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Το 1983 δεν είχε...

I Σεπτεμβρίου 93: Οι Σοβιετικοί ρίχνουν το ·Τζαμπο·.

ΠΕΘΑΝΕ η Γκλορια Σβάνσον, καλιά δόξα 
του Χόλιγουντ. Ait ο γηρσταα. Και ο 
Τενεσι Ουιλιαμς. Από ατυχία... Κι ο 
Αρθουρ Κεσλέρ. Από απογοήτευση. Και 
14 εκατομμύρια παιδιά. Από πείνα...
Οσο για μας, παραμει ναμε αταραχοι, 
κοιτώντας μέσα απ’ το τζάμι τον κόσμο να 
στροβιλίζεται. Τη γλιτώσαμε και πάλι.
Το 83 δεν ήταν η χρονιά της Βόμβας, αλλά, 
■απλώς» των βομβιστικών επιθεσεων (πάλι : 
καλά). ■ . ...
Απυ μια ευτυχή σύμπτωση, δεν περπατήσαμε 
αμέριμνοι αναμεσα στα πυρά του 
Δημοκρατικού Ιρλανδικού Στρατού και του

αποικιακού στρατού της Βρετανίας. Ούτε 
πέσαμε θύματα της τρομοκρατικής (;) δράσης 
των Βάσκων αυτονομιστών ή των βομβιστών 
του Κουβέιτ.
Metοξύ άλλων, το 83 ήταν η χρονιά των 
αντεπαναστάσεων — pic αζιοσεβαστη λέξη 

■ για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Στη Νικαράγουα, την Αγκόλα, τη 
Μοζαμβίκη, την Καμπότζη, το Λαός οι 
επαναστάσεις, σιωπηλές και φορτωμένες με 
το Βάρος της καθυστέρησης πέρασαν μια
σκληρη s s c ÿ s f iû  «¡λλό δεν την ςεπέρασαν.
Ο Τρίτος Κόσμος έζησε μια ακόμα χρονιά 
χωρίς ψωμί και τριαντάφυλλο.

Στη Γουατεμάλα, το Σαλβαδόρ, το Περού, τη 
Δυτική Σαχάρα, το Τσαντ, την Αιθιοποία, τη 
Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική συνεχίστηκε ο 
ξεχασμένος παγκόσμιος πόλεμος, ένας 
πόλεμός αυτοκτονικός και άνισος.
Κι ενώ, η καρδιά του Ναζίρ Χικρετ 
τουφεκίοτηκε στην Τουρκία, ενω οι νεκροί 
στη Μέση Ανατολή έφτασαν τις 100.000 από 
το 1975 κι ενώ η στρατιά των ανέργων 
ακουρπάει στους βρόμικους τοίχους των 
μεγαλουπόλεων, η απατηλή ειδησεονοαιοία 
μεγεθύνει τα γεγονότα της Πολωνίας και 
ανακαλύπτει κάπου στο χάρτη το 
Αφγανιστάν.

χρονιά χωρίς νίκες

Σταθμοί του "83: Λίβανος  —  Μανίλα κι το θερμό αντιπυρηνικο φθινόπωρό της Δυτικής Ευρώπης.

ΤΟ 1983 ήταν μια δα
κρύβρεχτη χρονιά: το κλα
σικό κακόγουστο μελό ό 
πού παλικάρι - με - αγαπη
μένη - του πέφτουν θύματα 
της βίας, της νοθείας και 
της απληστίας των Κακών. 
Μέσα σ ’ έναν κόσμο που 
βουλιάζει, απειλώντας να 
μεταμ φιεστεί σε τεράστιο 
μανιτάρι.

Η χρονιά σημαδεύτηκε α
πό το φόβο του .πυρηνικού 
πολέμου. Ακόμα κάι οι Αμε
ρικανοί δημοσιογράφοι, που 
ασχολούνται με τα ρεκόρ της 
χρονιάς και τις πιο κακοντυ
μένες κυρίες τού καλού κό
σμου, συμφωνούν «ομόφωνα» 
πως τα σημαντικότερα γεγο
νότα του ’83 έχουν άμεση 
σχέση με την απειλή του πο
λέμου και την κατάρρευση 
του μυθου της υοεσης ' -

Παντ€σπάνι
Η διεθνής κρίση έκανε πιο 

ευανάγνωστη την πραγματικό, 
τητα. Η Αμερική, του Ρήγκαν 
πέρασε σε νέα φάση αντισοβιε. 
τικής ψύχωσης («η Ρωσία είναι 
η αυτοκρατορία του Κακού»), 
ενω η Μάργκαρετ Θάτσερ κέρ 
δισε τις .εκλογές, ψάχνοντας για 
κατασκόπους κάτω, από τα κρε 

;βάτια και συμβουλεύοντας 
τους ανέργους να τρώνε κατά 
προτίμηση παντεσπάνι.

Το 1983 ξευτέλισε τη μεγάλη 
ήημοκρστικίστικη ιδέα του Κοι
νοβουλευτισμού όπως της άξιζε. 
Ο Χέλμουτ Κολ πραγματοποίη 
σε το παιδικό του όνειρο να γίνει

Γράφει η ΣΠΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

καγκελάριος της Ομοσπονδιακής 
Γερμανίας, μέσα από μια αμοίβο 
λη εκλογική διαδικασία: οι ίδιοι 
Γερμανοί που κατεβαίνουν στο 
πεζοδρόμιο, ουρλιάζοντας κατά 
της εγκατάστασης των «Πέρ- 
σινγκ Π», ψήφισαν ένα γεράκι, 
πιστό στην παραδοσιακή γέρμα 
νική «Οστπολιτίκ», που τα πίνει 
με τους ρεβανσιστές.

• Μπορεί να γράψει κανείς 
ποίηση μετά το Αουσβιτς;» ανα
ρωτιόταν ο Αντόρνο μετά το τέ
λος του πολέμου, Μάλλον μπο
ρεί: η ατμόσφαιρα του ’83, μείγμα 
καφκικής μελαγχολίας Και απο
θέωσης της χαζοχαρούμενης δυ 
τικής. υπο-κουλτούρας, έχει ήδη 
γίνει ποίημα με τίτλο «Η αποτυ
χία του Καλού» ή κάτι τέτοιο.

Το "83 ήταν χρονιά χωρίς νί
κες. Τα απελευθερωτικά κινήμα
τα στη Λατινική Αμερική και την 
Αορική περνάνε κρίση κάτω από 
τον υπερβάλλοντα ζήλο των μι
σθοφόρων, Η αμερικανική επέμ 
βάση στη Γρενάδα, τη Νικαρά 
γουα, το Σαλβαντόρ, το Λίβανο 
(στη σειρά προσθέτουμε τη χώρα 
της αρεσκείας μας), υπήρξαν τα’ 
ορόσημα τής διεθνούς σκηνής: η 
πολιτική των Ηνωμένων Πολί 
τκιών, με τη μορφή του μεγάλου 
μπαστουνιού ή "του χωροφυλακί 
στικου γκλομπ, σημάδεψε την 
πορεία του Τρίτου Κόσμου.

Κι ενώ η ουρά των ανέργων 
περιμενε συσσίτιο πείνας στο 
Σαντιάγο, η ζωή συνεχίστηκε με 
εκρήξεις χαράς, αεροβικής, 
ντίσκυ, υψηλής ραπτικής, βίντεο, 
Νόμπελ, Οσκαρ, διαστημικών 
περιπετειών και τηλεοπτικών σή 
ριιιλς. Ολα έφερναν τη σφραγίδα 
της παρακμής: το Νόμπελ της

Ειρήνης δόθηκε στον Λεν Βαλέ 
σα αλλά μπορούσε πιθανόν να 
δοθεί και στη Μέριλ ΣΤριπ που 
πήρε το Οσκαρ, σε σεμνή τελετή.

Το '83 ήταν μια χρονιά επι 
στημονικής φαντασίας. Δεν πρό
κειται για υπερβολή γιατί η βαρ 
βαροτητα έχει τεκμηριωθεί φωτο
γραφικά: πολλές από τις σκηνές 
που διαδραματίστηκαν θυμίζουν 
τα κόμικς της δεκαετίας του '50, 
με τη διφορούμενη ηθικολογία 
τους («Οι Σοβιετικοί είναι ανήθι
κοι» είπε ο κ. Ρήγκαν. «Νομίζουν 
πως έχουν δικαίωμα σε κάθε έγ
κλημα..,·) και τον απροκάλυπτο 
πατριωτισμό τους («Ηρθαμε στο 
Λίβανο σαν εθελοντές», είπε Αμε
ρικανός πεζοναύτης στο Λίβανο, 
τρεις μέρες πριν από τη βομβιστυ 
κή επίθεση στην αμερικάνικη βά
ση): : : Λ Τ/ΤΧ- ·'· :'·'ν ν;._-V;·;

Τα 1 3  φ εγγά ρ ια
Η επι ο τη μ ο ν ι κ η οιι ν τα σκι 

προχώρησε σε παιδιά «άγνωστου 
πατρές» αλλά όχι πτωχής -  πλην 
-  τίμιας -  νέας — περιπεσούσης

εις · αμαρτίαν: το ’83 γεννή
θηκε- ο Ντόρον Μπλέικ, πρόκα 
τασκευασμένο παιδί θαύμα, με 
μπαμπά κάποιο Νομπελίστα με 
όνομα Νο 28. Ο Αλντους Χάξλεϊ 
επιβεβαιώνεται σ’ έναν κόσμο 
που τα παιδιά γίνονται έμπορεύ 
ματα, γιατί πρέπει να μας ι: 
κπλήσσει η δολοφονία ενός κ. 
Ακουίνο, ηγέτη της αντιπολίτευ
σης μιας χώρας στην άκρη του 
κόσμου, Απλούστατα δεν μας ε 
κπλήσσει: αντίθετα «γιόρτασα 
με» τα εικοσάχρονα από τη δολο 
φονιά του Τζόν Χέν'έντι — του 
δώσαμε και άφεση αμαρτιών. Στο

κάτω κάτω δεν ήταν υστερικός
Στα πλαίσια της επιστημονι 

κής φαντασίας, η μοντέρνα ιατρι 
κή χόρεψε το χορό-του θριάμβου 
γύρω από ένα ζωντανό πτώμα με 
πλάστική καρδιά. Ο Μπάρνεϊ 

; Κλαρκ πέθανε αλ.λά η πλαστική 
κοινωνία έμεινε, μπαίνοντας στη 
δέκατη χρονιά της γενικευμένης 
οικονομικής κρίσης.

Ορόσημό της η κατασκοπεία 
αναχρονιστικού τύπου, που απο 
δείχνει τη βλακεία του καπιτάλι 
σμόύ. Το νοτιοκορεατικό τζάμπο 
που καταρρίφθηκε από τους Σο 
βιετικούς θεωρήθηκε «έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητάς» από τον 
Αμερικανό πρόεδρο και οι Αμερι 
κανοί βρήκαν ευκαιρία να κλά 
ψουν, να βρίσουν και να χτυπη 
θουν, «ξεχνώντας» πως οι 269 
μακαρίτες ήταν δικά τους εξιλα 
στήρια θύματα. «Ο Θεός ας συγ 
χωρήσει τον Αντρόποφ», είπε α 
ναστενάζοντας ο Ρίτσαρντ Νίξον 
στην τηλεόραση. Μετά από αυτό, 
εξαφανίστηκε μαγικά και στη θέ
ση του μπήκε διαφήμιση απορρυ 
ποντικού. .■

Το '83 ήταν η χρονιά που οι 
Ηρετανίδες άφησαν τη σκούπα 
για χάρη του αντιπυρηνικού κι 
νήματος. Η χρονιά που ο Πάπας 
λίγο έλειψε να συναντήσει τον 
Αιώνιο Πατέρα εξαιτίας ενός 
Τούρκου εκτελεστή με σκοτεινές 
διασυνδέσεις. Οι Αμερικανοί εί 
παν με μεγάλη σοβαρότητα ότι 
πρόκειται για δουλειά της KGB KUI της βουλγαρικής υπηρεσίας 
ασφαλείας.

Τέλος, το "83 ήταν η χρονιά 
που βρέθηκε ο Κλάους Μπάρμπι. 
ο «χασάπης της Λιόν» vu γυρίζει 
αμέριμνος στη Νότια Αμερική. 
Ομως, δεν έγινε και τίποτα σπου 
δαίο: οι εγκληματίες πολέμου 
διορίζονται ηγέτες εδώ k u i  πολλά

πολλ.ά χρόνια. Καμιά φορά
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παίρνουν και Νόμπελ. Καμιά οο 
ρά παίρνουν και σύνταξη. Ο 
Μ πεγκίν παραιτήθηκε αλλά αντί 
καταστάθηκε από έναν άλλο 
γκόγκστερ της πολιτικής: ο Σα 
μίρ τρώει κόσμο κανιβαλικά αλ 
λά κανείς δεν τον δίκασε σαν 
«χασάπη». Τουλάχιστον όχι μέ
χρι τις 31 Δεκεμβρίου 1983.

Το παιχνίδι δεν τέλειωσε ακό 
μη. Μετά την καλή εποχή όπου ο

Κρουστσόο καταβρόχθιζε αμερι 
κάνικα σάντουιτς και η ειρηνική 
συνύπαρξη έμοιαζε να γίνεται 
πράξη, υπάρχει μια ακόμα παρτι 
δα να παιχτεί. Για να διανευστεί 
ή εφιαλτική προφητεία του Ορ: 
γουελ, πρέπει να μπούμε στην 
ηλικία της λογικής. Κάθε χρονιά 
μπορεί νο 'ναι καταραμένη, σαν 
τη χρονιά με τα δεκατρία φεγγό 
ρια.

Αχρηστοι στις συνειδήσεις όλων 
οι πύραυλοι

ΛΟΝΔΙ ΝΟ. « ι λι πύρκυλοι ανιιι ήτοι 
μοι yui δράση αλλά έχουν "ήδη (ΐχρηστκυ 
ίέί ατη συνείδηση όλων».

Αυτό δήλωση η Pr.|5r,tcu Τζόνσυν. μι: 
λος τόυ πσηνιστίκοΐ) κένήμπτυς της Βρι: 
πινίο.ς πού έχιη διοργ<ινώσι·.ι το στρατόπε
δο ,πρηνης.στο Γκρίναμ Κομιιον,
Γ «,-V.v apÔKRi.tfïi;.vil νινη οπόιοδήποτε δοκι

μ ή» συνέχισε η κ. Τζόνσον. «Λυο χρόνια 
αγώνα δε μπορούν να ράνε χαμένα».

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε ο Γκόρντόν Μακ 
Λέναν, γ.γ. του ΚΚ της Βρετανίας, τονίζοντας 
πως ο αγώνας κατά των «Κ ρουζ» συμπίπτει με 
τον-αγώνα κατά της αντεργατικής πολιτικής της 
Μάργκαρετ Θάτσερ.

Από την to r . τδ Υπουργείο Αμυνας
της χώρας ανακοίνωσε χτες πως οι «Κρουζ» είναι 
πια «μια ζωντανή πραγματικότητα» καί πως η 
κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπρο
στά στην αντίσταση τού γυναικείου κινήματος.

Η Γαλλική αστυνομία δεν είναι
ΠΑΡΙΣΙ. «Ανάξια μιας σοσιαλιστικής 

κυβέρνησης» χαρακτήρισαν οι εργαζόμε
νοι της αυτοκινητοβιομηχανίας «Τάλμ 
ποτ» τη γαλλική αστυνομία, που εκενέβη 
χτες για να τερματίσει την κατάληψη του 
εργοστασίου από τους απεργούς.

Συνδικαλιστές ανέφεραν ότι περίπου 500 αστυ 
νομικοί έδιωξαν τα ξημερώματα τους 100 περίπου 
εργάτες ακό το εργοστάσιο, άκου είχαν στρατοπε 
δβυσει, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της εται 
ρείας «Πεζό» να απολύσει 1905 εργαζόμενους.

Ενώ η εργοδοσία είχε ισχυριστεί προχτές υτι θα

κήρυσσε λοκ -  άουτ, επειδή δεν μπορούσε πλέον νο 
πληρώνει το προσωπικό. Υστερα ακο τηνεπέμβαση 
της αστυνομίας, ανακοίνωσε on το εργοστάσιο θο 
επαναλειτουργηοει την ερχόμενη Τρίτη.

Οι συνδικαλιστές ηγέτες κατήγγειλαν την αστυ 
νομία και ανέαεραν ότι 8α επιδ,αχαν να συναντη 

Γάλλο ι *θούν με το πρωθυπουργό Πιερ Μορουό γιο

απολύσεων.


