό πλαίσιο πού 
περιγράφει ό δρος φιλελευθερο
ποίηση καί δέν έγγίζουν διόλου 
τό ούσιαστικό θέμα τού έκδημο- 
κρατισμού. "Αν έπιτρέπεται ένα 
Αθέμιτο παράδειγμα (πού δμως 
θά πρέπει νά διαβαστεί περισ
σότερο ώς μύθος παρά ώς πα
ραλληλισμός), ή φιλελευθερο
ποίηση τού Γκορμπατσόφ θυμί
ζει Ανάλογες πού έπιχειρούν 
(στήν προκειμένη δμως περί
πτωση Αφορούν μόνο τό έποικο- 
δόμημα) διάφορα Ανελεύθερα 
δικτατορικά καθεστώτα καπι
ταλιστικών χωρών, προκειμέ- 
νου νά Αντιμετωπίσουν τά προ
βλήματα νομιμοποίησης.

Βέβαια τά σύνορα Ανάμεσα 
στή φιλελευθεροποίηση καί τόν 
έκδημοκρατισμό δέν είναι 
Αδιάβατα- κάθε άλλο. Οί μεταρ
ρυθμίσεις τού Γκορμπατσόφ βά
ζουν τή σοβιετική κοινωνία σέ 
μιά διαδικασία πού περικλείει 
κινδύνους γιά τά κυρίαρχα 
στρώματα τού καθεστώτος, 
κινδύνους μάλιστα πού στά πε
ρισσότερα ιστορικά παραδείγ
ματα έπιβεβαιώθηκαν. "Οπως 
καί Αλλού λοιπόν έτσι κι έδώ οί 
Σοβιετικοί Αναμένεται νά Αρπά
ξουν δ, τι τούς παραχωρηθεΐ καί 
νά τό χρησιμοποιήσουν γιά νά 
ζητήσουν περισσότερα. Γιά νά 
ζητήσουν κυρίως τόν έκδημο- 
κρατισμό τής κοινωνίας τους, 
δπως άλλωστε κάνουν καί δλοι 
οί άλλοι λαοί στίς χώρες τού 
’Ανατολικού μπλόκ. Κι έχουν πε
ρισσότερες έλπίδες νά τό πετύ- 
χουν Απ’ δ,τι π.χ. οί Ούγγροι, 
δπου ή φιλελευθεροποίηση στα
θεροποιήθηκε χωρίς άλλους 
κραδασμούς, Ακριβώς γιατί ή 
Σοβιετική "Ενωση είναι ή ήγέτι- 
δα δύναμη μεταξύ τών χωρών 
αύτών κι αύτό σημαίνει δτι δέν 
ύπάρχει κάποια άλλη, Ανώτερη, 
πού θά καθορίσει ή θά έλέγξει 
τίς έσωτερικές κοινωνικές έξε- 
λίξεις.

Κατά τά άλλα Αρκεί δτι άν
θρωποι δπως ό Μεντβέντεφ έκ- 
φράζονται θετικά γιά τίς έξελί- 
ξεις στήν ΕΣΣΔ. Αύτοί ύφίσταν- 
το τήν καταπίεση μέχρι πρότι
νος καί έχουν κάθε λόγο νά εί
ναι εύχαριστημένοι, Αφού έφε- 
ξής τά πράγματα προβλέπονται 
πιό Ανθρώπινα. "Οσο γιά τήν 
ύπόθεση τού σοσιαλισμού, καί 
Αφού δλοι καταθέτουμε τελευ
ταία τίς έλπίδες μας, άς έλπί- 
σουμε στίς έξελίξεις στή σοβιε
τική κοινωνία, μιά καί καμιά 
κοινωνία δέν μένει στάσιμη. 
"Ισως μάλιστα σήμερα μπορού
με νά έλπίζουμε περισσότερο. 
Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι πρέ
πει νά έλπίζουμε στόν Γκορ
μπατσόφ.

Δ. Παπαόημητρόπουλος
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Σκουπιδιάς 
καί δνσωδίσεια

(τό έπος του ρύπου)

«Ή  καθαριότητα είναι μισή άρχοντιά- 
ή άλλη μισή είναι ή βρώμα»

(άρχαία μυγγυλική παροιμία)

Νά τραγουδήσω πώς μπορώ τών σκουπιδιών τόν κόσμο, 
νά ψάλω τόν πολιτισμό, τουτέστιν, τά παιδιά του, 
τά πάθη του, τά ρήματα καί τ' άπορρίμματά του 
Γι’ αυτό καρφώνω πά' στ' αυτί ένα κλαράκι δυόσμο

Δυόσμο ν’ άνοίξει ή καρδιά καί νά χαρώ άνάσα 
στοάς δρόμους όπου τριγυρνώ, βλέποντας όσα ή μάσα 
μ ' έντατική παραγωγή σπένδει υπέρ τών ζώων, 
τών κοπροσκύλων καί γαλών κι άνοίγω τό μητρώον

Μητρώον σάκων πλαστικών, σκουπιδοτενεκέδων 
γεμάτων λεμονόκουπες, τεμάχια κεφτέδων.
Θά δεις έκεί ψωμί ξερό, θά δεις μπανανοφλούδια, 
πατάτες, περιοδικά κι άπ’ όλα τά καλούδια

Καλούδια μικροαστικά καί μή προνομιούχα, 
ξινά, γλυκά καί άλμυρά, πικρά καί ζαχαρούχα.
Τσόντες κρυφά άπ' τή σύζυγο τό βράδυ πεταμένες, 
έφημερίδες βρώμικες, χιλιοτσαλακωμένες.

Τσαλακωμένες καί καρδιές θά βρεις μές σέ στιχάκια 
πού τό σκοτάδι πολεμούν μήπως καί τό ξορκίσουν 
καί προϊόντα δίαιτας —«θάνατος στά παχάκια»— 
πού κάποιοι άποφάσισαν αίφνης νά παρατήσουν.

Νά παρατήσουν τή βαριά γυμναστική στομάχου, 
τί μιά ζωή τήν έχουμε κι όσο κι άν φας πεθαίνεις.
Τί κι άθεος καί τί πιστός λάτρης τής ύπερμάχου, 
τί κι άν μέ τζίν ή μέ κοτλέ ή μέ γραμμή « Τσεκλένης».

Τσεκλένης δέν τούς έντυσε τάχα τούς άστυνόμους; 
Σάματις είδαμε καλό; "Ιδιο δέν είν ’ τό ρόπαλο;
’Εκβάλλει ό πολιτισμός σέ βόθρους καί ύπονόμους 
κι όποιος προλάβει, φίλτατοι, νά γλείψει κάνα κόκαλο

Κόκαλο τών έξουσιών, όλο ήδονή καί κύρος.
"Αμα σοϋ λάχει σοΰ 'λάχε κι είναι καλός ό κλήρος.
Κι άν μισθαρχίδη θά σέ πουν τά τιποτοτσογλάνια 
άνοιξ' τό χρονοντούλαπο καί κλεΐσ’ τα τά χαϊβάνια

Χαϊβάνια κι ούτε πού νογαν ούτε καταλαβαίνουν 
πώς θέλουν κώλο τά παπιά νά βρέξεις γιά νά τά 'χεις.
Κι όσοι στό σπίτι τους γυρνούν καί τάχατες σωπαίνουν 
πές τους έσύ γιά τή φωτιά καί τή χαρά τής μάχης

Τής μάχης γιά σοσιαλισμό, γιά άλλαγή, γιά τέτοια, 
πού θέλει νεύρα δυνατά, στομάχια δουλεμένα, 
κι όχι έλίτες θλιβερές, τού αστισμού τά ξέφτια, 
τής ιστορίας, τού λαού σκουπίδια λερωμένα.

Τά λερωμένα, τ ’ άπλυτα, τά παραπεταμένα
ποιος τά μετρά, ποιος τ ’ αγαπά, ποιος τάχα τά γυρεύει.
Θέλει Ι.εφτά αισθήματα, μήν πάμε στά χαμένα.
Τά ΜΑΤ λοιπόν στοάς βιαστικούς καί σ' όποιον άνταρτεύει.

*  *  *

Μά πήρα λάθος τό στρατί, λάθος τό μονοπάτι 
καί γλίστρησα θανάσιμα, άσχετα άν ύπάρχω, 
τό δλον περιάδραξα καί ξέχασα τό κάτι 
— αλλά άπ’ τό νά άρχομαι, καλύτερα νά άρχω.

«Άρχω»  — μόλις τό σκέφτηκα τηλέφωνο χτυπάει· 
πώς νά μιλήσεις Τόμπρα πιά πού θά φανεί ό Φάνης. 
Δέν τό σηκώνω· μοΰ 'μείνε ή έλπίδα άλλά πάει, 
πάει ή πραγματικότητα. Κι άκόμα δέν έφάνης.

Έφάνης όταν έφυγα· γύρισα κι είχες φύγει 
ποτέ πολλή ή πίκρα μου — ποτέ ή χαρά μου λίγη. 
Ρομάντσα τώρα θά μοΰ πεις καί όζει τό τοπίο- 
ξανά μανά στούς δρόμους μας, ξανά μανά σ τ’ άρχείο.

*  *  *

'Ιδού λοιπόν ευρήματα, σχέδια άρχιτεκτόνων, 
άπόπειρες ζωγραφικής καί μαθητών βιβλία 
σκισμένα άπό τό μίσος τους, κατάλογοι τεκτόνων, 
ήμερολόγια σκέλεθρα άπ' τή λυκοφιλία

Αυκοφιλία τού καιρού — μαύρη ζωή πού κάνουν 
κι οί κλέφτες καί τά θύματα κι οί δικαστές κι οί μπάτσοι. 
Κι οί χριστιανοί κι οί όθωμανοί κερδίζουν δ,τι χάνουν, 
μόνοι χαμένοι μόνιμα οί μαύροι οί ’Απάτσι.

’Απάτσι ό καθένας μας, άνέστιος, άφρήτωρ, 
μέσα σέ πόλεις μισητές έλάχιστα σκουπίδια 
καί ποιος ήδυμελίφθογγος νά μάς τό πει, ποιος ρήτωρ 
— μιά άπ' τά ίδια τό πρωί, τό βράδυ μιά άπ’ τά ίδια.

"Ιδια σκουπίδια τών άστών καί τών προλεταρίων, 
τών ήμερων, τών άγριων άλλά καί τών μέτριων. 
Άπομεινάρια έρωτα, γράμματα πού δέν φύγαν 
καί σπερματοζωάρια πού πουθενά δέν πήγαν.

Δέν πήγαν νά 'βρουν τή χαρά, τή μήτρα νά κουρνιάσουν, 
νά ζευγαρώσουν, νά δοθούν, νά πολλαπλασιάσουν. 
Σκάνδαλο ό πόνος, σκάνδαλο ή μοναξιά, μά έλα 
πού πιό μεγάλο σκάνδαλο ή παρέα καί τό «γέλα».

Γέλα παλιάτσο, χόρεψε ζεϊμπέκη μου, τραγούδα, 
φύγε βαθιά στά μέσα σου, βγάλ ’ τά σκουπίδια έξω.
Κι άν είν' τσιγγάνα ή καρδιά, τό σώμα σου άρκούδα. 
Βγές στις πλατείες, άδερφέ, άντεξε γιά ν’ άντέξω.

Παντελής Μπουκάλας Δεκέμβριος ’86
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Καζαμίας μετά συντομίας

Έτος λιτότητας καί τό χίλια 
εννιακόσια ογδόντα έΦΠΑ, γι’ 
αυτό καί συνοπτικός ό Καζα
μίας, γνήσιος πάντως 224ος 
άπόγονος του πρώτου έν Φα- 
γεντία τής ’Ιταλίας έκδοθέν- 
τος.

Ιανουάριος: Ή  Κεντρική 
Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ κλείνε- 
ται γιά μία έβδομάδα στόν 
«’Αστέρα» καί βλέπει χωρίς 
άνάσα, κατόπιν προτάσεως 
τοϋ ύιρυπουργοϋ Οικογένειας 
κ. Γ.Α. Παπανδρέου, τά κινη
ματογραφικά έργα: «Τό τρένο 
σφύριξε τρεις φορές», «Τό τε
λευταίο τρένο άπό τό Κάστρ 
Χίλ», «Τό τρένο τής μεγάλης 
φυγής» καί «Τρένο είναι, θά 
περάσει». Στά διαλείμματα, 
μεγάλη ορχήστρα παίζει τά 
τραγούδια: «Οί μάγκες δέν 
υπάρχουν πιά, τούς πάτησε τό 
τρένο», «Τά τρένα πού φύγαν, 
τίς ψήφους μου πήρανε», «Τό 
τρένο φεύγει στίς οχτώ, ταξίδι 
γιά τήν 'Ιστορία», «Κάνε κάτι 
λοιπόν νά χάσω τό τρένο» καί 
«Δέν έχω δρόμο νά διαβώ, 
άχ, έμπλεξα σέ στενωπό».

Φεβρουάριος: Χιλιάδες γιγαν- 
τοαφίσες καλούν τό λαό στή 
λαμπρή δεξίωση πού θά γίνει 
στόν «’Αστέρα» μετά τό γάμο 
τοϋ κυρίου Φ.Π.Α. μετά τής 
δεσποινίδος Α.Τ.Α. Ή  κυβέρ
νηση, καταθορυβημένη, μι
λάει γιά «άνίερες συμμαχίες» 
καί γιά νά προλάβει τό κακό 
εξαγγέλλει τό χωρισμό ’Εκ
κλησίας καί Κράτους, Κόμμα
τος καί Κυβέρνησης, Οικογέ
νειας καί ’Εξουσίας, Κάστο- 
ρος καί Πολυδεύκους.
•  Στίς 29 τοϋ μηνός, ό Λαλιώ- 
της επιστρέφει στό ύπουργειο 
του (παίρνει κάποιους φακέ
λους καί δυό φωτογραφίες 
πού ’χε ξεχάσει καί φεύγει).
Μάρτιος: Μετά τά οικολογικά 
σουξέ τοϋ ’86 «Είναι γάτα, εί
ναι γάτα ό κοντός μέ τή γρα
βάτα» (πού τό τραγούδησαν 
καί οί «Ντοϋροι-Ντοϋροι» 
στά άγγλικά, ύπό τόν τίτλο 
«He is a cat, he is a cat, the short 
man with the cravat») καί «Τό 
’πε, τό ’πε ό παπαγάλος ότι σ’ 
άγαπάει άλλος», φέτος μέγας 
γαρδενιοκαταναλωτής καί 
πιατοσπάστης άναδεικνύεται 
τό φιλοζωικό άσμα: « Έκλαι-

γες μέ δάκρυα κροκοδείλου/κι 
ήταν ή καρδιά σου σάν τοϋ 
ψύλλου/ Ρίχνω τό "παπάκι” 
έπί στύλου/μ ’ έκανες ρεντίκολο 
τοϋ σκύλου». Ρεφραίν: «Άπό 
τήν πόλη έρχομαι/καί στήν 
κορφή κινάμωμον/άχ, κλαίγο
μαι καί δέρνομαι/γιά τό φιλί 
σου τό άμωμον».

'Απρίλιος: Τό συνέδριο τοϋ 
ΚΚΕ έσωτ. άποφασίζει νά μετο
νομαστεί τό κόμμα σέ ΛΕΩ -  
ΦΟΡΕΙΟ, διότι, σύμφωνα μέ τό 
καλοδουλεμένο σκεπτικό, έ
τσι: α) φαίνεται ό Λεωνίδας, 
β) φαίνεται ό φορέας (μαζικός 
κιόλας), γ) φαίνεται κι ή κίνη
ση πρός... (...τό λαό, π.χ.).

Μάιος: Μετά τίς αλλεπάλλη
λες άποτυχίες τοϋ Παναθηναϊ
κού, καί γιά νά άποκαταστα- 
θει ή τάξη, προπονητής άνα- 
λαμβάνει ό, πρέσβης ήδη εκ 
προσωπικοτήτων, Νίκων Άρ- 
κουδέας, ϊνα πληρωθή τό 
ρηθέν ύπό τοϋ προφήτου λέ- 
γοντος: «Καί ίδού άνθρωπός 
τις Νίκων ό τοϋ Μετανοείτε 
"Ινα Μή Τάς 'Αρπάξητε άπό
γονος, έσεται λίθος είς τήν γω
νίαν τής έστίας τοϋ τής μηδι
κής ομίλου».
•  Μηδικών συνέχεια: ό Μίκης 
Θεοδωράκης ιδρύει «’Επιτρο
πή φιλίας μέ τούς Μήδους», 
έξαπολύοντας ταυτοχρόνως 
μύριους μύδρους έναντίον ό
λων όσοι υπονομεύουν τίς πα
τροπαράδοτες σχέσεις καλής 
γειτονίας μεταξύ τής χώρας 
μας καί τής Γροιλανδίας.
•  Έπανεξαγγέλλεται ό χωρι
σμός Κυβέρνησης καί Κόμ
ματος.
'Ιούνιος: Στόν πρώτο όροφο 
τών γραφείων τής Νέας Δημο
κρατίας, στή Ρηγίλλης, εγκαι
νιάζεται πατσατζίδικο ήμέρας 
καί μπουγατσατζίδικο νυχτός, 
«γιά νά βρει επιτέλους αύτός ό 
λαός τή δική του γωνιά» (ή γω
νία;), όπως δηλώνει ύπερηφά- 
νως ό κ. Μητσοτάκης. ’Αντί 
οίνου προσφέρεται φιλελευθε
ρισμός άκρατος ή μέ παγά- 
κια.
•  Ό  ’Ολυμπιακός κατακτά 
τό Κύπελλο Πρωταθλητριών 
Εύρώπης. Μετά ξύπνησα.
•  ’Αποθεραπεύονται έπιτέ- 
λους, μετά άπό έννέα μήνες, 
οί ποδοσφαιριστές Θωμάς

Μαύρος τής ΑΕΚ καί Βέλιμιρ 
Ζάετς τοϋ ΠΑΟ. Τοϋ πρωτα
θλήματος μόλις λήξαντος, 
φεύγουν άμφότεροι γιά δια
κοπές.

Ιούλιος: Ή  Λυσιστράτη πα
ρουσιάζει στήν Επίδαυρο τήν 
τραγωδία τοϋ Λάκη Λαζόπου- 
λου «’Αλικιάς ή όσο ζεϊ κα
νείς, πεθαίνει». Μουσική: 
Ήλί Ήλί ’Ανδρεόπουλος. Στί
χοι: Θανανδρέας Κούτσικος. 
Σκηνοθεσία: Άρίστος Φάνης.

Αύγουστος: Γνωστοποιείται 
ότι ό κ. Α.Γ. Παπανδρέου ά- 
ποστρατεύεται εύδοκίμως, με
τακομίζει τουτέστιν γιά τήν 
Προεδρία τής Δημοκρατίας. 
Ό  ίδιος δηλώνει, βαθύτατα 
συγκινημένος: «.'Εγώ απλώς 
τό ήξερα».

Σεπτέμβριος:Αυριανή: «Σκάν
δαλο: Ό  μπατζανάκης τοϋ 
προπροπροπροπάππου τοϋ 
Παπανδρέου ήταν δραγουμά- 
νος τοϋ Μωάμεθ τοϋ Πορθη
τή» (ξεχάσαμε νά σάς ποΰμε 
ότι ή έν λόγω έφημερίς, φρονί- 
μως ποιοϋσα, έχει άλλάξει ρό
τα δυό μήνες τώρα).
•  ’Αρχίζει τό ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα. Τραυματίζονται 
ελαφρά πρός τό σοβαρό ό 
Ζάετς καί ό Μαϋρος.

'Οκτώβριος: Ή  Σουηδική 
’Ακαδημία ανακοινώνει ότι απο
νέμει τό Νόμπελ Λογοτεχνίας 
στή Σίβυλλα. Μέσα σέ λαϊκό 
παραλήρημα, καί πρός δόξαν 
τοϋ Ρεμπώ καί τοϋ Λακάν, γί
νονται τά άποκαλυπτήρια: 'Η 
Σίβυλλα είναι ό Άλλος.
•  Τό ζεϋγος Φ.Π.Α. -  Α.Τ.Α. 
άποκτά σχετικώς προώρως 
τά δίδυμά του: τόν χαριτωμέ
νο ΠΑΦ καί τήν όμορφούλα 
ΦΑΠΑ. Ό  λαός ζητάει προκα
ταβολή τόν 13ο μισθό γιά νά 
χρυσώσει τά μπομπιράκια...

Νοέμβριος: 'Ιδρύεται ή 345η 
’Επιτροπή Σωτηρίας τής Γλώσ
σας. Επικεφαλής τίθενται 3 
δημοσιογράφοι, 4 δημοσιογρά
φοι καί 5 δημοσιογράφοι.
•  Κυκλοφορεί ό νέος δίσκος 
τοϋ Διονύση Σαββόπουλου 
έβδομήκοντα στροφών (ειδική 
παραγγελία) μέ γενικό τίτλο: 
«Ό  Ζεύς, τοϋ Διός, τόν Χριστό 
σας».

Δεκέμβριος: Νέα διάσπαση 
στήν ΕΔΑ. Άπό τά πέρατα 
τοϋ κόσμου συρρέουν εκατον
τάδες άτομικοί καί πυρηνικοί 
φυσικοί γιά νά έξετάσουν τό 
εκπληκτικό φαινόμενο, άπό 
κοινοϋ μέ τούς τρεις μάγους 
πού ήταν τελικά τέσσερις, άν 
όχι πέντε.
•  Έ π’ εύκαιρία τών έξηκο- 
στών δεύτερων γενεθλίων τής 
εξαγγελίας τοϋ διαχωρισμού 
Κόμματος καί Κυβέρνησης 
ξαναφεύγουν οί βάσεις.

Πα.Μ.

Τό κώμα 
του κόμματος

Γνωστή ή τάση αρκετών 
σι>\ τακτών τον Βήματος 
τής Κυριακής νά χρησιμο
ποιούν λέξεις καί φράσεις 
τής καθαρεόσουσας ή νά 
άρχαίολογοΰν, Άνάμεσά  
τους καί ό «βηματοδότης»  
τής, έλαφρώς κοντσομπο- 
λίσχικης («άκουσα, είδα, 
σύμφωνα μέ πληροφορίες 
μου, ψίθρρίζετάΐ, διάφορες 
φήμες. . .» κ,ο.κ.), τελευ
ταίας σελίδας, ό όποιος συ
χνά «προτιμά τίς άρχαιοελ - 
ληνικξς έκφράσεις» κι όχι 
μονάχα γιά νά ειρωνευτεί 
τό σαρτζετακικό γλωσσικό  
ϋφος,

Μ όνσ πού οί άστοχίες 
τον δέν είναι πάντα άπό κεί
νες πού φορτώνονται εύκο
λα στίς πλάτες τού διαβόη
του δαίμονας του τυπογρα
φείου.. Λαμπρά τό παρατι
θέμενο δείγμα, άποσπααμέ- 
νο άπό τά φύλλο Τής 4ης 
Ιανουάριον:

Ο ΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ οργαομός mo 
ΚΚΕ εοωχ. επί τω νέω έχει και επί 

ί «ο νέω xouau!

Τό κόμμα -  του κόμματος -  
τφ  κόμμα: κομμάτι δύσκο
λο μοιάζει. 7 /  κομμάτια νά 
γίνει καί αυτό, όπως rti έρ
μο τό ένόψη μόλις δεκα- 
πι ντε ό ρόδες παρακάτω;

Ά ραγε, ¿κείνο τό θαυμα
στικό (!) μετά τό «τώ νέω 
κόμμα» τυγχάνει αύτολοι- 
δορίας σημαντικό;

Γ.Σιμπούρης
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Τ ί συμβαίνει λοιπόν 
στήν Πάντειο ΑΣΠΕ; 
Τό περιοδικό ΑΝΤΙ 

■■ στό τεύχος τής 5ης 
Δεκεμβρίου 1986 δημοσίευ
σε άρθρο του Γιάννη Φλώ
ρου γιά τήν έκλογή τής κ. 
Θεοδώρας Κόνσολα στή θέ
ση τής έπικούρου καθηγητρίας 
στό τμήμα δημόσιας διοίκη
σης. Στό άρθρο άπαριθμοΰν- 
ται έξωφρενικές παρατυπίες 
κατά τόν καθορισμό του 
γνωστικού άντικειμένου, τήν 
προκήρυξη τής θέσης καί 
τήν τελική έκλογή καί γίνον
ται σαφείς ύπαινιγμοί γιά 
«σχέσεις έξάρτησης, παζα
ρεμάτων, οικογενειοκρα
τίας, άλληλοεξυπηρετήσε- 
ων». Καί βέβαια, κατά και
ρούς δημοσιεύονται στόν τύ
πο άρθρα γιά παρατυπίες 
στή λειτουργία των ΑΕΙ, πού 
άκολουθοϋνται άπό οξείες 
άπαντήσεις τών ένδιαφερο- 
μένων καί άνταπαντήσεις 
τών άρθρογράφων. Τό άρ
θρο τού Γ. Φλώρου όμως τό 
άκολούθησε εύγλωττη σιω
πή, πού άποστομώνει ό- 
ποιονδήποτε θά άμφισβη- 
τούσε τά στοιχεία τού περιο
δικού. Ή  έκλεγείσα κ. Κόν
σολα δέν έχει νά άπαντήσει 
τίποτε, όταν τής προσάπτε
ται ότι έθεσε ύποψηφιότητα 
καί δέχτηκε νά έκλεγεί σέ 
μιά θέση γιά τήν όποια δέν 
διαθέτει ούτε τά τυπικά ούτε 
τά ούσιαστικά προσόντα; Ό  
πρόεδρος τού τμήματος δη
μόσιας διοίκησης τής Παν- 
τείου κ. Κόνσολος δέν έχει 
νά άπαντήσει τίποτε όταν

ΣΤΗΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ;

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

τον Θόδωρον Βασιλείου

δημοσιεύεται ύπαινιγμός ότι 
μέ παράτυπες διαδικασίες 
«κατασκευάστηκε» γνωστι
κό άντικείμενο καί προκη
ρύχθηκε θέση γιά νά έκλεγεί 
ή σύζυγός του στό τμήμα τού 
όποιου προεδρεύει ό ίδιος;

Ή  έπιτροπή πού «έκρινε» 
τά προσόντα τής έκλεγεί- 
σας, δέν έχει νά άπαντήσει 
τίποτε όταν πλανάται ή ύπο- 
ψία πώς ήταν όλα «μιλημέ
να»; Ούτε ό έκ τών μελών 
τής έπιτροπής κ. Δ. Τσά- 
τσος, πού τό 1974 ώς ύφυ- 
πουργός Παιδείας είχε θέσει 
σέ άργία τόν σημερινό πρόε
δρο τού τμήματος καί σύζυ
γο τής έκλεγείσας λόγω τής 
δράσης του ύπέρ τής δικτα
τορίας, έχει νά άπαντήσει τί
ποτε;

Ή  ύπόθεση Κόνσολα ό
μως δέν είναι ή πρώτη. Ή  
γενική συνέλευση τού ίδιου 
τμήματος —δημόσιας διοί
κησης— είχε έκλέξει στίς 7 
Ίανουαρίου 1986, στή θέση 
τής άναπληρωτοΰ καθηγη
τρίας στό γνωστικό άντικεί- 
μενο Διοικητικό Δίκαιο τήν 
κ. Ελένη Στεφάνου, μέχρι

τότε έπίκουρο καθηγήτρια 
στό ίδιο τμήμα. Καί αύτή ή 
έκλογή φαίνεται ότι δέν στέ
κει στά πόδια της, τουλάχι
στον φαίνεται ότι καί σ’ αυ
τήν τήν περίπτωση δέν έφαρ- 
μόστηκε ό νόμος.

Στό ΦΕΚ άναφέρεται, ό
πως προβλέπει ό νόμος, καί 
ή σύμφωνη γνώμη τής γενι
κής συνέλευσης τού τμήμα
τος, πού έκφράστηκε, όπως 
γράφει τό ΦΕΚ, στή συνε
δρίασή της. Στήν Πάντειο 
κυκλοφορεί ή φήμη ότι σέ 
καμιά συνεδρίαση δέν συζη
τήθηκαν καί πολύ περισσό
τερο δέν άποφασίστηκαν τά 
γνωστικά άντικείμενα τού 
τμήματος.

Ή  κ. Κόνσολα έξελέγη έ- 
πίκουρος καθηγήτρια στό 
γνωστικό άντικείμενο «Πο
λιτιστική έξέλιξη, άνάπτυξη 
καί διοίκηση», τό όποιο ά- 
πτεται τού τελευταίου γνω
στικού άντικειμένου τού το
μέα ώς έξής: Τό γνωστικό 
άντικείμενο «Διοίκηση καί 
οργάνωση οικονομικών, κοι
νωνικών καί πολιτιστικών φο
ρέων» άποτελείται άπό τά έ

ξής έξι μέρη: Διοίκηση οικο
νομικών φορέων, διοίκηση 
κοινωνικών φορέων, διοίκη
ση πολιτιστικών φορέων, ορ
γάνωση οικονομικών φορέων, 
οργάνωση κοινωνικών φορέ
ων καί οργάνωση πολιτιστι
κών φορέων. Τό γνωστικό 
άντικείμενο τής θέσης στήν 
όποια έξελέγη ή κ. Κόνσολα 
περιλαμβάνει τά έξής τρία 
μέρη: πολιτιστική έξέλιξη, 
πολιτιστική άνάπτυξη καί πο
λιτιστική διοίκηση. "Αν «πο
λιτιστική διοίκηση» σημαίνει 
«διοίκηση πολιτιστικών φο
ρέων», τότε τό ένα τρίτο τού 
γνωστικού άντικειμένου τής 
θέσης συμπίπτει μέ τό ένα έ
κτο τού τελευταίου άπό τά 
γνωστικά άντικείμενα τού 
τομέα.

”Αν είναι άληθινές οι φή
μες ότι τά γνωστικά άντικεί- 
μενα τού τμήματος πού δη
μοσιεύτηκαν στό ΦΕΚ δέν 
συζητήθηκαν καί δέν άπο
φασίστηκαν άπό τή γενική 
συνέλευση τού τμήματος, τό
τε σ’ αύτήν τήν πρώτη παρα
νομία προστίθεται άλλη μιά, 
μέ τήν προκήρυξη θέσης έπι
κούρου καθηγητή σέ γνωστι
κό άντικείμενο πού μόνο μέ 
καλή θέληση άπτεται έν μέ- 
ρει ένός άπό τά γνωστικά 
άντικείμενα, τά όποια άνα- 
φέρονται στήν ύπουργική ά- 
πόφαση. ’Ανακύπτει άμέσως 
τό έρώτημα πώς ή πρυτανεία 
καί τό ύπουργεΐο ένέκριναν 
τήν προκήρυξη καί κυρίως 
πώς ή γενική συνέλευση τού 
τμήματος συζήτησε καί άπο- 
φάσισε μ’ αύτά τά δεδομένα.
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Φαίνεται όμως ότι ή διδα
χή αύτοϋ του μαθήματος θε
ωρείται άπολύτως άναγ- 
καία. ’Αλλιώτικα γιατί κρί- 
θηκε —καί άπό ποιόν— ά- 
ναγκαΐο νά άφαιρεθοϋν άπό 
τό πρόγραμμα σπουδών του 
1985 τά μαθήματα «Διοικη
τική οργάνωση τής οικονο
μίας» καί «Διοίκηση προσω
πικού» καί νά άντικαταστα- 
θούν τό 1986 άπό τά μαθήμα
τα «Πολιτιστική διοίκηση» 
καί «Πολιτιστική έξέλιξη 
καί άνάπτυξη»; "Ισως —θά 
’λεγε κανείς— έπειδή ταιριά
ζουν «γάντι» στή θέση πού 
προκηρύχθηκε γιά τήν κ. 
Κόνσολα.

Στή θέση ταιριάζουν πράγ
ματι, άλλά όχι καί στήν έ- 
κλεγείσα, ή όποια δέν έχει 
τά νόμιμα προσόντα γιά τή 
θέση στήν όποια έξελέγη.
Γιά τήν έκλογή στή θέση τού 
έπίκουρου καθηγητή ό νό
μος άπαιτεί τά έξής:

Πρώτον, είτε δύο χρόνια 
αυτοδύναμης διδασκαλίας σέ 
ΑΕΙ στό γνωστικό άντικείμε- 
νο τής προκηρυχθείσας θέ
σης είτε ισόχρονη έργασία 
σέ άναγνωρισμένο έρευνητι- 
κό κέντρο είτε ισόχρονο έ- 
παγγελματικό έργο σέ σχετι
κό έπιστημονικό πεδίο μετά 
τήν άπόκτηση τού διδακτο
ρικού διπλώματος.

Δεύτερον, «πρωτότυπες 
δημοσιεύσεις σέ έπιστημονι
κά περιοδικά, είτε αυτοδύ
ναμες είτε σέ συνεργασία 
μέ άλλους έρευνητές, ή πρω
τότυπη έπιστημονική μονο
γραφία πέρα άπό τή διδα
κτορική διατριβή», έννοεί- 
ται στό γνωστικό άντικείμε- 
νο τής θέσης.

"Οπως είναι γνωστό, ό νό- 
μος-πλαίσιο κατάργησε τήν 
έδρα. ’Ασφαλώς, μιά άπό 
τις προθέσεις τού νομοθέτη 
ήταν νά πάψει ή άφοσίωση 
στήν έδρα καί στόν κάτοχό 
της νά άποτελεί προϋπόθεση 
γιά τήν έκλογή σέ θέση 
Δ.Ε.Π., άκριβώς έπειδή δέν 
είναι τό άριστο των έφοδίων 
«γιά νά άποδείξει τόν καλό 
δάσκαλο, τόν καλό έπιστή- 
μονα καί τόν άρμόζοντα 
στήν περίσταση (;) παιδαγω
γό». Ή  πολυετής «εΰδόκι- 
μος ύπηρεσία» δς άποτελεί 
τέλος πάντων τό λόγο γιά ’ι
διαίτερη μνεία κατά τή συν- 
ταξιοδότηση, πάντως προσόν 
γιά τήν άνάδειξη καθηγητών 
τών ΑΕΙ δέν είναι.

Τρίτον, «έπειτα», συνεχίζει 
ή έκθεση, «ή ύποψήφια δια
θέτει καί έπιστημονικό έργο», 
πού θεωρείται προφανώς λι
γότερο σημαντικό προσόν |

άπό τήν άφοσίωση στήν έ
δρα. Τό έργο αυτό λοιπόν, 
στό όποίο ήδη άναφερθήκα- 
με, «είναι καλό καί ευπρό
σωπο. Δέν είναι έκτεταμένο 
τό έργο της. Είναι όμως κρι
τικό, άναλυτικό, συστηματι
κό καί, τό σπουδαιότερο, εί
ναι έργο άναφερόμενο στά 
δυσχερέστερα τών κεφαλαίων 
τού Διοικητικού Δικαίου». 
Συνήθως ένα έργο χαρακτη
ρίζεται «καλό» καί «ευπρό
σωπο», όταν άρκεί γιά νά μή 
ρεζιλευτεί ό δημιουργός του. 
Γιά τήν έκλογή του σέ θέση 
άναπληρωτοΰ καθηγητή 
χρειάζεται κάτι περισσότε
ρο.

Ό  τέταρτος τίτλος τής ύ- 
ποψηφίας, τελευταίος άλλά, 
όπως γράφει ή έπιτροπή στήν 
έκθεση, όχι ό έλάχιστος, εί
ναι πώς ή κ. Στεφάνου, είναι 
«κομμένη δασκάλα». Μπο
ρεί, άλλά ή προκηρυχθείσα 
θέση ήταν σέ ένα άπό τά ά- 
νώτατα έπιστημονικό Ιδρύ
ματα τής χώρας καί όχι σέ 
γυμνάσιο.

"Αν στήν έκλογή τής κ. 
Στεφάνου δέν έφαρμόστηκε

ό νόμος, όσον άφορά τό πρό
σωπο, έφαρμόστηκε όμως ό
σον άφορά τό γνωστικό άντι- 
κείμενο. Αύτό δέν θά χρειαζό
ταν νά άναφερθεΐ κάν, γιατί 
ποιος θά άμφισβητήσει ότι 
στό τμήμα δημόσιας διοί
κησης πρέπει νά διδάσκεται 
Δημόσιο Δίκαιο; Φαίνεται ό
μως ότι χρειάζεται νά προ
σέχει κανείς καί αυτήν τήν 
πλευρά στίς έκλογές καθη
γητών. Γιατί στή δεύτερη πε
ρίπτωση —τής κ. Θεοδώ
ρας Κόνσολα— έγινε έκλογή 
μιας ύποψήφιας ή όποια δέν 
διαθέτει τά άπαιτούμενα προ
σόντα γιά νά διδάσκει ένα 
γνωστικό άντικείμενο τό ό
ποίο δέν περιλαμβάνεται στά 
γνωστικά άντικείμενα τού 
τμήματος στό όποίο έξελέ- 
γη.

Στό φύλλο τής 'Εφημερίδας 
τής Κυβερνήσεως τής 22.1.85 
(ΦΕΚ τχ. 2, άρ. φύλλου 34) 
δημοσιεύτηκαν τά έξής γνω
στικά άντικείμενα τού τμή
ματος δημόσιας διοίκησης 
τής Παντείου:

«Θεωρία τού κράτους καί 
τής οργάνωσης τής διοίκη

Έκπαίδενση

σης — ιστορία τής διοίκη
σης.

Λειτουργία τής διοίκησης: 
οργάνωση — διεύθυνση — 
στελέχωση — προγραμματι
σμός — έλεγχος.

Διοίκηση προσωπικού — 
άνθρώπινες σχέσεις — δη
μόσιες σχέσεις.

Διοίκηση καί πληροφορι
κή.

Κρατική οργάνωση καί 
διοίκηση — αυτοδιοίκηση.

Συγκριτική δημόσια διοί
κηση.

Διοικητική οργάνωση τής 
οικονομίας.

Διοικητική πρακτική καί 
γραφειοκρατία.

Αύτοδιαχείριση καί κοινω
νική συμμετοχή.

Διοίκηση καί οργάνωση 
οικονομικών — κοινωνικών 
καί πολιτιστικών φορέων».

"Ηδη, ή έξέλιξη τής κ. 
Στεφάνου άπό τή βαθμίδα 
τού λέκτορα σ’ αυτήν τής έ- 
πικούρου καθηγητρίας πρίν 
δύο χρόνια δέν ήταν νομότυ
πη. Γιά τήν έξέλιξη άπό τή 
θέση τού λέκτορα στή βαθ
μίδα τού έπικούρου ό νόμος 
άπαιτεί «πρωτότυπες δημο
σιεύσεις σέ έπιστημονικό πε
ριοδικά, είτε αύτοδύναμες 
είτε σέ συνεργασία μέ άλ
λους έρευνητές, ή πρωτότυ
πη έπιστημονική μονογρα
φία πέρα άπό τή διδακτορι
κή διατριβή, ή συνδυασμό 
τών παραπάνω». Ή  νέα έπί- 
κουρος είχε μόνο μία μονο
γραφία1 τυπωμένη μέν άλλά 
άδημοσίευτη, μιά καί ό κα
θένας θά μπορούσε νά τυπώ
σει μέ δικά του έξοδα τά πο- 
νήματά του, χωρίς αύτό νά 
τού δίνει τό δικαίωμα νά ι
σχυρίζεται ότι έχει δημοσιεύ
σεις.

Δύο χρόνια μετά τήν έξέ- 
λιξή της, πού έγινε ύπό τίς 
παραπάνω προϋποθέσεις, στή 
βαθμίδα τής έπικούρου κα
θηγητρίας καί ένα χρόνο 
πρίν κριθεί γιά νά έξελιχθεί 
στή βαθμίδα της άναπληρω
τοΰ καθηγητρίας, ή κ. Στε
φάνου θέτει ΰποψηφιότητα 
γιά τήν έκλογή της στή βαθ
μίδα αΰτή σέ θέση πού είχε 
προκηρυχθεί. Γιά τήν έξέλι
ξη άπό τή βαθμίδα τού έπι
κούρου στή βαθμίδα τού ά
ναπληρωτοΰ ό νόμος προβλέ
πει ότι πρέπει «ικανό μέρος 
τού έρευνητικοΰ καί συγγρα
φικού έργου τού ΰποψηφίου

1. 'Ιδιοτυπίες τής έλληνικής νο
μολογίας, διακρίσεις μεταξύ «εί- 
δικών» διοικητικών πράξεων 
καί κανονιστικών διατάξεων, 
’Αθήνα 1982.
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νά έχει έκπονηθεϊ στή βαθμί
δα του έπικούρου καθηγητή». 
Θά περίμενε κανείς δτι γιά 
τήν έκλογή στην ίδια θέση έ
να χρόνο πρίν άπαιτοΰνται 
τά προσόντα αύτά κατά μεί- 
ζονα λόγο. Στή διετία πού 
διετέλεσε έπίκουρος καθηγή- 
τρια ή έκλεγείσα έκπόνησε 
ένα δοκίμιο 39 σελίδων2 έκ 
τών τεσσάρων έργασιών, συ- 
μπεριλαμβανομένης καί τής 
διδακτορικής τής διατριβής, 
πού συνθέτουν τό συγγραφι
κό της έργο. Συνεπώς δέν 
πληροί αύτήν τήν προϋπόθε
ση. ’Αξίζει νά παρατηρηθεί 
ότι καί ή έργασία πού άναφέ- 
ραμε είναι τυπωμένη, άλλά 
όχι δημοσιευμένη — είναι, ό
πως καί ή προηγούμενη, ’ι
διωτική έκδοση.

Ή  εισηγητική έκθεση (πού 
συντάχθηκε άπό τούς καθη
γητές Δ. Κόρσο, Γ. Σακκά 
καί Δ. Τσάτσο) παρατηρεί 
γι’ αύτήν τήν έργασία: «'Η 
έργασία δέν είναι έκτεταμέ- 
νη (...) δέν χρειάζετο, όμως, 
μεγαλύτερη». "Ισως γι’ αύτό 
τό θέμα νά άρκούν 39 σελί
δες. Μερικές όμως άκόμη, 
έστω όχι έκτεταμένες, έργα- 
σίες δέν θά έβλαπταν καί θά 
συνέβαλαν νά πληρωθούν ό- 
ρισμένες προϋποθέσεις, ό
πως άπαιτεί ό νόμος.

Σύμφωνα μέ τό νόμο, πρέ
πει στήν περίπτωση έξέλιξης 
όσο καί στήν περίπτωση έ- 
κλογής σέ θέση άναπληρωτή 
καθηγητή, νά συνεκτιμάται 
κατά πόσον τό συνολικό έ- 
ρευνητικό έργο τού ύποψη- 
φίου άναγνωρίζεται άπό άλ
λους έπιστήμονες.

'Η εισηγητική έκθεση ό
μως άρκειται νά άναφέρει ό
τι ή ύποψήφια είναι εύρέως 
γνωστή στή Πάντειο.

Τό γεγονός ότι ή έκλεγεί
σα είναι γνωστή μόνο στήν 
Πάντειο, προφανώς δέν εί
ναι άσχετο μέ τό ότι ή κ. 
Στεφάνου δέν έχει δημοσιεύ
σει ποτέ ούτε ένα άρθρο, πα
ρά τήν πληθώρα τών νομι
κών περιοδικών στήν Ελλά
δα. Καί οί τέσσερις έργασίες 
της —ή διδακτορική της δια
τριβή, ή μονογραφία καί τό 
δοκίμιο πού άναφέρθηκαν 
καί ένα άκόμη δοκίμιο, τό ό
ποιο οί εισηγητές θεωρούν ό
χι νομική άλλά ιστορική 
έργασία— είναι Ιδιωτικές 
έκδόσεις, πού δέν είναι προ
σιτές στήν έπιστημονική κοι-

2. Τά κινήσαντα τήν έλληνική 
νομολογία αίτια στή διαμόρφω
ση τοΰ τεκμηρίου νομιμότητας 
τών διοικητικών πράξεων, ’Α
θήνα 1985.

νότητα, άλλά μόνο στόν κύ
κλο τής συγγραφέως. Δέν 
διαφέρουν παρά μόνο στήν 
έμφάνιση άπό λοιπές άδημο- 
σίευτες έργασίες· είναι τυ
πωμένες, ένώ έκεϊνες είναι 
χειρόγραφες ή δακτυλογρα
φημένες.

Καί ή εισηγητική έπιτροπή 
τίς θεωρεί άλλωστε άδημο- 
σίευτες. ’Αλλιώς, τί χρειαζό
ταν ή έπισήμανση ότι μία ά
πό αυτές «πρόκειται νά δη
μοσιευτεί στόν τιμητικό τό
μο, τό χαριστήριον είς τόν 
Γεώργιον Παπαχατζήν».

Στήν έκθεσή της ή έπιτρο
πή δέν μπαίνει στόν κόπο νά 
συνεκτιμήσει, όπως άπαιτεί 
ό νόμος, άν τό έπιστημονικό 
έργο τής ύποψήφιας προήγα- 
γε τήν έπιστήμη καί άν άνα- 
γνωρίζεται άπό άλλους έρευ- 
νητές. Θά ήταν μάταιος κό
πος, άφοΰ πρόκειται γιά ά
γνωστο έργο.

’Ανάμεσα στά άλλα προ
σόντα τής κ. Στεφάνου πού 
έκτίμησε ή έπιτροπή, είναι οί 
παραδόσεις πού παρακολού
θησε στό Πανεπιστήμιο Πα
ρίσι 21, στό διάστημα 1978- 
81, ώς έλεύθερη άκροάτρια, 
τίς όποιες άνάγει σέ «δύο ά- 
καδημαϊκά έτη μετεκπαιδεύ- 
σεως». Στό ύπόμνημά της ή 
έκλεγείσα άναφέρει ότι ώς 
φοιτήτρια τής Νομικής Σχο
λής τοΰ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών κατά τά έτη 1956-1967 
παρακολούθησε άνελλιπώς 
τά μαθήματά της. Αύτό τό 
γεγονός δέν τό δέχτηκε, ό
πως φαίνεται, ή έπιτροπή ώς 
ιδιαίτερο προσόν γιά τήν έ
κλογή στή θέση τής άναπλη- 
ρωτού καθηγητρίας καί δέν

τό περιλαμβάνει στήν έκθε
σή της.

Στήν τελική της κρίση ή έ
πιτροπή άποφαίνεται ότι ή ύ- 
ποψήφια έχει «λίαν καλούς 
τίτλους γιά τήν κατάληψη 
(sic!) τής προκηρυχθείσας θέ
σης».

Οί τίτλοι αΰτοί είναι τέσ
σερεις:

Πρώτον, διδακτική πείρα.
Δεύτερον, «είκοσι δύο έτη 

άποκλειστικής προσφοράς 
καί άφοσιώσεως στήν έδρα 
τοΰ Διοικητικού Δικαίου τής 
σχολής είναι τό άριστο τών 
έφοδίων γιά νά άναδείξει τόν 
καλό δάσκαλο, τόν καλό έ- 
πιστήμονα καί τόν άρμόζον- 
τα στήν περίσταση παιδαγω
γό. Καί ή ύποψηφία άφοσιώ- 
θηκε πράγματι στό έργο τής 
βοήθειας στήν άρχή, έπειτα 
δέ τής αύτοτελοΰς διδασκα
λίας τοΰ χρησίμου σήμερα 
παρά ποτέ καί δυσχερούς 
αυτού κλάδου τοΰ Δικαίου. , 
Άφοσιώθη στό έργο, άφο- 
σιώθη, όμως, καί στόν διδά
σκαλό της, τόν Γεώργιο Πα- 
παχατζή, τόν λαμπρόν αύ- 
τόν μηνύτορα τοΰ Ελληνι
κού Διοικητικού Δικαίου, ά
πό τόν οποίο είσήχθη στόν 
σχετικό έπιστημονικό κύ
κλο».

’Από τά προσόντα αύτά, ή 
κ. Κόνσολα δέν διαθέτει κα
νένα: δίδαξε τρία καλοκαί
ρια, όχι όμως σέ πανεπιστή
μια άλλά στό University Ε- 
xtension τοΰ University of Ca
lifornia San Diego στήν ’Αθή
να καί σέ θερινά τμήματα ά- 
μερικανικών καί καναδικών 
έπιμορφωτικών έταιρειών πού 
συνδέουν τό τερπνόν (διακο
πές) μετά τού ώφελίμου (έπι- 
μόρφωση).

Τά University Extensions εί
ναι άς πούμε παραπήγματα 
πανεπιστημίων πού προσφέ
ρουν ποικιλόμορφη έπιμόρ- 
φωση, όπως αύτά πού λει
τουργούν στήν άμερικανική 
βάση τοΰ Ελληνικού. Άλλά 
καί τά μαθήματα πού δίδαξε 
τά τρία αύτά καλοκαίρια 
πολύ μικρή σχέση έχουν μέ 
τό γνωστικό άντικείμενο τής 
θέσης στήν όποια έξελέγη. 
Πρόκειται γιά τά έξής: «Πο
λιτιστική έξέλιξη στόν έλλη- 
νικό χώρο», «Άπό τόν κλα
σικό στό νεότερο έλληνικό 
πολιτισμό» καί «Στοιχεία 
τοΰ νεότερου έλληνικοΰ πο
λιτισμού».

’Εκτός αύτοΰ, ή κ. Κόνσο
λα διδάσκει, όπως γράφει στό 
ύπόμνημά της, άπό τό 1968 
ώς σήμερα τό μάθημα «Προϊ
στορική άρχαιολογία» στήν 
Άνωτέρα Σχολή Ξεναγών

τού EOT. Βέβαια ούτε ή Σχο
λή Ξεναγών τού EOT είναι 
ΑΕΙ ούτε ή προϊστορική άρ- 
χαιολογία έχει σχέση μέ τό 
γνωστικό άντικείμενο τής θέ
σης στήν όποια έξελέγη.

Ό  κατάλογος τών δημο
σιεύσεων τής νέας καθηγή- 
τριας τής Παντείου δέν είναι 
μικρός. Δυστυχώς, πρόκει
ται γιά δημοσιεύσεις στήν 
προϊστορική άρχαιολογία, ε
κτός άπό δύο έργασίες: «Σκέ
ψεις γιά τήν προβληματική 
τής δημιουργικής πολιτιστι
κής άνάπτυξης», Αθήνα 1984 
(48 σελίδες μικρού σχήμα
τος) καί «’Οργάνωση τής 
πολιτιστικής διοίκησης», Α 
θήνα 1982 (64 σελίδες μικρού 
σχήματος). Ακριβώς όμως 
αύτές οί δύο έργασίες είναι ι
διωτικές έκδόσεις καί έπο- 
μένως όχι δημοσιεύσεις.

Ή  κ. Κόνσολα έξελέγη στή 
θέση τής έπικούρου καθηγη
τρίας μετά άπό εισήγηση τής 
έπιτροπής, πού έκρινε ότι μέ 
αύτά πού άναφέραμε «υπερ
καλύπτει στό πολλαπλάσιο 
τήν άπαίτηση τοΰ νόμου» (ύ- 
πογράμμιση τής έπιτροπής). 
Τό γεγονός ότι ένας καθηγη
τής Διοικητικού Δικαίου (Δ. 
Κόρσος), ένας καθηγητής Συ
νταγματικής Δικαίου (Δ. Τσά- 
τσος) καί ένας έπίκουρος κα
θηγητής Διοικητικής ’Επι
στήμης (Γ. Ρούσης) έκριναν 
δημοσιεύσεις προϊστορικής 
άρχαιολογίας άποστομώνει 
όποιονδήποτε πού θά ισχυρι
ζόταν ότι τό έπίπεδο τών δι
δασκόντων στά έλληνικά ΑΕΙ 
είναι χαμηλό. Πάντως, ορι
σμένα μέλη τής Γ.Σ. έξέφρα- 
σαν έπιφυλάξεις γιά τήν άρ- 
μοδιότητα τής εισηγητικής 
έπιτροπής.

Καί στήν περίπτωση τής 
κ. Στεφάνου καί σέ κείνη 
τής κ. Κόνσολα, τό λόγο έ
χουν τώρα ή πρυτανεία τής 
Παντείου καί τό ύπουργεϊο 
πού θά διεξαγάγουν τόν έ
λεγχο νομιμότητας τής έκ- 
λογής. Στήν περίπτωση τής 
πρυτανείας άξίζει ’ιδιαιτέρως 
νά άναμένει κανείς τό άπο- 
τέλεσμα τοΰ έλέγχου, μιά 
καί ή κ. Στεφάνου είναι νομι
κός σύμβουλος τής σχολής.

Απομένει τό εύλογο έρώ- 
τημα πώς σχηματίζονται οί 
πλειοψηφίες γιά έκλογές ύ- 
ποψήφιων καθηγητών, οί ό
ποιοι δέν πληρούν ούτε τίς 
οΰσιαστικές άλλά ούτε καί 
τίς τυπικές προϋποθέσεις; Τί 
είδους συναλλαγές προηγούν
ται καί τί είδους άνταλ- 
λάγματα δίνονται;

Θόδωρος Βασιλείου
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ’■

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
—

ΝΕΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ
του Χρήστου Μόσιαλου

Λένε πώς τή γαλήνη τή διαδέχεται ή καται
γίδα. Κάτι άνάλογο συμβαίνει αυτή τήν επο
χή καί στόν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο χώρο 
τής Ανώτατης Παιδείας, όπου τή μακαριό
τητα καί τήν τελμάτωση του προηγούμενου 
πανεπιστημιακού έτους τήν αντικατέστησε 
μιά βροχή ρυθμίσεων, διατάξεων καί νομο
σχεδίων. Ετσι, τή διάταξη τής Συγκλήτου 
γιά τήν εφαρμογή νέων εξεταστικών μέ
τρων τήν ακολούθησε ή άναβίωση των πει
θαρχικών καί τό νομοσχέδιο γιά τή «Ρύθμι
ση θεμάτων ΑΕΙ» (πού μόλις ψηφίστηκε). 
Ό  κύκλος προβλέπεται νά κλείσει στή σύ
νοδο του ΣΑΠ τόν Ιανουάριο, όπου θά 
«άποφασιστεϊ» ή δραματική (τής τάξεως 
τοϋ 50%) μείωση τών εισακτέων.

ί έξελίξεις αύτές ση
μειώνονται μέσα σ’ 
ένα τεταμένο κλί
μα γενικής άποδο- 

κιμασίας καί δυσαρέσκειας 
γιά τήν κατάσταση πού έπι- 
κρατεΐ στά ΑΕΙ (τόσο στόν 
τομέα τών σπουδών, όσο καί 
στόν τομέα τής συνδιοίκη- 
σης), μιά κατάσταση πού, 
άπ’ ό,τι φαίνεται, δέν έξυπη- 
ρετεϊ τούς σκοπούς καί τίς 
άνάγκες κανενός άπό τούς 
ένδιαφερόμενους, είτε αυτοί 
όρίζονται ώς (παλιά ή νέα) 
συντήρηση είτε ώς άριστερά.

Τά προβληματικά έξάμηνα

’Αλλά άς προσεγγίσουμε 
καλύτερα τά πράγματα άπό 
τήν άρχή. "Οπως έδειξε ό 
καιρός, τό σπάσιμο τών πα
λιών έτήσιων μαθημάτων σέ 
έξαμηνιαϊα καί ή άφαίρεση 
μιάς έξεταστικής περιόδου 
δέν στάθηκαν άρκετά ώστε 
νά σωφρονίσουν άπόλυτα 
τούς φοιτητές καί νά μεθο
δεύσουν τή χωρίς όρους έπι- 
στροφή τους στά έδρανα. Σί
γουρα κατάφεραν νά βάλουν 
κάποια στοιχειώδη τάξη άλ- 
λά όρισμένοι άλλοι παρά
γοντες (όχι ιδιαίτερα όρατοί 
σέ κάποια περιφερειακά πα
νεπιστήμια), όπως ή έλλειψη 
ύποδομής καί οικονομικής 
αυτοτέλειας, ή δργανωτική 
καί έκπαιδευτική άρρυθμία, 
καθώς καί (κυρίως) ή μή 
άμεση σύνδεση άπόδοσης 
τού φοιτητή καί κοινωνικής 
άνέλιξής του, συντέλεσαν 
στό νά τορπιλιστεί σέ μεγάλο

βαθμό ή μεγαλόπνοη προ
σπάθεια οργάνωσης τών 
σπουδών σέ διαφορετική 
χρονική (καί τελικά έκπαι- 
δευτική) βάση.

"Ετσι, φτάσαμε στίς σημε
ρινές ρυθμίσεις, μέ πρώτη 
τήν έφαρμογή τών διατάξεων 
πού προβλέπονται άπό τό νό
μο 1566/85 γιά τίς έξετάσεις, 
τό περίφημο ν + 3. Μέ τίς δια
τάξεις αύτές ουσιαστικά έπα- 
ναφέρεται τό παλιό καθε
στώς τών τριών έπιτρεπόμε- 
νων μεταφορών καθώς ή μή 
έφαρμογή τών προαπαιτου- 
μένων, τά όποια ύποτίθεται 

I τι θά διδάσκονταν σέ όλα τά 
έξάμηνα, περιορίζει τή διδα
σκαλία κάθε μαθήματος σέ 
ένα μόνο άπό τά δύο έξάμη
να τοϋ έτους. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο, καθώς γιά νά έξετα- 
στεΐ κάποιος σέ ένα μάθημα 
πρέπει νά έχει έγγραφε! (ή 
έπανεγγραφέϊ) σ’ αυτό καί νά 
τό έχει παρακολουθήσει, 
έχουμε τόν άμεσο περιορισμό 
τών έπιλογών έξέτασης όπως 
καί τήν άπαίτηση γιά συνεχή 
ροή επιτυχών αποτελεσμά

των άπό τόν έξεταζόμενο, 
γιατί μιά σειρά άποτυχιών 
μπορεί νά σημαίνει γι’ αύτόν 
τήν άπώλεια (όπως καί μέ τό 
παλιό σύστημα) ένός ή καί 
περισσότερων έτών.

Συνεπώς, θά πρέπει νά 
άκολουθήσει κανείς ένα πολύ 
σφιχτό καί έξουθενωτικό 
πρόγραμμα καί νά προσανα
τολίσει έξ όλοκλήρου τίς 
δραστηριότητές του στό πε
δίο τών έξεταστικών μαχών 
γιά νά μπορέσει νά τελειώσει 
τήν πανεπιστημιακή του θη
τεία μέσα σέ κάποια λογικά 
χρονικά όρια. Καί άκόμη πε
ρισσότερο γιά νά κατακτήσει 
τήν άπαραίτητη πιά ύψηλή 
βαθμολογία. Και γιά τά δύο 
αύτά ζητήματα (χρονική 
διάρκεια σπουδών, βαθμολο
γία πτυχίου) έχει φροντίσει 
τό νέο νομοσχέδιο γιά τούς 
διορισμούς. "Ενα νομοσχέ
διο πού άντικαθιστά τά πα- 
λαιότερα «κοινωνικά» (κατά κύ
ριο λόγο) κριτήρια μέ κάποια 
άλλα, τά όποια φαντάζουν 
περισσότερο «άξιοκρατικά», 
σέ μιά προσπάθεια άνα-

βάθμισης τού κατανεμητικού 
ρόλου τού πανεπιστημίου. 
"Ετσι βλέπουμε τούς, πα- 
λαιότερα, προνομιούχους 
«οικογενειάρχες» νά έξισώ- 
νονται μέ «λίαν καλούς» φοι
τητές καί νά ύποσκελίζονται 
κατά πολύ άπό κατόχους με
ταπτυχιακών τίτλων, σέ μιά 
μεταβολή τής λογικής τών 
προσλήψεων άπό έκείνη τής 
άπλής Ικανοποίησης άγανα- 
κτισμένων ψηφοφόρων στήν 
άπέλπιδα προσπάθεια άγρας 
Ικανών μάνατζερ.

Έπιστρέφοντας στόν πα
νεπιστημιακό χώρο, θά δού
με ότι τά προϊόντα του κα- 
τανέμονται σέ τρεις κατηγο
ρίες: Τούς «άριστους», πού 
άμείβονται μέ 40 μόρια, 
στούς λίαν καλούς, πού τούς 
άπονέμεται ένα μεγάλο «εύ- 
χαριστώ» γιά τή συμμετοχή 
τους, καί στούς ζηλωτές τών 
μεταπτυχιακών σπουδών 
πού άποκτοϋν 70 ή 50 μόρια 
άντίστοιχα, άν κατέχουν δι
δακτορικό δίπλωμα ή «με
ταπτυχιακό» δίπλωμα ετή
σιας, τουλάχιστον, φοίτη
σης. ’Από τήν άλλη μεριά, 
όσο πιό γρήγορα πάρει κα
νείς τό πτυχίο του, τόσο κα
λύτερα καθώς άφ’ ένός άμεί- 
βεται μέ ένα μόριο γιά κάθε 
χρόνο άεργίας πού περνά 
άπό τήν άποφοίτησή του καί 
άφ’ έτέρου ή δυνατότητά του 
γιά διορισμό φτάνει μόνο μέ
χρι τό τριακοστό πέμπτο έ
τος τής ήλικίας του.

Τό σύστημα αύτό τής 
πρόσληψης τών άποφοίτων 
βρίσκεται σέ άμεση συνάρ
τηση μέ τήν ειδική διαμόρ
φωση τής άγοράς έρνασίας
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τών πτυχιούχων στή χώρα 
μας. "Ετσι, ένώ στίς προηγ
μένες δυτικές χώρες ό ιδιω
τικός τομέας είναι αύτός 
πού άπορροφά τό μέγιστο 
μέρος τους, στήν Ελλάδα οί 
πτυχιοϋχοι προσλαμβάνον
ται κυρίως άπό τόν δημόσιο 
τομέα, κατάσταση μέ μάλ
λον δυσάρεστα άποτελέσμα- 
τα γιά τίς ύπάρχουσες δομές 
καί οπωσδήποτε άρκετά βα
σανιστική γιά μιά κυβέρνη
ση πού διχάζεται άνάμεσα 
στή «φιλολαϊκή» πολιτική 
τών άναγκαστικών μαζικών 
διορισμών καί σέ μιά διαρ
κώς αύξανόμενη «άνάγκη» 
γιά παραγωγικότητα καί λι
τότητα.

"Αρα, τό πρόβλημα πού 
παρουσιάζεται σέ όποιον 
έπιθυμεΐ άπό τή μιά νά διαχει
ριστεί (έστω βραχυπρόθε
σμα) αύτή ' τή διττή κρίση 
κατανομής καί άξιοποίησης 
του δυναμικού τών άποφοί- 
των καί άπό τήν άλλη νά χει
ραγωγήσει ιδεολογικά τόν 
έκπαιδευτικό μηχανισμό 
μπορεί νά λυθεί (έλλείψει 
καταλλήλου άναπτυξιακού 
προγράμματος) μέ τήν προ
σφυγή στά παλιά καλά καί 
άποτελεσματικά ιδεολογή
ματα τής άξιοκρατίας. ΟΙ 
«άξιοι» Αποφοιτούν γρήγορα

καί μέ καλό βαθμό, οί «ά
ξιοι» προσλαμβάνονται άμέ- 
σως, οί «άξιοι» έξελίσσονται 
καί έπιτυγχάνουν. Καί άπ’ 
ό,τι φαίνεται, άπό τού χρό
νου μόνον οί «άξιοι» θά είναι 
ικανοί νά έχουν αύτή τήν ευ
καιρία, καθώς λίγοι θά είναι 
πλέον οί έκλεκτοί είσαγόμε- 
νοι. Ό  ύπερπληθυσμός τών 
πανεπιστημίων είναι μιά άπό 
τίς κύριες αιτίες τής κατανε- 
μητικής τους κρίσης, άλλά, 
όπως δείχνουν τά πράγμα
τα, ό νομοθέτης κατέληξε 
γρήγορα στή συνήθη άπλου- 
στευτική πρόταση. "Αν δέν 
έχεις κόσμο νά κατανείμεις, 
δέν έχεις κατανεμητικό πρό
βλημα...

'Ο νέος τρόπος 
υπολογισμού τών μορίων

Κάπου έδώ εισέρχεται στήν 
ίδια κατεύθυνση καί ή διάτα
ξη τού νομοσχεδίου σύμφω
να μέ τήν όποια «ό τρόπος 
υπολογισμού τού βαθμού τού 
πτυχίου γιά τούς φοιτητές 
πού έχουν είσαχθεΐ στά ΑΕΙ 
άπό τό άκαδημαϊκό έτος 
1983-84 καί μετά, καθορίζε
ται μέ Π.Δ. πού έκδίδεται μέ 
πρόταση τού ύπουργού Παι

δείας ύστερα άπό γνώμη τών 
Συγκλήτων τών ΑΕΙ». "Ε
χουμε έτσι τή μεταφορά τών 
ευθυνών γιά τό βαθμό τού 
πτυχίου άπό τόν (άείμνηστο) 
έσωτερικό κανονισμό στά 
χέρια τού ύπουργείου, μιά 
πράξη πού δίνει τήν ευχέρεια 
στούς κρατικούς λειτουρ
γούς γιά συνολική ρύθμιση 
τής άξίας κάθε μαθήματος 
καί πτυχίου.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο, 
ένώ ήδη έχουμε διακρίσεις 
άνάμεσα σέ μαθήματα μέ τό 
νά Αντιπροσωπεύει τό καθέ
να διαφορετικές διδακτικές 
μονάδες (άρα καί νά έχει με
γαλύτερη ή μικρότερη σημα
σία γιά τήν άπόκτηση τού 
πτυχίου) δρομολογείται ένα 
νέο σύστημα ύπολογισμοΰ 
τού τελικού βαθμού πού με
γαλώνει τίς άνισότητες. 
Σύμφωνα μ’ αύτό, ό βαθμός 
κάθε μαθήματος ύπολογίζε- 
ται μέ τόν άριθμό τών άντι- 
στοίχων του διδακτικών μο
νάδων καί τό σύνολο διαι
ρείται διά τού άριθμοΰ τών 
διδακτικών μονάδων πού 
άπαιτοΰνται γιά τήν άπόκτη
ση πτυχίου.

Καί βέβαια, όπως οί από
φοιτοι όμοιων σχολών θά 
έχουν άνάλογο επαγγελματι
κό προσανατολισμό, θά εί
ναι «άξιοκρατικό» οί ρυθμί
σεις νά είναι συνολικές καί 
γιά όλα τά ΑΕΙ. Κάπου έδώ 
τό ένδεικτικό πρόγραμμα 
κάθε φοιτητή καί ή αύτοτέ- 
λεια κάθε Ιδρύματος άρχί- 
ζουν νά στριμώχνονται έπι- 
κίνδυνα. ’Ακόμη περισσότε
ρο μέ τό σύστημα αύτό προ- 
σφέρεται άρκετά καλύτερος 
έλεγχος τής βαθμολογίας 
κάθε φοιτητή, καθώς άρκεΐ 
νά καθηλωθούν χαμηλά οί 
βαθμοί του σέ ορισμένα 
ιδιαίτερα σημαίνοντα μαθή
ματα γιά νά μειωθεί σημαν
τικά καί ό τελικός του βαθ
μός. "Ετσι άφ’ ένός οί Από
φοιτοι τών λεγάμενων «μαζι
κών σχολών» άπομακρύ- 
νονται κάπως άπό τούς ώς 
τώρα προσφιλείς τους διορι
σμούς καί άφ’ έτέρου έπιλέ- 
γονται οί άπόφοιτοι τών 
σχολών «έλίτ» σέ μιά προο
πτική άναβάθμισης τού 
έπαγγελματικοΰ τους μέλ
λοντος (όπως τό παράδειγ
μα τής Νομικής μέ τή μεθό- 
δευση νά ύπάρχει βαθμολο
γικό όριο γιΑ τίς δυνατό
τητες άσκησης δικηγορίας). 
'Ωστόσο, καί σ’ αύτή τήν πε
ρίπτωση έλλοχεύει ό κίνδυ
νος τής «ιδιωτικής πρωτο
βουλίας». Σπρωγμένος ό 
φοιτητής σ’ έναν άτέλειωτο

Αγώνα δρόμου γιά τή βελ
τίωση τών έπιδόσεών του, εί
ναι λογικό κάποτε νά μετα
χειριστεί «άνίερα» μέσα γιά 
τό σκοπό αύτό. Μέ άφορμή 
λοιπόν τά ύπάρχοντα (καί 
διαρκώς αυξανόμενα) κρού
σματα άντιγραφών, έχουμε 
τήν έπαναφορά τών Πειθαρ
χικών Συμβουλίων, άρχικά 
σέ κάποιες σχολές (ΑΣΟΕΕ, 
Πολυτεχνείο) καί άργότερα 
σέ όλες. Σίγουρα δε τά πει
θαρχικά μέτρα πρόκειται νά 
έπεκταθοΰν (όπως έχει γίνει 
στό Πολυτεχνείο) καί σέ γε
νικότερα ζητήματα ήθικής 
τάξεως καί συμπεριφοράς 
τών φοιτητών, πράγμα πού 
συμπληρώνει τήν εικόνα τής 
χειραγώγησης.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ή έπι- 
θετική πολιτική τού ύπουρ
γείου έπεκτείνεται στό σύνο
λο τών μετώπων τής κατα- 
νεμητικής καί ιδεολογικής 
κρίσης τών ΑΕΙ, έμπνεόμενη 
άπό μιά λογική συγκεντρω
τικών ρυθμίσεων μέ μιά πλη
ρότητα σπάνια γιά τήν τα
λαίπωρη κρατική μας μηχα
νή (κι άκόμα δέν άκούσαμε 
τίποτα γιά τά μεταπτυχιακά). 
Τήν Ιδια στιγμή, οί ύποτι- 
θέμενοι άντίπαλοι σ’ αύτήν 
τήν άπόπειρα είτε άρκοΰνται 
σέ διακομματικές συνεννοή
σεις καί παραχωρήσεις είτε 
κείτονται διαλυμένοι καί η
μιθανείς, άδυνατώντας νά 
κατανοήσουν τό νόημα τών 
μεταβολών πού έπιχειροΰν- 
ται, έξαντλώντας στήν κα
λύτερη περίπτωση τό δυνα
μισμό τους σέ έπιδείξεις 
συντεχνιακού πνεύματος. 'Η 
άνυπαρξία βέβαια τού 
όποιου «φοιτητικού κινήμα
τος» διευκολύνει τήν έφαρ- 
μογή τών μεταρρυθμίσεων, 
χωρίς έστω τό καθιερωμένο 
παζάρι μεταξύ ύπουργείου 
καί παρατάξεων. 'Ωστόσο, 
δέν θά ’πρεπε κανείς νά νο
μίζει ότι ή κεντρική έξουσία 
έπιθυμεΐ νά πάρει στήν πλά
τη της καί όλες τίς συνέπειες 
τών τωρινών ή καί μελλοντι
κών πράξεών της. ’Αντίθετα 
(καί στήν περίπτωση αύτή 
έχουμε τό δεύτερο άλλά έξί- 
σου σημαντικό σκέλος τών 
ρυθμίσεων τού νέου νομο
σχεδίου), οί πρυτάνεις άνα- 
γορεύονται σέ συνεταίρους 
τού ύπουργού καί άναβαθμίζε- 
ται τό κεντρικό όργανο άσκη
σης έξουσίας στά ΑΕΙ, ή 
Σύγκλητος.

Ή  «Αναβάθμιση» 
τής Συγκλήτου

"Ετσι, παρουσιάζεται στήν
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παράγραφο 1 του άρθρου 1 
του νόμου ή διατύπωση: 
«Μεταβιβάζεται στον πρύ
τανη τού ΑΕΙ ή άρμοδιότητα 
των κατά νόμο άπαιτουμέ- 
νων πράξεων διορισμού, 
πρόσληψης, μονιμοποίησης 
καί άνανέωσης σύμβασης 
προσωπικού κάθε κατηγο
ρίας...», ή οποία ύποτίθεται 
ότι συμβάλλει ουσιαστικά 
στήν αυτοτέλεια των ΑΕΙ. 
Θά μπορούσε νά παρατηρή
σει κανείς πρώτα άπ’ όλα 
ότι οί άρμοδιότητες χορη
γούνται στόν πρύτανη καί 
όχι στά έκάστοτε συνδιοικη- 
τικά όργανα, σέ μιά κατεύ
θυνση άναβίωσης τών πάλαι 
ποτέ πανίσχυρων Πρυτανι- 
κών Συμβουλίων, προσπά
θεια πού ένισχύεται Ιδιαίτε
ρα τόν τελευταίο καιρό μέ 
τίς συχνές καί άποφασιστι- 
κές συσκέψεις μεταξύ τού 
ύπουργοΰ καί τού συνόλου 
τών πρυτάνεων. ’Ακόμη πε
ρισσότερο, μέ τή ρύθμιση 
αύτή δέν θίγεται στό έλάχι- 
στο τό φλέγον πρόβλημα τής 
οικονομικής αυτοτέλειας 
τών ΑΕΙ, καθώς όλες οί πα
ραπάνω «ουσιαστικές» κα
τά νόμο πράξεις θά πρέπει 
προηγουμένως νά έχουν 
διέλθει καί έγκριθεί δύο (!) 
φορές άπό τό υπουργείο Οι
κονομικών γιά νά λάβουν 
την άπαραίτητη γιά τήν 
πραγματοποίησή τους χρη
ματοδότηση. 'Απλώς μέ τό 
νομοσχέδιο παραλείπεται 
ένα τρίτο (!) πηγαινέλα γιά 
τήν τελική πιά έγκριση. "Ο
πως ομολογούν καί οί ύπο- 
στηρικτές τών μεταβολών: 
«Τό πρόβλημα μέ τό νομο
σχέδιο δέν είναι αύτά πού 
λέει άλλά αύτά πού δέν 
λέει..», τό αιώνιο δηλαδή 
πρόβλημα τής οικονομικής 
έξάρτησης τών ΑΕΙ άπ’ τό 
κράτος.

'Ωστόσο, ή άτολμία τού 
νόμου δέν θά πρέπει νά μάς 
καθιστά άδιάφορους μπρο
στά στή διαφαινόμενη συνο
λικότερη προσπάθεια μοιρά- 
σματος τών εύθυνών μεταξύ 
τού ύπουργείου καί τών διοι
κητικών οργάνων τών ΑΕΙ. 
"Ετσι, στίς Συγκλήτους άφέ- 
θηκε τό έργο τής έφαρμογής 
τού ν + 3 καί τών Πειθαρχι
κών, καί τό ΣΑΠ θά είναι αύ- 
τό πού θά προτείνει τελικά 
τή μείωση τών εισακτέων. 
Στήν ίδια κατεύθυνση έντάσ- 
σεται καί τό προσεκτικό ξε- 
πάγωμα τών σχέσεων μετα
ξύ τής Πολιτείας καί τού πά
λαι ποτέ «καθηγητικού κα
τεστημένου» (κάθε πολιτι
κής άποχρώσεως).

Εκτός άπό μεμονωμένες 
γραφικές περιπτώσεις, οί 
πρώην αύθέντες τών «έ- 
δρών» μοιάζουν νά δέχονται 
πιά τίς ρυθμίσεις τού 1268/82 
καί συνδιαλέγονται μέ τήν 
κυβέρνηση σέ μιά προσπά
θεια βελτίωσης τής θέσης 
τους, προβάλλοντας τούς 
έαυτούς τους ώς τούς μόνους 
φορείς κοινής λογικής μέσα 
στό «κομματικό χάος» τών 
πάσης φύσεως παρατάξεων. 
Συνεπώς, μέ τή «συνεργασία 
όλων» γιά τή χάραξη τής πο
λιτικής γιά τήν άνώτατη 
έκπαίδευση δίνεται πρός τά 
έξω ή άπαραίτητη εικόνα τής 
ομοψυχίας γιά μιά «σταυρο
φορία σωτηρίας τής Παι
δείας μας» καί κατ’ έπέκτα- 
ση σωτηρίας τής προόδου 
τής χώρας όλόκληρης. Τώ
ρα πιά δέν θά είναι τό «άντι- 
δραστικό» ύπουργεΐο αυτό 
πού θά έπιβάλει πειθαρχικά, 
έξεταστικά ή άλλου είδους 
μέτρα άλλά ή ίδια ή άδυσώ- 
πητη πραγματικότητα, μέτή 
σύμφωνη γνώμη προσώπων 
σεβαστών καί μέ κύρος, πού 
βέβαια θά νέμονται άνάλογα 
καί τήν άντίστοιχη έξουσία. 
"Ως έδώ όλα βαίνουν όμαλά 
καί μέ χάρη. ’Αλλά θά μπο
ρούσε εύκολα κάποιος νά 
καταλάβει ότι όλη ή προη
γούμενη κατασκευή βασίζε
ται στήν παραδοχή ότι ή συ
νεργασία μεταξύ τής κεντρι
κής έξουσίας καί αυτής τών 
ΑΕΙ θά είναι άγαστή καί 
άνεμπόδιστη. Τό πώς θά μπο
ρούσε νά επιτευχθεί κάτι τέ
τοιο μέ τό σημερινό μοντέλο 
διοίκησης όταν ή έξουσία 
κατακερματίζεται στά διά
φορα Τμήματα, όπου οί έκά- 
τοτε ίδιαιτερότητές τους 
συμβάλλουν στή λήψη άπο- 
φάσεων έξω άπό τήν κεντρι
κή γραμμή άπορρυθμίζον- 
τάς την, είναι δύσκολο νά 
άπαντηθεί.

Νέος συγκεντρωτισμός

Χρειάζεται συνεπώς μιά συγ
κεντρωτική έξουσία, ένα μο
ναδικό όργανο, ατούς κόλ
πους τού όποιου θά ρυθμί
ζονται, βάσει τού θεσμικού 
πλαισίου, τά πάντα. Κάπου 
έδώ ό νόμος έπεμβαίνει καί 
(άρθρο 1, παράγραφος 6, 
έδάφιο β) θέτει νέα στάτους 
(Οί λέξεις: «Ή  γνώμη τών 
Τμημάτων καί τών Σχολών 
τών ΑΕΙ» άντικαθίστανται 
άπό τίς λέξεις: «Ή γνώμη 
τών Συγκλήτων τών ΑΕΙ»), 
σέ ένα ζήτημα άρκετά ση
μαντικό όπως «ή διαδικασία 
καί οί λεπτομέρειες έκδο

σης, διάθεσης καί διακίνη
σης πανεπιστημιακών διδα
κτικών βιβλίων καθώς καί οί 
όροι καί οί διαδικασίες γιά 
τήν άποζημίωση τών συγ
γραφέων» (άρθρο 23, παρά
γραφος 3 τού 1268/82), στήν 
προοπτική βέβαια τής στα
διακής μεταβίβασης στά χέ
ρια τής Συγκλήτου όλων τών 
άρμοδιοτήτων τών Τμημά
των.

Περνάμε κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο άπό τήν έποχή τής 
«φεουδαρχίας» τών Τμημά
των, στήν έποχή τής «μο
ναρχίας» τής Συγκλήτου, 
μιά μεταβολή πού καταρρί
πτει τήν όποια διάκριση 
«συμμετοχής» καί «συνδιοί- 
κησης». Τώρα πιά τό θέμα 
δέν μπαίνει κάν. Οί άπόλυτα 
θεσμικές διαδικασίες τής 
Συγκλήτου όχι μόνο δέν έπη- 
ρεάζονται άπό όποιαδήποτε 
μαζική διεργασία κινήματος 
άλλά, άντίθετα, μάλλον ευ
νοούν τό κομματικό παζάρι 
καί τό μέχρι θανάτου συντε
χνιακό πνεύμα, έξυπηρετών- 
τας άξια τούς σκοπούς τής 
«συνδιοίκησης». Τό όποιο 
ποσοστό τής φοιτητικής έκ- 
προσώπησης δέν έχει κανέ-- 
να νόημα όταν αύτή έντάσ- 
σεται στό διακομματικό 
παιχνίδι καί χάνει κάθε έπα- 
φή μέ τά πραγματικά προ
βλήματα τών πολλών. Μοιά
ζουν έτσι νά εύοδώνονται οί

προσδοκίες τού νομοθέτη 
τού 1268/82 γιά ένα εύνομού- 
μενο πανεπιστήμιο πού «θά 
προάγει τήν έπιστημονική 
γνώση καί τίς άξιες της» καί 
όπου οί διαφωνίες θά λύνον
ται ειρηνικά σέ έπίπεδο έκ- 
προσώπων γύρω άπό στρογ
γυλά τραπέζια, ύπό τήν ύψη- 
λή έποπτεία τού ύπουργείου. 
Ξεμπερδεύουμε μιά καί κα
λή μέ τά «κινήματα», τά 
«μορφώματα», τίς «καταλή
ψεις», τίς «άγωνιστικές κι
νητοποιήσεις». "Ολα αύτά 
δέν θά έχουν πιά λόγο ύπαρ
ξης καθώς ή συνδιοίκηση θά 
φροντίζει άμεσα γιά όποιο 
ζήτημα προκύπτει.

"Ετσι θά βαδίζουμε στό 
σκοτάδι. "Ωσπου νά σκον
τάψουμε ή ώσπου νά φτάσει 
τό μαχαίρι στό κόκαλο 
όπως σέ κάποια φίλη καί σύμ
μαχο χώρα. Καί τότε, ποιος 
ξέρει, μπορεί άκόμη καί νά 
άρχίσουν τά πράγματα νά 
άλλάζουν, νά ’ρχονται άνά- 
ποδα. Μπορεί νά δούμε τόν 
κόσμο νά γυρνάει στίς αί
θουσες όχι μόνο γιά ν’ άκού- 
σει μάθημα καί νά ψηφίσει 
άλλά καί γιά νά άνταλλάξει 
γνώμες καί άπόψεις, νά σκε- 
φτει καί νά προβληματιστεί. 
"Αν βέβαια είναι δυνατό νά 
γίνουν πιά τέτοια πράγματα. 
Άλλά αύτό είναι μιά άλλη 
ιστορία... [βϊυ.
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Ή  άγρια, ή μεσαιωνική, δπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε, 1 κατάσταση 
πού επικρατεί στίς ελληνικές φυλακές, σέ ορισμένες τουλάχιστον απ’ αυ
τές, μέ χειρότερες τίς φυλακές τής Κέρκυρας, είναι αρκετά γνωστή ώστε 
νά μή χρειάζονται νέες πρόσθετες μελανές περιγραφές. Οί άνεπάρκειες 
εξάλλου του σωφρονιστικού μας συστήματος έχουν κατά καιρούς, καί 
αυτές, έπισημανθεΐ —έχει μάλιστα συνταχθεΐ καί σχέδιο Σωφρονιστικού 
Κώδικα2— ώστε νά περιττεύει κάθε νέα διαπίστωση τής ανάγκης άνα- 
μόρφωσής του. Εκείνο πού προέχει, σήμερα, είναι ή κατά τό δυνατόν 
αποτελεσματικότερη οργάνωση καί διεξαγωγή τού άγώνα γιά τήν ου
σιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων παντός 
είδους, καί παράλληλα ή διαμόρφωση, μέσα από τό διάλογο καί τήν 
αναζήτηση, μιας σαφούς αντίληψης γιά τή λειτουργία των φυλακών καί 
τού θεσμού τής φυλάκισης στή σημερινή ελληνική κοινωνία. Ή  συζήτη
ση σχετικά μέ τήν ποινή καί τίς φυλακές μπορεί, αφομοιώνοντας καί όσα 
ή διεθνής εμπειρία καί προβληματική —εξαιρετικά πλούσια στό θέμα 
αυτό— μάς έχει κληροδοτήσει, νά προχωρεί παράλληλα μέ τόν άγώνα 
γιά τά δικαιώματα τών κρατουμένων καί τήν αναμόρφωση τού σωφρονι
στικού μας συστήματος. Τελικός στόχος παραμένει ή άποκάλυψη στήν 
κοινή γνώμη τού απάνθρωπου καί ιστορικά πεπερασμένου χαρακτήρα 
τού θεσμού τής φυλάκισης μαζί μέ τή συνειδητοποίηση τής δυνατότητας 
σταδιακής άποδυνάμωσής της καί εφαρμογής εναλλακτικών μορφών 
τιμωρίας ή επιβολής ποινής σέ δσους παραβαίνουν τό νόμο.3
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Ιό, συνταγματικά  
τών φυλακισμένω ν

τον Αντώνη Μανιτάκη

τίς σελίδες πού ακολουθούν θά ασχοληθούμε κυρίως 
/ 1 μέ τά δικαιώματα τών φυλακισμένων, δπως αυτά 

■ 5ΐ5ϋ  απορρέουν άπό τό Σύνταγμα καί τήν Εύρωπαϊκή 
Σύμβαση τών Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου. Ή  στεγνή 
περιγραφή τής υποκειμενικής νομικής κατάστασης τών φυ
λακισμένων άποβλέπει, άπό τή μιά μεριά, νά διαλύσει με
ρικές νομικές πλάνες σχετικά μέ τό νομικό καθεστώς πού 
διέπει τή φυλάκιση, καί άπό τήν άλλη νά δείξει τά νομικά 
μέσα πού διαθέτουν οί φυλακισμένοι γιά νά προστατεύσουν 
τόν εαυτό τους άπό τίς αυθαιρεσίες καί απάνθρωπες μετα
χειρίσεις τών φυλάκων. Ή  πάλη μέσα άπό τό Δίκαιο ή μέ 
τή βοήθεια τού Δικαίου, δσο μικρή άποτελεσματικότητα 
καί αν εμφανίζει, δέν είναι ποτέ αμελητέα. Θά πρέπει επι
τέλους δλοι μας νά καταλάβουμε, καί ιδίως δσοι άπό μάς 
μιλούν στό δνομα τής Άριστεράς, δτι ό άγώνας πού στρέ
φεται κατά τής εξουσίας καί κατά πάσης μορφής έξουσία- 
σης, επειδή ή εξουσία άσκεΐται πάντα μέ τή μορφή Δ ι
καίου, έχει καί μιά όψη νομική πού δέν είναι ή λιγότερο 
σημαντική.

Τό Δίκαιο δέν είναι απλώς ένα όργανο στά χέρια τής κυ
ρίαρχης τάξης, ούτε ένα μέσο μόνο μέ τό όποιο συγκαλύ
πτεται ή βία καί ή έκμετάλλευση· είναι ταυτόχρονα καί 
μέσο ύπεράσπισης καί διεκδίκησης καί άρα πάλης τών έξου- 
σιαζομένων1 2 3 4 διότι έχει χαρακτήρα διυποκειμενικό ή χαρα
κτήρα διασύνδεσης καί επικοινωνίας.5 Χάρη στό Δίκαιο 
συγκροτούνται, συστηματοποιούνται, άναπαράγονται καί έπι- 
βάλλονται καταναγκαστικά σχέσεις έξονσίασης. Ή  ένα- 
σχόληση άρα μέ τή νομική έμφάνιση μιας σχέσης εξουσία- 
σης, δπως είναι ή σχέση κρατικής εξουσίας — φυλακισμένων 
ή φυλάκων — φυλακισμένων, ισοδύναμε! μέ ενασχόληση μέ 
δρο συστατικό τής ίδιας αύτής σχέσης.

Φυλακή= στέρηση τής φυσικής έλευθερίας

Φυλακή είναι ένας ειδικά διαρρυθμισμένος χώρος ομαδι
κής διαμονής στόν οποίο οί φυλακισμένοι έκτίουν σέ είδικες

συνθήκες επιτήρησης ποινή στερητική τής προσωπικής τους 
έλευθερίας. Ή  φυλάκιση (έδώ ό όρος φυλάκιση δέν ταυτί
ζεται μέ τήν έννοια πού χρησιμοποιείται στόν Ποινικό Κώ
δικα, άρθρο 51, περιλαμβάνει κάθε στερητική τής έλευθε
ρίας ποινή)6 άποτελεί στήν έποχή μας τήν κυριότερη, τή 
βασικότερη τιμωρία πού έπιβάλλεται άπό τό κράτος στόν 
έγκληματήσαντα, ώς άνταπόδοση καί γενική καί ειδική 
πρόληψη γιά τό έγκλημα πού διέπραξε. Ή  ποινή λοιπόν 
πού έπιβάλλεται στό δράστη, ώς ρυθμισμένη άντίδραση 
τού κράτους στό «έγκλημα», είναι κυρίως καί βασικά ή 
στέρηση τής προσωπικής του έλευθερίας.

Ό  έγκλεισμός «τών παραβατών τών νόμων» στίς φυλα
κές ή καλύτερα ή γενίκευση καί συστηματοποίηση τού τρό-

1. Σέ έκδήλωση πού έγινε στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στίς 
4 Νοεμβρίου 1986 καί όργανώθηκε άπό τήν Επιτροπή θεολό
γων μέ τή συμμετοχή τής Ίατροπούλου καί τών Μανιτάκη, 
Τσανανά καί ενός έκπροσώπου τής Επιτροπής. Οί γραμμές πού 
άκολουθοΰν άποτελοΰν, γραπτή έκτεταμένη απόδοση τής προφο
ρικής εισήγησης πού έκανα τότε.

2. Βλέπε άναλυτικά Στ. Άλεξιάδη, Πρός άναμόρφωση του 
σωφρονιστικού μας συστήματος, έκδ. Σάκκουλα, ’Αθήνα, 
1983. Βλέπε άκόμη και Στ. Άναγνωστάκη, Σωφρονιστικό 
Δίκαιο, 1978.

3. ’Από τήν πρόσφατη συζήτηση σχετικά μέ τίς εναλλακτικές 
ποινές βλέπε τό άφιέρωμα: «Les systèmes pénitentiaires en 
Europe occidentale», La Documentation française, Notes et 
Études documentaires 1986, καθώς καί τή δημοσιογραφική 
έρευνα τού Μ. Raffoul μέ τίτλο «Faut il ouvrir les prisons?», 
Le Monde diplomatique, Décembre, 1986.

4. Βλ. Ap. Μάνεση, Συνταγματικό Δίκαιο, 1980, σ. 60 έπ.
5. Βλ. Αντ. Μανιτάκη, Ζητήματα ίατορικοδιαλεκτικής θεώ

ρησης τής νομικής μορφής, Μελέτες γιά μιά κριτική θεώρηση 
τοϋ Δικαίου, Θεσσαλονίκη, έκδ. Σάκκουλα 1985, σ. 3-59, σ. 
23 καί 54.
6. Άπό τήν πιό πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία, Λ. Μαργα

ρίτη καί Ν. Παρασκευόπουλου, Θεωρία τής ποινής, Θεσσαλο
νίκη 1984, σ. 36-38 καί 224 έπ.

Ο ΠΟΛΫΓΗΣ 55



Άντώνης Μανιτάχης

που αυτού τιμωρίας τους αποτελεί φαινόμενο χρονολογού
μενο ιστορικά, τό όποιο εμφανίστηκε τόν 18ο αιώνα καί 
αντικατέστησε άλλες μορφές επιβολής ποινής ή τιμωρίας 
πού ίσχυαν τό Μεσαίωνα, όπως ήταν ό βασανισμός, ή δια
πόμπευση, οί σωματικές κακώσεις, ό πολιτικός ή φυσικός 
θάνατος, ή άναγκαστική έργασία ή ή έξορία.7 ’Αλλά ή στέ
ρηση τής προσωπικής έλευθερίας, ώς ποινή, δέν είναι μό
νον ιστορικά προσδιορίσιμη, είναι άκόμη συνδεδεμένη μέ 
τήν εμφάνιση τής άστικής κοινωνίας όπως τό έδειξαν καί οί 
μελέτες του Μισέλ Φουκώ.8

Αύτό σημαίνει ότι ό έγκλεισμός στίς φυλακές, ώς ποινή 
κοινωνικά καί ιστορικά προσδιορίσιμη, είναι δυνατόν νά 
προσδιοριστεί, νά υποκατασταθεί καί ίσως-ίσως καί νά κα- 
ταργηθείγιά ορισμένες, έστω, περιπτώσεις. Σέ ευρωπαϊκό 
πάντως επίπεδο καί στό πλαίσιο τών χωρών του Συμβου
λίου τής Ευρώπης έχει άπό καιρό αρχίσει νά άντιμετωπί- 
ζεται σοβαρά ή δυνατότητα καθιέρωσης έναλλακτικών μορ

7. Βλέπε δ.π., σ. 17 έπ. καί N. Weinstock, «Observations 
critiques sur les origines et la logique du système pénitentiai
re, Pro justitia», Revue politique de droit, Bruxelles, 1973, 
No 3 καί τήν κλασική μονογραφία τών G. Rusche καί Otto Kir
chheimer, Punishement and social structure, Columbia 
Univ. Press, New York 1934.
8. 'Όπως eivat ή κλασική καί θεμελιώδους σημασία μελέτη 

του Φουκώ Surveiller et punir, Paris, Gallimar, 1968, τήν 
οποία φαίνεται ότι άγνοοΰν, όίν κρίνει κανείς από τό περιεχόμε
νο καί τίς παραπομπές τους, οΐ 'Έλληνες ποινικολόγοι.

9. Βλέπε πρόχειρα τίς έρευνες τής σημείωσης 3.
10. Βλέπε καί À. Μαργαρίτη, Ν. Παρασκευόπουλου, δ.π., σ. 
225 έπ. καί 289 καί Άλεξιάδη, δ.π., σ. 36-37.

φών επιβολής κυρώσεων ή κολασμού τών εγκληματιών, 
πιό ελαστικών καί πιό αποτελεσματικών άπό τή στέρηση 
τής προσωπικής έλευθερίας, όπως είναι ή επιτηρούμενη ε
λευθερία (liberté surveillée), ή έλευθερία υπό ορούς, ή ε
κτέλεση εργασίας γενικού ενδιαφέροντος, ή παροχή σω
φρονιστικών άδειών, ό περιορισμός κατ’ οίκον, ή αναστο
λή έκδοσης καταδικαστικής άπόφασης καί άλλα.9

Ή  στέρηση λοιπόν τής προσωπικής έλευθερίας δέν είναι 
ούτε ή μοναδική ιστορικά ούτε ή μόνη δυνατή κοινωνικά 
«ρυθμισμένη άντίδραση τού κράτους στό έγκλημα». ’Εξαν
τλεί όμως, ώς «κακό» ανταποδοτικό, τήν «κακία» τού κρά
τους κατά τού καταδικασμένου. Ή  τιμωρία πού τού επι
βάλλεται, άναλύεται στήν προσβολή τού έννομου άγαθού 
τής προσωπικής του έλευθερίας. ’Από τό σημείο όμως αύ
τό καί πέρα άρχίζουν οί παρανοήσεις καί παρεξηγήσεις, 
σκόπιμες καί μή.

Ποινή στερητική τής προσωπικής έλευθερίας δέν σημαί
νει στέρηση τής έλευθερίας γενικά τού προσώπου ούτε ση
μαίνει άφαίρεση τής γενικής ικανότητας δικαίου ή τής ικα
νότητας νά είναι κανείς υποκείμενο δικαίου καί φορέας ά- 
τομικών, πολιτικών καί κοινωνικών δικαιωμάτιυν.10 Ό  
φυλακισμένος δέν παύει οϋτε στιγμή νά είναι πρόσωπο, 
φορέας άφηρημένης δυνατότητας αύτοκαθορισμοϋ καί 
αυτοδιάθεσης, προσωπικότητα μ έ  ηθική καί κοινωνική 
διάσταση, φορέας άνθρώπινης άξίας καί προσωπικής α 
ξιοπρέπειας. Δικαιούται επομένως νά άπολαμβάνει τών 
αξιώσεων πού απορρέουν άπό τά άρθρα 2§1 καί 5§1 τού 
Συντάγματος: τό μέν πρώτο έπιβάλλει ώς «πρωταρχική 
υποχρέωση τής πολιτείας τό σεβασμό τής άξίας τού άν- 
θρώπου», τό δέ δεύτερο τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής προ
σωπικότητάς του. Καί φυσικά δικαιούται νά απολαμβάνει 
άκόμη, όπως κάθε άνθρωπος, «τήν άπόλυτη προστασία 
τής ζωής, τής τιμής καί έλευθερίας του» όπως έπιτάσσει τό 
άρθρο 5§2. Είναι αυτονόητο, τέλος, ότι ή απαγόρευση τού 
άρθρου 7 §2 ισχύει καί γιά τούς φυλακισμένους όπως γιά 
κάθε φυσικό πρόσωπο, καί άρα «τά βασανιστήρια, όποια- 
δήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχο
λογικής βίας, καθώς καί κάθε άλλη προσβολή τής άνθρώ
πινης άξιοπρέπειας άπαγορεύονται καί τιμωρούνται, όπως 
ό νόμος ορίζει». Οι διατάξεις τών άρθρων 2§ 1, 5§2 καί 
7 §2 ισχύουν καί έφαρμόζονται άμεσα καί σέ όσους βρί
σκονται έγκλειστοι στίς φυλακές. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τό 
άρθρο 5§1 άλλά μέ ορισμένους περιορισμούς.

Ή  έλευθερία πού κυρίως καί πρωταρχικά προσβάλλε
ται μέ τή «φυλάκιση», ή, γιά νά χρησιμοποιήσω φρασεο
λογία ποινικολόγου, τό έννομο άγαθό πού προσβάλλεται 
άμεσα μέ τήν ποινή, είναι άποκλειστικά ή καλούμενη 
φυσική έλευθερία, ή οποία προστατεύεται μέ τό άρθρο 
5§3 καί 4 τού Συντάγματος. Ή  ποινή πού έπιβάλλεται 
στόν φυλακισμένο άποβλέπει, στή στέρηση τής φυσικής 
του έλευθερίας, καί άλλιώς τής έλευθερίας κίνησης καί 
διαμονής (liberté d' aller et venir), καί μόνον αυτής. 
Στερείται άρα τήν έλεύθερη κίνηση καί έγκατάσταση στή 
χώρα καθώς καί τήν έλεύθερη έξοδο καί είσοδο σ’ αύτή.

Καμιά άλλη έλευθερία δέν άφαϊρεΐται (νομικά) άπό τόν 
φυλακισμένο, άν καί κάθε άλλη έλευθερία ή δικαίωμα πού 
προϋποθέτει λογικά τήν έλευθερία κίνησης καί διαμονής ύ-
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πόκειται αναγκαστικά σέ δραστικούς περιορισμούς, οί ό
ποιοι μπορούν νά φτάνουν μέχρι καί τήν καθολική άδυνα- 
μία άσκησης τού σχετικού δικαιώματος, όπως συμβαίνει 
π .χ . μέ τό δικαίωμα τής συνάθροισης. Δέν πρόκειται δμως 
στή προκειμένη περίπτωση γιά στέρηση δικαιώματος, άλ- 
λά γιά άδυναμία άσκησής του λόγω νομικού καί πραγμα
τικού κωλύματος. Ό  φυλακισμένος δέν στερείται τό δι
καίωμα τής συνάθροισης, άδυνατεΐ άπλώς νομικά καί πραγ
ματικά νά τό άσκήσει.

Ή  διάκριση είναι κρίσιμη καί γιά τήν άπόλαυση άλλων 
δικαιωμάτων: έτσι π .χ . τό γεγονός ότι ό φυλακισμένος έ
χει στερηθεί τή φυσική του ελευθερία δέν σημαίνει δτι παύ
ει νά είναι φορέας τού δικαιώματος τού άσύλου τής κατοι
κίας του, ή δτι ή οικογενειακή καί ή ιδιωτική ζωή του 
μπορεί νά παραβιάζονται ή δτι μπορεί ή έρευνα στήν κα
τοικία του νά γίνεται χωρίς τήν παρουσία έκπροσώπου δι
καστικής άρχής. Ή  στέρηση τής φυσικής ελευθερίας δέν 
συνεπάγεται καί στέρηση τού δικαιώματος τού άσύλου τής 
κανονικής κατοικίας τού φυλακισμένου, έστω καί άν ό ί
διος έχει άπομακρυνθεΐ άπ’ αυτήν. Παραμένει πάντα, τυ
πικά, ό δικαιούχος τού σχετικού δικαιώματος, δπως άκρι- 
βώς δικαιούται νά άπολαμβάνει τήν προστασία τής ιδιωτι
κής καί οικογενειακής του ζωής.

Πρέπει επομένως νά υπογραμμιστεί μιά θεμελιώδης άρ- 
χή πού διέπει τό νομικό καθεστώς δσων έκτίουν ποινή στε
ρητική τής έλευθερίας τους: ή φυλάκιση (μέ τήν εύρεία τού 
δρου έννοια καί δχι μέ έκείνη τού ποινικού κώδικα) καί 
κάθε άλλο μέτρο πού άποκόπτει τόν κρατούμενο άπό 
τόν εξωτερικό κόσμο είναι κολαστικό — έχει δηλαδή χα
ρακτήρα τιμωρίας— άπό τό γεγονός καί μόνον οτι τον 
στερεί τή φυσική τον ελευθερία. Ή  στέρηση τής φυσικής 
έλευθερίας έξαντλεί άπό μόνη της τόν κολαστικό χαρακτή
ρα τής ποινής καί δέν δικαιολογεί άλλα πρόσθετα μέτρα 
πού νά επιδεινώνουν τή δυσμενή ήδη προσωπική κατάστα
ση τού φυλακισμένου. Ό  κανόνας αυτός βρίσκεται άλλω
στε ρητά διατυπωμένος στό άρθρο 58 τού ψηφίσματος (73)5 
τής Επιτροπής των 'Υπουργών τού Συμβουλίου τής Ευ
ρώπης πού άφορά «τούς ελάχιστους κανόνες γιά τή μετα
χείριση των κρατουμένων».

Γιά τό ίδιο θέμα, ή Επιτροπή τών Δικαιωμάτων τού ’Αν
θρώπου είχε διακηρύξει δτι άκόμη καί ό καταδικασμένος 
γιά σοβαρά έγκλήματα φυλακισμένος δέν στερείται άπ’ 
αύτό καί μόνο τό γεγονός τίς έγγυήσεις πού καθιερώνει 
ή Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Προσφυγή 1270/61 Annuaire, 5, 
σ. 126, παράθεμα άπό τό Case-law topics, «Les droits de 
Γ homme dans les prisons», Commission Européenne des 
droits de 1' homme, Strasbourg, 1971).

Περιορισμοί πού απορρέουν άπό τη φυλάκιση

’Αλλά ή έκτιση τής ποινής στίς φυλακές έχει καί άλλες συ
νέπειες πού είναι άπόρροια δχι τής στέρησης τής έλευθε
ρίας, άλλά τής άναγκαστικής, ομαδικής καί πειθαρχημέ- 
νης διαβίωσης τών κρατουμένων σέ χώρο ειδικά διαρρυθ
μισμένο, καλά άσφαλισμένο καί άποκομμένο άπό τόν υπό
λοιπο κόσμο. Ό  άναγκαστικός καί αυστηρά έπιτηρούμε- 
νος αυτός τρόπος διαβίωσης συνεπάγεται ορισμένους πε-

ριορισμούς στήν άσκηση ή άπόλαυση τών άτομικών έλευ- 
θεριών, ή έκταση τών οποίων δμως ύπόκειται σέ έλεγχο 
νομιμότητας.

Οί φυλακισμένοι βρίσκονται σέ μιά ιδιαίτερη νομική κα
τάσταση καί συγκροτούν μιά «κοινότητα» πού δέν διέπε- 
ται, βέβαια, άπό ένα έξαιρετικό ή ειδικό νομικό καθεστώς, 
διαθέτει δμως δικούς της έσωτερικούς κανόνες λειτουρ
γίας. Ή  ιδιαίτερη αυτή νομική θέση τών φυλακισμένων 
καί τό καθεστώς λειτουργίας τών φυλακών μπορεί νά μή 
δικαιολογεί έξαιρέσεις άπό τό σύστημα προστασίας τών ά
τομικών έλευθεριών, έπιβάλλει δμως ορισμένους άναγ- 
καίους ή «σύμφυτους περιορισμούς» στήν άσκηση μερικών 
άπ’ αυτές. Οι περιορισμοί αυτοί, σύμφυτοι μέ τήν ιδιαίτε
ρη νομική θέση τού φυλακισμένου καί τό καθεστώς άσφά- 
λειας τών φυλακών, θά πρέπει νά άνταποκρίνονται στίς 
«εϋλογες καί κανονικές άπαιτήσεις» έκτισης τής ποινής 
σέ χώρο περιορισμένο.

Στό σημείο αύτό ή νομολογία τού Δικαστηρίου τών Δι
καιωμάτων τού ’Ανθρώπου, άλλά καί τής Επιτροπής, εί
ναι ιδιαίτερα διαφωτιστική καί άρκούντως διδακτική γιά 
τίς έθνικές μας σωφρονιστικές άρχές.

Στήν υπόθεση Alan Stanley Hamer (Προσφυγή 7114/ 
1975, εισήγηση έπιτροπής 13-12-79), ή Επιτροπή γνω- 
μοδότησε δτι ό φυλακισμένος διατηρεί άκέραιο τό δικαίω
μα νά συνάπτει γάμο στίς φυλακές ή καί εκτός αυτών. Οί 
περιορισμοί πού προκύπτουν άπό τό καθεστώς φυλάκισης 
τού ενός τών μελλοντικών συζύγων δέν μπορούν παρά νά 
άφορούν τήν άσκηση τού δικαιώματος καί δέν είναι δυνα
τόν νά οδηγούν σέ άδυναμία άσκησής του. Ή  άρνηση επο
μένως τών βρετανικών άρχών νά χορηγήσουν άδεια σέ 
κρατούμενο προκειμένου νά συνάψει γάμο μέ τό αίτιολογι-
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κό: α) ότι ή νομοθεσία γιά τίς φυλακές δέν προέβλεπε ρητά 
τέτοια δυνατότητα παρά μόνον στήν περίπτωση νομιμοποίη
σης έξωγάμου, καί β) ότι ή αδυναμία σύναψης γάμου στήν 
περίπτωση των φυλακισμένων αποτελούσε «σιωπηρό πε
ριορισμό» («limitation implicite» —  «inherent limita
tion») πού άπέρρεε, ώς συνέπεια, άπό τή στερητική τής ε
λευθερίας ποινή, ήταν σαφώς αντίθετη στό άρθρο 12 τής 
Σύμβασης, πού άναγνωρίζει στόν καθένα νά συνάπτει γά
μο καί νά ιδρύει οικογένεια. Τό γεγονός δτι ό φυλακισμέ
νος στή συγκεκριμένη υπόθεση θά αποφυλακιζόταν σέ λί
γους μήνες, οπότε είχε τότε τή δυνατότητα νά συνάψει τό 
γάμο, δέν αναιρεί τήν παραβίαση του άρθρου 12. Ή  Ε π ι
τροπή τών 'Υπουργών μετά τή γνωμοδότηση τής Επιτρο
πής, αποφάσισε δτι πράγματι ή Μεγάλη Βρετανία είχε 
παραβιάσει τό άρθρο 12, διότι δέν έπέτρεψε σέ φυλακισμέ
νο νά παντρευτεί στίς φυλακές ή εκτός αυτών, καί μέ τήν 
άρνησή της αύτή προσέβαλε στή ουσία του τό δικαίωμα 
τών κρατουμένων νά συνάπτουν γάμο.

Σέ μιά άλλη υπόθεση, στήν «Case of Silver and others» 
(Publication of the European Court of Human Rights, se
ries A', Council of Europe, Strasbourg, 1983), πού άφο- 
ροΰσε τήν αλληλογραφία τών κρατουμένων σέ βρετανικές 
καί πάλι φυλακές, τό Δικαστήριο τών Δικαιωμάτων του 
’Ανθρώπου νομολόγησε, έκδίδοντας καταδικαστική γιά τό 
έγκαλούμενο κράτος-μέλος απόφαση, δτι οΐ έλεγχοι καί οί 
καθυστερήσεις στήν αλληλογραφία τών φυλακισμένων, έ
τσι δπως εφαρμόζονταν στίς συγκεκριμένες φυλακές, ήταν 
αντίθετοι στό άρθρο 8 τής Σύμβασης πού έγγυάται στόν 
καθένα τό σεβασμό τής ιδιωτικής καί οικογενειακής του 
ζωής, καθώς καί τής αλληλογραφίας του. Τό Δικαστήριο 
υπενθύμισε ορισμένες βασικές αρχές παλαιότερης νομολο
γίας του11 πού αφορούν τή νομιμότητα περιορισμών στήν 
άσκηση δικαιωμάτων: τόνισε έτσι δτι οί παρεμβάσεις τών 
αρχών στήν άσκηση ενός άτομικοΰ δικαιώματος θά πρέπει, 
γιά νά είναι σύμφωνες μέ τή Σύμβαση, νά βασίζονται κατ’ 
άρχήν σέ νόμο ουσιαστικό πού μπορεί νά είναι ό σωφρονι
στικός κώδικας ή οί κανονισμοί τής φυλακής, δχι δμως ο
δηγίες ή εγκύκλιοι πού δέν έχουν δημοσιευτεί δεόντως καί 
δέν είναι γνωστοί στούς ενδιαφερομένους. Θά πρέπει άκό- 
μη, καί αύτό άφορά ιδίως τούς περιορισμούς στήν αλληλο
γραφία τών κρατουμένων, οί ένλόγω περιορισμοί νά άντα- 
ποκρίνονται σέ μιά «επιτακτική κοινωνική ανάγκη» καί νά 
είναι «ανάλογοι μέ τό σκοπό πού επιδιώκουν».

Έξειδικεύοντας τίς αρχές αυτές στίς συνθήκες τών φυ
λακών, οί δικαστές τού Στρασβούργου έπισήμαναν δτι οί 
παρεμβάσεις τής διεύθυνσης τών φυλακών στήν αλληλο
γραφία τών κρατουμένων δικαιολογούνται μόνον δταν άν- 
ταποκρίνονται στίς «κανονικές καί εΰλογες άπαιτήσεις τής 
φυλάκισης». Μέ βάση τό σκεπτικό αύτό, τό Δικαστήριο έ
κρινε δτι δλοι οί περιορισμοί πού έπέτρεπαν τήν άλληλο-

11. "Οπως στήν υπόθεση Handyside, 7-12-1976, serie A", No 
24, σ. 22, υπόθεση Sunday Times, 26 ’Απριλίου 1979, A’, No 
30, σ. 29 έπ. καί ύπόθεση Golden, 21-2-1975, A', No 18.
12. Βλέπε πρόχειρα Μαργαρίτη-Παρασκευόπουλου, ο.π., 
σ. 292, Άλεξιάδη, δ.π., σ. 40 καί τίς έκεΐ βιβλιογραφικές άνα- 
φορές.

γραφία μόνον στούς συγγενείς καί τούς γονείς, πού περιό
ριζαν τήν αλληλογραφία μέ δικηγόρους καί νομικά γρα
φεία, πού απαγόρευαν τή διατύπωση στά γράμματα παρα
πόνων ή αιτιάσεων κατά τών αρχών ή τήν πρόκληση κά
ποιας κινητοποίησης ύπέρ τών κρατουμένων, ήταν αντίθε
τοι στό άρθρο 8 τής Ευρωπαϊκής Σύμβασης πού επιβάλλει 
τό σεβασμό τής αλληλογραφίας τού καθενός.

Δέν χρειάζεται, νομίζω, νά τονίσω πόσο διδακτική εί
ναι ή νομολογία τού Δικαστηρίου καί τής Επιτροπής γιά 
τά σωφρονιστικά μας ήθη, άλλά καί πόσο χρήσιμο θά ήταν 
άν οί σωφρονιστικές αρχές καί τό υπουργείο Δικαιοσύνης 
λάμβαναν ύπόψη τους τίς οδηγίες τής νομολογίας καί συμ
μορφώνονταν μέ τίς επιταγές τής Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
τών Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου, ή οποία, ώς γνωστόν, 
ισχύει ώς εσωτερικό δίκαιο, καί μάλιστα υπερισχύει κάθε 
άλλης αντίθετης διάταξης τού νόμου, δεσμεύει άρα, ώς 
πρός τό περιεχόμενό της, τίς ελληνικές δημόσιες άρχές.

Πολλές από τίς διατάξεις τού σωφρονιστικού μας κώδι
κα, καί ιδίως κανονισμοί καί πρακτικές τών φυλακών, δέν 
αντέχουν σέ έλεγχο ύπό τό φώς τών διατάξεων τής Σύμ
βασης, έτσι δπως αυτές ερμηνεύονται άπό τήν Επιτροπή 
καί τό Δικαστήριο. Ενδεικτικά μόνον άναφέρω τό άρθρο 81 
τού Σωφρονιστικού μας Κώδικα, πού θέτει ανεπίτρεπτους 
συνταγματικά περιορισμούς στήν άλληλογραφία τών κρα
τουμένων καί έχει ομόφωνα σχεδόν έπικριθεί άπό τή θεω
ρία.11 12 Ή  αντισυνταγματικότητα τών διατάξεων αύτών γίνε
ται πλέον αναμφίβολη μετά τήν πρόσφατη νομολογία τού 
Δικαστηρίου.

Ή  πειθαρχική εξουσία καί τά μέτρα 
έσωτερικής τάξεως

Ά λλά ή αντίθεση Ευρωπαϊκής Σύμβασης καί καθεστώτος 
τών φυλακών δέν σταματά στούς άνεπίτρεπτους συνταγμα
τικά περιορισμούς πού έχουν επιβληθεί στά δικαιώματα 
τών κρατουμένων. Ή  άντίθεση έπεκτείνεται καί στό πει
θαρχικό καθεστώς τών φυλακών καί εκεί οί ασυμφωνίες εί
ναι κραυγαλέες. Οί συνθήκες διαβίωσης τών κρατουμένων 
καί οί σχέσεις διεύθυνσης φυλακών καί φυλακισμένων ξε
περνούν κατά πολύ τά δρια μιας κοινώς παραδεκτής πει- 
θαρχημένης καί αυστηρά επιτηρούμενης ομαδικής διαβίω
σης. Ή  πειθαρχική εξουσία πού ασκείται στούς φυλακι
σμένους είναι ουσιαστικά αυθαίρετη καί άνεξέλεγκτη. Ε 
πιβάλλονται ποινές εξοντωτικές καί αντίθετες μέ τίς θεμε
λιώδεις άρχές πού διέπουν ένα κράτος δικαίου.

Ά ς  μού συγχωρεθεί μιά τελευταία αναφορά στή νομο
λογία τού Δικαστηρίου τών Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου, 
σχετικά μέ τήν άσκηση πειθαρχικής έξουσίας στίς φυλακές, 
γιά νά φανεί ακόμη πιό καθαρά ή απόσταση πού χωρίζει 
τήν πραγματικότητα τών ελληνικών φυλακών άπό τά ευρω
παϊκά πρότυπα. Στήν ύπόθεση Cambell and Fell ν. United 
Kingdom (Series A, No 80 καί European Human Rights 
Reports, 7 (1985), σ. 165), ή όποια άφοροΰσε τή νομιμό
τητα πειθαρχικών ποινών πού επιβλήθηκαν άπό τίς άρχές 
τών φυλακών σέ κρατούμενους πού'είχαν έξεγερθεΐ κατά τής 
διεύθυνσης τών φυλακών, διαμαρτυρόμενοι γιά τίς συνθήκες 
διαβίωσης, τό Δικαστήριο κατέληξε σέ μιά έξαιρετικά έν-
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διαφέρουσα θέση πάνω στην έννοια τής «πειθαρχικής ποι
νής» καί τή διάκρισή της από την «ποινή» πού προβλέπει ή 
ποινική νομοθεσία.

Σέ παλαιότερη νομολογία του13 είχε ήδη έπισημάνει δτι 
ό χαρακτηρισμός μιας δίωξης ώς πειθαρχικής ή ποινικής 
έξαρτάται κατ’ άρχήν άπό τά κριτήρια πού χρησιμοποιεί ή 
έθνική νομοθεσία. Τά κριτήρια δμως αυτά έχουν σχετική 
μόνον αξία καί δέν συμπίπτουν άπόλυτα μ’ αύτά πού ισχύ
ουν γιά τήν ερμηνεία τών σχετικών διατάξεων τής Σύμβα
σης. 'Ορισμένες πράξεις πού διαπράττονται στίς φυλακές 
μπορεί νά συνιστοϋν ταυτόχρονα πειθαρχικά καί ποινικά 
παραπτώματα, ένώ άλλες κρίνονται απλώς πειθαρχικά, 
λόγω τών συνθηκών στίς όποιες συντελέστηκαν καί του 
χαρακτήρα πού πήραν. ’Ιδιαίτερη σημασία γιά τό χαρα
κτηρισμό τών παραπτωμάτων αύτών έχει ή φύση τής «άδι
κης» συμπεριφοράς καί κυρίως ή αυστηρότητα καί ή έκτα
ση τής ποινής πού ή ίδια επισύρει.

Στή σχολιαζόμενη υπόθεση, ό φυλακισμένος πού είχε 
συμμετάσχει στήν έξέγερση στερήθηκε, μέ άπόφαση του 
πειθαρχικού συμβουλίου, τή δυνατότητα νά μήν έκτίσει έ
να μέρος τής ποινής του. Στερήθηκε δηλαδή τή δυνατότη
τα άναστολής τού υπόλοιπου τής ποινής. Επειδή δμως ή 
στέρηση αυτή ίσοδυναμοΰσε ουσιαστικά μέ έπιβολή ποινής 
στερητικής τής έλευθερίας, τό Δικαστήριο έκρινε δτι τέ
τοια ποινή μόνον άπό δικαστήριο μπορούσε νά επιβληθεί ή 
άπό αρχή πού είχε τις έγγυήσεις δικαστών.13“ Ή  στέρηση 
τής προσωπικής έλευθερίας όταν επιβάλλεται ώς ποινή, 
άνήκει, κατά πάγια νομολογία τού Δικαστηρίου, στό χώρο 
τοϋ ποινικού δικαίου — καί δχι τού πειθαρχικού—  καί θά 
πρέπει γιά τό λόγο αύτό νά έφαρμόζονται οι θεμελιώδεις 
εγγυήσεις πού απαιτεί γιά τήν έπιβολή ποινής τό Σ ύ ν 
ταγμα καί ή Ευρωπαϊκή Σύμβαση: nullum crimen nulla 
poence sine lege, sine processu.

Ό  νομολογιακός αυτός κανόνας έχει βαρύνουσα σημα
σία γιά τό πειθαρχικό δίκαιο τών ελληνικών φυλακών, 
διότι ή πειθαρχική έξουσία τής διεύθυνσης τών φυλακών 
είναι μεγάλη καί τά παραπτώματα πού επισύρουν πειθαρ
χική ποινή πολλά, περιγράφονται δέ μέ τρόπο γενικό καί 
αόριστο στόν σωφρονιστικό κώδικα (άρθρο 9 4 ). 'Ορισμέ
νες ποινές είναι μάλιστα έξοντωτικές ή εξευτελιστικές γιά 
τόν διωκόμενο καί δέν είναι άνάλογες τού παραπτώματος.

Τό πιό άνησυχητικό δμως σύμπτωμα είναι δτι ή πειθαρ
χική αύτή έξουσία παραμένει, μέ βάση τά ίσχύοντα εν Έ λ- 
λάδι, ουσιαστικά άνεξέλεγκτη. Καί αύτό δέν ισχύει μόνο 
γιά τά πειθαρχικά μέτρα πού λαμβάνονται στίς φυλακές, 
άλλά καί γιά τά μέτρα πού λαμβάνονται στούς στρατώνες 
καί στά σχολεία. Σύμφωνα μέ πάγια νομολογία τού Συμ
βουλίου τής Επικράτειας, τά πειθαρχικά μέτρα πού λαμ- 
βάνονται στίς φυλακές, στά σχολεία καί στό στρατό θεω
ρούνται «μέτρα έσωτερικής τάξεως», μέτρα δηλαδή πού α
ποβλέπουν στή διατήρηση τής έσωτερικής τάξης καί πει
θαρχίας καί ώς τέτοια δέν είναι έλέγξιμα δικαστικά, δέν α
ποτελούν άρα έκτελεστές διοικητικές πράξεις καί δέν μπο
ρούν νά έλεγχθοΰν άπό τήν άποψη τής νομιμότητάς τους. 
Ή  δικαιολογητική βάση τής στάσης αυτής τού Σ .τ.Ε . βρί
σκεται καί στό γεγονός δτι τά μέτρα αύτά ύπακούουν σέ 
μιά έσωτερική λογική πού δύσκολα μπορεί νά τήν έλέγξει

ό δικαστής καί έν πάση περιπτώσει ή φύση καί ή έκταση 
τών πειθαρχικών κυρώσεων είναι τέτοια πού δέν δικαιολο
γεί παρέμβαση τής Δικαιοσύνης.

Ή  στάση αύτή τών άκυρωτικών μας δικαστηρίων είναι 
έπικριτέα άπό πολλές απόψεις: πρώτον, διότι κινδυνεύει 
νά δημιουργήσει τήν έσφαλμένη έντύπωση δτι ή πειθαρχι
κή έξουσία πού άσκείται στούς δημόσιους αύτούς όργανι- 
σμούς είναι άνεξέλεγκτη καί, άρα, δτι δέν οφείλει νά υπα
κούει στήν αρχή τής νομιμότητας καί στίς άλλες έγγυήσεις 
τού κράτους δικαίου. Δεύτερον, διότι άφήνει νά έννοηθεί ό
τι υπάρχουν χώροι στό έσωτερικό τής έννομης τάξης πού 
έκφεύγουν τού έλέγχου νομιμότητας καί στούς οποίους δέν 
μπορεί νά εισχωρήσει ούτε ή δικαστική έξουσία. Τρίτον, 
διότι υπάρχουν πειθαρχικές ποινές πού είναι βαρύτερες άπό 
τίς άλλες πού θίγουν τήν προσωπική έλευθερία καί αξιο
πρέπεια τού διωκομένου καί πειθαρχική έξουσία πού είναι 
πιό καταπιεστική καί πιό αύθαίρετη άπό άλλες μορφές έ- 
ξουσίασης. Τέταρτον, καί τελευταίο, διότι ή άρνηση τού 
Σ .τ.Ε . νά έλέγξει τή νομιμότητα «μέτρων έσωτερικής τά
ξεως» ίσοδυναμεί στήν πράξη μέ άρνηση παροχής δικαστι
κής προστασίας, άφοΰ ό διωκόμενος πειθαρχικά δέν έχει 
άλλη δυνατότητα προσφυγής στή Δικαιοσύνη γιά νά προ
στατεύσει τά δικαιώματά του.

Θά πρέπει νά γίνει κατανοητό, δπως διεκήρυξε άλλω
στε καί τό Δικαστήριο τών Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου, 
δτι «ή Δικαιοσύνη δέν σταματά στίς πύλες τών φυλακών» 
(ύπόθεση Golder, 1975) καί δτι δέν υπάρχουν χώροι οί 
όποιοι άπαλλάσσονται άπό τήν υποχρέωση σεβασμού τών 
θεμελιωδών άρχών πού διέπουν μιάν έννομη τάξη. Είναι 
καιρός νά άλλάξει στάση τό Σ .τ.Ε . στό θέμα αύτό καί νά 
δεχτεί αιτήσεις άκυρώσεως κατά πειθαρχικών μέτρων πού 
παραβιάζουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. ’Ο
φείλει νά έλέγξει τή νομιμότητά της τουλάχιστον άπό τήν 
άποψη τού σεβασμού θεμελιωδών άρχών ή έλευθεριών.

Θά πρέπει ακόμη, σχετικά μέ τήν πειθαρχική έξουσία, 
νά παραμεριστεί καί μιά άλλη άρκετά καλά εδραιωμένη 
αντίληψη πού άφορά τή φύση της. Ή  πειθαρχική έξουσία 
δέν βασίζεται, δπως πιστεύεται, σέ κάποια προϋπάρχουσα 
πραγματική σχέση ειδικής έξουσίασης. 'Ο φυλακισμένος 
δέν ύπόκειται στήν πειθαρχική έξουσία έπειδή βρίσκεται 
ένταγμένος σέ κάποια πραγματική κατάσταση σχέσεων έ
ξουσίασης, άλλά έπειδή βρίσκεται άναγκαστικά ένταγμέ
νος σέ μιά «κοινότητα» πού διαθέτει δικούς της κανόνες έ
σωτερικής οργάνωσης καί λειτουργίας. Είναι ή ιδιαίτερη νο
μική του θέση πού δικαιολογεί πρόσθετους περιορισμούς 
στήν άσκηση ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων του καί ό
χι κάποια κατάσταση υποταγής. Ή  πειθαρχική έξουσία 
καί οί περιορισμοί πού ή ίδια έπιβάλλει, δικαιολογούνται 
άπό τήν ιδιαίτερη αύτή νομική κατάσταση, πού δέν συγ

13. Βλέπε υποθέσεις Engel and Others, 8 ’Ιουνίου 1976. Eur. 
Hum. Rights Reports (1), σ. 647, καί Öztiirk, 21 Φεβρουάριου 
1984, (6) Eur. Hum. Rights Reports, a. 409.
13α. Μετά τήν έκδοση τής απόφασης αύτής ή Μ. Βρετανία άνα- 
θεώρησε τό πειθαρχικό της σύστημα στίς φυλακές. Βλέπε C1. 
Lewis, The Prior Report on the Prison Disciplinary System, 
Public Law Review 1985, 213-219.
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κροτεί πάντως ένα ειδικό ή εξαιρετικό νομικό καθεστώς, 
π .χ . αναστολής των άτομικών έλευθεριών. ’Αποβλέπει 
στήν καλύτερη όργάνωση τής ομαδικής ζωής, στή διατή
ρηση τής τάξης καί στήν άσφαλή έκτιση τής ποινής. Ή  
πειθαρχική, άρα, έξουσία δέν είναι πάνω άπό τούς νόμους, 
οί φυλακές δέν συγκροτούν ένα «κράτος έν κράτει». Ό  φυ
λακισμένος — καί τό ίδιο ισχύει καί γιά τό στρατιώτη ή τό 
μαθητή—  εισερχόμενος στή φυλακή δέν χάνει, δέν άπαλ- 
λοτριώνει τά δικαιώματα πού έχει ώς άνθρωπος καί ώς 
πολίτης. Ή  ιδιότητα τού μέλους μιας «ιδιαίτερης κοινότη
τας» δέν άναιρεΐ κατά τό Δίκαιο τίς ιδιότητες τού πολίτη 
καί τού ανθρώπου, απλώς προστίθεται σ’ αυτές καί δικαιο
λογεί ορισμένους πρόσθετους περιορισμούς, πού πρέπει νά 
άνταποκρίνονται στίς «εΰλογες καί κανονικές απαιτήσεις 
τής φυλάκισης», τού έγκλεισμοΰ δηλαδή σέ έναν ειδικό 
χώρο άποκομμένο άπό τόν υπόλοιπο κόσμο.

Πειθαρχική κα ί «πανοπτικη έξουσία»

Ή  πειθαρχική έξουσία πού άσκεΐται σέ διάφορους δημόσιους 
καί ιδιωτικούς όργανισμούς δέν πρέπει νά ύποτιμάται. ’Α 
ποτελεί τήν πιό αποφασιστική, τήν πιό άποτελεσματική 
καί τήν πιό διαδεδομένη μορφή επιτήρησης καί έλέγχου 
τού κοινωνικού σώματος. Επειδή ασκείται σ’ έναν περιο
ρισμένο κύκλο προσώπων, δέν γίνεται εύκολα αντιληπτή. 
Ά ν  σκεφτεΐ δμως κανείς δτι δλοι μας, είτε ώς έργαζόμενοι 
είτε ώς στρατιώτες είτε ώς σπουδαστές είτε ώς πολίτες, ά- 
νήκουμε σέ μικρές «κοινότητες», είμαστε μέλη κάποιου 
«κοινωνικού υποσυνόλου», τό όποιο διέπεται άπό κανόνες 
έσωτερικής λειτουργίας καί άρα πειθαρχίας, τότε θά πρέ
πει νά δεχτούμε δτι δλοι ύφιστάμεθα άθόρυβα καί σιωπη
ρά, εκούσια ή αναγκαστικά, κάποια επιτήρηση καί ένερ- 
γούμε ύπό τό φόβο τών ένδεχόμενων κυρώσεων.14

'Όταν ζητήθηκε κάποτε άπό τόν Φουκώ15 νά προσδιο
ρίσει τί θεωρεί πιό σημαντικό στίς έρευνές του σχετικά μέ 
τίς φυλακές καί τή θεωρία τού έγκλήματος καί νά δείξει 
τήν άλλαγή πού έπήλθε άπό τό Μεσαίωνα καί μετά στό 
θέμα τής ποινής καί τού κολασμού τών «παρανόμων», ό 
μεγάλος στοχαστής άπάντησε δτι, σίγουρα, ή ιδέα πού α
ναπτύσσεται τό δεύτερο ήμισυ τού 18ου αιώνα είναι δτι ό 
«έγκληματίας», ό «παράνομος» είναι ό έχθρός τής κοινω
νίας ολόκληρης, άλλά τό πιό σημαντικό γιά τόν ίδιο είναι 
δτι μέ τήν έμφάνιση τής άστικής κοινωνίας καί τών άστι-

14. Γιά τά ζητήματα αυτά καί τή συμμόρφωση τών ατόμων 
στούς κανόνες άπό τό φόβο τής έπιτήρησης καί τού έλέγχου, 
βλέπε τίς ένδιαφέρουσες μελέτες τών J. Annette, Bentham’s 
fear of hobgoblins: law, political economy and social discipli
ne, καί J. Lea, «Discipline and capitalist development», στό 
Capitalism and the Rule of Law, Hutchinson of London, 
1979, σελ. 65 έπ. καί 76 έπ.
15. Συνέντευξη μέ τόν Φουκώ πού δημοσιεύτηκε στό «Pro justi- 
tia», Revue Politique du Droit, 1973, No 3 καί 4.
16. Βλ. J. Lea, ό.π., a. 88: «Πανοπτισμός είναι ένας ειδικός 
τύπος έξουσίας πού τά πάντα όρώνται χωρίς νά γίνεται ορατό 
καί δπου καθένας φοβάται τίς συνέπειες τού δτι παρατηρεΐται».
1 7 .Idem.

κών θεσμών έγκαθίστανται μηχανισμοί μόνιμης έπιτήρη
σης τών λαϊκών μαζών, τών έργατών, τών άγροτών καί 
τών περιθωριακών. Ή  γενική επιτήρηση τής κοινωνίας μέ 
νέες μορφές πολιτικής έξουσίασης καί κοινωνικού έλέγχου 
είναι τό νέο πού φέρνει ό άστικός πολιτισμός: «Τό πραγ
ματικό πρόβλημα είναι ή άστυνομία. Θά έλεγα δτι αύτό 
πού άνακαλύφθηκε στά τέλη τού 18ου αιώνα καί στίς άρ- 
χές τού 19ου είναι ό πανοπτισμός». «Τό δνειρο τού Ben
tham, «τό πανοπτικό», δπου ένα καί μόνο άτομο μπορού
σε νά έπιτηρεΐ καί νά έλέγχει δλο τόν κόσμο, είναι, κατά 
βάθος, νομίζω, ή μάλλον ήταν ένα άπό τά όνειρα τής άστι
κής τάξης. Τό όνειρό της τό πραγματοποίησε». Αύτά τά έ
λεγε ό Φουκώ τό 1973, έποχή πού δέν είχε άκόμη κυριαρ
χήσει ή πληροφορική ούτε είχαν άκόμη έγκαθιδρυθεΐ οί 
σύγχρονες ήλεκτρονικές μορφές έπιτήρησης καί παρακολού
θησης τών πολιτών μέσω ήλεκτρονικών υπολογιστών καί 
καθιέρωσης ενιαίων κωδικών άριθμών στίς ταυτότητες. 
Τό κράτος έλέγχου καί άσφαλείας δέν είχε δείξει άκόμη 
τίς άπεριόριστες δυνατότητες έλέγχου πού διαθέτει.

Γιά τόν Φουκώ, ή πραγματική άλλαγή πού συντελέστηκε 
τότε καί ύφιστάμεθα άκόμη τίς συνέπειές της είναι ή άνα- 
κάλυψη τού πανοπτισμοϋ, ή έγκαθίδρυση μιας πανοπτι- 

' κής έξουσίας. Τό «πανοπτικό» είναι μιά μορφή διακυβέρ
νησης δπου τό μάτι τής έξουσίας έπιτηρεΐ καί έλέγχει τά 
πάντα, δλος ό κόσμος έπιτηρεΐται, δέν υπάρχει κρυφή ή ά- 
νεξιχνίαστη πτυχή τής κοινωνίας ή τού κράτους. «Ζούμε 
ήδη», έλεγε ό Φουκώ, «σέ μιά κοινωνία πανοπτική, δια
θέτουμε δομές γενικευμένης έπιτήρησης καί τό ποινικό σύ
στημα, τό δικαστικό σύστημα είναι ένα κομμάτι καί οί φυ
λακές είναι ένα άλλο κομμάτι αυτής τής νέας μορφής έξου
σίας. Έκεΐ, σ’ αύτόν τόν γενικευμένο πανοπτισμό τής κοι
νωνίας θά πρέπει νά τοποθετήσουμε τίς φυλακές».

Ή  πειθαρχία είναι, λοιπόν, μιά μορφή άσκησης τής έξου
σίας καί τό «πανοπτικό» μιά μέθοδος τής έξουσίας16 πού 
ταιριάζει στό σύγχρονο κράτος, κράτος διαρκούς έπιτήρησης 
καί συνεχούς έλέγχου (προληπτικού καί κατασταλτικού, 
ιδεολογικού, πολιτικού κ .λπ .), τό όποιο δμως δέν λει
τουργεί μόνον ώς μηχανισμός συγκεντρωτικός, ξεκομμέ
νος άπό τήν κοινωνία — δπως τόν είχε άρχικά περιγράφει 
ό Χέγκελ καί τόν φαντάζονταν ooot προσέδιδαν στό χωρι
σμό κράτους καί κοινωνίας άξια δχι μόνο περιγραφική—  
άλλά καί ώς σύνολο θεσμών πού πηγάζουν άπό τήν κοινω
νία, άναπτύσσονται στούς κόλπους της καί δρούν έντός της. 
’Από τή στιγμή, άλλωστε, πού ή γνώση, ή πειθαρχία καί 
ό συντονισμός γίνονται πηγή καί μορφή έξουσίας,17 τό κρά
τος δέν είναι δυνατόν νά ορίζεται ώς μηχανισμός συγκεν
τρωτικός πού μονοπωλεί απλώς τόν καταναγκασμό, ούτε 
βέβαια άπλό όργανο στά χέρια τής κυρίαρχης τάξης. Οί 
σχέσεις έξουσίας πού συμπυκνώνει, κωδικοποιεί, συντονί
ζει καί πειθαρχεί τό κράτος, υπάρχουν παντού στό σύνολο 
τού κοινωνικού σώματος καί μορφοποιούνται ή θεσμο- 
ποωύνται στίς φυλακές, στούς στρατώνες, στά ψυχιατρεία, 
στά κόμματα, στήν έκκλησία, στά σχολεία, στήν οικογέ
νεια, στόν τύπο, στά συνδικάτα. Έξ ού καί ή σημασία πού 
άποκτά στίς μέρες μας ή πειθαρχική έξουσία ή οποία 
άσκεΐται στό έσωτερικό τών έξουσιαστικών αυτών θεσμών.

Μέ τόν τρόπο αύτό, ή πειθάρχηση καί ό έλεγχος τού κοι-
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φυλακές καί φυλακισμένοι

νωνικοΰ σώματος έπιτυγχάνεται καί διευκολύνεται άπό τή 
λειτουργία τών διαφόρων αυτών όργανισμών πού αναλαμ
βάνουν καί έπιτελοΰν δημόσια αποστολή, διαθέτοντας ό 
καθένας διαφορετική έσωτερική δομή.

’Αλλά τό ζήτημα είναι μέ ποιό τρόπο μπορεί κανείς νά 
άνοίξει ρωγμές, νά άντισταθεΐ στό σύστημα αυτό τής διαρ
κούς έπιτήρησης καί τού διάχυτου έλέγχου. Τό Δίκαιο, αν 
καί μέσο συστηματοποίησης, κωδικοποίησης καί συγκάλυ
ψης τού καταναγκασμού πού άσκεΐται στίς πειθαρχημένες 
καί αυστηρά διατεταγμένες κοινότητες, δπως είναι οί φυ
λακές, οί στρατώνες ή οί μεγάλες έπιχειρήσεις, μπορεί, ω 
στόσο, νά λειτουργήσει, έστω περιστασιακά καί άποσπα- 
σματικά, καί ώς μέσο άμυνάς καί άντίστασης αυτών πού ύ- 
φίστανται τή νομικά όργανωμένη καί νομιμοποιημένη άπό 
τό ίδιο βία. Καί τούτο διότι τό Δίκαιο είναι, σύν τοΐς άλ- 
λοις, καί πεδίο μάχης, άρένα,18, χώρος παρέμβασης καί 
προώθησης διεκδικήσεων άπό τούς έξουσιαζόμενους. Τά ό
ρια προώθησης ευνοϊκών γιά τούς έξουσιαζόμενους θέσεων 
δέν προσδιορίζονται εκ τών προτέρων άπό τό Δίκαιο, δέν 
είναι δεδομένα, διευρύνονται ή συρρικνώνονται άνάλογα 
μέ τίς ικανότητες καί τή δύναμη τών άντίπαλων μερίδων.

Δέν χωράει στό θέμα μας ή άνάπτυξη μιας θεωρίας γιά 
τό Δίκαιο ή ή κατάστρωση μιας δικαιικής πολιτικής γιά 
τήν ’Αριστερά. Οί προηγούμενες άναφορές στή σκέψη τού 
Φουκώ άπέβλεπαν κυρίως στό νά τοποθετήσουν τό νομικό 
καθεστώς τών φυλακών σέ μιά εύρύτερη προοπτική καί νά 
έξηγήσουν καί νά δικαιολογήσουν τήν οπτική γωνία τής υ
περάσπισης τών δικαιωμάτων τών κρατουμένων.

Τό Σύνταγμα άλλα καί ή Ευρωπαϊκή Σύμβαση τών Δ ι
καιωμάτων τού ’Ανθρώπου μπορούν νά χρησιμεύσουν ώς 
μέσα πάλης γιά τή βελτίωση τής θέσης τών κρατουμένων 
στίς φυλακές. Στόν άγώνα επιβίωσης καί προάσπισης τής 
άξιοπρέπειας καί τών δικαιωμάτων πού διεξάγει ό φυλακι
σμένος, ώς «άτόμου καί ώς μέλους τού κοινωνικού συνό
λου», μπορεί νά βρει στό Σύνταγμα καί στήν Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση χρήσιμα στηρίγματα.

Μέ τήν άναγνώριση άπό τήν Ελλάδα τής άτομικής 
προσφυγής (άρθρο 25 ), ό δρόμος είναι πλέον άνοιχτός γιά 
μιά δίκη στό Στρασβούργο μέ έγκαλούμενο διάδικο τό έλ- 
ληνικό κράτος, γιά παραβίαση ιδίως τών άρθρων 8 καί 13 
τής Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Μιά τέτοια δίκη, άν καί ά- 
παιτεΐ πολύ χρόνο, κόπο καί χρήμα καί δέν έχει άμεσα ά- 
ποτελέσματα γιά τόν προσφεύγοντα κρατούμενο, μπορεί 
νά άποτελέσει μέσο πίεσης τών ελληνικών άρχών άλλά καί 
μέσο καταγγελίας, κινητοποίησης καί διαφώτισης τής ελ
ληνικής καί διεθνούς κοινής γνώμης γιά τίς συνθήκες πού 
έπικρατούν στίς ελληνικές φυλακές.

Μέ τήν άναγνώριση καί τό σεβασμό άπό τίς σωφρονι
στικές άρχές τών στοιχειωδών δικαιωμάτων τών κρατου
μένων, δέν καταργεΐται βέβαια τό καθεστώς πειθαρχίας, 
έπιτήρησης καί έλέγχου πού έπικρατεΐ στίς φυλακές, α
πλώς έξανθρωπίζονται οι σχέσεις φυλάκων καί φυλακισμέ
νων καί έκλογικεύεται λίγο άκόμη ή άσκηση τού κρατικού 
καταναγκασμού στίς φυλακές.

Στόν άγώνα γιά τήν άναμόρφωση ή τή μεταρρύθμιση 
τού σωφρονιστικού μάς συστήματος, τά νομικά όπλα δέν 
είναι τά πιό άποφασιστικά. Διότι τό σημαντικότερο είναι ή

άλλαγή νοοτροπίας καί ή ριζική άνάπλαση τών σωφρονι
στικών μας ήθών, πράγμα πού άπαιτεΐ μακρόχρονες καί 
έπίπονες διαδικασίες, μαζικές κινητοποιήσεις, εύαισθητο- 
ποίηση τής κοινής γνώμης καί σωστά έπιλεγμένους καί 
ιεραρχημένους στόχους.

’Αλλά άς μή σπεύσουν ορισμένοι νά μάς κατηγορήσουν 
γιά ρεφορμισμό, γιά διεκδίκηση μεταρρυθμιστικών αιτη
μάτων, γιατί, δπως εύστοχα είχε άπαντήσει ό Φουκώ στή 
συνέντευξη πού άναφέραμε ήδη, «ό ρεφορμισμός ορίζεται 
άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο κατακτά κανείς αυτό πού έπι- 
διώκει ή διεκδικεΐ. ’Από τή στιγμή πού κατακτάται ή έπι- 
τυγχάνεται κάτι μέ τόν άγώνα, μέ τή συλλογική πάλη καί 
τήν πολιτική σύγκρουση, δέν πρόκειται γιά μεταρρύθμιση 
άλλά γιά νίκη».

Ό  άγώνας μιάς κοινωνικής ομάδας μπορεί νά έλπίζει σέ 
δικαίωση δταν πείσει άρχοντες καί άρχομένους δτι είναι 
δίκαιος καί δτι είναι ένας άγώνας πού άφορά τούς πάντες. 
Καί τό σύστημα έπιτήρησης καί πειθαρχίας πού έπικρατεΐ 
στίς φυλακές μάς άφορά δλους, διότι δλοι μας είμαστε ή 
ήμασταν μέ τόν έναν ή τόν άλλο τρόπο φυλακισμένοι, ένταγ- 
μένοι σέ «έλεγχόμενες», «έπιτηρούμενες» ή «πειθαρχημέ- 
νες» «κοινότητες» έργασίας, φρονηματισμού, έκπαίδευσης 
ή σωφρονισμού δπως είναι τό σχολείο, ό στρατός, ή οικο
γένεια, ή έπιχείρηση, ή δημόσια υπηρεσία. Διότι δλοι μας 
ζούμε σέ μιά κοινωνία πού έπιτηρεΐται καί έλέγχεται μέ 
δλο καί πιό σύγχρονα, πιό άόρατα καί πιό άποτελεσματικά 
τεχνολογικά μέσα, μέ σκοπό τή συμμόρφωση καί υποταγή 
τού καθενός στούς κανόνες καί στίς άξίες ενός άπρόσωπου, 
ίσοπεδωτικοΰ καί νευρωτικού πολιτισμού πού συνθλίβει 
τήν προσωπικότητα τού άτόμου, δέν άνέχεται τή διαφορά 
καί δέν ευνοεί τή δημιουργική πρωτοβουλία.

Μπροστά στή βία τής καθημερινής ζωής, στήν ένίσχυση 
καί διεύρυνση τής κρατικής έξουσίας καί τών μηχανισμών 
καταστολής καί έπιτήρησης, μέ τήν άνάπτυξη ιδίως τής 
πληροφορικής, όφείλουμε νά όργανώσουμε τήν άμυνά μας 
καί νά προασπίσουμε τήν άτομική καί κοινωνική μας άξιο- 
πρέπεια καί τήν άνθρωπιά μας. Είναι τό έλάχιστο πού 
μπορούμε νά κάνουμε. Ξέρω δτι είναι λίγο, είναι δμως 
άρκετό γιά σήμερα καί ίσως άποδειχτεΐ πολύ σημαντικό 
αύριο.

18. Βλέπε γιά τήν αντίληψη αυτή του δικαίου αναλυτικά, Α. 
Hunt, The Politics of Law and Justice, Politics, Power, 4, 
Routledge and Kegan Paul 1981, δπου καί σύντομη κριτική 
παρουσίαση τών τάσεων στήν έγκληματολογία καί τήν έγκλη- 
ματολογική πολιτική στόν αγγλοσαξονικό κυρίως χώρο δπως 
Ρ. Carlen and Μ. Collison (eds), Radical Issues in Crimino
logy, Oxford, Martin Robertson, 1980, Taylon, Walton and 
Young, The New Criminology, London, Routledge and Kegan 
Paul 1975. Σημαντικές είναι στό ίδιο χώρο καί οί κριτικές μελέ
τες του Ε. Ρ. Thompson, Whigs and Hunters, London, Pen
guin, 1975 καί Writings by Candlelight, London, Merlin,
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καί τή λογοτεχνική κριτική

τού Μιχάλη Τσιανίκα

Ε δώ καί μερικές δεκαετίες γίνονται έντονες 
συζητήσεις γιά τούς ορούς «έργο τέχνης», 
«συγγραφέας», «έρμηνεία» κ.λπ., οι όποιοι 

_____  σημάδεψαν τήν κριτική σκέψη καί τή λο
γοτεχνία στόν δυτικό κόσμο. Οί συζητήσεις αυτές 
έξελίχθηκαν σέ μιά ευρύτερη αμφισβήτηση έν- 
νοιών καί συμβάσεων καί κατέληξαν στό αίτημα 
τής άπομυθοποίησης τών βασικών προϋποθέσεων 
πού καθόρισαν τή λογοτεχνική παραγωγή καί 
τήν κριτική σκέψη τούς δύο τελευταίους αιώνες.

Μιά άπό τίς πιό χαρακτηριστικές καί πολυσυ
ζητημένες απόψεις στόν τομέα αυτό υπήρξε καί ή 
σχέση τοΰ λογοτεχνικού κειμένου πρός τήν παρά
δοσή του. Οί γνωστές μηχανιστικές ή ντετερμινι- 
στικές άντιλήψεις τοΰ 19ου αιώνα (τής συνέ
χειας, τών διαδοχών, τών ιστορικών νόμων, τοΰ 
σχήματος αίτια — αποτέλεσμα) κρίθηκαν έντε- 
λώς άνεπαρκεΐς γιά τήν κατανόηση καί τήν «δη
μιουργική» πρόσληψη τών κειμένων. ’Αντίθετα, 
έγιναν σοβαρές καί συστηματικές προσπάθειες νά

περιγράφει ένα δυναμικό πεδίο μέσα στό όποιο 
ζει καί αναπτύσσεται τό λογοτεχνικό κείμενο. Τό 
πεδίο αύτό έπρεπε νά περιγράφει μέ τέτοιο τρόπο 
ώστε νά δημιουργηθοΰν καινούργιες συνθήκες α
ποτίμησης τοΰ λογοτεχνικού παρελθόντος καί νά 
δοθεί ή ευκαιρία στόν κριτικό, καθώς καί στόν 
καλλιτέχνη, νά στραφούν πρός άλλες αναζητή
σεις.

'Υπό τήν έννοια αυτή οί δροι «άριστούργημα» 
«δημιουργία», «έμπνευση» κ.ά. θεωρήθηκαν ά- 
κατάλληλοι νά έξηγήσουν τή λογοτεχνική παρα
γωγή καί έντελώς δεσμευτικοί γιά τή δραστική 
ανάγνωσή της. ’Αλλά, αν ή θεωρία καί ή κριτική 
σκέψη έφτασαν σέ τέτοιες αναζητήσεις, ή ίδια ή 
λογοτεχνία είχε άπό καιρό προετοιμάσει τήν α
τμόσφαιρα. Είναι χαρακτηριστικό λ .χ . πώς ορι
σμένοι λογοτέχνες άντιμετώπισαν τά προβλήμα
τα αύτά καί πώς τά έξέφρασαν στά κείμενά τους. 
Τό χωρίο πού ακολουθεί μαρτυρεί πώς αντιλαμ
βάνεται ό Μπέκετ τό «τέλος» ή τό «θάνατο» τοΰ 
παραδοσιακού δημιουργού:
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«Πρέπει νά συνεχίσω, δέν μπορώ  νά σννεχί- 
σω, πρέπει νά συνεχίσω, θά συνεχίσω λοι
πόν, πρέπει νά πώ τις λέξεις όσο θά υπάρ
χουν, πρέπει νά τις πώ μέχρι πού νά μ έ συ
ναντήσουν, μέχρι νά μ έ πουν, παράξενος κό
πος, παράξενο λάθος, πρέπει νά συνεχίσω, 
έχει ίσως ήδη γίνει, ίσως μέ έχουν ήδη 
πει. . . » .1

Μιά σπουδαία άλλαγή λοιπόν στό χώρο τής 
λογοτεχνίας άφορά τό ρόλο τοΰ ίδιου του συγ
γραφέα. Γνωρίζουμε τώρα ότι ιστορικά, σε δ,τι 
τουλάχιστον αφορά τήν έπώνυμη παρουσία τοΰ 
συγγραφέα, ώς μοναδικής συνθήκης νομιμοποίη
σης ενός έργου, τό φαινόμενο αυτό έμφανίζεται 
γύρω στίς αρχές τοΰ Που αιώνα. Μέχρι τότε ή 
υπογραφή τοΰ συγγραφέα ήταν άπαραίτητη μόνο 
γιά τή δημοσίευση έπιστημονικών κειμένων καί 
δχι λογοτεχνικών. Ά πό τό 17ο αιώνα καί μετά 
οί δροι άντιστρέφονται. ’Έτσι σιγά σιγά, στους 
αιώνες πού άκολούθησαν, «δημιουργήθηκε» κυ
ριολεκτικά καί έπιβλήθηκε ή έννοια τοΰ συγγρα
φικού υποκειμένου.

Τό πρόβλημα τοΰ «συγγραφέα» έχει τεθεί έ- 
πανειλημμένα τίς τελευταίες δεκαετίες άπό μεγά
λο αριθμό διανοουμένων στήν Εύρώπη καί έξακο- 
λουθεΐ άκόμη νά τίθεται. Φυσικά άπαιτεΐται συ
στηματική μελέτη καί ιστορική έρευνα γιά νά 
δοΰμε δχι μόνο πώς καί γιατί καί άπό πότε ένα 
συγκεκριμένο άτομο άναλαμβάνει τήν ευθύνη καί 
υπογράφει ένα έργο, αλλά πώς καί γιατί καί άπό 
πότε τά βιβλία γράφονται έξυπακουομένου ενός 
υποκειμένου υπευθύνου πού τά «δημιούργησε». 
Νά έξεταστεΐ δηλαδή ό συγγραφέας δχι ώς άτομο 
πού έγραψε ένα κείμενο άλλά ώς αρχή συγκέν
τρωσης πολλαπλών λόγων καί ενότητα σηματο
δοτήσεων: άπό πότε γράφεται ένα κείμενο στόν 
ορίζοντα τοΰ οποίου τοποθετείται ή παρουσία τοΰ 
«δημιουργού» του, πού στή συνέχεια θά γίνει 
πρόσωπο, υπεύθυνο υποκείμενο καί θεσμός.

Ή  μελέτη αύτή βέβαια πρέπει νά συνοδεύεται 
άπό τήν έξέταση λογοτεχνικών ειδών, τή σχέση 
τους μέ τήν ιστορία τής λογοτεχνίας, τήν έπικρά- 
τηση ή τόν άποκλεισμό θεωρητικών προσεγγίσε
ων τοΰ κειμένου. Μέ δυό λόγια νά έξεταστεΐ ό 
τρόπος μέ τόν όποιο μιλήσαμε γιά τό συγγραφέα 
γιά νά τόν «γνωρίσουμε» καί ό τρόπος μέ τόν ό
ποιο «γνωρίζοντάς» τον μάς έπέτρεψε έπίσης νά 
«δημιουργήσουμε» τόν εαυτό μας. 'Ένας πολύ 
ενδιαφέρων κριτικός διάλογος μέ τό παρελθόν ό
που τό υποκείμενο, κι έδώ πρόκειται γιά τό άνα- 
γνωστικό υποκείμενο, μετατρέπεται σέ ιστορία.

Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι, μετά τίς ση
μαντικές αλλαγές πού σημειώθηκαν στόν θεωρη
τικό χώρο σέ σχέση μέ τή μορφή τοΰ συγγραφέα, 
άκολούθησαν καί άλλες. Μιά απ’ αυτές ήταν καί

ό τρόπος μέ τόν όποιο υποκαταστάθηκε ό «πεφω
τισμένος λόγος» τοΰ δημιουργού άπό τήν έννοια 
τής «γραφής». Είναι γνωστό πόσο ή ιστορία τής 
δυτικής σκέψης δυναστεύτηκε στήν προσπάθειά 
της νά έξηγήσει τό λογοτεχνικό έργο, καί τό έργο 
τέχνης γενικότερα, μέ τήν άπόλυτη άναφορά στόν 
αρχέτυπο λόγο, στήν «έμπνευση», στό θεόσταλ
το νόημα. Μόνιμη πηγή καί ορίζοντας μιάς άπό- 
λυτης γνώσης ό λόγος αυτός καταβρόχθιζε τή 
«γραφή», έσβηνε τά ίχνη της. ’Άρχοντας απόλυ
τος, συνώνυμος τής υπερβατικής παρουσίας καί 
τοΰ μεταφυσικού μύθου έλεγχε τίς ιδέες καθώς 
καί τήν έκφρασή τους. Στό έσωτερικό αυτής τής 
αιωνίως παρούσας «φύσης» καί τοΰ «πλήρους» 
λόγου συνηθίσαμε νά τοποθετούμε καί τό λογοτε
χνικό έργο.

Ή  «γραφή», ωστόσο, τά τελευταία χρόνια έ
στρεψε τήν προσοχή άπό τόν μυθοποιημένο κό
σμο τής δημιουργίας στόν άνθρώπινο κόσμο τών 
λογοτεχνικών συμβάσεων καί τών γλωσσικών έ- 
πικαθορισμών. ’Έτσι, τή θέση τοΰ «έργου» έρχό- 
ταν τώρα νά τήν άμφισβητήσει ή δύναμη τής 
«γραφής», καί στή θέση τοΰ «βιβλίου» άνακαλύ- 
πταμε τήν έπιφάνεια τοΰ «κειμένου». Αύτό όδή- 
γησε στήν έπανεξέταση δλων έκείνων τών συμβά
σεων στίς όποιες στηρίχτηκε ή δυτική σκέψη γιά 
νά κατανοήσει καί νά κατατάξει τό λογοτεχνικό 
έργο. ’Έτσι, π .χ .,  τή θέση τών a priori άντιπα- 
ραθέσεων ίδανικοΰ-μή ιδανικού, παγκόσμιου- 
έθνικοΰ, παραδοσιακοΰ-μή παραδοσιακού έρχό- 
ταν τώρα νά τήν καταλάβει ό κριτικός λόγος ό ό
ποιος άνέλυε τίς συνθήκες καί τούς δρους πού δη
μιούργησαν τίς άντιπαραθέσεις αυτές, τίς όποιες 
δεχόμαστε πλέον άσυζητητί σάν νά έπρόκειτο γιά 
φυσικές κατηγορίες.

Φάνηκε έτσι δτι ό ιστορικός άντικειμενισμός 
καί οι «έπιστημονικές» του παραδοχές δέν ήταν 
καθόλου ούτε «άντικειμενικές» ούτε «έπιστημο
νικές», άλλά ιστορικές συμβάσεις πού κάλυψαν 
συχνά ιδεολογικές παραμορφώσεις καί έξουσια- 
στικές στρατηγικές. Ό  κριτικός λόγος επιχείρη
σε άρχικά, πρίν διαμορφώσει ένα σύγχρονο ιδίω
μα, νά άφηγηθεΐ, νά «γράψει» τήν ιστορία τών 
θεωρητικών συμβάσεων πού άναφέραμε καί τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο γράφτηκε ή ιστορία αύτή. 
Προσπάθησε νά καταδείξει δτι δέν πρόκειται γιά 
δρους άντικειμενικά υπαρκτούς καί άμετάβλη- 
τους, άλλά γιά ειδικές χρήσεις τής γλώσσας καί, 
ιδιαίτερα, τής γραφής. ’Έπρεπε νά γραφεί αύτή ή 
ιστορία τής «γραφής» μέ τέτοιο τρόπο ώστε καί ή 
ιστορία νά γίνει έπίσης γραφή.

Συνεπώς, είναι προφανές δτι δέν ένδιαφέρει

1. Στόν L. Aragon, Je n ’ ai jamais appris à écrire ou les 
incipit, Flammarion, Παρίσι 1969, σ. 146.



Μιχάλης Τσιανίχας

Είναι γνωστό 
πόσο ή ιστορία 

τής δυτικής 
σκέψης 

όυσναστεύτ ηκε 
στην

προσπάθειά της 
νά έξηγήσει τό 

λογοτεχνικό 
έργο, καί τό 
έργο τέχνης 

γενικότερα, μέ 
τήν απόλυτη 

αναφορά στόν 
αρχέτυπο λόγο, 

στήν 
«έμπνευση», 

στό θεόσταλτο 
νόημα.

λ .χ . νά εξετάσουμε πότε καί πώς αρχίζει ή νεοελ
ληνική λογοτεχνία (ξέρουμε άλλωστε μέ τί επί
μονο τρόπο άρχίζουμε κάθε θεώρηση τής λογοτε
χνίας μας από τό σημείο αυτό) οΰτε αν ή ελληνι
κή παράδοση είναι συνεχής καί αδιάσπαστη, άλ- 
λά ό τρόπος μέ τόν οποίο γράψαμε καί μιλήσαμε 
γ ι’ αυτά, ό λόγος πού τά δικαίωσε καί τά επέβα
λε ιστορικά. Αύτό πού ενδιαφέρει είναι πώς 
«γράφτηκε» αύτή ή ιστορία, τί άπέκλεισε καί 
γιατί, καί όχι πόσο «ελληνική» ή «εθνική» είναι.

Ώ ς «γραφή» θεωρήθηκαν όχι μόνο τά γραπτά 
μνημεία άλλά καί άλλα «ίχνη» πού είναι διαρ
θρωμένα ώς γλώσσα. Επομένως, οί θεωρητικές 
αναζητήσεις καί συζητήσεις γιά τήν έννοια τής 
«γραφής» επηρέασαν βαθύτατα καί άλλους χώ 
ρους τής σύγχρονης σκέψης καί έθεσαν μιά σειρά 
σημαντικών θεωρητικών προβλημάτων. Στό πρα
κτικό επίπεδο άποκαταστάθηκε μιά «υλική» σχέ
ση μέ τή γλώσσα, όπου τό κείμενο έξετάζεται στά 
μέτρα τής χειροποίησής του καί στά όρια τής κα
ταναλωτικής του διαθεσιμότητας. Γραφή καί ανά
γνωση έπιτελοϋν τό ίδιο έργο, παίζουν στό ίδιο 
παιχνίδι.

’Έτσι τό κείμενο δέν θεωρείται πιά μοναδικό, 
αναντικατάστατο καί «παρθενικό», άλλά πλη
θυντικό, συνυπάρχον μέ άλλα κείμενα, διακειμε
νικό. Οί έννοιες τής «αρχής» τών «πηγών» καί 
τών «έπιδράσεων» τίθενται υπό άμφισβήτηση καί 
άναθεωροΰνται ριζικά. Στή θέση τους, δαιμονια
κά καί ευφάνταστα, άνοιγε τό μάτι της ή πειρα
ματική εύφυΐα τής γραφής καί του κειμένου. 
"Ο,τι έθεωρείτο νόμιμη ιδιοκτησία του συγγρα
φέα, γίνεται τώρα λεία τής διακειμενικότητας. 
Τό ένα κείμενο καλεί τό άλλο, τό ένα κείμενο 
διαβάζει τό άλλο. Αύτό πού παράγεται δέν εί
ναι ένας νέος λόγος κομμένος στό λατομείο τής 
Αλήθειας, άλλά τό γεγονός τής έπιστροφής στά 
φυσικά μέτρα καί όρια του άνθρώπινου χρόνου. 
Τά όρια αυτά συμπλέκονται, μέ άλλα όρια προ
σπαθούν νά μπερδέψουν τίς κατευθύνσεις, μασκα- 
ρεύουν τίς έπαναλήψεις: ένα τεράστιο παλίμψη
στο όπου τό ένα κείμενο γράφει πάνω στό άλλο 
μέχρι τό τέλος όλων τών δυνατών κειμένων: 
«Θά διαβάσει καλά όποιος θά διαβάσει τελευ
ταίος».2

'Ό λα τά παραπάνω είναι στενά συνδεδεμένα 
καί μέ ένα άλλο αίτημα, τό όποιο είναι «πολιτι
κό» καί άναφέρεται στόν «εκδημοκρατισμό» τού 
κειμένου. Τό «πολιτικό» αύτό αίτημα γύρευε νά 
κρίνει καί νά καταδείξει τήν κοινωνική χρήση τού 
λογοτεχνικού έργου, χρήση πού καθιερώθηκε 
άπό τις προτιμήσεις μιας ορισμένης κοινωνικής 
τάξης —  τής αστικής. Αύτή δημιούργησε τίς 
«άξιες» τΟυ, τό λάτρεψε, τού άπέδωσε συγκεκριμέ

2. ύβηβΜβ, ΡαΙϊπιρίβίίββ, 5ειιί1, Παρίσι 1982.

νες ιδιότητες καί τό έμνημείωσε. ’Αλλά ό τρόπος 
μέ τόν όποιο κατανοήσαμε καί άναλύσαμε τό έρ
γο τέχνης δέν μάς κληροδότησε, όπως θεωρήθη
κε, μιά σπάνια εύκαιρία νά προσεγγίσουμε τό 
υψιστο νόημα τής ζωής. ’Αντίθετα, ό τρόπος αύτός 
μάς άπέκοψε άπό τίς αρχικές εκδηλώσεις τής 
ζωής, άπό τή χαρά καί τήν ελαφρότητα τής έφη- 
μερότητάς της. Δέν είναι τυχαίο λοιπόν πού ό 
Νίτσε γράφοντας «εναντίον τής τέχνης τού έργου 
τέχνης» σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Συχνά ζοϋμε τήν τέχνη άντίστροφα· δενό
μαστε στήν ουρά της καί πιστεύουμε πώς ή 
τέχνη τών έργων τέχνης είναι τό άληθινό· 
καί πώς, ξεκινώντας άπ  ’ αύτή τή διαπίστω
ση, θά μπορέσουμε νά καλυτερεύσουμε τή 
ζωή. Τρελοί πού είμαστε νά άρχίσουμε τό 
φαγητό μας άπό τό έπιδόρπιο καί νά απο
λαμβάνουμε τή γεύση τής μιας λιχουδιάς μ ε 
τά τήν άλλη. Ποϋ είναι τό περίεργο αν 
χαλούμε τό στομάχι μας καί τήν όρεξη πρίν 
τήν καλή, γερή καί δυναμωτική σάρκα στήν 
όποια ή τέχνη μάς προσκαλεΐ»}

Παρόμοια, οί θεωρητικές άμφισβητήσεις στόν 
αιώνα μας δημιούργησαν τίς συνθήκες εκείνες 
πού έπέτρεψαν τήν άναθεώρηση τής «ύψηλής τέ
χνης» καί τή στροφή πρός τίς συμβάσεις τής καλ
λιτεχνικής δραστηριότητας. Ή  καλλιτεχνική δη
μιουργία θεωρήθηκε όχι ώς μέσον άπελευθέρω- 
σης τής κοινωνίας άλλά ώς χώρος όπου παίζονται 
αισθητικά παιχνίδια. Ό  Μπένγιαμιν λ .χ . έπισή- 
μανε σέ ποιά έκταση μεταβάλλονται, στό τέλος 
τού 19ου αιώνα, οί σχέσεις άνάμεσα στό συγγρα
φέα καί στό κοινό. Κι αύτό γιατί τό λογοτεχνικό 
έργο αναδημοσιεύεται καί άναπαράγεται μέ με
γαλύτερη εύκολία καί γιατί μέ τήν αλληλογρα
φία πού αρχίζει νά παίρνει οριστική θέση στόν κα
θημερινό καί περιοδικό τύπο ό διάλογος μεταξύ 
κοινού καί συγγραφέα εύρύνεται. Οί αναγνώστες 
συμμετέχουν ενεργά στή «συγγραφή» τών βι
βλίων καί γίνονται συν-γραφείς, μέ τήν εύρύτερη 
σημασία τής λέξης.

’Έτσι ύπονομεύεται ό μύθος τής αύθεντικότη- 
τας τού έργου τέχνης πού ήταν συνδεδεμένος μέ 
τήν τελειότητα τής μορφής, τήν υπερβατικότητα 
τού περιεχομένου, καθώς καί μέ τήν άπόσταση 
πού τό χώριζε άπό τό αναγνωστικό του κοινό. Τό 
βιβλίο μετατράπηκε βαθμιαία σέ καταναλωτικό 
άγαθό καί στράφηκε εναντίον τού εαυτού του μέ 
ένα «μήνυμα», πού οδήγησε στήν αύτοαπομυθο- 
ποίησή του. Παράλληλα έγινε μιά προσπάθεια νά 
άντικατασταθεί ή λογοτεχνική βιβλιοθήκη άπό 
τήν παραλογοτεχνική άλλά πολύ σύντομα, όπως 
παρατήρησε ό "Ιταλό Καλβίνο, ή παραλογοτε
χνική βιβλιοθήκη θεωρήθηκε δεσμευτική άπό 
τούς νεότερους συγγραφείς πού στράφηκαν πρός 
άλλους πιό παράδοξους χώρους.
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Μόνο μέσα στίς συνήθειες τής άνειλικρινοΰς γλώσσας των προλό
γων καί των αφιερώσεων ό συγγραφέας λέει «αναγνώστη μου». 
Στήν πραγματικότητα, κάθε άναγνώστης είναι, όσο διαβάζει, άνα- 
γνώστης του εαυτού του. Τό έργο του συγγραφέα δέν αποτελεί πα
ρά ενα είδος οπτικού οργάνου πού προσφέρεται στόν αναγνώστη γιά 
νά του επιτρέψει νά διακρίνει δ,τι χωρίς τό συγκεκριμένο βιβλίο δέν 
θά τό είχε ίσως δει άπό μόνος του.

Marcel Proust, Le temps retrouvé

Τό νά προβλέπει (ό συγγραφέας) τόν Ιδεώδη ’Αναγνώστη του δέν 
σημαίνει μόνο νά ελπίζει δτι αυτός υπάρχει- σημαίνει επίσης νά χει
ρίζεται τό κείμενο έτσι πού νά τόν δημιουργεί. Τό κείμενο λοιπόν ό
χι μόνο βασίζεται πάνω σέ κάποιες ικανότητες τού άναγνώστη, άλ- 
λά, επιπλέον, συνεισφέρει στό νά τίς παράγει.

Umberto Eco, Lector in fabula 

τοΰ Πέτρου Μ αρτινίδη
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I βαριές συνέπ ειες
τω ν ελαφ ρώ ν αναγνω σμάτω ν

τον Πέτρον Μαρτινίδη

αυτή τή σειρά «διαλέξεων-μαθημά
των» πού δργανώνει τό Βαφοπούλειο 
"Ιδρυμα, ή δική μου ανακοίνωση θά 
είναι «διάλεξη», αν έτσι διαλέξετε, 

καί θά είναι «μάθημα» εάν ύποφέρετε άρκετά στά 
πενήντα λεπτά τής άκαδημαϊκής του διάρκειας.
Έν πάση περιπτώσει, τά δσα έχω νά πώ εδώ, α
πόψε, χονδρικά αφορούν, θίγουν, τρία ζητήματα: 
Ζήτημα Ιον, τί είναι εκείνο πού στηρίζει ή δι
καιώνει μιά κριτική είτε μιά θεωρία τής λογοτε
χνίας έν γένει· τί επιδιώκει νά δείξει, μ ’ άλλα λό
για, οποίος άναλαμβάνει νά σχολιάσει καί νά συ
νοψίσει όποιαδήποτε λογοτεχνικά έργα, προσθέ
τοντας στίς θέσεις τους τίς δικές του —  εμβάλλον
τας, παραβάλλοντας καί, ίσως, διαβάλλοντας. 
Ζήτημα 2ον, υπάρχουν άραγε κάποια είδοποιά 
χαρακτηριστικά πού νά ξεχωρίζουν καί νά άπο- 
μονώνουν ορισμένες περιοχές τού λογοτεχνικού 
φάσματος έτσι πού, ειδικά γ ι’ αυτές, νά εύστα- 
θούν καλύτερα οί παραπάνω εμβόλιμοι σχολια
σμοί, συνόψεις καί κριτικές προσεγγίσεις; Άντα-

* Μέ έξαίρεση τίς προμετωπίδες, που προστέθησαν post festum, 
δλο τό υπόλοιπο κείμενο είναι ή πιστή άπομαγνητοφώνηση τής ο
μιλίας πού έγινε στό Βαφοπούλειο "Ιδρυμα (Θεσσαλονίκη, 
2.12.1986) καί στό πλαίσιο μιας σειράς μαθημάτων-διαλέξεων 
μέ γενικό τίτλο «Σύγχρονη πόλη καί προβλήματα κρινωνικής ζω
ής».

ποκρίνεται σέ κάτι συγκεκριμένο καί ικανό νά με- 
λετηθεΐ διεξοδικότερα ό δρος «παραλογοτεχνία», 
ή «ελαφρά άναγνώσματα», ώστε νά μπορούν νά 
σταθμιστούν κατόπιν καί οι (σέ σχήμα εναντιότη
τας δπως δηλώνεται άπό τόν τίτλο —  ελαφρά/ 
βαριές) επιπτώσεις αυτών τών άναγνωσμάτων 
στό σύνολο ή σέ μερίδες τού κοινού τους; Καί, 
Ζήτημα 3ον, άν τά προηγούμενα ζητήματα δέ
χονται κάποιες θετικές απαντήσεις, ποιές συνθή
κες τής σύγχρονης κοινωνικής ζωής άνατροφοδο- 
τοΰν καί εντείνουν, εμπνέουν ή κατευθύνουν τήν 
κεντρική θεματολογία τών άναγνωσμάτων δσο 
καί τήν άδηφάγο προσήλωση τών αναγνωστών; 
Είναι, δηλαδή, οι σύγχρονες μητροπόλεις υπεύ
θυνες γιά τούς τρόπους διάδοσης καί τίς μορφές 
παραλογοτεχνίας, περίπου δπως καί ή βιομηχα
νική πόλη τών άρχών τού 19ου αιώνα τροφοδό
τησε τήν άνθηση τού λεγάμενου «άστικοΰ μυθι
στορήματος» ή τού «roman fleuve», τότε πού γε
νικευόταν ή υποχρεωτική εκπαίδευση, μαζί μέ ο
ρισμένα μοντέλα αστικής ζωής, καί οί πολυπλη
θείς πιά κάτοχοι τής ανάγνωσης εγκαθίσταντο 
μέσα στήν κουλτούρα καθώς καί στήν υπόλοιπη 
εύωχία τους;

Ά πό τά τρία ζητήματα, τό τελευταίο είναι, δ
πως αντιλαμβάνεστε, τό πιό ουσιαστικό. "Οχι 
μόνο γιατί εντάσσει άμεσα τήν άνακοίνωσή μου 
στό ευρύτερο πλαίσιο αυτής τής σειράς τών μαθη-
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Πέτρος Μαρτινίδης

Έτσι ό 
αναγνώστης τής 

παραλογοτε- 
χνίας μένει νά 

νομίζει ότι 
λογοτεχνία 

είναι, ακριβώς, 
ή εύκρινής 

περιγραφική 
ανασύσταση 

ενός ίδιου πρός 
τόν δικό του 
κόσμο, αλλά 
γεμάτου από 

εξαιρετικά 
γεγονότα.

μάτων-διαλέξεων («Σύγχρονη πόλη καί προ
βλήματα κοινωνικής ζωής»), αλλά, επίσης, για
τί θέτει μιά μάλλον νεοτερική προσέγγιση σέ 
προβλήματα των θεωριών τής λογοτεχνίας, ό
πως καί τής κοινωνικής φαντασίας, ή τών κοινω
νικών φαντασιώσεων, συνδέοντας, ακριβώς, τά 
μέν μέ τά δέ σέ κάτι πού θά ήθελε νά είναι αισθη
τική καί ψυχοκοινωνιολογία μαζί.

Τό γεγονός δτι αυτή ή προσέγγιση (οσο τέλος' 
πάντων είναι προωθημένη ή άνορθόδοξη, ιδιότυ
πη ή ιδιότροπη) παρουσιάζεται σέ ένα μή ειδικό, 
ή τουλάχιστον άπροειδοποίητο κοινό, ελπίζω νά 
μήν περιπλέξει καί νά μή δυσχεράνει τήν παρακο
λούθησή της. Ή  σαφήνεια κάποιων εννοιών, ιδε
ών ή σχημάτων καί ή παράθεση λίγων ονομά
των, υπόσχομαι νά είναι δσο χρειάζεται μετρημέ
νη καί προοδευτική γιά νά μή βάλει σέ δοκιμασία 
ούτε τήν υπομονή ούτε τή θαλπωρή τών βλεμμά
των σας. Στό κάτω κάτω, κάθε άνθρωπος πού 
διαβάζει, μοιραία σχηματίζει μιά γνώμη, καί ά- 
ρα μιά κριτική θέση, γιά τό έκάστοτε άνάγνωσμά 
του. Τό νά προκόψει, μέσα άπό πολλές τέτοιες 
γνώμες καί πολλά διαβάσματα, μιά πιό συγκρο
τημένη άντίληψη — μιά «θεωρία»—  αποτελεί 
μόνον ένα επιπλέον βήμα, γιά τήν κατανόηση τοΰ 
οποίου δέν προαπαιτοΰνται, άπαραιτήτως, μα
κρόχρονες θητείες μελέτης καί ολοσχερής αφο
σίωση, ολονύχτιες προσευχές ή καθοριστικές επι
φοιτήσεις.

Ζήτημα Ιον: Γιά τήν κριτική τής 
λογοτεχνίας

’Αρχίζω λοιπόν άπό εδώ πού τό έφερε ή κουβέντα 
— τό ζήτημα τής λογοτεχνικής κριτικής καί τής 
θεωρίας τής λογοτεχνίας— , τό πρώτο, εξάλλου, 
άπό τά τρία ζητήματα πού δήλωσα δτι πρόκειται 
νά θίξω. ’Αρχίζω μέ μιά θεμελιώδη διευκρίνιση: 
τή διευκρίνιση δτι ελάχιστα έως καθόλου ό δρος 
«λογοτεχνική θεωρία» καλύπτει, είτε συνεπάγε
ται, κριτήρια άξιολογικών κατατάξεων τών λο
γοτεχνικών έργων· κριτήρια πού, εφαρμοζόμενα, 
νά ξεχωρίζουν αμέσως τό αριστούργημα άπό τή 
μετριότητα, τό καλό άπό τό ασήμαντο, τό αιώνια 
άρεστό άπό τήν επιτυχία τής παροδικής μόδας. 
Σπανίως εξάλλου, μέσα σέ δλες τίς περιοχές τής 
τέχνης, όποιεσδήποτε «θεωρίες» θέλησαν νά χρε
ωθούν μέ τέτοιους ριζοσπαστικούς στόχους, ή νά 
διεκδικήσουν μιά τόσο οριστική καί απόλυτη ευ
θυκρισία. ’Ακόμη καί μέσα στόν πιό αισιόδοξο θε
τικισμό, ή στή θετικιστική αισιοδοξία πού πρυτά
νευε γύρω στό 1850-1860, δταν ό Τζών Ράσκιν, 
λόγου χάρη, ευαγγελιζόταν μιάν αρχιτεκτονική 
θεωρία βάσει τής οποίας «...θά  μπορούμε εύκο
λα νά άποφανθοϋμε κατά πόσον ένα κτίριο εί
ναι ωραίο ή εύγενές, δπως ακριβώς εφαρμόζον
τας τό νήμα τής στάθμης βλέπουμε αν είναι ή

δέν είναι κατακόρνφο...», άκόμη καί μέσα σ’ 
αυτόν τόν ύπερενθουσιώδη θετικισμό, τά αξιολο
γικά κριτήρια πού προτείνονταν άπό δώ κι άπό 
κεΐ δέν ήταν ποτέ τους ομοιόμορφα, συστηματικά 
καί χωρίς έσωτερικές αντιφάσεις.

Έ ν πάση περιπτώσει, οί λογοτεχνικές θεω
ρίες, ειδικότερα, ποτέ δέν έθεσαν ώς πρωταρχικό 
τους στόχο τέτοιους άξιολογικούς κανόνες, αι
σθητικά άξιώμάτα καί ίεραρχικές κλίμακες πού 
νά εξυψώνουν τό μοναδικό έργο καί νά καταδικά
ζουν τό ευτελές. Εκείνο πού κυρίως έκαναν καί 
κάνουν είναι νά ταξινομούν τά ποικίλα έργα άνά- 
λογα μέ τά θέματά τους ή τίς έπιδόσεις τών χα 
ρακτήρων πού εμφανίζονται σ’ αυτά- άνάλογα, ε
πίσης, μέ τούς αφηγηματικούς τους τρόπους ή 
τήν αλληλουχία, τίς αιτίες κάί τίς σκοπιμότητες 
τής δράσης τους.

Τέτοιες ταξινομήσεις, δπως πιθανόν νά γνωρί
ζετε, ύπάρχουν πολλές στή μακρά ιστορία τών 
λογοτεχνικών θεωριών· καί ποικίλλουν μεταξύ 
τους άνάλογα μέ τό ποιος καί πότε τίς είσηγεΐ- 
ται. Κάτι τέτοιο συμβαίνει λίγο-πολύ παντού. 
Στήν ιστορία τής άρχαιολογίας, επί παραδείγμα- 
τι, εάν συνέβαινε νά είστε μουσουλμάνοι αρχαιο
λόγοι θά είχατε ενδεχομένως τήν τάση νά ανα
γνωρίσετε στίς άναλογίες τής Μεγάλης Πυραμί
δας τή χρονολογία γέννησης τού Μωάμεθ· έάν 
πάλι ήσασταν προτεστάντες, τή χρονολογία τής 
Διαίτης τού ’Άουγκσμπουργκ! Παρομοίως καί 
μέ τήν ιστορία τών λογοτεχνικών θεωρήσεων:

"Αν είστε ό ’Αριστοτέλης, φερ’ εΐπεΐν, καί εν
νοείτε, κάπου τό 330 π .Χ ., νά καταγράψετε προ
σεκτικά δλες τίς τεχνικές μέ τίς όποιες τά ποιητι
κά έργα απευθύνονται στόν κόσμο, δπως καί τά 
έργα τής φύσης προσφέρονται στήν εμπειρική πα
ρατήρηση, αρχίζετε τότε νά ξεχωρίζετε διάφορα 
είδη: «κατά τά μέσα τής μιμήσεως, κατά τό άντι- 
κείμενον αυτής καί κατά τόν τρόπον τής μιμήσε
ως». ’Ά ν , απ’ τήν άλλη μεριά, είστε ό Ζάν Πώλ 
Σάρτρ στή Γαλλία τού 1960, καί δέν σάς ικανο
ποιούν καθόλου οί μαρξιστικές ταξινομήσεις πού 
αποδίδουν, πολύ γενικά, τό ρεαλιστικό ύφος τών 
Γάλλων συγγραφέων τού προηγούμενου αιώνα 
στίς κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις τών μικροαστι
κών στρωμάτων κατά τή Δεύτερη Αυτοκρατορία, 
καταλήγετε νά αφιερώσετε τρεις ογκωδέστατους 
τόμους μόνο στόν Φλωμπέρ, γιά νά δείξετε τούς 
πολλαπλούς ψυχολογικούς καί συγκυριακούς, ε
πιπλέον, έπικαθορισμούς πού κάνουν ένα παιδί νά 
γίνει συγγραφέας καί νά μεταποιήσει σέ πολύ 
συγκεκριμένα έργα τήν οίκου μεν ικότητα τών συν
θηκών μέσα στίς όποιες ζεΐ.

Έάν, άκόμη, συμβαίνει νά είστε ό Σεμπαστιά- 
νο Σέρλιο στή Βενετία τού 1537, δέν ένδιαφέρε- 
στε βέβαια γιά μιά πλήρη λογοτεχνική θεωρία, 
ταξινομείτε εντούτοις όλα τά σκηνικά δράματα 
τού καιρού σας άνάλογα μέ τά τοπία δπου λαμ
βάνει χώρα ή δράση τους καί άνάλογα μέ τόν
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τραγικό, κωμικό ή σατιρικό τους χαρακτήρα, γιά 
νά τυποποιήσετε αντίστοιχα καί τόν σκηνικό διά
κοσμο πού θά εξυπηρετεί· ενώ αν συμβαίνει νά εί
στε ό ’Έ ριχ ’Άουερμπαχ, άποτραβηγμένος στήν 
Κωνσταντινούπολη μεσοΰντος του τελευταίου 
πολέμου, απελπισμένοι άπό τήν πραγματικότητα 
του καιρού σας, άναλύετε, στήν «πραγματικότη
τα» δλης τής δυτικής λογοτεχνίας (άπό τόν 'Ό 
μηρο ως τή Βιρτζίνια Γούλφ), πώς τά γεγονότα 
πού περιγράφονται προβάλλουν συνολικές συλλή
ψεις τού κόσμου καί πώς συγκροτούν, κατά βά
θος, μέρη τής δομής ενός θεϊκού σχεδίου.

Κάπως έτσι ξεχωρίζετε τά λογοτεχνικά έργα 
κι αν είστε, ας πούμε, ό Γκέοργκ Λούκατς στό 
Βερολίνο τού 1920, καί άσχολεΐστε γενικότερα 
μέ τήν ιστορία καί τήν ταξική συνείδηση: είστε, 
τότε, έτοιμοι νά διακρίνετε τρεις κατηγορίες μυ
θιστορημάτων, άνάλογα μέ τό πόσο «στενή», 
«πλατιά» ή «ισορροπημένη» φαίνεται ή συνείδη
ση τού κεντρικού τους ηρώα, ώς πρός τήν πολυ- 
πλοκότητα, τήν πεζότητα ή τή συμβατικότητα, 
άντίστοιχα, τού γύρω άπ’ αύτόν κόσμου. ’Ά ν , 
τώρα, τίς διάφορες αυτές ασυμφωνίες συνειδήσε- 
ως καί κόσμου τίς ονομάσετε «τραγικές θεάσεις 
τού κόσμου» (visions tragiques du monde) κι άν 
επιδιώξετε νά σχηματίσετε ένα σύστημα παράλ
ληλων δομών, άπό τίς «θεάσεις» αυτές καί τά 
κείμενα πού τίς παρέχουν πρός τά ιδεολογικά 
ρεύματα κάποιων συγκεκριμένων περιόδων καί 
τίς κοινωνίες πού τά παρήγαγαν, έτσι ώστε οί α
νώτερες δομές νά έρμηνεύουν τίς κατώτερες καί 
οί κατώτερες νά καθιστούν κατανοήσιμες τίς ανώ
τερες, τότε είστε ό Λουσιέν Γκολντμάν στή Γαλ
λία τού 1959 καί παρουσιάζετε μιά κοινωνιολο- 
γία τού μυθιστορήματος στήν οποία συγκεράνυ- 
ται, ακριβώς, ό ένθερμος μαρξισμός μέ τόν δια
καή στρουκτουραλισμό σας.

Τέλος, άν είστε ό Άνατόλυ Λουνατσάρσκι, 
λαϊκός κομισάριος τής εκπαίδευσης στή μετεπα- 
ναστατική Ρωσία, οφείλετε, φαντάζομαι, νά α
ποδίδετε τή λογοτεχνική σπουδαιότητα τού 
Μαρσέλ Προύστ αποκλειστικά στήν ψυχολογική 
μελέτη τών προσωπικών αναμνήσεων, νά χαρα
κτηρίζετε μέγιστη επαναστατική φυσιογνωμία 
τής λογοτεχνίας τόν Ρομαίν Ρολλάν καί νά θέτε
τε ώς ύψιστο λογοτεχνικό κριτήριο τό τί βοηθεΐ 
καί τί βλάπτει τή νίκη τού προλεταριάτου· ενώ 
άν είστε ένας σύγχρονος Γάλλος σημειολόγος 
— ό Ρολάν Μπάρτ, ό Ζάκ Ντερριντά ή ή Τζού- 
λια Κρίστεβα—  αποφεύγετε έπιμελώς νά άνα- 
μείξετε λογοτεχνία καί κοινωνική σκοπιμότητα, 
άφοΰ προσπαθείτε τελικά νά συρρικνώσετε κάθε 
περίπτωση ομιλητή σέ ένα είδος φερέφωνου πού 
χρησιμοποιεί ή ίδια ή γλώσσα γιά νά εκφωνεί 
διαφόρους τύπους λογυδρίων: αφηγήσεις, σχό
λια, συλλογισμούς ή πρακτικές οδηγίες, μέσα 
στά όποια ή «λογοτεχνικότητα» δέν αποτελεί

παρά μιάν έπιμέρους παράμετρο.
Μέ δλες αυτές τίς αναφορές καί παρατηρήσεις 

δέν εννοώ καθόλου, βέβαια, νά χρεώσω μέ κά
ποιαν άπριορική άφερεγγυότητα τήν κάθε λογο
τεχνική κριτική ή θεωρία. Θέλω μόνο νά πώ δτι, 
σέ τελευταία ανάλυση, ή λογοτεχνική θεωρητική 
διερεύνηση προσπαθεί νά δώσει, άπό τήν πλευρά 
της, μιάν ουσιαστική απάντηση στό ερώτημα τού 
καρδινάλιου Ίππόλιτο ντ’ Έ στε πρός τόν Άριό- 
στο, δταν αυτός ό τελευταίος είχε παρουσιάσει τό 
έργο του Ό ρλάντο Φουριόζο, κάπου στίς αρχές 
τού 1500: «— Μά ποϋ πας χα ί βρίσκεις τόσες 
πολλές ιστορίες Λοντοβίχο;» είχε ρωτήσει, λένε, 
ό εντυπωσιασμένος καρδινάλιος τόν συγγραφέα. 
Καί δέν ήταν μόνο μιά πολύ άκριβή κολακεία ά
φοΰ, άπ’ δ,τι άναφέρεται, αυτή στάθηκε ή μόνη 
ανταμοιβή τού φτωχού Άριόστο· ήταν επίσης 
μιά πολύ ακριβής τοποθέτηση τού κεντρικού ζη
τήματος κάθε λογοτεχνικής θεωρίας: πώς, δηλα
δή, ξεκινά μιά αφήγηση; Πώς, οποιοσδήποτε 
συγγραφέας, καθισμένος άπέναντι στά άδεια χαρ
τιά του παίρνει νά τά γεμίζει γράφοντα; π .χ .:  

«Μεγαλοπρεπής καί παχουλός ό Μπάκ Μάλ- 
λιγκαν πρόβαλε ψηλά στά σκαλοπάτια κου
βαλώντας ένα πρασινισμένο άπό τή χρήση 
ήμισφαιρικό δοχείο, οπού άκουμποϋσαν σταυ
ρωτά ένα ζυράφι κι ένας καθρέφτης μ έ λαβή. 
Ό  γλυκός άέρας τοϋ πρωινού άνέμιζε απαλά 
τήν χωρίς κορδόνι, λυτή, κίτρινη ρόμπα 
του...» .

’Ή  πώς, κάποιος άλλος (δεύτερο παράδειγ
μα) γράφοντας:

«Μόλις πού άρχιζε νά άχνοφέγγει ό ουρανός 
όταν ό Ζύλ, ό μεγαλύτερος άπό τούς αδελ
φούς Νώντ, πρόβαλε στό κατάστρωμα τής 
μαούνας: πρώτα τό κεφάλι, έπειτα οί ώμοι 
του, κι έπειτα ολόκληρο τό άνασούμπαλο 
κορμί του...» .
’Ή  ακόμη (τρίτο παράδειγμα) πώς ξεκινά κάποια 

άφήγηση μέ τή δήλωση:
«Δέν θά προσπαθήσω, φυσικά, νά πώ πώς 
μ έ έξέπληξε τό γεγονός ότι ή παράξενη περί
πτωση τοϋ κ. Βάλντεμαρ έγινε θέμα συζητή
σεων. ’Αξιοπερίεργο θά ήταν τό αντίθετο. 
Παρά τήν επιθυμία όλων όσοι είχαν κά
ποιαν άνάμειξη νά κρατηθεί ή υπόθεση κρυ
φή γιά τήν ώρα ( . . . )  μ ιά  διαστρεβλωμένη 
καί μεγαλοποιημένη περιγραφή έφτασε ώς 
τόν πολύ κόσμο καί έδωσε λαβή γιά πολλές 
δυσάρεστες παρερμηνείες καί, φυσικά, γιά 
πολλήν δυσπιστία. ’Έτσι καθίσταται πλέον 
αναγκαίο νά σάς δώσω τά πραγματικά γεγο
νότα —  όπως τουλάχιστον τά κατανόησα 
εγώ ...» .
”Η πώς, επίσης εισαγωγικά, κάποιος (τέταρ

τος) συγγραφέας δηλώνει δτι:

Οί λογοτεχνικές 
θεωρίες ποτέ 
δέν έθεσαν ώς 
πρωταρχικό 
τους στόχο 
τέτοιους 
αξιολογικούς 
κανόνες, 
αισθητικά 
αξιώματα καί 
ίεραρχικές 
κλίμακες πού 
νά εξυψώνουν 
τό μοναδικό 
έργο καί νά 
καταδικάζουν τό 
εύτελές.
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«Τό έντονον ενδιαφέρον πού διήγειρε εις τό 
κοινόν ή "περίπτωση Σ τά ιλς” όπως ήτο τότε 
γνωστή, τώρα Εχει κάπως κοπάσει. Ούχ ήτ- 
τον, εν οιγει τον ότι κατέστη παγκοσμίως 
διαβόητος, μου έζητήθη ταυτοχρόνως υπό 
τοϋ φίλου μου Πουαρώ καί τής ιδίας τής οι
κογένειας νά γράψω εναν απολογισμόν τής 
όλης Ιστορίας. Αυτό, εύελπιστονμε, θά κα
τασιγάσει άποτελεσματικώς τάς έντονους δια
δόσεις πού ακόμη επιμένουν. "Οθεν θά εκθέ
σω εν συντομία τάς περιστάσεις αί όποΐαι 
ώδήγησαν εις τό νά εύρεθώ συνδεδεμένος μέ  
την νπόθεσιν».

Θά έχετε σίγουρα άντιληφθεί, από τίς αναφο
ρές στά δύο τελευταία παραδείγματα, ότι συγ
γραφείς τους είναι, αντίστοιχα, ό Ε.Α. Πόε στό 
The Facts in the Case of Mr. Valdemar καί ή A. 
Κρίστι στό The Mysterious Affair at Styles. Θά έ- 
βαζε όμως σε δοκιμασία τή μνήμη, είτε την κρίση 
σας, τό νά βρείτε ποιό από τά δύο άρχικά απο
σπάσματα είναι οί πρώτες αράδες από τόν Όδυσ- 
σέα του Τζ. Τζόυς, καί ποιό από τό Ό  Μαιγκρέ 
καί τό ακέφαλο πτώμα του Ζ. Σιμενόν. Πώς θά 
καταφέρναμε άραγε, σάν απλοί αναγνώστες, νά 
άνιχνεύσουμε τό που πάει καί βρίσκει τίς φράσεις 
ή τίς ιστορίες του ό Τζόυς καί που ό Σιμενόν; 
Που ό Πόε καί που ή Κρίστι; ('Όταν μάλιστα 
τά αποσπάσματα έχουν σημαντικές ομοιότητες, 
γιά τίς όποιες έξάλλου καί τά διάλεξα σάν παρα
δείγματα). Θά πείτε βέβαια πώς αν τό παρά
δειγμα γραφής δέν ήταν τόσο σύντομο, αλλά ε
κτενέστερο, κανείς, πραγματικά κανείς δέν θά

κινδύνευε νά αγνοεί γιά πολύ τό κατά πόσον πρό
σωπα, τόποι καί διαδραματιζόμενα γεγονότα 
προέρχονται άπό τήν πένα ενός συγγραφέα όπως 
ό Λώρενς Ντάρρελ, φερ’ είπεΐν, ή-ενός συγγρα
φέα αστυνομικών περιπετειών όπως ό ’Έντ. Μάκ 
Μπέην. 'Ωστόσο, καί ό συγγραφέας του ’Α λε
ξανδρινόν Κουαρτέτου όπως καί ό δημιουργός 
τής σειράς περιπετειών μέ φόντο τό 87ο ’Αστυνο
μικό Τμήμα τής Νέας Ύόρκης σημειώνουν στίς 
προμετωπίδες τών βιβλίων τους ότι:

«Τά πρόσωπα καί τά γεγονότα πού άναφέ- 
ρονται εδώ είναι φανταστικά· μόνον ή πόλη 
είναι άληθινή».

Παραμένει λοιπόν τόσο δύσκολο, μέ τόσες θεω
ρίες (γιά ορισμένες άπό τίς όποιες προσπάθησα 
μόλις νά σάς δώσω κάποιες ενδεικτικές ιδέες), τό 
νά τεκμηριώσουμε μιά διαφορά εμπειρικά ολοφά
νερη στόν κάθε άναγνώστη; Τό ερώτημα αυτό, 
μαζί μέ όλα τά προηγούμενα, οδηγεί σέ μιά μερι
κή, τουλάχιστον, συνάρτηση του πρώτου ζητή
ματος — γιά τήν κριτική τής λογοτεχνίας—  άπό 
τό δεύτερο:

Ζήτημα 2ον: Γιά τις διαφορές σοβαρής/ 
έλαφράς λογοτεχνίας

Ή  λογοτεχνική κριτική καί θεωρία, όπως είπα 
καί πρίν, δέν κάνει αξιολογήσεις. Καταγράφει 
συγγένειες καί συνάφειες, άνιχνεύει ουσιαστικά 
καί μεθοδικά τό άπό που άρύονται τίς πλοκές ή 
τό ΰφος τους τά διάφορα λογοτεχνικά ε’ιδη, ρεύ
ματα καί συγκεκριμένα έργα. Μιά τέτοια σειρά 
ανιχνεύσεων μάς επιτρέπει, εντούτοις, νά διαχω
ρίσουμε τίς πιό «γαλαζοαίματες» τρόπον τινά 
συγγένειες άπό τίς πληβειακές —  τήν εΰγενή έ- 
ραλδική, αν προτιμάτε, άπό τόν φιλόπτωχο ερα
νισμό. Μ ’ άλλα λόγια, εκείνο τό που όπου πάνε 
καί βρίσκουν τίς ιστορίες τους ό Μπαλζάκ ή ό 
Τόμας Μάν, ό ’Άλντους Χάξλεϋ ή ό Τζώρτζ 
’Ό ργουελ, όσο πιό πολύ διαφέρει άπό τό που ό
που πάνε καί βρίσκουν τίς ιστορίες τους ό ’Έντ- 
γκαρ Ούάλας ή ό Ίάν Φλέμινγκ, ό ’Ισαάκ Άσί- 
μοφ ή ό ’Άρθουρ Κλάρκ, τόσο μεγαλύτερη κάνει 
καί τή διαφορά μεταξύ Μάν καί Φλέμινγκ, ’Ό ρ 
γουελ καί Άσίμοφ καί ουτω καθεξής.

Ποιό λέτε νά είναι, λοιπόν, αύτό τό κρίσιμο 
«που»; Ή  πραγματικότητα; Ναί, άλλά τόσο γε
νικά πού δέν σημαίνει σχεδόν τίποτα. Ή  παρελ- 
θούσα ή ή μελλοντική ιστορία τής άνθρωπότητας; 
’Ίσως, άλλά τόσο σποραδικά πού άφήνει πάρα 
πολλά κενά. Ή  φαντασία; Πιθανώς, άλλά αύτό 
μάς δεσμεύει σέ πολύ προσωπικές ερμηνείες, α
νάλογα μέ τήν ειδική περίπτωση κάθε συγκεκρι
μένου συγγραφέα... Γιά νά μήν παρατείνω πε
ρισσότερο τό σασπένς, τήν εναγώνια προσδοκία

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 70



τά «έλαφρά» αναγνώσματα

μιας απάντησης, λέω άμέσως ότι, κατά κύριο 
λόγο, τό κρίσμο αυτό «που» δέν είναι άλλο άπό 
τήν ίδια τή λογοτεχνία: κανείς συγγραφέας δέν 
μιλάει άπευθείας γιά δ,τι βλέπει, προβλέπει, θυ
μάται ή φαντάζεται πώς συμβαίνει γύρω του- ό- 
πως κανείς ζωγράφος, επίσης, δέν άποτυπώνει 
φωτογραφικά τόν κόσμο άπέναντί του. Καί ή πιό 
ρεαλιστική τέχνη χρωστάει πάντα, σέ ιδέες, συλ
λήψεις, θέματα καί ΰφος, στά έργα πού έχουν 
προηγηθεΐ στήν περιοχή της.

Γιά παράδειγμα: Ή  Σαλαμπώ  του Φλω- 
μπέρ γράφεται σέ ήθελημένη άντίθεση μέ δλες τίς 
εκδοτικές περιπέτειες πού είχε λίγο πρίν ή Μ α
ντάμ Μποβαρύ καί σέ σχέση μέ τό Μυθιστόρη
μα της Μούμιας, του Θεόφιλου Γκωτιέ- ή ’Α ν 
θρώπινη Κωμωδία του Μπαλζάκ έχει σίγουρα 
τίς ρίζες της τόσο στή Θεία Κωμωδία του Ντάν- 
τε, δσο καί στά πρόσωπα των προηγούμενων έρ
γων τού ίδιου του Μπαλζάκ, καί ιδίως του 
Πατέρα-Γκοριό. Ακόμη, πίσω άπό τούς ήρωες 
των μυθιστορημάτων του Τζάκ Λόντον δέν βρί
σκονται μόνο οι γνωριμίες των άπειράριθμων θα
λασσινών ταξιδιών του άλλά, περισσότερο, οί ή
ρωες του Κίπλινγκ (άπ’ τούς Καπετάνιους του 
θάρρους), του Μίλτον (άπ’ τόν Άπολεσθέντα  
Παράδεισο) καί φυσικά του Χέρμαν Μέλβιλ (ά
πό τόν Μόμπυ Ν τίκ ).

Δέν υπάρχει λόγος νά σάς κουράσω παραπά
νω, εδραιώνοντας μέ άλλεπάλληλα παραδείγμα
τα έναν μάλλον κοινό τόπο: δτι στίς πηγές τών 
βιβλίων βρίσκονται πάλι βιβλία. 'Ό λο τό ζήτη
μα είναι μέσα άπό τί λογής άμωμες ή ήδυπαθεΐς 
περιπτύξεις, περιεσκεμμένες ευγονίες ή τερατώ
δεις διασταυρώσεις, γεννιούνται τά μέν άπό τά 
δέ. Καί νομίζω δτι δλες οί διαφορές μεταξύ τής 
λεγάμενης «σοβαρής» καί τής λεγάμενης «έλα- 
φράς» λογοτεχνίας ξεκινούν, άκριβώς, άπό αυτά 
τά διαφορετικά συστήματα παραγωγής τών ιστο
ριών τους.

Μέ μιάν έννοια, κάθε λογοτεχνικό έργο είναι 
ένα ιδιαίτερο παλίμψηστο: στά τυπικά παλίμψη
στα, τών μοναστηριακών παπύρων καί περγαμη
νών, λίγο νά έξυνε κανείς τόν αυστηρό χριστιανό 
"Αγιο ή τό ιερό κείμενο έφτανε γιά νά ξεπηδήσει 
ό προκλητικός φαύνος, ό σκωπτικός ίαμβος ή κά
ποια μούσα παιδική. Τά μεγάλα λογοτεχνικά έρ
γα είναι τέτοια παλίμψηστα καί μάλιστα άκόμη 
πιό «πολυστρωματικά»: πίσω άπό τό Finnegans 
Wake, τά ”Ασματα του Μαλντορόρ, τή Ναυτία, 
τήν Ποιμενική Συμφωνία  ή άλλα, μπορεί κα
νείς, σχεδόν άνεξάντλητα, νά ξεχωρίζει: προσδιο
ρισμούς τού άνθρώπινου είναι καί άντιλήψεις γιά 
τή ζωή ή τήν τέχνη· αισθητικές τής συμπεριφοράς 
ή τής γλώσσας, καί διαρκείς άναλογίες άνάμεσα 
σέ παλιμφυή ή καινοφανή οικουμενικά θέματα 
καί τήν «έρζάτς» οικουμένη πού είναι τό ίδιο τό 
λογοτεχνικό έργο.

Μ ’ άλλα λόγια, ή ιδιαιτερότητα τών έργων 
τής λεγάμενης «σοβαρής» λογοτεχνίας έγκειται 
στό δτι αυτά άναρωτιοΰνται κάθε φορά άπό τήν 
άρχή γιά τόν κόσμο καί τή λογοτεχνία καί εν
νοούν (άσχετα μέ τό πόσο εύστοχα ή άπειρότε- 
χνα τό καταφέρνουν) νά ξαναφτιάξουν καί τόν κό
σμο καί τή λογοτεχνία, κουβαλώντας άνάμεσα 
στίς γραμμές τους, συμπυκνωμένο, δ,τι ξεπερ
νούν ή άγωνίζονται νά ξεπεράσουν εξ ού καί ή 
μεταφορική εικόνα τού παλίμψηστου.

’Αντίθετα, άν υπάρχει κάτι πού μπορούμε νά 
χαρακτηρίσουμε «Παραλογοτεχνία» ή «έλαφρά», 
εν γένει, άναγνώσματα, αυτό επικεντρώνει τή δι
κή του ιδιαιτερότητα στό δτι παίρνει πάντα ώς 
δεδομένο τόν κόσμο καί τή λογοτεχνία, καί ιδίως 
τό ίδιο του τό παρελθόν- οπότε τά δικά του έργα 
μοιάζουν νά προκύπτουν μέ συνεχείς άπειροελά- 
χιστες μικρομετατοπίσεις πάνω σέ σταθερούς, 
προϋπάρχοντες, άξονες: κάτι δπως μέ τίς πολλα
πλές άντανακλάσεις τών μικροαντικειμένων άπό 
τά σταθερά κάτοπτρα ενός καλειδοσκοπίου, δπου 
ή παραμικρή κίνηση άρκεί, πράγματι, γιά νά άλ- 
λάζει άδιάκοπα τήν εικόνα πού παρουσιάζουν οί 
τέσσερις ή έξι, συνήθως, συμμετρικοί τομείς.

Αυτό τό «καλειδοσκοπικό» παιχνίδι είναι, 
πρώτα καί πάνω άπ’ δλα, ή παραλογοτεχνία —  
παιχνίδι τό οποίο, πρός Θεού, μή φανταστείτε ό
τι είναι εύκολο πάντα ή άπλό: μερικές φορές ή έ- 
φαρμογή ή ή έπανάληψη μιας συνταγής μπορεί 
νά πετύχει τόσο εξαιρετικά καί ιδιότυπα αποτελέ
σματα πού νά δημιουργήσει ένα νέο «έδεσμα»· δ
πως κι άνάποδα, τό προϊόν μιας άνανεωτικής οι
κουμενικής επιδίωξης μπορεί νά παραμείνει ή
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χωρίς πρωτοτυπία, πτωχευμένη, έπανάληψη ε
κείνου πού ζητά νά ξεπεράσει. Kt αυτό καθιστά 
έκ νέου, όπως αντιλαμβάνεστε, μάλλον ρευστά 
τά όρια μεταξύ σοβαρής καί έλαφράς λογοτε
χνίας. 'Ωστόσο, οί μεταφορικές εικόνες του πα- 
λιμψήστου καί τοΰ καλειδοσκοπίου ελπίζω νά 
δείχνουν τή βασική μεταξύ τους διάσταση.

Ή  κατάστρωση τής ίντριγκας, ή διάπραξη κά
ποιου κακού, ό θετικός ήρωας καί ή παρέμβασή 
του, καί ή επαναφορά τοΰ κόσμου στήν άρχική 
του τάξη, μέ τήν πάταξη καί παραδειγματική τι
μωρία τοΰ ενόχου, είναι σταθερότατοι άξονες, 
γύρω άπό τούς οποίους έχουν οργανωθεί εκατομ
μύρια ώς τώρα, περισσότερο ή λιγότερο ελαφρές, 
άφηγήσεις. Πρόσωπα, πλαίσια, μέσα διάπραξης 
τοΰ εγκλήματος καί όργανα τιμωρίας του μπορεί 
νά διαφέρουν ή καί νά ταυτίζονται, άνάλογα μέ 
τούς συγγραφείς καί τίς εποχές, άνεξάρτητα μά
λιστα, μερικές φορές, άπό τίς λοιπές σχέσεις 
έλαφράς-σοβαρής λογοτεχνίας: ό διαμελισμός, 
λόγου χάρη, κάποιου ενόχου κάτω άπό τίς ρόδες 
ενός τρένου, δέν είναι κάτι πού συναντιέται μόνο 
σέ μιάν άπό τίς περιπέτειες τοΰ επιθεωρητή 
Μαιγκρέ, άλλη μιά στόν Τζάκ Χίγγινς ή στήν 
Πατρίτσια Χάισμιθ, καθώς καί σέ μιάν άποστολή 
τοΰ SAS στήν ’Αφρική. Αυτή ή κατάληξη, πού 
έρχεται ώς άποτέλεσμα τής δράσης τοΰ θετικού 
ηρώα, είτε ώς ένα είδος παρεμβολής κάποιου 
Deus ex machina (ενός κυριολεκτικά άπό μηχα
νής, ή άπό άτμομηχανής, θεοΰ), υπάρχει, ίδια, 
καί στό Ντόμπν καί Υιός τοΰ Καρόλου Ντίκενς, 
όπου ένας επίδοξος διαφθορέας κυνηγημένος άπό 
τόν σύζυγο τοΰ υποψήφιου θύματός του παρασύ- 
ρεται άπό κάποιο τρένο καί «τά άκρωτηριασμένα 
κομμάτια του» τινάζονται στόν άέρα· υπάρχει ε
πίσης στόν Πρωθυπουργό τοΰ ’Άντονυ Τρόλ- 
λοπ, όπου ένας τυχοδιώκτης όνόματι Φερντινά- 
ντο Λόπεθ, ό όποιος έχει καταστρέφει τήν κόρη 
μιας καλής οικογένειας, ρίχνεται κάτω άπό μιάν 
αμαξοστοιχία, στήν Τενουέι Τζάνκσιον, καί τά 
«ματωμένα κομμάτια τοΰ κορμιού του» σκορπί
ζονται ένθεν καί ένθεν τής γραμμής· καί όλοι θά 
έχετε υπόψη, φαντάζομαι, έναν άντίστοιχο θάνα
το, τοΰ «συρμού», πού είναι τό τέλος τής "Αννας 
Καρένινα.

'Ωστόσο, εκείνο πού οριστικά ξεχωρίζει τόν 
Τολστόι, τόν Τρόλλοπ ή τόν Ντίκενς, κι άκόμα: 
τόν Θάκερυ, τόν Αύγουστο Χέιρ, τήν κυρία Μαί- 
ρη Μάρθα Σέργουντ ή τή δεσποινίδα Τζαίην ”Ω- 
στιν καί τόσους άλλους, άπό τόν Κόναν Ντόυλ 
καί τήν ’Άγκαθα Κρίστι, τόν Τζών ΜακΝτό- 
ναλντ καί τόν Ντάνκαν Κάιλ, τόν Μίκυ Σπιλέην 
καί τόν Ζεράρ ντέ Βιλιέ (όλους περισσότερο ή λι
γότερο γνωστούς συγγραφείς πλήθους άστυνομι- 
κών ή κατασκοπευτικών περιπετειών), έκεΐνο 
πού οριστικά ξεχωρίζει τούς μέν άπό τούς δέ, εί
ναι ότι αυτοί οί τελευταίοι φαίνεται νά γράφουν 
τό ίδιο βιβλίο, τήν ίδια περιπέτεια, άλλεπάλλη-

λες φορές, επαναλαμβάνοντας τόν πρώτο προσω
πικό τους θρίαμβο, ή εκείνον κάποιου συναδέλ
φου τους, ξανά καί ξανά, μέ μικρές «καλειδοσκο
πικές» κινήσεις. Σ ’ αυτούς τούς τελευταίους είναι 
άπολύτως προβλέψιμη ή τιμωρία τοΰ κακού καί 
ή τελική, δοξαστική, δοκιμασία τοΰ θετικού 
ηρώα- καί εντούτοις σ’ αυτούς, άκόμη περισσότε
ρο, τό ενδιαφέρον τοΰ άναγνώστη κορυφώνεται ε
νόσω πλησιάζει τό άπολύτως προεξοφλημένο τέ
λος.

Σ ’ αυτούς κατεξοχήν όλη ή άφήγηση μπορεί 
νά συμπυκνωθεί σέ οκτώ ώς δέκα, τό πολύ, τυπι
κούς καί άπαράλλακτους «βηματισμούς»: 1) 
Διαπράττεται ή «υβρις» —  μ’ έναν μυστηριώδη 
φόνο, συνήθως, ή τήν κλοπή κάποιων πολύτιμων 
εγγράφων. 2) Εμφανίζεται ό θετικός ήρωας κι 
άπό κάποιες οξυδερκείς παρατηρήσεις ή τίς άνα- 
φορές σέ προηγούμενες έπιτυχίες του ό άναγνώ- 
στης τοΰ άναγνωρίζει άμέσως ότι μπορεί νά άνα- 
λάβει τή δίωξη τοΰ κακού. 3) Ό  ήρωας άποκτά 
βοηθό ή σύμμαχο άπό τό ίδιο τό περιβάλλον τής 
ίντριγκας. 4) Ό  ήρωας δημιουργεί μιά σχέση μέ 
τόν σύμμαχό του τέτοια πού νά τόν εμπλέκει καί 
συναισθηματικά στήν κύρια δοκιμασία του. 5) Ό  
ήρωας διακυβεύει όχι μόνο τή ζωή του άλλα καί 
κάποιο άγαπημένο ή σεβαστό του πρόσωπο στήν 
όλη υπόθεση. 6) Διάφορα άλλα εγκλήματα δια- 
πράττονται γιά νά φέρουν σέ πέρας ό,τι επιδίωκε 
τό άρχικό κακό. 7) Τά επιπλέον εγκλήματα με- 
τατρέπονται σέ ενδείξεις ή εύκαιρίες πού κάνουν 
τόν ήρωα νά οδηγηθεί στήν εξήγηση τοΰ μυστη
ρίου καί τήν οριστική του σύγκρουση μέ τόν ή 
τούς ενόχους. 8) Λαμβάνει χώρα ή οριστική άνα- 
μέτρηση μέ τούς ενόχους ή ή παγίδευσή τους. 9) 
’Αποκάλυψη καί τιμωρία, καί επαναφορά τοΰ κό
σμου στήν άρχική του κατάσταση. 10) Επιβρά
βευση τοΰ ήρωα, καί μαζί κάποια έλάσσονος ση
μασίας δοκιμασία του, έτσι πού ή δόξα του, άπό 
τήν κυρίως δοκιμασία, νά φτάσει πλέον στόν κο- 
λοφώνα της.

Ό  ήρωας μπορεί νά λέγεται Σέρλοκ Χόλμς ή 
Ηρακλής Πουαρώ, Φίλιπ Μάρλοου ή Λιού 
’Άρτσερ, Τζέημς Μπόντ ή καί Τζώρτζ Σμάιλυ, 
οί δέκα αυτοί «βηματισμοί» στήν άνάπτυξη κάθε 
περιπέτειας, χονδρικά ή πολύ χονδρικά έστω, 
παραμένουν. Καί τά σχετικά έργα πληθαίνουν ο
λοένα, σέ μιά συνεχή καί άκόρεστη, άπ’ όσο φαί
νεται, περίσσεια, μέ παραλλαγές επί παραλλα
γών καί έπιγόνους επί επιγόνων. Έδώ καί έναν 
αιώνα, όλοι αύτοί οί ήρωες καί τά κατορθώματα 
τους γνωρίζουν εκδόσεις καί έπανεκδόσεις, μετα
φράσεις καί κινηματογραφικές προσαρμογές, καί 
μοιάζουν νά διαβάζονται άφειδώς άπό άνθρώπους 
κάθε ηλικίας καί κάθε κοινωνικής προέλευσης, 
κατακτώντας μιά διαρκώς κορυφούμενη έπιτυ-
Χία·

Τό νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε, τώ ρα ,__
μιάν εξήγηση σ’ αυτόν τόν παραλογοτεχνικό πα
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κτωλό καί στήν πάνδημο επιτυχία του, μάς φέρ
νει στό τρίτο καί τελευταίο ζήτημα αύτής τής ο
μιλίας. Εξηγώντας δε αυτή τήν επιτυχία θά έ
χουμε επιπλέον τήν ευκαιρία νά διαπιστώσουμε 
καί τίς οποίες συνέπειες, επιπτώσεις ή απόρροιες 
των ελαφρών άναγνωσμάτων μπορεί πράγματι 
νά χαρακτηρίσουμε «βαριές», ολοκληρώνοντας 
τήν ανάπτυξη τών τριών ζητημάτων συνολικά σέ 
δ,τι απ’ αρχής εξήγγειλε ό γενικός τίτλος.

Ζήτημα 3ον: Ή  σύγχρονη αστική ζωή γιά 
τήν επιτυχία τών ελαφρών άναγνωσμάτων

Είπα, στό πρώτο άπό τά τρία ζητήματα, δτι οί 
διάφορες λογοτεχνικές θεωρίες ισχυρίζονται πολ
λά καί ποικίλα περί τοΰ λογοτεχνικού φαινομέ
νου, δέν αξιολογούν δμως τά ’ίδια τά έργα, προ- 
τείνοντας τί αριστουργήματα νά διαβάζουμε καί 
τί βαναυσουργήματα νά αποφεύγουμε· έντούτοις, 
εξήγησα στό δεύτερο ζήτημα, τό κατά πόσον ένα 
έργο δομείται αναθεωρώντας καί επανεξετάζον
τας δλη τή λογοτεχνική πράξη, ή κατά πόσον δο
μείται σάν μικρή παραλλαγή κάποιου άλλου, ε
φαρμόζοντας μιά συνταγή, είναι δύο σχηματικοί 
άξονες πού επιτρέπουν τή διάκριση τών πιό «σο
βαρών» άπό τά πιό «έλαφρά» αναγνώσματα. 
Τρίτο ζήτημα τώρα, άλληλένδετο μέ τά δύο 
προηγούμενα, είναι τό τί μπορούμε νά πούμε, 
πώς νά εξηγήσουμε καί νά χαρακτηρίσουμε τήν 
άνευ προηγουμένου επιτυχία καί διάδοση αύτής 
τής έλαφράς λογοτεχνίας —  τής λογοτεχνίας 
τών συνεχών επαναλήψεων καί τών πανομοιότυ
πων παιχνιδιών μέ τόν ίδιο κώδικα.

Μιά μάλλον πρόχειρη, κατά τή γνώμη μου, 
τοποθέτηση αυτού τού ζητήματος, καί άρα μιά 
εύκολη απάντηση, θά μπορούσε νά έγκειται στήν 
καταμέτρηση τών πιό σημαντικών δειγμάτων αύ
τής τής λογοτεχνίας· μέ άλλα λόγια, στήν εξήγη
ση τής επιτυχίας της μέσα άπό τήν αξιολόγηση ο
ρισμένων πολύ συγκεκριμένων έργων, καί τή θε
ώρησή τους ώς μεγάλων στιγμών μιας λαϊκής 
λογοτεχνίας εν γένει: μιας λαϊκής λογοτεχνίας 
πού ξεκινά, ίσως, άπό τίς υμνητικές μπαλάντες 
γιά τόν Ρομπέν τών Δασών ή τή νοσηρή γοητεία 
παραμυθιών μέ στυγερά εγκλήματα ή νεκροζών- 
τανους καί, μέσα άπό τίς περιπέτειες τής τυπο
γραφίας καί τής μαζικής μόρφωσης, φτάνει ώς τά 
έκατομμύρια αντίτυπα πού πουλά ό Κόναν 
Ντόυλ, ή ’Άγκαθα Κρίστι, ό Τζίλμπερτ Τσέ- 
στερτον, ό Λέν Ντέιτον ή ό Τζών Λέ Καρρέ.

’Αλλά αυτό δέν θά εξηγούσε τό πώς επιβιώνει 
καί άναπαράγεται συνεχώς, γύρω άπό τίς κά
ποιες ξεχωριστές περιπτώσεις συγγραφέων ελα
φρών άναγνωσμάτων, ένα πλήθος μέσων έργων. 
’Έργων πού δέν είναι παρά τυπικές εφαρμογές 
τών σταθερών μοντέλων, μιμήσεις μέ μέτρια ή 
καθόλου έμπνευση, καί έργων γενικά, δπου κα

μιά ξεχωριστή άξια δέν φαίνεται γιά νά έξηγήσει 
τήν επιτυχία τους, άλλά μόνον ή επιτυχία τους 
παρακινεί στό νά άναζητήσει κανείς έν τέλει, σ’ 
αυτά, κάποιαν άξια.

Πάρτε γιά παράδειγμα τόν Ρόμπερτ Λάντλαμ 
ή τόν Γουίλμπουρ Σμίθ, τόν Ντάνκαν Κάυλ ή 
τόν Ντέσμοντ Μπάγκλεϋ, τόν Ντάν Νταστιέ, 
τόν Ζάν Μπρύς, τόν Ντόναλντ Χάμιλτον ή τόν 
’Άλιστερ Μακλήν... Σέ δλες τίς περιπέτειες πού 
έχουν γράψει, καί σάς βεβαιώ δέν είναι καθόλου 
λίγες, άπαρεγκλίτως επανέρχεται τό θέμα τοΰ 
άνθρώπου μέ ιδιαίτερες ικανότητες, ό όποιος πα
γιδεύεται άνάμεσα σέ κάποια πατριωτικά καί κά
ποια προσωπικά αισθήματα: οί ’Αμερικανοί, 
σχεδόν πάντα, διεκδικοΰν πολύτιμα στρατιωτικά 
μυστικά- οί Ρώσοι, σχεδόν πάντα, δταν δέν πρό
κειται γιά κάποιους Νεοναζί, κρατούν δμηρο τήν 
τέως σύζυγο, μνηστή ή μέλλουσα σύζυγο τού η
ρώα, καί ό ήρωας έχει νά καταφέρει καί τά στρα
τιωτικά μυστικά νά σώσει, υπέρ τού λεγάμενου ε
λευθέρου κόσμου, καί τήν άγαπημένη του νά γλι
τώσει επίσης, άφήνοντας έν τέλει τούς Ρώσους, 
δπως καί τόν δράκο τών παραμυθιών, χωρίς 
πριγκιποπούλα καί στρατιωτικά άτού —  μόνο μέ 
τήν «κακοσμία» τού στόματος (!).

Τό δλο ζήτημα τίθεται λοιπόν ώς εξής: τί μπο
ρεί νά κάνει αυτές τίς σχεδόν θανάσιμα πληκτικές 
επαναλήψεις τής ίδιας πλοκής νά παραμένουν τό
σο θελκτικές; Τουτέστιν νά γνωρίζουν ένα μονα
δικό μπερεκέτι; 'Όταν πρωτοεμφανίζεται ή καί 
σήμερα ίσχύουσα λογοτεχνία τών άστυνομικών 
μυστηρίων καί περιπετειών, κάπου στό τέλος τού 
προηγούμενου αιώνα καί στό άπόγειο τής βιομη
χανικής επανάστασης, τό άστικό σαλόνι καί ή ά- 
στική ζωή μαζί φαίνεται νά προσεγγίζουν τίς κο
ρυφώσεις μιας περίπου άψεγάδιαστης κομψότη
τας: πίνακες, κουρτίνες, θεατρικά βελούδα, προ
στατευτικά καλύμματα, έπιπλα μέ ελκυστικά ο
νόματα καί εκατοντάδες στολίδια έγκιβωτισμένα 
σέ ράφια δημιουργούν έναν διάκοσμο μαυσω
λείου, δπου τά ίχνη τής ίδιας τής ζωής τού ιδιο
κτήτη εξαφανίζονται κάτω άπό τόν φόρτο τής έκ
θεσης δλων τών επίγειων άποκτημάτων του. Αυ
τό είναι καί τό τέλειο σκηνικό δπου θά δράσει ό 
κάθε δαιμόνιος ντετέκτιβ, άναζητώντας, άκρι- 
βώς, χαμένα ή μισοχαμένα ίχνη άνθρώπινης 
παρουσίας· ενώ έξω άπό τό άστικό σαλόνι, στίς 
πρώτες μεγάλης κλίμακας πολεοδομικές άναμορ- 
φώσεις, κι άνάμεσα στίς κλαγγές τών ορμητικών 
μετρό ή τών ιππήλατων οχημάτων στό λιθό
στρωτο, σαγηνευτικά άπειλητικός θά άρχίσει νά 
κινείται ό Ροκαμβόλ τού Πονσόν ντύ Τερράιγ, ό 
Φαντομά τών Σουβέστρ καί Ά λλέν, ή κάποια 
άλλη φυσιογνωμία τοΰ όργανωμένου εγκλήμα
τος.

Στήν εποχή μας, έπειτα άπό δύο παγκόσμιους 
πολέμους καί πολύ περισσότερα άποτυχημένα 
καί ταραχώδη επαναστατικά κινήματα, τό μικρό-

Κι αυτή ή 
«λογοτεχνία» 
πιά, τής σιωπής 
καί τής
άσημαντότητας, 
μένει νά 5ναι σ τ ’ 
αλήθεια ή πιό 
ταιριαστή γιά 
όσες κοινωνίες 
αντιμετωπίζουν 
τήν εξουσία μέ 
σιωπή καί 
οικοδομούν τή 
συνοχή τους 
στήν
άσημαντότητα.
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Πέτρος Μαρτινίδης

Καί ή π ιό 
ρεαλιστική 

τέχνη χρωστάει 
πάντα σε ιδέες, 

συλλήψεις, 
θέματα καί 

ύφος, στά έργα 
πού έχουν 

προηγηθεϊ στήν 
περιοχή της.

αστικό διαμέρισμα έχει επίσης φτάσει σε μιά κα
τάσταση άνάλογης ολοκλήρωσης: γλαστρόπλη- 
κτο καί ταπητοστόλιστο, συνήθως, πλαστά άρω- 
ματισμένο καί επιδεικτικά βιβλιόφιλο, εξοπλι
σμένο μέ τηλεόραση καί βίντεο προστατευμένα α
πό τή σκόνη σέ ειδικά καλύμματα, γίνεται ένα λι
γότερο μεγαλοπρεπές μαυσωλείο, ενώ έξω ή 
μοντέρνα μητρόπολη ξαναγίνεται άπειλητική, ό
χι τόσο έξαιτίας των τεχνολογικών νεοτερισμών, 
μέ τούς οποίους οί άνθρωποι εξοικειώνονται διαρ
κώς, δσο έξαιτίας τών άγνωστων κέντρων άπο- 
φάσεων πού τήν άναδιαμορφώνουν ή τήν επεκτεί
νουν, γκρεμίζοντας, ξαναχτίζοντας, εξωραΐζον
τας αλλά καί διατηρώντας μόνιμη μιά χαοτική α
νασφάλεια.

’Έτσι, γιά τόν βικτωριανό άστό ή γιά τόν σύγ
χρονο μικροαστό, ό όρθολογιστής δσο καί ό 
σκληροτράχηλος ντετέκτιβ πού ψάχνει Ιχνη, ό ι
κανός πράκτωρ δσο καί ό προικισμένος έπιστή- 
μών πού προσπαθεί νά πετύχει μιάν ισορροπία α
νάμεσα σέ προσωπικά αισθήματα καί παιχνίδια 
σκοτεινών ή διαφώτιστων δυνάμεων καί ύπερδυ- 
νάμεων, ξανά καί ξανά, σέ άπειρες μικροπαραλ- 
λαγές καί έπαναλήψεις, ανάγονται στήν παρήγο- 
ρη εκείνη αρωγή ή όποια ρυθμίζει τό χαοτικό διά 
του τακτικού- στήν άγχολυτική εκείνη βεβαιότη
τα πού επαναφέρει τό άγνωστο στά καλούπια τού 
γνωστού. Μέ ιδιοφυείς διαλογισμούς ή μέ γρον- 
θοκοπήματα ό ντετέκτιβ πάντα λύνει τό μυστή
ριο, μέ ριψοκίνδυνα τολμήματα ή τεχνάσματα ό 
μυστικός πράκτωρ πάντα κερδίζει τή μάχη του, 
κι αν αυτή ή συστηματική επανάληψη ¿εν είναι 
«μητέρα» κάποιας σοφής μαθήσεως, σίγουρα 
πάντως είναι σταθερή καί παρήγορη σάν μητέ- 
θα·

Φαίνεται δτι γιά νά προσανατολιζόμαστε καί 
νά κρίνουμε μέσα στή ζωή μάς χρειάζονται άνυ- 
περθέτως κάποιες ξεκαθαρισμένες διαζευκτικές 
κατηγορίες: Σωστό/λάθος, ώραΐο/άσχημο, αρε
τή/κακία, πίστη/προδοσία καί οΰτω καθεξής... 
’Έτσι, βέβαια, χάνουμε τή ζωή πού, πιό διαλε
κτική καί πιό πολυσήμαντη άπό τή σκέψη, δέν 
χωρά ολόκληρη σ’ αυτές τίς κατηγορίες. Γιά νά 
γευθούμε πάλι τή ζωή, στίς άντινομίες καί τίς λο
γικές ύπερβάσεις της, πρέπει νά χάνουμε αρκετή 
άπό τήν καθαρότητα τών διανοητικών προσανα
τολισμών καί τών στοχαστικών σταθερών μας. 
Ή  Παραλογοτεχνία έχει κάνει, σαφώς, τήν 
πρώτη επιλογή καί τήν εκμεταλλεύεται έντεχνα 
μέ διαρκή επιτυχία. Επιτρέπει στούς συγκυρια
κούς ή φανατικούς αναγνώστες της νά φαντασιώ- 
νουν έναν κόσμο χωρίς άμφιταλαντευόμενες 
αξίες- έναν κόσμο πού μοιάζει άρκετά μέ τόν κό
σμο τού αναγνώστη καί στόν όποιο, λόγου χάρη, 
τά διακοσμητικά μικροαντικείμενα στηρίζουν 
διαλογισμούς, καθώς γίνονται Ιχνη πού οδηγούν 
σέ μιάν αποκάλυψη- στόν όποιο τά γρονθοκοπή-

ματα έχουν σκοπό τήν ικανοποίηση τού δικαίου, 
στόν όποιο τό άτομο καταφέρνει νά έπιβάλει τίς 
απαιτήσεις του στίς μεγάλες δυνάμεις, στόν ό
ποιο, κυρίως, οΐ ζωές τών ήρώων έχουν προορι
σμό αλλά δχι νόημα, καί στόν όποιο οί ήρωες δα
κρύζουν καμιά φορά άλλά δέν μάς κάνουν νά δα
κρύζουμε ποτέ άπό μιά γενικότερη συγκίνηση · 
καί δλα αυτά ανεπτυγμένα, άνεξαιρέτως, στούς 
σταθερούς οκτώ ή δέκα «βηματισμούς» μιάς άμε- 
τάβλητης αφηγηματικής διαδικασίας, σάν νο- 
σταλγικά βάλς, γνώριμα κάτω άπό κάθε νέα πα
ραλλαγή ή ενορχήστρωση.

Μ ’ αυτή τήν έννοια, τά ίδια τά είδοποιά χαρα
κτηριστικά τής Παραλογοτεχνίας — ή άπλου- 
στευμένη άπεικόνιση τού κόσμου καί ή άφηγημα- 
τική επανάληψη—  ερμηνεύουν καί τήν επιτυχία 
της. Θά έλεγα μάλιστα δτι τά έργα της είναι 
τόσο πιό πετυχημένα, δσο χωρίς πρωτοτυπίες, 
έπαμφοτερισμούς καί ρηξικέλευθες άνανεώσεις 
επαναλαμβάνονται- πανομοιότυπα καί χωρίς πα
ρεκκλίσεις άπό τό κεντρικό τους μοτίβο. Γιά νά 
τό πώ κι άλλιώς: ή Παραλογοτεχνία έχει μιά φο
βερή επιτυχία δχι γιατί ό Σέρλοκ Χόλμς εμφανί
ζεται σάν ή επιτομή τού βικτωριανού τζέντλεμαν 
ή ό Τζαίημς Μπόντ σάν επιτομή τού γοητευτικού 
τεχνοκράτη, συμπυκνώνοντας τίς άρετές πού ό 
κάθε άναγνώστης θά επιθυμούσε στίς πιό κρυφές 
καί αισιόδοξες φαντασιώσεις του- ούτε έχει τήν 
επιτυχία πού έχει γιατί συμπεριλαμβάνει στίς τά
ξεις της έργα σάν κι εκείνα τού Ντάσιελ Χάμμετ 
ή τού Γουίλιαμ Μπάρνετ —  έργα δηλαδή πού 
έμπνέονται άπό τόν Μωπασάν ή τόν Χεμινγουέη 
καί επηρεάζουν έναν Γκράχαμ Γκρήν ή έναν 
Γουίλιαμ Φώκνερ. Ή  Παραλογοτεχνία έχει επι
τυχία επειδή ή ’Άγκαθα Κρίστι γράφει τήν ίδια 
περιπέτεια σχεδόν εκατό φορές, ό Τζαίημς Τσέηζ 
ενενήντα τρεις, ό Ζεράρ ντέ Βιλιέ ογδόντα πέντε 
καί ό ’Έρλ Στάνλεϋ Γκάρντνερ εξήντα δύο- κι 
επειδή ή άπαράλλακτη σταθερότητα τού μύθου 
μένει νά είναι τό μόνο άσφαλές πεδίο άναφορών 
σ’ έναν κόσμο χαοτικό, μεταβαλλόμενο καί άδι- 
καίωτο: δπου ή άπληστία περνά σάν αυτονόητη 
διεκδίκηση, ή δουλικότητα ή ό αύταρχισμός, 
άνάλογα, σάν στοιχειώδης στρατηγική επιβίωσης, 
καί ή ιδιοτέλεια ή ή χρησιμοθηρία καί ό ευκαιρια
κός πλουτισμός σάν ή υψιστη επιδίωξη τού κάθε 
έχέφρονος άνθρώπου.

Τό πρόβλημα, τώρα, δέν βρίσκεται στό δτι ή 
Παραλογοτεχνία ενισχύει άνάλογες εξισώσεις 
καί εντείνει τέτοιες πεποιθήσεις. ’Ίσα ίσα πού οί 
ήρωές της φέρονται συχνά μέ ίπποτισμό καί άνι- 
διοτέλεια. ’Ή  τουλάχιστον δταν σπιουνεύουν 
τούς γείτονές τους (δπως ή Μίς Μάρπλ ή ό Πα
τήρ Μπράουν) κι δταν εξοντώνουν τούς άντιπά- 
λους τους (δπως ό Μάικ Χάμμερ ή ό Τάιγκερ 
Μάν) τό κάνουν μόνο μέ σοβαρά ύποπτους καί 
άποδεδειγμένα άδίστακτους εγκληματίες. Έξάλ-
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τά «έλαφρά» άναγνώσματα

λου, κανείς αναγνώστης τής Παραλογοτεχνίας, 
όσοδήποτε προσηλωμένος, ενήλικος ή ανήλικος, 
δεν παίρνει τά δσα διαβάζει σ’ αυτήν σάν κατά 
γράμμα απεικονίσεις της πραγματικότητας. 
'Όλοι αντιλαμβάνονται πώς πίσω κι άπό τό πιό 
ρεαλιστικό ύφος επικρατεί πάντα μιά σύμβαση. 
Δέν είναι καθόλου σίγουρο, όμως, πώς όλοι 
άντιλαμβάνονται επίσης ότι πέρα άπό αυτήν 
τή λογοτεχνία υπάρχει καί κάποια άλλη.

Καί οί βαριές συνέπειες άπό τήν πλατιά διάδο
ση καί επιτυχία τών ελαφρών αναγνωσμάτων άρ- 
χίζουν άκριβώς εκεί: όχι στό δτι τά άναγνώσμα
τα αυτά άποτελοΰν μιά λογοτεχνία φυγής, άλλά 
στό δτι γιά πάρα πολύν κόσμο περνούν σάν νά εί
ναι ή λογοτεχνία. ’Ακόμη παραπέρα, ή προσή
λωση σ’ αυτά δέν φταίει επειδή εξοικειώνει τό 
κοινό μέ τή βία καί τό έγκλημα (δπως συχνά λέ
γεται) παρά έπειδή τό αποξενώνει άπό τήν υπό
λοιπη λογοτεχνία, εκείνην πού άποφεύγει τά στε
ρεότυπα καί δέν θεωρεί υποχρέωσή της τήν άνά- 
πτυξη μιας ίντριγκας ως κάποια τελική λύση· μιά 
λογοτεχνία άνήσυχη στή διερεύνηση τών ορίων 
τής γλώσσας καί δχι τών ορίων τής έξαιρετικότη- 
τας κάποιου ηρώα· μιά λογοτεχνία ελεύθερη νά 
οδηγεί σέ άδιέξοδα τήν προβληματική της γιά τή 
ζωή, καί ικανή νά μάς κάνει νά δακρύζουμε χω 
ρίς κανένας ήρωάς της νά άναλύεται σέ δάκρυα.

Μ’ αύτή τήν έννοια, πάλι, πιστεύω νά γίνεται 
φανερό δτι τό βεβαρημένο κόστος, τό «κακό», 
άπό τήν επιτυχία καί τή διάδοση τών ελαφρών 
άναγνωσμάτων δέν βρίσκεται στά ίδια τά χαρα
κτηριστικά τών έργων, παρά στό πώς αυτά δια
βάζονται καί πώς «λειτουργούν» μέσα στό μεγά
λο κοινό. Καλώς ή κακώς δέ, στό νά διαβάζονται 
σάν νά είναι ή μόνη λογοτεχνία συνηγορούν πολ
λά —  στοιχεία εξωτερικά, στοιχεία τών «μον
τέρνων καιρών»:

Οί μεταπολεμικές συνθήκες κοινωνικής ζωής 
στά άστικά κέντρα έπέφεραν έναν καταρρακτώδη 
προβιβασμό στρωμάτων μέ άλλες συνήθειες καί 
άξιες ζωής σέ άλλες. ’Ίσως μάλιστα νά έπέφεραν 
ένα νέο σύστημα συνηθειών καί άξιών, πού όμοιο 
του δέν ύπήρχε ποτέ πουθενά. Ποτέ άλλοτε τόσοι 
πολλοί άνθρωποι δέν βρίσκονται τόσο κοντά, τό
σο έντονα συγχρωτιζόμενοι, καί τόσο άδιάφοροι 
συνάμα ό ένας γιά τόν άλλον. Δέν εννοώ, λίγο 
πριν άπ’ τό τέλος αυτής τής ομιλίας, νά σάς 
εκτρέφω πρός τίς πολιτικές ή φιλοσοφικές ή ψυ
χαναλυτικές εκδοχές μιας θεωρίας τής άλλοτρίω- 
σης καί τών άδιεξόδων τής ζωής στίς σύγχρονες 
πόλεις. ( ’Ακούσατε εξάλλου άρκετά, σχετικά, ά
πό τίς προηγούμενες διαλέξεις αυτής τής σειράς). 
Έγώ θά πώ μόνο πώς οι νέες συνθήκες κοινωνι
κής ζωής στά μεγάλα άστικά κέντρα μένουν γιά 
πολλούς χωρίς συνείδηση τής ίδιαιτερότητάς 
τους: οί παλιοί δεσμοί τής κοινότητας έχουν κα
ταλυθεί, δίχως νά έχει όριστικοποιηθεί κάποιο

γενικό μοντέλο «άνοιχτής μοναξιάς», άς πούμε, 
ή κάποιο είδος «εναργούς καί διακριτικής άνωνυ- 
μίας», πού θά μπορούσε νά είναι τό περιεχόμενο 
μιάς συνολικής στάσης τού σύγχρονου πολίτη. 
Πρός τό παρόν, τό καινοφανές συναντά τό κενό! 
Κι ένας γενικευμένος σολοικισμός κάνει, συνακό
λουθα, τό αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, άπό 
μέσο κυκλοφορίας νά γίνεται αίφνιδίως σύμβολο 
οικονομικής ευμάρειας· τά διάφορα πικάπ, μα
γνητόφωνα καί λοιπά, άπό μέσα μουσικών άπο- 
λαύσεων νά γίνονται, αίφνιδίως επίσης, όργανα 
επίδειξης ήχητικής τελειότητας· καί ή όποιαδή- 
ποτε επαγγελματική άπασχόληση, άπό δημιουρ
γική επένδυση καί αύτοαναγνώριση, νά γίνεται 
στυγνός καί άνοίκειος τρόπος βιοπορισμού. Σ χε
δόν τίποτα δέν περισσεύει — άντικείμενο, έργο ή 
άλλο πρόσωπο—  γιά μιάν αυθεντική σχέση. Καί 
ό,τι έμεινε νά δίνει τή μεγαλύτερη συνοχή στά 
πλήθη, καί νά συναγείρει ομαδικές συγκινήσεις, 
είναι κάτι σάν σπόρ: τό ποδόσφαιρο- όπως κάτι 
σάν μουσική —ή ντίσκο ή τά λεγόμενα έλαφρολαϊ- 
κά—  επιτυγχάνει νά σαλαγάει τό κέφι ή τίς ερω
τικές συγκινήσεις τών μαζών, σάν νά μήν ύπήρχε 
κανένα άλλο είδος μουσικής στόν κόσμο, ικανό νά 
διεγείρει οίκουμενικότερες ευδιαθεσίες ή αισθή
ματα. Τό διάβασμα, βέβαια, παραμένει μιά μο
ναχική επίδοση· άλλά κι αυτό, μέ τήν τόσο πλα
τιά επιτυχία τών μορφών γιά τίς όποιες σάς μι
λώ, περνάει στήν ενότητα τών μαζικών προτιμή
σεων γιά κάτι σάν λογοτεχνία πού είναι, ακρι
βώς, τά παραλογοτεχνικά έργα.

”Αν λοιπόν ή ρυθμική σταθερότητα ενισχύει τά 
έλαφρά άναγνώσματα στήν επιτυχία τους, ένα 
ευρύτερο πλαίσιο σολοικισμού καί άκρισίας τά 
οδηγεί νά καλύπτουν κάθε άλλη λογοτεχνία, έπι- 
βαρύνοντάς τα, έτσι, οριστικά. ’Ακόμη, οι εξαι
ρετικοί ήρωές τους — διαβολικά έξυπνοι, χειρο
δύναμοι ή πάμπλουτοι—  καί οί έξαιρετικές κατα
στάσεις πού άντιμετωπίζουν — φόνοι, συνωμο
σίες καί παγκόσμιες συρράξεις—  άναπηδούν μέσα 
άπό μιά γλώσσα πού, εννιά φορές στίς δέκα, 
χρειάζεται μιάν άπόλυτη άληθοφάνεια: λέξεις 
μονοσήμαντες, σημασίες τρέχουσες καί προτάσεις 
όλο παραπεμπτική σαφήνεια. Ή  άφηγηματική 
ιδιοτροπία, τό σπάνιο επίθετο, ή άμφισήμαντη 
χρήση ενός ρήματος, ή άλλα παρόμοια, θά κινδύ
νευαν τήν κάθε στιγμή νά θολώσουν τό όλο περι- 
γραφόμενο σύστημα καί νά πάψει νά διακρίνεται, 
στίς υπερβολές ή καί στούς ρεαλισμούς του, ό 
άμεσα άναγνωρίσιμος «παράλληλος» κόσμος. 
’Έτσι, ό άναγνώστης τής παραλογοτεχνίας μένει νά 
νομίζει ότι λογοτεχνία είναι, άκριβώς, ή ευκρινής 
περιγραφική άνασύσταση ενός ίδιου πρός τόν δικό 
του κόσμου, άλλά γεμάτου άπό εξαιρετικά γεγο
νότα. Κι έτσι συχνά οί μεταφραστές τών παραλο- 
γοτεχνικών έργων, πού στήν Ελλάδα, ειδικότε
ρα, πληθαίνουν συνεχώς, μέ άστρονομικές ταχύ-

Τό όλο ζήτημα 
τίθεται λοιπόν 
ώς έξης: τί 
μπορεί νά κάνει 
αυτές τίς 
σχεδόν 
θανάσιμα 
πληκτικές 
επαναλήψεις 
τής ίδιας 
πλοκής νά 
παραμένουν 
τόσο θελκτικές;

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 75



Πέτρος Μαρτινίδης τά «έλαφρά» άναγνώσματα

τητες καί εκδοτικούς άνταγωνισμούς έν ε’ίδει χιο
νοστιβάδων, νοιάζονται νά περνά στή γλώσσα 
μας ή πλοκή τοΰ κάθε έργου, άδιαφορώντας γιά 
τήν όποιαδήποτε στυλιστική ιδιαιτερότητα τού 
συγγραφέα του.

Ούτως ή άλλως, αυτή ή έμφαση στήν πλοκή 
είναι ή βαριά παρεξήγηση πού ή παραλογοτεχνία 
φορτώνει στή λογοτεχνία- μέ τις κακές δέ μετα
φράσεις τό πράγμα φτάνει σ’ έναν άκραΐο υποβι
βασμό δπου καθετί τετριμμένο στήν πλοκή μένει 
άπείραχτο, ενώ δ,τι δέν είναι τετριμμένο στά μέ
σα τής άφήγησης ισοπεδώνεται άπολύτως- μέ 
αποτέλεσμα ή πλοκή νά καταδικάζεται στή σιωπή 
καί τό στύλ στήν άσημαντότητα. Κι αυτή ή «λο
γοτεχνία» πιά, τής σιωπής καί τής άσημαντότη- 
τας, μένει νά ’ναι στ’ άλήθεια ή πιό ταιριαστή 
γιά δσες κοινωνίες αντιμετωπίζουν τήν εξουσία 
μέ σιωπή καί οικοδομούν τή συνοχή τους στήν 
άσημαντότητα.

Τά δσα είχα νά πώ, ουσιαστικά τελειώνουν 
εδώ. Επιτρέψτε μου μερικές άκόμη φράσεις πού 
θά άνακεφαλαιώσουν, πολύ σύντομα, τά δσα ζη
τήματα άνέπτυξα: οί λογοτεχνικές θεωρίες δέν 
αξιολογούν, είπα, αλλά συσχετίζουν. Ό  κάθε συ
σχετισμός συνεπάγεται τήν ομοιότητα δσο καί τή 
διαφορά, καί ή διαφορά ενέχει τήν αξιολόγηση. 
’Αξιολογώντας καί διαφοροποιώντας ταυτόχρονα 
άναγόμαστε σταδιακά από τή λογοτεχνία πού 
απεικονίζει τήν πραγματικότητα μέ διάφορους 
τρόπους στήν πραγματικότητα πού διαχωρίζει τή 
λογοτεχνία, άνάλογα πιά δχι μόνο μέ τό πώς 
γράφεται αλλά καί μέ τό πώς διαβάζεται. Καί ή 
Παραλογοτεχνία διαβάζεται πολύ, αυτό είναι 
εξακριβωμένο, καί μέ πολλούς τρόπους. Κά
ποιους από αυτούς τούς τρόπους προσπάθησα νά 
θίξω μέ τίς τελευταίες παρατηρήσεις μου, γιά νά 
υποστηρίξω πώς αν ή επιτυχία της όφείλεται στή 
φύση της, στό πώς γράφεται, οί βαριές της συνέ
πειες είναι απόρροια τής θέσης της, τού πώς δια
βάζεται, μέσα στίς σύγχρονες αστικές κοινωνίες.

Δέν ξέρω, τώρα, κατά πόσον καί πόσοι ανήκε
τε στούς ανθρώπους πού δέν διαβάζουν ποτέ τίπο
τα κατώτερο άπό Χένρυ Τζέημς, Άνατόλ Φράνς, 
’Ίταλο Καλβίνο καί, τό πολύ πολύ, Άλμπέρτο 
Μοράβια- ή στούς ανθρώπους πού μελετούν μέ 
τήν ίδια έμβρίθεια τά πάντα: τή Φαινομενολογία 
τοϋ πνεύματος, τήν Παρακμή καί πτώση τής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οσο καί τίς επιφυλλί
δες τών κυριακάτικων εφημερίδων καί τά ρομάν
τζα τών περιοδικών. ’Ή  κατά πόσον, τέλος, ανή
κετε στούς ανθρώπους εκείνους πού εμπιστεύον
ται στή συντροφιά κάποιου ελαφρού άναγνώσμα- 
τος μόνο τό νυχτερινό τους νανούρισμα, τίς μεγά
λες διαδρομές μέ δημόσια όχήματα καί μερικές 
άκόμη, σύντομες ή παρατεταμένες, καθημερινές 
διεκπεραιώσεις! 'Όπως κι αν είναι, ελπίζω, εάν 
τυχόν διαπράττετε τήν απερισκεψία νά άντιμετω-

πίζετε τά κρίσιμα θέματα μέ ελαφρότητα, νά μήν 
έχετε, άντίστροφα, τήν αφόρητη εκείνη σύνεση 
πού παίρνει πάντα στά σοβαρά τήν κάθε επιπο
λαιότητα.

Οί ήρωες τών ελαφρών αναγνωσμάτων — ό 
Χάρυ Ντίκσον ή ό Ρουλεταμπίγ, ό Μπόντ ή ό 
Μάτ Χέλμ—  επιτυγχάνουν κάτι σάν μυθικά κα
τορθώματα μέσα άπό κάτι σάν λογοτεχνία, γιά 
τήν τέρψη τών ζεστών καλοκαιρινών μεσημεριών 
μας ή τίς δυσφορίες τής μακριάς χειμωνιάτικης 
νύχτας. Στόχος τους δέν είναι τό ώκεάνειο συναί
σθημα, αλλά οί μικρές ανατριχίλες τής μπανιέ
ρας. Τό νά άποκτήσει ή σχέση μαζί τους τή σπου
δαιοφανή σταθερότητα ενός άποκλειστικοΰ δε
σμού συνεπάγεται, δπως καί γιά κάθε επίσημη 
σχέση, τήν αναχαίτιση τού πάθους άπό λογικές 
μεθοδεύσεις, τήν υποκατάσταση τής έκστασης 
άπό αίδήμονες συμβάσεις, τό τέλος τής ποίησης 
καί τήν άρχή τής οικογένειας.

Μόνη, κατά τή γνώμη μου, δυνατότητα κατα
νάλωσης ελαφρών άναγνωσμάτων χωρίς βαριές 
συνέπειες, είναι ή συνειδητά έπιπόλαιη προσέγγι
σή τους, περιστασιακή καί άσταθής- εκείνο, δη
λαδή, τό είδος σχέσης μέσα στήν οποία πάει, κά
ποιες στιγμές, νά διαφανεί ή πλέον ίλιγγιώδης 
σαγήνη καί ή πιό υπέροχη παραφορά, μά παρα
μένει, χωρίς νά προχωρά σέ τίποτα άπό αυτά, 
μιά σχέση πού, δπως συνήθιζαν νά λένε παλιά: 
«σταματάει στό φιλί».

Καί μ’ αύτή τή λέξη, «φιλί», ας σταματήσω 
καί εγώ κι ας κλείσω αύτή τήν ομιλία. («Thy 
drugs are quick. Thus with a kiss I die», δπως εί
ναι τά τελευταία λόγια καί κάποιου θεατρικού 
ηρώα, διάσημου γιά τήν έπιπολαιότητά του, καί, 
έν μέρει, γιά τή φλυαρία του).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (κατά σειράν 
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ήθοποιός
τον κινηματογράφον
Α ύ τ ο εξ ό ρ ισ τ ο ς , στή Δ υ τικ ή  Ε ύρώ πη π έθ α νε  
π ρίν  α π ό  λ ίγες  μ έρ ες  ό μ ε γ ά λ ο ς  Ρ ώ σ ο ς  σ κ η ν ο 
θέτης Ά ν τ ρ έ ι  Τ α ρ κ ό φ σ κ ι. Οί α π ό ψ εις  του γιά  
τ ό ν  κ ινη μ α το γρ ά φ ο  είνα ι κ α τ α γ ρ α μ μ έν ε ς  στά  
ίδια  του τά  έρ γα . Ό  Τ α ρ κ ό φ σ κ ι ώ σ τ ό σ ο  δ έν  
ά π έφ ευγε τό ν  θεω ρη τικό σ τ ο χ α σ μ ό . Τ ό  κ είμ ενο  
πού α κ ο λ ο υ θ εί είνα ι α π ό σ π α σ μ α  α π ό  τό  έρ γο  
του Ά ν τ ρ έ ι  Τ α ρ κ ό φ σ κ ι «Σμιλενοντας τό χρόνο» 
πού θά έκ δ ο θ ει π ρ ο σ εχ ώ ς  σ τ ίς  ε κ δ ό σ ε ις  Ν εφ έ
λη , σ έ  μ ετά φ ρα σ η  Σ ερα φ είμ  Β ελ έντζα .

τον
Ά ντρέι 

Ταρκόφσκι

■'”“1 ταν κάνω μιά ταινία εύθύνομαι τελικά γιά 
| τά πάντα, άκόμα καί γιά τήν έρμηνεία των 
; ηθοποιών. Στό θέατρο ή ευθύνη του ήθο- 

ποιού γιά τίς άποτυχίες καί τά έπιτεύγματά 
του είναι άπείρως μεγαλύτερη.
'Ορισμένες φορές καταλήγει νά είναι σοβαρό μειο

νέκτημα τό ότι ό ήθοποιός γνωρίζει πολύ καλά τό 
σχέδιο τού σκηνοθέτη άπό τήν άρχή τού γυρίσμα
τος. Τό ρόλο τόν χτίζει ό σκηνοθέτης, δίνοντας μ’ 
αύτό τόν τρόπο άπόλυτη ελευθερία στόν ήθοποιό 
νά παίζει τό κάθε ξεχωριστό κομμάτι — μιά ελευ
θερία πού δέν ύπάρχει στό θέατρο. "Αν ό κινηματο
γραφικός ήθοποιός δομήσει τό ρόλο του, χάνει τήν 
εύκαιρία νά παίξει αύθόρμητα καί άβίαστα στά ό
ρια πού τού θέτει τό σχέδιο καί ό στόχος τής ται
νίας. Ό  σκηνοθέτης πρέπει νά προκαλέσει στόν ή
θοποιό τή σωστή διανοητική κατάσταση, καί νά 
βεβαιωθεί ότι τήν «υποστηρίζει» σταθερά. Στήν κα
τάσταση αύτή μπορεί νά τόν φέρει μέ διάφορα 
μέσα· έξαρτάται άπό τίς συνθήκες πού έπικρατοϋν 
στό πλατό καί άπό τήν προσωπικότητα τού ηθο
ποιού μέ τόν οποίο συνεργάζεται. Ό  ήθοποιός πρέ
πει νά βρίσκεται σέ ψυχική κατάσταση πού νά εί
ναι άδύνατο νά τήν παραστήσει. Ό  άποκαρδιωμέ- 
νος δέν μπορεί νά κρυφτεί έντελώς — καί ό κινη
ματογράφος γυρεύει τήν άλήθεια μιας διανοητικής 
κατάστασης πού δέν μπορεί νά κρυφτεί.

Φυσικά, οί λειτουργίες μπορεί νά μοιραστούν: ό 
σκηνοθέτης συνθέτει μιά παρτιτούρα μέ τά συναι
σθήματα των ηρώων καί οί ηθοποιοί τά εκφράζουν 
—ή μάλλον, τά ενστερνίζονται— κατά τό γύρισμα. 
'Ωστόσο ό ήθοποιός δέν μπορεί νά τά κάνει καί τά 
δυό ταυτόχρονα πάνω στό πλατό, σέ άντίθεση μέ 
τό θέατρο όπου, ένώ δουλεύει τό ρόλο του, είναι ύ- 
ποχρεωμένος νά τόν χτίσει καί νά τόν άποδώσει.

Ό  ήθοποιός μπροστά στό φακό πρέπει νά ύπάρ- 
χει μέ γνησιότητα καί άμεσότητα, στήν κατάστα
ση πού τήν καθορίζουν οί περιστάσεις τής δραματι
κής πλοκής. Κατόπιν, ό σκηνοθέτης, όταν πάρει 
στά χέρια του τίς σεκάνς, τά όλοκληρωμένα τμή
ματα καί τά ξανατραβήγματα σκηνών, θά μοντά
ρει όσα συμφωνούν μέ τούς καλλιτεχνικούς του 
στόχους, δομώντας τήν εσωτερική λογική τής δρά
σης.

Άπό τόν κινηματογράφο άπουσιάζει έντελώς ή 
μαγεία τής άμεσης έπαφής άνάμεσα στόν ήθοποιό 
καί στό κοινό, πού είναι τόσο δυνατή στό θέατρο.

Συνεπώς ό κινηματογράφος δέν θά άντικαταστήσει 
ποτέ τό θέατρο. Ό  κινηματογράφος ύπάρχει μέ 
τήν ικανότητά του νά άνασυστήνει κατ’ έπανάλη- 
ψη τό ίδιο γεγονός στήν οθόνη· είναι, σάν νά λέμε, 
νοσταλγικός άπό τή φύση του. Στό θέατρο τό έργο 
ζεΐ, έξελίσσεται, χτίζει τή σχέση του μέ τό κοινό... 
Είναι διαφορετικό μέσο αύτογνωσίας γιά τό δη
μιουργικό πνεύμα.

Ό  σκηνοθέτης τού κινηματογράφου είναι σάν τό 
συλλέκτη. Έκθέματά του είναι τά κάδρα, πού 
στοιχειοθετούν μιά ζωή καταγραμμένη διά παντός 
σέ μυριάδες άγαπημένες λεπτομέρειες, κομμάτια, 
σπαράγματα, μέρος τών όποιων ίσως είναι ό ήθο
ποιός, τό ύποδυόμενο πρόσωπο, ίσως δέν είναι...

Στό θέατρο, όπως παρατήρησε κάποτε μέ έμβρί- 
θεια ό Κλάιστ, ή ηθοποιία είναι σάν νά σμιλεύεις 
χιόνι. Ό  ήθοποιός όμως έχει εκεί τήν εύτυχία νά έ- 
πικοινωνεϊ μέ τό κοινό του σέ στιγμές έμπνευσης. 
Δέν ύπάρχει τίποτα πιό θεσπέσιο άπ’ αύτή τήν ομο
φωνία ηθοποιού καί κοινού καθώς δημιουργούν μα
ζί τέχνη. Ή  παράσταση ύπάρχει μόνο ένόσω ό ήθο
ποιός δημιουργεί πάνω στή σκηνή, όταν είναι πα
ρών, όταν είναι, ύπάρχεη δρά — ζωντανός σωματι
κά καί πνευματικά. Χωρίς ήθοποιό δέν ύπάρχει καί 
θέατρο.

Κάθε θεατρικός ήθοποιός, άντίθετα μέ τόν κινη
ματογραφικό, πρέπει νά χτίσει μέσα του τό ρόλο ά
πό τήν άρχή 6ς τό τέλος, μέ τήν καθοδήγηση τού 
σκηνοθέτη. Πρέπει νά σχεδιάσει κάτι σάν χάρτη 
τών αισθημάτων του, ύπακούοντας στή γενική 
σύλληψη τού έργου. Στόν κινηματογράφο δέν έπι- 
τρέπεται ποτέ αύτό τό έσωτερικό χτίσιμο όλου τού 
ρόλου· δέν μπορεί ό ήθοποιός νά άποφασίσει γιά 
τόν τόνο, τήν ένταση, τό ύφος τής έρμηνείας του, 
γιατί δέν μπορεί νά γνωρίζει όλα τά συστατικά πού 
θά άπαρτίσουν τήν ταινία. ’Εργο του είναι νά ζεί! 
Καί νά εμπιστεύεται τό σκηνοθέτη.

Ό  σκηνοθέτης επιλέγει γιά λογαριασμό τού ηθο
ποιού κάποιες στιγμές άπό τήν ύπαρξή του, πού έκ- 
φράζουν μέ τή μεγαλύτερη άκρίβεια τό πνεύμα τής 
ταινίας. Ό  ήθοποιός δέν πρέπει νά θέτει περιορι
σμούς στόν έαυτό του, δέν πρέπει νά άγνοεί τή δική 
του, άπαράμιλλη, θεόσταλτη έλευθερία.

"Οταν κάνω μιά ταινία προσπαθώ νά μήν πείθω 
τούς ηθοποιούς μέ τή συζήτηση, καί είμαι άνυπο- 
χώρητος στό νά μή συνδέει ό ήθοποιός τό τμήμα ό
που θά παίξει μέ τό σύνολο, ορισμένες φορές ούτε
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Α. Ταρκόφσχι

κάν μέ τίς δικές του προηγούμενες καί έπόμενες 
σκηνές. Λόγου χάρη στή σκηνή όπου ή ήρωίδα τού 
Καθρέφτη κάθεται σ’ ένα φράχτη καί καπνίζει μέ 
άπανωτές ρουφηξιές τό τσιγάρο της περιμένοντας 
τόν άντρα της, τόν πατέρα τών παιδιών της, προτί
μησα νά μήν ξέρει ή Μαργαρίτα Τερέχοβα τήν πλο
κή, νά μήν ξέρει άν θά γυρίσει ποτέ ό άντρας της. 
Τήν υπόθεση τήν κράτησα κρυφή, γιά νά μήν άντι- 
δράσει σέ κάποιο άσυνείδητο έπίπεδο του μυαλού 
της, παρά νά ζήσει τή στιγμή όπως τήν έζησε κά
ποτε κι ή μητέρα μου, τό πρότυπο τού ρόλου της, 
χωρίς νά ξέρει άπό πρίν τί τής επιφυλάσσει ή ζωή. 
Δέν ύπάρχειή παραμικρή άμφιβολία ότι ή συμπερι
φορά της σ’ αυτή τή σκηνή θά ήταν διαφορετική άν 
ήξερε πώς θά είναι στό μέλλον ή σχέση μέ τόν άν
τρα της· κι όχι άπλώς διαφορετική, άλλά ψευτι- 
σμένη άπό όσα ήξερε γιά τό έργο. Ή  αίσθηση πώς 
είναι καταδικασμένη θά χρωμάτιζε άναπόφευκτα 
τό παίξιμο τής ήθοποιοΰ σ’ αυτό τό άρχικό στάδιο 
τής Ιστορίας. Σέ κάποιο άλλο σημείο —-έντελώς 
άθελά της, άν δέν συμφωνούσε μέ τίς επιθυμίες τού 
σκηνοθέτη— θά φανέρωνε κάποιο αίσθημα ματαιό
τητας στήν προσμονή της, καί θά τό μετέδιδε καί 
σ’ έμάς· ένώ έπρεπε νά νιώσουμε τήν ιδιομορφία, 
τή μοναδικότητα τής στιγμής, καί όχι τή σύνδεσή 
της μέ τήν ύπόλοιπη ζωή τής ήρωίδας.

Στόν κινηματογράφο ό σκηνοθέτης άρκετά συ
χνά έπωμίζεται πράγματα πού άντιτίθενται στίς έ- 
πιθυμίες τού ήθοποιοΰ. Στό θέατρο, άντίθετα, πρέ
πει νά καταλαβαίνουμε κάθε στιγμή τίς ιδέες πού 
χτίζουν ένα πρόσωπο: είναι ό μόνος σωστός καί 
φυσικός τρόπος, γιατί στό θέατρο τίποτα δέν γίνε

ται έπί παραγγελία· ή τέχνη αυτή δουλεύει μέ τή με
ταφορά, τό ρυθμό, τή στιχουργική — μέ τή δική 
της ποίηση.

Εμείς θέλαμε νά τίς ζήσει αύτές τίς στιγμές ή ή- 
θοποιός όπως θά τίς ζοΰσε στή δική της ζωή, άγνο- 
ώντας, εύτυχώς, τό σενάριο· πιθανότατα θά έλπιζε, 
κάποια στιγμή θά έχανε τίς έλπίδες της, θά ξανάρ
χιζε νά έλπίζει... Στό δεδομένο πλαίσιο τής άναμο- 
νής τού άντρα της, ή ήθοποιός έπρεπε νά ζήσει τό 
δικό της μυστηριακό κομμάτι ζωής, άγνοώντας 
πού θά τήν οδηγήσει.

Τό μόνο πού έχει νά κάνει ό ήθοποιός τού κινη
ματογράφου είναι νά έκφράσει σέ Συγκεκριμένες 
περιστάσεις μιά ψυχική κατάσταση πού χαρακτη
ρίζει μόνο αυτόν, καί νά τό κάνει μέ φυσικότητα, 
πιστός στή δική του συναισθηματική καί πνευματι
κή συγκρότηση, καί μέ τρόπο πού νά ’ισχύει μόνο 
γι’ αύτόν. Δέν μέ νοιάζει διόλου πώς θά τό καταφέ
ρει ή τί μέσα χρησιμοποιεί- νιώθω ότι δέν έχω τό δι
καίωμα νά τού υπαγορεύσω τή μορφή έκφρασης 
πού θά πάρει ή άτομική του φυσιολογία. Καθένας 
ζεΐ μιά κατάσταση μέ τόν δικό του, έντελώς προ
σωπικό τρόπο. 'Ορισμένοι άνθρωποι, όταν έχουν 
στενοχώριες, θέλουν νά γυμνώσουν τήν ψυχή τους, 
νά άνοιχτοΰν άλλοι θέλουν νά μείνουν μόνοι μέ τή 
δυστυχία τους, νά κλειστούν στόν έαυτό τους, νά 
άποφύγουν κάθε έπαφή μέ τούς άλλους. (...)

Βασικό γνώρισμα του ήθοποιοΰ στόν κινηματο
γράφο είναι ή πρωτότυπη, μοναδική έκφραστικό- 
τητα, γιατί άλλιώς τίποτα δέν μπορεί νά μεταδοθεί 
στήν οθόνη ή νά έκφράσει τήν άλήθεια.

Γιά νά βρεθεί ό ήθοποιός στήν άπαιτούμενη δια
νοητική κατάσταση, ό σκηνοθέτης πρέπει νά ταυ
τιστεί μέ τό πρόσωπο. Δέν υπάρχει άλλος τρόπος 
νά βρεί τή σωστή νότα γιά τήν έρμηνεία. Λόγου 
χάρη, δέν μπορείς νά κάνεις πρόβα σέ μιά σκηνή κι 
ύστερα νά μπεις σ’ ένα άγνωστο σπίτι καί νά άρχί- 
σεις νά γυρίζεις τή σκηνή. Τό σπίτι δέν είναι οικείο, 
τό κατοικούν ξένοι, καί, όπως είναι φυσικό, κάθε 
άλλος άπό διαφορετικό κόσμο δυσκολεύεται νά 
εκφραστεί. Τό πρωταρχικό καί πολύ συγκεκριμένο 
καθήκον τού σκηνοθέτη σέ κάθε σί:ηνή είναι νά με
ταβιβάσει στόν ήθοποιό όλη τήν άλήθεια τής δια
νοητικής κατάστασης πού πρέπει νά άπεικονιστεί.

Φυσικά, κάθε ήθοποιό πρέπει νά τόν προσεγγί
σεις μέ διαφορετικό τρόπο. Ή  Τερέχοβα δέν ήξερε 
όλο τό σενάριο κι έπαιζε τό ρόλο της κομμάτι κομ
μάτι. "Οταν πρωτοσυνειδητοποίησε ότι δέν θά τής 
άποκάλυπτα ούτε θά τής έξηγοΰσα όλόκληρο τό 
ρόλο θορυβήθηκε πολύ... "Ετσι όμως τά διαφορετι
κά κομμάτια πού έπαιξε (καί κατόπιν τά ένωσα γιά 
νά φτιάξω τήν ταινία, όπως ένα μωσαϊκό) ήταν ά- 
πόρροια τής διαίσθησής της. Στήν άρχή δέν ήταν εύ
κολο νά δουλέψουμε μαζί. Δέν μπορούσε νά πιστέ
ψει ότι είχα τή δυνατότητα νά προβλέψω, γιά λογα
ριασμό της, πώς θά βγεί ό ρόλος στό τέλος· κοντο
λογίς, δέν μπορούσε νά μ’ έμπιστευτεί.

"Εχω γνωρίσει ήθοποιούς πού μέχρι τέλους δέν 
μπόρεσαν νά μ’ έμπιστευτοΰν καί νά άκούσουν 
πώς διάβαζα τό ρόλο τους· γιά κάποιον άγνωστό 
μου λόγο, πάλευαν νά σκηνοθετήσουν τά μέρη 
τους, άποσπώντας τα άπό τό γενικό πλαίσιο τής 
ταινίας. Αυτούς τούς ήθοποιούς δέν τούς θεωρώ 
κάν έπαγγελματίες. Κατά τήν άποψή μου, ό πραγ
ματικός ήθοποιός τού κινηματογράφου δέχεται 
όλους τούς κανόνες τού παιχνιδιού μέ ευκολία καί 
φυσικότητα, έντελώς άβίαστα. Δέν μέ ένδιαφέρει 
νά δουλέψω μέ ήθοποιό άλλου είδους, γιατί πάντο
τε θά παίζει άπλουστευτικές ώς ένα βαθμό κοινο
τοπίες. (...)
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"Οταν κάποτε ρώτησαν τόν Ρενέ Κλαίρ πώς δου
λεύει μέ τούς ηθοποιούς, άπάντησε δτι δέν δουλεύει 
μαζί τους — τούς πληρώνει. Πίσω άπό τόν προφα
νή κυνισμό, πού σέ όρισμένους μπορεί νά φανεί καί 
τό μοναδικό ουσιαστικό στοιχείο τής παρατήρη
σής του (έτσι τήν έχουν έκλάβει άλλωστε όρισμένοι 
σοβιετικοί κριτικοί"), κρύβεται ένας βαθύς σεβα
σμός γιά τόν έπαγγελματία πού ξέρει νά κάνει τή 
δουλειά του. Ό  σκηνοθέτης είναι ύποχρεωμένος νά 
δουλέψει άκόμα καί μέ πρόσωπα πού είναι έντελώς 
άκατάλληλα γιά ήθοποιοί. Τί μπορεί νά πει κανείς, 
λόγου χάρη, γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο δουλεύει ό 
Άντονιόνι μέ τούς ήθοποιούς του στήν Περιπέτεια; 
"Η ό "Ορσον Γουέλες στόν Πολίτη Κέην; Τό μόνο 
πού καταλαβαίνουμε είναι ή μοναδική πειστικότη
τα τού προσώπου. Πρόκειται όμως γιά ποιοτικά 
διαφορετική, γιά κινηματογραφική πειστικότητα, 
οί άρχές τής όποιας δέν είναι ίδιες μέ έκεϊνες πού 
καθιστούν έκφραστική τήν ήθοποιία μέ θεατρική 
έννοια. (...)

Ό  άναλυτικός, έγκεφαλικός ήθοποιός παριστά
νει ότι ξέρει πώς θά είναι ή όλοκληρωμένη ταινία, 
ή, έχοντας μελετήσει τό σενάριο, κάνει έπίπονες 
προσπάθειες νά τήν όραματιστεϊ στήν τελική της 
μορφή. 'Υποθέτοντας ότι ξέρει πώς θά είναι ή ται
νία, άρχίζει νά παίζει τό «τελικό προϊόν», δηλαδή 
τό πώς συλλαμβάνει τό ρόλο του, καί έτσι άνατρέ- 
πει τή βασική άρχή πού διέπει τή δημιουργία τής 
κινηματογραφικής εικόνας.

"Ηδη άνέφερα ότι κάθε ήθοποιός άπαιτεϊ διαφο
ρετική προσέγγιση· ίσως μάλιστα πρέπει νά άντι- 
μετωπίζει κανείς διαφορετικά καί τόν ίδιο ήθοποιό 
γιά κάθε καινούργιο ρόλο. Ό  σκηνοθέτης είναι ύπο
χρεωμένος νά έπινοεΐ κάθε φορά καινούργιους τρό
πους γιά νά τού άποσπάσει αύτό πού ζήτα ό ρόλος. 
Ό  Κόλια Μπουρλιάγεφ ώς Μπορίσκα, ό γιός τού 
χύτη στόν Άντρέι Ρουμπλιόφ, συνεργαζόταν δεύτε
ρη φορά μαζί μου μετά τά Παιδικά χρόνια τοΰ 
Ίβάν. "Οσο γυρίζαμε ήμουν άναγκασμένος νά τού 
δίνω νά καταλάβει, διαμέσου τών βοηθών μου, ότι 
δέν είμαι καθόλου ικανοποιημένος μέ τή δουλειά 
του καί ίσως ξαναγυρίσω τίς σκηνές του μέ άλλο 
ήθοποιό. "Ηθελα νά νιώσει ότι τόν άπειλεϊ κάποια 
καταστροφή, έτοιμη νά ξεσπάσει άπό στιγμή σέ 
στιγμή, γιά νά νιώσει γνήσια, άπόλυτα άνασφαλής. 
Ό  Μπουρλιάγεφ είναι τρομερά διασκορπισμένος, 
ρηχός καί έπιδεικτικός ήθοποιός. Οί ίδιοσυγκρα- 
σιακές του έκρήξεις είναι τεχνητές. Γι’ αύτό καί 
άναγκάστηκα νά καταφύγω σέ τόσο σοβαρά μέτρα. 
Κι ώστόσο ή έρμηνεία του δέν έφτασε τό έπίπε- 
δο τών άγαπημένων μου ήθοποιών — τής "Ιρμας 
Ράους, τοΰ Σολονίτσιν, τοΰ Γκρίνκο, τοΰ Μπεϊσε- 
νάγκιεφ, τοΰ Ναζάροφ. (Ή έρμηνεία τοΰ Λαπίκοφ, 
κατ’ έμέ, δέν ήταν συντονισμένη μέ τίς ύπόλοιπες· 
ύποδύθηκε τόν Κύριλλο θεατρικά, παίζοντας τή 
σύλληψη τοΰ ρόλου του, παίζοντας τή δική του 
άποψη γιά τό ρόλο, τήν περσόνα του). (...)

Μιά άπό τίς διαφορές θεάτρου καί κινηματογρά
φου είναι ότι ή οθόνη καταγράφει τήν προσωπικό
τητα άπό ένα μωσαϊκό χαρακτηριστικών σημείων 
τής ταινίας, μέ τά όποια ό σκηνοθέτης χτίζει μιά 
καλλιτεχνική ένότητα. Γιά τόν ήθοποιό τοΰ θεά
τρου οί θεωρητικές έρωτήσεις έχουν μεγάλη σημα
σία: πρέπει νά μελετήσει τή βάση τής άτομικής έρ- 
μηνείας σέ σχέση μέ τή συνολική ιδέα τοΰ άνεβά- 
σματος καί νά άναπτύξει ένα περίγραμμα τών πρά
ξεων καί τών άντιδράσεων τών προσώπων, τό πρό
τυπο συμπεριφοράς καί κινήτρων πού διατρέχουν 
τό έργο. Στόν κινηματογράφο τό μόνο πού άπαιτεϊ- 
ται είναι ή γνησιότητα τής διανοητικής κατάστα

σης τή στιγμή τοΰ γυρίσματος. Πόσο δύσκολο 
όμως είναι ώρες ώρες! Πόσο δύσκολο είναι νά μήν 
έμποδίσεις τόν ήθοποιό νά ζήσει στό πλάνο τή δική 
του τή ζωή· πόσο δύσκολο είναι νά διεισδύσεις βα
θιά στήν ψυχική κατάσταση τοΰ ήθοποιοΰ, στήν 
περιοχή άπ’ όπου μπορεί νά άναπηδήσουν έξαιρετι- 
κά, ζωντανά μέσα γιά νά εκφραστεί ένα πρόσωπο.

’Εφόσον ό κινηματογράφος είναι απεικόνιση τής 
πραγματικότητας, μέ γεμίζει άπορία τό αίτημα γιά 
τήν «ντοκιμαντερίστικη» ήθοποιία, πού πήρε τόση 
έκταση στίς δεκαετίες τοΰ ’60 καί τοΰ ’70. (...)

Σιχαίνομαι τίς έτικέτες καί τίς ταμπέλες. Δέν 
καταλαβαίνω, λόγου χάρη, πώς οί άνθρωποι μπο
ρούν νά μιλούν γιά τό «συμβολισμό» τοΰ Μπέρ- 
γκμαν. Ό  Μπέργκμαν όχι μόνο δέν είναι συμβολι
στής, παρά νομίζω καί ότι φτάνει στήν πνευματική 
άλήθεια γιά τήν άνθρώπινη ζωή, μιά άλήθεια ση
μαντική γι’ αύτόν, μέσα άπό έναν σχεδόν «βιολο
γικό» νατουραλισμό.

Τό θέμα είναι ότι ή σημασία καί τό βάθος τοΰ έρ
γου ένός σκηνοθέτη άξιολογοΰνται μέ βάση τί τόν 
ώθεΐ νά γυρίσει μιά ταινία. ’Αποφασιστικός παρά
γοντας είναι τό κίνητρο· ό τρόπος καί ή μέθοδος 
έρχονται συμπτωματικά.

Κατά τή γνώμη μου, τό μόνο πού πρέπει νά άπα- 
σχολεϊ τό σκηνοθέτη είναι ή άταλάντευτη ύποστή- 
ριξη τών ιδεών του. Τί φακό χρησιμοποιεί, έξαρτά- 
ται Αποκλειστικά άπ’ αύτόν. Ζητήματα ΰφους «ποιη- 
τικοΰ», «διανοουμενίστικου» ή «ντοκιμαντέρ» εί
ναι άσχετα μέ τό κυρίως θέμα, έπειδή τό τεκμήριο 
καί ή Αντικειμενικότητα δέν έχουν θέση στήν τέ-
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χνη. ’Αντικειμενικότητα μπορεί νά έχει μόνο ό δη
μιουργός, έπομένως ύποκειμενική, άκόμα κι άν μον
τάρει επίκαιρα.

"Αν οί ηθοποιοί στόν κινηματογράφο πρέπει, 
όπως διατείνομαι, νά παίζουν μόνο καταστάσεις 
άκριβεΐς, τί γίνεται —θά ρωτήσει κανείς— μέ τήν 
τραγικωμωδία, τή φάρσα, τό μελόδραμα, δηλαδή 
παραδείγματα όπου ή έρμηνεία του ήθοποιοϋ περιέ
χει τό στοιχείο τής υπερβολής; Πιστεύω ότι ή μετα
φορά σκηνικών κατηγοριών χοντρικά στόν κινη
ματογράφο είναι πρακτική μέ άμφίβολα άποτελέ- 
σματα. Οί συμβάσεις τού θεάτρου είναι διαφορετι
κής κλίμακας. "Οπότε μιλούμε γιά «είδος» στόν 
κινηματογράφο άναφερόμαστε κατά κανόνα σέ 
εμπορικές ταινίες — κωμωδία καταστάσεων, γουέ- 
στερν, ψυχολογικό δράμα, μελόδραμα, άστυνομι- 
κή, ταινία τρόμου ή άγωνίας. Τί σχέση έχουν αυτά 
τά έργα μέ τήν τέχνη; ’Ανήκουν στά μέσα μαζικής 
ψυχαγωγίας καί άπευθύνονται στόν μαζικό κατα
ναλωτή. Δυστυχώς, όμως, αύτή είναι ή μορφή τού 
κινηματογράφου σήμερα, σχεδόν διεθνώς, μιά 
μορφή πού έχει έπιβληθέϊ εξωτερικά, γιά έμπορι- 
κούς λόγους. Στόν κινηματογράφο μόνο ένας τρό
πος σκέψης ύπάρχει: ό ποιητικός. Μόνο μέ τήν 
ποιητική προσέγγιση λύνεται καθετί άσυμφιλίωτο 
καί παράδοξο, μόνο έτσι γίνεται ό κινηματογρά
φος επαρκής τρόπος έκφασης τών σκέψεων καί 
τών αισθημάτων τού δημιουργού.

'Η άληθινή κινηματογραφική εικόνα χτίζεται πά
νω στήν καταστροφή τού «είδους», άφοΰ συγκρου- 
στεΐ μαζί του. Καί τά ιδεώδη πού κατά τά φαινόμε
να θέλει νά έκφράσει ό καλλιτέχνης μέ τόν κινημα
τογράφο δέν περιορίζονται προφανώς στις παραμέ
τρους ένός συγκεκριμένου «είδους».

Ποιό είναι τό «είδος» τού Μπρεσόν; Κανένα. Ό  
Μπρεσόν είναι Μπρεσόν είναι είδος από μόνος

του. Καί ό Άντονιόνι, ό Φελλίνι, ό Μπέργκμαν, ό 
Κουροσάβα, ό Ντοβζένκο, ό Βιγκό, ό Μιζογκού- 
τσι, ό Μπουνιουέλ — καθένας ταυτίζεται μέ τόν 
έαυτό του. ’Ακόμα καί ή έννοια «είδος» είναι κρύα 
σάν τάφος. Ό  Τσάπλιν είναι κωμωδία; "Οχι· είναι 
Τσάπλιν, άγνός καί άπλός· φαινόμενο άνεπανάλη- 
πτο. Είναι ανόθευτος όταν υπερβάλλει· προπάντων 
όμως μάς καταπλήσσει κάθε στιγμή τής κινηματο
γραφικής του ύπαρξης μέ τήν «άληθινή» συμπερι
φορά τού ήρωά του. Ό  Τσάπλιν είναι έντελώς φυ
σικός στήν πιό παράλογη κατάσταση· γι’ αυτό κι 
είναι αστείος. Ό  ήρωάς του μοιάζει νά μήν προσέ
χει τόν διογκωμένο κόσμο γύρω του, ούτε τήν τρε
λή λογική του. Ό  Τσάπλιν είναι τόσο κλασικός, 
τόσο πλήρης, πού θά μπορούσε νά έχει πεθάνει 
πρίν άπό τριακόσια χρόνια!

Τί πιό γελοίο καί πιό άπίθανο άπό κάποιον πού, 
μαζί μέ τή μακαρονάδα του, άρχίζει άπρόσμενα νά 
τρώει καί τις σερπαντίνες πού κρέμονται άπό τό 
ταβάνι; Κι όμως, αύτή ή πράξη μέ τόν Τσάπλιν φαί
νεται ζωντανή, νατουραλιστική. Ξέρουμε πώς όλη 
ή σκηνή είναι φτιαχτή καί υπερβολική, άλλά μέ τήν 
έρμηνεία του όλη ή ύπερβολή είναι άπόλυτα νατου- 
ραλιστική καί πιθανή, έπομένως πειστική — καί 
θαυμαστά άστεία. Ό  Τσάπλιν δέν παίζει· αύτές τίς 
ηλίθιες καταστάσεις τίς ζεΐ, είναι οργανικό τους 
κομμάτι.

Ή  φύση τής ήθοποιίας στόν κινηματογράφο εί
ναι άποκλειστικά κινηματογραφική. Φυσικά, κάθε 
σκηνοθέτης δουλεύει διαφορετικά μέ τούς ηθο
ποιούς του· οί ήθοποιοί τού Φελλίνι είναι έντελώς 
διαφορετικοί άπό τούς ήθοποιούς τού Μπρεσόν, 
επειδή καθένας άπαιτεΐ διαφορετικούς άνθρώπινους 
τύπους. (...)

Ό  κινηματογράφος δέν χρειάζεται ήθοποιούς 
πού νά «παίζουν». Είναι άνυπόφορο νά τούς βλέ
πεις, γιατί άπό χρόνια έχουμε πιά συνειδητοποιήσει 
σέ τί άποβλέπουν, κι όμως έκείνοι συνεχίζουν έπί- 
μονα, έπεξηγώντας σέ κάθε δυνατό έπίπεδο τό 
νόημα τού κειμένου. Δέν μπορούν νά βασιστούν ότι 
θά τό καταλάβουμε μόνοι μας. Καί υποχρεώνεται 
κανείς νά ρωτήσει: σέ τί διαφέρουν οί σημερινές 
αύτές έρμηνεΐες άπό τόν Μοζούχιν, τόν άστέρα τής 
προεπαναστατικής ρωσικής οθόνης; Στό ότι τά 
σημερινά έργα είναι πιό προχωρημένα άπό τεχνική 
άποψη; Μά ή τεχνική πρόοδος δέν άποτελεΐ 
κριτήριο· διαφορετικά, θά ’πρεπε νά παραδεχτού
με ότι ό κινηματογράφος δέν είναι τέχνη. Τά ζητή- 
μα τα τεχνικής είναι σημαντικά άπό έμπορική άπο
ψη, άπό άποψη θεάματος, άλλά δέν παίζουν πρω
τεύοντα ρόλο στόν κινηματογράφο καί δέν φωτί
ζουν διόλου τό μυστικό τής μοναδικής του δύναμης 
νά μάς έπηρεάζει. Διαφορετικά, δέν θά μάς συγκι- 
νοΰσε πιά ό Τσάπλιν, ό Ντράγερ ή ή Γή τού Ντοβ
ζένκο — κι όμως, άκόμα καί σήμερα ερεθίζουν τή 
φαντασία μας.

"Αλλο νά είσαι άστεΐος κι άλλο νά κάνεις τόν 
κόσμο νά γελά. Γιά νά συμπάσχει μαζί σου τό 
άκροατήριο, δέν σημαίνει ότι θά έκβιάσεις τά δά- 
κρυά του. 'Η ύπερβολή γίνεται άποδεκτή μόνο ώς 
δομικό στοιχείο τού συνόλου, ένα στοιχείο στό σύ
στημα εικόνων τής ταινίας, κι όχι άρχή τής μεθό
δου της. Ή  γραφή τού δημιουργού δέν πρέπει νά εί
ναι βαριά, τονισμένη ή καλλιγραφική.

'Ορισμένες φορές τό έντελώς εξωπραγματικό 
καταλήγει νά εκφράζει τήν ίδια τήν πραγματικότη
τα. «Τό πραγματικό», όπως λέει ό Μίτιενκα Καρα- 
μάζοφ, «είναι κάτι τρομερό». Κι ό Βαλερύ παρατή
ρησε ότι τό πραγματικό εκφράζεται πιό ούσιαστι- 
κά μέ τό παράλογο.
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ΒΙΒΛ ΙΟ
Μ ΑΞΙΜ ΟΣ ΟΣΥΡΟΣ
Στή νοσταλγία του ψυχιατρείου 
ε κ δ ό σ ε ις  Ν εφ έλη , ’Α θή να  1984

νά τολμήσω
μόνο γιά την αίσθηση πώ ς δέν έκανα 

δ,τι περνούσε απ' τό χέρι μου

Εχει ήδη έπισημανθεί ό 
άπόκρυφος χαρακτή
ρας τής ποίησης του 
Μάξιμου Όσύρου. Οί 

δυσκολίες στήν προσέγγισή 
της αύξάνουν δσο τά ποιήμα- 
τά του άκροβατοϋν στά δρια 
του απόλυτου καί του άνεπί- 
καιρου.1

Στή νοσταλγία τού ψυχια
τρείου, τήν τέταρτη κατά σει
ρά ποιητική του σύνθεση,2 θά 
βρούμε συγκεντρωμένα τά 
κλειδιά πού θά μας βοηθή
σουν ν' άνοίξουμε τίς πόρτες 
ένός κόσμου καί μιας σκέ
ψης μυστικής. Τά κλειδιά 
ταυτίζονται μέ τά αρχέτυπα 
καί παρέχονται από τίς ποιη
τικές εμμονές τού Μάξιμου 
Όσύρου: τό λουτρό, τό σπί
τι, ή σκήτη, τό λινό, ή στά
χτη κ.ά., δλα Ιδωμένα μέ τήν 
απόσταση πού δρισε ό χρό
νος.

Κι έδώ βρίσκεται ή ποιητι
κή γοητεία του. "Οταν τελι
κά θεωρήσουμε δτι έχουμε 
προσπελάσει τόν ποιητικό 
κόσμο τού Μάξιμου Όσύ
ρου, θά δούμε πώς δέν άνα- 
καλύψαμε τίποτα περισσότε
ρο άπό αύτό πού ήδη γνωρί
ζαμε: τό μυστικό δέ γίνεται 
ποτέ γνωστό, κρύβεται διαρ
κώς πίσω άπ’ τίς λέξεις καί 
μεταμφιεσμένο προσφέρει τή 
συγκίνηση πού γεννιέται άπό 
τή συνάντηση μέ τούς ρυθ
μούς καί τή διαίσθηση τού α
ναγνώστη.

Μένει λοιπόν νά άναμετρη- 
θοΰμε μέ τό κείμενο, ξέρον
τας πώς τό νόημα δέν είναι 
δοσμένο, άλλά πολιορκέΐται 
συνεχώς, κερδίζεται καί άνα- 
δημιουργείται.

* * *

Στή σύνθεση μας εισάγει ένα 
σύντομο άπόσπασμα επιστο

λής, μέ αναγραμμένο τό όνο
μα τόπου: 'Αθήνα, καί τήν η
μερομηνία: 2.86. Σχηματίζε
ται μία άκόμη έποχή, πέρα 
καί πρίν άπό αυτές πού ορίζει 
τό ποίημα, τό παρόν, ίσως ό 
χρόνος τής ποιητικής πρά
ξης. Στό ίδιο άπόσπασμα, οί 
διαρκώς έναλλασσόμενοι 
ρηματικοί χρόνοι άρχίζουν 
τό έργο τής ποιητικής άνά- 
πλασης, πού θ’ άναλάβει νά 
τό ολοκληρώσει ό ποιητής μέ 
άγαλλίαση. 'Έτσι ώστε, 
δέ θά είσαι σέ θέση νά διακρί

νεις
καμιά όμοιότητα μέ κανένα 

πρότυπο...
Ή  ποιητική σύνθεση χωρί

ζεται σέ τρία μέρη: τό πρώτο 
περιέχει 3 πολύστιχες ένότη- 
τες (18, 53 καί 16 στίχοι), τό 
δεύτερο καί κύριο μέρος τό 
άποτελοΰν 159 τρίστιχες 
στροφές, πού εισχωρώντας 
νοηματικά ή μιά στήν άλλη, 
σχηματίζουν έναν ποιητικό 
μαίανδρο άπό λέξεις καί 
εικόνες· καί τό τρίτο μέρος 
περιέχει 5 ένότητες (15, 18, 
20, 13 καί 15 στίχοι).

Τά μέρη άκολουθούν τό 
τυπικό σχήμα: πρόλογος, 
κύριο μέρος, έπίλογος μιας ι
στορίας, τήν οποία είναι άδύ- 
νατο ν’ άφηγηθει κανείς, για
τί ή Ιστορία, δπως τό θέλησε 
κι ό ποιητής, δέν είναι άνα- 
συνθέσιμη. (Πρόκειται άραγε 
γιά μία ιστορία ή γιά σπαράγ
ματα άπό πολλές;)

Τά καινούργια στοιχεία 
πού άνακαλύπτουμε άπό στί
χο σέ στίχο καί τά παλαιότε- 
ρα πού άνακυκλώνονται, ζη
τώντας νά φωτιστούν ξανά, 
δημιουργούν μιάν άδιάκοπη 
καί άμείωτη κίνηση, διατη
ρημένη μέ τέτοια τάξη, ώστε 
δέν μπορούμε ν’ άπομονώ- 
σουμε ένα άπό αύτά χωρίς νά

χάσουμε τά υπόλοιπα. Σέ 
κάθε έρμηνευτική άπόπειρα 
ή θέα τού ποιήματος ποικίλ
λει, δηλώνοντας 
πώς άκόμα κάτι διαφεύγει - 
στό νόημα πού συλλάβιζα μιά 

ζωή
Τήν πρώτη έρμηνευτική α

μηχανία τή δημιουργούν οί 
νοητικές καί ποιητικές άνα- 
στροφές πού, είτε δηλωμέ
νες:
όταν διακρίναμε τό σημείο 
πού προσανατολίζει τό μονο

πάτι

Νόημα έβγαινε μόνο άν τό μο
νοπάτι

ήταν έκείνο πού φώτιζε τό 
σημείο

είτε άδήλωτες, συνοδεύουν 
τό ποίημα ώς τό τυπικό τέ
λος του. Οί δομικές άνα- 
στροφές καί άναιρέσεις άπο- 
δυναμώνουν σταδιακά τά γε
γονότα, άποδιοργανώνουν 
καί άνασυνθέτουν τήν έξέλι- 
ξη τής ιστορίας, γίνονται «έ
να ίχνος άπόπειρας νά ύπο- 
κατασταθεΐ ό Λόγος μέ τό 
δεσποτισμό ένός φανταστι
κού όντος».3

Οί άναιρέσεις δέν είναι 
συγγραφικά τεχνάσματα. Εί
ναι ό τρόπος τής Μνήμης νά 
άναδύεται, κάθε φορά μα
κριά άπ’ τόν έαυτό της.

Ό  Χρόνος καί ή Μνήμη ά- 
ναδεικνύονται άρχετυπικό 
ζεύγος τής άφήγησης καί έ- 
νοποιοΰνται στό ποιητικό εύ
ρημα τής μυριόφυλλος, δι
πλού συμβόλου τού χρόνου 
καί της διανοητικής περιπέ
τειας.

(α) Ό  Χρόνος καί ή Μνή
μη
Τό προλογικό μέρος τής ά
φήγησης άνοίγει μέ μιά ευχή 
παγιδευμένη στό παρελθόν: 
ή ευχή πού παγιδέψαμε στούς 

πεσσούς τού λινού 
Τό ποίημα έχει τόν παρα

λήπτη του, πού παροτρύνε
ται σέ στάσεις καρτερίας καί 
ταπείνωσης, μέ τήν έλπίδα 
νά κερδηθεΐ ό χρόνος τού ά- 
συντέλεστου, άκόμα, θαύμα
τος:
θά επέστρεφαν σέ σένα οί 

σκιές
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Ό  άφηγητής επιστρέφει 
αυθαίρετα στην αρχή τής Ι
στορίας του, γιά νά συνειδη
τοποιήσει, διαμέσου τής έμ- 
πειρίας τής γραφής, αύτό 
πού ό ποιητής ήδη γνώριζε: 
πώς τό αυθεντικό δοκιμάζε

ται στή δυνατότητα 
νά παραμένει άκίνητο

Δημιουργεΐται έτσι ή ευ
θεία οδός του ποιήματος, 
πού έκκινεί άπό τό τραύμα 
τού παρελθόντος, 
τής πορφύρας τήν τάξη πού ά- 

νάθρωσκε, 
ξεδιπλώνεται στό άέναο πα
ρόν, τό χρόνο τής έπανάλη-
ψης,
στήν ηλικία τοΰ ώριμου, 
καί καταλήγει σέ μιά νο
σταλγία προοπτική:
Έκει πού σμίγει ό δικός σου 
κι ό δικός μου λόγος.

Τό δεύτερο, κύριο μέρος 
συνθέτει μιά τοιχογραφία α
νοιχτή στό χρόνο. Οί παρα
στάσεις της άπεικονίζουν τά 
διαφορετικά τοπία τής ζωής 
τού αφηγητή καί άνάμεσά 
τους τόν ίδιο τόν ποιητή νά 
σκύβει μέ τήν πένσα πιό χα
μηλά άπ’ τίς άναμνήσεις του, 
νά λύνει καί νά δένει τούς άρ- 
μούς των παραστάσεων, 
τούς έλεύθερους συνειρμούς 
τής ποιητικής μνήμης, αυτής 
πού έχει ϊσο κλήρο στή νο
σταλγία τοΰ μέλλοντος καί 
τή φαντασία τοΰ παρελθόν
τος.

Στό βάθος διαγράφονται οί 
περιπέτειες τής ψυχής, σέ ό
λη τή διάρκεια τής έπίμονης 
φυλλορροής της, ώσπου νά 
μείνει τελείως γυμνή. Οί περι
πέτειες αύτές όρίζονται άπό 
τό ταξίδι τής μνήμης καί τής 
λήθης, πού κατακτά τή συνέ- 
χειά του ατούς σταθμούς, 
τούς τόπους καί τά πρόσωπα 
πού συναντούμε στίς σελίδες 
τοΰ ποιήματος — καί προχω
ρεί ώς τήν κατάργηση τής 
μνήμης καί τή λευκή έπι- 
στροφή τής λήθης.

Τότε άκριβώς, στό «έλάχι- 
στο» διάστημα τής νοσταλ
γίας, γεννιέται ό χρόνος τοΰ 
ποιήματος, καί ό ψίθυρος 
τής καλαμιάς στον άσβέστη, 
σιγανή ύπενθύμιση τοΰ άνο- 
μολόγητου, καταφάσκει τό 
ανυπόστατο, αύτό πού δέν |

δύναται νά έκφραστεΐ μέ ’ι
δέες, γιατί ξεφεύγει άπό κάθε 
λογικό ορισμό, κάθε περι
γραφή:
Κι εκείνο
πού δέ γινόταν ή διαλεκτική 

νά άνιχνεύσει 
μας έδειξε τόν δίχως μονοπά

τια πυθμένα του.
Τό τρίτο μέρος δίνει τήν έ

ξοδο άπό τόν έφιάλτη τοΰ 
προσδιορισμού τής ταυτότη
τας μέ τό αίσθημα τής μα
ταιότητας πού φέρνει ή άνα- 
μέτρηση μέ τό άπόλυτο: 
νά γονατίσεις αναζητώντας ά- 

νώφελα τό όμοιο του 
καί μάς άποκαλύπτει τήν 
«άλλη» πραγματικότητα, 
τόν παρήγορο λόγο τής ποίη
σης:
Μιά διαλεκτική άγνωστή μας 

νά φωτίζει τήν ύλη 
στίς άνοιγμένες τοΰ ελεφαν

τόδοντου φτεροΰγες 
Μετέωρη

στό κενό πού συγκροτεί τό 
χαμόγελό της 
Καί άγνωστη

Ή  λυτρωτική αύτή άποκά- 
λυψη κατακτάται μέ τό ήθε- 
λημένο βίωμα τής μεγάλης 
άρνησης, πού «δέν είναι ό 
θάνατος», άλλά «τά αιώνια 
μαρτύρια τοΰ θνήσκειν»,1 2 3 * 5 ό 
φόβος, δηλαδή, καί ή έπιθυ- 
μία τοΰ θανάτου, «ή καταγω- 
γική προέλευση τοΰ Θεοΰ».6
(β) Τά π ρ όσω π α -τά  προ
σωπεία

Στό πρώτο μέρος τοΰ ποιή
ματος σχηματίζονται οί δύο 
χρονικές έκδοχές τοΰ ίδιου 
ζεύγους:

— ποιητής-παραλήπτης 
τοΰ ποιήματος, στό παρόν

— άφηγητής-έρωμένη, στό 
παρελθόν.

Καί τά δύο παραπέμπουν 
στό άρχετυπικό ζεΰγος τής 
μνήμης, πατέρας-μητέρα, 
καί σύντομα γίνονται τριαδι
κά σχήματα, άν προστεθούν: 
στό πρώτο, τό ίδιο τό 
ποίημα· στό δεύτερο, ό πελά
της τοΰ πορνείου- καί στό 
τρίτο, ό υιός.

Τό τριαδικό σχήμα δίνει 
τήν εικόνα τής ένότητας, 
γιατί έκφράζει τήν άπόλυτη 
άνάγκη τοΰ τέλειου είναι καί I 
περικλείει τή βασική άντινο- 
μία τοΰ τυχαίου καί τοΰ ά- ί

ναγκαίου πού ταυτίζονται μέ
σα στήν προσωπική, ολο
κληρωμένη φύση τής τριά
δας. Στούς κόλπους τοΰ 
τριαδικού σχήματος διαδρα
ματίζεται, τέλος, ή τραγωδία 
τοΰ άπόλυτου.7

’Ακολουθεί πλήθος άνθρώ- 
πων, ό χορός τών άναμνήσε-

1. Βλ. Χριστόφορος Λιοντά- 
κης, «'Η άναζήτηση του άπόλυ
του ποιητικού μεγέθους», Διαβά
ζω, τχ. 54, ’Ιούλιος 1982, σ. 107- 
108, καί περιοδικό ’Αντί, τχ. 
121, 17 Μαρτ. 1979, σ. 49.
2. "Εχουν προηγηθεΐ οί ποιητι

κές συνθέσεις: Εϋη J. Βουτσαρά, 
εκδόσεις Βάκων, Αθήνα 1973· 
Εύη J. Βουτσαρά II, εκδόσεις 
Πλέθρον, ’Αθήνα 1978· καί Τό 
μονοπάτι τής μέταξας, έκδόσεις 
Γνώση, ’Αθήνα 1981.
3. Αέων Σεστώβ, Ή νύχτα τής

Γεθσημανής, Εισαγωγή, μετά
φραση, σχόλια "Αρης Δικταίος, 
έκδ. Δωδώνη, ’Αθήνα 1970, 
«Δοκίμιο γιά τή φιλοσοφία τού 
Πασκάλ», σ. 57· καί παρακάτω: 
« Ό  Λόγος δέν είναι παρά ή εν
σάρκωση τού περιβάλλοντος», 
σ. 59.
4. Μυριόφυλλος: υδρόβιο φυτό 
μέ πολυετείς πόες, άλλά καί επί
θετο τής δάφνης.
5. Φράντς Κάφκα, Τά ημερολό

για 1914-1926, τόμ. Β , έκδ. 'Ε
ξάντας, Αθήνα 1978, σ. 66 (6 
Αύγουστου 1914)· καί Μωρίς 
Μπλανσώ, Ό χώρος τής λογοτε
χνίας, είσαγωγή-μετάφραση Δη- 
μήτρης Δημητριάδης, έκδ. Ε 
ξάντας, ’Αθήνα 1984, σ. 87.
6. Μωρίς Μπλανσώ, ό.π., σ. 

132.
7. Περισσότερα γιά τό τριαδικό 

σχήμα, στό δοκίμιο τού Βλαντι- 
μίρ Λόσκυ, Ή μυστική θεολογία 
τής άνατολικής έκκλησίας, Κεφ. 
Γ «Θεός-Τριάς», Θεσσαλονίκη 
1973, σ. 49-72.

Φ  V  λ έ ξ η
«λληνιχη κ·ί {«»γ, λ*γ*τ*χνί*

ΡΟΑΑΝ ΜΠΑΡΤ (μετ. Μάριος Λυκούδης): Έ ν δ ο σ χ ό π η σ η  

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΤΛΟΣ: Ά ν έ χ δ ο τ ε ς  ε γ γ ρ α φ έ ς  ά π ό  τ ό  «Νυχτολόγιο Β »
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑ ΡΟ ΓΧ Η Σ: Ή  α λ ή θ ε ι α  τ ο ύ  η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ,  α λ ή θ ε ι α  τ ή ς  ζ ω ή ς ;

ΑΛΑΙΝ Ζ ΙΡΑ Ρ (μετ. Γιώργος Τουρκοβασίλης): Φ α ιν ό μ ε ν ο  τ ο ΰ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  μ α ς  

ΣΤΑΝΤΑΛ (μετ. Μαρία Σολίδου): Κ λ ε ί ν ο μ α ι  σ π ί τ ι  χ α ί  π λ ή τ τ ω  ( Σ ε λ ί δ ε ς  η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ )  

ΓΙΩ ΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ: Ά π ό  τ ά  «Τετράδια Ημερολογίου: 1939-1952» 
Μ ΕΛΙΣΣΑΝΘΗ , *  ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ

ΤΣΕΖΑ ΡΕ ΙΙΛΒΕΖΕ
(μετ. Κώστας Σταματίου)

ΒΑΛΙΑΣ ΣΕΜ ΕΡΤΖΙΔΗΣ 
ΤΟΜΑΣ MANN 

(μετ. Ερρίκος Μπελιές)
ΚΟΡΑΛΙΑ ΘΕΟΤΟΚΛ 

ΓΙΩ ΡΓΟΣ Μ ΑΡΙΝΑΚΗΣ 
ΜΙΝΩΣ ΔΟΤΝΙΛΣ

(είσαγ. Κυρ. Ντελόπουλος)
ΝΙΚΟΣ Β. ΛΑΔΑΣ

(μετ. Θανάσης Χατζόπουλος)
Α ΡΗ Σ ΔΙΚΤΑΙΟ Σ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΛΡΑΠΑΝΟΓ 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΤΡΑ ΚΗ 
ΠΕΤΕΡ ΧΑΝΤΚΕ 
(μετ. Θ.ΙΙ. Ζαφειριού)
ΟΓίΑΑΙΑΜ  ΓΕΗΤΣ
(μετ. Γιώργος Μπρουνιάς)
ΣΩ Κ Ρ. ΣΑΡΙΒΑΞΕΒΑ ΝΗΣ
(είσαγ. Ζώρζ Σαρή)

ι ό η ιι ι: μ ο Α ό \ ι ο
α φ ι έ ρ ω μ α

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΤΑΦ (μετ. Ρούμπη Θεοφανοπούλου): Τ ό  η μ ε ρ ο λ ό γ ιο  μ ι α ς  σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς  

Α ΪΤ Ο ΓΣΤ Ο Σ ΣΤΡΙΝΤΜ Π ΕΡΓΚ (μετ. Κατερίνα Σουμπασάκου): Ά π ό χ ρ υ φ ο  η μ ε ρ ο λ ό γ ιο  

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΤΣΟΠΟΤΛΟΣ: Ά μ φ ί σ ω π α  χ α ί  ΐ τ η λ α  

ΑΝΑΪΣ ΝΙΝ (μετ. ΙΙιερέττα Διαμαντοπούλου): Μ ιά  ο δ ύ σ σ ε ια  ά π ό  τ ή ν  έ σ ω τ ε ρ ι χ ή  σ τ ή ν  έ ζ ω τ ε ρ ι χ ή  ζ ω ή  

ΝΑΝΑ ΗΣΑΪΑ: Δ ια μ έ σ ο υ  ε ν ό ς  η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ
Μ Α ΡΚ Η ΣΙΟ Σ ΝΤΕ ΣΑΝΤ (μετ. Κ.Δασκαλάκη): Φ ο β ά μ α ι  μ ή π ω ς  ό λ ο  α ύ τ ό  δ έ ν  ε ί ν α ι  π α ρ ά  μ ι ά  κ ο ρ ο ϊδ ία  

ΖΤΛΙΕΝ ΓΚΡΗΝ (μετ. Θανάσης Θ. Νιάρχος): « 7 / τ ρ ο μ ε ρ ή  μ ε τ ρ ιο φ ρ ο σ ύ ν η -  τού Ά ν τ ρ έ  Ζ ί ν τ

νοέμ.βρης-
δεκέμ-βρης ’86

Αναλυτικά περιεχόμενα τοϋ ΣΤ’ τόμου (τεύχη 51·(Μ)) 
Σχέδια καί γλυπτική του Χρήστου Καπράλου

ίίΗίΟ ειοικο τεύχος: 
δρχ. 550
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καί γράμματα γνωρίζω· καί γράμματα γν

ων του ποιητή. Στίς τάξεις 
του συγκαταλέγονται ό δια
κριτικός φίλος-συνοδός, ό 
γερασμένος κύριος «πού κά
θε πρωί καθάριζε τό λουτρό 
μου», ή πολυξένη, ό μικρός 
μαθητής, ή θυρωρός των λου
τήρων κ.ά. "Ολοι αύτοί δέν 
είναι παρά τά πρόσωπα τών 
μεταμορφώσεων τού ποιητή, 
φωτισμένα άπό τή διαύγεια 
καί τή σκληρότητα πού παίρ
νουν οί μορφές στά όνειρα. 
Δέν έμαθα ότι στή λευκότητα 

πού ξυπνούσα δέ σμίγουν 
καί πώς ό μόνος υμέναιος εί

ναι έκείνου πού κατέχει 
τούς ζώντες καί όχι τούς νε

κρούς.
Κορυφαίος τού χορού, ό 

παραλυτικός ή ό δαιμονιζό
μενος,8 πού δανείζει τό σπα
ρακτικό, έξαιτίας τής νηφα- 
λιότητάς του, προσωπείο του 
στόν ποιητή.
Κι όταν ζητήσαμε νά είναι έ- 

πιεικής
δέν μπορώ άπάντησε στίς 

προτιμήσεις σας

8. ’Ενδεικτικές είναι οί άναφο- 
ρές του Μάξιμου Όσύρου στήν 
Καινή Διαθήκη. Σημειώνω, ακό
μα, τήν άναφορά του στήν παρα
βολή τοϋ κόκκου σινάπεως, του 
ελάχιστου σπόρου πού αύξάνει 
καταλαμβάνοντας ολόκληρο τό 
χώρο.

9. Καί γιά τήν άποφατική μέθο
δο, βλ. στό δοκίμιο τού Βλαντι- 
μίρ Λόσκυ, δ.π., Κεφ. Β' « Ό  
θείος Γνόφος», σ. 23-45.
10. Χριστόφορος Λιοντάκης, 
δ.π., σ. 107. «Μόνο μέ αυτή τήν 
έννοια τό ποίημα έχει κάποιο 
θρησκευτικό χαρακτήρα πού έ- 
νισχύεται καί άπό τό γεγονός ότι 
άγνοεΐται κάθε άλλη πραγματι
κότητα, έκτος άπό έκείνη τής 
ψυχής». Καί Μάξιμος Όσύρος, 
Τό μονοπάτι τής μέταξας, δ.π., 
σ. 28:
Πού πιστεύω
άγ νοώντας τό νόημα μιας άχτί- 

όας αίματος
11. Οί καίριες ύποδείξεις γιά τό 
ρόλο καί τή σημασία τού χρώμα
τος στή ποίηση προέρχονται ά
πό τήν έπιφυλλίδα τού καθηγητή 
Δ.Ν. Μαρωνίτη, «Τά πράγματα 
καί τά φάσματα», έφημερίδα Τό 
Βήμα, Κυριακή 28 Ό κ τ . 1978, ά- 
νατυπωμένη στό βιβλίο του, 
Μίλτος Σαχτούρης: ’Ανθρωποι 
— χρώματα — ζώα — μηχανές, 
έκδ. Γνώση, ’Αθήνα 1980, σ. 26- 
32.

νά σπαταλήσω ό,τι συγκέν
τρωσα

μιά ολόκληρη ζωή.
Τά προσωπεία δέν είναι 

μέσα τής ποιητικής σύμβα
σης καί δέν παίζουν συμβολι
κό ρόλο στή θεατρική σκηνή 
τής Μνήμης. ’Αποκτούν υλι
κή υπόσταση καί λειτουρ
γούν σάν οδόσημα τού ποιη
τικού χρόνου. Ή  άσταμάτη- 
τη διαδοχή τους έξακολουθεΐ 
νά αποκρύπτει τό πρόσωπο 
τοϋ ποιητή, πού είναι πάντα 
παρόν άλλά ποτέ ορατό. Κα
μιά κίνηση δέν είναι τόσο ά- 
ποκαλυπτική γιά νά τό ξε
σκεπάσει, ούτε ή γραφή. Τά 
προσωπεία, έν τέλει, βοηθούν 
νά μένει άγραφα ή σελίδα γιά 

τόν άνθρωπο πού 
σάς έμπιστεύθηκα.

(γ) Οί τόποι τής άρχέτυπης 
Μνήμης

1. Τό πορνείο, όπου ή μί
μηση τών καθιερωμένων κι
νήσεων τού έρωτα καί τού 
θανάτου παραμερίζει τούς 
πρόσκαιρους δισταγμούς 
τών εφήβων εραστών: 
πού σέ ήθελα πάνωθέ μου 
νά άσπαίρεις τή στάση τού 

λωτοΰ σκυλεύοντας 
μέ στεναγμούς τόν υποτιθέμε

νο νεκρό μου.
Τό πορνείο είναι ό χώρος 

τής επανάληψης τού αμαρ
τήματος τής γνώσης καί τής 
άνατροπής πού έπιχειροΰν μέ 
τήν έξέγερσή τους τά δύο δε- 
καεφτάχρονα παιδιά:
Ό ’Αβυσσαλέος ήταν μονάχα 

ή μέθοδος.
Τιμωρία τους θά είναι ή 

πτώση πού δίνει τήν άφορμή 
τής ποιητικής πράξης, ή διαρ
κής εξορία τού ποιητή: 
όπου κι άν είσαι 
μπορείς νά μέ δεις μέ σπασμέ

νη ράχη
καί θρυμματισμένο στόμα 
"Εγκλειστο γιά πάντα στίς 

άγκαθιές.
"Ας σημειωθεί ότι ή συμβο

λική τού Μάξιμου Όσύρου 
δέν έλκει τήν καταγωγή της 
άπό καμιά γνωστή λογοτε
χνική σχολή ή κίνηση.

Ό  δημιουργός, χάρη στήν 
άναγωγή του σ’ έναν κόσμο 
διαποτισμένο άπό τήν ενα
γώνια άναζήτηση τού θείου,

σημαδεμένο άπό τήν απου
σία καί τήν παρουσία τού Θε
ού, συναντιέται περισσότερο 
μέ τήν ποιητική τού Μαλλαρ- 
μέ καί τού Ρεμπώ, προσεγγί
ζει τόν τρόπο τους όταν προ
τιμά τήν αύτοκαταστροφική 
μέθοδο τής αβύσσου άπό τίς 
άσφαλεΐς οδούς τού ορθού 
λόγου καί τόν τρόπο τού Πα- 
σκάλ, πού ζήτησε άπεγνω- 
σμένα νά ταπεινώσει τόν ά- 
λαζονικό λόγο έξ ονόματος 
τής εγρήγορσης καί τής θρη
σκευτικής άγρυπνίας.

Σύμφωνα μέ τά παραπά
νω, τί άλλο μπορεί νά είναι 
τό πορνείο άπό τήν επικρά
τεια τού ορθού λόγου· ό πε
λάτης άπό τόν κυρίαρχο εκ
φραστή του· καί ό ’Αβυσσα
λέος,
τό κατάλληλο μέσο σέ χέρια 

παιδικά,
άπό τή μέθοδο άνατροπής 
του; Καί τό ποίημα πού άλ- 
λοΰ μπορεί νά παραπέμπει, 
παρά στήν ψευδαίσθηση τού 
Πασκάλ, πώς μιά καρέκλα 
στ’ άριστερά του θά κατά- 
φερνε νά εμποδίσει τή μοι
ραία πτώση του στήν άβυσ
σο;

2. Τό ψυχιατρείο, πού άπο- 
δίδεται άφαιρετικά στό ποίη
μα, εμποδίζοντας όποιαδή- 
ποτε άνάκληση γνωστών ρε
αλιστικών εικόνων:

Μοναχικά τά οικοδομήματα 
σέ έπίπεδους χώρους 

μέ μιά σειρά άγκαθιές στήν εί
σοδο.

Μέσα στά οικοδομήματα 
μέ τά ψηλά λιακωτά καί τίς 
βεράντες βρίσκεται ό θάλα
μος τής τελετής τού λου
τρού, όπου οδηγείται ό άφη- 
γητής.

3. Τό λουτρό είναι ό χώρος 
τής κάθαρσης άπό τό προγο
νικό άμάρτημα τής γνώσης. 
Ή  κάθαρση επιτυγχάνεται 
μέ επάλληλες άναστροφές 
πού μετατρέπουν τό άνυδρο 
λουτρό σέ λευκό χώρο πε
ριέργειας καί προσμονής τής 
χάριτος:
Νά υψώσουμε τά νερά στήν 

ηλικία τών προσήλυτων 
στή νοσταλγία τού ψυχια

τρείου.

Οί τελετές τού λουτρού, μέ 
τίς μυρωδιές τών δαφνόφυλ
λων καί τού εύκάλυπτου πού 
καίνε στίς σχάρες τοϋ θαλά
μου, δίνουν τό έναυσμα στήν 
άναδρομική κίνηση τής μνή- 
μης.

4. Τό πατρικό σπίτι είναι ό 
οίκος τού οιδιπόδειου, άπ’ ό
που έξόρισε τόν ποιητή ή 
λευκή έκείνη γνώση, ή 
οπλισμένη μέ τό νεκρό κεντρί

τών νυχιών.
Θά έπιστρέψει άργότερα, 

μέ τή συνοδεία τοϋ μικρού 
μαθητή, νά καθαρίσει τήν 
καπνιά πού στολίζει τά χαλ
κώματά του. ’Εκεί, μέ τήν ε
πίγνωση ότι ή ποιητική μοίρα 
είναι εξορία, θά ορίσει τόν τε
λευταίο σταθμό τής περιπλά
νησής του:
Στήν τάξη τών δακρύων μου 

όρισα τό κατάλυμά μου.

5. Ή  σκήτη πλάι στό έλος, 
ερειπωμένο παρεκκλήσι ή ε
ρημητήριο μοναχού, είναι ό 
τόπος τής άφοσίωσης καί 
τής άγνωσίας, τής άρνησης 
τών αισθήσεων, τών αισθη
μάτων καί τού στοχασμού.

Ή  σκήτη είναι ή ίδια ή ά
ποφατική μέθοδος,9 μιά διά
θεση τού πνεύματος νά τα
πεινωθεί άρνούμενο ό,τι είναι 
ύπαρκτό, αισθητό ή νοητό, 
καί ό πόθος τής ψυχής νά 
βγεί άπό τόν έαυτό της καί 
νά πλησιάσει τό άγνωστο βά
θος τών πραγμάτων, αύτό 
πού συνιστά τήν άληθινή, ά- 
προσδιόριστη ουσία τους.10 11

’Αναπόφευκτα γίνεται ό 
τόπος τής εγγενούς άδυνα- 
μίας, άφοΰ ή ψυχή δέν έσωσε 
νά δεί τό θαύμα:
Κι ό ελάχιστος κόκκος δέν ά

ναψε
στό νόημα μιας επέμβασης 

τής καρδιάς μας 
ώστε άπό μόνος του νά μπο

ρεί ν’ άναπαράγει 
τήν ίδια εικόνα τής σκήτης μέ 

τούς ζηλωτές.

(δ) Στίς αποχρώσεις τοϋ 
λευκού11

Τό χρώμα είναι παράγον
τας μέ ιδιαίτερη σημασία στό 
εκφραστικό σύστημα τού 
Μάξιμου Όσύρου, γιατί ύ-

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 84



Π ΙΕ Ρ Μ Α Κ  Ο Ρ Λ Α Ν

Ή  μυστική εβδομάδα  
τής Α φ ρ ο δ ίτ η ς

'Η μυστική εβδομάδα τής 
’Αφροδίτης του πρωτοεμφα- 
νιζόμενου στή χώρα μας Γάλ
λου συγγραφέα Πιέρ Μάκ 
Όρλάν, είναι ένα ερωτικό 
αριστούργημα. Κάθε μιά από 
τις πρωτοφανείς σέ τολμηρό
τητα καί λυρισμό διηγήσεις 
του, χαρακτηρίζονται από 
μοναδική ποίηση.

"Ενα βιβλίο έκπληξη στή
μικρή λογοτεχνία τής 
Νεφέλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
Μαυρομιχάλη 9 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ·

• καί γράμματα γνωρίζω·

περβαίνει καί τήν «αντικει
μενική» χρωματική ορθοδο
ξία καί τό ύποκειμενικό 
«ποιητικό» βλέμμα.

Ό  Όσύρος, άναζητώντας 
τή μονοχρωμία τού απόλυ
του μεγέθους, δημιουργεί έ
ναν λευκό ποιητικό χώρο γιά 
ν’ άποτυπωθεί ή περιπέτεια 
τής ποίησης καί τής ψυχής.

Τό λινό είναι ή πιό συχνή 
ποιητική έμμονή του. Πρό
κειται γιά αρχέτυπο πού ά
παντα συχνά στίς προηγού
μενες συνθέσεις, όπως καί 
στήν παρούσα, όπου άναφέ- 
ρεται 7 φορές σέ θέση ούσια- 
στικοϋ καί μία σέ θέση επιθέ
του. Τό λινό είναι τό μόνο 
σταθερό σύμβολο πού δια
τρέχει τίς τρεις ποιητικές ε
νότητες, σημάδι τού αμετά
βλητου καί τού άναπαλλο- 
τρίωτου τής παιδικής ηλι
κίας, τής επιθυμίας γιά εξα
γνισμό στή δεύτερη περίοδο 
τών λουτρών καί τής κάθαρ
σης πού επέρχεται στό τρίτο 
μέρος:
Στό- λινά τά πλυμένα μέ τή 

στάχη τοϋ άηδονιοΰ.

Τό λευκό χρώμα άπαντά 3 
φορές σέ θέση επιθέτου, μία 
τό ουσιαστικό λευκότητα καί 
2 τό επίθετο πάλλευκος. ’Α
κόμα, μία φορά τό επίθετο ά
σπρος καί μία τό παράγωγό 
του κάτασπρα.

Έπεται μεγάλη ποικιλία 
άποχρώσεων τού λευκού πού 
περιορίζει τό χρωματικό φά
σμα, έμπλουτίζοντάς το- οί 
λέξεις: άσβεστης (4 φορές, 
σαφής άναφορά στή λήθη) 
νυφικό (2 φορές), υμέναιος, 
αλεύρι, ομίχλη, αμμουδιά, άγ- 
καθιές, μάρμαρο, τάφος, κε
νοτάφιο, άνθόνερο, υδάτινο 
κάτοπτρο, οξυγόνο, ανέλπι
στο χιόνι, φτεροΰγες τοΰ ελε
φαντόδοντου, ψύχος τοΰ κε
νού, παγωνιά τών αγγέλων, 
άγραφη ή σελίδα, γαλαξίες 
πού έκσπερματώνουν νεφε
λώματα.

Συμπληρωματική τών πα
ραπάνω, ή συχνή χρήση τοΰ 
ρήματος φωτίζω (καί φώτι
ζαν, φώτιζε), τών παράγω- 
γων φωτεινή (2 φορές), φω
τεινούς (2 φορές), χλωρό 
φώς, καί τού έμφατικοΰ συ
νώνυμου: άστραψε, άστρά- 
φτοντας.

’Από τή συνάντηση τού 
λευκού μέ τό μαύρο χρώμα 
προέρχεται ή στάχτη (4 φο
ρές στό κείμενο) καί παγω
μένη στάχτη (μία φορά)- τό 
σκοτάδι άναφέρεται 2 φορές, 
πάντοτε σέ άντιδιαστολή μέ 
τό φώς πού άστράφτει μέσα 
του.

Κύριος χρωματικός άντί- 
παλος τοΰ λευκού παραμένει 
τό κόκκινο, τό χρώμα τοΰ αί
ματος (2 φορές) καί τής σφα
γής (2 φορές). ’Από κοντά, 
τής πορφύρας ή τάξη, καί ή 
χόβολη τής καρδιάς.

Τό μαύρο χρώμα άναφέρε- 
ται άπαξ, σέ άπροσδόκητη 
σύζευξη:
στά ακίνητα τή φορά αυτή πό

δια τής μητέρας 
τά στολισμένα μέ τίς μαύρες 

βιολέτες.
Ή  άνεξάντλητη σέ εύρη- 

ματικότητα χρήση τοΰ λευ
κού καί ή αισθητά μειωμένη 
τοΰ μαύρου δέ δηλώνουν, ά- 
σφαλώς, κλίμα αισιοδοξίας 
ή έλλειψη άπαισιοδοξίας. 
Καί οί δύο τρέχουσες συναι
σθηματικές διαθέσεις δέν α
παντούν στή σύνθεση αυτή, 
πού τοποθετεί τά όριά της 
στή λευκότητα τής γέννησης 
καί τού θανάτου.

(ε) 'Ο ποιητής καί τό 
ποίημα

Στίς δύσκολες έποχές συνέ
χισε

ό ποιητής πρέπει νά κρύβει 
τήν πραμάτεια του 

κι άν ρωτηθεί νά έχει κάτι απ’ 
τό περίσσευμα

Στή Νοσταλγία τοΰ ψυχια
τρείου ή εμπειρία είναι πάν
τοτε ποιητική, ποτέ βιωματι
κή. Ό  Μάξιμος Όσύρος δέν 
εξομολογείται καί δέν περι
γράφει. Μέ τή μετάπλαση ε
πιχειρεί νά ξεκολλήσει τό 
ποίημα άπό τό έδαφος τοΰ 
βιώματος, νά τό άφήσει 
όρθιο
μέ υψωμένο τό χέρι σά νά 

στάθηκε
νά θηλάσει τό ρήμα πού δέν 

φτάναμε·
νά τό εκθέσει στούς κινδύ
νους τής γραφής, στίς άπαι- 
τήσεις τού έργου:

Κι άν τούς στίχους μου ύψωσα 
ώς τήν παγωνιά τών άγγέλων 
δέ λέω νά τούς άφήσω νά 

χτυπήσουν. 
Ό  ίδιος γίνεται ποιητής 

τοΰ θανάτου του καί ύποτάσ- 
σεται στήν άπειλή τής έμ
πνευσης, στήν επανάληψη 
τής περιοδικής κίνησης τής 
ποιητικής εμπειρίας. 
Άκούγοντας
τίς προσταγές τών γιατρών 

καί τίς τρεχάλες 
πώς ή πίεση πέφτει καί χρειά

ζομαι συνεχώς μετάγγιση. 
Τό ποίημα είναι ή εξορία 

τοΰ ποιητή, τό άνεστραμμέ- 
νο δικαίωμα τής έκπληξής 
του:
ό χωλός παραμένω 
πού μόνο τίς λέξεις ξέρει νά 

δουλεύει
Πού χαμηλώνει τά μάτια καί 

δέν έχει κλήρο 
σ’ έκεΐνο πού ή κτίση ολάκερη 
πυκνώνει γιά νά δει 

Ό  Μάξιμος Όσύρος εύαγ- 
γελίζεται τόν άπόλυτο ποιη
τή πού
δέ θά έχει άνάγκη τούς στί

χους του,
γιατί
<5έν υπάρχει τρόπος νά μετα

φέρει τό μήνυμα. 
’Αλλά ή ποιητική συνείδη

ση τοΰ άπόλυτου δέν τόν ο
δηγεί κατ’ άνάγκην στή σιω
πή. Ό  Μάξιμος Όσύρος 
δραπετεύει μέ τήν υπόμνηση 
πώς ή ποίηση μπορεί νά είναι 
ή στιγμή τοΰ δισταγμού.

Χρηστός Π. Ά γγελάκος
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Γ ·  Ν ΙΚ Ο Σ ΚΑΙ Α Ρ Γ Υ Ρ Ω  
1  Κ Ο Κ Ο ΒΑΗ  
ΤΛε ΣΣΔ: προσδοκίες 
■ γ  και πραγματικότητες, 

εκ δ ό σ εις  ΜΝΗΜΕΣ, 
Α θή να  1986

Ό  Νίκος καί Άργυρώ Κο- 
κοβλή, μέλη τότε του έ- 
νιαίου ΚΚΕ και σήμερα του 
ΚΚΕ έσωτερικοΰ, ύστερα α
πό πολλά χρόνια σκληρής 
παρανομίας στην Κρήτη, έ
φυγαν τό 1962 άπό τήν Κρή
τη γιά τή Σοβιετική "Ενωση 
μέ κομματική άποστολή, ό
που τελικά παρέμειναν δε
κατέσσερα χρόνια. Πολύ 
γρήγορα ή προσδοκία του 
σοσιαλιστικού παράδεισου 
διαψεύστηκε, καθώς ή συ
νείδηση τών δύο άγωνιστών 
δέν μπόρεσε νά έναρμονι- 
στεί μέ όσα έβλεπαν γύρω 
τους. Στό βιβλίο πού τώρα έ- 
ξέδοσαν περιγράφουν μέ 
εύαισθησία, ειλικρίνεια καί 
παραστατικότητα τίς προ
σωπικές τους περιπέτειες,

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Léon Bloy, Ή φοβερή τιμω
ρία ένός όδοντογιατροΰ, 
μετ.: Βαγγέλη Μπιτσώρη, 
έκδόσεις ΑΓΡΑ, ’Αθήνα 
1986.
Δημήτρης Δημητριάδης, Ή  
άνθρωπωόία. Ή  άνάθεση, 
έκδόσεις ΑΓΡΑ, ’Αθήνα 1986 
Μίκης Θεοδωράκης, Οί δρό
μοι τοΰ ’Αρχάγγελου, 2, 
έκδόσεις ΚΕΔΡΟΙ, 1986. 
Γιώργος Ίωάννου, Εύφλεκτη 
χώρα, έκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 
1986.
G.K. Chesterton, Χριστούγεν
να, μετ.: Παλμύρα Ίσμυρί- 
δου, έκδόσεις ΑΓΡΑ 1986. 
Κώστας Λογαρδς, "Υποπτοι 
δρόμοι, έκδόσεις ΣΙΓΑΡΕΤΑ, 
’Αθήνα 1986.
Harry Mathews, Ιδιαίτερες 
άπολαύσεις, μετ.: ’Ιουλία 
Ραλλίδη, έκδόσεις ΑΓΡΑ, 
1986.
Όνορέ ντε Μπαλζάκ, Ή  
γυναίκα στά τριάντα, μετ.: 
Βούλα Λούβρου, έκδόσεις 
ΟΛΚΟΣ, ’Αθήνα 1986. 
Χάινριχ Μπέλ, Οί άπόψεις 
ένός κλόουν, μετ.: Τζένη

τή ζωή τών πολιτικών προ
σφύγων στό έξωτερικό, τή 
(δυσ)λειτουργία τών έκεΐ 
κομματικών όργανώσεων, 
άλλά καί τή ζωή στήν ίδια τή 
Σοβιετική "Ενωση: άπό τούς 
διωγμούς τών άντιφρονούν- 
των καί τά πολιτικά γεγονό
τα, μέχρι τή λειτουργία τής 
σοβιετικής κοινωνίας στήν 
καθημερινή της ζωής.

«Μάς φαίνεται σάν 
όνειρο... Δέν πιστεύαμε πώς 
θά τήν ξαναδοΰμε». Μ’ αυτά 
τά λόγια κλείνουν τήν άφή- 
γησή τους οί συγγραφείς μέ 
τήν έπιστροφή τους στήν 
Ελλάδα.

Σήμερα τό όνειρο, ή μάλ
λον ό έφιάλτης, είναι αύτά 
τά δεκατέσσερα χρόνια 
στήν ΕΣΣΔ. Καί οί συγγρα
φείς καταφέρνουν νά μας 
τόν μεταδώσουν, μαζί μέ τό 
δίδαγμα γιά όσους άκόμη 
δυσπιστούν (καί φαίνεται εί
ναι πολλοί) ότι τό όραμα τού 
σοσιαλισμού πού ένσάρκωνε 
γιά δεκαετίες δλόκληρη ή 
ΕΣΣΔ, άλλοΰ θά πρέπει νά τό 
άναζητήσουν.

Μ αστοράκη, έκδόσεις 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 1986.
Ό ρ τ σ ’ άλά μπάντα. 
’Αναδρομικός διάπλους στήν 
παλιά Μύκονο, έπιμ. Πανα
γιώτης Κουσαθανάς, έκδοση 
Δήμου Μυκονίων 1986. 
Μαρία Παπαδημητρίου, Ει
ρήνη, έκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ 
1986.
Δήμητρα Σωτ. Πέτρουλα, 
Πού ’ναι ή μάνα σου, μωρή;, 
έκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 1986. 
Κωνσταντίνου Ραμπαβίλα, 
Τό Ημερολόγιο τοΰ Δόκτο- 
ρος Π***, ’Αθήνα 1986. 
Γιάννης Ρίτσος, Ό Αρίο- 
στος άρνεΐται νά γίνει 
"Αγιος, έκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 
1986.
Βάσα Σολωμού-Εανθάκη, 
Αίγες χρυσές μαργαρίτες γιά 
τήν 'Ασπασία, έκδόσεις 
ΕΡΜΗΣ, 1986.
Ντύλαν Τόμας, Περιπέτειες 
στό έμπόριο δέρματος, μετ.: 
Γιώργος Μπλάνας, έκδόσεις 
ΡΟΕΣ, 1986.
Άνδρέας Φραγκιάς, Τό πλή
θος, 2, έκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ 
1986.

ΠΟΙΗΣΗ

Νάσος Βαγενάς, Περιπλάνηση 
ένός μή ταξιδιώτη, ΚΕΔΡΟΣ 
1986.
Κωστής Γκιμοσούλης, Τό 
στόμα κλέφτης, ΚΕΔΡΟΣ 1986. 
Δημήτρης Δημητριάδης, Κα
τάλογοι 5-8, έκδόσεις ΑΓΡΑ 
1986.
Βικτωρία Θεοδώρου, Ή  
νυχτωδία τών συνόρων, 
ΚΕΔΡΟΣ 1986.
Διονύσης Καψάλης, ’Ακόμα 
μιά φορά, έκδόσεις ΑΓΡΑ, 
Νοέμβριος 1986.
Τόλης Νικηφόρου, Ό πλοη
γός τού άπειρου, Θεσσαλονί
κη 1986.
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, 
Κάτω στόν ύπνο; ΚΕΔΡΟΣ 
1986.
Γιάννης Υφαντής, Ό καθρέ
φτης τοΰ Πρωτέα, έκδόσεις 
1ΑΝΟΣ 1986.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ- 
ΔΟΚΙΜΙΑ

Κώστας Άξελός, Από τή μυ
θολογία στήν τεχνολογία, 
μετ.: Κατερίνα Δασκαλάκη, 
έκδόσεις ΑΓΡΑ 1986. 
w.K.C. Guthrie, Οί "Ελληνες 
φιλόσοφοι — Από τόν Θαλή 
ώς τόν 'Αριστοτέλη, μετ.: 
Άντ. Η. Σακελλαρίου, έκ- 
δόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ’Αθήνα 
1987
Γιάννη Καλιόρη, Παρεμβά
σεις II, Γλωσσικά, έκδόσεις 
ΕΞΑΝΤΑΣ, 1986 
Βίκτορ Κράφτ, Ό κύκλος 
τής Βιέννης καί ή γένεση τοΰ 
νεοθετικισμού, μετ.: Γιάννη 
Μανάκου, έκδόσεις ΓΝΩΣΗ, 
1986
Βασίλη Κρεμμυδά, Ελληνι
κή ναυτιλία 1776-1835, τόμος 
Β’, έκδόσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ  — Ισ τ ο ρ ικ ό  
’Αρχείο, 1986
Χάρη Λαμπίδη, ’Αντί έπιθέ- 
σεις, Γιά τή Γλώσσα, γιά τόν 
Ελληνισμό, έκδόσεις ΑΝΤΙ
ΦΩΝΩΝ 1986
Γιάννη Λάμψα, 15 νεοελλη
νικοί μύθοι, έκδόσεις ΡΟΕΣ, 
1986
Ευάγγελος Ρούσσος, Ηρά
κλειτος (περί φύσεως), έκδό- 
σεις ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 1987 
Franco Selleri, Ή  διαμάχη γιά 
τήν κβαντική θεωρία, μετ.: Ν. 
Ταμπάκης, Gutenberg, 1986 
Γιάννη Σκαρίμπα, Ντίνου 
Χριστιανόπουλου, 'Εναντίον,

έκδόσεις ΑΓΡΑ, 1986 
Κυριάκος Σιμόπουλος, ’Ιδεο
λογία καί άξιοπιστία τοΰ Μα- 
κρυγιάννη, έκδόσεις ΕΡΜΗΣ 
1986
Συλλογή δοκιμίων, ’Ανατο
μία τοΰ άστυνομικοΰ μυθιστο
ρήματος, έκδόσεις ΑΓΡΑ, 
1986

ΠΟΛΙΤΙΚΗ -  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

'Οριοθετήσεις -  Οί έπιγραμ- 
ματικές φράσεις τοΰ Κ. Κα
ραμανλή, ’Επιλογή: Ε. Καρ- 
τάκης, έκδόσεις ΡΟΕΣ 1986 
André Gorz, Αντίο προλετα
ριάτο, μετ.: Στέλιος Μπαμ
πάς, έκδόσεις ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ, 
1986
Νίκος καί Άργυρώ Κοκο- 
βλή, ΕΣΣΔ: προσδοκίες καί 
πραγματικότητα, έκδόσεις 
ΜΝΗΜΕΣ, 1986 
Λεωνίδας Λουλούδης, Πολι- 
τοικολογία, έκδόσεις ΣΤΟ
ΧΑΣΤΗΣ, ’Αθήνα 1986 
Γεώργιος Μπλάνας (Κίσσα- 
βος), Ή  στρατηγική τής σω
στής έπανάστασης, ’Αθήνα 
1986

ΙΣΤΟΡΙΑ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

John Burg, Οί άρχαϊοι Έλλη
νες ιστορικοί, μετ.: Φ.Κ. Βώ- 
ρος, έκδόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 
1986 (3η έκδοση)
Lange Ο., Brus W., Kowalite T., 
Sachs I., Οικονομική ’.Επιστήμη, 
έκδόσεις ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, 
1986
Δήμητρα Μακρυωνίτη, Ή  
παιδική ήλικία στά άναγνω- 
στικά βιβλία 1834-1919, έκ- 
δόσεις ΔΩΔΩΝΗ, 1986 
Denys L. Page, Ή  Ίλιάς καί ή 
ιστορία, μετ.: Κ. Πανηγύρη, 
έκδόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 1986 
Δημήτρη Παλαιολογόπου- 
λου, "Ελληνες άντιφασίστες 
έθελοντές στόν ισπανικό έμ- 
φύλιο πόλεμο (1936-39), έκ- 
δόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, 1986 
Ματούλας Τομαρά-Σιδέρη, 
Νίκος Σιδέρης, Συγκρότηση 
καί διαδοχή τών γενεών στήν 
Ελλάδα τοΰ 19ου αιώνα, 
έκδόσεις Γ.Γ.ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, 
’Αθήνα 1986
Δημήτρη Σταμέλου, Ή Δω- 
ρίδα στήν Τουρκοκρατία, έκ- 
δόσεις ΓΛΑΡΟΣ, 1986 
Νικολάι Τοντόροφ, Ή Βαλ
κανική πόλη 15ος-19ος αιώ
νας (δύο τόμοι), έκδόσεις 
ΘΕΜΕΛΙΟ, 1986

ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΗΛΙ \ 
ΠΟΥ ΚΥΚΑΟΦΟΡΟΥΝ
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Σε μιά π ερ ίοδο  
« σ κ α ν δ α λ ο λ ο γ ία ς» ,  

« α να δ ο μ ή σ εω ν» , 
κ α τα σ κ ευ ή ς  

«φ ορέω ν»  καί 
π ο λ λ ώ ν  ά λ λ ω ν  
γεγο νό τω ν , άν  

μ ιλή σεις γιά  τό  
π ρ όβ λη μ α  τοϋ  

βιβλίου κ α ί μ ά λισ τα  
α π ό  μιά μ όνο  

πλευρά  (τή σ χέσ η  
τω ν μαθητώ ν μ ’ 

αυτό), τό π ιθ α νότερ ο  
είναι νά  

χα ρ α κ τη ρ ισ τείς  
«α ιθ ερ οβ ά μ ω ν» . 

Δ ια κ ινδ υ νεύ ο ντα ς  τό  
χα ρ α κ τη ρ ισ μ ό , θά 
επ ιχειρή σ ου μ ε μιά  

α νά λυσ η  — πού  
α π οτελεί ά π όρ ροια  

μ ιά ς εύρύτερης  
μ ελέτη ς μ α ς 1—  μέ 

θέμα τή « σ χ έσ η »  
τώ ν μαθητώ ν μέ τά  

εξω σ χ ο λ ικ ά  βιβλία.

Πόσο διαβάζουν οί 
μαθητές εξωσχολικά 
βιβλία

μελέτη πού 
επιχειρήσαμε 
άφορά ένα 
δείγμα 106 μαθη

τών λυκείου2 σέ άκριτικό νη
σί. Είναι βέβαιο δτι δέν μπο
ρούν νά γίνουν γενικεύσεις 
γιά όλους τούς μαθητές (υ
πάρχουν διαφορετικές συν
θήκες άπό μιά γεωγραφική 
περιοχή σέ άλλη, άπό σχο
λείο σέ σχολείο, κτλ.) άλλά 
σίγουρα μπορεί νά γίνουν με
ρικές διαπιστώσεις γιά τις 
τάσεις πού επικρατούν:

1. Άπό τόν πίνακα II συ
νάγεται δτι ένα 15% τών μα
θητών δέν διαβάζει καθόλου 
βιβλία εξωσχολικά. Άπό 
τούς μαθητές πού διαβάζουν 
έξωσχολικά βιβλία, τό 48% 
είναι αγόρια καί τό 52% κο
ρίτσια.

2. "Αν όμως γίνει συσχέτι- 
ση τών πινάκων I καί II, 
προκύπτει δτι στό σύνολο 
τών κοριτσιών τού δείγμα
τος εξωσχολικά βιβλία δια
βάζει τό 96% καί μόνο τό 
77% τών άγοριών. (Δηλαδή 
τά κορίτσια διαβάζουν πε
ρισσότερο).

3. ’Επειδή ό μαθητικός 
πληθυσμός τής έρευνας είναι 
δύο κατευθύνσεων: α) Επαγ
γελματικής (Ε) καί β) Τεχνι
κής (Τ), άν θέλαμε νά δούμε 
αντίστοιχα ποσοστά, θά δια
πιστώναμε δτι οί μαθητές 
τού Ε διαβάζουν σέ ποσοστό 
92% έξωσχολικά βιβλία ενώ 
οί μαθητές τού Τ σέ ποσοστό 
73%. 'Υπάρχει δηλαδή διαφο
ροποίηση κατά κατεύθυνση.

4. "Ενα άλλο έροιτημα πού 
μάς άπασχολει, είναι πόσα 
«έξωσχολικά» βιβλία διαβά
ζουν τό χρόνο οί μαθητές. 
Άπό τόν πίνακα III φαίνεται 
δτι κατά μέσο όρο διαβά
ζουν 5,5 ΜΟΝΟ βιβλία τό 
χρόνο. Δηλαδή ένα βιβλίο 
κάθε δύο μήνες.

5. Τά άγόρια διαβάζουν 
περίπου 4 βιβλία ένώ τά κο

ρίτσια 7 (καί έδώ σημειώνε
ται διαφοροποίηση κατά φύ
λο).

6. Οί μαθητές τού Ε διαβά
ζουν περίπου 6 βιβλία τό 
χρόνο ένώ τού Τ μόνο 5 (υ
πάρχει διαφοροποίηση μετα
ξύ κατευθύνσεων, δπως εί
δαμε καί στήν §3).

7. "Αν θέλουμε νά δούμε 
τούς λόγους πού διατυπώ
νονται άπό δσους δέν διαβά
ζουν βιβλία, θά δούμε άπό 
τόν πίνακα IV δτι: τό 28% 
δηλώνει δτι δέν τού άρέσει, 
τό 8,5% προβάλλει οικονο
μικούς λόγους καί τό 63,5% 
ισχυρίζεται δτι δανείζεται.

8. Στό σύνολο τών μαθη
τών τής έρευνας, αύτοί πού 
δηλώνουν δτι δέν τούς άρέ- 
σει τό διάβασμα είναι 12,3%, 
ποσοστό έτσι κι άλλιώς με
γάλο.

9. Τελικά, αύτοί πού γιά 
τόν έναν ή άλλο λόγο δέν ά- 
γοράζουν καθόλου βιβλία ά- 
ποτελοΰν τό 45% τών μαθη-

τών, ποσοστό πού άν τό συν
δυάσουμε μέ τούς μέσους ο
ρούς άγοράς βιβλίων έτη- 
σίως θά δούμε δτι σίγουρα 
κάτι δέν πάει καλά.

10. Άπό τούς μαθητές πού 
δηλώνουν δτι δέν τούς άρέ- 
σει τό διάβασμα, τό 77% εί
ναι άγόρια καί τό 23% κορί
τσια (βλ. παρατηρήσεις §2).

11. Άπό τόν πίνακα V πα
ρακολουθούμε τί είδους βι
βλία διαβάζουν (δσοι καί ό
σα διαβάζουν...). Πρώτο στίς 
προτιμήσεις έρχεται τό μυθι
στόρημα3 (63% δηλώνουν δ- 
τι τό διαβάζουν). ’Ιδιαίτερα 
τά άστυνομικά μέ 47%, τά 
αισθηματικά μέ 32%, ή λο
γοτεχνία μέ 22%, τό κοινω- 
νικοπολιτικά μέ 14% καί τέ
λος τά ιστορικά μέ 13%.

12. Οί προτιμήσεις κατά 
φύλο ποικίλλουν καί έτσι 
πρόχειρα λέμε δτι τά κορί
τσια διαβάζουν: 39% μυθι
στορήματα, 23% αισθηματι
κά, 16% λογοτεχνία, 13% ά
στυνομικά, 6% πολιτικά καί 
3% ιστορικά, ένώ τά άγό
ρια: 39% άστυνομικά, 25% 
μυθιστορήματα, 12% ιστορι
κά, 9% αίσθηματικά-πολιτι- 
κά καί 6% λογοτεχνία.

13. Νομίζω δτι άν πάρου
με ύπόψη μας τή σημείωση 
(3) θά δούμε δτι ή κατάστα
ση πού επικρατεί είναι τραγι
κή μιά καί ή πλειονότητα 
διαβάζει Viper, Arlekin κ.τλ. 
καί έλάχιστοι άσχολοΰνται 
μέ λογοτεχνία, ιστορία, πο
λιτικά καί κοινωνικά βιβλία.

14. Τέλος, διαφοροποιή
σεις ύπάρχουν καί κατά κα
τεύθυνση καί τάξη άλλά φο
βούμαστε πώς είναι κουρα
στική γιά τούς άναγνώστες ή 
παράθεση καί άλλων στοι
χείων.

15. Τό συμπέρασμα πού 
βγαίνει άπό τά παραπάνω εί
ναι σαφές. Οί μαθητές δια
βάζουν έλάχιστα, κι άν δια
βάζουν οί προτιμήσεις τους 
τείνουν στά παραπροϊόντα... 
Κανείς δέν πρέπει νά άπορεϊ 
γιατί δέν γνωρίζουν τή λέξη 
άρωγή ή ευδοκίμηση. Τεί
νουμε νά προσεγγίσουμε τά 
δρια τής άμορφωσιάς. Κάτι 
πρέπει νά γίνει καί ΑΜΕΣΑ.

Νικ. Θ. Άναστασάτος

1. Θέμα « Ό  έλεύθερος χρόνος 
τών μαθητών».
2. ΤΕΛ — Τεχνικοεπαγγελματι- 
κό Λύκειο.
3. Μυθιστορήματα — αισθηματι
κά έννοοϋμε τά Viper, Arlekin 
κ.τλ.

Ο ΠΟΛΤΤΉΤ.



έκ παραδρομής
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ

Περιοδικό γιά τήν έλληνική 
επαρχία, τεύχος 5, 2ο-3ο 
τρίμηνο 1986

Στό 5ο τεύχος του περιοδι
κού Έκ παραδρομής πού 
έχει έδρα τά Λεχαινά ’Ηλείας 
καί έκδίδεται στήν ’Αθήνα, 
συνεχίζεται ή πολύτιμη, θά 
λέγαμε, έρευνα γιά τόν ε
παρχιακό τύπο. "Ετσι, σέ 
τούτο τό τεύχος όλοκληρώ- 
νεται ή έρευνα γιά τόν τύπο 
στήν ’Ηλεία. Περιλαμβάνει 
βιβλιογραφικό κατάλογο 
των εφημερίδων τής ’Ηλείας 
τού 20οΰ αιώνα, χωριστό κα
τάλογο εφημερίδων τού 19ου 
αιώνα, καθώς καί σατιρικών 
έφη μερίδων, περιοδικών καί 
άλλων έντύπων.

Στό ίδιο τεύχος δημοσιεύ
ονται καί βιβλιογραφικές 
συμπληρώσεις τού τύπου τής 
Πάτρας καί τής Σύρου πού 
είχαν καταχωρηθεϊ στό 
προηγούμενο τεύχος τού πε
ριοδικού. ’Άλλωστε ό Άν- 
δρέας Φουσκαρίνης προσπα
θεί σέ άρθρο δημοσιευμένο 
στό ίδιο τεύχος νά άποσαφη- 
νίσει τί έννοοΰμε μέ τόν δρο 
τύπος τής έπαρχίας καί νά 
διατυπώσει όρισμένα ερωτή
ματα καί άπαντήσεις πού 
σχετίζονται μέ τή μέθοδο βι
βλιογραφικής ταξινόμησης 
τού έπαρχιακοΰ τύπου.

Πρόκειται γιά μιά σοβαρή 
προσπάθεια τού περιοδικού 
νά έρευνήσει καί νά κατα
γράψει τήν έντυπωσιακή σέ 
ποσότητα καί ποικιλία έκ- 
δοτική καί δημοσιογραφική 
παραγωγή πού έκτείνεται σ’ 
όλόκληρη τήν έλληνική έπι- 
κράτεια καί δέν είναι, φυσι
κά, φαινόμενο νεογέννητο 
πού σχετίζεται μέ κάποια 
πρόσφατη «πολιτιστική ά- 
ποκέντρωση» δπως πολλοί 
θά βιαστούν νά συμπερά- 
νουν, άλλά κρατάει, δπως 
άνάγλυφα δείχνουν οί βιβλιο
γραφικές καταγραφές τού 
περιοδικού Έκ παραδρομής, 
άπό τόν 19ο αιώνα.

â πεpιπλoι)ς -
Τετράδιο γιο τα γραμμοτα και τις τεχνες

τεύχος 11, φθινόπωρο ’86, 
Ζάκυνθος.

Τό άφιέρωμα τού τεύχους 
στή ζακυνθινή ιστοριογραφία 
δέν μπορεί νά μήν έπισημαν- 
θεί: αύτή ή στροφή τών 
περιοδικών στήν τοπική τους 
ιστορία, τό ένδιαφέρον καί ή 
έρευνα δχι μόνο γιά τή «λαϊ
κή» παράδοση, άλλά καί γιά 
τό «λόγιο» παρελθόν τού τό
που, ό όποιος αναγράφεται 
καί ώς τόπος γέννησης τών 
έντύπων, μπορεί νά άποδώ- 
σει, άν συνεχιστεί, άναντικα- 
τάστατους θησαυρούς στήν 
ιστοριογραφία, άνάλογη μέ 
κείνη τήν ιστοριοδιφική πα
ραγωγή πού άνθησε σέ πολλά 
μέρη έκτος πρωτεύουσας, 
π.χ. τίς τελευταίες δεκαετίες 
τού 19ου αιώνα.

Σημειώνοντας ένδεικτικά 
τούς τίτλους τών σχετικών 
μελετών τού τεύχους: Νικο
λάου Α. Αούντζη, Ιστορικοί 
καί ιστοριογράφοι τής Ζα
κύνθου, πού καταλογογραφεΐ 
μετά άπό μιά κατατοπιστική 
εισαγωγή τούς Ζακυνθινούς 
ιστοριογράφους άπό τόν 16ο 
αιώνα έως τό 1900 περίπου· 
Μαριάννας Κολυβά-Καραλέ- 
κα, Τό 'Ιστορικό ’Αρχείο 
Ζακύνθου. Προβληματική γιά 
τήν άποκατάσταση καί άνα- 
σύσταση τού ’Αρχειοφυλα
κίου, καθώς καί έκείνη τής 
Κλαίρης Σκανδάμη πού 
άσχολεΐται μέ τόν Λεωνίδα 
Ζώη, πιστεύουμε πώς οί άνα- 
γνώστες μας θά πειστούν δτι 
τό περιοδικό υπόσχεται δτι 
ή προοπτική μιας τοπικής 
έρευνητικής παραγωγής, τόσο 
χρήσιμης γιά δλους μας, έχει 
μπει στό δρόμο της.

τεύχος 46, ’Ιανουάριος 1987

'Η καινούργια χρονιά διαφαί- 
νεται, έκτος έκτάκτων έκ- 
πλήξεων, ευοίωνη γιά τίς που
λήσεις τού Σχολιαστή. ’Αρ
κεί οί κινηματογράφοι πού

προβάλουν άπό πρωίας δύο 
έργα, δπως έκεΐνοι οί δυό 
τρεις γύρω άπό τήν 'Ομό
νοια, νά διαθέτουν κοντά 
στήν είσοδό τους περίπτερο ή 
τό περιοδικό νά διαθέτει όρι- 
σμένους στρατευμένους που
λητές, σάν έκείνους πού δια
δίδουν τά πολιτικά έντυπα 
έξω άπό τόπους πολιτικών 
έκδηλώσεων. Διότι ό καθένας 
πρέπει νά συναντάει τήν πε
λατεία του έκεϊ πού αύτή συ
χνάζει καί νά μήν κάθεται μέ 
τά χέρια σταυρωμένα. Τό πο
λιτικό φωτορομάντζο «Δρό
μος χωρίς ιδανικά» πού έγ- 
καινιάζει ό Σχολιαστής τού 
1987 σέ σενάριο ΠΑΝ-ΠΑΝ 
καί πρωταγωνιστή τόν θρυλι
κό τής «τσόντας» Κώστα 
Γκουσγκούνη άνοίγει νέους 
όρίζοντες στούς ιδεολογι
κούς του προσανατολισμούς 
καί διαλογισμούς.

Μακάρι (μαύρο μακάρι), 
νά είχαν έτσι τά πράγματα. 
"Ελα πού ό Κώστας Γκουσ- 
γκούνης ξεφυλλίζοντας τό 
ΑΝΤΙ, με γυαλιά καί πίπα, 
αύτή τή φορά δέν άπευθύνε- 
ται στούς ταλαίπωρους θεα
τές τού πορνό δπως τό ξέρει 
δλος ό κόσμος, άλλά δη
μιουργεί ένα νέο είδος, τό 
πορνοπολιτικό φωτορομάν
τζο πού ίσως φτιάξει καί τούς 
πιστούς του θεατές. Λιγότε
ρο, άραγε, ή περισσότερο τα
λαίπωρους άπό έκείνους τού 
«παραδοσιακού» πορνό;

Δέν άμφιβάλλουμε πώς ό 
Σχολιαστής θά μάς άπαντή- 
σει δτι πήραμε στά σοβαρά 
(άλλη μιά φορά, έμεϊς οί 
άδιόρθωτοι) κάποια διάθεση 
πλάκας, χιούμορ, πρόκλη
σης καί ...κριτικής πού τό 
περιοδικό τάχα άσκεΐ άπέ- 
ναντι στά κατεστημένα. ’Ε
πειδή έχουν δντως έτσι τά 
πράγματα, σπεύδουμε άπλώς 
νά πούμε πώς στή φυσιογνω
μία πού μέχρι σήμερα δια
μόρφωσε αύτό τό περιοδικό, 
ό Κώστας Γκουσγκούνης 
ταιριάζει θαυμάσια, άκόμα 
καί στά μάτια έκείνων πού 
δέν διαθέτουν ένα κόκκο 
χιούμορ, δπως έμεϊς οί συνο
φρυωμένοι τού Πολίτη.

Δ ί ν η
φεμινιστικό περιοδικό, 
τεύχος 1, Δεκέμβριος 1986

Σ’ αύτό τό τεύχος τού περιο

δικού μας θά άρκεστούμε 
στό νά έπισημάνουμε τό γε
γονός τής έκδοσης τού φεμι
νιστικού περιοδικού Δίνη, 
πού θά κυκλοφορεί άνά έξά- 
μηνο. ’Αντιγράφουμε, έλπί- 
ζοντας νά υπάρξει μιά πιό 
ούσιαστική παρουσίαση τού 
έγχειρήματος προσεχώς, έ
να χαρακτηριστικό άπόσπα- 
σμα άπό τό κείμενο τής σύν
ταξης πού χαράσσει τούς 
προσανατολισμούς τού πε
ριοδικού καί έκφράζει τόν 
χαρακτήρα πού έπιδιώκει νά 
διαμορφώσει: « Ή φεμινιστι
κή θεωρία δέν έχει άρνηθεϊ 
τή δυναμική της· δέν έχει ευ
τυχώς καταλήξει σέ βεβαιό
τητες. Κάποιες γυναίκες έπι- 
μένουν νά θέτουν στή γνώση 
διαφορετικά έρωτήματα καί 
νά έπιχειροΰν διαφορετικές 
έρμηνεΐες. (...) Στόχος τού 
περιοδικού δέν είναι μόνο νά 
διερευνήσει τίς διαφορές καί 
τίς ποικίλες τάσεις πού έχει 
άναδείξει τό κίνημα γιά τήν 
άπελευθέρωση τών γυναι
κών. Είναι, πριν άπ' όλα, νά 
έπισημάνει τά κοινά σημεία 
άναφοράς τού αυτόνομου γυ
ναικείου κινήματος πού, έ- 
πειδή άκριβώς έμφανίζονται 
«περιστασιακά» σάν διάτ- 
τοντες άστέρες μέ φόντο 
έναν λαλίστατο καί πανταχοϋ 
παρόντα ψευδοφεμινιστικό 
λόγο, προσφέρονται έν τέλει 
στή διαστρέβλωση, τήν οί- 
κειοποίηση καί κάθε είδους 
κακοποίησης».

Ο DIETER MASUHR 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΓΕΙΓΠΣΤΟΑΕΣ·Ε]ηΙΙΣΤΟΑΕΣ·Ε1ΠΙ
Η διδασκαλία της 

μαρξιστικής Πολιτικής 
ΟΙκονομιας στά ΤΕ1
Στις 'Επισημάνσεις του τεύ
χους 72(2), Δεκ. 1986, του 
Πολίτη σχολιάζεται ή έξης 
φράση τού Θανάση Καλαφά
τη στήν Αυγή τής 23.10.86: 
«'Η εισαγωγή τού μαθήματος 
τής μαρξιστικής Πολιτικής 
Οικονομίας στις πανεπιστη
μιακές σχολές άποτελεΐ ά- 
ναμφισβήτητα μιά θετική 
πράξη γιά τήν άνάπτυξη τού 
έπιστημονικού διαλογισμού 
καί τής έρευνας στή χώρα 
μας».

«Θά μπορούσε νά προσθέ
σει κανείς», έπισημαίνει μέ 
ειρωνική διάθεση ό Πολίτης, 
«ότι καί ή εισαγωγή τού μα
θήματος τής μαρξιστικής Φι
λοσοφίας, τής μαρξιστικής 
Αισθητικής, τής μαρξιστικής 
Κοινωνιολογίας, τής μαρξι
στικής 'Ιστορίας (ή ιστορι
κού υλισμού), αν τέτοια εισα
γωγή μαθημάτων ύπήρχε, θά 
άποτελούσε άναμφισβήτητα 
όλοκληρωμένο θετικό βήμα». 
«’Αναμφισβήτητα;» ρωτάει στή 
συνέχεια ρητορικώς καί ά
παντά στον ίδιο ειρωνικό τό
νο ό συντάκτης των 'Επιση
μάνσεων: «Μάλλον όχι. Ή 
άμφισβήτηση είχε προέλθει, 
μόλις πρό 2-3 ετών, άπό τό ί
διο τό ΚΚΕ έσωτ. καί τόν 
«Ρήγα Φεραίο» πού άντιστά- 
θηκαν στή διαλεκτοματερια- 
λιστική έπέλαση τής ΚΝΕ 
στά ΑΕΙ, άρνούμενοι τή δια
τεταγμένη καί βαθμολογού
μενη εκμάθηση τής επανα
στατικής θεωρίας ώς επιστή
μης».

Ό  ειρωνικός τόνος υπο
βάλλει στόν άναγνώστη τό 
αυτονόητο τής άπόρριψης 
τού αιτήματος γιά διδασκα
λία τής μαρξιστικής Οικονο
μικής Επιστήμης στά πανε
πιστήμια καί τή βεβαιότητα 
ότι όσοι θέτουν έκ νέου αύτό 
τό αίτημα θά δρέψουν (καί ά
πό τήν ’Αριστερά) μόνον ει
ρωνεία καί γέλωτες.

Ίσως τό τελευταίο νά εί
ναι ορθό — ό ειρωνικός τό
νος τού Πολίτη φαίνεται νά 
προϋποθέτει τήν όρθότητά 
του. Ή  όρθότητά του όμως 
δέν άποτελεΐ έπιχείρημα κα
τά τού αιτήματος καθ’ έαυ- 
τό. ’Επιχείρημα δέν συνιστά 
έπίσης, όπως άφήνει νά έν- 
νοηθεί ό Πολίτης, ή άόριστη 
παραπομπή του στά «πολλά 
(πού) είχαν ειπωθεί τότε (πριν 
2-3 χρόνια)» κατά τής εισα

γωγής τού μαθήματος τής 
μαρξιστικής Πολιτικής Οι
κονομίας στά ΑΕΙ. Καί, τέ
λος, σέ καμιά περίπτωση δέν 
συνιστά έπιχείρημα τό γεγο
νός ότι τό αίτημα έτέθη τότε 
άπό τήν ΚΝΕ καί πολεμήθηκε 
άπό τόν «Ρήγα Φεραίο».

Έστω ότι ή ΚΝΕ τότε δέν 
κινήθηκε άπό τήν έπιθυμία 
νά προαγάγει τήν έπιστήμη 
έν γένει —τήν άγνότητα τής 
όποιας βλέπει σπιλούμενη ό 
Πολίτης άπό τόν «διαλεκτο- 
ματεριαλισμό»—, άλλά άπό 
τή σκοτεινή πρόθεσή της νά 
εισβάλει δογματομαρξιστικά 
στό ιερό τής άκαδημαϊκής έ- 
πιστήμης. “Εστω, δηλαδή, ό
τι ή ΚΝΕ δέν ένδιαφερόταν 
γιά τήν καλλιέργεια καί τήν 
άνάπτυξη των μαρξιστικών 
κοινωνικών έπιστημών καί 
στά πανεπιστήμια, άλλά γιά 
τήν ιδεολογική ποδηγέτηση 
των φοιτητών.

Σημαίνει αύτό ότι δέν τίθε
ται ζήτημα διδασκαλίας τής 
μαρξιστικής Πολιτικής Οι
κονομίας στά ΤΕΙ; Κι άκόμα 
ότι δέν τίθεται γιά τήν ’Αρι
στερά τέτοιο ξήτημα; “Αν 
κάποιος θέτει άδέξια ένα ζή
τημα, σημαίνει αύτό ότι τό 
ζήτημα είναι άνύπαρκτο;

Τά έπιχειρήματα τού Πολί
τη άναφέρονται όλα σέ στοι
χεία ξένα πρός τό ίδιο τό ζή
τημα καί είναι τραβηγμένα ά
πό τά μαλλιά. Πόσο τραβηγ
μένα άπό τά μαλλιά είναι, 
φαίνεται π.χ. στό έπιχείρημα 
ότι καλώς ή μαρξιστική Πο
λιτική Οικονομία δέν διδά
σκεται στά πανεπιστήμια, 
διότι άν διδασκόταν τότε θά 
έπρόκειτο γιά μιά «διατεταγ
μένη καί βαθμολογούμενη 
έκμάθηση τής έπαναστατι- 
κής θεωρίας ώς έπιστήμης». 
“Ετσι μάλλον πρέπει νά έχει 
τό πράγμα, γιατί άλλιώς δέν 
έξηγείται πώς, πλήν τού Πο
λίτη, καί τό ίδιο τό πανεπι
στήμιο —γνωστό ώς θεματο- 
φύλακας αύτής τής επανα
στατικής θεωρίας— άρνείται 
πεισματικά —στή χώρα μας 
καί άλλοϋ— νά διαπράξει 
αύτό τό άνοσιούργημα.

Άλλά άς άφήσουμε τούς 
άστεϊσμούς καί άς έρθουμε 
στό ίδιο τό θέμα.

Καλώς ή ΚΝΕ έθεσε καί θέ
τει ζήτημα διδασκαλίας τής 
μαρξιστικής Πολιτικής Οι
κονομίας στά πανεπιστήμια. 
Κακώς ό «Ρήγας Φεραίος» 
καί ή Αυγή (καί ό χώρος πού 
έκφράζει) άντιτάχθηκαν σ’

αύτό τό αίτημα.
Θεωρούμε λοιπόν αύτο- 

νόητο ότι οί άριστεροί πρέπει 
νά θέτουν τό αίτημα τής δι
δασκαλίας τής μαρξιστικής 
Πολιτικής Οικονομίας στά 
πανεπιστήμια. Καί μάς έκ- 
πλήσσει πού ό Πολίτης ώς ά- 
ριστερό περιοδικό θεωρεί, 
άντιθέτως, αύτονόητο ότι όχι 
μόνο δέν πρέπει νά τό θέτει 
κάποιος άλλά καί νά άντιτί- 
θεται σ’ αύτό όταν τεθεί άπό 
άλλους (τήν ΚΝΕ, τόν Θ. Κα
λαφάτη ή όποιον άλλον).

Καί βέβαια πρέπει νά διδά
σκεται ή μαρξιστική Πολιτι
κή Οικονομία στά ΑΕΙ, καί ό
χι μόνον αύτή άλλά καί μαρ
ξιστική Φιλοσοφία καί μαρ
ξιστική Αισθητική καί όσα 
άλλα μέ σκωπτική διάθεση 
άναφέρει ό Πολίτης. Διότι 
δέν νοείται Πολιτική Οικονο
μία χωρίς μαρξιστική Πολι
τική Οικονομία. 'Η κυρίαρχη 
σήμερα νεοκλασική οικονο
μική θεωρία άναπτύχθηκε, 
ώς γνωστόν, ώς άπάντηση 
στήν πρό τού Μάρξ σοσιαλι
στική καί στή μαρξική οικο
νομική θεωρία, καί ή μαρξι
στική θεωρία (παλαιότερη 
καί νεότερη) άναπτύχθηκε 
ώς κριτική στή νεοκλασική 
θεωρία. ’Αντίστοιχα ισχύουν 
καί γιά άλλες κοινωνικές έπι- 
στήμες. Τό γεγονός ότι άλ- 
λού ή ’Αριστερά άπό τή δε
καετία τού ’60 έθεσε τό αίτη
μα τής διδασκαλίας καί τών 
μαρξιστικών άπόψεων στίς 
κοινωνικές έπιστήμες οφεί
λεται όχι στήν άντίληψή της 
ότι ύπάρχει πλήν τής Πολιτι
κής Οικονομίας έν γένει καί 
μιά μαρξιστική, πλήν τής Φι
λοσοφίας έν γένει καί μιά 
μαρξιστική, άλλά στό γεγο
νός ότι, καίτοι ή μαρξιστική 
Πολιτική Οικονομία είναι ά- 
ναπόσπαστο μέρος τής Πο
λιτικής Οικονομίας, ή μαρξι
στική Φιλοσοφία άναπόσπα- 
στο μέρος τής Φιλοσοφίας 
κ.λπ., τό πανεπιστήμιο άρ- 
νοΰνταν καί άρνείται νά τίς 
θεραπεύσει.

Ένδεδειγμένη θά ήταν λοι
πόν μιά άνησυχία τών άρι- 
στερών γι’ αύτόν τόν άπο- 
κλεισμό τών μαρξιστικών ά
πόψεων άπό τή διδασκαλία 
τών κοινωνικών έπιστημών 
στά πανεπιστήμια καί όχι ό 
φόβος πού άφήνει νά διαφαί- 
νεται στό σχόλιό του δ Πολί
της, ότι δηλαδή ή εισαγωγή 
καί αύτών τών άπόψεων θά 
ήταν ταυτόσημη μέ τόν έκπε- 
σμό τους.

'Η μαρξιστική οικονομική 
θεωρία καί έπιστήμη είναι έ- 
παναστατική. Γιά νά μπορεί 
νά είναι όμως έπαναστατική 
πρέπει νά μπορεί νά ύπάρξει 
ώς έπιστήμη καί ώς θεωρία. 
'Υπό τίς παρούσες συνθήκες, 
ή θεραπεία της καί ή μετάδο
σή της μπορεί νά γίνει όχι βέ
βαια μόνο, άλλά κυρίως στά 
πανεπιστήμια. Γι’ αυτό είναι 
άναγκαία ή διδασκαλία της 
σ’ αύτά.

'Η διδασκαλία της στό πα
νεπιστήμιο δέν διασφαλίζει 
βέβαια τό έπαναστατικό τού 
χαρακτήρα της (αύτό τό δια
σφαλίζουν άλλοι παράγον
τες), άποτελεΐ όμως σημαντι
κή προϋπόθεση γιά τή διάδο
ση καί τήν επιβίωσή της.

Γιά τούς παραπάνω λό
γους, θά πρέπει νά ξαναθέ- 
σουμε τό ζήτημα τής διδα
σκαλίας τής μαρξιστικής οι
κονομικής θεωρίας στά πα
νεπιστήμια. Τό γεγονός όπ 
ήδη διδάσκεται ώς κατ’ επι
λογήν μάθημα σ’ ένα ή δύο 
ΑΕΙ είναι μιά μικρή άρχή, άλ
λά πάντως μιά άρχή.

Θέμις Μίνογλου

'Επισημαίνουμε καί πάλι ότι ό 
κύριος στόχος τού σχολίου 
μας ήταν ή Αύγή πού πέρασε 
άπό τή μιά θέση στήν άκρι- 
βώς άντίθετή της χωρίς κα
μία έξήγηση. "Οσον άφορα τό 
ουσιαστικό θέμα, έπειδή καί ή 
κα Μίνογλου δέν προσθέτει 
κανένα καινούργιο στοιχείο 
στή συζήτηση, παραπέμπου
με σέ παλαιότερη άρθρογρα- 
φία στόν Δεκαπενθήμερο 
Πολίτη (τεύχος 12), όπου ύ- 
ποστηρίζαμε τά έξης δύο ά- 
πλά πράγματα: 1) μακάρι νά 
υπάρχουν στά ΑΕΙ μαρξιστές 
καί 2) νά ύπάρχει, όπως προ
βλέπει τό Σύνταγμα, έλευθε- 
ρία διδασκαλίας καί έρευνας 
ώστε νά μπορούν νά υπηρε
τούν τίς έπιστημονικές τους 
Αντιλήψεις. 'Από θεσμοποιη- 
μένο μαρξισμό καί μάλιστα 
«διαλεκτοματεριαλιστικής» 
υφής, ναι, διαλεκτοματεριαλι- 
στικής, άλλο τίποτε στά ΑΕΙ. 
Ή  κα Μίνογλου μάλλον πα
ραβιάζει Ανοιχτές θύρες. Χω
ρίς καμιά ειρωνεία.

Α.Ε.
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