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Α ν τ ί σ η μ ε ιώ μ α τ ο ς
«πόσο φοβάμαι στις αφύλακτες διαβάσεις 
μη σωριαστώ από ’να τίποτα, μιαν απάτη 
κι εσύ να σπρώχνεις με τον αγκώνα να προσπεράσεις 
για να προλάβεις το ραντεβού με την αυταπάτη» 
απ' το δίσκο «αφύλακτη διάβαση»

ι .

Ε ττα γ γ ελ  μ α τ ιέ ς  Β ο ρ ε ιο η π ε ιρ ώ τ ε ς ..

Το βορε/οηπειρωτικό τμήμα της ΟΝΝΕΛ οργάνωσε εκδήλωση 
στο «Παλλάδιο»...

Κινητοποιήθηκαν από τη Ν.Δ. οι ελεγχόμενοι σύλλογοι, τα «ε- 
θνικόφρονα» σωματεία και εκείνα τα δυναμικά... παραεκκλη
σιαστικά.

Μαζεύτηκαν για να πουν ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ για να τραγουδήσουν 
«ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΔΕΛΦΗ ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΑΛΗΘΙΝΗ» να αυτο-επιβεβαιω- 
θούν για την «Εθνικο-Φροαύνη» τους και κύρια να κατηγορή
σουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ενώ μπορούσε μια και βρι
σκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τους ολιγάριθμους Αλβα
νούς του άθεου ΕΝΒΕΡΧΟΤΖΑ να οδηγήσει τη χώρα μαςσε περι
φανή νίκη, περί άλλα τυρβάζει.

Ενώ θα μπορούσε να κτυπήσει ανελέητα τους κομμουνιστές 
αντιπαρατίθεται με τους πολυάριθμους Τούρκους του ΕΒΡΕΝ 
αύτού του θεματοφύλακα της τάξης, της ησυχίας, της ομαλότη- 
τας και δημοκρατίας.

Γιατί όπως και να το κάνουμε μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να τα βρει 
με τη σύμμαχο να αφήσει το ΧΟΡΑ να βολτάρει στα ξερονήσια 
του Αιγαίου για το ανύπαρκτο πετρέλαιο και να ασχοληθεί γιο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που στέρησε... ο κομμουνισμός.

Κι όλοι ττερίμεναν στο «Παλλάδιο» αυτόν που έστειλαν στη 
βουλή οι... Μυτιληνιοί. Αυτόν που συνέταξε τις βασιλικές επιστο
λές, στα χρόνια εκείνα τα πονηρά των ιουλιανών, προς το Γέρο 
Παπανδρέου. Τον καθηγητή της Φιλοσοφίας του Πολυτεχνείου.

Όλοι αυτοί...
Και στη μέση ο... Νιάνιας!
Αθάνατε Χάρυ Κλυν...
Και κείνος σε μια αίθουσα που δεν γέμισε, με ειλικρίνεια καθό

ρισε τα πλαίσια του αγώνα.
Είπε πως ο αγώνας για ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνει 

στο εξωτερικό μια και εδώ στο εσωτερικό συναντά πολεμική και 
δυσκολίες...

ί
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Τόπε μια και διάβασε τις θέσεις του προέδρου του εμπορικού 
επιμελητηρίου της πόλης σύμφωνα με τις οποίες:

«Το ΕΒΕΗ με κάθε μέσο από το 77 προσπάθησε με επισκέψεις 
στην Αλβανία και με αλεπάλληλες συναντήσεις με τον Πρέσβη και 

. τον εμπορικό τους ακόλουθο να διευρύνει τις εμπορικές ανταλλα
γές για το οικονομικό συμφέρον των δύο χωρών και ιδιαίτερα του 
χώρου ευθύνης του. Την πολιτική αυτή επικρότησε και προώθησε 
και η Ν.Ε. της Ν.Δ. στα Γιάννενα αφού ακόμα και μέλη της ήταν και 
είναι πρωτοπόροι στις εισαγωγές από την Αλβανία...»

Έδωσε την κατεύθυνση για τον αγώνα στο εξωτερικό ο Νιά- 
νιας μια και έλαβε υπόψη του τις αντιδράσεις των γιαννιωτών 
και ακόμα την ανταπόκριση της πρωτοβουλίας μερικών νέων 
της ΣΑΚΕ έξω από τη Νομαρχία και την καυστικότητα των συν
θημάτων των γιαννιωτών της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Έλαβε υπόψη του αυτό που όλοι μας είδαμε. Ο  κόσμος ευχα
ριστήθηκε και γέλασε με εκείνο το «Επαγγελματίες βορειοηπει
ρώτες» με εκείνο το κάλεσμα για την κατάργηση της εμπόλεμης 
κατάστασης της χώρας μας με την Αλβανία. Με κείνες τις νεανι
κές απόψεις του Ευάγγελου Αβέρωφ που ήταν τοιχοκολημένες 
στη Νομαρχία.

Ο γραφικός Νιάνιας στράφηκε στον αγώνα στο εξωτερικό για 
να βρει τον Ρουμόρ, τον Στράους και τον Ρήγκαν.

Εδώ ο κόσμος του απάντησε: Επαγγελματίες εθνικόφρονες 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ.

Λ . θ .

Σ υ ν δ ικ α λ ισ τ ικ ή  ε υ α ισ θ η σ ία
Στο σεμινάριο που οργάνωσε στις 16-17 Απρίλη στην αίθουσα 

της ακαδημίας το Κέντρο Μελετών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευ
σης της ΓΣΕΕ ακούστηκαν πολλά και διάφορα.

Επισημαίνουμε πως ενώ στην εισήγηση για την σημερινή κα
τάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος τονίστηκε ο συμμετοχι
κός ρόλος και οι νέες προοπτικές που ξανοίγονται, ενώ αναφέρ
θηκε εκείνο «το ουναντάμε ανοιχτές πόρτες σήμερα στα υπουρ
γεία» δεν μπόρεοε να δικαιολογηθεί η στάση της ΓΣΕΕ για την α
ποδοχή της εισοδηματικής πολιτικής και ίου ετεροχρονισμού 
που αποφαοίοτηκε ερήμην των εργαζομένων και μαθεύτηκε 
από τη συνδικαλιστική ηγεσία και τη βάση από τις πρωθυπουρ- 
γικές τηλεοπτικές ανακοινώσεις.

Στο σεμινάριο στην εισήγηση για ι ην οργάνωση του συνδικαλι
σμοί) δεν μπόρεσε να δικαιολογηθεί η καθυστέρηση για ένα δη
μοκρατικέ) αντιπροσωπευτικέ) συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Όταν αναπτέιχθηκε η αρχή της αποκέντρωσης δεν μπόρεσε 
να δικαιολογηθεί το ότι δεν αναπ ιέιχθηκε καμιά εισήγηση από 
συνδικαλιστές της επαρχίας.

Γ



διαβαση 6

Στην αναφορά του νόμου 1264/82 για το συνδικαλισμό δεν φά
νηκε καμιά διάθεση της ΓΣΕΕ να ζητήσει τροποποίησή του, του
λάχιστον στο θέμα της εκπροσώπησης και της απλής αναλογι
κής.

Η ενισχυμένη αναλογική που υποχρεώνει τα σωματεία ο νό
μος, αυτή τη στιγμή ευνοεί την παράταξη του ΠΑΣΟΚ και απαι
τείται περισσότερη δημοκρατική ευαισθησία για να τεθεί θέμα...

Από την άλλη μεριά οι οργανωτές του σεμιναρίου φάνηκαν να 
επιθυμούν την αχ'ώδυνη αχτιπαράθεση με τους νεόκοπους συν
δικαλιστές της δεξιάς και τη συμμετοχή των τελευταίων στις δια
δικασίες της αίθουσας.

Είναι σημαχτικό να τονιστεί πως η δεξιά οργανώχ'εται όε μια 
μαρξίζουσα βάση και ζητά εναγώχ'ΐα να συσπειρωθεί με κηρύγ
ματα για αδέσμευτο-ανεξάρτητο-διεκδικητικό συνδικαλισμό για 
οικοχ'ομικές διεκδικήσεις εργαζομέχβων σε έχ'α πλαίσιο και κινή
σεις όπου συχ'αχτώχται οι πάσης φύσεως δεξιοί οπτό τους πολιτι
κούς μηχαχ'ΐκούς, τους τραπεζικούς, τους ελεύθερους επαγγελ- 
ματίες και τους δασκάλους...

9Αρης Κυριαζής

6 *

Η  π ο ρ ε ία  γ ια  τ ις  β ά σ ε ις  κ α ι
τ α . . .  α δ έ σ μ ε υ τ α  α ν α ν ε ω τ ικ ά  κ α π έ λ λ α

Ο πρωθυπουργός ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για 
τις συνομιλίες για τις βάσεις. Το χ*α ενημερωθεί ο λαός δεν θεω
ρείται σκόπιμο. Αλλά θεωρείται σκόπιμο να κινητοποιηθεί για να 
εκφράσει την αντίθεσή τους στις βάσεις και τη συναίνεσή του 
στους κυβερνητικούς χειρισμούς που δεν γνωρίζει. Και καλά η 
αχτιθεση στις βάσεις αλλά η συναίνεση;

Το δύσκολο αυτό έργο το αχ'αλαμβάχ'ουν οι επιτροπές ειρήνης. 
Οργανώχοχται μεγάλες πορείες στην Αθήνα και τις επαρχιακές 
πόλεις. Σε μια περίοδο όξυνσης της οικονομικής πολιτικής της 
κυβέρνησης οι επιτροπές ειρήχ*ης επιχειρούν να συσπειρώσουν 
το Λαό γύρω απ ' την «εθνική υπερήφαχ'η» αλλσ άζωστη κυβερ- 
χ'ητική πολιτική στο θέμα των βάσεων.

Σ ’ αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και στα Γιά\'\·ενα πο
ρεία κατά των βάσεων στις 14 Μάρτη με ιδιαίτερο χαρακτηριστι
κό τη μικρή συμμετοχή. Την πορεία διοργάχ’ωσαν η ΕΕΔ ΥΕ, ηΚΕΑ- 
ΔΕΑ και ΛΚΕ. Όσον αφορά τις δύο πρώτες, πρόκειται για γχκο- 
στά κομμά τικά παραρτήματα του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ άχτιστοι- 
χα. Η τρίτη που ο κυριότερος πολιτικός φορέας που συμμετέχει 
σ ’αυτήν είναι το ΚΚΕ εσ. και που όμως έχει μια ευρύτερη αριστε
ρή συμμετοχή διακηρύττει την αχΌγκαιότητα ενός αδέσμευτου 
από κομματικές παρεμβάσεις κινήματος ειρήνης.

i
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i

Στα Γιάννενα η ΑΚΕ έχει μια περίεργη ιστορία. Χωρίς ποτέ να ι
δρυθεί αναλαμβάνει τον Ιούνιο του 82 μαζί με τον ΚΕΑΔΕΑ την 
διοργάνωση πορείας συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους. 
Αίγους μήνες αργότερα την προεκλογική συγγέντρωση του κ. 
Κατσαδήμα, δυο μέρες πριν τον δεύτερο γύρο των δημοτικών ε
κλογών, χαιρετίζει και το... παράρτημα Γιαννίνων της ΑΚΕ, που 
εξακολουθεί να μην έχει ιδρυθεί. Η ευθύνη γι αυτές τις δυο «πρω
τοβουλίες» βαρύνει αποκλειστικά το ΚΚΕ εσ.

Αργότερα στελέχη του ΚΚΕ εσ. στέκονταν αυτοκριτικά για τη 
χρησιμοποίηση του τίτλου της ΑΚΕ και συζητούσαν με άτομα 
έξω απ’ το χώρο τους για την ίδρυση του τοπικού παραρτήμα
τος της ΑΚΕ δηλώνοντας πως στο εξής θα σεβαστούν την αυτο
νομία της.

Οι συζητήσεις δεν είχαν τελειό)σει και το ΚΚΕ εσ. συμφωνούσε 
για λογαριασμό της ΑΚΕ τη συνδιοργάνωση της πορείας στις 14- 
83.

Ανάμεσα στα τόσα είδη καπέλλων τί θα πείραζε να προστε
θούν και τα... αδέσμευτα ανανεωτικά.

Λ . Γ.

Α ν ά γ ν ω σ η  Γ ε γ ο ν ό τ ω ν

Χωρίς να ξέρω ποός είναι τυπικά υπεύθυνος για τα γεγονότα 
που καταγράφω, στρέφομαι προς το κοινό της πόλης μας για να 
προσδιορίσω τη σημασία τους και να καταστήσω σαφές στους 
«αρμόδιους» ότι δεν διαδραματίσθηκαν απαρατήρητα.

Α. Στη δεξίωση ιτου έδωσε ο Δήμος για να τιμήσει τον Πρωθυ
πουργό συμμετείχε και εκπρόσωπος της « Ενωσης καθηγητών». 
Αν όσοι τον (τους) κάλεσαν παραβλέπουν το ρόλο αυτής της όψι
μης «Ένωσης» των ισόβιων τακτικών Εθνοπατέρων, αςσυμβου- 
λι υθούν από τα Πρακτικά του Δήμου τη θέση που πήρε ο σημε
ρινός πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, όταν η αρτισύστα- 
/// αυτή Ένωση επιζητούσε τη σύσφιξη του Πανεπιστημίου των 
ι δρα'κ,)ν με το εδραιωμένο (ή, σύμφωνα με το μοντέρνο όρο: 
<καιεστημένο») λόγιο κοινό της πόλης των «γροσίων».

Η. Δί ζούμε στη Μαρτινίκα. Και ο κ. Φ/ιόνιζος (από την εποχή 
ι ής συντριβής του «Σλαβοκόμμουνιομού» ως ιις προτελευταίες 
δημοτικές εκλογές) είναι γνωστός, όπως επίσης γνωστό είναι το 
«ιθνικό» έργο της EHM. // «Εταιρεία» αυτή όμως πρασινοίρορέ- 
Οηκε πρόσφατα για να υποδεχθεί τον πρωθυπουργέ) (πατοέ)σε 
σι ιιρέτσινη βελέντζα έηαν παρακυλουΟοέχίε τη σχετικέ] πανηγυ
ρική ομιλία). Φαίνεται πως... η θερμοκρασία απέκλεισε την κεν- 
ιρική και κέτιιως καθιερωμένη στη συνείδηση του λαού αίθουσα 
ιης Ακαδημίας, αν κρίνω από την εκδήλωση που οργάνωσε εκεί
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με επιτυχία ο Δήμος για να τιμήσει τα σαραντάχρονα της ΕΠΟΝ. 
Ποιος λοιπόν μας πήγε στην ΕΗΜ;

Συναγωνιστή πρασινοφρουρέ ποιος σ' έδιωξε -έστω για μια 
στιγμή- από το Δήμο και σε ανάγκασε να δεις το χαμόγελο του κ. 
Φρόντζου από κοντά;

Κυριάκος Χλωρός

Ο ι β ο μ β ισ τ έ ς  κ α ι η . . .  η σ υ χ ία  μ α ς

«Η κοινή γνώμη επικρότησε την προχθεσινοβραδυνή απόφα
ση του πενταμελούς εφετείου που επέβαλε ποινές καθείρξεως 
από 5 μέχρι Π  χρόνια στους τρεις από τους τέσσερεις νεαρούς 
που δικάστηκαν προχτές για τις εκρήξεις που ττροκάλεσάν πέρι- 
συ στη γραμματεία του Πανεπιστημίου και στο Μέγαρο της Χω
ροφυλακής» γράφει η Ελευθερία της Πέμπτης 10 Μαρτίου '83 
κάτω απ' τον τίτλο «Ανακούφιση στην κοινή γνώμη για τις κατα- 
δίκες τω ν βομβιστώ ν».

Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε εδώ τη δικαστική απόφα
ση, αλλά Θα θέλαμε να σημειώσουμε μερικούς απ' τους λόγους 
που -χωρίς να συμφωνούμε με τις βομβιστικές ενέργειες δεν ανα
παυτήκαμε (κάθε άλλο μάλιστα) απ' τις βαριές ποινές που επέ
βαλε το δικαστήριο.

Η σύλληψη των βομβιστών τον περασμένο Σεπτέμβριο προ
βλήθηκε σαν εξάρθρωση τρομοκρατικού με διασυνδέσεις και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Θεαματική προβολή της σύλληψης έγι
νε για να καλύψει την αδυναμία του κράτους να ανακαλύψει 
τους πραγματικούς ενόχους για μια σειρά εμπρηστικές και τρο
μοκρατικές ενέργειες με πολύ μεγαλύτερη έκταση και πολιτική 
βαρύτητα απ' τις βόμβες της πόλης μας. Ένοχοι που παραμέ
νουν ασύλλητΓτοι γιατί δεν είναι «ερασιτέχνες» σαν τους βομβι
στές της πόλης μας που αυτόν τελικά τον «ερασιτεχνισμό» τους 
πληρώνουν.

Κι ενώ αποδείχτηκε πως καμιά γενικότερη διασύνδεση, κανένα 
τρομοκρατικό πολιτικό κίνητρο δεν υπήρχε οι βαριές ποινές ενι
σχύουν την αποπροσανατολιστική τρομοκρατολογία.

Ένας άλλος και σημαντικότερος, ίσως λόγος για τη δική μας α
νησυχία είναι ότι μπορούμε να διακρίνουμε πίσω απ' την προ
σωπική περιπέτεια των 4 νέων κάποια βαθύτερα κοινωνικά αί
τια γιατί όπως λέει ο Μπρεχτ

«λέμε βίαιο το ποτάμι 
μά δεν λέμε βίαιες τις όχθες».

Ζ .Ρ .

I
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«Καιαγγι λουμι γντοοιά οιιλίχη κπι pi’Ar| ιου 11ΑΣ( )K και ιης 11ΛΣΠ ιιου 
ιμαμπούκιοαν ανοιχτά και αιτμοκάλοπ ι<ι κατά τη ουγι 'νιμιοοη της Κυ
ριακής οι η βιάμκι κι της ομιλίας τoiJ Λ. Παπανδμίου.

Συγκικμιμ/να ιιμιν απ' τη ουγκίντμίοοη ιίχαμι οηκωοιι ιιανιί) που ί- 
γμαψι : «ΥΓΙ ΙΑ Ι ΙΛ ΙΟ ΑΑΟ ΚΑΙ ΟΧΙ I ΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΚΑΩ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ;;»,..

Μπΰ ίο τιλος της ομιλίας κατι υΟυνΟήκαμι μι το ιιανιί) μιιμοοιά οτη 
νομαρχία Ε>ιαΕ>ηλ(ί)νονκις τα αιτήμαιά pat, μαζί μι άλλους φοιι η l i t,. Ξαψ- 
ντκά μια ομάύα οιιλιχών και μιλών του ΠΑΣΟΚ όμμηοι ινανιίον μας και 
βρίζοντας χυδαία και αιτιιλιόνιας μας, άμχιοι ίο γρονΟοκόιτημα ινι’ο 
ταυτόχρονα /οτιαζι και κάτι'οιμι ψι ίο πανί!) μας...»

Τα ηαμαηάνο) από την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Αγώ
να Ιατρικής και πολλά περισσότερα από μαρτυρίες φοιτητών 
ίου Γήγα, διαγραμμένων ίου ΠΑΣΟΚ και άλλων δημοκρατών.

Λττολαύοττ όμως ιην κάλυψη του θέματος από τη Νέα Γενιά, 
τη Λι καπίνϋήμιμη έκδοση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Παννίνων, στο 
τεύχος της 26-2-111:

«ΕΛ() ΚΑΙ NO Η » Οα γίνι ι το ιιανι τι ιοι ημιακό νοοοκομι ίο αναριο ι ιότ αν 
μια ομάύα ιροιι ηιών που ι ίχαν ιοιιοΟι ιήοι ι το κόκκινο πονά) ιούς οι τιι- 
μίοιιιη Οι'οη οι») μιοη ιης ουγκί νιμωοης.

Και για να ι ίμαοιι αν τι κι ιμι νικοί hi ν ι πρόκι n o  για ομάΕια αλλά για ι* 11 - 
μόκληιη ομιώούλα ιιουούιι για ιιοΕ>όο<|>αιμο hi ν (Ιγαίναν.

Και οι «ιι ρΐ ιιολλά ι υμ|1ά£οντι ς <|»ι μι λιιιΕ>ι ς ν/οι π ροφ ανώ ς  hi ν άκουοαν 
ιο I Α () ΚΑΙ ΙΩΙ’Λ ιου πρωθυπουργού.

Και ήΟιλαν να κμαιήοοον ιο ιιανιο και καιά ιηνίί,ιώο ιουI ΙριοΟυιιουρ· 
you αιιό ιο νομαρχιακό μ /γάρο.

Αιιοιιλιυμα αυ ιού  ήιαν να ουγκρουοιοόν μι ιις ομάΕ>ις ιιιμιψμούμη- 
οης και να υιιοοιι ΐλουν ιη οημαία ιούς «I κόνιις- άκονιις».

Αυιό ήιαν και ιο μοναδικό μιλανόοημι ίο ιης ουγκί νι μοχιης για ν' αιιο· 
Ε>ι ιχιι ί όιι κάποιοι Ε»ι ν ιιί μαοαν ακόμη ιην ιιαώική ιούς ηλικία». 
ΟμιιΕιούλις ιιοο  τυρβάζουν ι ιιρ ί. . .  νοοοκομι ίου. I κ ο ν ιι ς-άκον-
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τες που πρέπει να γίνουν άφαντοι.
Ποιος τώρα έχει περάσει ή όχι την παιδική του ηλικία φαίνεται 

ΚΑΙ από τις αντιδράσεις του, όταν αποκτήσει κάποια εξουσία. 
Τούτο το τελευταίο είναι πράγματι το μελανό σημείο.

A. Κ.

(ο ί)τ α ξ ικ ή  π α ιδ ε ία
Η παιδεία είναι ταξική είπαν οι μαθητές σε μια εισήγηση στο 

μαθητικό τριήμερο που οργανώθηκε από τις μαθητικές κοινότη
τες της πόλης μας στις 8-9 και ΊΟΑπρίλη.

Η παιδεία ήταν ταξική, τώρα είναι δημοκρατική αντέτε/νε ο 
προϊστάμενος της Μέσης εκπαίδευσης στα Γιάννενα.

Μη βιαστείτε για συμπεράσματα πριν θυμηθούμε τι είπε ο υ
πουργός Παιδείας στις 28 Γεναρη απ' την τηλεόραση:

«Έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σω
στή ες)αρμογή του νέου συστήματος και ιδίως για να αποκτήσουν 
όλοι οι υποψήφιοι ομοιογενές επίπεδο μόρφωσης ανεξάρτητα 
από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας τους και την πε
ριφέρεια που κατοικούν».

Μη βιαστείτε νέοι των Πραμάντων και της Πωγωνιανής να εκ
φραστείτε πριν λάβετε υπόψη σας και το τι γράφει το ψήφισμα 
των προέδρων των ΕΑΜΕ όλης της χώρας στις 20-2-83.

«Χαιρετίζουμε την καθιέρωση των Μεταλυκειακών Κέντρων και 
των Εσωτερικών Φροντιστηρίων, που δίνουν ίσες ευκαιρίες οπου- 
δών σε όλα τα ελληνόπουλα».

Ύστερα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια αχάριστοι οι σημερι
νοί αταξικοί-ομοιογενείς και ισότιμοι νέοι που περιμένουν κά
ποια. .. σοσιαλιστικά μέτρα;

Σ.Μ.

«Δ ε μ ’ ε ν δ ια φ έ ρ ε ι . . .»
Υπερμαγγανικό κάλι, θειϊκό οξύ και αιθανόλη — να συμπληρω

θεί η αντίδραση...
Η απάντηση στον πίνακα ήταν εύκολη για τη Γιώτα που «κτυ- 

πά» Φυσικό Αθηνών με αξιώσεις.
Ο  δάσκαλος δέχτηκε τη λύση είπε «μπράβο παιδί μου» και συ- 

νέστηοε δεύτερο τρόπο για την άσκηση.
Η Γιώτα είπε πως δεν κατάλαβε. Ο δάσκαλος επανέλαβε επι

στρατεύοντας όλη την παιδαγωγική του εμπειρία...
Μαζί με τη Γιώτα δεν είχαν καταλάβει και οι λοιποί.
Κι αυτός ο Τάκης που οι μαθητές αποκαλούν επιστήμονα-δια- 

νοούμενο και που οι καθηγητές τον έχουν σίγουρο για πρωτιά 
στο Χημικό.

*
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Ο Τάκης πρόλαβε το δάσκαλο από την παρεξήγηση.
Δεν φταίτε εσείς κύριε, ούτε ο τρόπος σας. Απλά δεν μας ενδια

φέρει. Δεν Θέλουμε να μάθουμε τον άλλο τρόπο. Όποια άσκηση 
και να βάλουν στις Πανελλαδικές θα τη λύσουμε έτσι που ξέρου
με. Ποιος ο λόγος να μπερδευόμαστε με άλλους τρόπους;

Η συζήτηση άναψε.
Τώρα στο Αύκειο ο αγώνας για την εισαγωγή στα ζηλευτά ΑΕΙ. 

Ο ένας στους δέκα με κριτήριο: την μια άποψη του βιβλίου για 
το 75% και την ίδια άποψη εκφρασμένη μέσα στο σχολείο για το 
άλλο 25% της βαθμολογίας. Αύριο στο Πανεπιστήμιο το ξεσκονί
αμα του συγγράμματος για το πολυπόθητο τάλληρο.

Μεθαύριο, στο Χημείο του Κράτους, στην Εργασία η εκτέλεση 
της εντολής του Νομάρχη για εκείνες και μόνο τις αναλύσεις που 
θα εδραιώσουν την καρέκλα.

Τον άλλο τρόπο όλοι τον αφήνουν για κείνους που φωνάζουν 
για ένα σχολειό με σεβασμό στην άλλη άποψη. Για ένα σχολειό 
συμμετοχής, απαλλαγμένο από το άγχος, το κυνήγημα βαθ
μών. ..

Όπου κριτικά-ελεύθερα-δημοκρατικά και επιστημονικά Θα 
δίνονται κάποιες άλλες προοπτικές.

Ναι, ο Τάκης και η Γιώτα φταίνε λιγότερο απ' το δάσκαλο κι 
αυτός λιγότερο απ ' τον υπουργό.

Ναι, το πρόβλημα αφορά όλους μας.
Άρης Κυριαζής

Τα προηγούμενα τεύχη της Διά
βασης

ΤΕΥΧΟΣ 1
Σπάρος Βλέτοας:
Ήθη και έθιμα μιας εκλογικής Διαδικασίας 
Άρης Κυριαζής:
77 δεν ακούσαμε στη συζήτηση της ΕΡΤ για τη 
Γιαννιώτικη Νεολαία 
Φοίβος Λημναίος:
Για τον τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό και όχι 
μόνο γΓ αυτόν
Ομάδα στρατιωτικού Στρατοπέδου Κατοι- 
μήτρου:
Για το Στρατό 
Σπάρος Βλέτοας:
Για το δίσκο «χειμερινοί κολυμβητές»
ΤΕΥΧΟΣ 2
Δημήτρης Κωοτάντιος:
Η αρχιτεκτονική παράδοση της πόλης και ο 
Δήμος Ιωαννιτών

Μιχάλης Αράπογλου:
Τουρισμός: Η εύκολη λύση ή πώς αλλιώς α
ποφεύγεται το πρόβλημα 
Άρης Κυριαζής:
Κοινωνιολογία, Πολιτική Οικονομία στο λύ
κειο. .. και λογοκρισία 
θεμης Μπόκαρης:
Πανεπιστήμιο Κρίση (α)διέξοδο και αριστερά 
Διάβαση / Λογοτεχνία 
Γιώργος Μαρκόπουλος:
Αγέρωχη ανάμεσα στους στερημένους (Από
σπασμα από την «Ιστορία του Ξένου και τής 
λυπημένης»)
Σπάρος Βλέτοας:
Το ερωτικό ανεκπλήρωτο μέσα απ'την ποίη
ση του Γιώργου Μαρκόπουλου·
Ποιήματα του Γιάννη Γκοάμα και του Νίκοι 
ΜάνΟου και η λογοτεχνική Καταγραφή του Γ 
Κοκκινίδη «Περιδιάβαση στη Χώρα του At 
νι ν».
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To υφυπουργείο Νέας Γενιάς 
και το Κράτος-«Μτταμττάς»

Το «άνοιγμα·· του υφυπουργείου Νέας Γε
νιάς προς τη νεολαία που ξεκίνησε με την 
«πρόταση ζωής για τη νέα γενιά» (27-7-82) έ
χει μια πολιτική σημασία που ξεπερνάει κατά 
πολύ τις όψιμες όσο και δημαγωγικές «ευαι
σθησίες* της Νέας Δημοκρατίας που με τόση 
ένταση δήλωσε πως το κείμενο θυμίζει Γκαίμ- 
πελς και καθεστώς στυγνής δικτατορίας και 
ζήτησε την παραίτηση του Κακλαμάνη-Λα- 
λιώτη επειδή το κείμενο στάλθηκε στις μαθη
τικές κοινότητες. Για μας η πολιτική σημασία 
του κυβερνητικού ανοίγματος προς τη Νεο
λαία, που εγκαινίασε η διακήρυξη του υφυ
πουργείου Νέας Γενιάς, έχει να κάνει με το 
πραγματικό αντίκρυσμα και την πολιτική ου
σία της «νέας γλώσσας» που χρησιμοποιεί το 
υφυπουργείο.

Μέσα από όμορφες διατυπώσεις η διακή
ρυξη προσπαθεί να αποποιηθεΐ το κυβερνη
τικό βήμα επιδιώκοντας να δώσει την εντύ
πωση πως πλησιάζει τα προβλήματα και 
τους προβληματισμούς της νεολαίας. «Η δια
κήρυξή μας έχει αγωνία. ΓΊερικλύει και αμφι
σβήτηση και οργή και καταγγελία» λέει το υ
φυπουργείο, ενώ παραπάνω μιλάει για την 
•επανάσταση της ελπίδας* και για «τοδρόμο 
που συνδέει το δρόμο με την επιθυμία και την 
πραγματικότητα».

Αυτόν ακριβώς το δρόμο θ' ακολουθήσει 
τούτο το άρθρο προσπαθώντας να συνδέσει 
τα οράματα και τις διακηρύξεις του υφυ
πουργείου νέας γενιάς με την πραγματικότη
τα, όπως αυτή διαμορφώνεται απ' την κυ
βέρνηση του ΠΑΣ.ΟΚ εδώ και ενάμισυ χρόνο. 
«Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει δώσει δείγ
ματα γραφής για την ευαισθησία της και για 
το ενδιαφέρον της για τα προβλήματα της 
νέας γενιάς» γράφει η διακήρυξη του υφυ

πουργείου. Αυτά τα δείγματα γραφής είναι 
που θα δώσουν τελικά τις απαντήσεις στις 
διακηρύξεις του υφυπουργείου. Αυτά τα 
δείγματα γραφής είναι που θα κατοχυρώ
σουν ή θα θάψουν το «δικαίωμα της νέας γε
νιάς στη δουλειά, στη μόρφωση, στον πολιτι
σμό, στον αθλητισμό, στον ελεύθερο χρόνο, 
στην σχέση με το περιβάλλον και τον ανθρω
πισμό* που τόσο όμορφα επαγγέλεται το υ
φυπουργείο νέας γενιάς.

Τη στιγμή που οι κρατικοί λειτουργοί του 
ύφυπούργείου νέας γενιάς μιλούν για μια 
παιδεία που θα είναι «μέσο ατομικής απελευ
θέρωσης και κοινωνικής χειραφέτισης» οι συ
νάδελφοί τους κρατικοί λειτουργοί του υ
πουργείου παιδείας ετοιμάζουν τα νέα εξε
ταστικά μέτρα, επιβάλουν αντί για την κα- 
τάργηση των πανελληνίων, που υποσχέθη- 
κσν μια νέα έκδοσή τους, συνεχίζοντας την 
εντατικοποίηση των σπουδών που ξεκίνησε 
η προηγούμενη κυβέρνηση,

Πώς αλήθεια θα μιλήσει το υφυπουργείο 
νέας γενιάς για το «δικαίωμα στον πολιτισμό.
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Δ ΕΝ  Τ Α Ι Ρ Ι Α Ζ Ε Ι  Ι Ε  ΜΑX.
Η Ι Ι Π Π Η

Nik Π Ο Υ Μ Ε  Τ Α  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α  
Μ Ε Τ '  Ο Ν Ο Μ Α  Τ Ο Υ Ι

τον ελεύθερο χρόνο, τη οχέση με το περιβάλ
λον και τον άνθρωπο» στον μαθητή που για 
να περάοει οτο πανεπιστήμιο το εξεταστικό 
σύστημα τον αναγκάζει να τρέχει απ' το σχο
λείο στο φροντιστήριο απομνημονεύοντας α
ποξηραμένες γνώσεις, ζώντας μακρυά απ’ 
τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες του;

Τη στιγμή που οι κρατικοί λειτουργοί του 
υφυπουργείου νέας γενιάς ανταλλάσουν 
προβληματισμούς με τη νεολαία για τα δι- 
καιώματά της, για τη ζωή, τη χαρά, και το 
χαμόγελο οι συνάδελφοί τους κρατικοί λει
τουργοί του υπουργείου Εθνικής Αμύνης 
συντάσσουν τους στρατολογικούς καταλό
γους για τη στράτευση στα 18 (παρά τις κα- 
θηουχασ, · -ς δηλώσεις του Δροσογιάννη έ
χουν ήδη καλέσει 18χρονους απ’ τον Πειραιά

συνεργατική Af (JNVMH ΤΕΧΝΙΚΗ 
ί · ί Ι Ο Ρ Ι Κ  Μ  R T  Α Ι Ρ Κ Ι Λ

Ηλαχληδΐ) 1 ? — ί‘ ι*ιννf ιΐ|λ ?4.Μ4 - 33 149

και την Κοζάνη), αφήνουν άθιχτους τους μη
χανισμούς της εξουθενωτικής καθημερινής 
καταπίεσης της στρατευμένης νεολαίας, χτυ
πούν και κατασυκοφαντούν το δημοκρατικό 
κίνημα των φαντάρων.

Πώς αλήθεια θα μιλήσει το υφυπουργείο 
νέας γενιάς για «το δικαίωμα στον πολιτισμό, 
τον ελεύθερο χρόνο, τη σχέση με το περιβάλ
λον και τον άνθρωπο» στους στρατευμένους 
νέους. Τι θα είχε άραγε να πει το υφυπουρ
γείο νέας γενιάς για τις αυτοκτονίες των 
στρατιωτών;

Τη στιγμή που οι κρατικοί λειτουργοί του 
υφυπουργείου νέας γενιάς προσφέρουν 
προβληματισμούς και οράματα εν αφθονία 
μιλώντας για «κατάργηση τής σκληρής εκμε- 
τάλευσης» οι συνάδελφοί τους των οικονομι
κών υπουργείων φροντίζουν για την παρα
γωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών, διάβαζε μείωση του κόστους 
του συντελεστή εργασίας, απαγορεύουν τις 
αυξήσεις, κηρύσσουν παράνομες τις απερ
γίες, δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της ανεργίας.

Αν καλοεξετάσουμε τις διακηρύξεις του υ
φυπουργείου Νέας Γενιάς και την κυβερνητι
κή πολιτική θα ανακαλύψουμε ότι τις συνδέει 
μια υττόγεια σχέση. Εκεί ακριβώς όπου η κυ
βέρνηση έρχεται σ’ αντίθεση με τη νεολαία 
καταφθάνει το υφυπουργείο νέας γενιάς να 
την αγκαλιάσει, να συζητήσει μαζί της, ν' αν
ταλλάξουν προβληματισμούς ή το πολύ να 
πάρει κάποια αποσπασματικά μέτρα που θα 
προβληθούν κατάλληλα σάν μια «άλλη πολι
τική».

«Στο υφυπουργείο Νέας Γενιάς λειτουργεί 
μια τράπεζα ιδεών» λέει η διακήρυξη. Ο κρα
τικός «μπαμπάς» θα έρθει να προστατέψει 
τους προβληματισμούς και τις πρωτοβου
λίες της νεολαίας να τους θέσει υπό την αιγί
δα του να τους κάνει ακίνδυνους. Να αφο
μοιώσει τελικά τις αντιδράσεις της νεολαίας.

Μα ας μη ξεχνάει το υφυπουργείο πως 
στην κοινοίνία λειτουργεί μια... τράπεζα αν
τιθέσεων.

Σπύρος Βλέτσας
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. Οι κυβερνητικές 
* «απαντήσεις» 

στο κίνημα για το στρατό

Το κίνημα για τα δικαιώματα των φαντά
ρων συνέχεια δυναμώνει μέσα κι έξω απ' το 
στρατό. Δυναμώνει πάνω στη θέση της αντί
θεσής του με τους καταπιεστικούς μηχανι
σμούς του στρατού που παραμένουν ανα- 
λοΐωτοι συγκροτώντας ένα εξοντωτικό 
πλαίσιο, λειτουργώντας σαν μέσο μιας κοι
νωνικής ισοπέδωσης και καταστολής που 
λειτουργεί έντονα και πέρα απ’ τα δυο χρόνια 
της θητείας.

Σ' ένα πλαίσιο «σοσιαλιστικού» εφησυχα
σμού και «εθνικής ομοψυχίας» η αντιπαρά
θεση μ’ έναν τόσης σημασίας στυλοβάτη του 
συστήματος όπως είναι ο στρατός είναι φυ
σικό να διαταράζει τα ήσυχα νερά του πολιτι
κού παιγνιδιού. Έτσι η κυβέρνηση και οι περί 
αυτήν δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στα 
ζητήματα που βάζει το κίνημα για το στρατό 
χρησιμοποιώντας όλες τις μορφές αντιπα
ράθεσης που διαθέτουν, διωκτικές και προ
παγανδιστικές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Ό ταν στρατιώτες, ναύτες και σμηνίτες εμ

φανίζονται σε δημόσιες εκδηλώσεις με καλυ- 
μένα τα πρόσωπά τους διεκδικώντας τα αι- 
τήματά τους με αποκορύφωμα την πορεία 
στις 17 Νοέμβρη του ’83 η κυβέρνηση απαν
τάει με δυο τρόπους.

Σκέλος 1
Μετά από κάθε εκδήλωση ο υφυπουργός 

εθνικής Αμύνης Δροσογιάννης δηλώνει ότι 
πρόκειται για μεταμφιεσμένους πολίτες.

Σκέλος 2
Συλλαμβάνονται δύο απ' τους φαντάρους 

που συμμετείχαν στην πορεία της 17 Νοέμ
βρη και τιμωρούνται «μετριοπαθώς» με 15 
μέρες φυλακή για να προστεθούν, σιωπηρά, 
αργότερα και άλλες μεγαλύτερες ποινές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Το κίνημα των φαντάρων υποκινείται από 

εξωτερικούς παράγοντες και μάλιστα εξ ανα
τολών.

Σχετικά αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εμπι- 
στευτική διαταγή του αρχηγού του στόλου 
προς τους διοικητές υπηρεσιών και κυβερ
νήτες πλοίων (21-12-1982 αριθμ. 718/27/22)

Είναι φανερό, ότι οι δραστηριότητες 
αυτές (ο.ο. αναφέρεται στη συμμετο
χή οπλιτών στην πορεία του Πολυτε
χνείου, στο μοίρασμα προκηρύξεων 
κλπ.) όχι μόνο βρίσκονται εκτός των 
στρατιωτικών κανονισμών και της 
ναυτικής παραδόσεως, και συνιστούν 
γι’ αυτό σοβαρά πειθαρχικά παρα
πτώματαr, αλλά δημιουργούν υπό
νοιες ότι υποδαυλίζονται από τη γει
τονική, ανατολικά του Αιγαίου χώρα, 
η οποία ίσως θα είναι ο μόνος κερδι
σμένος από μια τέτοια κατάσταση μέ
σα στους κόλπους των στρατευμένων. 
Το ΠΝ δεν έχει αντοχή και στα πλοία 
δεν υπάρχει χώρος για επιτροπές γιατί 
οι υπηρεσίες του ΠΝ λειτουργούν σαν 
ένα ενιαίο σύνολο που χρειάζεται ενι
αίο πνεύμα ομαδικής εργασίας και 
προσπάθεια να διατηρηθεί η ετοιμό
τητα για την προάσπιση τής χώρας». 
Και καταλήγει:

«Σε περίπτωση εχποπισμού δραστη
ριότητας της μορφής αυτής, να επι
βάλλονται αυστηρές κυρώσεις για πο- 
λιτικολογία και να αναφέρεται το γε
γονός στο Στόλο το ταχύτερο».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Την επομένη της Κυριακής 27 Φλεβάρη, 

που κυκλοφόρησαν οι φήμες για το στρατιω
τικό πραξικόπημα ο φιλοκυβερνητικός τύ
πος δεν χάνει την ευκαιρία να συσχετίσει τις 
φημολογούμενες πραξικοπηματικές κινήσεις 
με τις επιτροπές στρατιωτών.

Έτσι «ΤΑ ΝΕΑ» της Δευτέρας 28-2-83 στο 
ρεπορτάζ που «επιχειρεί» να ρίξει φως στα 
γεγονότα του Σαββατοκύριακου γράφουν:
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«Ακροδεξιά στοιχεία σε συνεργασία με 
αριστεριστές» προσπάθησαν να δη
μιουργήσουν «κατάσταση» στην περι
φέρεια του Εβρου, διανέμοντας προ
κηρύξεις με καθοδηγητικό αβάσιμο 
περιεχόμενο, ότι δήθεν «δεν περνάνε 
καλό στο στρατό, μόνιμοι αξιωματικοί 
τους υποβάλλουν σε αγγαρείες, ακό
μα και σε ώρες εκτός υπηρεσίας, ενώ 
τους φέρονται με απρέπεια και σκλη
ρότητα...»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Δολοφονία Αθανασιάδη. Η κυβέρνηση δεν 

πιστεύει ότι το έγκλημα ήταν πολιτικό. Η α
σφάλεια όμο>ς ερευνά «πρός πάσαν κατεύ
θυνση» και πρώτα-πρώτα σε σπίτια στελε
χών της επιτροπής για το στρατό. (Παλιά 
μου τέχνη κόσκινο).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 (κοινωνιολογική)
Ο κοινο)νιολόγος Βασίλης Φιλίας γράφει 

στην «Ελευθεροτυπία» στις 22-1-83 ότι οι αυ
τοκτονίες τευν στρατιωτών «δεν οφείλονται 
στην υπερβολική καταπίεση και κακομετα
χείριση που στο παρελθόν ήταν σκληρότερη 
ιοχυριζόμενος πο>ς «απ' την οικογένεια ξεκι
νάει το κακό».

Ο Στρατός εξ άλλου, συνεχίζει, δεν μπορεί 
να γίνει «παρθεναγωγείο για τρυφερές και 
ευαίσθητες υπάρξεις».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 (η πορφυρογέννητη)
«Σας π αράζει να πειθαρχήσετε στα 
παραγγέλματα του λοχία; Και δεν σας 
πειράζει που σαν μηχανάκια προχτές, 
σαν τα σκυλάκια του Παυλώφ πειθαρ
χούσατε στα παραγγέλματα της 
ντουντούκας;»

«Τα Νέα» 22-11-82 με τίτλο «Κουκουλώματα» 
και υπογραφή «Πορφύριος» (ή αλλοιώς Κώ-
οτας Γεο>ργουοόπουλος)

♦ * *
Μεταμφιεσμένοι πολίτες, υποκινούμενοι 

απ’ την Τουρκία, ακροδεξιοί πραξικοπημα
τίες, πιθανοί δολοφόνοι.

Ενα ουνοθήλευμα γελοίων και αντκρατι- 
κών επιχειρημάτο>ν.

Κι απ’ την άλλη διώξεις, φυλακές, δυσμε
νείς μεταθέσεις.

Εδώ θα ξαναπούμε το στίχο του Τάκη Σι- 
νόπουλου απ’ το χρονικό 
« rΟσες φορές κοι να τον πεις μούτρο η 
πράξη του πολλαπλασιόζεται»

Κ.Μ. Ένστολος

«Ο  πολίτης πριν περιβληθεί τη στολή 
και καταστεί στρατιώτης έχει υποστεί 
την επίδραση της οικογενειακής του 
ζωής, της ανατροφής, της μόρφωσής 
του, του επαγγέλματος του και γενι
κώς περιβάλλοντος στο οποίο ζούσε, 
με τις προλήψεις του, τις παραδόσεις, 
τις τάσεις και τα ιδανικά του. Εξ άλλου 
η νεολαία υφίσταται κοινές επιδρά
σεις, έλκεται προς αντιπνευματικές α
πολαύσεις από τα κακής ποιότητας 
έντυπα, από τας εγκληματικού και χυ
δαίου περιεχομένου κινηματοργαφι- 
κές προβολές κλπ. Κατόπιν των επι
δράσεων αυτών, συμβαίνει πολλές φο
ρές οι νέοι να ξεφεύγουν από την επο- 
πτεία του Σχολείου και της Οικογέ
νειας.
Ούτω, το σύνολο σχεδόν της στρα- 
τευόμενης νεολαίας έχει υποστεί τις α
νωτέρω δυσμενείς επιδράσεις. Εκ των 
ανωτέρω καταφαίνεται σαφώς πόσο 
μεγάλο έργο επιτελείται κατά την διάρ
κεια της στρατιωτικής θητείας, όταν 
ύστερα απ' αυτήν ο Στρατός παραδί- 
δει στην Κοινωνία πειθαρχημένα μέλη, 
τ γ ο ο  γαλουχήθηκαν με τις ηθικές αρχές 
και εγκολπώϋηκαν με εθνικά και κοι
νοί νικά ιδίώδη.(...)
Ο Στρατιωτικός οδοστρωτήρας ισο
πεδώνει το έμψυχον τούτο υλικόν ιης 
Κοιντυνίας, το δκτιιλάθιι καταλλήλως 
από πολεμικής, τθνικής, ηθικής και 
κοινωνικήν ιιλί υμάς και το ικψαδίδει 
έπεσα οιην κοινωνία εντιλών διάφο
ρο από (), τι ι ο π (τρέλα/U .

«Ο Σ ιρι π (η, ιο μι γαλι'πιρο σχολειό» 
Ανχου (Σ) 11 (οργίου ΛΊ. ίίουιπά

«ΣΐΕΑΙΊΟ ΊΙΚΙΙ ΙΙΙΙΜ Ο ΙΉ Σ ΙΣ  (μην. 
έκδοση ί (Σ)  Μάμιιον Ι()ΙΙΙ
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Σχολείο, γνώση, Εξετάσεις

Το σχολείο είναι ένιχ̂  κοινοχνικός θεσμός που 
υποτίθεται θα δώσε/ στο νέο τις γνώσεις που 
θα χρειαστούν στην ζωή. Και πραγματικά υ- 
πάρχει η ανάγκη να αποχτήσει ο άνθροχπος 
την ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να κα
τανοεί την Kotvojvia και τη φύση.

'Ομως ενώ το σχολείο περιλαμβάνει μαθή
ματα που θα ικανοποιούσαν αυτή την ανάγ
κη τα μαθήματα αυτά, είτε έχουν αναχρονι
στικό και αντιδραστικό χαρακτήρα (π.χ. 
Χρισ. Ηθική) είτε αλλοιώνονται και ξεκόβον
ται από την πραγματική τους ουσία (π.χ. φυ
σικές επιστήμες). Και μέσα από μια στείρα 
διαδικασία παιδεύουν το μαθητή χωρίς τελι
κά να του ικανοποιούν την ανάγκη για γνώ
ση.

Ταυτόχρονα ο τρόπος παροχής της γνώ
σης αποξενώνει ακόμη περισσότερο το μα
θητή από την ανάγκη για γνώση. Με τη διδα
σκαλική εξουσία και την ανακύκλωση της 
γνώσης, όπου ο μαθητής μόνο Θα παπαγα
λίσει το βιβλίο -υποτασσόμενος σ' αυτό και 
το διδάσκοντα χωρίς να ερευνήσει, να αμφι
σβητηθεί, και να δημιουργήσει.

(Κάθε διαφορετική προσπάθεια παρεμπο
δίζεται και αφομοιώνεται τελικά στο όλο σύ
στημα).

Η προσαρμογή σ ’ αυτή τη διαδικασία θα 
ανταμειφθεί μέσω της βαθμολογίας -  συχνά 
αυθαίρετης και πάντα υποκειμενικής-  που 
καμιά σχέση δεν έχει με την ουσιαστική από
κτηση γνώσης.

Η παρεχόμενη γνώση τελικά προορίζεται 
για να καταναλωθεί βα.[ ολογικά και εξετα
στικά. 'Ετσι αντί να ικανοποιήσει τις κοινωνι
κές ανάγκες του μαθητή του προσφέρει ή ένα 
απολυτήριο άσχετο ακόμη και με την επαγ
γελματική του προοπτική ή το πολύ μια Θέση 
στα ΑΕΙ όπου Θα συνεχιστεί η ίδια διαδικα
σία.

Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία ο μαθητής 
είναι πάντα παθητικός, και έτσι τελικά απο
δέχεται το ρόλο που προγραμματίστηκε γι' 
αυτόν.

Τι είναι τελικά αυτό που θα μας πάει στο 
Πανεπιστήμιο;

77 είναι αυτό που θα μας πάει εκεί που από 
μικρά παιδιά μας μάθαν να ονειρευόμαστε;

Είναι η ερευνητική ικανότητα και η κλίση σε 
κάποιον τομέα;

Είναι η ανεπτυγμένη κρίση και η επιστημο
νική κατάρτιση;

Και γιατί τελικά όλοι μετά θέλουμε μια θέση 
στο Πανεπιστήμιο;

Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας ή 
για να ανέβουμε κοινωνικά;

Προστταθο’)ντας να απαντήσουμε σ' αυτά 
τα ερωτήματα και έχοντας εξετάσει από πριν 
τη λειτουργία του σχολείου κάνουμε τις πα
ρακάτω επισημάνσεις.

Η αλλοτρίωση της γνώσης και των αναγ
κών του μαθητή που τόσα χρόνια έχουν συν- 
τελεστεί αποκορυφώνονται με τις εξετάσεις 
για τα ΑΕΙ.

Οι εξετάσεις αυτές είναι ένας αγώνας δρό
μου όπου η αναπαραγωγή της αποξηραμέ
νης γνώσης με την αποξηραμένη επιβίωση 
του υποψηφίου, όπου το σύστημα τον θέλει 
πάντα σκυμένο στα βιβλία του και μακριά 
από τις ανθρώπινες λειτουργίες του θα δώ
σουν το σκληρό αντάλλαγμα μια θέση στο 
Πανεπιστήμιο.

Έτσι στην πιο γόνιμη και δημιουργική ηλι
κία ο μαθητής αναγκάζεται να στερείται την 
ηδονή και την εξέλιξη της προσωπικότητας 
που προσφέρουν η αναζήτηση, οι ανθρώπι
νες σχέσεις και ο έρωτας.

Οι εξετάσεις προβάλλονται σαν μια αξιο
κρατική επιλογή. Δηλαδή γίνεται ένας διαχω
ρισμός σε «άξιους και ανάξιους». «Άξιους 
και ανάξιους» όμως που το σύστημα έχει ήδη 
καθορίσει με τα οικονομικά και κοινωνικά 
προνόμια που προσφέρει σε ορισμένους.

Η γνώση όμως πρέπει να δίνεται σε όλους
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όσους την έχουν ανάγκη και την θέλουν. Έτσι 
καμιά εξέταση δεν έχει το δ ικα ίω μα να τη στε
ρήσει από  κανέναν.

Αλλά το σύστημα σήμερα, δίνει τη δική του 
γνώση σ’ αυτούς που μέσα από τις διαδικα
σίες του αυτό επιλέγει ικανοποιώντας έτσι τις 
δικές του ανάγκες κι όχι τις ανάγκες των νέων 
για γνώση και δημιουργία.

Έτσι διαχωρίζονται εκείνοι που θα κατα
λάβουν τις υψηλές βαθμίδες της παραγωγι
κής μηχανής (τεχνοκράτες) από εκείνους που 
θα αποτελέοουν τα εξαρτήματα οτα χαμη
λότερα γρανάζια του. Παράλληλα μ’ αυτό 
τον διαχωρισμό φτιάχνονται εκείνοι που θα 
επανδρώσουν την κρατική μηχανή και εκεί
νοι που θα αναλάβουν την αναπαραγωγή 
της κυρίαρχης ιδεολογίας.

Αλλά τί έχει τελευταία αλλάξει ο' όλα αυτά;
Στις θεωρητικές διακηρύξεις πολλά. Στην 

πράξη όμο>ς η βαθμολογία, οι εξετάσεις και 
οι αποκλεισμοί ζουν και βασιλεύουν (με την ε
ξαίρεση των πανελληνίων της Β' Λυκείου). Κι 
έξεο απ' τη διατήρηση το>ν παραπάνω το νέο 
σύστημα επεκτείνει την εντατικοποίηση αυ
ξάνοντας τη σχολική βαθμολογία από 20 σε 
25% με ουνυπολογιομό του βαθμού και της 
Α' Λυκείου μετατρέποντας ακόμη περισσότε
ρο το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο.

Η δίκιά μας πρόταση για τις εξετάσεις λέει: 
Ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό σε όλους χω

ρίς εξεταστικούς αποκλεισμούς.
Στο βαθμό όμως που αυτό είναι αδύνατο 

λόγο) ιο>ν σημερινών συνθηκών και θα θεω
ρήσουμε την ι πιλογή σαν ένα αναγκαίο κακό 
προκρίνουμε ιην παρακάτω πρόταση που 
την αντιγράψουμε από ένα άρθρο της Αλόης 
Σιδέρη (ΑΝΤΙ τεύχος 2(Η>)

Μ πρόταση ιτου θα προκόψει από όλες τις 
παραπάνο) διαπιστώσεις έχει ήδη δκπρανεί: 
Καμιά εξέταση, καμιά βαθμολογία στη δια
δρομή της γενικής εκπαίδευσης. Ένα εντεκά- 
χρονο σχολείο που να είναι εστία χαράς και 
δημιουργικής δουλειάς. Ένα πρόγραμμα 
που να δίνει όλες τις ευκαιρίες να αναδει- 
χτούν και να καλλιεργηθούν οι κλίσεις και τα 
ενδιαψέρονται που υπάρχουν δυνάμει σε

κάθε άνθρωπο. Λειτουργίες που να σέβονται 
την ιδιομορφία και να καλλιεργούν τη συν
τροφικότητα. Ποιότητα ζωής που εξανθρω- 
πίζει.

Και η τρίτη επιλογή για την τριτοβάθμια εκ
παίδευση; Αν καΓ ενόσω είναι απαραίτητη, 
ας υπάρχει μια εξέταση γι’ αυτήν. Μια μόνο 
στο τέλος της Γ' Λυκείου. Σε λίγα θέματα, 
από πριν γνωστά, που θα διδαχτούν απ’ αρ
χής μέχρι τέλους μέσα στην Γ' Λυκείου και θα 
μελετηθούν σε βάθος. Μια μελέτη που θα 
προσπορίσει στους υποψήφιους, ό,τι 
χρειάζεται για να γίνουν επιστήμονες: Επι
στημονική σκέψη και μέθοδοι έρευνας. ‘Ολα 
τα άλλα (γνωριμία με τον κόσμο και με τον 
εαυτό-τους, σωματική υγεία, ψυχική ισορ
ροπία, δεξιότητες, κρίση, πρωτοβουλία, ευ
αισθησία, κοινωνικότητα) θα τα έχουν κερ
δίσει στα προηγούμενα χρόνια της γενικής 
εκπαίδευσης.

Προλαβαίνω τη χιλιοειπωμένη αντίρρηση: 
«Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν οτη σημερινή κατάστα
ση». Απάντηση: Ακόμα μια φορά σήμερα μι
λάμε για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, άρα έ
χουμε στο νου-μας να διαμορφώσουμε μια 
νέα εκπαιδευτική κατάσταση. Αυτό βέβαια ι
σχύει υπό τον όρο ότι, με την υπόσχεση για 
μεταρρύθμιση, εννοούμε μια επαναστατική 
αλλαγή και όχι μια συμβιβαστική διαρρύθμι
ση. Αν εννοούμε το δεύτερο όλα τα προηγού
μενα δεν έχουν καμιά ελπίδα να πραγματο
ποιηθούν.

Θανάσης Ο ικονόμου  
Εισήγηση στο Μαθητικό τριήμερο εκ μέρους 
του προεδρίου του Μ .Ι .  της Ζωσιμαίας.
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ΘΕΗ — μια ευχάριστη πρόκληση
Στην αρχή ήταν το «Διεθνές».
Αργότερα άνοιξε το «Βυζάντιο».
Τώρα έχουμε 42 καφετερίες... που κάλυψαν με αξιώσεις κέντρο k u i απόκεντρα.
Το θεατρικό εργαστήρι Ηπείρου επανέλαβε το πείραμα για την τέχνη.
Ξεκίνησε με δυσκολίες για να δείξει πως μπορούν να ανθίσουν εκατό λουλούδια.
Αντιμετώπισε πολεμική. Χαρακτηριστική είναι η απαγόρευση απο τον Μητροπολίτη των παρα

στάσεων του στην αίθουσα της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
Χαρακτηριστική και η μη τοποθέτηση των φορέων της πόλης στην απαγόρευση «που δεν αφορά 

μόνο το συγκεκριμένο φορέα αλλά αποτελεί βάναυση επέμβαση στο έργο ενός πολιτιστικού οργανι
σμού για λόγους που δεν έχουν σχέση με το θέατρο και τη τέχνη γενικότερα».

Το ΘΕΗ ανασυντάχθηκε. , .
Ξεκίνησε περιοδεία στην επαρχία. Έπαιξε θέατρο σε σχολεία και τώρα παραστάσεις με τη ΝΕΛΕ.
Το ΘΕΗ τα κατάφερε μα κύρια τα κατάφερε καλλιτεχνικά.
Είδαμε την παράσταση που έδωσε σε σχολείο της πόλης μας με τα μονόπρακτα του Δημήτρη Κε- 

χαίδη «Η βέρα» και «Το τάβλι».
Σε μια αίθουσα γεμάτη έγινε η πρώτη επαφή των μαθητών με το θέατρο. Εκεί στήθηκε το προσεγ

μένο σκηνικό του Θανάση Τζάτσου και η παράσταση άρχισε.
Τα δυο μονόπρακτα ζωντανά και έξυπνα μέσα από τα σύμβολα τη βέρα και το τάβλι σκιαγραφούν 

πετυχημένα τον’νεοέλληνα.
Ξετυλίγουν στο θεατή τα συν και τα πλην της προσωπικότητάς μας μέσα στην καταλυτική μοναξιά 

του καιρού μας και στις παρεξηγημένες ανθρώπινες σχέσεις.
Δίνουν έντονα τον αγώνα του καθένα μας για τη φυγή από το τέλμα και τη βασανιστική απομόνω

ση.
Στο τραγικό ξεπηδά το κωμικό.
Στη θέση η αντίθεση.
Οι ηθοποιοί τα κατάφεραν να κρατήσουν αξιοθαύμαστα την ισορροπία των κειμένων και του έρ

γου.
Στο Γιώργο Νάκο διακρίναμε ξανά το μεγάλο ταλέντο του. στο Μιχάλη Μπίζιο την πλαστικότητα 

κάι ευαισθησία, στο Γιάννη Θωμά την πιστή καταγραφή των χαρακτήρων του έργου.
Το ΘΕΗ ςεκίνησε οργανωτικά και καλλιτεχνικά με αξιώσεις.
Είναι ευχάριστη πρόκληση στη διψασμένη καλλιτεχνικά επαρχία μας.

Άρης Κυριαζής

δάφνες και πικροδάφνες
Με μεγάλη επιτυχία ο ΟΗΘ παρουσίασε το έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη και της Ελένης Χαβιαρά 
«Δάφνες και πικροδάφνες» σε σκηνοθεσία Νίκου Παπαόάκη σκηνικά-κοστούμιυ Ναυσικάς Μπαλή- 
Κωστή μι; την ερμηνεία των ηθοποιών Χάρη Αναστασίου. Δημήτρη Δημητρούλια. Χρήστου Κω- 
στόπουλου και Γιώργου Τζέρμπου.

Τέσσερεις πολιτικοί παράγοντες μιας επαρχιακής πόλης του ίόου κόμματος μα διαφορετικών πολι
τικών αντιδικιών, μηχανορραφούν και εκβιάζουν καταστάσεις. ’Αλλοι «σταθερών αρχών» και άλλοι 
κερδοσκόποι και ευέλικτοι.

Άλλοι υποστηρίζουνε το Στρατηγό, έναν παλιό πολιτικό, κι άλλοι ένα δικηγόρο ή ένα σπουδαγ- 
μένο στο εξωτερικό τεχνοκράτη. Και πίσω απ' όλους αυτούς, πίσω «π4 τη σκηνή η Νόρα τότε με το 
στρατηγό, τώρα θεία του τεχνοκράτη υποψήφιου η άφθαρτη εξουσία που επιζεί πίσω από αλλαγές 
προσοιπων κι εκσυγχρονισμούς,

Μέσα απ* τις αντιδικίες τους οι τέσσερεις παράγοντες ανακαλύπτουν τη δύναμή τους. Καταφέρ
νουν να διακρίνουν πως οι αντιθέσεις τοι>ς είναι επιφιινεαικές και ιδρύουν «τραστ» για να ελέγχουν 
έτσι ενωμένοι την αγορά.

Η μια υνάγνυκτη θέλει να μιλήσουμε για «κακές πλευρές του κοινοβουλευτισμού που πρέπει να ε- 
κλείψουν». Μέχρι που ακούστηκε πως τώρα που καταργήθηκε ο σταυρός προτίμησης έχει λυθεί Και 
το πρόβλημα.

Η δική μας ανάγνωση όμως προκαλεί σι: μια μεγέθυνση της θεατρικής σκηνής στην πολιτική σκη
νή ή καλύτερα στο πολιτικό παρασκήνιο.

Εκεί όπου τα οργανωμένα πολιτικά συμφέροντα παίζουν το παιγνίδι τους πίσω απ* τη βιτρίνα. πίσω 
από εκσυγχρονισμούς.

)
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γιάννης π. γκούμας

τα ηφαίστεια

Γιατί αν το το ηφαίστειο νι/ εκραγεί σ' αυτή την πόλη 
Γιατί η λάβα τον σι; κατατρύχει

*» .

Καθώς επαιζες με τα ψίχονλα τον χρόνον 
πνροδότησες το ηφαίστειο

3 .
Το 79 μ.X.
το σηίτι μον καταστράφηκε στην Πομπηία
σήμερα μι; μια επίσκεψη εκεί σι γονρα Οα τό αναγνώριζα

. ο  Ο  <9 »

Στο γνάλινο δωμάτιο δεν κρύβονται 
μ' ενα τα τονάζ τον Ίσε Γκεβάρα στο αριστερό στήθος 

(πον καλνπτει ακόμα και τη ρόγα)
Οι ποιητές πον προσπάθησαν να κρνφτονν 
στις 2 και Ιθ το βράδν 
πούλησαν για το χαρτί και το μολύβι 
το σάπιο σώμα τονς
Στο γνάλ ι νο δωμά τιο δεν κρύβονται για τι < μ χαμενες εν- 
καιρίες
θα μπορούσαν να κερδιθούν χωρίς να ταραχθούν τα ύδατα 

Όπως όταν αλλάζεις θέση σ' ενα φθηνό πικάπ και αντό 
εξακολονθεί να παραμορφώνει
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χυμένες στα ποτήρια καρτερούνε 
οι λησμονιές γλυκύτατες 

οι χίμαιρες τώρα θα είπουν το λόγο τους 
καί οι άνθρωποι θ’ ακούνε 

Κ.Γ. Καρυωτάκης

Περίμενα να είχες πεθάνει.
Στα αλκολικά γράμματα 

με μυρουδιά παγωμένης ρετσίνας. *
j Στα έρημα λούνα παρκ λίγο μετά τη βροχή

ή στα τσίγκινα υπόστεγα της αγοράς καταμεσήμερο.
Δε πέθανες, δεπέθανες 

σε είδα οδηγό βυτιοφόρου 
με μάγκικη τραγιάσκα και γρήγορες κινήσεις, 

ανοίγεις την κάνουλα και η πόλη ολόκληρη 
δινόταν στο έλεος της διάχυτηςριτίνης.

Δε πέθανες
Γιατί γνώριζες πως οι μικρές αρρώστιες του χειμώνα 
με τα σιρόπια και τις κάψουλες γιατρεύονται 
αρεκει μη σε προλάβει η Άνοιξη σε χειμέρια νάρκη

Όμως όπως πάντα
οι χίμαιρες δολοφονημένες-ναρκωμένες-βουβές 

επιστρέφουν στη σκοτεινή φωλιά τους.
(όσο για τα ποτήρια όταν εκρήγνυνται είναι οι δολοφό νοι)

Τον είδες αχθοφόρο και λυπήθηκες 
(μακριά το κακό απ' τη πόρτα μας) 
ίδιο δε θα τον δεις ποτέ.
Η πιο μεγάλη φάρσα. 
είναι φάρσα της όρασης.
Τα αλ) ό̂κοτα απογεύματα τον έβλεπες 
Κυριακές ή σπάνια σε εθνικές επετείους 
μπακάλη σε σκοτεινό μπακάλικο.
Χότζα στη μύτη τον μι ναρέ.
Τσολιά στο Σύνταγμα.
Όταν ήταν απαραίτητη μια απάντηση όμως 
έλεγες:
Οι ποτοποιοί. οι αχθοφόροι, «οι τοστάδες» 
θέλουν σκονισμένο αέρα 
κι όταν δε τον βρίσκουν 
γλύφουν τη σκόνη των παραθύρων.

)!
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σπύρος βλέτσας

το π ίο

Χανώσουν καθώς κατέβαινες τα μεγάλα σκαλοπάτια. 
Τελευταία έμεινε η κορυφή της ομπρέλλας σου.
Κι εγώ αφημένος στη βροχή, πίσω απ' το περίπτερο, 
δήθεν πως κοίταζα τις εφημερίδες.
Με σταθερό το βήμα βάδιζες προς το σπίτι σου, 
εγώ δεν ήξερα για που τραβούσα.

υ π ο τα γ ή

Το πρωί μετά τη νύχτα με τους βομβαρδισμούς, η ψυχή 
μου φάντασμα θα τριγυρναει στα χαλάσματα, 
περιμένονταςμήπως και τηλεφωνήσεις.

δ ια δ ρ ο μ ή

Καθώς περπατούσε στην αγορά στάθηκε σ'ένα καρότσι 
με πειρατικές κασέτες. Διάλεξε μια με ρεμπέτικα, έδωσε 
το κατοστάρικο, την έβαλε με χαρά στην τσέπη του 
παλτού του κι έφυγε.

Το βράδυ ακούσε την «πεντάμορφη», 
στον ύπνο του είδε την αρπαγή της Σεράχ, 
έπειτα ταξίδεψε στην Αραπιά.

Το άλλο πρωί ξαναβγήκε στην αγορά.
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τ α  π α λ ιά  χ ρ ε ό γ ρ α φ α

Μόλις μυρίσει η άνοιξη παίρνουν το δρόμο για τα 
πάρκα νομίζοντας πως εκεί θα εξωφληθούν εκείνοι οι 
παλιοί λογαριασμοί. Γιατί τώρα πια δεν έχουν τίποτε 
στις τσέπες τους μονάχα κάτι κιτρινισμένα απ' τον και- , 
ρό χρεόγραφα που τρέμουν στα χέρια τους.

Σαν πέσει όμως για τα καλά η νύχτα νοιώθουν πως 
βρίσκονται στη μέση της ερήμου —κανείς εδώ δεν εξο
φλεί— και θα πρέπει να κάνουν γρήγορα αν θέλουν να 
προλάβουν το τελευταίο αστικό που θα τους φέρει πίσω. 

ον της πόλεως.

ο ι π λ α σ ιέ

Δούλευα κάποτε πλανώδιος πωλητής λευκών ειδών. 
Βγαίναμε απ' το πρωί στα χωριά του κάμπου και χτυ
πούσαμε τις πόρτες των κυράδων με λόγια πολλά και 
ψεύτικα.

Μα ήταν το εμπόρευμά μας ευτελές και το νοικοκυριό 
τους πλήρες

κι όταν έπεφτε ο ήλιος παίρναμε το δρόμο τον γυρι
σμού. φέρνοντας στον ώμο το βάρος της αζήτητης πρα
μάτειας.
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νίκος μάνθος

ο ι π α ν τρ ε μ έ ν ε ς  γ υ ν α ίκ ε ς

I.
Τις παντρεμένες γυναίκες δες.
Δες τες που κατακλίζουν τους δρόμους 
Δες τες πως χαμογελούν.
Δες τη ζεστασιά τους.

Οι παντρεμένες γυναίκες 
κατά βάθος μετανοιώνουν.
Μα κρύβουν πάντα τα λάθη τους.
Αρκούνται
στα κοπλιμέντα
στα παράπονα
στην άνεση
στην αισθητική χάρη του τύπου.

Υπάρχει πάντως μια ασάφεια 
στο βλέμμα
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h παντρεμένες γυναίκες 
.λετάνε το χαμό μας.

Καίνε τα σπίρτα
μαγειρεύουν φαγητά ανατολίτικα 
μαντάρουν κάλτσες
και ζωγραφίζουν στα πλακάκια του μπάνιου
γιαλιστερονς φαλλούς
και οικόσημα βενετικών δόγηδων.

Τις παντρεμένες δες τες.
Δες πως σκούζουν τα στρωτά παπούτσια τους 
και πως οικέ^/ςοιούνται τους μύθους μας.
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κ. ξ. ταξιάρχης

ερωτικό ντεκουπάζ

Η σχέση 
Το κάδρο

Το κάδρο 
Η σχέση.

Το κάδρο!!

Οι αλλοτινοίεραστές κρεμασμένοι 
σαν μούμιες από την πλεξούδα 
του έρωτά τους.

Και το δελτίο ειδήσεων καταδείχνει 
την μεταλλαγή του καιρού από βορειοδυτικά 
σε νοτιο-ανατολικά για την 
απρόσμενη αποτυχία της σποράς.

Όπως φαίνεται και φέτος δέ Οάχουμε

Με την ηλεκτροπληξία των ερωτικών μας μορίων 
χύσαμε την αγάπη μας.
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νίκος θεοδώρου

π ο ιή μ α τ α

Περαστικοί κομήτες ταράζουν τη κοιμισμένη λίμνη.

χαράζουν τις μνήμες του βυθού.
Το σκοτάδι
κουβάς νερό μπροστά στη σπίθα.
Στις όχθες αναγκαστικοί επισκέπτες, 
κεντούν την προίκα της καταστροφής. 
Σκόρπιες ταμπέλλες 
αναγγέλουν τον ερχομό του θιάσου, 
τον ερχομό της Πολικής μέρας.

Δείλι.
Στη κουζίνα η σκούπα ανάποδα, 
για να φύγουν οι παρείσακτοι οι ξένοι.

ρυτιδώνουν την επιφάνεια.

I

Για να σε δω.
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δ ι ά β α σ η

γράμματα

για ένα σχόλιο

Αγαπητή Διάβαση,
Θα ήθελα να απαντήσω 

στο σχόλιο του συντάκτη 
σου Ρ.Κ. που δημοσιεύτηκε 
στοτ. 2 (Γενάρης ’83), σσ. 6-7. 
Φοβάμαι ότι ο συντάκτης 
σου παρανόησε την τελευ
ταία παράγραφο του κειμέ
νου που κυκλοφόρησα την ε
πομένη της εκδήλο>σης για 
το Δ. Γληνό. Οταν έγραφα 
ότι «η κακοδαιμονία που μα
στίζει τον τόπο τούτο... έχει 
τις ρίζες της πιο πολύ στην 
έλλειψη ήθους και λιγότε
ρο... στην ιδεολογία», εν
νοούσα ότι στον τόπο μας 
περιοεύει η προοδευτική ι
δεολογία αλλά σπανίζουν οι 
προοδευτικοί άνθρωποι. 
Λεν είναι δυνατόν να ξεχνάμε 
ότι φορέας της ιδεολογίας 
είναι πάντα ο συγκεκριμένος 
άνθρωπος. Και όταν ο άν
θρωπος αυτός στερείται ή
θους, τότε η όποια προοδευ
τική ιδεολογική θέση του α
πωθεί τον κόσμο και λει
τουργεί αρνητικά. Ος επι
στήμονας και ο>ς δάσκαλος 
δεν μπορεί παρά να τρέφω 
θαυμασμό για τους αγώνες 
του Δ. ('ληνού με στόχο το 
προχώρημα της παιδείας 
μας. Ο συγκεκριμένος ομιλη
τής όμίος θεώρησε ότι έπρε
πε να παγιδέψει το ακροα
τήριό του με ένα παραπλα
νητικό θέμα. Με άλλα λόγια, 
χρησιμοποίησε ο>ς πρόσχη
μα τις απόψεις του Γληνού 
για τα Λατινικά στην εκπαί

δευση -π ο υ  και αυτές εκτέ
θηκαν με αυθαίρετη επιλογή 
και χωρίς την απαιτούμενη ι
στορική προοπτική- για να 
χτυπήσει, ανάμεσα στα άλ
λα, τις προσπάθειες για 
προώθηση της αντίστοιχης 
επιστήμης. Συγκεκριμένα, το 
Α' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λα
τινικών Σπουδών (Γιάννενα, 
5-6 Νοεμβρίου 1982· η πρώτη 
εκδήλωση αυτού του είδους 
στην Ελλάδα) αξιολογήθηκε 
από τον ομιλητή α>ς εκδήλω
ση με αντιδραστικούς ιδεο
λογικούς στόχους και κίνη
τρα. Μια επιστολή μου στο 
ΑΝΤΙ — το μοναδικό έντυπο 
που ζήτησε την αναθέρμαν
ση το>ν Λατινικών Σπουδών 
(τ. 238), παραπέμποντας
μάλιστα και στα λόγια του Γ. 
Ψυχάρη ότι ο Βιργίλιος του 
έμαθε το ο>ραιότερο πράγμα 
στον κόσμο, δηλαδή του έμα
θε να κλαίει -  όπου ενημέρω
σα το περιοδικό για το Συμ
πόσιο, θεωρήθηκε και αυτή 
ότι εξυπηρετούσε σκοτεινά 
σχέδια. Τέλος, κατά παρά
βαση της πιο στοιχειώδους 
δεοντολογίας, τα κίνητρα 
και οι στόχοι το>ν Λατινικών 
χαρακτηρίστηκαν, άμεσα ή 
έμμεσα, <υς αντιδραστικά, ι- 
διοτελή και συντεχνιακά, 
Κάτω από αυτές τις συνθή
κες θεώρησα ότι οποιοσδή
ποτε αντίλογος από μέρους 
μου δεν θα είχι νόημα. Β/- 
βαια, ο διάλογος για τη φυ
σιογνωμία ιης εκπαίδευσής 
μας πμι'ιπι να ιίναι μόνιμο 
μέλημα όλων μας. Δυστυχώς 
ύμως, οι αιφνιδιασμοί αυτού 
του είδους και οι απαράδε

κτοι χαρακτηρισμοί κόβουν 
τις γέφυρες του διαλόγου. Έ 
τσι ζαναγυρίζουμε στις αρχι
κές μου σκέψεις.

Ευχαριστώ

Μ. Πασχάλης

για το άρθρο του 0 .  
Μττόκαρη

Πανεπιστήμιο κρίση α 
διέξοδο και αριστερό

γ ι α  ν α  β ρ ο ύ μ ε  τ η  δ ι έ ξ ο δ ο
(ή καλή αρχή έκανε ο θέμης)

Συνήθως όταν γράφεται κά
ποιο αξιόλογο άρθρο, όπως 
σ’ αυτή τη περίπτατοη το άρ
θρο του Θέμη, ακολουθούν 
διάφορα κείμενα από μονο
γράμματα μέχρι συγγράμ
ματα ττού φιλοδοξούν να ε
πιτρέψουν επιχειρήματα και 
να στηρίξουν άλλα. Η ιδιαιτε
ρότητα του κειμένου που α
κολουθεί έγκειται στο ότι ξε
κινάει από μια κατάσταση α
ποδοχής των γενικ(ί>ν συμπε
ρασμάτων που διατυπώθη
καν ήδη και προσπαθεί να ε- 
παναεπιχειρηματολογήοει 
από μια άλλη οπτική γωνία 
στηρίζοντας τη διαφορο
ποίηση μέσα στη γενική συμ
φωνία. Για να μη χαθεί η ου
σία του θέματος στην απε
ραντοσύνη της φιλολογίας 
ιο άρθρο περιορίζεται στην 
εξέταση δύο μονάχα ζητη- 
μάτων-κλειδιών ιου όλου 
θέματος: στον ρόλο του α
στικού πανεπιστημίου και 
στη μεθόδιυοη της πάλης 
για το αυιοδιαχειριζόμενο 
πανεπιστήμιο,



y m  γράμματα
VAfi στη — —  
tigjyj διάβαση

θα ήταν μεθοδολογικό λά
θος αν η ανάλυση του ρόλου 
του αστικού πανεπιστημίου 
κεντράριζε μόνο στο τομέα 
της υπερδομής δηλαδή στο 
ότι το πανεπιστήμιο απλά α
ναπαράγει τη διευθυντική ε
λίτ ή καλύτερα ότι αναπα
ράγει τη κυρίαρχη ιδεολο
γία. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη 
φάση ανάπτυξης του καπι
ταλισμού που διανύουμε 
τώρα που σημαδεύεται από 
την τρίτη βιομηχανική επα
νάσταση (εισαγωγή στη πα
ραγωγή του αυτοματισμού, 
της μικροηλεκτρονικής και 
της πυρηνικής ενέργειας 
—τα δυο πρώτα έχουν κάνει 
την εμφάνισή τους στην Ελ
λάδα από καιρό— το κυρίαρ
χο στοιχείο είναι η προλετα
ριοποίηση της διανοητικής 
εργασίας. Με τον όρο «προ
λεταριοποίηση» βέβαια δεν 
ενοούμε χαμηλό βιοτικό επί
πεδο αλλά τη σχέση του ερ
γαζόμενου με τα μέσα παρα
γωγής και τις συνέπειές της 
1 Αλλοτρίωση, εξειδίκευση 
κλπ.). Συγκεκριμένα ο νεοκα
πιταλισμός με την εισαγωγή 
της νέας τεχνολογίας στη 
παραγωγή έδωσε μια ώθηση 
προς δύο κατευθύνσεις: την 
ανάγκη για εξειδικευμένη ερ
γατική δύναμη που θα στελε
χώσει τη βιομηχανία και τον 
διαρκώς ογκούμενο κρατικό 
μηχανισμό και από την άλλη 
την αποζήτηση από μέρους 
των μεσαίων τάξεων σπου
δών ανώτερου πανεπιστη
μιακού επιπέδου σαν μέσο 
κοινωνικής ανόδου.
Το άνοιγμα του πανεπιστη

μίου σε πλατύτερα λαϊκά 
στρώματα υπήρξε η συνέ
πεια μιας αυξημένης ζήτη
σης όσο και προσφοράς για 
διανοητική εργατική δύνα
μη.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέ
πει να παρθεί σοβαρά υπ' 
όψη είναι η χρηματοδότηση 
από εταιρείες ή το κράτος 
προγραμμάτων έρευνας στα 
πανεπιστήμια.
Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια 
πρέπει να αναζητήσουμε τον 
καινούργιο ρόλο του αστι
κού πανεπιστημίου. Δεν κα
τασκευάζει μόνο τη διευθυν
τική ελίτ. Γίνεται και το ίδιο 
κομμάτι της παραγωγής. Γί
νεται ο φορέας μέσω του ο
ποίου ο καπιταλισμός πετυ
χαίνει την προλεταριοποίη
ση της διανοητικής εργασίας 
αναγκαία προϋπόθεση για 
την εύρυθμη λειτουργία του. 
Η τεχνοκρατική μεταρύθμι- 
ση στα πανεπιστήμια πρέπει 
να ειδωθεί μέσα στο ίδιο 
πλαίσιο της προσαρμογής 
τους με τις απαιτήσεις των 
νεοδιαμορφωμένων παρα
γωγικών σχέσεων. Εδώ 
προσδιορίζονται και τα αί
τια της φοιτητικής αμφι
σβήτησης και κατοπινής ε
ξέγερσης με σταθμό σε παγ
κόσμια κλίμακα το Γαλλικό 
Μάη. Τοποθετώντας σωστά 
το θέμα ο Ε. Μαντέλ γράφει: 
«Η εξειδίκευση, η προλετα
ριοποίηση και η μηχανο
ποίηση της διανοητικής ερ
γασίας αποτελούν αντικειμε
νικές εκδηλώσεις της αυξα
νόμενης αλλοτρίωσης της 
εργασίας και οδηγούν αμε-
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τάκλητα σε μια αυξανόμενη 
υποκειμενική συνειδητο- 
ποίηση αυτής της αλλοτρίω
σης» (Φοιτητές, διανοούμε
νοι και πάλη των τάξεων, 
εκδ. ΟΥΤΟΠΙΑ). Αυτή η συλ
λογιστική αποτελεί το ση
μείο αφετηρίας για τη ρήξη 
με το αστικό πανεπιστήμιο 
που ανοίγει το δρόμο για το 
αυτοδιαχειριζόμενο πανεπι
στήμιο και φτάνει στη κα
τάργησή του μέσα από την ε
ξαφάνιση του κοινωνικού 
καταμερισμού της εργασίας 
σε διανοητική και χειρωνα
κτική.
Εκείνο βέβαια που μπαίνει 
τώρα σε πρώτη σειρά είναι η 
μεθόδευση του αγώνα για να 
φτάσουμε από την αστική 
μεταρύθμιση του ΠΑΣΟΚ σε 
μια μεταβατική κοινωνία κυ
ριαρχίας των εργατικών 
συμβουλίων όπου και θα 
πραγματωθεί το αυτοδιαχει- 
ριζόμενο πανεπιστήμιο. Το 
πρόβλημα παρουσιάζεται 
περισσότερο οξύ κάτω από 
συνθήκες οπισθοδρόμησης 
και αποτελμάτωσης του κι
νήματος (τόσο του φοιτητι
κού όσο και του εργατικού) 
όπως τώρα αλλά και της ι- 
διαιτερότητάς τους λόγω 
της καπιταλιστικής κρίσης.
Η στάση μας απέναντι στο 
καθεστώς συνδιοίκησης που 
προωθεί το ΠΑΣΟΚ είναι το 
αμεσότερο πρόβλημα σε ε
πίπεδο ταχτικής. Είναι αναγ
καίο να ξεκαθαρίσουμε ορι
σμένα θέματα. Είναι δεδομέ
νο ότι δεν δεχόμαστε τη συν- 
διοίκηση. Από κει και πέρα υ
πάρχουν δύο επιλογές. Είτε

I
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στήνουμε τα δικά μας όργα
να λήψης αποφάσεων οπότε 
περνάμε σε κατάσταση 
«δυαδικής εξουσίας» και σε 
άμεση ρήξη, πράγμα που ο
πωσδήποτε προϋποθέτει 
την ύπαρξη ενός δυνατού κι
νήματος και επαναστατικών 
συνθηκών που τώρα δεν υ
πάρχουν είτε συμμετέχουμε 
στα όργανα της συνδιοίκη- 
σης με σκοπό την όξυνση 
των αντιφάσεών τους που εξ 
αντικειμένου υπάρχουν. Η 
παρουσία μας στα όργανα 
αυτά δεν έχει το χαραχτήρα 
αποδοχής και νομιμοποίη
σής τους. Δεν πάμε εκεί για 
να διαχειριστούμε το θεσμό, 
μα για να τον αμφισβητή
σουμε, να καταργήσουμε 
στη πράξη τη μυστικότητα 
τα>ν συζητήσεων, να υπερα
σπίσουμε τις άμεσες και με
ταβατικές διεκδικήσεις των 
φοιτητών και τ<πν εργαζο
μένων, να ξεσκεπάσόυμε τη 
συμβιβαστική στάση των ρε- 
φορμιστών εκπροσώπων 
και να επεκτείνουμε τη ζύ
μωση στο επίπεδο το>ν γενι
κών πολιτικών προβλημά
των κάθε φορά που μας δίνε
ται η ευκαιρία.
Πρέπει όμ<πς να έχουμε υπ' 
όψη μας, για να μη πέσουμε 
στη παγίδα που έστησαν ο 
Καρίγιο και οι όμοιοι του^ ότι 
όλα τα παραπάνο> θα μεί
νουν ευσεβείς πόθοι αν δεν 
συνοδεύονται αϊτό μία προσ
πάθεια σύνδεσης με το πλα
τύτερο εργατικό κίνημα και 
από μία στρατηγική ρήξη 
όχι μόνο με τον θεσμό αλλά 
και με το σύστημα που τον

δημιούργησε.
Και εδώ είναι το κεντρικό ση
μείο σύγκλισης όσων προα- 
ναφέρθηκαν. Η επεξεργασία 
της ταχτικής συνολικής ρή
ξης ή πιό ξεκάθαρα η επεξερ
γασία ενός επαναστατικού 
προγράμματος που θα κα
τοχυρώνει ιδεολογικά την 
ταξική αυτονομία και τη πο
λιτική ανεξαρτησία της ερ
γατικής τάξης είναι αναγ
καία προϋπόθεση για το ξα
ναζωντάνεμα του κινήματος 
μέσα κι έξω απ’ τα πανεπι
στήμια και τη σοσιαλιστική 
διέξοδο από την κρίση. Ό σο 
έννοιες και όροι του τύπου: 
«πλάτεμα και βάθεμα των 
δημοκρατικών θεσμών», 
«δημοκρατικός δρόμος», 
«αντιιμπεριαλιστική δημο
κρατία», «αντιμονοπωλιακή 
αστική τάξη» και άλλα φαι
δρά μένουν αν3πάντητα το 
κίνημα στην Ελλάδα δεν θα 
δει άσπρη μέρα. Δυστυχώς 
για όλους μας το σημείωμα 
της σύνταξης του «Σπάρτα
κου» (1ο τεύχος, 1928) διατη
ρεί ακόμα την επικαιρότητά 
του: «Στη χώρα μας έλειψε 
ίσαμε τώρα μια συστηματική 
προσπάθεια να καλλιεργη
θεί η μαρξιστική θεωρία, όχι 
δογματικά παρά σαν όπλο 
της συνειδητής προλεταρια
κής πρωτοπορίας, στους 
πραχτικούς της αγώνες. 
Λείπει μια επιστημονική κα
θοδήγηση του επαναστατι
κού κινήματος. Χωρίς επα
ναστατική θεωρία η πάλη 
είναι τυφλή. Η θεωρία δίνει 
στη πράξη ανώτερη συνείδη
ση και σωστή κατεύθυνση,
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αυτή είναι η επιστημονική 
μέθοδος για την αποτελε
σματική καθοδήγηση της 
πάλης στους πεζικούς της 
σκοπούς...»
Ποτέ δεν είναι αργά... ούτε 
τώρα!!

Κώστας Σ.

Π α νεττιστή μ ιο-Ελλάδα 
ποτέ δεν πεθαίνει, 
και έτσι είναι αν έτσι 
νομίζετε.

Η ανώτατη παιδεία δηλαδή η 
παιδεία σε υπερθετικό βαθ
μό, παιδεία ως τα μπούνια, 
είναι μια κοινωνική αξία που 
το λιβανωτό που πέφτει από 
κάθε πλευρά δεν αφήνει να 
φανεί ότι έχει αποσυνδεθεί 
σιγά σιγά από πράγματα 
που φκειάχνουν το «ανώτα
τη» μ' άλλα λόγια την ποιό
τητα.
Η επιταχυνομένη «διολίσθη- 
ση» της ποιότητας του πτυ
χίου στα κατά κύριο λόγο ε
ξεταστικά κέντρα κατ' ευφη
μισμό ΑΕΙ ταξικά συμφέρει 
την κατέχουσα τάξη μια και 
ενισχύει στην αγορά εργα
σίας τα πτυχία των ΑΕΙ εξω
τερικού και το τελευταίο 
φρούτο τα μεταπτυχιακά 
πτυχία που είναι εξ αντικει
μένου πιο προσιτά στα παι
διά τους.
Έτσι κραυγές γενικά και αό
ριστα «ενάντια στην εντατι
κοποίηση των σπουδών» 
σύνθημα μηχανιστικά μετα
φερμένο από την παραγο>γή 
λες και απ' ότι μαθαίνει κα
νείς το μονοπώλιο δρέπει υ
περαξία, αποπροσανατόλι-
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σαν μερίδα του φοιτητικού 
κινήματος μέσα στις δοσμέ
νες συνθήκες δηλαδή ποιό
τητα σπουδών εξαιρετικά 
πεσμένη.
Είναι γεγονός ότι το Πανεπι
στήμιο παίζει σημαντικό ρό
λο και στα δυο ζητήματα δη
λαδή (Α) στο κοινωνικό κατα
μερισμό της εργασίας και (Β) 
στην παραγωγή-διάδοση 
γνώσης γύρω από το είναι 
και το γίγνεσθαι σ' όλες τις 
εκφάνσεις του (κοινωνικο- 
πολιτικός επιστημοτεχνι- 
κός).
Παρόλο που έχουν αλληλο- 
σύνδεση το (Β) παρουσιάζει 
μια σχετική αυτονομία που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια 
ευθύγραμμη κοινωνική συ- 
σχέτιση της γνώσης πράγμα 
που θα μάς υποχρέωνε να 
την θεωρήσουμε κυρίαρχη 
ταξική.
Και να επανέλθω στα ΑΕΙ Ελ
λάδα 83, ο Νόμος Πλαίσιο 
δίνει κάποιες δυνατότητες 
δημοκρατικής δημιουργίας. 
Η πάλη για ενεργότερη συμ
μετοχή του Ελληνικού Παν/ 
μίου στην προώθηση της ελ
ληνικής κοινωνίας γίνεται 
από καλύτερες θέσεις. Μια 
σειρά θέματα, πρόγραμμα 
σπουδών, κατευθύνσεις 
σπουδών, συζητιούνται σε 
σώματα ριζικά διαφορισμέ- 
να από τον στενό κύκλο της 
διευθυντικής ομάδας με τους 
συντηρητικούς προσανατο
λισμούς. Οι νέες συνθήκες α
παιτούν θέσεις σε μια σειρά 
προβλήματα που το προο
δευτικό κίνημα βρίσκεται α
προετοίμαστο.

Η αξία της μεταρρύθμισης 
και η μακροβιότητά της θα ε- 
ξαρτηθεί από την ποιότητα 
της Παν/μιακής γνώσης που 
θα παράγει και διανέμει. Ο 
αγώνας θάναι να συζεύξου- 
με την δημοκρατική διεύρυν
ση των Παν/μιακών δομών 
με την ποιοτική ανύψωση 
των παρεχομένων σπουδών.

Γ.Δημητρόττουλος

Πάνω στις απόψεις του Γ 
Δημητρόπουλου 
ο Θέμης Μπόκαρης 
σημειώνει:

Γfa τον φίλο Γιάννη θο 
μπορούσα να πω ότι ισχύει c 
στίχος του ποιητή Κατσα- 
ρού: «πως παραμένει εν
πλήρει συγχύσει αθώος».

Και βέβαια πως θα ήταν 
διαφορετικά όταν δεν ενδια- 
φέρεται για το ποιές είναι οι 
σχέσεις ανάμεσα στην καπι
ταλιστική γνώση και καπιτα^ 
λιστική εξουσία δηλ. τις ορ
γανικές πια σχέσεις μεταξύ 
γνώσης και εξουσίας, μετα
ξύ διανοητικής εργασίας 
(γνώση-επιστήμη επενδυμέ
νη στην ιδεολογία) και πολι
τικών σχέσεων κυριαρχίας 
καθώς και ακόμα πιο βαθειά 
στις παραγωγικές σχέσεις 
στον ρόλο της επιστήμης για 
την απομύζηση της υπερα
ξίας στα πλαίσια του εργο
στασιακού δεσποτισμού.

Πάτον Γιάννη δεν υπάρχει 
καπιταλιστική γνώση και κα
πιταλιστική εξουσία αλλά η 
ουδέτερη και αντικειμενική 
γνώση-επιστήμη που καμιά

φορά την χρησιμοποιεί όχι 
σωστά με αρχουσα τάξη, αλ
λά όμως σήμερα που δεν έ
χουμε άρχουσα τάξη είναι 
καλό να αποδεχτούμε το 
Νόμο-Πλαίσιο στα ΑΕΙ, να 
γίνουμε και καλύτεροι επι
στήμονες για να βοηθήσουμε 
ΕΜΕΙΣ το λαό. Αλλ* εδώ βέ
βαια έχει ξεχάσει ότι έχει κα
ταργήσει και την ταξική πά
λη επομένως και την μια συ
νιστώσα του το λαό. Που τε
λικά γι' αυτό ενδιαφέρεται. 
(Μας τάπαν και πολλοί άλλοι 
από καταβολής αστισμού).

Έτσι με τα λεγάμενα του 
φίλου μου αποδείχνεται και 
πάλι η πανσοφία του πολιτι
κού στόχου των κρατούντων 
για να περάσουν τον εκσυγ
χρονισμό στα ΑΕΙ. Δηλ. από 
τη μια να διευρύνουν την κοι
νωνική κατηγορία των καθη
γητών (σημερινό ΔΕΠ) με 
σκοπό να ενσωματώσουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό του 
χτεσινού ΕΔΠ και από τηνάλ- 
λη να σπάσουν το φοιτητικό 
κίνημα και το συνδικαλιστικό 
κίνημα του ΕΔΠ.

Επομένως δεν θα πρέπει 
να φαίνεται και παράξενο το 
γεγονός ότι πρώην ΕΔΠιτες 
(που εκπληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις πρώιμων τε
χνοκρατών) να προσπαθή
σουν να ξεπεράσουν σε πολι
τική αντίληψη και πρακτική 
τους πρώην καθηγητές 
τους.

Θέμης Μπόκαρης
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