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... ή τέχνη κοντά στο λαό

“Παρωδίες,,
ουνεδεύοεων

«Έ χει λάθος και μάλι* 
στα πολύ μεγάλο δποιος 
πιστεύει ότι θεατρικές πα
ραστάσεις παρακολουθεί 
μόνο στά θέατρα. Φαίνε
ται δτι συχνά η έστω ά
παξ τοΰ έτους στήνονται 
καί άλλες, έκτακτες παρα
στάσεις, σέ χώρους μή θε
ατρικούς. Πρόσφατο παρά
δειγμα ή περίφημη Γενική 
Συνέλευση τής ΕΡΤ...».

Αύτ° γράφαμε πέρσι τέ
τοια έποχή. Καί δυστυχώς 
αυτά άναγκαζάμαστε νά 
γράψουμε καί φέτος, ύστε
ρα άπό ένα όλόκληρο χρό
νο!

Μέσα σ’ αυτό τό χρόνο 
τίποτα δεν άλλαξε. Κανείς 
δε συναισθάνθηκε τίς μεγά 
λες καί βαριές του ευθύνες. 
Κανείς δέν έπανεστάτησε. 
Κανείς 6έ ζήτησε την κά
θαρση στην έλληνική Ραδι
οφωνία -  Τηλεόραση. Κα
νείς τέλος δέν παραιτήθη
κε... ’Απολύτως κανείς...

"Ολοι παρέμειναν στίς 
θεσούλες τους καί στίς... 
βολές τους. Στίς δόξες τους 
καί στά μεγαλεία τους. 
Καί κανείς μά κανείς δέν 
είδε δτι καταποντίζεται μέ 
σα στίς ευθύνες του. "Ο τι 
πνίγεται μέσα στό βούρκο 
τίς άσχετοσύνης _του....

*0  άρχηγός τής ’Αξιω
ματικής άντιπολίτευσης αϋ 
τής τής χώρας καταγγέλ
λει άνοιχτά καί άπερίφρα- 
στα τά  κρατικά μέσα μα
ζικής έπικοινωνίας. Φτάνει 
στή δραματική διαπίστωση 
δτι παρατηρούνται «χαρα
κτηριστικά όλοκληρωτικοΰ 
καθεστώτος».

Παρ’ δλα αύτά κανείς δε 
Φαίνεται νά άνησυχεΐ- 

Καί ή «θεατρική παρά
σταση» πού όνομάζεται Γε 
νική Συνέλευση τής Ε Ρ Τ  δί 
νεται καί πάλι φέτος μέ
σα σέ μιά άπέραντη μακα
ριότητα... Συγκεντρώθηκαν 
καί πάλι μερικοί κύριοι, 
παντελώς άσχετοι οί περισ
σότεροι άπό τήν τηλεόρα
ση καί τό ραδιόφωνο,_ καί 
περίπου διά βοής _ «ένέκρι- 
ναν τόν ισολογισμό καί ά- 
πάλλαξαν τά  μέλη τού Δι
οικητικού Συμβουλίου άπό 
κάθε ευθύνη». Κι δλα λήξα
νε «αισίως»...

"Ετσι τά  πάντα καί οί 
πάντες _ ύποτίθεται δτι τα
κτοποιήθηκαν...

"Ολοι βρέθηκαν όθώοι, 
άνώθΐΛΌ! „ίσ«ς - , ίψως. καί 
.;. υπέροχοι. Και έν πάση 
περιπτώσει καί °ν κά
ποιους βάραιναν κάποιες 
άμφιδολίες ή κατηγορίες, 
μέ τή Γενική Συνέλευση δ
λα τακτοποιήθηκαν... Τούς 
δόθηκε έπίσημο συγ^ωρο- 
χάρτι... Τώρα μπορούν νά 
συνεχίσουν άκάθεκτοι άλλά 
καί υπερήφανοι τό θεάρε
στο έργο τους...

Θά θέλαμε νά ρωτήσου
με. Είναι πράγματ^ κανείς 
υπερήφανος μ’ αύτή τήν 
τραγική κατάσταση; Νά  
βλέπουμε δηλαδή μιά φορά 
τά χρόνο καί γ ιά  έλάχιστες 
ώρες νά συγκεντρώνονται 
κάποιοι κύριοι καί νά πα
ριστάνουν τό άνώτατο όρ
γανο τής ΕΡΤ, χωρίς οί πε 
ρισσότεροι, τό ξανατονίζδυ 
με, νά έχουν σχέση, μέ τό 
άντικείμενο;

Ή  σύνθεση τών μελών 
τής Γενικής Συνέλευσης τής 
Ε Ρ Τ είναι άπαράδεκτη. Γ ι' 
αύτό καί ή ’Αξιωματική 
’Αντιπολίτευση άρνεϊται κά 
θε χρόνο νά στείλει έκπρο- 
σώπους τής καί νά λάβει 
μέρος σ’ αυτή τήν παρω
δία. "Ετσι ή βαριά καί φο
βερή αυτή ευθύνη γιό τήν 
κατάντια τής Ε Ρ Τ  είναι ά- 
ποκλειστικό «προνόμιο» έ- 
κείνων πού διαιωνίζουν αυ
τή τήν κατάσταση. Θά τό 
καταλάβουν άραγε ποτέ;
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του διανοούμενου

Ό  καθηγητής κ. Κ . Σημίτης.

*0  διανοούμενος κανονικά πρέ
πει άπό τούς πρώτους νά συλ
λαμβάνει τήν έξελικτική πορεία 
τής κοινωνίας μέσα στήν όποια 
ζεΐ καί τής Ιστορίας γενικότερα 
καί νά πρωτοπορεί στή διαμόρ
φωση τής άνάλογης κοινωνικής 
συνείδησης.

Οί γνώσεις καί ή ικανότητα 
στοχασμού, ιδίως όταν συνοδεύον 
ται άπό διαίσθηση καί ευαισθη
σία, τόν τοποθετούν σέ πλεονε
κτική θέση άναφορικά μέ τή σύλ
ληψη τής άτμόσφαιρας, τών τά
σεων, τών αίσθημάτων τής κοινω 
νιας μέσα στήν όποια ζεί.

_ ’Απαραίτητη όμως είναι γ ιά  
τή σύλληψη αυτών τών πραγμά
των καί ή άμεση καί συνεχής έ- 
παψή τού διανοούμενου μέ τό λαό, 
γ ιατί αυτός θά άποτελέσει τήν 
πηγή τοΰ ύλικοΰ πού ό διανοού
μενος θά δουλέψει. "Οταν δέν πι
στεύει στον λαό, άποξενώνεται άπ’ 
αύτόν, καί διατηρώντας επαφή μό 
νο μέ μικρούς έλιτίστικους κύ
κλους, σχηματίζει λειψή ή παρα
μορφωμένη εικόνα τής κοινωνίας, 
πού έσφαλμένα ταυτίζει μέ τό 
μικρό αύτό κύκλο του καί απο
κλείει τή γνήσια καί δροσερή πνι 
γή γνώσης τών προβλημάτων, τών 
πόθων καί τών τάσεων τοΰ μεγά
λου μέρους τής κοινωνίας.

Υπάρχει καί ό τύπος τού σο
φού πού κλείνεται στό έρχαστή- 
ρι του δσο τό δυνατόν μακριά 
άπό άνθρώπινες έπαψές όποιουδή

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Μπορεί καί μέχρι ποιό βαθ

μό νά συμβάλει (ό διανοού
μενος) α ) στή διαμόρφωση 
τής κοινωνικής συνείδησης, 6) 
στήν άνάπτυξη τοΰ π ολιτιστι. 

- κοΰ κινήματος τής χώρας καί 
γ )  στήν υποβοήθηση τού λαού 
γ ιά  σωστές πολιτικές επιλο
γές μέ στόχο ριζικές κοινωνι
κές αλλαγές;

ποτέ κοινωνικού ή μορφωτικού ε
πιπέδου, μέ κίνητρο νά βρει ά- 
πάντηση στά θεωρητικά προβλή- 
ματά του καί μόνο. Ούτε κι αύ
τός, φυσικά, γίνεται, κατά κανό
να, καθοδηγητής κοινωνικών αΛΛα- 
γων καί μάλιστα ριζικών.

Ό  άληθινός διανοούμενος 
—  καθοδηγητής κοινωνικέ« 
άλλαγών πρέπει νά αισθάνε
τα ι καί νά είνοοι μέρος τού 
λαού. Νά παίρνει τό υλικό του 
άπό τ ίς  λαϊκές μάζες, σ τίς ό
ποιες μέ τή σειρά του νά τό  
ξανοπτροσφέρει δουλεμένο, έπε- 
ξεργασμένο, ξεκαθαρισμένο, 
συστηματοποιημένο καί στηρι 
γμένο έπιστημονικά .

Έ τ σ ι θά βοηθήσει στή διαμόρ 
φωση _ τής κοινωνικής συνείδησης 
γ ιά  τήν άνάγκη τών κοινωνικών άλ 
λαγέ« πού άπαιτεί ή έποχή του.

Η ΕΝΤΑΞΗ 
ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Τό έργο αύτό, έργο ιδεολογι
κής προετοιμασίας, είναι σημαν
τικό. 'Αλλά δέν πρέπει νά ξεχνά
με δτι ή κοινωνικό - πολιτική ι
δεολογία μετατρέπεται σέ πρα
γματικότητα διά μέσου τών πο
λιτικέ« κομμάτων, όταν τό κατάλ
ληλο κόμμα έρθει στήν έξουσία.

Έ τσ ι ή διαφώτιση τών πολι
τών γ ιά  τίς σωστές πολιτικές έ- 
πιλογές, πού θά μπορέσουν νά 
πραγματοποιήσουν τίς  ριζικές κοι 
νωνικές άλλαγές, είναι άπαραίτη 
το συμπλήρωμα τού παραπάνω 
έργου τού διανοούμενου.

Κι ό ίδιος, μάλιστα, μέ τήν έν 
τάξή του στό πολιτικό κόμμα πού 
θεωρεί φορέα τών τάσεων τής άλ- 
λαγής, δυναμώνει τό κόμμα καί 
συγχρόνως άξιοποιεΐ πληρέστερα 
τίς  δικές του δυνάμεις μέ τήν όρ- 
γανωμένη συνεργασία κάί τήν κοι 
νή προσπάθεια δλων τών όμόϊδε- 
ατών.

Βέβαια καί ή συνεργασία πε
ρισσότερων φωτισμένων προσώ
πων σέ άλλα έξωκομματικά συλ
λογικά όργανα (π.χ. έκπαιδευτι- 
κά ιδρύματα) μπορεί νά _ είναι 
πολύ άποτελεσματική γιά< τήν κοι 
νωνική συνειδητοποίηση. Ό _  τελι
κός έφαρμοστής τών αλλαγών, ό
μως, δέν μπορεί νά είναι άλλοιξ 
άπό τό πολιτικό κόμμα καί γι 
αύτό ή υποβοήθηση τών πολιτών 
στίς σωστές πολιτικές έπιλογές 
καί στήν έπικράτηση τού φορέα 
τους άποτελεΐ τόν τελικό καί θε 
μελιώδη στόχο.

Νομίζω δτι ή Ιστορία μα
κροπρόθεσμα άκολουθεΐ οπωσ
δήποτε τήν έξελικτική πορεία 
της, πού, κατά τή γνώ|ΐη μου, 
συνίσταται βασικά στήν άνο
δο καί στή συμμέτοχη, στά  
άγαθά τού πολιτισμού —  ύλι 
κά καί πνευματικά —  διαρ
κώς ευρύτερων λαϊκών μαζών 
(μέσα σέ κάθε κράτος, άλλά 
καί σέ διαρκώς περισσότερα 
κράτη). Ο ί διανοούμενοι δμως 
πού έχουν συνειδητοποιήσει 
πρώτα οί ίδ ιο ι τήν άλήθεια 
αυτή, μπορούν καί πρέπει νά 
δουλέψουν γ ιά  τή σωστότερη 
χάραξη τής γραμμής τής ε
ξελικτικής αύτής πορείας και 
γ ιά  τήν έπίσπευση τού ρυθμού 
της. Κι έχουν χρέος νά διαφω
τίζουν καί τούς άλλους. Κι έ
χουν άκόμη χρέος_ νά ένθαρρύ 
νουν ¿κείνους πού υποφέρουν 
άπό τ ίς  κοπιώδεις προσπάθει 
ες προσαρμογής σ τίς νέες συν 
θήκες καί τ ίς  παροδικές πα
λινδρομήσεις —  συχνά σκλη
ρές, κάποτε τραγικές —  βοη 
θώντας τους νά ίδοΰν τά  ό-

ΠΑΡΟΛΟ πού άπό πολλούς ύποστηρί- 
χθηκε πώς τό πρόβλημα τοΟ ρόλου πού 
πρέπει νά «διαδραματίσει» ο διανοού
μενος στή σημερινή κοινωνία Ιχει ξεπε· 
ραστεΐ πλέον σαν «λελυμένο», έχουμε
τή γνώμη πώς τούτο έξακολουθεΐ νά υ
πάρχει. Γι* αύτό, όπως και στό εισαγω
γικό σημείωμα τού περασμένου φύλλου 
τής «Ε» τονίσαμε, δέ θεωρούμε περιτ
τή μιά έπανατοποθέτησή του. Μέ τό τρί 
πτυχο έρώτημα πού υποβάλαμε σέ έκ- 
προσώπους τού πνευματικού μας κό

σμου καί άρχίζουμε άπό σήμερα 
τή δημοσίευση τών άπαντήσεων πού 
πήραμε. Χωρίς νά προβαίνουμε σέ αυ
θαίρετη άξιολογική Επιλογή, προτάσ
σουμε στίς άπαντήσεις αύτη τής Κας Α. 
Μαραγκοπούλου - Γιωτοπούλου, πρύ
τανη της Παντείου Στολής καί συνε
χίζουμε μέ τίς απαντήσεις τού Κ. Ση
μίτη καθηγητή της 'ίδιας σχολής καί 
Δημ. Φατούρου, καθηγητή τής Πολυ
τεχνικής Σχολής στό Άριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ή πρντανις  
πονλου -

κ. Α . Μαραγκό* 
Γτωτοπονλου.

ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΣΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ
δυνηρά αυτά γεγονότα μέ τήν 
προοπτική τής τελικά νικηφό
ρας άνόδου τών λαϊκών μα
ζών σέ παγκόσμια κλίμακα.

"Οσο γιά  τήν ανάπτυξη _ τού 
πολιτιστικού κινήματος τής χώρας 
ό διανοούμενος είναι άπό τη φύ
ση του ό φυσικός φορέας του. Καί 
άναλόγως μέ τό βαθμό τής δικής 
του σωστής ή εσφαλμένης τοποθέ 
τησης, τής δικής του κοινωνικής 
συνειδητοποίησης, μπορεί νά σι> 
νεργάζεται μέ τίς  δυνάμεις τοΰ 
σκοταδισμού ή τής διαφώτισης, 
τής προόδου ή τής αναστολής 
της».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
«Ή  ευθύνη τού διανοούμενου 

γ ιά  τή διαμόρφωση κοινωνικής συ 
νείδησης καί την «υποβοήθηση τού 
λαού γιά  σωστές πολιτικές έπι
λογές» άποτελεί κοινοτυπία. ’Ε
λάχιστοι διανοούμενοι θά ήταν σή
μερα πρόθυμοι νά άμφισβητήσουν 
τήν κοινωνική τους ευθύνη καί 
νά ύπερασπιστοΰν τήν άποψη, ό
τι ό έπιστήμονας_ πρέπει νά ένδι 
αφέρεται μόνο καί μόνο γ ιά  τήν 
έπιστήμη του άδιαφορώντας γιά  
τήν πλατύτερη κοινωνική σημασία 
τής δουλειάς του. «Ή  τέχνη _ γιά 
τήν τέχνη» ή «ή έπιστήμη χ ιά  τήΰ 
επιστήμη» είναι άρχές πού ιδιαί
τερα στόν τόπο μας μετά τή δι
κτατορία δέν έχουν πιά πέραση. 
Ά λλά  ή σχεδόν ομόθυμη καταδι- 
*1  τους δέν σημαίνει ότι έχουν 
πάψει νά καθορίζουν σέ μεγάλο 
βαθμό τή συμπεριφορά τών δια; 
νοουμένων. Είναι εύκολο νά βρει 
κανείς παραδείγματα έσωστρέφει 
ας καί άδιαφορίας πρός τά  πρ;» 
Φλήματα τού λαού όταν ανατρέξει 
στήν πνευματική παραγωγή όσων 
δουλεύουν στά πανεπιστήμιά μας. 
Γιά πολλούς κύριο μέλημα παρα; 
μένει ή άκαδημα'κή καριέρα καί 
γ ι’ αύτό προτιμούν τήν ένασχόλη 
ση μέ προβλήματα πού_ δέν πρό
κειται νά τούς προκαλέσουν κα- 
νενός είδους θέματα. Ή  στάση 
τούτη στούς κύκλους αύτούς δέν 
ξενίζει. Τήν εσωστρέφεια καί τήν 
άδιαφορία γ ιά  τήν_ κοινωνική α
λήθεια τήν συναντούμε καί σέ κύ
κλους τής αϋτοαποκαλούμενης 
«προοδευτικής» διανόησης. Ό  τρό 
πος σκέψης καί δουλειάς είναι ό 
παραδοσιακός τής συντηρητικής έ 
πιστήμης, μόνο πού έδώ ή ένα- 
σχάληση μέ ένα «προοδευτικό» θέ
μα ή ή άναγωγή στό μαρξισμό 
σκεπάζουν τήν πραγματικότητα.

Ό  δογματισμός είναι τό  
πιό χτυπητό παράδειγμα μι- 
άς στάσης πού έχει ώς σκο
πό τήν έπιβεβαίωση άψηρημέ- 
νων πνευματικών κατασκευών, 
χωρίς έρευνα αν οί κατασκευ
ές «ΰτές άνταποκρίνοντοίι 
στήν- πραγματικότητα ή δχι.

Θά άναφερθώ σέ ένα παρά
δειγμα.

Επ ικρατεί σήμερα έντονη δια
μάχη άνάμεσα στούς οπαδούς 
δύο έρμηνειών τών άπόψεων τού 
Μάρξ γ ιά  τό κράτος. Ή  διαμά
χη τούτη έχει καθορίσει σέ μεγά 
λο βαθμό, ιδιαίτερα στήν ευρω
παϊκή αριστερά καί τή στάση 
πολλών διανοουμένων άπέναντι 
στά πολιτικά κόμματα καί τίς  
πολιτικές έξελίξεις. Ή  μία πλευ
ρά υποστηρίζει ότι κατά τόν Μάρξ 
τό κράτος είναι άποκλειστικά όρ 
γανο τής άστικής τάξης μέ σκο
πό τήν έκμετάλλευση τών έργα- 
ζομένων. Γιά νά θεμελιώσει τή 
θέση της άναφέρει μεταξύ άλλων 
τίς  εξής-παραπομπές στόν Μάρξ: 
Τό δημοκρατικό κράτος «είναι έ- 
κείνη ή κρατική μορφή πού άντα- 
ποκρίνεται στή φύση τού συγχρό
νου κράτους» δηλαδή «στήν άπρο 
κάλυπτη καί χωρίς_ περιορισμούς 
έξουσία τής άστικής τάξης». Στό  
κράτος τούτο ό πολίτης έχει δι
καίωμα «μιά φορά σέ τρία ή έξι 
χρόνια νά έπιλέγει ποιό μέλος τής 
άρχουσας τάξης θά έκπροσωπεΐ 
καί θά καταπιέζει τό λαό στό κοι 
νοβούλιο»' Οί συνταγματικές έγγυ 
ήσεις τής έλευθερίας, τής ισότητας 
καί τής ιδιοκτησίας «είναι άπ’ άρ 
χής μέχρι τέλους μιά_ σειρά άπό 
ώραία λόγια μέ σκοπό νά έξαπα- 
τήσουν τόν πολίτη».

Ή  άλλη πλευρά υποστηρίζει ό
τι κατά τούς Μάρξ καί Έ γκελι; 
κράτος και δίκαιο μπορούν νά 
χρησιμοποιηθούν άπό τήν έργατική 
τάξη γ ιά  τή μετατροπή τών συν
θηκών ύπαρξής της. Χρησιμοποιεί 
μεταξύ άλλων τίς εξής διαπιστώ
σεις τους:

«Ή  μετατροπή τής γνώσης τής 
κοινωνίας σέ δύναμη γιά  τή μετα
βολή τής κοινωνίας είναι δυνατόν 
νά πραγματοποιηθεί κάτω άπό τίς  
σημερινές συνθήκες μόνο μέ γενι
κούς νόμους πού θά έφαρμόζονται 
άπό τήν κρατική έξουσία». «Ή έρ 
γατική τάξη δέν ισχυροποιεί τή 
θέση τής κυβέρνησης δταν έπιδιώ- 
κει τήν έφαρμογή τών νόμων. Ά ν  
τίθετα μετατρέπει σέ υπηρέτη της 
τήν έξουσία». Ή  δημοκρατία έ- 
ξελίσσεται λόγω τών όλο καί πιό 
σοβαρών κοινωνικών άντιθέσεων σέ 
«θερμοκήπιο τής επανάστασης». _ 

»Είναι φανερό άπό τά παραπά
νω δτι «σωστή» λύση σύμφωνη μέ 
τά  κείμενα τών «κλασικών» στό

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο
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Έρευνα του Γ. ΠΑΠΑΧΡ ΙΣΤΟΥ

να γίνει σε μια σύντομη συνεντευ 
ξη; Ό  κίνδυνος παρερμηνείας, ά- 
σάφειας καί γενικεύσεων, παρα
μονεύει. Είναι βέβαιο, είτε αύτό 
αρέσει, είτε δέν άρέσει, δτι ό δι 
ανοούμενος δπως καί άν τόν όρί· 
σουμε, έστω καί έτσι δπως πολύ 
γενικά μπορεί νά τόν σκέφτεται 
κανείς, παίζει καί έπαιζε έναν ά- 
ποφασιστικό ρόλο στήν διαμόρφω
ση καί στήν έξέλιξη τής κοινωνίας.

Ό  διανοούμενος δέν είναι άπα 
ραίτητα ό έπιστήμονας, δέν είναι 
άπαραίτητα αύτός πού έχει μιά 
τυπική βεβαίωση τής_ γνώσης του, 
άπολυτήριο γυμνασίου, δίπλωμα 
πανεπιστημίου ή δτι άλλο τέτοιο.

Διανοούμενος είναι αυτός που 
σκέφτεται πάνω στά κοινά, προ
βληματίζεται, άναζητά καί άπο- 
κτά συστηματική πληροφόρηση —  
γνώση καί τήν συσχετίζει μέ την 
πραγματικότητα, βγάζει όρισμένα 
συμπεράσματα, σχηματίζει μιά ά  
ποψη γ ιά  ένα έπί μέρους θέμα. 
Διανοούμενος είναι αύτός πού τά 
έπι μέρους θέμα πού τόν προβ)ζει 
δέν τά  άφήν. μετέωρο. Τό βλέπει 
μέσα άπό τίς γεν)τερες κοινωνικές 
συνθήκες, τό άνάγει στά γενικότε 
ρα προβλήματα. Μάλισ,τα τό σχε 
τίζει μέ μιά άποψη πού έχει, μέ 
μιά ιδεολογία γιά τήν κοινωνική 
πραγματικότητα, γ ιά  τήν σημερι 
νή της κατάσταση, γ ιά  τήν έξέλι- 
ξή της, γ ιά  έπιθυμητές προοπτι
κές.

"Ενας τεχνίτης σέ ένα έργο- 
στάσιο μπορεί νά είναι διανοού
μενος, ένας διπλωματούχος πάνε 
πιστημιακός, ένας μηχανικός ή ό,- 
τιδήποτε άλλο μπορεί νά μήν εί
ναι.

Αύτή μπορεί νά είναι μία ατε
λής καταγραφή ^γιά τό τ!_ είναι 
ό διανοούμενος. 'Α ς  μήν μείνουμε 
στενά σ’ αυτήν, σέ πιθανές άντιρ 
ρήσεις πού μπορεί νά υπάρχουν. 
Έ τσ ι γενικά ή καταγραφή μάς δ! 
νει καί τό ρόλο του καί τίς  ά- 
παντήσεις στά ¿ρωτήματα τής έ
ρευνας.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ό  καθηγητής κ. Δ . Φατονρος.

πρόβλημα τοΰ κράτους καί τοΰ δι
καίου δέν ύπάρχει γ ιατί οί ίδιοι 
δέν άνάπτυξαν μιά συστηματική 
θεωρία τοΰ κράτους καί τού δι
καίου. Έ νας τρόπος δουλειάς λοι 
πόν πού βασίζεται αποκλειστικά 
σέ παραπομπές, αδιαφορεί γ ιά  τό 
τ ι συμβαίνει γύρω μας, ποιές εί
ναι οΐ,συνθήκες μέσα στίς όποιες 
άναπτύσσεται τό λα'κό κίιΐιμα καί 
ποιές οι δυνατότητες, οί όποιες 
τού άνοίγονται, είναι έλάχιστα 
«μαρξιαττικός» καί^ ταυτίζεται μέ 
τόν τρόπο δουλειάς τών όπαδών 
τής «¿πιστήμης γ ιά  τήν έπιστή- 
μη».,
■ Οί διανοούμενοι έχουν υποχρέω
ση νά άναλύσουν τήν πραγματικό 
τητα, νά άποκαλύπτουν τά ψεύδη 
τής κατεστημένης επιστήμης, νά 
έρευνοΰν ιδεολογίες καί πράξεις 
ώς πρός αιτίες, σκοπούς, συγκα
λυμμένες προθέσεις. Μόνο έτσι θά 
υποβοηθήσουν τό λαό στις πολιτι 
κές του επιλογές μέ στόχο τό σο 
σιαλιστικό μετασχηματισμό».

ΔΗΜ- ΦΑΤΟΥΡΟΣ
«Τό πρώτο πού χρειάζεται εί

ναι νά όριστεί ποιος είναι ό δι
ανοούμενος. Ά λ λ ά  μπορεί αύτό

»'Ο διανοούμενος πού άπό τήν 
ίδια τήν σκέψη του ένδιαφέρεται 
γ ιά  τήν συσχέτιση μέ τό γενικότε 
ρο κοινωνικό περιβάλλον, κάνει 
κριτική σέ ένα συγκεκριμμένο θέ
μα, σύμφωνα μέ τεκμηριωμένη πλη 
ροφόρηση άλλά δέν τό βλέπει _ ά; 
πομονωμένα δέν τό βλέπει^ οστό 
μιά μόνο πλευρά του. Άφοΰ λοι 
πόν αύτή είναι ή στάση τοΰ δια
νοούμενου, δέν μπορεί παρά νά έν 
διαφέρεται γ ιά  τήν άνάπτυξη τής 
κοινωνικής συνείδησης δηλαδή γιά  
τήν άνάπτυξη τής συλλογικής εύ 
θύνπς, τής ικανότητας γ ιά  κριτι
κή άπέναντι στά καθημερινά πρά 
γματα, τής ικανότητας καί _ τής 
διάθεσης γ ιά  δραστηριοποίηση, 
γιά  διάκριση άνάμεσα στό άτο- 
μικό καί εύκολο κέρδος καί στό 
συλλογικό καί δυσκολότερο κοι
νωνικό κέρδος.

Μέσα άπό τά  κείμενα πού μπο 
ρεΐ νά γράφει ή μέσα άπό τήν συν 
δικαλιστική δραστηριότητα< πού 
αναπτύσσει ή άπό τήν συζήτηση 
καί τήν καθημερινή του παρουσία, 
λιγότερη ή περισσότερη, σέ _ μία 
ή περισσότερες κοινωνικές όμάδες, 
λειτουργεί ώς ένα στοιχείο πού 
καλλιεργεί δυνατότητες, γ ιά  νά 
συναντηθούν διαφορετικές άπόψεις, 
γ ιά  νά διαμορφωθεί μία πρακτι

κή, γ ιά  νά άναπτυχθεί ένας τρό
πος σκέψης.

Είναι κατ’ εξοχήν ό φορέας 
μιας συνολικής κριτικής γ ιά  
τά  πράγματα, είναι λοιπόν 
κατ’ έξοχήν ό φορέας γ ιά  τήν 
διαμόρφωση καί τήν άνάπτυξη 
τοΰ πολιτισμού ενός τόπου. 
'Όπου βέβαια ό πολιτισμός 
δέν είναι καλλιτεχνική μόνο 
δραστηριότητα, θέατρο, κινη
ματογράφος, μουσική κτλ., 
άλλά τό σύνολο τής ότομικής 
καί συλλογικής συμπεριφοράς 
ή ποιότητα ζωής, οι διανθρώ 
πίνες σχέσεις. Σ ’ αυτόν τόν 
πλατύ όρισμο τοΰ πολιτισμού 
άναφέρεται συνεχώς ό διανο
ούμενος, σ’ αυτόν μπορεί καί 
άνάγει τά  καθημερινά προβλή
ματα.

Αύτό άλλωστε είναι καί ένα ά 
πό τά  χαρακτηριστικά του. Είναι 
γ ι’_ αύτό διανοούμενος. Γι’ αύτό 
καί άφοσιώνεται, μέ τόν ένα ή τόν 
άλλο τρόπο καί άνάλογα μέ τίς 
ιστορικές συγκυρίες, σ’ αύτή_ τή 
προοπτική καί προχωράει στή δια 
τύπωση καί συζήτηση προγραμ-

3 * ' Ή συνέχεια 
στήν 10η  σελίδα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ή èmuaipôima τοΰ ’Αριστοφάνη

Σκηνή άπο τήν παράσταση τών «Άχαρνών» τον Ευριπίδη απο τό ’Εθνικό Θέατρο στήν ’Επίδαυρο.

ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Τό πρόβλημα στό άνέθασμα τής άρχαίας 

κωμωδίας δέν βρίσκεται στόν τρόπο πού θά 
χρησιμοποιήσει ό σκηνοθέτης γιά νά τήν 
έρμηνεύσει: άν, δηλαδή, θά τήν έκσυγχρο- 
νίσει ή άν θά σταθεί πιστός στό άρχαίο κεί
μενο. ’Αντίθετα, δπως τό άπόδειζε ό Κώ
στας Μπάκας, μέ τήν παράσταση των «Ά- 
χαρνών», πού είδαμε στήν ’Επίδαυρο, τό 
βασικό πρόβλημα είναι στ’ άποτέλεσμα. Εί
τ ε  έχουμε τόν έκσυγχρονισμό τής κωμω
δίας του Άριστοψάνη, μέ άναψορές στήν

01 « Άχαρνείς » είναι σίγουρα 
μιά κωμωδία πού παραμένει πάν
τα  έπίκαιρη καί ταυτόχρονα δια- 
σκεδαστική. Ό  έξυπνος Αθηναίος 
Δικαιόπολις, πού άπελπισμένος 
άπό τίς άσταμάτητες συμφορές έ
νας μακρόχρονου, καί βασικά χω
ρίς σοβαρές αιτίες, πόλεμου, έρ
χεται σέ συμφωνία μέ τούς> Σπαρ
τιάτες γ ιά  μιά προσωπική ( ειρή
νη, πού θά τόν φέρει άντι μέτωπο 
πρώτα μέ τούς έξοργισμένους Ά -  
χαρνιώτες κι ύστερα μέ τόν πολε
μοκάπηλο καί γελοίο στρατηγό 
Λάμαχο, είναι άπό τούς πιό δημο
φιλείς καί λαϊκούς χαρακτήρες τού 
Αριστοφάνη πού μιλάει άμεσα 
στόν όποιοδήποτε "Ελληνα θεατή.
Αύτό πίστεψε κι αυτό θέλησε νά 
δώσει ό Κώστας Μπάκας, πού 
πρέπει νά σημειώσουμε άπό τήν 
άρχή, πώς αύτή ήταν ίσως ή κα
λύτερη σκηνοθετική του δουλειά 
που είδαμε μέχρι σήμερα. Καί πού 
δείχνει πώς τό ’Εθνικό μας θέατρο 
χρειάζεται νά στρέφεται πάντα σέ 
καινούριο αίμα άν θέλει νά κρατή; 
σει ζωντανή τήν παράδοση τού 
άρχαίου .δράματος κι δχι νά πε; 
ριορίζεται στήν άκαδημαϊκή καί 
χωρίς καμιά φρεσκάδα ή άληθινή 
Φαντασία άναπσράσταση.

Καί πρώτα, ό σκηνοθέτης άρνή- 
θηκε τό σκηνικό (πού στόν Α ρ ι
στοφάνη μπορεί νά είναι ένα άπό 
τά άτού τής παράστασης) προτι
μώντας τήν απλότητα καί τήν αυ
στηρότητα τού χώρου τής Έπιδαύ- 
ρου. Μόνο υερικά άντικείμενα (κα
λάθια, σούβλες, κλπ.), μαζί μ’ ένα

έπιθεώρηση καί τόν Καραγκιόζη, δπως έκα
ν ε  ό Κάρολος Κούν μέ τή δική του έρμη- 
νεία τής άριστοψανικής κωμωδίας, είτε έ 
χουμε τήν άπλότητα καί τό σεβασμό μέ τά 
όποια έσκυψε ατό κείμενο, στή δική του 
παράσταση, ó Κ. Μπάκας, έκεϊνο πού τελι
κά μετράει είναι τό άποτέλεσμα. "Αν τό ά
ποτέλεσμα συγκινήσει καί μέ όποιοδήποτε 
τρόπο πετύχει νά μιλήοει στήν καρδιά (καί 
τό νού) του θεατή, τότε δεχόμαστε καί τίς 
πιό έζεζητημένες λύσεις.

Γράφει ό συνεργάτης μας Ν. Σ9ΤΗΡΙΑΔ ΗΣ

κάρο (θαυμάσια άληθινά έμπνευ
ση) πού πηγαινοερχόταν στή σκη
νή καί πού έδινε αποτελεσματικές 
λύσεις στίς διάφορες σκηνές: σάν 
σπίτι τού Ευριπίδη στήν άρχή, άρ 
γότερα σάν σπίτι (καί χώρος έμ- 
πορικής συναλλαγής) τού Δικαιό- 
πολι, σάν μέσο μεταφοράς στή 
γιορτή, κλπ. "Υστερα, χρησιμο
ποίησε τό κείμενο δχι σάν άφορμή 
γιά  νά φτιάξει μιά δική του, μον
τέρνα, έρμηνεία, άλλά γιά  νά μάς 
μεταφέρει δσο τδ δυνατό πιό κον
τά στήν τότε πραγματικότητα καί 
τούς χαρακτήρες μέ τ *  προβλήμα
τα τους. Έ τ σ ι, έφτασε σέ μιά 
λαϊκότητα καί μιά σχεδόν έπική 
πνοή πού έφερνε, ώς ένα σημείο, 
στό νού τόν Μπρέχτ κι άπόδειχνε, 
μέ τόν πιό τρανό τρόπο, τό πόσο 
τό θέατρο τοΰ μεγάλου Γερμανού 
δραματουργού, βρίσκεται κοντά 
στόν Αριστοφάνη (αλήθεια, δέν 
θά μπορούσε ό Αριστοφάνης να 
θεωρηθεί ό πρόδρομος τοΰ επικού 
θεάτρου δπως τό άνάπτυξε τόσους 
αιώνες άργότερα ό Μπρέχτ;).

Ό  ’ Ιάκωβο« Ψαρράς έφτιαξε 
ενα εξαιρετικά απολαυστικό Δι- 
καιόπολι, γεμάτο άποψασιστικό- 
τητα, πείσμα, άλλά καί φρόνηση, 
καί πονηράδα, πού αντιπροσω
πεύει, στίς άπόψεις του γιά τήν 
ειρήνη καί τόν πόλεμο, τόν ίδιο 
τόν Αριστοφάνη, ένώ ό Βασίλης

Κανάκης έδωσε τή γελοιότητα καί 
τόν ψευτοπατριωτισμό τού στρα
τηγού Λάμαχου μέ τρόπο πάντα 
πειστικό. Ό  Γιώργος Τσιτσόπου- 
λος ήταν ένας πολύ καλός καί δια- 
σκεδαστικός Ευριπίδης, ένώ ό Θό
δωρος Σαρρής (στό ρόλο τοΰ Ά μ -  
φίθεου) ήταν πάντοτε Ικανοποιητι
κοί, δπως και δλοι οί άλλοι ηθο
ποιοί, άπό τόν Γ ιάννη Μαυρογέ- 
νη (Α - Κήρυκας) καί τή Μαρίνα 
Πεφάνη Π<όρη τού Δικαιόπολι) μέ 
χρι τόν Σταύρο Ρωμανό (Β ' Κή- 
ρυκα) καί τόν Κώστα Τύμβιο (Γ ' 
Κήρυκα). Εκείνοι δμως πού πρέ
πει ν’ άναφερθοΰν ξεχωριστά είναι 
ό χορός πού έδωσε τή ζωντάνια 
(άλλά καί τή λαϊκότητα) τών Ά -  
χαρνών, δπως τήν περιγράφει 
στούς στίχους του ό Αριστοφά
νης. Σ ’ αυτή τη λαϊκότητα καί 
τήν άμεσότητα, χωρίς τόν έκλε- 
πτυσμένο ρυθμό καί τή λεπτότητα 
πού συναντούμε σ’ άλλες έρμηνεί- 
ες τού Αριστοφάνη, βοήθησε τόσο 
ή μουσική τοΰ Βασίλη Τενίδη δσο 
καί τά  κοστούμια (φτιαγμένα μέ 
πραγματική έμπνευση) τής ’ Ιωάν
νας Παπαντωνίου, χωρίς νά ξεχνά
με τίς χορογραφίες τής Ντάρας 

Τσάτσου - Συμεωνίδη. Συνολικά 
μιά παράσταση που όχι μόνο τι
μά τό ’Εθνικό, άλλά καί μάς δί
νει μιά άληθινή, κι ανόθευτη γεύση 
τής άρχαίας κωμωδίας.
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