
Μακρύ ριζίτικο
Στον «Ταχυδρόμο», τ. 23, 

9.6.1983, ό δημοσιογράφος Δαβα- 
ράκης δημοσίευσε τό π ιό κάτω σχό
λιο, μέ αφορμή τό άρθρο μου «Μα
κρύ ριζίτικο γιά τόν Νιόνιο» στό 
τρίτο τεύχος τού Σχολιαστή.

«Στό κάπως «ειδικό» περιοδικό 
«Σχολιαστής» πού βάζει πολύ ω
ραία έξώφνλλα, κάποιος Γιάννης 
Μήλιος (πρέπει νά ’ναι άρθρογρά- 
φος ατό έπάγγελμα γιατί άπό τις 5 
υποσημειώσεις του οί τρεις παρα
πέμπουν αέ δικά του άρθρα) προ
σπαθεί ν' άποόείξει πώς ό Σαββό- 
πουλος είναι Έθνικόφρων καί Δε
ξιός -άν όχι χουντικός. Έ να άπό 
τά άτράνταχτα έπιχειρήματά τ ου: 
Ό  Σαβόπουλος λέει «ζήτω ή Ε λ
λάδα καί κάθε τι μοναχικό στον 
κόσμο αύτό». Ό  κ. Στεφανάκης 
τής Νέας Δημοκρατίας λέει «εϊμε- 
θα ολομόναχοι ατόν κόσμο καί όέ 
συγγενεύουμε μέ κανένα λαό». 
"Αρα ό Σαββόπουλος καί ό κ. 
Στεφανάκης συμφωνούν. Ά ρα  ό 
Σαββόπουλος είναι αντιδραστι
κός. Καλά, όέν ντρέπονται;»

Ό  Μίκης Θεοδωράκης είναι άρι- 
στερός.

"Οχι μόνο γιατί τό όνομά του 
συνδέθηκε στενά μέ τή μεταπολεμι
κή ιστορία καί τούς άγώνες τής 
Αριστερός στόν τόπο μας. Αλλά 

γιατί καί σήμερα ό Θεοδωράκης 
otSiv βουλευτής, σάν πολιτική προ- 
σω^κότητα, σάν μουσικός, δρά μέ
σα στη^ Αριστερά, γιά τή στρατηγι- 
κή τής Συγκεκριμένης παραδοσια- 
κής-φιλοσοβιετικής Αριστερός πού 
τόν έκφράςν Μπορεί νά διαφω
νούμε μέ τή Στρατηγική καί τήν 
πολιτική αύτής Τός Αριστερός, Ο

μως αύτό είναι θέμα.
Ό  Μίκης Θεοδωράκης σάν μου

σικός, άλλά καί σάν σπιτική προ
σωπικότητα πού μπορεί Σ ί σα άπό 
τήν καλλιτεχνική του δημιουργία, 
άλλά καί ανεξάρτητα άπ' αύττΨ νά 
συμπυκνώνει καί νά άναμεταδΣει 
πολιτικά μηνύματα καί ιδεολογία 
μελοποίησε τήν 'Ορθόδοξη λει
τουργία καί κάλεσε, μέσω τού τύ
που, τό λαό στις έκκλησίες γιατί 
-λέει- «ή 'Ορθοδοξία είναι τό λίκνο 
τού έθνους». Σ' αύτό του τό έγχεί- 
ρημα, πού είχε κυρίως ιδεολογικά 
παρά καλλιτεχνικά άποτελέσματα 
(ό Θεοδωράκης παραμένει ένας κο
ρυφαίος μουσικός), όλος ό τύπος, 
αριστερός, προοδευτικός, δεξιός, 
τόν άγκάλιασε. Οί περισσότεροι δη
μοσιογράφοι ένθουσιάστηκαν.

Τό «άνοιγμα» τού Θεοδωράκη 
στό όρθόδοξο «λίκνο τού έθνους» 
δέ σχετίζεται παρά μόνο έμμεσα μέ 
τή στρατηγική καί τήν πολιτική τού 
κόμματός του - δηλαδή μόνο σ' ό,τι 
άφορά κάποιες βασικές μέν, άλλά 
γενικές ιδεολογικές συντεταγμένες. 
Δέν πρόκειται όμως ούτε γιά μιά 
προσωπική στάση. Πρόκειται γιά

- συνεχεία
μιά ιδεολογική συγκυρία μέ κάποια ι 
σημαντικότατα νέα στοιχεία.

Λέμε ότι ή συγκυρία είναι νέα : 
γιατί έχει τούτο τό εκπληκτικό χα
ρακτηριστικό: 'Οδηγεί στρατιές ο
λόκληρες διανοουμένων, μέ ριζι
κά διαφορετικές πολιτικές καί ι
δεολογικές τοποθετήσεις, άπό τήν 
άκρα Δεξιά, μέχρι τήν κομμουνι
στική Αριστερά, νά φαντααιώνο- 
νται μέ πάθος ένα μοναχικό καί 
περιούσιο έλληνιαμό μέσα στήν 
οικουμένη. ' Ο ελληνισμός είναι πε
ριούσιος, μάς λένε, φτιάχνει στόν 
κόσμο έναν «άλλο γαλαξία», κυρίως 
γιατί πιστεύει στήν Ορθοδοξία.

Εμείς πιστεύουμε ότι ή Αριστε
ρά, όλοι οί άριστεροί, ιδιαίτερα οί 
άριστεροί πού έπιμένουν νά θέλουν 
νά είναι μαρξιστές, πρέπει νά άντι- 
ταχθούν στό νέο έλληνο-χριστιανι- 
κό ρεύμα:

Όχι μόνο γιατί γιά τούς άριστε- 
ρούς καί τούς μαρξιστές, ή θρη
σκεία «δέν είναι παρά τό φανταστι
κό άντικαθρέφτισμα μέσα στό κε
φάλι τών άνθρώπων, των έξωτερι- 
κών δυνάμεων πού έξουσιάζουν τήν 
καθημερινή τους ζωή»1. Ούτε ακό
μα γιατί ή ελληνική Αριστερά έχει 
πίσω της μιά ολόκληρη ιστορία ιδε
ολογικών άγώνων -μέ πρωτοπόρο 
τόν Γ. Κορδάτο- ένάντια στή θρη
σκευτική έκδοχή τής κυρίαρχης ιδε
ολογίας. Ούτε τέλος, γιατί οί μαρξι
στές, έπειδή άκριβώς θέλουν νά 
πλησιάζουν τά κοινωνικά φαινόμε
να μέ έπιστημονικό τρόπο, ξέρουν 
πολύ καλά, αύτό πού ξέρουν κι 
όλοι οί άλλοι πού άσχολούνται μέ 
τις «έπιστήμες τού άνθρώπου». 
Ό τι δηλαδή «άπ' όλες τίς δυνάμεις 
πού διεκδικούν τό χώρο τής έπιστή- 
μης, ή θρησκεία, μόνη, άποτελεί τό 
σημαντικότερο έχθρό... Δέν πρόκει
ται γιά μιά έπίθεση τού έπιστημονι- 
κού πνεύματος στό χώρο τής θρη

σκείας, άλλά τουναντίον, γιά μιά 
Κπίθεση τής θρησκείας στή σφαίρα 
τήν έπιστημονικής σκέψης»2.

ΚΣίως οι άριστεροί, όλοι οί άρι- 
στεροιΣιρέπει νά άντιταχθούν στό 
νέο έλληνοχριστιανικό ρεύμα, γιατί 
στό όνομα \ής μοναχικής καί μονα

δικής περιούσιας έλληνικής φυλής, 
στό όνομα τής «νεοελληνικής ϊδιο- 
προσωπίας» καί τού «άναντικατά- 
στατου προσώπου», έπιχειρεϊ νά 
συσκοτίσει τούς κοινωνικούς αγώ
νες καί τίς ταξικές άντιθέσεις, τήν 
πάλη τών λαϊκών δυνάμεων ένάντια 
στήν εξουσία τού κεφαλαίου, γιά τό 
σοσιαλισμό.

Ό  Σαββόπουλος δέν ξέρω άν εί
ναι (πλέον) άριστερός. "Αλλωστε έ- 
λάχιστα μέ ένδιαφέρει.

Ξέρω όμως ότι ιστορικά ό Σαββό
πουλος συνδέεται μέ τήν Αριστε
ρά, ή έστω μ' ένα κομμάτι της. 
Ά πό τήν εποχή τού «Βιετνάμ» καί 
τού «κόκκινου ήλιου» άπό τά «φα
σολάκια» τό «λουρί καί τό σουγιά» 
τού Εύριπίδη, μέχρι τόν «πολιτευ- 
τάκια», τά «παιδιά πού είναι στό 
κόμμα» καί τόν «Νίκο», ό Σαββό
πουλος δέν ήταν άπλώς ένας μουσι
κός, άλλά ένας μουσικός πού πα
ράλληλα λειτουργούσε μέσα καί γιά 
τήν Αριστερά.

Αύτό πού ήθελα νά δείξω μέ τό 
άρθρο μου είναι πώς σήμερα, τό 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό στή στά
ση τού Σαββόπουλου είναι ότι συ
μπορεύεται μέ τό νέο χριστιανοε- 
θνικιστικό ρεύμα, τό τόσο προσφι
λές στόν τύπο.

Ή κινδυνολογία είναι μιά πολιτι
κή στάση πού άπορρίπτω. Δέν μπο
ρώ όμως νά μή σκεφτώ τί άκριβώς 
παράγει ή ιδεολογία τού περιούσιου 
λαού όταν συγκροτείται πολιτικά.
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Καί πάντα οί φιλελεύθεροι, οί 
«προοδευτικοί» καί οί δημοσιογρά
φοι τους είναι πού τής άνοίγουν τό 
δρόμο, γιατί αύτοί πάντα «δέν κα
ταλαβαίνουν».

Όλη αύτή ή ιστορία μ' έκανε νά 
ξαναθυμηθώ τά «Σχόλια τού Τρί
του». "Ελεγε λοιπόν ό Μάνος Χατζι- 
δάκις: «Καί ό δημοσιογράφος ό α
νώτατος άρχων... καθορίζει τιμές, 
άξιες καί εισόδους στό χώρο τής 
άθανασίας, μέ αυθαίρετες προδια
γραφές πού τίς χαράζουν ιεροφά
ντες τής μετριότητας καί τής άνυ- 
παρξίας. Ό  Δημοσιογράφος είναι 
καί Ποιητής. Ό  Ποιητής άμφισβη- 
τείται άν τύχει νά μήν είναι καί 
δημοσιογράφος... Ό  Δημοσιογρά
φος μπορεί νά είναι καί πολιτικός 
σχολιαστής. Πολιτικός σχολιαστής 
δέ γίνεται χωρίς ταυτότητα δημο
σιογράφου... 'Ηθικόν, ό,τι έχει έ- 
λευθέρας καί δημοσιογραφικόν. 'Α
ληθές ό,τι μάς φανερώνουν τών έ- 
φημερίδων οί γραφές, καί 'Εθνι
κόν, ό,τι άληθές γιά τίς έφημερίδες 
καί ήθικόν»3. Ταιριάζει καλά γιά 
όρισμένους δημοσιογράφους.
Υ.Γ. Ορισμένοι παλιοί φίλοι μου μέ 
κατηγόρησαν (σέ κάποιους άλλους 
φίλους μου), ότι είμαι «ζντανοφι- 
κός» (!) γιατί λέει, έξετάζω τήν 
τέχνη μόνο άπό ιδεολογική σκοπιά. 
Όμως, παλιοί μου φίλοι, όσο κι άν 
έχετε καθηλωθεί στόν Σαββόπουλο 
(γιατί άπ' όσο θυμάμαι δέν εϊσαστε 
ούτε θρήσκοι, ούτε οπαδοί τής έ- 
θνικής ομοψυχίας, ούτε «ριζίτες»), 
πώς είναι δυνατόν νά ύποστηρίζετε 
στά σοβαρά ότι άκόμα καί οί συνε
ντεύξεις πού δίνει ό Σαββόπουλος, 
οί μονόλογοί του άπό τό ραδιόφωνο 
κλπ., είναι τέχνη. Κι άν ορισμένες 
φράσεις μέσα στή συνέντευξη είναι 
παρόμοιες μέ κάποιες άλλες μέσα 
στούς τοίχους, αύτό δέν ύποδει- 
κνύει άραγε ότι συχνά είναι όχι 
μόνο δυνατή καί θεμιτή, άλλά καί 
αναγκαία μιά ιδεολογική κριτική 
τής καλλιτεχνικής παραγωγής; Μή 
μού πείτε τώρα ότι έπικρίνετε τή 
«Λειτουργία» τού Μίκη μόνο καί 
μόνο έπειδή κρίνετε ότι «ύστερεί 
καλλιτεχνικά» !

Γιάννης Μηλιός

1. Φρ. Έ ν γκ ελς , «Αντι-Ντύριγκ».
2. Sigmund Freud, «Neue Folge der Volte
sungen zur Einführung in die Psychoanalyse».
3. Μ. Χ ατζιόάκι, « Εκμαγείο μέλλοντος 
χρόνου», άπό τά  «Σχόλια του Τρίτου».
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