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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κνβερνήσεως μας διαβεβαίωσε ότι πρόω
ρες εκλογές θα γίνουν μόνο «σε περίπτωση συντέλειας τον 

κόσμον». Δηλαδή, ο κόσμος θα καταστρέφεται κι εμείς θα ψηφίζουμε. Ο 
υπουργός Χωροταξίας και λοιπών ειδικοτήτων απαγόρευσε την κυκλοφο
ρία κάπου δεκαέξι ώρες λόγω νέφους και μετά μάς είπε να μην 
ξεθαρρεύουμε και πολύ γιατί όλα αυτά δεν μας σώζουν από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Θέλει πρόγραμμα, λέει!

Φαίνεται ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι για να εκπονούμε τα κυβερνητικά 
προγράμματα! Ο υπουργός Παιδείας πρωταγωνίστησε στο έργο «Ο 
Αιχμάλωτος της Τζέντα» εκπέμποντας επιστολές προς όλες τις κατευθύν
σεις «επί τη αιχμαλωσία του» από καμιά διακοσαριά φοιτητές. Προηγου
μένως, τους είχε φωτογραφίσει (!) και μαγνητοφωνήσει (!) για να τους 
παραπέμψει στον εισαγγελέα. Πάει, δηλαδή, στο υπουργείο φέροντας 
φωτογραφική μηχανή και μαγνητόφωνο!

Ευτυχώς οι επιστολές του έφθασαν στον προορισμό τους παρ’ όλο που 
απεργούσαν οι υπάλληλοι των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ομού με τους 
γεωπόνους γι’ αυτό άλλωστε και τελευταία δεν ακούμε τίποτα για 
νεράντζια. Κι είναι άξιο απορίας πώς έφθασαν αφού το κέντρο της 
Αθήνας ζει σε μια μόνιμη συμφόρηση: κάθε μέρα και μια πορεία! Την 
Τετάρτη για την Παιδεία, την Παρασκευή οι νοσοκόμες. Προ ολίγων 
ημερών οι έκτακτοι κάποιου οργανισμού έκλεισαν ολόκληρο το Σύνταγ
μα: αριθμός διαδηλωτών εκατό με εκατόν δέκα άτομα! Μέσα σ’ όλα, 
φτιάχνουν μεσημεριάτικα και την άσφαλτο. Κι ίσως αν τους πουν να την 
φτιάξουν βράδυ να απεργήσουν κι αυτοί ακολουθώντας το παράδειγμα 
των ταμειακών υπαλλήλων ή των δημοτικών ομολόγων τους. Βουνό τα 
σκουπίδια αλλά -  πώς να το κάνουμε; -  οι δημοτικοί ραδιοσταθμοί έχουν 
μια άλλη χάρη!

Σ ΤΑΣΕΙΣ εργασίας είπατε; Δύο-τρία υπουργεία ημερησΐως. Και την 
Τρίτη; Εκεί να δείτε πρόγραμμα που σας έχουμε. Κοτζάμ απεργία 

της ΓΣΕΕ παρ’ όλο που δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει με το ΕΚΑ για ποιο 
λόγο θα απεργήσουν. Η ΑΔΕΔΥ το σκέφτεται γιατί το διεκδικητικό 
πλαίσιο κ.λπ. δημιουργεί προβλήματα.

Προ ημερών, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών μίλησε στο 
σεμινάριό της για τον Έρασμο. Αποδοκιμασίες στην αίθουσα. Ευτυχώς, 
πρόλαβε να εξηγήσει ότι μιλάει για τον Ολλανδό φιλόσοφο και όχι για «το 
ΕΟΚικό πρόγραμμα» πριν την κατασπαράξουν οι αγανακτισμένοι 
πολέμιοι της «ιδιωτικοποίησης της Παιδείας». Πάλι καλά που γινόταν και 
σεμινάριο!

Αξίζει να μετρήσει κανείς, λόγου χάρη, πόσα μαθήματα έγιναν στα 
Πανεπιστήμια από την αρχή του έτους. Σαφώς λιγότερα από καταλήψεις 
όπου -  κατά δήλωση των πρωταγωνιστών στην «Ελευθεροτυπία» -  οι 
αγωνιζόμενοι φοιτητές «αποκτούν πολιτική εμπειρία»! Και την απέκτη
σαν πολύ γρήγορα αφού, από ασυμβίβαστοι εχθροί των θεσμών και 
παντός του συναφούς, έφθασαν να διαμαρτύρονται επειδή δεν προσεκλή- 
θησαν στα «Ανοιχτά Χαρτιά» να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Ζητείται 
μικρόφωνο και κάμερα για την επανάσταση.

Τ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ πάντως, δεν δουλεύει, έτσι απήργησαν και οι 
εκπαιδευτικοί και θα ξαναπεργήσουν από εβδομάδα. Έτσι κι 

αλλιώς, φθάνουμε στις γιορτές κι ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 
οικονομική πολιτική του νέου χρόνου αφού ο ένας υπουργός αναιρεί τι 
είπε ο συνάδελφός του την προηγούμενη. ΑΤΑ/όχι ΑΤΑ, κανονική/ 
ετεροχρονισμένη, διορθωτικό/όχι διορθωτικό, έκτακτη εισφορά/όχι έκτα
κτη εισφορά... έχουν ειπωθεί όλα και το αντίθετό τους. Ας είναι καλά ο 
Ά ι Βασίλης, κάτι θα φέρει για να πορευόμαστε.

Ευτυχώς, διαθέτουμε τεράστια αποθέματα ανοχής και αντοχής. 
Ευτυχώς που γίνεται και πλάκα. Τη Δευτέρα το βράδυ παρέες ξεκινούσαν 
να πάνε στο υπουργείο Παιδείας «να δούμε, ρε, τον Τρίτση που είναι
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κλειδωμένος». Χωρίς πλάκα κανείς δεν θα μπορούσε να αντέξει όλους 
αυτούς τους μικρούς, παράλληλους μονόλογους. Κανείς δεν θα μπορούσε 
να ζήσει με όλους αυτούς τους συγκρουόμενους αυταρχισμούς: τον 
αυταρχισμό του υπουργού που δεν κάνει διάλογο, τον αυταρχισμό του 
διαδηλωτή που κλείνει όλο το κέντρο της Αθήνας επειδή θεωρεί ότι 
«δικαιούται για να ομιλεί», τον αυταρχισμό του νεαρού που ζητεί την 
απόλυση του κ. θ .  Τάσσιου από το Πολυτεχνείο, επειδή δεν του αρέσουν 
αυτά που γράφει.

Αυτά, όμως, αφορούν την επιβίωση που είναι λίγο - πολύ εξασφαλισμέ
νη. Κοτζάμ εικόνα φέραμε από το Ά γιον Όρος! Ό λα τα άλλα είναι 
αμφίβολα. Μια κοινωνία ζει στον βαθμό μηδέν όπου κανείς δεν συζητάει 
με κανέναν και όλοι μαζί φωνάζουν χωρίς να ακούγονται.

Α ΙΤΗΣΕΙΣ, αυξήσεις, διορισμοί, θεσμικά, διορθωτικά περπατάνε 
στις κεντρικές λεωφόρους. Δεκαετίες μας έμαθαν ότι το μαγαζί 

ξυρίζει δωρεάν. «Σε εκλογές πάμε, σκέφτεται ο άλλος, ό,τι αρπάξουμε! 
Και γιατί όχι; Εδώ μέσα σε μια νύχτα βρέθηκαν χρήματα για να αλλάξι 
εισοδηματική πολιτική. Εδώ ο άλλος έδωσε μέσα σε δεκαπέντε μέρες, 
κοντά ένα δισεκατομμύριο για τον Ολυμπιακό. Ά ρα, λεφτά υπάρχουν! 
Εμπρός να τα πάρουμε! Από την ολιγαρχία, από τα μονοπώλια, από την 
ΕΟΚ, από το ΝΑΤΟ, από τον διπλανό μας, από την κυρία του απέναντι 
διαμερίσματος, από το κοντινότερο υποκατάστημα της κοντινότερης 
τράπεζας. Με ή χωρίς «παπάκι», με ή χωρίς κράνος.

Η κυβέρνηση σε ό,τι την αφορά, δεν έχει κανένα λόγο να καταβάλει το 
πολιτικό κόστος της οικονομικής σταθεροποίησης αφού όλοι οι άλλοι έτσι 
κι αλλιώς την καταγγέλλουν. Οι ίδιοι που εξαγριώνονταν με την πολιτική 
Σημίτη, είναι αυτοί που αγανακτούσαν κυριολεκτικά την επομένη με το 
αντίθετό της. Τα ίδια ονόματα, τα ίδια κόμματα, τα ίδια έντυπα, οι ίδιες 
παρατάξεις. Μέσα στη γενική ασυναρτησία ποιος θα σκεφθεί «τα 
γενικότερα συμφέροντα του έθνους»; Η ιστορία είναι για τις επόμενες 
εκλογές κι όλοι παίζουν στο ίδιο παιχνίδι. 'Αντε τώρα να μιλήσεις για 
διαλόγους, για «εθνικές στρατηγικές» για το 2000 που πλησιάζει. Ποιος 
ζει, ποιος πεθαίνει!

Ε ΥΤΥΧΩΣ, όμως, υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα! Διότι οι 
κερκίδες αδειάζουν. Χίλιοι, χίλιοι πεντακόσιοι, εκπαιδευτικοί στα 

Προπύλαια όταν στο Λεκανοπέδιο υπάρχουν πάνω από δέκα χιλιάδες. Κι 
η απεργία ήταν επιτυχημένη. Ζήτημα είναι αν στις φοιτητικές κινητοποιή
σεις των τελευταίων εβδομάδων πήρε μέρος περισσότερο από το 10% των 
φοιτητών και σπουδαστών της Αθήνας. Και τα πανεπιστήμια έχουν 
νεκρώσει. Ήδη, στη ΓΣΕΕ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι την απεργία της 
Τρίτης, δεν θα την ακολουθήσει (σε μεγάλο μέρος του) ο ιδιωτικός τομέας. 
Ας είναι καλά το Δημόσιο: ντύνει, στολίζει, διορίζει και απεργεί όταν οι 
υπόλοιποι δεν ανταποκρίνονται στο ταξικό τους καθήκον.

Υπάρχουν και άλλοι. Αυτοί που κατατρίβονται σε μποτιλιαρισμένους 
δρόμους, σε μονοξείδια και σε καπνούς, σε κλειστά ταμεία. Αυτοί που 
κτίζουν μικρούς ιδιωτικούς χώρους για να αμυνθούν στους προκλητικούς 
αυταρχισμούς, σ’ όλη αυτή τη βία της καθημερινής ζωής. Αυτοί που 
στριμώχνονται στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου να ξανοιχθούν 
στην Ευρώπη με τον Σαραβάκο, τον Μαυρίδη ή τον Βλάχο. Εκτεθειμένοι 
κι εύθραυστοι. Έτοιμοι να στηθούν στο εδώλιο επειδή αδιαφορούν για 
«τα κεκτημένα δικαιώματα». Επειδή κοιτούν αφ’ υψηλού τις αντιξοότητες 
της ταξικής πάλης. Επειδή δεν συμμερίζονται τις ευθύνες και τις 
δυσκολίες της διακυβέρνησης. Επειδή βυθίζονται αύτανδροι στην 
αποπολιτικοποίηση ή σιο κοινωνικό κενό. Επειδή έβαλαν τρία γκολ 
οφσάιντ.

Γ ΙΑΤΙ, ας μην υπάρχει καμιά αμφιβολία: ο βαθμός μηδέν της 
κοινωνίας οδηγεί στον βαθμό μηδέν της πολιτικής. Σ’ ένα τεράστιο 

κενό που κανείς δεν μπορεί να καλύψει. Ούτε Κυβέρνηση, ούτε 
Αντιπολίτευση. Ούτε Δεξιά, ούτε Αριστερά. Ούτε εργαζόμενοι, ούτε 
εργοδότες. Κι έτσι σε λίγο οι θεσμοί και τα κόμματα, οι δυνάμεις και τα 
κινήματα, θα αιωρούνται μέσα στο κενό αυτό, χωρίς νόημα, χωρίς αρχή, 
μέση και τέλος. «Ανίκανοι να εμπεδώσουν το κύρος τους, κυβερνούν όπως 
έχουν ζήσει, μέσα από αδιόρατες προσαρμογές», έγραφε ο Φρανσουά 
Μιτεράν στο «ΔιαρκέςΠραξικόπημα». Ένα πραξικόπημα διάρκειας που 
καταλύει πια, πέρα από τους δρόμους και τις πλατείες αυτής της πόλης, 
την κοινωνία και τους ανθρώπους της.
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