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ΠοΑίπκή έπάρκεια; 
Πολιτική έΛλειψη;

Ο home sapiens, ft homo faber κ α \ ft homo ludens, δηλαδή 6 «σοφός», δ 
«καταναλωτής» καί ό «παιγνιώδης» άνθρωπος, καταλήγουν στον 
homo quofldlanus: στόν «καθημερινό άνθρωπο».

νΕχ«ι όμως αύτός ό τελειτταίος τύπος τη βασική ιδιότητα τού άνθρώπου: 
τήν πολιτική, ή άντίβετα «ίναι μιά μηχανή που έπιβιώνει μέ κινήσεις 
αστομ άτοποι ημένε ς ;

Σκέφτεται/ λοιπόν, ό άνθρωπος αστός, δημιουργεί, χαίρεται; Κυρίως, ά-

Τού Ύφηγηιή Γ. ΒΕΛΤΣΟΥ

Τέσσερις Πανεπιστημιακοί, οί κα
θηγητές Κ. Σημίτης, Δ. Τσαούσης, 
Κ. Τσουκαλάς καί ό υφηγητής τής 
Κοινωνιολογίας Γ. Βέλτσος, μιλά
νε στά «ΝΕΑ» γιά τόν νεο-έλληνα.

άντϊθετα διαπιστώνεται μιά πολιτική έλλειψη πού τόν άδρανοποιεί, τόν 
κάνει άδιάφορο, τόν μετατρέπει σέ «ιδιώτη» —  μέ τήν κακή αρχαία 
έλληνική έννοια. Τόν διαμορφώνει δηλαδή σε φρονι ματισμένο ύπήκοο πού 
αυτοεπίτηρείταί εϊσάγοντας μόνος του τό νόμο τού Κράτους στό κεφάλι 
του (ό,τι έλεγαν τόν Μάιο τού ’6 8 : «έχουμε έναν χωροφύλακα στό κεφά
λι» ή «ή τηλεόραση είναι ή άστυνσμία στό σπίτι μας»).

Γιατΐ πρέπει νά άποδΐδουμε ιδιαίτερο βάρος στό «πολιτικό στοιχείο»;

Γιαιτϊ ή κρίση, είναι πρώτιστα πολιτική;

Είναι ή πολιτική μονάχα μικρές μανούβρες, παραγοντισμός, ρουσφέτια, 
κομματικές τακτικές καί «επάγγελμα»;

Ουρές παντού. Χαμένες ώρες, ταλαιπωρία, στρές. Τό θεω 
ρούμε... φυσιολογικό...

τις ήμέρες, στήν ’Αθήνα, έργο - μάθημα πολιτικής έπιστήμης, «βάζει» 
έναν μετανάστη άπολιτικό έργόττη νά λέει σ ’ έναν διανοούμενο πολιτικό 
εξόριστο, τής δικής μας χούντας τού ’67 , τά πιό κάτω ενδεικτικά:

ποψασίζει καί πολιτεύεται μέ τήν κυριολεκτική έννοια τού όρου, δηλα
δή αύτοναμεϊται καί αύτοβεσμϊζεται ή άπλώς υπάρχει έγκλωβισμένος στό 
καθημερινό;

Γά ¿ρωτήματα αυτά έθεσα σ* έναν νομικό: τόν καθηγητή Κ. Σημίτη καί 
δυο κοινωνιολόγους: τούς καθηγητές Δ. Τσαούση καί Κ. Τσουκαλά.

Μιλήσαμε μαζί γιά τό σημερινό ’ Ελληνα, τό βαθμό, τό είδος καί τή

γνησιότητα τής πολιτικοποίησής του.
Μιλήσαμε γιά τό ρόλο τού «πολίτικου οποίχείου», τήν ύττοβαοθμιση του 
«κοινωνικού», την πολιτική τής Δεξιάς πού λειτουργεί σάν «ανώνυμη ε
ταιρία». Γιά τό Κράτος τής Δεξιάς πού «μισθολογεί» τά νέα κοινωνικά 
μεσοστρώματα, μετοπρέποντας έντεχνα τις  διεκδικήσεις τους, μόνον σέ 
οίκονομιστικού τύπου αιτήματα.

Καί κουτά τή συζήτηση άναδυθηκαν καί άλλα έρωτήματα:
— ’Υπάρχει πολιτική έπάρκεια καί πολιτική συνείδηση στό νεοέλληνα ή

Π είναι ή «σιωπηρή πλειοψηψία» πού έπικαλείται ή Δεξιά; Πρόκειται 
χιά ύπήκοους πού γοητεύονται άπο τήν έξουσία καί τά έμβλήματά της; 
Γοητεύονται καί συΐΛάμα φοβούνται, έπιθυμουν τήν έξουσία, όπως τά 
λευκά πειραματικά ποντίκια πού έμαθαν πιά τις ηλεκτρικές κενώσεις τού 
έρευνη,τή στά πόδια τους, έχασαν κάθε άντανακλαστικό φυγής# συνήθισαν, 
καί δέν μπορούν πιά νά ζήσουν χωρίς τόν έπώδυνο ήλεκτρίσμό;

«’Εγώ μόνο μιά έλευβερία ξέρω. Νά μήν είμαι υποχρεωμένος νά πη
γαίνω νά δουλεύω. Έ γ ώ  τήν Κυριακή είμαι ελεύθερος. Δώσε μου εφτά 
Κυριακές τή βδομάδα καί θά σου φιλήσω τά πόδια καί σένα καί τής 
έλευθερϊας σου».

Κι ό πολιτικός έξοριστός του άπαντά

*0  Σ. Μρόζεκ, σ ’ ένα έργο του, τους «Έμιγκρέδες» πού παίζεται αύτές«Κι άν σου έπαιρναν κι αύτή τή μία καί μοναδική Κυριακή;».
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7 Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
«Ή συντήρηση προσπαθεί νά δυσφημίσει 
τούς πολιτικούς καί τις πολιτικές λύσεις 
καί νά έμψανίσει λύσεις «σοφών» τεχνο
κρατών καί «ειδικών» τις όποιες πρέπει 
νά αποδέχονται ασυζητητί οί πολίτες».

Οί έμποροι, τά μαγαζιά, τά «σουπερμάρκετ» μάς πουλούν 
ό,τι Θέλουν, όσο θέλουν, όπως θέλουν. Κι εμείς αγοράζουμε. 

Καί πληρώνουμε καί «καπέλλο»...

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
I

«Οί πολιτικοί αγώνες μπορούν νά πάρουν 
σήμερα κι άλλες μορφές πέρα απο κόμ
ματα καί έκλογικούς μόνο αγώνες. Οί 
πολίτες μπορούν ν αγωνίζονται και μέ
σα άπό σωματεία, συλλόγους, ομάδες 
πρωτοβουλίας, δραστηριοποίηση στούς 
τόπους δουλειάς καί μόρφωσης.
»Ό  σημερινός Έλληνας δέν είναι απο
λιτικός. Τό ότι π.χ. γεμίζουν τά ποδο
σφαιρικά γήπεδα δέν σημαίνει άναγκα- 
στικά ότι δέν υπάρχει ένδιαφέρον γιά τά  
πολιτικά θέματα. Ή Δεξιά επιδιώκει 
τήν άπολιτικοποίηση...».

«Δέν είμαι τής γνώμης ότι ό σημε
ρινός Έλληνας «ίναι «-πολιτικός». 
Έ ν α ς τέτοιος Ισχυρισμός έκφράζει 
περισσότερο τήν ψυχική διάθεση ό
σων τόν προβάλλουν, παρά τήν κοι
νωνική πραγματικότητα. Ή  άπολι- 
τικοποίηση είναι φαινόμενο πού θά

Τά παιδιά μας δέν έχουν τόπο νά παίξουν, ν’ αναπτυχθούν 
φυσιολογικά. ’Ελάχιστοι ή άνύπαρκτοι οί παιδότοποι. Ε λ ά 
χιστες ή άνύπαρκτες κι οί άντιδράσεις μας. Κι οί «άρμό- 

διοι» κοιμούνται ήσυχοι...

ρητή ή σιωπηρή συναίνεση τών κοι- 
νωνών - υπηκόων σ ’ αυτήν άκριβώς 
τήν αναπαραγωγή τών κοινωνικών 
σχιστών.
’Εκείνο, όμως, πού είναι νέο σήμε
ρα, είναι τό έξης: ένώ στό παρελθόν 
ό «λόγος» τής όρχουσας τάξης ή
ταν με τή στενή έννοια π ο λ ι τ ι- 
κ ό ς (φιλελεύθερος ή αυταρχικός) 
καί κατέτεινκ στη δικαίωση τής συγ
κεκριμένης συντηρητικής πολιτικής 
γραμμής πού τήν έκπροσωπούσε, 
χτυπώντας ταυτόχρονα τις  άλλες 
διαζευκτικές καί άντιπαλες πολιτι
κές έπιλογές, ή σημερινή τάση εί
ναι νά μεθοδεύεται μιά όσο τό δυνα
τό ευρύτερη δυοφήμηση τού πολιτι
κού φαινομένου γενικά. Ή συντήρη
ση προσπαθεί νό άποβάλει τό ειδι
κά π ο λ ι τ ι κ ό  της ποοσωπείο 
καί νά έμφανιστεΐ σάν έκφραση τ ε- 
χ ν ι κ ή , πού έπιλέγει ά να μέσα 
σ τις  δυνατές λύσεις, μέ κριτήρια 
καθαρά ύπερταξικά καί τεχνικά.

Καί συνεχίζει δ Κ. Τσουκαλάς:

νά είναι σέ θέση, ά ν τ ό ά φ ή
σ ο υ ν  ν ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ή 
σ ε ι  « ά π ε ρ ί σ π α σ τ  α», νά 
δώσει τ ις  σχετικά όριστες λύσεις 
καί τούς «άνεύθυνους» πολιτικούς 
καί Ιδεολόγους πού άρνούνται νά 
δούν καταπρόσωπο τήν πραγματικό* 
τητα, έπαγγελλόμενοι τά άδύνατο 
καί δυσχεραΐνοντας τό ήδη έξσιρετι- 
κά περίπλοκο έργο τών «σοφών».
Μέ τήν έννοια αύτή, ή όρχουσα ιδεο
λογία τείνει στό νά άντιδιαστείλει 
τούς δυνατούς τρόπους χειρισμού 
τών προβλημάτων σέ «υπεύθυνο - τε
χνικούς» καί «άνευθυνο - πολιτικούς» 
άναβιώνοντας καί καταξιώνοντας έ
τσι μιά νέα μορφή «κοινής λογικής» 
πού, αντίθετα μέ έκείνη πού κοροΐ
δευε ό Μπέρναρντ Τώ άποκαλώντας 
την «βλακεία μέ τά κυριακάτικά 
της», δέν είναι αυτόφωτη, άφου δέν 
στηρίζεται κάν στην ίδια της τή μι- 
κρόνοια, άλλά είναι επιπλέον καί έ- 
τερόφωτη αφού έπαφίεται στήν έξου- 
σιοδοτημένη «μικρόνοια» τών τεχνο
κρατών.

Μιλάει 6 κ. Κ. Τσουκαλάς, κα
θηγητής Κοινωνιολογίας:

«Είναι άμφιβαλο», υπογραμμίζει δ 
Κ. Τσουκαλάς, «πώς ή Δεξιά στήν 
’ Ελλάδα έπιδιώκει τήν άποπαλιτικο- 
ποίηση τών μαζών.

Ή  άποσόβηση τού «έκ τών κάτω» 
κινδύνου αποτελεί μόνιμη σταθερό 
στήν ιστορία της. Ή  Δεξιά πάντα 
άσκούσε τήν έξουσία μέ ταυτόχρονη 
έπιβολή καί μέ τήν άπειλή τής υλι
κής βίας, άλλά καί τήν μεθοδευμένη 
γενίκευση τ ς  συμβολικής ή τής ι
δεολογικής βίας, μέ μόνο στόχο: τήν 
εύρυτερη δυνατή αποδοχή τής κατετ 
στημένης τάξης πραγμάτων καί τή

«’Απώτερος σκοπός αυτού τού Ιδεο
λογικού έπιχειρήματος, πού βρίσκε
ται άκόμη στήν άρχή, είναι νά δη- 
μιουργηθεϊ μιά νέα διαχωριστική 
γραμμή άνάμεσα στούς «λογικούς» 
κοινωνους, πού, συνειδητοποιώντας 
τήν όλοένα μεγαλύτερη περιπλοκότη- 
τα τών κοινωνικών πραγμάτων, άπο- 
δέχονται και έπιθυμούν τόν υπεύθυνο 
χειρισμό τους, άπό ένα ειδικό στρώ
μα τεχνικών πού μεγιστοποιεί τά 
κοινωνικά οφέλη, παίρνοντας τ ’ ς 
«σωστές» υποτίθεται αποφάσεις καί 
πού άντιλαμβανεται ότι τά προβλή
ματα δέν έπιδέχονται πιά π ο λ ι 
τ ι κ έ ς  λ ύ σ  εις , άλλά είναι τε 
χνολογικά καί μετρήσιμα, έτσι ώστκ 
ένα σώμα «ύπευθύνων» τεχνοκρατών

'¿■IT-

Ό  Κ. Σημίτης, ώστόσο, βλέ
ποντας τό πρόβλημα άπό τή 
σκοπιά τής προσωπικής πολι
τικής του έμπειρϊας άπό τή μιά 
άκρη τής ’Ελλάδας στήν άλλη, 
τονίζει ότι

ή άποψη τούτη είναι μερικά μόνο δρ 
θή. «Στή συνέχεια μιάς παράδοσης, 
πού δημιούργησε ή άστική τάξη η πο 
λιτική δραστηριότητα ταυτίζεται μέ 
τή διαμάχη γύρω άπό τους πολιτι
κούς θεσμούς καί άσκηση έξουσίας 
μέσα άττό πολιτικούς θεσμούς. Ή  
παράδοση τούτη έχει τ ις  ρίζες της 
στδν τρόπο δημιουργίας τής αστι
κής κοινωνίας.

Μετά τήν κατάλυση τού φεουδαρχί
α μου, ή κρατική παρέμβαση στήν οί
κον μία, στήν παιδεία, στήν κοινω
νική πρόνοια ήταν άνύπαρκτη. Τό 
Κράτος σύμφωνα μ! τήν ¡θεολογία 
καί τά συμφέροντα τής άστικής τά
ξης περιόρισ« τή δραστηριδτητά του 
στόν ελάχιστο τομέα τής ποστασίας 
τής δημόσιας ασφάλειας, τής έξω- 
τερικής ασφάλειας καί του καθορι
σμού τού πλαισίου γιά τ ίς  οικονο
μικές άλλαγές.

Οί πολιτικές διαφορές ά φορούσαν 
γ ι’ αυτό περιορισμένο κύκλο θεμά
των. Περιορίζονταν στα προβλήμα
τα πού μπορούσαν να λυθούν μέσα 
άπό τ ίς  έκλογικές διαδικασίες καί 
τή λειτουργία τού ταξικό ομοιό
μορφου κοινοβουλίου. Ή  πολιτική 
δραστηριότητα ταυτίστηκε μέ κομ
ματική δραστηριότητα.
Ή  κατάσταση όμως σήμερα δέν «I-
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ναι πιά ή Ιδια. Σέ κάβ* τομέα τής
ζωής μας ή κρατική παρουσία «Ιναι 
έντονη. Τό Κράτος έχει π.χ. άμεση 
έπιρροή τόσο στά  πολιτιστικά θέ
ματα καί στη μόρφωσή μας (π.χ. δη
μόσιες βιβλιοθήκες —  κρατική πο
λιτική βιβλίου) όσο καί στήν υγεία 
μας (π.χ. έκστρατεΐα κατά τού κα
πνίσματος). Ή  κρατική αύτή πα
ρουσία δέν είναι όμως άποκλέιστι- 
κά κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή  π α ρ ο υ 
σ ί α  και δέν έλέγχεται πιά μόνο 
άττό τή Δεξιά.

Στό μέτρο πού οΐ κοινωνικές σχέσεις 
γίνονται πιό πολύπλοκες και ή κοι
νωνία φτάνει σ* ένα έπίπεδο οργάνω
σης, οι μηχανισμοί μέ τούς ό*το>ους 
όσκείται ή έξουσία, διαφοροποιούν
ται καί συνεπώς πολλαπλασιάζον- 
ται τό όρατά κέντρα άσκησης έξου
σία ς. Οί πολιτικοί αγώνες έτσ ι9 
ρούν νά πάρουν κι άλλες μορφές πέ
ρα άττό άφωνες γιά κόμματα καί έκ- 
λογές. *0  πολίτης πού είναι δυσά
ρεστη μένος, πού πιστεύει άτι χρειά
ζεται νά άλλάξει κάτι στό περιβάλ
λον του π.χ. στό σχολείο ή στήν το
πική αυτοδιοίκηση δέν είναι Οπωσ
δήποτε απαραίτητο νό ένταχθεί σ ' έ
να κόμμα. Μπορεί μέσα άπό ένα σω
ματείο, ένα σύλλογο, μιά όμάδα 
πρωτοβουλίας ή καί άκόμα μέ δρα- 
στηριοποηση στόν τόπο δου
λειάς του (νοσοκομείο, πανεπι
στήμιο, επιχείρηση) νά πετύχει έ- 
κείνο πού έπιδιώκει. Στή νέα τούτη 
μορφή πολιτικής δραστηριοποίησης 
τρέπεται μάλιστα τόσο πιό αυτονό
ητα όσο ή πολιτική έξέλιξη έχει ό- 
δηγήσει σέ παγιοποίηση τής πολιτι
κής κατάστασης, σέ πολιτικούς σχη
ματισμούς μέ έλάχιστα διαφορο
ποιημένα προγράμματα, στην όδυνοτ- 
μία ουσιωδών μεταβολών, στήν στα- 
τικότητα στή γενική πολιτική έξέλι
ξη. Ή  άποψη ότι σ τις  αναπτυγμέ
νες βιομηχανικές χώρες όπως στή 
Δυτική Ευρώπη ό πληθυσμός έχει ά- 
ποπολιτικοποιηθεΐ βασίζεται σέ με
ρική παραγνώριση τού τΐ είναι πο
λιτική. Κρίνει τήν πολιτική μέ τά 
μέτρα μιάς έποχής πού έχει σ τις  
χώρες αύτές τελειώσει.

Υπάρχει βέβαια καί τό φαι Όμενο 
τής ¿πολιτικοποίησης. Ή  αίσθηση 
ότι όποιεσδήποτε προσπάθειες καί 
νό γίνουν οί δυνατές άλλαγές θά εί
ναι μόνο οριακές ένώ χρειάζονται ρι
ζοσπαστικές μεταβολές, ή αίσθηση 
ότι ή πλειονότητα τού πληθυσμού έ
χει παρασυρθιί στήν αποδοχή μιάς 
κατάστασης πού όμως ένέχει κοινω
νικές αδικίες καί έγκυμονεί κινδύ
νους γιά τό κοινωνικό σύνολο, όδη- 
γεϊ πολλούς στήν έσωστρέφεια, στήν 
ένασχόληση μέ προσωπικά θέματα 
καί στήν άττοχή άπό πολιτική συμμε
τοχή»·

Καί συνεχίζει ό Κ. Σημίτης μέ τήν 
όκόλουθη διαπίστωση:

μπορούσε νά βιοπιστωθειΐ καί νά με
τρηθεί μέ έρευνες καί σφυγμομετρή
σεις καί μέχρι σήμερα δέν έχουν προ
βληθεί τά συγκεκριμένα στοιχεία πού 
τόν τεκμηριώνουν. Τό ένδιαφέρον γιά 
τό ποδόσφαιρο, π .χ ., ήταν έξ ίσου 
μεγάλο &ν όχι μεγαλύτερο πριν δέκα 
ή είκοσι χρόνια. ’ Αλλωστε όσοι έν- 
διαφέρονται γιά τό ποδόσφαιρο δέν 
είναι όπωσδήποτε και ¿πολιτικοποι
ημένοι. Τό ότι μιά πολιτική συγκέν
τρωση βέν θά πρέπει νά γίνει τήν ί
δια ωρα πού ή τηλεόραση μεταδίδει 
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είναι ά- 
πλούστατα ένδειξη ότι σέ μιά κοι
νωνία πού ύπάρχει πλειονότητα έν- 
βιαφεροντων ή πολιτική διαμάχη γιά 
νά προσελκύσει τό άμεσο ένδιαφέρον 
τού μεγάλου κοινού θά πρέπει νά ξε- 
περάσει τή συνηθισμένη στάθμη άν- 
τιπαράθεσης. Μιά συγκέντρωση, σέ 
περίοδο μέτριας πολιτικής έντασης 
όπου θά έπαναληφθούν μόνο γνωστά 
έπιχειρήματα είναι λογικό νά μήν ά- 
ποτελεΐ γιά πολλούς άμεση προτε
ραιότητα.
Ό  Ισχυρισμός λοιπόν γιά τήν αύξα- 
νόμενη ¿πολιτικοποίηση μεγάλων 
τμημάτων τού πληθυσμού πιστεύω ό
τι βασίζεται σέ λανθασμένες συγ
κρίσεις. Ή  δικτατορία, τό κυπρια
κό καί ή μεταπολίτευση είχαν προ- 
καλέσει τεράστιο ένδιαφέρον, συμμε
τοχή, κινητοποίηση καί στράτευση 
γιατί ήταν γεγονότα ασυνήθιστα, ό- 
ρόσημα έξελίξεων προκαλούσαν βα
θιά άναταραχή στήν καθημερινή ζωή. 
Ή  όμαλοποίηση πού άκολούθησε έ- 
πανέφερε τό ένδιαφέρον γιά τήν πο
λιτική στά συνηθισμένα έπίπεδα. ’Υ
πάρχει, άλλ’ έπικαλύπτεται ή πα
ραγκωνίζεται άττό τ ίς  πιέσεις τής 
καθημερινής ζωής, τού έπαγγέλμα- 
τος, τ ίς  ανάγκες γιά ξεκούραση καί 
διαφυγή. Ή  συνεχής καί άποκλειστι- 
κή Απασχόληση μέ τήν πολιτική δέν

μπορεί νά ύπάρχει παρά στόν στενό 
κύκλο τών προσώπων, γιά τά όποια 
ή πολιτική άποτελεϊ επαγγελματική 
άπασχόληση. Φέρνω ένα παράδειγμα: 
πρίν άπο τό 1967 δ έ ν  ύπήρχαν 
πολιτικά κόμματα μέ άξιόλογες όρ- 
γανώσεις μελών έκτός τού χώρου τής 
παραδοσιακής ’Αριστερός. Σήμεοα, 
άκόμη καί στόν χώρο τής συντηρη
τικής Δεξιάς καταβάλλεται προσπά
θεια νό δημιουργηθούν οργανώσεις 
βάσης πού θα μπορέσουν νά μετα
φέρουν τό πολιτικό μήνυμα τού κόμ
ματος σ ’ ένα όσο τό δυνατόν πλα
τύτερο κύκλο προσώπων. Ή  άφίσσα 
τής Νέας Δημοκρατίας «είσαι φί
λος, γίνε μέλος» αποτελεί άπτή α
πόδειξη τής πορείας τής έξέλιξης. 
Ή  Νέα Δημοκρατία βέν θά είχε ά- 
ποτολμήσει κάν μιά τέτοια διαφημι
στική εκστρατεία άν ή πολιτική έν
ταξη άντ (στρατευόταν τό δημόσιο 
αίσθημα. Άκόμη πιό χτυπητό πα
ράδειγμα γιά τήν πολιτικοποίηση 
τού πληθυσμού άποτελε! τό ΠΑΣΟΚ. 
Ή  έπιτυχία τής όργάνωσής του ά- 
ποτελεϊ απόδειξη ότι οΊ Έλληνες έν- 
διαφέρονται γιά τήν πολιτική. ’Ενάν
τια στό ρεύμα, δέν θά ήταν δυνατό 
μέ τ ίς  λίγες όργανώσεις πού ύπήρ
χαν τό Σεπτέμβρη 1974, νά δημιουρ- 
γηθεΐ μιά άποτελεσματική όργόνωση 
μέ χιλιάδες μέλη, ικανή νά κινητο
ποιήσει σέ όλόκληρη τήν ’Ελλάδα 
μεγάλες μάζες.

Ή  ’Ελλάδα δέν είναι αναπτυγμένη 
βιομηχανική κοινωνία καί ή πολιτι
κή διεξάγεται έδώ μέ διαφορετικό 
τρόπο καί μέ διαφορετικά άντικεί- 
μενα άπό τή Δυτική Εύρώπη. Τό 
προβλήματα άν θά υπάρξει ή όχι 
σχολείο σ ’ ένα χωριό, άν θά γίνουν 
δρόμοι, άν θά έψαρμοστούν στοιχει
ώδεις κανόνες γιά τήν προστασία 
τού περιβάλλοντος μπορούν νά λυ

θούν σχεδόν μόνο άπό τήν πολιτική 
έξουσία. Ό  συγκεντρωτισμός καί ό 
αύταρχισμός τής Δεξιός είχε ώς ά- 
ποτέλεσμα ή μεγάλη πλειονότητα 
τών άποφάσεων γιά τή λειτουργία 
τής κοινωνίας νά παίρνεται από τήν 
κυβέρνηση. Γ Γ  αυτό καί ή διαμάχη 
σέ στενή έννοια, όπως πραγματο
ποιείται στά πλαίσια τών έκλογι- 
κών διαδικασιών αποτελεί τό κύριο, 
τό μοναδικό σχεδόν έπι κέντρο τού 
ένδιαφέροντος τών πολιτικοποιημέ
νων. Πολιτικοποίηση σημαίνει κάτι 
όμως πολύ πλατύτερο άπό τό ένδια
φέρον γιά τ ίς  κομματικές δραστη
ριότητες. Σημαίνει κριτική θεώρηση 
κάθε μορφής κοινωνικής ζωής συνει 
δητοποϊηση τής πραγματικότητας ό
πως είναι καί όχι όπως διαγράφε
ται μέσα άπό τ ίς  Ιδεολογίες καί ό- 
γώνα γιά τή μεταλλαγή τών δομών 
πού παρεμποδίζουν τήν ούσιαστική 
δημοκρατικοποίηση τής κοινωνίας 
μας.

Πρέπει τέλος νά σημειωθεί, ότι ή 
συντηρητική Δεξιά άν και έπιθυμεί 
τήν πολιτικοποίηση σέ όφ«λός της 
έπιδιώκει γενικότερα τήν άδιαφορία 
γιά τό  προβλήματα τής κοινωνίας, 
τήν ¿πολιτική στάση. Η στάση της 
τούτη έχει και Ιδεολογικές αιτίες 
καί πρακτικούς σκοπούς. *Η άρνηση 
τής συμμετοχής καί τής κινητοποί
ησης ένός όλο καί μεγαλύτερου α
ριθμού πολιτών βασίζεται στήν πε
ποίθηση ότι τά κοινωνικά προβλή
ματα είναι τόσο πολύπλοκα, ώστε 
νά μπορούν νά άντιμετωπισθουν μό
νο άπό τούς λίγους πού διαθέτουν 
τ ίς  κατάλληλες; γνώσεις, τά Απα
ραίτητα ένδιαψέροντα καί τή σωστή 
κοινωνική θέση. Τά πολιτικά προ
βλήματα χρειάζονται γιά τό χειρι
σμό τους τ«χνοκράτες καί όχι κινη
τοποιήσει Τ ίς  «ινητοποιήσεις καί

τήν πολιτικοποίηση γενικότερα θεω
ρεί ή συντηρητική παράταξη έπικίν- 
δυνη γιατί επιτείνουν τό κριτικά 

πνεύμα, τήν άμφισβήτηση, την πιε 
ση γιά αλλαγή προσώπων καί δομών. 
Τήν παθητική αποδοχή τής υφιστα- 
μένη ς κατάσταση ς καί τήν άποχή 
άπό πολιτικές ένασχολήσεις καλλιερ
γεί ή Δεξιό έμμεσα καί άμεσα μέ 
κάθε μέσο έπηρεασμού. *0 περιορι
σμός στά ότομικά μας προβλήματα 
παρουσιάζεται τόσο στήν τηλεόραση 
όσο καί σ τις  δημόσιες υπηρεσίες 
καί έπιχειρήσεις ώς έπιθυμητός καί 
άπόλυτα νόμιμος στόχος.

’Επίση,μη φωνή που νά προτρέ
πει σ ’ ενεργό συμμετοχή σέ πο 
λιτικές διαδικασίες δεν άκουγε 
ται ποτέ. Τό ποδόσφαιρο καί 
τά φεστιβάλ χρηματοδοτούνται 
όχι όμως τά πολιτικά κόμμα
τα. Οί δαπάνες διαφήμισης α
ναγνωρίζονται από τήν ’Εφορία 
όχι όμως καί οί συνεισφορές 
αέ κόμματα ή ενώσεις καί σω
ματεία πού επιδιώκουν ευρύ
τερου ςπολιτικούς σκοπούς. Ή 
συστηματική παλλιέργεια μιάς 
τέτοιας νοοτροπίας δέν μπορεί 
παρά νά έχει επιπτώσεις. Αν
τισταθμίζεται όμως άπό τήν 
ίδια τήν ανικανότητα τής^συνιπ 
ρητικής παράταξης ν' αντιμε
τωπίσει τά προβλήματα τού 
τόπου. ’Ανικανότητα πού απο
τελεί συνεχή προτροπή πρός 
όλους νά έγκαταλεϊψομν τή 
στάση τού παθητικού θεατή καί 
νά δουλέψουν γιά νά διαμορφώ
σουν τό μέλλον τους.

Οί άπόψεις τών κ.κ. Γ. ΒΕΛ
Τ Σ Ο Υ  καί Δ. ΤΣΑΟΥΣΗ στό 
έπομενο φύλλό.

i Î
Πάσχα M anos
"καλό Πάσχα?

Γιατί, τό MANOS έχει 74 Αναχωρήσεις είδικά γιά τό Πάσχα!
Ποΰ θέλετε και δέ σάς πάει... Ευρώπη, Ρωσία, ’ Αμερική,’  Απω 

'Ανατολή! Καί φυσικά Ελλάδα -  άν προτιμάτε τά πατροπαράδοτα... 
"Ολες οί έκδρομές σχεδιασμένες στή σωστή διάρκεια -  γιά νά 

έκμεταλλευτεΐτε τίς γιορταστικές ήμέρες...
Καί άλες φροντισμένες μέ τόν τρόπο πού μόνο τό MANOS ξέρει... 
Πολυτελή ξενοδοχεία, υπέροχα γεύματα, μοναδικές ξεναγήσεις, 
τέλεια όργάνωση...
Κάντε λοιπόν αύτό τό Πάσχα, 
καλό Πάσχα! Μόνο μέ MANOS!

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
Άναχ. 22/4
Ίερουοαλήμ. Βηθλεέμ, Ιεριχώ,
Βηθανία, Νεκρά θάλαοαα,
Καπερναούμ, Τιβεριάδα, Ναζαρέτ,
Χάίφα,Τέλ Αβΐβ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άναχ. 23/4
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΒουΒαπέστη· Κοιλάδα 
Δουνάβεως -  ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ:
Πράγα, Κάατρα Βοημίας - ΠΟΛΩΝΙΑ:
Βαρσοβία, Ζε λάζο θα Βόλα.

ΑΝΔΟΡΡΑ
Άναχ. 23/4
Νίκαια, Μόντε Κάρλο, Πάλμα ντέ 
Μαγιόρκα, ' Ανδάρρα, Βαρκελώνη

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ
Άναχ. 18/4
Δελχί, Άγκρα, Μπανγκόκ, Μανίλα,
Τόκυο, Χακόνε, Κυότο, Χόνγκ Κόνγκ.

ΑΥΣΤΡΙΑ -  ΜΟΝΑΧΟ
Άναχ. 22/4
Βιέννη, Μάνιερλινγκ, Γκμούντεν,
Χάλλστατ, Λίμνη Γκοαάου,
Σάλταμπουργκ, Μπερχτεσγκάντεν,

‘ Ιννμπρουκ, Γκράμις Παρτενκίρχεν,
Λίντερχοφ, Όμπεραμεργκάου,
Βίακίρχε, Μόναχο.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ
’Αναχ 23/4
* Ανατολικά καί Δυτικά Βερολίνο,
Άμστερνταμ, Χάγη, Ντέλφτ,

άττερνταμ, 'Αμβέρσα, Βρυξέλλες,
Γάνδη, Μπρύζ, Λιέγη, Κοιλάδα 
Μοζέλα, Λουξεμβούργο.

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Άναχ. 21/4
Μοντρεάλ, Κεμπέκ, Όττάβα, 
Καταρράκτες Νιαγάρα, Ντητράιτ, 
Σικάγο, Σάν Φραναΐσκο, ‘ Ωκλαντ, 
Μπέρκλευ, Λόε-Άντζελες, 
ΝτΙανεϋλαντ, Χόλλυγουντ, Λάς 
Βέγκας, Νέα ' Ορλεάνη, Ούάσιγκτβ».. 
Νέα ' τ Ιη κ π »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Άναχ. 25/4
Σόφια, Ρίλα, Μπάροβετς, 
Φιλιππούπολη, Καζανλίκ, Βέλικα^ 
Τύρνοβο, Βάρνα, Νεοσεμπάρ.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Άναχ. 24/4
Ζυρίχη, Σαίν ΜάριτΖ, Λουγκάνο, 
Λουκέρνη, Ίντερλάκεν, Καταρράκτες 
Τρούμελμπαχ, Βέρνη, Λωζάνη, 
Γενεύη.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Άναχ. 19/4, 23/4 
Βαρκελώνη, Πάλμα ντέ Μαγιόρκα, 
Σεβίλλη, Κορδοβα, Γρανάδα, Μαδρίτη, 
Τολέδο.

ΙΣΠΑΝΙΑ Β’
Άναχ. 25/4
Βαρκελώνη, Πάλμα ντέ Μαγιόρκα, 
Μαδρίτη, Τολέδο.

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ
Άναχ. 18/4
Βαρκελώνη, Γρανάδα, Ταγγέρη, 
Ραμπάτ, Μεκνές Φέζ. θέουτα, 
Σεβίλλη, Μαδρίτη, Τολέδο.

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Άναχ. 19/4
Βαρκελώνη, Γρανάδα, Κόρδοβα, 
Σεβίλλη, Λιοααβώνα, Εστορίλ 
Βιζέου, Σαλαμάνκα, 'Αβιλα, Σεγκάβια, 
Μαδρίτη, Τολέδο.

ΙΤΑΛΙΑ
Άναχ. 23/4 
Βενετία, f 
Μπολώνια, Γ 
Ρώμη.

ΚΙΝΑ
Άναχ. 17/5
Κατμαντοϋ, Μπανγκόκ, Χόνγκ Κόνγκ, 
Καντώνα, Χάνγκτοόου, Ζανγκάη, 
Πεκίνο.

Sewu. * Αγ. Μαρίνος, 
ίζα, Φλωρεντία, Σιέννα

ΚΕΝΥΑ -  ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
Άναχ. 21/4
Ναϊρόμπι, Σαφάρι, Σεϋχέλλες.

ΜΑΡΟΚΟ -  ΚΑΝΑΡΙΟΙ -  
ΜΑΔΕΡΑ

Άναχ. 23/4
Καζαμπλάνκα, Μαρρακές, Φέ& 
Μεκνές, Ραμπάτ, ταγγέρη. 

Άλγκεθίρας, Μάλαγ Λάς Πάλμας, 
Φουντσάλ.

ΜΕΞΙΚΟ-ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
Άναχ. 21/4
Νέα ' Υόρκη, Μπαχάμες, Τζαμάικα, 
Μέριντα, Μεξικό Σίτυ, Μπαρμπάντος, 
Μαρτινίκα.

ΝΟΤΙΟΣ ΑΣΙΑ
Άναχ. 22/4
ΚΕΫΛΑΝΗ, ΤΑΫΛΑΝΔΗ, ΝΕΠΑΛ, 
ΙΝΔΙΕΣ, ΚΑΣΜΙΡ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
Άναχ. 21/4
ΜπανγκόκΙ Σιγκαπούρη, ΜπαλΙ,
Χόνγκ Κόνγκ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ Β’
Άναχ. 20/4
ΚΕΫΛΑΝΗ. ΝΕΠΑΛ, ΤΑΫΛΑΝΔΗ, 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ.

ΠΑΡΙΣΙ-ΛΟΝΔΙΝΟ
Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα, έπι 
πλέον 23, 24 καί 25 Απριλίου.

ΡΗΝΟΣ
Άναχ. 28/5
Ζυρίχη, Λουκέρνη, Ίντερλάκεν, 
Καταρράκτες Τρούμελμπαχ, Βέρνη, 
Βασιλεία, Κρουαζιέρα Ρήνου,

* Αμστερνταμ, Χάγη, Ντέλφτ, 
Ρόττερνταμ, Γάνδη, Μπρυζ, 
Βρυξέλλες.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Άναχ. 21/4, 23/4 
Βουκουρέστι, Κουρτέα ντέ *Αρτζες, 
Σιμπιοϋ, Σιγκισοάρα, Τίργκουλ 
Μούρες, Σοβάτα Μπρααάβ, Σινάια.

ΡΩΜΗ -  ΠΑΡΙΣΙ
Άναχ. 23/4

ΡΩΣΙΑ
Άναχ. 22/4
Λένινγκραντ, Κίεβο, Μόσχα

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ
Αναχω ρήσεις καθημερινά

ΠΑΡΙΣΙ
Αναχω ρήσεις κάθε Δευτέρα, 
επί πλέον 22,23,24 καί 25 

Α πριλίου.

καλό ταξίδι,σίγουρα 
μόνο μέ M ANOS !

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Άναχ. 31/5
Κοπεγχάγη, ‘Ελσίνκι, πλοίο, 
Στοκχόλμη, Ό σ λ ο , Τιιίν, Μπέγκεν.

ΕΛΛΑΔΑ (37 Αναχωρήσεις) 
ΔΕΛΦΟΙ 25/4
ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 27/4  
ΛΕΥΚΑΔΑ-ΑΣΤΑΚΟΣ 24/4  
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 23/4  
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 23/4 
ΜΕΤΣΟΒΟ 24/4  
ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΓΑ 24/4  
ΚΕΡΚΥΡΑ 23/4, 24/4  
ΑΧ ΑΙ Α 24/4  
ΚΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 24/4  
ΚΡΗΤΗ Α 22/4, 24/4  
ΚΡΗΤΗ Β ’ 24/4  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ 24/4  
ΚΥΠΡΟΣ 22/4, 23/3, 24/4  
ΟΧΡΙΔΑ 23/4  
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 24/4  
ΠΗΛΙΟ-ΜΕΤΕΩΡΑ 24/4  
ΡΟΔΟΣ 23/4, 24/4  
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24/4  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 23/4, 24/4. 24/4  
Ζ Π ΑΡΤ Η-Δ Υ ΡΟΣ-ΜΟΝ ΕΜ Β ΑΣΙΑ 
23/4
ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ 25/4 
ΜΥΚΟΝΟΣ 24/4 
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Περάστε/οήμερα κιόλας άπό 
τό MANOS... νά οάς πούμε 
μέ κάθε λεπτομέρεια γιά 
τίς έκδρομές μας.

manos
καλόιαξίδι
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Πολιτική έπάρκεια;
ΠοΛίΐΐκή έΑΑειψη;

Ξεχάσαμε, λοιπόν, ν’ Αντιστεκόμαστε; Έ χουν πετύχει οΐ δια
δικασίες πού θέλουν νά μάς μεταβάλουν σέ Ανθρώπους τού
«δέν βαριέσαι»;

Μ' αυτά τά ερωτήματα άρχισε ή έρευνα τών «ΝΕΩΝ» γιά τή 
στάση καί τή συμπεριφορά τών Νεοελλήνων Απέναντι στήν πε

ι ριφρόνηση πρός τόν άπλό πολίτη πού δείχνουν οί δημόσιες ύπη- 
| ρεσίες, οί οργανισμοί «κοινής ώφελείας» καί όλοι οί φορείς κά

ποιας μικρής ή μεγάλης έξουσίας.

Στά έρωτήματα αύτά άπήντησαν, σέ μιά συζήτηση «στρογγύ- 
λης τραπέζης», τέσσερις Πανεπιστημιακοί, πού έδωσαν στό 
πρόβλημα καί μιά άλλη «διάσταση»: είναι ό ’ Ελληνας τού '81 
πολιτικοποιημένος ή (Απολιτικός;

Δημοσιεύτηκαν προχθές οί άπόψεις τών καθηγητών Κ. Τσου
καλά καί Κ . Σημίτη. Απαντούν σήμερα ό καθηγητής κ. Δ. 
Τσαούσης καί ό ύφηγητής κ. Γ. Βέλτσος, πού έχει και τήν έπι- 
μέλεια τής έρευνας.

Γ. ΒΕΛΤΣΟΣ
«Στό νεοέλληνα υπάρχει μιά ’ πολιτικο
ποίηση” μόνο στήν επιφάνεια... Ό  νεοέλ
ληνας ζητά έλλογη μεταρρύθμιση καί 
όχι τήν άλλαγή...
»’Ο νεοέλληνας είναι ά π ο λ ι τ ι κ ό ς  
γιατί είναι όμαλοποιημένος. Καί ή όμα- 
λοποίηση είναι ή νέα στρατηγική τής 
συντήρησης...».

Ό  Γ. Βέλτσος, καθηγητής Κοι- 
νωνιολογίας, λέει:

Προσωπικά, θά ήθελα νά διαφοροποι
ηθώ όπιό τή θέση τού Κ. Σημίτη.

Έ χ ω  τή γνώμη πώς στον σύγχρονο 
μέσο αστικοποιημένο νέο - Έλληνα, 
ύπάρχει μιά «πολιτικοποίηση» στήν 
έ π ι φ ά ν ε ι α, ένας θυμικός 
προοδευτισμός καί άσφαλώς μιά τά
ση γιά νεωτερικότητα, πού δέν ά*τα 
ποκρϊνεται ωστόσο σέ μιά τ  σ  ξ ι- 
κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή  σ υ ν ε ι δ η 
τ ά  τ η τ α.

Ή  πολιτικοποίηση δηλαδή γίνεται 
κι αύτή είδος καταναλωτικό. Γίνε
ται θ έ α μ α  ή άκολούθημα μιάς 
όμαλοποιημένης ζωής, πού δέν θέλει 
κατά βάθος ν’ άλλάξει. Ή  ιδέα μιάς 
«όλικής άλλαγής», μένει στήν ’Ελ
λάδα τού 1981 γ ρ ά μ μ α  κ ε -  
ν ά.

Ό  νεο - Έλληνας ζητά μιά έλλογη 
μεταρρύθμιση καί όχι τήν ά λ λ α- 
γ ή. Γ ιατι δεν μπορεί νά σκεφτεί
την <τ λ λ α γ ή· Γιά νά σκεφτεί 
τήν άλλατή, βύ. ιιρότιει πριν άττ’ ό
λα νά ξεφύγει άπό τή ν  ιδεολογία τής 
άνόπτυξης καί τής κατανάλωσης, θά  
πρέπει νά άπεμπλακεί άπό έναν ο ί- 
κ ο ν ο μ ι σ μ ό  πού συνδυάζει 
«έναν εκφυλισμένο μαρξισμό μ’ έναν 

I μπασταρδεμένο άστικό όρθολογι- 
! σμό». Θά πρέπει κυρίως νά φ α ν 

τ α σ τ ε ί ,  νά ε π ι θ υ μ ή σ ε ι  
| καί νά α ύ τ ο - κ α τ α λ υ θ ε ί  

σάν καλοφτιαγμένο «έγώ», σάν «κέν
τρο», δήθεν, τού κόσμου, πού δέν 
ε ί ν α ι · .

Τό είδαμε μέ τόν σεισμό. ’Αδύνατο 
ό νεο - Έλληνας νά συμφιλιωθεί μέ 
τήν ιδέα τού θανάτου. Ό τα ν τρέχει 
νά προ φυλαχθεί σ τ ις  πλατείες καί 
έγκαταλείπει τήν ιδιοκτησία του τήν 
έχει ήδη μ ε τ α θ έ σ ε ι  στό σώ
μα του. Είναι πάλι ό μικρό - ϊδιο- 
κτήτης τού σώματός του, τή φορά 
αυτή. Πώς νά κάνεις π ο λ ι τ ι κ ή  
μ’ ένα σώμα πού τό ύποβιβάζεις 
στήν τάξη τού έμπορεύματος, καί 
τό φυλάς άπό τήν καταστροφή; Μό
νον μικρό - πολιτική γίνεται έτσι, 
τεχνική δηλαδή του «πραγματικού» 

ί καί τού «δυνατού» άλλά πάντως όχι

V.

τού «ά δ ύ ν α  τ ο υ» καί τού «πι
θανού». Ό  σεισμός λοιπόν, καί ή 
απολιτική τελικά συμπεριφορά άπέ- 
ναντι στον σεισμό, είναι άσφαλώς ή 
άνύπαρκτη έπιστημονική μέτρηση γιά 
τήν πολιτική διάσταση τού νεο - Έ λ 
ληνα πού μάταια ζητά καί ό Κ. Ση
μίτης.

Ή  «σιωπηρή πλειοψηφία» είναι άπό 
τή φύση της απολιτική. Καί γΓ  αυτό 
μ έ ν ε ι  στον χ ώ ρ ο  τής σιω
πηρής πλειοψηφίας. Ό  χ ώ ρ ο ς  
τήν φτιάχνει. Διαφορετικά, θά περ
νούσε έκεί όπου μειοψηφίες ανα
λαμβάνουν όλους τούς κινδύνους, ά
πό τούς πολιτικούς έως τούς σει
σμογενείς.

Έ χ ω  τή γνώμη ότι ό νεοέλληνας 
είναι ¿πολιτικός, γιατί είναι άμα» 
λοποιημένος, αύτό πού ό Βάρναλης 
θά τόλεγε «μουνούχος». Άλλά άς 
πω, πώς έννοώ τήν νέα αύτή στρα
τηγική τής συντήρησης: τήν όμαλο- 
ποίηση.

Ή  όμαλοποίηση, συνίσταται στήν 
έμμεση, τακτή καί υπαινικτική πίε
ση, πού άακεί ή εξουσία, έτσι ώστε 
νά μήν δημιουργεί πολώσεις* Σκο
πός της: ή υποταγή τού «εσωτερι
κού εχθρού», δηλαδή τών άντιφρο» 
νούντων, χωρίς μάχη. Ό χ ι πιά δι
κτατορία άλλα όμαλοποιητική δημο
κρατία. Ή  όμαλοποίηση λοιπόν, τό 
προσφορότερο μέσο έξουσιάσεως τής 
Δ εξιάς, δέν περνά πλέον άπό τήν 
πολιτική, άλλά άπό τήν τεχνολογία, 
όπως παρατηρεί ό κ. Τσουκαλάς κι 
άκάμη περισσότερο, άπό ανυποψία
στους «δρόμους» έπιβολής, όπως 
π.χ. ή σεξουαλικότητα. ’Η σεξουα
λικότητα δέν διανέμει μόνον πόθο 
άλλά καί εξουσία. Δέν οργανώνει μό
νο τήν έπιθυμία άλλά καί τήν πολι
τική μηχανή, τόν ίδιο δηλαδή τόν 
Νόμο, σάν μορφή 6ιο - έξουσίας.

Μέ τήν έπένδυση τής γνώσης στό 
ίδιο τό σέξ καί τή διείσδυση τής 
τεχνολογίας τής έξουσίας στό φε- 
τιχοποιημένο, ερωτικό σώμα (μανε
κέν, μοντέλλα, διαφήμηση) ή κοινω- 
ναί τής όμαλοποίησης έπιχειρεί τε
λικά μιά πολιτική διευθέτηση πού 
δεν «συνίσταται στήν υποταγή τού 
άλλου» άλλά στήν ίδια τήν «έπιβε
βαίωση» αυτού πού διαχειρίζεται τή 
σεξουαλικότητα καί τ ις  φαντασιώ
σ εις  της, δηλαδή τής άρχουσας ιδε
ολογίας.

Ή  όμαλοποίηση συνεπώς συγκρο
τείτα ι πάντοτε στά  όρια τού ιδεο
λογικού ή φαντασιωτικού υπαινιγ
μού. Εκφράξει πάντοτε μετέωρη α
πειλή ή ακόμη περισσότερο μιά υ
πόμνηση τής απειλής.

ΤΗ όμαλοποίηση άναζητά τήν «επί
τευξη καί τή διατήρηση τού CON
SENSUS» μέ τρόπους, όχι «κατα^ 
πιεστικούς». Σκοπεύει λοιπόν όχι 
τόσο στή νομιμότητα (LEGALITAS) 
όσο στή νομιμοποίηση (LEGITIMI- 
TAS) τών προθέσεών της καί ώς 
έκ τούτου επιδιώκει καί τή διαλε
κτική σύνδεση μεταξύ τής πρώτης 
καί τής δεύτερης στό βαθμό πού 
ή μιά στηρίζει τήν άλλη. Αυτή ή πα
ρατήρηση τού καθηγητή Μάνεση, εί
ναι ενδεικτική.

Μ’ αύτή τήν έννοια τό φιλελεύθερο 
σύστημα δίκαιου είναι κατ’ αρχήν 
ένας όμαλοποιητικός τρόπος κοινω
νικής έπιρροής, μεταξύ παθητικών 
φορέων - υποκειμένων τού δικαίου. 
Ή  όμαλοποίηση κατά συνέπεια έν- 
δημεί κατά κύριο λόγο στούς ιδεο
λογικούς μηχανισμούς τού Κράτους. 
Γιά τούτο καί δε σκηνοθετείται ά
πό τόν θάνατο άλλά άπό τήν ίδια τή 
ζωή.

Ή  ζωή σήμερα καί ή ευζωία ομαλο
ποιούν, δηλαδή άρχουν «Μιά όμα 
λοποιητική κοινωνία», θά τονίσει ό 
ό Μ. FOUCAULT, «είναι τό ιστο
ρικό άποτέλεσμα μιάς τεχνολογίας 
τής έξουσίας κεντρωμένης στή ζωή». 
Η ζωή είναι γιά τήν «όμαλοποιη- 
τική κοινωνία» τό «πολιτικό άντι- 
κείμενο». Ή  ζωή καί όχι ό θάνατος, 
γιατί μόνο μέ τήν όμαλοποίηση καί 
τήν περίφημη «ήπιότητα», (τό  γνω
στό μας: «ήπιο πολιτικό κλίμα»), 
ή ζ«ή γίνεται αποδοτικότερη πρός 
όφελος κάθε είδους συσσώρευσης οι
κονομικής, ιδεολογικής, έπιθυμητι- 
κής. Έ τ σ ι  ή όμαλοποίηση συγχέεε- 
ται ήθελημένα μέ τήν κοινωνικοποί
ηση, στό βαθμό πού δίνει τήν έντύ- 
πωση ότι «δέν υπάρχει προκαθορι- 
μένος κανόνας» καί πού τά ύποκεί- 
μετνα αφήνονται μόνα τους νά έπι- 
λέξουι τ ις  κοινωνικές, πολιτικές 
καί πολιτιστικές «νόρμες» πού υπο
τίθεται πώς θά ρυθμίζουν τή δράση 
τους, σάν νά « τΙς  έχουν έλεύθερα 
έπιλέξει» όπως θά σημειώσει ό Κ. 
MARX στήν «18 BRUMAIRE...», 
σαρκάζοντας τ ι ς  φαινομενικά έλεύ- 
θερες έπιλογές τού υποκειμένου πο
λίτη.

Οί απόψεις μου αυτές διόλου δέν 
προβάλλουν έναν νέο αινιγματικό ύ- 
ποκειμενισμό άλλά μιά νέα βιωματι
κή περισσότερο παρά μονάχα έννοιο
λογ ική πολιτική πράξη, στά  όρια ί
σως μιάς πολιτικής ήθικής.

Ό  κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ κάνει τήν άπό- 
λουθη (όρθή κατά τή γνώμη Γ.

Β .) παρατήρηση στό σημείο αύτό.

Υποστηρίζει άτι ύπάρχει καί μιά 
τρίτη πλευρά του προβλήματος πού 
8«ν συνδέεται πιά μέ τήν ιδεολογία 
τής συντήρησης άλλά μέ τήν ιδεο
λογία τής ’Αριστερός. «Πράγματι, 
σημειώνει ό Κ. Τσουκαλάς καί ή ’Α
ριστερά έχει άρχίσει νά αναπτύσσ
ει τόν δικό της άντιπολιτικό λόγο, 
μέ τό νά αφήσει νά συνδέονται ό- 
ρ.μένα έπιφαινόμβνα τού Κράτους - 
Λεβιάθαν καί τής διοίκησης μέ τήν 
«πολιτική» γενικά.
Έ τ σ ι ,  κατά περίεργο τρόπο, τά 
σκάνδαλα τού Ούώτεργκεητ καί τά 
διαμάντια τού Μποκάσα, ξεπερνούν 
κατά πολύ τούς συγκεκριμένους πο
λιτικούς φορείς πού βρέθηκαν μπλεγ
μένοι. ΤΗ πάγια άναφορά στή δια
φθορά καί τήν άνικανότητα τών έ- 
παγγελματιών πολιτικών όδηγεί στή 
γενική δυσφήμηση τής πολιτικής 
καί στή συνακόλουθη αμφισβήτηση 
τής δυνατότητας μιάς «άλλης» κοι
νωνικής διάζευξης. Ό  απαισιόδο
ξος καί ίρρατιονολιστικός αναρχι
σμός τής Ά ριστεράς άποτελεί σέ ι ε  
λ ική άνάλυση παράγοντα που συμ
πλέει μέ τή συντήρηση.. Ή  υποψη
φιότητα π.χ· του ήθοποιο Κολύς 
σ τ ις  επόμενες προεδρικές έκλογές 
στή Γαλλία, καί ή ευρύτατη απήχη
σή του στους κύκλους τών ’Αριστε

ρών διανοουμένων, εκφράζει μιά δι
άθεση καταγγελίας τής πολιτικής 
στό  σύνολό της, σάν έγγενώς άη- 
δούς καί ψεύτικης σφαίρας, απέναν
τι στην όποια ό συνεπής διανοού
μενος, προτιμάει τή στάση τής γε
λοιοποίησης καί τής αποστασιο- 
ποίηης. Ή  γενική όμως άπόρριψη 
τών «υφισταμένων» πολιτικών μορ
φών δέν απέχει πολύ άπό τήν απόρ
ριψη όλων τών πολιτικών μορφών. 
Καί ή πρός όλες τ ις  κατευθύνσεις 
λοιδωρία καί άπομυθοποίηση, ίε&οδυ- 
ναμεί μέ τήν άναγωγή τής πολιτικής 
στάση ς σέ άτομικη στάση, που άπό 
ένα σημείο καί πέρα, δέν είναι πιά 
κάν ηθική άλλά γίνεται αισθητική. 
Έ ν α  γενικευμένο καί έκλογικευμένο: 
«Τί Παπάγος - Τί Πλαστήρας», κιν
δυνεύει νά συμπληρώσει, έτσ ι, τά 
μουγκρίσματα τής αγέλης τών σιω
πηρών μειοψηφιών καί νά διατρανώ- 
βτει, σέ παγκόσμιο έπίπεδο, τ ις  κα
τεστημένες δομές.

Δέν είναι βέβαια τυχαίο ότι ή Δε
ξιά, — πού ποτέ δέν έπαψε νά είναι 
ρεαλιστική σ τ ις  διαισθητικές πολι
τικές τ ις  έπιλογές —  άνοιξε διά
πλατα τ ις  πόρτες τών μαζικών μέ
σων στους οργισμένους διανοούμε
νους: όποιαδήποτε κραυγή έναυχού 
τής πολιτικής «γενικά» δέν μπορεί 
παρά νά είναι εύπιρόσδεκτη

φέρον γιά τά πολιτικά, τά  δικά μας 
καί των άλλων. Ό μ ω ς τό ενδια
φέρον μας αύτό είναι στήν πραγμα
τικότητα ενασχόληση μέ κάτι τό 
ξ έ ν ο ,  κάτι πού μάς άφορά άλλά 
πού δέν τό ελέγχουμε, μιά σφαίρα 
πού μάς περιβάλλει καί παρέχει μιά 
αυτονομία άπέναντί ,μας, δέν είναι 
δικό μας δημιούργημα καί ποοβολή 
τού συλλογικού έγώ μας. Ιούυε ώς 
ένα σημείο σέ ένα κλίμα φετιχιαμο 
τής πολιτικής καί τών θεσμών. Ή 
πολιτική γίνεται έτσι ό χώρος τών 
ποικίλων προσδοκιών καί άττογοητευ- 
σεών μας καί ό τόπος άναζήτησης 
τών μεσιτών καί τών άποδιοπομπαί- 
ων τράγων. Ταυτόχρονα είμαστε οέ 
ουσιαστική αδυναμία νά πειθαρχή
σουμε στόν εαυτό μας καί νά συνερ
γαστούμε μέ τούς άλλους δίπλα 
μας. ’Αδιαφορούμε γιά τά π ά τ ο  
καί κοιτάμε μόνο πώς θά τά βολέ
ψουμε σέ βάρος ενός όλόκληρου κοι
νωνικού συνόλου. Ε νός συνόλου που 
τό απορρίπτουμε συνεχώς, γιατί εί
ναι τέτοιο πού έμείς οί ίδιοι τό 
φτιάξαμε. Έ φ τα σε π .χ. ένας σει
σμός γιά νά μετατρέψουμε όλες τ ις  
πλατείες τής ’Αθήνας σέ μόνιμο 
πάρκιγκ. Φωνάζουμε, καί δίκαια πώς 
τά παιδιά μας δέν έχουν τόπο νά 
παίξουν. Μόλις, όμως, μετατραπεί 
σέ παιδότοπο ένας κυκλοφοριακά ά
χρηστος δρόμος, τόν καταλαμβάνου
με με αύτοκίνητα, σκουπίδια καί ο, 
τι άλλο. Παρκάρουμε τά αυτοκίνητά 
μας μέρα - μεσημέρι στό  πεζοδρό
μια σύρριζα στους τοίχους αδιαφο
ρώντας άν θά μπορέσει νά περάσει 
ποτέ ένα παιδί, ένας γέρος ή ένας 
άνάπηρος. Πετάμε τά σκουπίδια μας 
στό διπλανό οικόπεδο, αδιαφορώντας 
άν θά γεμίσει μύγες καί ευωδιές τό 
ίδιο μα ςτό σπ ίτι. Τά παραδείγμα
τα  θά μπορούσαν εύκολα νά πολλα- 
πλασιασθοάν. ’Ενώ όμως πσ-ρανςμού 
με συνεχώς εναντίον όλων, άλλά κσί 
τού ίδιου τού εαυτού μας, διαμαρτυ
ρόμαστε γιατί δέν υπάρχει ένας ά* 
στυφύλακας νά βάλει λίγη τάξη. Κι 
άν υπάρξει καί τό κάνει, διαμαρτυ
ρόμαστε γιατί μάς καταπιέζει. Ό 
λα αυτά δέν είναι βέβαια τυχαία, 
ούτε οφείλονται στήν «κακοδαιμονία 
τής φυλής», στό «δύστροπο τού έ- 
θνικού μας χαρακτήρα», στά  «τετρα
κόσια χρόνια του τουρκικού ζυγού» 
ή στήν όποια «εξάρτησή» μας. Τά 
αίτια  είναι πολύ πιο άμεσα καί συγ 
κεκριμένα. Ά π ό τ ις  πολλές έρμη- 
νείες πού θά μπορούσαν νά δοθον* 
στό φαινόμενο θά έπεσήμαινα «οώ 
¿2ΐά βασική: τόν μεταβατικό χαρα
κτήρα τής κοινωνίας μας.

Ζούμε σέ μιά μεταβατική κοινωνία. 
Ό χ ι μέ τή συνηθισμένη έννοια μιάς 
κοινωνίας πού μετασχηματίζεται ά
πό άγροτική σ έ πολεομορφική, ή 
κατ’ άλλη διατύπωση σέ βιομηχανι
κή - άστεακή. Άναφέρομαι περισσό
τερο στήν διαδικασία τής κατάρρευ
σης τών μικρών καί τών ένδιάμεσων 
κοινωνικών δομών τής οικογένειας, 
τής συγγένειας, τής άγροτικής 
κοινότητας καί τής παλιός άστεα- 
κής γειτονιάς, καί τήν παράλληλη 
άμεση σύνδεση τών έπι μέρους ατό
μων μέ τό άφηρημενο, καί επομένως 
τό  απρόσωπο εθνικό σύνολο. Οί πα
λιές μικρές καί ένδιάμεσες δομές έ
διναν στό άτομο μιά αίσθηση τής 
κοινωνίας ώς μιάς απτής πραγμα- 
τικότητας πού περιβάλλει ενεργά 
τόν άνθρωπο, μιάς πραγματικότη
τα ς μέσω τής όποιας έντάσσεται 
στό εύρύτερο εθνικό κοιωνικό σύνο
λο καί ή οποία τόν προασπίζει ταυ
τόχρονα άπό τό άχανές καί άπρ^σ 
διόριστο ατό σύνολο, πού παρέμενε 
στήν καθημερινή ζωή άνταγωνιστικό 
καί άφιλο. Ή  άμεση σύνδεση τού α
τόμου μέ τήν εθνική κοινωνία στό 
σύνολό της πραγματοποιείται μέσο 
άπό τόν μηχανισμό τών άτομικών 
δικαιωμάτων, τά σημαντικότερα άπό 
τά όποια είναι, άπό τήν πλευρά τής

Τ ό  « ν έφ ο ς»  μ α ς  σκοτώνει. Τ ι κάνουμε;

Δ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ
«Μπορούμε νά διακρίνουμε δυο επίπεδα 
πολιτικής δράσης. Τό πρώτο είναι τό θε
σμοθετημένο καί τό τυπικό... Πρόκειται 
γιά τις πράξεις ή ενέργειες πού συνδέ
ονται μέ τούς μηχανισμούς άσκησης ή 
αμφισβήτησης τής έξουσίας...

»Τό δεύτερο είναι ή ά τ υ χ η  κ α ί  
ο ύ σ ι α σ τ ι κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή  π ρ ά ξ η  
τ ή ς  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς  ζ ω ή ς .  Αύτό 
πού λέμε ένεργό ένδιαφέρον γιά τό 
κοινό...

»Στό δεύτερο έπίπεδο είμαστε ούσιαστι- 
κά άπολιτικοί...».

καθημ«ρινής ζωής, τά κοινωνικά —  
έτσι όπως έκφράζονται μέ τ ις  διά
φορες κοινωνικές καί οικονομικές πα
ροχές. Ό  κοινωνικός χώρας παραμέ
νει άνταγωνιστικός καί άφιλος. Του 
τόχρονα όμως είναι ό μόνος χώρος 
πού, μέσα άττ’ τούς μηχανισμούς τών 
διεκδικήσεων, επιτρέπει τήν διεύρυν* 
ση τών δυνατοτήτων του άτόμου μέ 
τήν διεύρυνση τών παροχών καί τής 
ασφαλιστικής κάλυψης. Μέσα άπό 
τό παιχνίδι τής διεκδίκησης καί τής 
παροχής ή τής πίεσης καί τής ρύθ
μισης ή συνολική εθνική κοινωνία, ή 
άφηρημένη αύτή πραγματικότητα, 
δέν έχει άλλον τρόπο νά συγκεκριμε
νοποιηθεί άπό τή συμβολική έκφρασή 
της ώς εξουσία. Ή  έξουσια γίνεται 
έτσι τό ξένο, τό άλλότριο, αύτό πού 
είναι πέρα και πάνω άπό μένα, ταυ
τόχρονα όμως γίνεται καί τό βασι
κότερο ίσως μέσο οργάνωσης τής 
ζωής μου δίπλα στόν άλλο καί μέ 
τόν άλλο. Ή  έξουσια σάν πρόσχημα 
μαζί καί μέσο μοιάζει μέ νέο θεό 
πού είναι τι,μωρός συνάμα καί λυ
τρωτής.

Μέσα σέ μιά ενδιαφέρουσα διαλε
κτική ή ίδια αύτή κατάσταση κατα
τείνει στήν υπέρβασή της. Στή θέ
ση τών παλιών μικρών καί ενδιά
μεσων δομών εμφανίζονται νέες δο
μές, πού δημιουργούν καινούργιες 
μορφές αύτές δέν τ ις  έχουμε άκόμη 
κοινωνικής πραγματικότητας. Τις 
μορφές αυτές δέν τις  έχουμε άκμηό 
πραγματικά κατακτήσει, δέν τ ις  έ
χουμε κάνει άναπόσπαστο κομμάτι 
τής καθημερινής ζωής μας. Τά έπαγ- 
γελματικά σωματεία είναι μιά άπό 
άπό τ ις  δομές αυτές, που προϋπήρ- 
χαν βέβαια άλλά πού τ ίς  άνακαλύ- 
ψαμε ξανά νά τούς δώσαμε νέο πε
ριεχόμενο τώρα που οί παλιές μι- 
κροδομές έχουν ουσιαστικά καταλυ
θεί. Αυτό ίσως καί όχι τόσο κάποισ 
ενίσχυση τής δημοκρατικής μας συ
νείδησης, έξηγεί τό γεγονός ότι πει
θαρχούμε σήμερα πολύ πιο πρόθυμα 
σ τ ις  άποφάσεις του, ακόμα κι άν 
διαφωνούμε μέ τ ίς  άποφάσεις αυτές. 
Οί διάφοροι σύλλογοι, μορφωτικοί, 
πολιτιστικοί καί άλλοι, είναι κι αύ- 
τοί παράλληλες μορφές. Ό λα  αύτά 
μοιάζει νά δείχνουν μιά αύξηση τής 
πολιτικότητας καί νά ανατρέπουν 
τ ϊς  διαπιστώσεις πού έκανα πιό πά
νω. Μοιάζει.

Γιατί στήν πραγματικότητα οί πε
ρισσότερες άπό τίς  νέες αύτές μι- 
κροδομές καί συσπειρώσεις δέν λει
τουργούν αύτοτελώς. Στό μεγαλύτε
ρο ίσως ποοτοστό τους δημιουργούν- 
τα ι, ελέγχονται καί δρούν μέσα σέ 
ευρύτερα πλαίσια μηχανισμών ά
σκησης ή άμφισβήτησης τής έξουσί
ας. Είναι, γιά νά χρησιμοποιήσω 
τό αρχικό μας σχήμα, μηχανισμοί 
μετατροπής μιάς έφεσης γιά πο- 
λιτικότητα σέ δράση καθαρά πολι
τική. Κι άν αύτό άττοτελεί ώς ένο 
σημείο θετικό στοιχείο σύνδεσης 
τού πολίτη μέ τά κοινά καί δρα- 
στηριοποίησής του, άττό ένα ση
μείο καί ·π€ρ« ό Ιδιος αντός χα
ρακτήρας τους όπτοτελεί καί τόν 

κίνδυνο τής αύτοκατάλυσής τους ος 
όργανα τέτοιου είδους. Ή  άνάγκη 
γιά άμεση, αυθόρμητη καί άτυπη 
αυτενέργεια καί συμμετοχή στά 
καθημερινά κοινά θά γίνεται όλο 
καί πιό πειστική όσο πιό απρόσω
πη, καί έπομένως όσο πιό άπάνθρω- 
ττη καί άκοινωνική θά γίνεται ή ζωή 
μας στή μαζική πολεομορφική κοι
νωνία μας. Καί ή άνάγκη αύτή θά 

άνατρέψει άπό μέσα τήν έξάρτησή, 
τήν καθοδήγηση καί γενικά τήν έ- 

ξουσιαστική διαμόρφωση τής καθημε 
ρινότητας άπό κάθε λογής εξωτερι
κή πρός τούς φορείς τής δράσης έ- 
ξουσία. Τά παραδείγματα δέν λεί
πουν σ ’ Ανατολή καί Δύση».

Σ τ ις  πιό πάνω θέσεις, μιά άλ
λη γνώμη έρχεται νά δει τά 
πράγμα τα πιό πρακτικά. Ό  
καθηγητής Δ . Τσαούσης ζητά 
μιά καθημερινή π  ο λ ΐ τ ΐ -  
κ ό τ  η τ  α, μέσα στις μι
κρές συμπεριφορές. "Υποστη
ρίζει πώς

ποιημένη στό θεσμικό επίπεδο άλλά 
ουσιαστικά απολιτική στό έπίπεδο 
τής «πολιτικότητας», τής καθημερι
νής, δηλαδή, πολιτικής πράξης τού 
άτόμου ώς συνειδητού καί υπεύθυ
νου πολίτη.

’Α ν  θά έπρεπε νά κλείσω μΤ ένα συμπέρασμα, μιά πρόταση -  «σλόγ
καν», θά έλεγα: Νά φέρουμε τήν πολιτική κ α ί  στό κ α θ η μ ε 
ρ ι ν ό ,  γ ια τί έκεί στό κ α θ η μ ε ρ ι ν ό  έχει πια^ έγκαταστή- 
σει τό στρατηγείο *πις ή πολτική της συντήρησης κι άπό έκεί, άνεπαι- 
σθήτως, μάς εξουσιάζει.

Γιά νά είμαι πιό συγκεκριμένος. Έ κ - Έ χ ου ν  γνώση τά  κόμματα^ 
δηλώνουμε έντονο καί ζωηρό ένδια- Γ . Βέλτσος.

«θά  μπορούσαμε σέ γενικές γραμ
μές νά διακρίνουμε δυο διαφορετι
κά επίπεδα πολιτικής δράσης. Τό 
πρώτο, τό θ ε σ μ ο θ έ τ η ,  μ I- 
ν ο καί τ υ π ι κ ό  είναι έκείνο 
που έχουμε συνήθως κατά νού όταν 
μιλάμε γιά πολιτική. Πρόκειται γιό 
τ ϊ ς  πράξεις ή τ ις  ένέργειες πού 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μέ τούς 
μηχανισμούς άσκησης ή άμφισβήτη- 
σης τής έξουσίας. Τό δεύτερο έπι. 
πεδο, πού άπό έλλειψη ενός προσφο
ρότερου όρου θά τό ονόμαζα «π ο- 
λ ι τ  ι κ ό τ η τ α», είναι έκείνο 
πού άναφέρεται στήν άτυπη καί ού 
σιαστική πολιτική πράξη τής καθη
μερινής ζωής. Αυτό που συχνά όνο- 
μάζουμε «ένεργό ενδιαφέρον γιά τά 
κοινά» καί που ύποδηλώνει μιά συγ
κεκριμένη στάση ευθύνης καί δημ'ουρ 
γικής συμμετοχής του άτόμου ώς 
πολίτη, ώς ενεργού μέλους τού κοι 
νωνικού συνόλου στό οποίο ζεί. Πρό 
κειται γιά τή στάση έκείνη ·τού προ- 
κύπτει άπό τήν εύαισθησία τού ατό 
μου έναντι τού συνόλου καί άπό τ6 
αίσθημα πώς τό καθετί γύρω του 
τόν άφορά καί αυτό πού ό ίδιβς 
πράττει άφορά τούς άλλους καί έπη 
ρεάζει θετικά ή αρνητικά τή δική 
τους ζωή. Μέ βάση λοιπόν τή σχη
ματική αύτή διάκριση θά άποτολ- 
μούσα μιά πολύ γενική παρατήρηση, 
θ ά  έλεγα ότι στό σύνολό μας είμα
σ τε μιά κοινωνία έντονα πολίτικο-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ
δύναμη 

ano την φύση

CERIUM
(Σέριουμ)

Γερμανικό φυσικό προϊόν 
R O YA L JELLY 

Τ ό  CERIUM περιέχει πλούσια
συστατικά ύπάρχει σέ 

2 τύπους κάψουλες καί 
φακελλάκι σέ σκόνη. 

Κάθε πρωΤ 1 είναι άρκετό. 
Πωλείται στά φαρμακεία.

Πληροφορίες:
Τηλ. 5231 .039  -  5226 .286  
Θεσσαλονίκη; Τη λ. 831169  

Εις τούς ίδιώτας 
άποστέλλεται ταχυδρομικής 

άντικαταβολή

Γιατί
σπαταλάτε
βενζίνη;

Βάλτε
CHAMPION

Ά ν  έχετε πάνω άπό ένα χρόνο πού δέν άλλάξατε 
μπουζί ή άν έχετε ξεπεράσει τά χρονικά πλαίσια 

πού Ορίζει ό κατασκευαστής του αυτοκινήτου σας, 
πρέπει νά ξέρετε άτι αύτό σάς κοστίζει άκριβά...

Γιατί όταν τά μπουζί χάσουν τή «ζωτικότητά» τους, 
στέλνουν άκαυσιη τή βενζίνη 
κατ' εύθείαν στήν έξάτμιση σέ ποσοστό 5%.
Κι αύτό βέβαια λέγεται σπατάλη.
Λύστε λοιπόν τό πρόβλημα.
Βάλτε ΟΗΑΜΡΙΟΝ.
Μόνο έτσι θά είστε σίγουροι ότι δέν πετάτε τά 
χρήματά σας άπό τήν... έξάτμιση.

CHAMPION
1  , .  zísmrmmg

πρώτα σέ πωλήσεις στόν κόσμο.

Έξουοιοβοτημένοι διανομείς γιά δλους τούς τύπους CHAMPION στήν ϊλΑΛβ« 
ΑΠΟΣΤΟΛ1ΔΗΧ ΕΠΕ, Διοικητηρίου 21. Θεσσαλονίκη 
ΕΚΚΑ Α.Ε., Λεωφ Αθηνών βο, Αθήνα 20β 
X. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α Χ , Καλλιρρόης 63, Αθήνα
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