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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;
ΟΙ π ληροφ ορίες πού δόθηκαν άπ ό τόν ΟΟΣΑ γ ιά την π ο
ρεία τής ελληνικής οικονομίας επ ιβεβαιώ θηκαν ά π ό τήν έλληνική κυβέρνηση μέ κά π ο ια περίεργη σεμνότητα. Βοη
θούσε, βλέπετε, κα ί ή υστερία οίω νοσκοπήσεω ν τω ν π ρο 
θέσεων το ύ ήγέτη τή ς δεξιάς γιά νά περάσουν ο! δια π ισ τώ 
σεις α ύτές ά π αρατήρητες.
Τό π άθος τή ς π ροσω π οπ αγούς π ολιτικολογία ς, π ού έντε
χνα καλλιεργούν όσοι ξέρουν νά κολυμπ ούν μόνο σ τά ρηχά
νερά τή ς δημόσιας ζωής, δέν ά φ ήνει π εριθώ ρια γιά μ ιά ούσιαστικότερη άνησυχία γιά τέτο ιο υ είδους μ η νύμα τα . Κι
όμω ς ή οικονομική κα τάσ τα σ η είναι ά π ο φ α σ ισ τικό ς π α ρ ά 
γοντα ς τών πολιτικώ ν εξελίξεων, άκόμα κ α ί γ ιά όσους δέν
είναι καθόλου ή π ά ρα πολύ λίγο μαρξιστές.
"Ας δούμε λοιπ όν σέ τ ί συμπυκνώ νονται οί π ρόσφ ατες
διαπ ιστώ σεις, πού κα τά τή γνώ μη μ α ς συγκροτούν τήν είκόνα μ ια ς ριζικής ά να τρ οπ ή ς τής μ ο ρ φ ή ς πού είχε π άρει ή
οικονομική άνά π τυξη τής χώ ρας τήν τελευ τα ία δέκα π ενταε
τία .
Φ Τό Ισοζύγιο πληρω μώ ν έχει π ιά ο ριστικά γίνει π α θ η 
τικό κ α ί τά σ υνα λλα γμα τικά μ α ς ά π ο θ έμ α τα θά μειώ νο ντα ι
σ ταθερά: Ή εξέλιξη α ύτή θά δημιουργήσει σοβαρό ζήτημα
γ ιά τήν μ ετα τρ εψ ιμ ό τη τα τής δραχμής σέ τρ ία ή τό πολύ
πέντε χρόνια.
• Κ αθιερώ νεται π ιά ή σ τα σ ιμό τη τα τής π α ρ α γω γής κ α ί
τώ ν έπενδύσεων σέ συνδυασμό μέ ένα π ληθω ρισμό πού θά
υπερβαίνει τό 20%.
Φ ’Εμφανίζεται π ιά μέ δομικές διασ τάσ εις ή άνεργία κα ί
γιά τρ ίτη χρονιά ή ά να μφ ισ β ή τη τη καθήλω ση σέ μερικούς
τομείς κα ί ή υποχώρηση τών π ρα γμα τικώ ν εισοδημάτω ν
τών μισθω τώ ν.
Φ "Ετσι όμω ς ά να τρ έπ ετα ι, ά π ό τά θεμέλιά του, τό πρό
τυπ ο οίκονομικής κα ί κοινω νικής έξέλιξης πού είχε έππρέψει
στήν έλληνική δεξιά, μέ διά φ ο ρες κοινοβουλευτικές κ α ί μή
μορφ ές, νά μονοπω λήσει τήν εξουσία μέχρι τώ ρα. Ή λαϊκή
συναίνεση - στό βαθμό πού υπήρχε - σ τηρ ιζό ταν στήν

πλήρη άπασχόληση κ α ί σέ μ ιά σταθερή, έστω κ α ί βραδεία,
άνοδο τώ ν π ρα γμα τικώ ν εισοδημάτω ν. Διευρυμένη κα τα νά 
λωση, έκβιομηχάνηση, άστικοπ οίηση κ α ί άλλοτρίω ση τού
μο νοδ ιά σ τα το υ κατανα λω τικού άνθρώ π ου, άρρηκτα δεμένα
μ ετα ξύ του ς, λειτούργησ αν άντικειμενικά σάν π ροπ αρα
σκευαστές τού εδά φ ους όπου ρίζω σε ή άντιλαϊκή εξουσία.
Καί τό όλο οικοδόμημα ήτα ν προσαρμοσμένο στό π αρασιτικό είδος διασύνδεσης μ έ τό διεθνή κα π ιταλισμό, πού είχε
διαμορφ ώ σει γ ιά μ ά ς ή Ιστορία μ α ς κ α ί οί επιλογές τής άρχουσας τάξης. Υ π ή ρ ξα μ ε, γ ιά δεκαετίες, ή μοναδική ίσως
χώ ρα, μέ ισχυρή δυναμική αύξηση τού εθνικού εισοδήμα
τος, στόν κόσμο πού κα τάφ ερνε νά εξάγει μό λις τό ένα τρ ίτο
ά π ό όσα είχε εισάγει.
Α ύτό τό Εξαρτημένο π ρότυπ ο ά νά π τυ ξης ά μφ ισ β η τεϊτα ι
σήμερα ά π ό τήν Εξέλιξη τώ ν π ραγμάτω ν.
ΟΙ άπ ολογητές τή ς σημερινής εξουσίας μιλούν γ ιά π ολι
τική σ τα σ ιμό τη τα , πού θά είχε σάν συνειτακόλουθο τή λ ιτό 
τη τα γ ιά τά λ α ϊκ ά σ τρώ ματα. ’Α φ ο ύ δημιούργησαν στόν
μέσο άνθρω π ο μ ιά παρανοϊκή ψ υχολογία άκόρεστου κ α τα 
ναλω τή, π ροσπ αθούν νά τόν π αρασύρουν σήμερα σέ ένα
δρόμο ά ντίσ τρ οφ ο . Π ότε ό ένας - οί "Αραβες π ετρ ελαιοπ α
ρ α γ ω γ ο ί - , π ότε ό άλλος - όσοι διατυπ ώ νουν «ύπέρμετρες
διεκδικήσεις» - , όλοι φ τα ίν ε γ ιά τό άδιέξοδο τής οικονομίας
μα ς, έκτος ά π ό όσους διατύπ ω σαν κ α ί Εφάρμοσαν τίς βασι
κές σ τρατηγικές επιλογές τή ς ελληνικής όλιγαρχίας.
Είναι φ υσ ικό νά δυαπ ιστεί ό λα ός σέ μεγάλη έκταση. Στό
κάτω -κάτω πρίν δο κιμα σ τεί ή ά π α ισιόδοξη π εριπ έτεια τής
ά ντίσ τρ ο φ η ς ά νάτπ υξης, θά μπ ορούσα με νά π ειρ α μ α τι
στούμε α ίσ ιόδοξα μέ ένα άλλο τύπ ο άνάπ τυξης. Οί κίνδυνοι
ά π ό ένα αύτόκεντρο π ροσανατολισμό δέν είναι δυνατόν νά
είναι μεγα λύ τερ οι ά π ό τίς ζημίες πού ύφ ισ τά μεθα ήδη. Καί
ίσω ς νά δ ια φ α ίν ετα ι έτσι κ α ί μ ιά δυνα τότητα έλαχιστοποίησης τών συνεπειών τής κρίσης ά ναπ ροσαρμογής τή ς π α γ 
κόσμιας οίκονομίας, στά νέα δεδομένα.
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Μια πορεία χωρίς «εύγε» καί επαίνους
ΜΕΧΡΙ τή στιγμή που σύρονται οί γραμμές αυτές - Πέμπτη
πρωί - ό άρχηγός τής «Νέας Δημοκρατίας» εξακολουθεί νά
περιβάλει τίς προθέσεις του μέ άχλύ μυστικότητας. ’Αλλά
«δσοι τόν γνωρίζουν καλά», μάς βεβαιώνουν πώς, έτσι είτε άλλιώς, ό Κ. Καραμανλής πηγαίνει στήν Προεδρία: «Δέν υπάρχει
ά λ λ η ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή λ ύ σ η - έγραψε ό Τ. Λαμπρίας στή
«Μεσημβρινή» - από τό νά άναόειχθεϊ ό Καραμανλής σε πρόε
δρο τής Δημοκρατίας»...

ΩΣΤΟΣΟ, τό άλμα στήν Προεδρία, είναι φυσικό ν’ άφήνει
πίσω του άπανωτά προβλήματα: Τό πρόβλημα, πρίν άπ’ δλα,
τής διαδοχής: Σέ ποιόν πρέπει ν’ άνατεθεΐ ή άρχηγία τού κόμ
ματος καί ή πρωθυπουργία: Στόν «πονηρό βλάχο», ύπουργό
’Εθνικής Άμύνης κ. Άβέρωφ ή στόν «μετριοπαθή» ύπουργό
’Εξωτερικών κ. Ράλλη;... 'Υπάρχει, ύστερα, τό πρόβλημα τής
ένότητας τού κόμματος: ”Αν ό άρχηγός δέν χρίσει ό ίδιος τό
διάδοχό του καί άφήσει τό «παιγνίδι» στήν κοινοβουλευτική
όμάδα τής «Νέας Δημοκρατίας», τότε «δλοι α ύ το ί - γιά νά
χρησιμοποιήσουμε μιά φράση τού κ. Καραμανλή - θά γίνουν
χ ίλια κομμάτια». Ά ν πάλι έπιλέξει δ ίδιος τό δΐλφίνο, τί γίνοται οί «δημοκρατικές διαδικασίες», γιά τίς όποιες τόσος λόγος
έγινε στά έπτά περιφερειακά συνέδρια τού κόμματος;... 'Υπάρ
χει άκόμα τό πρόβλημα τής «νέας ευρωπαϊκής 'Ελλάδας» όπως τό άποκαλεί ή κ. Ελένη Βλάχου —μιά καί, ώς τώρα, εί
χαμε «μαύρα Βαλκάνια, ρουσφέτι, πολυθεσία, χρηματισμό, ευ
νοιοκρατία, σκάνδαλα»... "Οσο γιά τό πρόβλημα τής «συνδι
καλιστικής δημαγωγίας» καί τών «ενδημικών άπεργιών» δπως ό κ. Καραμανλής χαρακτηρίζει τούς άγώνες τών εργαζο
μένων, γιά τήν προάσπιση τού βιοτικού, τους επιπέδου - δέν
διαγράφεται ίαση άπό πουθενά, μιά καί ό πληθωρισμός καλ
πάζει, ό τιμάριθμος κάνει θραύση καί τά διαβόητα «κοινωνικά
συμβόλαια», ανάμεσα στήν κυβέρνηση καί τούς βιομήχανους ή
τούς μεγαλέμπορους, άποδείχτηκαν φενάκη, σέ βάρος τών
δραχμοσυντήρητων.
ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ καί τό πρόβλημα τών σχέσεων τής χώρας
μέ τούς ’Αμερικανούς καί τό ΝΑΤΟ, καθώς άπανωτές πληρο
φορίες λένε πώς τόσο ή Ούάσιγκτον, δσο καί ό Καραμανλής,
επείγονται γιά τήν οριστική ρύθμισή του. Οί ’Αμερικανοί επεί
γονται γιατί, όπως μάς βεβαιώνει ό πολύξερος Σούλτσμπεργκερ, φοβούνται μήπως ό διάδοχος τού κ. Καραμανλή δέν δια
θέτει «επαρκή τόλμη», γιά ν’ άποδεχθεΐ τήν επανένταξη στό
στρατιωτικό ΝΑΤΟ, μέ βάση τούς άμερικανικούς δρους... 'Ο κ.
Καραμανλής επείγεται επίσης, γιατί θά ήθελε - ίσως γιατί δέν
τρέφει μεγάλη εμπιστοσύνη στίς Ικανότητες τού διαδόχου του —
νά τακτοποιήσει τό θέμα αύτό ώς τίς 20 ’Ιουνίου, ήμερομηνία
έκπνοής τής θητείας τού σημερινού προέδρου τής Δημοκρα
τίας. (Μέ βάση τό Σύνταγμα, δέν ύπάρχει διάταξη πού νά έμποδίζει τόν εκλεγμένο νέο πρόεδρο τής Δημοκρατίας νά άσκεί
τά πρωθυπουργία του καθήκοντα, μέχρι τήν άνάληψη τών
προεδρικών του καθηκόντων).
ΕΤΣΙ, ενώ τήν ερχόμενη έβδομάδα, άναμένεται ν’ άνακοινωθούν οί ήμερομηνίες τών τριών ψηφοφοριών στή Βουλή, γιά
τήν εκλογή τού νέου προέδρου τής Δημοκρατίας, παράλληλα
άναμένεται νά όργανωθούν άπανωτές συσκέψεις, ύπό τήν
προεδρία τού κ. Καραμανλή, μέ άντικείμενο τή διαμόρφωση
«δέσμης προτάσεων», πού θά υποβληθούν στήν Ούάσιγκτον
καί τίς Βρυξέλλες, γιά τήν «όμαλοποίηση» τών σχέσεών μας μέ
τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ.
ΠΟΙΕΣ άκριβώς, θά είναι οί προτάσεις αύτές - πού όρισμένοι ύπουργοί τίς άποκαλούν ήδη «εναλλακτικές λύσεις»... 4

άπομένει νά γνωσθεΐ. Πλήν, μέ βάση όρισμένα στοιχεία πού
δημοσιεύτηκαν ήδη στόν ήμερήσιο Τύπο, φαίνεται πώς ή ύπ.
άρ. 1 πρόκριση τής έλληνικής πλευράς, παραμένει ή διαβόητη
φόρμουλα Ντάβου - Χαίηγκ, βελτιωμένη μέ κάποιες «φραστι
κές τροποποιήσεις», διάβαζε «φραστικές ύποχωρήσεις» ! ’Αλλά
ή φόρμουλα αύτή, δπως άποκάλυψε τό «Βήμα», χωρίς νά διαψευσθεί, πρόβλεπε - χωρίς τίς «φραστικές ύποχωρήσεις» συρρίκνωση τού έλληνικού έναέριου άπό τά δέκα στά έξι μίλια... Πρόβλεπε έγκατάλειψη τού νορβηγικού μοντέλου,
έφόσον ένα μέρος τών έλληνικών ένοπλων δυνάμεων θά τε
λούσε ύπό τίς διαταγές τού ύπατου διοικητή τού ΝΑΤΟ,
άκόμα καί σέ περίοδο ειρήνης... Πρόβλεπε καί καθόριζε δτι ή
πιθανή έπανένταξη τής χώρας στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, δέν δη
μιουργούσε προηγούμενο γιά τά εναέρια δρια άεράμυνας στό
Αιγαίο... Παρ’ δλα αύτά, ή κυβέρνηση τής «Νέας Δημοκρα
τίας», μέ πείσμα ειδωλολάτρη,θά έλεγε κανείς, έπανέρχεται στή
«λύση» αύτή, προσφέροντας, έπιπλέον, καί κάποιες - άγνωστες
- «φραστικές» τροποποιήσεις!
ΑΛΛΑ ή κυβέρνηση φέρεται ν’ άποδέχεται, σάν ύπ. άρ. 2
«λύση», τήν «ισπανική φόρμουλα». Ή «ιδέα» είχε γιά πρώτη
φορά ριχτεί - σάν δοκιμαστικός άσκός - τόν περασμένο Νοέμ
βριο, άπό τόν Γ. Δρόσο, μ’ ένα άρθρο του στήν «Καθημερινή».
Τώρα, οί άρχιτέκτονες τής εξωτερικής μας πολιτικής επανέρ
χονται μέ περισσότερη σαφήνεια στήν «ιδέα» αύτή, προβάλ
λοντας τήν περίπτωση τής ’Ισπανίας πού, ένώ δέν άνήκει στό
ΝΑΤΟ, «φιλοξενεί» άμερικανικές βάσεις στό έδαφος της, χά
ρις σέ κάποια «άμυντική συμφωνία» πού ύπόγραψε μέ τίς
Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί, λοιπόν, ύποστηρίζει ή κυβέρνηση
τής «Νέας Δημοκρατίας», «νά μήν έμπνευσθοϋμε κ α ί μεϊς άπό
τό Ισπανικό μοντέλο»; ’Αλλά περιττεύει νά πούμε πώς γιά μιά
τέτοια «λύση», ύπέρμαχος τής όποίας εμφανίζεται ό ίδιος ό
Μπρεζίνσκυ, δέν μπορούν νά έχουν άντιρρήσεις ούτε ή Ούάσιγκτον, ούτε τό άρχηγείο τού ΝΑΤΟ. Ήδη οί ’Αμερικανοί μάς
διαμήνυσαν: ’Αποχωρήσετε, άν θέλετε, άκόμα καί άπό τό πολι
τικό ΝΑΤΟ, φτάνει οί βάσεις πού θά μάς δώσετε νά προωθούν
τά στρατηγικά συμφέροντά μας «στή ζωτική περιοχή τής δ ιο ί
κησης Μεσογείου, πού έπ εκτείνεται άπό τά τουρκοπεραικά
σύνορα, ώς τίς πύλες τού Γιβραλτάρ»! ’Άλλο τόσο δμως, περιτ

τεύει νά πούμε, πώς μιά τέτοια «λύση» θά ήταν ένα άκόμα πλή
γμα κατά τής άνεξαρτησίας κάί άκεραιότητας τής χώρας, πέ
ραν άπό τό δτι θά μάς ένέπλεκε στά άμερικανικά σχέδια κατά
τών άραβικών καί σοσιαλιστικών χωρών. Άλλωστε, ό Αμερι
κανός ναύαρχος Σήαρ, διοικητής τού ΝΑΤΟ νότιας Εύρώπης,
φρόντισε νά μάς δώσει, συμπυκνωμένα, δλο τό περίγραμμα τής
άμερικανικής στρατηγικής στή γύρω περιοχή: Ή διοίκηση Μ ε
σογείου - μάς λέει - περιβάλλεται άπό άρκετά άραβικά κράτη
πού ελάχιστη φ ιλία δείχνουν άπέναντι στό Ν Α Τ Ο , δπως ή
Συρία, ή Λιβύη, κ.ά.... Ό σοβιετικός μεσογειακός στόλος, πού
διαθέτει περί τά 50 πλοία, άπομτά δλο κ α ί μεγαλύτερη δύναμη,
σέ άντίθεση μέ τόν έκτο άμερικανικά στόλο, πού εξασθένησε,
μ ιά κ α ί άρκετές πυρηνικές μονάδες του, στάλθηκαν στόν ’Ιν 
δικό ώκεανό, γιά νά προειδοποιήσουν τή Μόσχα νά μή προχω
ρήσει περισσότερο στήν πετρελαιοπαραγωγική περιοχή τής
Μεσογείου... Τό κενό πού δημιουργήθηκε στήν άμυντική δομή
τού Ν ΑΤΟ , μέ τήν άποχώρηση τής ’Ελλάδας άπό τό στρατιω 
τικό σκέλος του, δέν ά ντισ ταθμίζεται μέ τίς προσβάσεις τής
συμμαχίας στή βάση τής Σούδας στήν Κρήτη, γ ια τ ί παραμένει
ένα ελληνικό κενό στή συμμαχική άεροπορική άμυνα, πού επεκ τείνετα ι μέχρι τά σύνορα τού σοβιετικού συνασπισμού...

ΤΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ άπό τήν άνάλυση τού ναυάρχου Σήαρ, άνα-

κύπτει μόνο του: Ά ν ή Ελλάδα δέν έπιστρέψει στόΝΑΤΟ, ύπό
τούς δρους πού ή συμμαχϊα θά καθορίσει, άν προκρίνει τή
λύση τών «διμερών άμυντικών συμφωνιών» μέ τίς ΗΠΑ καί τό
ΝΑΤΟ, τότε οί βάσεις πού θά παραχωρήσει, θά πρέπει νά εί
ναι πολυπληθέστερες καί άποτελεσματικότερες άπό δσες
παραχώρησε μέχρι τώρα, στίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ. Ή άτλαντική συμμαχία χρειάζεται βάσεις Ικανές ν’ άποτρέψουν όποιαδήποτε τυχόν κάθοδο τών Σοβιετικών στη Γιουγκοσλαβία...
Βάσεις γιά ν’ άποτρέψουν κάθε έλεγχο τών σοβιετικών πάνω
στη ροή τού πετρελαίου πρός τήν Ευρώπη...
ΥΠΑΡΧΕΙ δμως - μάς λένε - καί τρίτη «εναλλακτική λύση»:
Τό γαλλικό μοντέλο σχέσεων μέ τό ΝΑΤΟ, τό όποιο ή κυβέρ
νηση τής «Ν.Δ.» έπίσης προτείνει ατούς ’Αμερικανούς... ’Αλλά
ή λύση αύτή άπορρίπτεται αύθωρί καί έκ προοιμίου άπό τήν
Ούάσιγκτον. Πρώτο, γιατί δέν πρέπει νά ένθαρρύνονται οί φυγόκεντρες δυνάμεις μέσα στούς κόλπους τού ΝΑΤΟ καί, δεύ
τερο, γιατί ή Γαλλία είναι - μέ άμερικανικά κριτήρια - «παρά
δειγμα πρός άποφυγήν», εφόσον, μεταξύ άλλων, άρνεϊται νά
παρακολουθήσει τίς εκτιμήσεις τού Πενταγώνου σέ δ,τι άφορά
τή σοβιετική έπέμβαση στό ’Αφγανιστάν, άκριβέστερα άρνεϊται
νά φέρει τή σημερινή διεθνή ένταση στό «χείλος τού κρημνού»,
κατά τή γνωστή φιλοσοφία τού Ντάλλες.
ΜΕΣΑ σ’ αύτό τό «κλίμα», μέ χάσκοντα δλα τά μεγάλα οι
κονομικά καί κοινωνικά προβλήματα τού τόπου καί κάτω άπό
μιά άγχώδη προσπάθεια τού κ. Καραμανλή νά έπανεντάξει τή
χώρα στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, ό άρχηγός τής «Νέας Δημοκρα
τίας» προχωρεί πρός τήν προεδρία τής Δημοκρατίας. Στό ση
μείο αύτό, κάποιος θά μπορούσε ν’ άναρωτηθεϊ: Καί μέ τό εν
δεχόμενο πρόωρων, αίφνίδιων εκλογών, τί γίνεται; Στήν πολι
τική, φυσικά, δλα είναι πιθανά. "Ομως τό σενάριο έκεϊνο πού
θέλει τόν κ. Καραμανλή νά εκθέτει ύποψηφιότητα γιά τό
άξίωμα τού προέδρου τής Δημοκρατίας, ν’ άποτυχαίνει στήν
τρίτη ψηφοφορία καί νά προκηρύσσει, στή συνέχεια, έκλογές,
μέ αίτημα «Δώστε ψήφο στή “ Νέα Δ ημοκρα τία ” , γιά νά εκλεγώ
πρόεδρος τής Δημοκρατίας», κλπ, δέν φαίνεται - κατά τή
γνώμη μας - ιδιαίτερα πειστικό. Πρώτο, γιατί άπό ιδιοσυγ
κρασία κ α ί «μεσσιανική» νοοτροπία, ό άρχηγός τής «Ν.Δ.» δέν
θά δέχονταν νά ύποστεϊ ένα τέτοιο «διασυρμό», έστω καί άν
ένα τέτοιο σενάριο θά μπορούσε ν’ άποφέρει στήν παράταξή
του κομματικά όφέλη. Δεύτερο, γιατί ή «έκ τών νέων εκλογών
άναδεικνυομένη Βουλή», μπορεί, στήν τρίτη κατά σειρά ψηφο
φορία, ν’ άναδείξει πρόεδρο τής Δημοκρατίας τόν «σχετικώς
πλειοψηφίσαντα, μςταξύ τών όνο πλειοψηφούντων προσώ
πων»·, πράγμα πού στήν άπλοελληνική θά πει δτι μπορεί ό νέος

- μετά τίς έκλογές - πρόεδρος τής Δημοκρατίας νά είναι ύποψήφιος τού ΠΑΣΟΚ καί όχι τής «Νέας Δημοκρατίας», άν ύποτεθεϊ δτι τό ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα καί οί δύο πρώτες
ψηφοφορίες άποδειχθούν άκαρπες. Πεποίθησή μας έτσι είναι
Λώς άν ό κ. Καραμανλής διεκδικήσει, τελικά, τήν ερχόμενη
εβδομάδα, τήν προεδρία τής Δημοκρατίας, θά πρέπει νά έχει
μετρήσει - καί ξαναμετρήσει —τά «κουκιά». Διαφορετικά, δέν
θά έκτεθεϊ ύποψήφιος!
ΚΑΤΩ άπό τά δεδομένα αύτά, οί συνεννοήσεις πού άρχισαν
μεταξύ τών κομμάτων τής δημοκρατικής άντιπολίτευσης, γιά
τήν άναζήτηση καί άνάδειξη προέδρου «κοινής αποδοχής», δέν
φαίνεται νά έχουν περιθώρια χρόνου, γιά νά εύδοκιμήσουν.
’Άλλωστε, άν θά πιστέψουμε τή «Μεσημβρινή», ή ίδια ή κυ
βέρνηση δέν θά ήταν διατεθειμένη νά «διαπραγματενθεϊ» μέ τά
«υπόλοιπα εκτός Π Α Σ Ο Κ κόμματα», δσο καί άν τά «έκτός
ΠΑΣΟΚ» κόμματα θά μπορούσαν, ενδεχόμενα, νά εξουσιοδο
τήσουν τόν πρόεδρο τού ΠΑΣΟΚ νά «διαπραγματευθεϊ» καί
γιά λογαριασμό τους! "Ομως, έκεϊ πού έφτασαν σήμερα τά
πράγματα, μέ τήν άκρότατη πόλωση κυρίαρχο στοιχείο τού πο
λιτικού βίου, τό μόνο πού άπομένει είναι ν’ άρκεσθεϊ ό κ. Κα
ραμανλής στίς 180 ψήφους πού θά τού έξασφαλίσει ή τρίτη
ψηφοφορία. Τά άλλα πού ζητούσε ή ψυχή του «τόν έπαινο τού
Δήμου κ α ί τών σοφιστών» θά πρέπει μάλλον νά τά λησμονή
σει...
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΜΑΡΤΗΣ
Τρίτη 25
• Ό Σαντάτ προσφέρει καί πάλι
άσυλο στό Σάχη, ό άποϊος
μεταφέρθηκε μέ πρωτοφανή μέτρα
άσφάλειας στό Κάιρο μέ τή γυναίκα
'του καί έξι συνεργάτες του. Ό
Σάχης έγκατέλειψε τόν Παναμά 24
ώρες πρίν άπό τήν αίτηση τού
Ιρανικού έπαναστατικού
καθεστώτος γιά τήν έκδοσή του.
Πέμπτη 27
• Ό υπουργός τών οικονομικών
τής Γερμανίας κ. Χάνς Ματχόφερ
έπισκέφτηκε γιά δεύτερη φορά τήν
Αθήνα μέ σκοπό τήν ένημέρωση
τής κυβέρνησης σχετικά μέ τό
θέμα τής οικονομικής βοήθειας
πρός τήν Τουρκία Επιχείρημα τής
Γερμανίας γιά τή βοήθεια αύτή
Είναι ή άποτροπή γεγονότων
άνάλογων μέ αύτών τού Ιράν καί
Ισχυρίζεται δτι αύτή δέν σημαίνει
κάποια άπειλή έναντίον τής
έδαφικής άκεραιότητας τής
Ελλάδας.
• Μέ άφορμή τήν έπέτειο τής
25ης Μαρτίου ή άλβανική
έφημερίδα «Ζέρι I Πόπουλιτ»
ύπσγραμμίζει τίς παραδοσιακές
φιλικές σχέσεις μεταξύ
Αλβανίας-'Ελλάδας, καθώς καί τήν
έπιθυμία γιά τήν άνάπτυξη αύτής
τής φιλίας. Τή σχέση αύτή
προωθούν οί έμπορικές καί
καλλιτεχνικές έπαφές, πού τόν
τελευταίο καιρό αύξάνονται.
• Ή άστυνομία κινητοποίησε 5.000
άνδρες, 60 αύρες, 30 κλούβες καί
20 βοηθητικά όχήματα γιά νά
άνοίξει μερικές άπό τίς εΙσόδους
τής Καρδίτσας, πού είχαν
άποκλειστεϊ άπό τούς άγρότες γιά
ένα δεκαήμερο. ΟΙ άγρότες
κατάγγειλαν δτι προκλήθηκαν
σοβαρές ζημιές στά τρακτέρ τους.
Παρασκευή 28
• Ό Ντενκτάς δέχεται τήν
έπανάληψη τών διακοινοτικών
διαπραγματεύσεων μέ τήν
προϋπόθεση ότι θά γίνουν δεκτοί
οί παρακάτω δροι πού σημαίνουν
τήν de facto διχοτόμηση τής
Κύπρου:
α) 'Αρχή τής διζωνικής
όμοσπονδίας.
β) 'Εγγύηση τής άσφάλειας τής
τούρκικης κοινότητας μέ παρουσία
τούρκικου στρατού,
γ) Παραίτηση άπό τήν τελευταία
άπόφαση τού ΟΗΕ πού άναγνωρίζει
τήν κυριαρχία τής κυπριακής
κυβέρνησης ατό σύνολο τής
κυπριακής έπικράτειας.

• Μπροστά στήν άδυναμία τους νά
έκλέξουν πρόεδρο τής
Δημοκρατίας, Τούρκοι βουλευτές
έκδήλωσαν τήν προτίμησή τους γιά
τήν Άζντά Πεκκάν, (βλ. καί
φωτογραφία) τραγουδίστρια πού θά
Εκπροσωπήσει τήν Τουρκία στό
φεστιβάλ τής Γιουροβίζιον
Σάββατο 29
• Φοιτητές καί μαθητές
διαμαρτύρονται μέ μαζική
συγκέντρωση στά Προπύλαια, μετά
άπό άπόφαση τού Κ.Σ τού
Πανσπουδαατικού Συνέδριου, γιά
τήν τρομοκρατία πού άσκεΐται στά
σχολεία Στή συγκέντρωση πήραν
μέρος γονείς καί καθηγητές.
• Έγγραφα στοιχεία
άποδεικνύουν ότι ό Σάχης έδινε,
σάν δώρο, στόν πρώην βασιλιά
Κωνσταντίνο, τουλάχιστον 50.000
δολάρια τό χρόνο γιά ένίσχυση.
Στά έγγραφα αύτά φαίνονται
έπίσης άγορές άκινήτων άπό τόν
Κωνσταντίνο καί τόν έκπτωτο
βασιλιά τής Περσίας.
ΑΠΡΙΛΗΣ
Τρίτη 1
• Μετά άπό ένα ύπερβολικά
διαλλακτικό μήνυμα πρός τόν
ΧομΕϋνί καί τόν Μπάνι Σάντρ, ό

Κάρτερ έστειλε δεύτερο, όπου
άπειλεί τήν Περσία μέ διακοπή
έμπορικών, διπλωματικών σχέσεων,
άπέλαση Περσών διπλωματών άπό
τήν Ούάσιγκτον κ.ά., άν δέν βρεθεί
κάποια λύση στό πρόβλημα τών
όμήρων.
Πέμπτη 3
• Συνάντηση
Καραμανλή-'Αντρεότι. Τά θέματα
πού τούς άπασχόλησαν ήταν οί
'Αμερικάνοι όμηροι, ή είσβολή στό
'Αφγανιστάν καί κυρίως ή
διεξαγωγή τών 'Ολυμπιακών
άγώνων έπί μονίμου βάσεως στήν
'Ελλάδα.
Σάββατο 5
• Συνάντηση Μα Δρακόπουλου
καί 'Α. Παπανδρέου στό Καστρί. Ή
συζήτηση άφορούσε κυρίως τό
θέμα τής Προεδρίας καί στή
συνέχεια, τά προβλήματα τών
έκλογών (καθιέρωση τής άπλής
άναλογικής, τό δικαίωμα ψήφου
άπό τό 18ο έτος τής ήλικίας, κ.ά.).
5

ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙ ΝΟΤΕΡΟΝ
’Ενώ βρίσκονται σέ πλήρη άνάτττυξη σκοτεινά σχέδια μέ
σκοπό νά μ π εί τό κυπ ριακό σέ διαδικασίες, πού θά τό «ρυ
θμίζουν» έρήμην των λαώ ν, πού άμεσα ένδιαφ έρονται, δη
λαδή τώ ν Τουρκοκυπρίων κ α ί τών 'Ελληνοκυπρίων, ή έπιτροπ ή γιά τήν εξάλειψ η τών φ υλετικώ ν διακρίσεων του ΟΗΕ
έξέδωσε μ ιά ν άριστη άπ όφ ασ η.
’Α ξίζει νά δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στό κείμενο αύτό
πού άν ά ξιο π ο ιη θ εί είναι δυνατό νά δώσει τή βάση γ ιά μ ιά
νέα έκκίνηση τού διπ λω ματικού άγώ να πού διεξάγει ή Κύ
προς, μέ τήν ύποτιθέμενη συμπ αράσταση τή ς επίσημης Ελ
λάδας.
Ή άπ όφ α σ η επ ισημαίνει όλα τά άπ αράδεκτα στοιχεία τής
κα τάσ τα σ ης πού δια ιω νίζετα ι άπ ό τήν εισβολή το ύ 1964.
• Έκτόπιση ενός μεγάλου μέρους του π ληθυσμού κα ί
παρεμπόδιση άπό τήν άσκηση τών δικαιω μάτω ν πού έχει
πάνω στή γή κ α ί στίς κατοικίες του.
• 'Αλλοίωση μέ φ υλετικά κριτήρια τής σύνθεσης το ύ κυ
π ριακού λαού.
• Δ ιακρίσεις κα ί διω γμοί γιά. όσους ύ φ ίσ τα ντα ι τήν έξουσία τώ ν εγκάθετω ν το ύ Ν τενκτάς στήν κατεχόμενη ζώνη.
Τέλος, καλεί όλα τά 'ενδιαφερόμενο μέλη τού ΟΗΕ νά π ά 
ρουν όλα τά μέτρ α πού ένδείκνυνται γ ιά νά μετα β λη θεί ή
άπαράδεκτη α ύτή κατάσ ταση κ α ί γ ιά νά μπορέσει ή κυ
π ριακή δημοκρατία νά άσκήσει τή δικαιοδοσία της σέ όλο τό
έδαφ ος τού νησιού.
Πόσο ξεκάθαρη μ ο ιά ζει α ύτή ή τοπ οθέτησ η, μπ ρ ο σ τά στά
δαιδαλώ δη κα τασ κευάσ ματα τώ ν διαφ όρω ν καλοθελητώ ν
άπεσταλμένω ν τού ΝΑΤΟ ή τώ ν άγγλοσαξω νικώ ν υπερδυνάμεων, π ού κάθε λίγο σαγηνεύουν το ύ ς 'ιθύνοντες τής
’Α θήνα ς! "Ισως, γ ια τί σ τηρ ίζεται στίς άρχές π ού διέπουν -

τουλάχιστον σ ύμφ ω να μέ τίς δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις -τ ή συμβίωση τών
εθνών κ α ί όχι σέ συνω μοτικές συνταγές ψ υχολογικού πόλε
μου.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τό διεθνές «νταηλίκι» άποδείχτηκε ότι είναι μ ιά άσφαλέστατη μέθοδος γ ιά νά ά να ρρ ιχ η θεί κανείς στήν ήγεσία τής
«μεγαλύτερης» δημοκρα τία ς το ύ κόσμου. Δ ιαπ ισ τώ θηκε
π ρό σ φ α τα , όταν ό κ. Κάρτερ, χάρη σ τούς φ ρα σ τικο ύς κ α ί
διπ λω ματικούς του άκροβατισ μούς, κα τάφ ερε νά Ισοπεδώ
σει π ερίπου τόν έπικύνδυνο μνηστήρα το ύ τίτλ ο υ “Εντο υ α ρ ν τ Κένεντι κ α ί νά ά να δυ θέί ά π ό τή βα θιά δυσμένεια
τής κοινής γνώμης, π ού είχαν προκαλέσει οΐ άλλεπάλληλες
διεθνείς του γκά φ ες κ α ί ή ά νικα νότητά του στήν ά ντιμετώ πιση τής οικονομικής κρίσης. Κι άκόμα περισσότερο, όταν
κ α ί ό Κάρτερ, μέ τή σειρά το υ , υποσκελίστηκε ά π ό τόν
ά κόμα π ιό επ ιθετικό κ α ί άνεύθυνο Ρίγκαν.
Είναι λοιπ όν μεγά λος ό π ειρασμός, νά κ ρ α τη θ εί μέχρι τήν
εκλογή τού προέδρου, ό κόσμος ολόκληρος στό χείλος τής
π αγκόσ μια ς σύρραξης μέ μ ιά σειρά έξαλλα τελεσ ίγρα φ α , κι
νητοπ οιήσ εις μονάδω ν άμεσης επέμβασης κ α ί άμεσες ή έμ
μεσες προκλήσεις. Θ ά μ ά ς φ α ν εί π αράξενο άν ό κ. Κάρτερ
ά π οτολμήσει τό θανάσ ιμο βήμα συγκεκριμένων εχθροπρα
ξιώ ν κ α τά τού 'ιρανικού επ αναστατικού καθεστώ τος. Ο ση
μερινός π αγκόσμιος συσχετισμός δυνάμεων δεν επιτρέπει νά
καταπ λέουν σέ ξένα λιμ ά ν ια αύτο κρα το ρικές κανονιέρες.
"Ομως, πολλές φορές, ά σ τά θ μ η το ι π αράγοντες έπιταχύνουν ή έκτρέπουν τή ροή τώ ν γεγονότω ν. “Ας π ουν λοιπ όν
οΐ σ ύμμα χοί του - κι ά νάμεσά το υ ς κ α ί ή έλληνική κυβέρνηση
- στόν κ. Κάρτερ, ότι τό έχει π αραξυλώ σει μέ το ύ ς προεκλο
γικούς του επ ιθετικούς παλικαρισμούς.
Ή σύνεση π οτέ δέν βλάπτει. ’Ιδίω ς όταν ά π ό μέρ α σέ
μέρ α δ ια γ ρ ά φ ετα ι ό κίνδυνος τού α ύρ ιο όπου «θά είναι
πολύ άργά...».

ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ!
Οΐ «τρομοκράτες» τώ ν Χανίων είχαν ήδη κ α τα δ ικα σ τεί άπ ό
τή χω ροφ υλακή, τόν κ. Μ πάλκο κ α ί τόν κυβερνητικό τύπο.
Μέχρι πού προχθές, ό ά ρμόδιος εισαγγελέας π ρότεινε τήν
άπ αλλαγή το υ ς στό Συμβούλιο Έφετών.
Πέρασαν, βέβαια, τό Πάσχα στή φ υλακή κ α ί οί συνέπειες
τής δίμηνης π ροφ υλάκισής το υ ς θά είναι έξα ιρ ετικά βαριές
ενδεχόμενα γ ιά ορισμένους ά π ’ αυτούς. Κι όπως έχουν δείξει
άλλες άν άλογες π εριπτώ σεις, θά π αραμείνουν ά σφ αλώ ς
στά ειδικά άρχεία τώ ν υπηρεσιών διώ ξεω ς κ α ί θά ενοχλούν
τα ι σέ κάθε άνάλογη εύκαιρία.
Γιατί, μή νομίσετε ούτε στιγμή ότι ή κυβέρνηση θά άναλάβει τίς ευθύνες της, ότι θά άπ οκαταστήσ ει τά θ ύ μ α τα τών
αύθα ιρ εσ ιώ ν τη ς κ α ί θά έπιβάλλει κυρώσεις α τού ς ύπεύθυνους γ ι’ α ύ τό τό φιάσκο.
Είχαμε επανειλημμένα έττισημάνει - σχεδόν σέ κάθε τεύχος
μ α ς το ύ ς τρ εις τελευτα ίο υς μήνες - ότι υπάρχει σ οβ α ρ ότα το
π ρόβλημα π ολιτικώ ν κρατούμενω ν στήν Ελλάδα. Υ π ά ρ 
χουν π ολλοί - νέοι στή συντριπ τική του ς π λειο ψ η φ ία - συμ
π ολίτες μ α ς πού κρ α τού νται μέ έξίσου κατασκευασμένες κα 
τηγορίες ή έχουν κα ταδ ικα σ τεί σέ δυ σ ανάλογαβαριέςπ οινές,
μέσα στό βρώμικο κλίμα φ οβ ία ς κ α ί ύσ τερίας πού π ροσπ ά
θησε νά δημιουργήσει ό κ. Κ αραμανλής γ ιά κ α θα ρ ά δημα
γω γικούς λόγους.
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’Επειδή ή όλη Επιχείρηση 'έχει μάλλον άπ οτύχει, θά ήταν
φ ρόνιμο νά Εκτονωθεί με μ ιά ν άμνησ τεία, π.χ., τώ ρα πού
θά Εκλεγεί ό νέος Πρόεδρος. Χωρίς α ό τό νά σ ημαίνει, ότι
κά τι τέτοιο θά Εξαλείψει κα ί τίς σχετικές ευθύνες.

ΜΙΑ - ΑΛΛΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
°Οταν τά Επιχειρήματα γ ιά
τά οικονομικά όφέλη τή ς 'Ελ
λάδας άπ ό τήν ένταξη στήν
ΕΟΚ δέν π είθουν τό άκροατήριο , οι ύπέρμαχοι τής ένταξης
συνήθως κα ταφ εύ γου ν πίσω
ά π ό ένα στομφ ώ δες «οί λόγοι
τή ς ένταξης είναι πολιτικοί»,
α φ ήνο ντα ς νά Εννοηθεί ότι
γιά όλα τά Εθνικά μ α ς θέματα
ή ΕΟΚ θ’ άποτελέσει τή σ α 
νίδα σ ω τηρίας πού θά μ ά ς
σώσει άπ ό τά δεινά μας.
Εύτυχώς πού ή ΕΟΚ μ ά ς
π ροετοιμάζει άπ ό τώ ρα γ ιά
τήν στάση της, ότα ν θά π ρο
κόψ ει κανένα σοβαρό π ρό
£4/80 βλημα, όπω ς π.χ. τό Κυ
π ριακό, τό Α ιγα ίο ...
Τό «Euroforum δέν άντα νακλά ά ττα ρ α ίτη τα τίς άττόψεις
τή ς Κοινότητας», όμω ς έκδίδεται άττό τή ν Γενική Διεύθυνση
π ληρ οφ ορ ιώ ν τή ς Commission τή ς ΕΟΚ καί διανέμεται δω 
ρεάν. Στό τεύχος, λοιπόν, τή ς 29-2-80 σέ κύριο άρθρο το υ
πού συνοδεύεται μέ ένα τερ ά σ τιο μισ οφ έγγαρο στό εξ
ώ φ υλλο κι έχει τίτλ ο : 'Η Τ ουρκία στόν εύρω π α ϊκό ό ρίζοντα
το ύ αύ ρ ιο, άνάμεσα α τά άλλα δια β ά ζο υ μ ε ότι ή χώ ρα αύόή,
ή Τουρκία, «συχνά ά να φ έρετα ι σάν π αράδειγμα δημοκρα
τία ς άνάμεσα σ τά άναπτυσσόμένα έθνη». Α ύτή ή «άντικειμενική» Εκτίμηση άπ οδίδεται, βέβαια, σέ κά π οιο υς τρίτο υς,
σίγουρα «άξιόπιστους» π αρατηρητές. "Ομως, π ιό κάτω ,
σ ύμφ ω να π ιά μ έ τόν ά ρ θ ρ ο γρ ά φ ο , ή ιστορική μακρόχρονη
Ελληνο-τουρκική Εχθρότητα «στίς μέρες μας άπ οκρυσταλλώ νεται στό κυπ ριακό πρόβλημα, σ τά οικο νομικά δ ικ α ιώ 
ματα στό Α ιγα ίο καί σέ όρισμένα νησιά τή ς Μ εσογείου». Γιά
π οιά νησιά π ρόκειται ; ίσω ς κά π οιο ς θά ’πρεπε νά μ ά ς δώ
σει π ερισσότερες πληροφορίες.
'Αλλά ό ά ρ θ ρ ο γρ ά φ ο ς κάνει κα ί συγκεκριμένες π ροτάσ εις
γ ιά τή σύσφ ιξη τώ ν σχέσεων ΕΟΚ-Τουρκίας: «Πρέπει π ρ ώ 
τα -π ρ ώ τα , γ ιά μιά άκό μα φ ο ρ ά , ή Κ οινότητα νά δώσει στήν
Τουρκία μιά ο ύσιασ τική βοήθεια».
”Ετσι ή Ελλάδα, 'ισότιμο μέλος τή ς ΕΟΚ ά π ό τό Ί98Ί, θά
βρεθεί νά δίνει μ α ζ ί μ έ το ύ ς ύπ όλοιπ ους Εταίρους τη ς οικο
νομική βοήθεια σ’ α ύτή τήν «παραδειγματική δημοκρατία»
πού χάρη ατούς άλλομς «συμμάχους»μας τού ΝΑΤΟ κ α ί
χάρη στήν άμερικάνικη βοήθεια Εξακολουθεί νά κατέχει τή
μισή Κύπρο.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΛΟΙΟΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ

0 ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ,,

Ό αύτοκόλλητος χάρτης μι
λάει άπό μόνος του. Δική μας
καί ή Κύπρος - πού είναι άνεξάρτητο κράτος - καί όλόκληρη
ή ’Αλβανία καί ή μισή Βουλγα
ρία καί τό ένα τρίτο τής Τομρκίας. Κάί όλα αυτά μέ τή δύ
ναμη τών έλληνικών όπλωΦ.
Τώρα πώς ή «έλληνοευρωπαϊκή (sic) ύφαλοκρηπίδα» εί
ναι, δυνατόν νά άρχίζει στήν
Πίνδο καί νά τελειώνει στά
όροπέδια τής Άνατολίας, αύτό
νά μάς συγχωρε!τε άλλά δέν θά
μπορέσουμε νά σάς τό έξηγή·
σουμε. Ή ύφαλοκρηπίδα είναι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ !
κανονικά άποκλειστικά ύπο- Η Ε Λ Λ Η Ν Ο Ε Υ Ρ Ο Π Α Ί - Κ Η Υ Φ Α Λ Ο Κ Ρ Η Π ΙΔ
Σ Τ Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Α Ρ Χ ΙΖ Ε Ι Α Π Ο Τ Η Ν Η Π Ε ΙΡ Ο Τ ΙΚ
βρύχια έκταση.
Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Α Ι Τ Ε Λ Ε ΙΩ Ν Ε Ι Σ Τ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ
Πέρα άπό τό γελοίο τού πρά Ο Ρ ΙΑ Τ Η Σ Ι Ω Ν ΙΑ Σ ! ...
γματος, άναρωτιόμαστε άν γί ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ KAI 9 Α ΜΕΙΝΗ ΕΛΛΗΗΙ
νεται άντιληπτό, πόσο έπικίνδυνη μπορεί νά είναι ή δρα
Απερίφραστα
χουντικοί,
στηριότητα παρόμοιων κύκλων.
συνασπισμένοι
σέ
«εύπρόΣκεφτείτε, άπλά καί μόνο, νά σωπα» σωματεία έγκατεσπαρχρησιμοποιήσει ή · τούρκικη
μένα σέ όλη τή χώρα, οί λογής
προπαγάνδα τό άθλιο αύτό έν «Καποδίστριες» βαρυμένοι μέ
τυπο, γιά νά καταγγείλλει τίς
τήν προδοσία τής Κύπρου, κα
ύποτιθέμενες έπιθετικές προ μώνονται σήμερα τούς ύπερθέσεις τών 'Ελλήνων, όπως πατριώτες. Χωρίς εύθύνη καί
πολύ πιθανά θά έχει ήδη κάνει.
χωρίς αίδώ τολμούν νά μιλούν
Ό λα αύτά τά σοφά ύπογρά- γιά πατρίδα αύτοί οί πατριδοφονται άπό τόν Πατριωτικό
κάπηλοι πού τό μόνο πού ξέ
Σύνδεσμο ’Αθηνών «Ιωάννης
ρουν καλά είναι τόν παράφωνο
Καποδίστριας», πού έχει ήδη καί γελοίο ψαλμό...«έθνικόπροκαλέσει τήν προσοχή τού
φρονες έσμέν» πού συχνά μάς
τύπου μέ διάφορες σωθινιστι- οδήγησε σέ ολισθηρά μονοπά
κές έκδηλώσεις,
τια.
Τίς ήμέρες πού κυκλοφ ορούσαμε τά γεγονότα έξελίχθησαν ρα γδ α ία . Ό κ. 'Υ π ουργός είχε προσπαθήσει γιά μακρό
χρονικό διά σ τημα νά συμβιβάσει τά ασυμβίβαστα: δηλαδή
τή διατήρηση τή ς άρχιτεκτονικής μ α ς κληρονομιάς, μέ τίς
άρπ αχτικές διαθέσεις τώ ν τοπ ικώ ν π αραγόντω ν τής Ν.Δ.
Τελικά άναγκάστηκε άπ ό τά π ρά γμα τα νά υιοθετήσει τή
λύση τή ς διατήρησης τών στρατώνων.

ΑΡΓΕΙΟΙ ΑΣΧΗΜΟΝΟΥΝΤΕΣ
Στό π ροηγούμενο τεύχος μ α ς είχαμε γρά ψ ει ένα σύντομο
σημείω μα γιά το ύ ς στρατώ νες τού "Αργους. ’Αδικήσαμε
άθελά μ α ς & α ύ τό τόν 'Υπουργό Π ολιτισμού κ. Ν ιάνια.

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Σ τό τχ. 148 κ α ί στό «’Α φ ιέρ ω μ α γ ιά τόν Σ τρά τή Τ σίρκα» έγινε
ένα λ ά θ ο ς π α ρ α β ο λ ή ς μέ τό χ ειρ ό γρ α φ ο τού Γ ιάννη Ρίτσου. Έ τ σ ι,
στη σελ. 24, §4, ο. 7 κ α ί 8 ή λέξη υπ ο χω ρ ή σ εις θ ά π ρ έπ ει ν ά δ ια β α 
στεί ώ ς ύ π α ν α χ ω ρ ή σ ε ι ς : «’Α λλά νομ ίζω π ώ ς α υτές ο ί ά να ιρέσεις δέν είνα ι συμβιβασμοί κ α ί υ π α ν α χ ω ρ ή σ ε ι ς , άλλά
εμβαθύνσεις».

Τότε συγκροτήθηκε, μ ετά ά π ό διάφ ορες φλογερές δηλώ
σεις το υ άνεκδιήγητου δήμαρχου ”Αργους Πηρούνη, συλλα
λητήριο όπου «άναθεματίστηκε» ό Ν ιάνια ς κ α ί οί π ερί α υ 
τόν. Βέβαια, ό κ. Πηρούνης δέν Εκπροσωπεί π α ρά μ ιά ν όπισθοδρομική κ α ί σκοταδιστική μ ειο ψ η φ ία το ύ ά ρ γίτικο υ λαού
κ α ί τά συμφ έροντα διαφ όρω ν κερδοσκόπων. 'Αλλά ορισμέ
νες άπ ό τίς δηλώσεις του έγιναν σέ ύφ ος πού θά πρέπει νά
Ενδιαφέρει άν όχι τόν Εισαγγελέα, οπω σδήποτε τόν έποτ γ τ εύοντα Νομάρχη.
’Εκτός άν τόν π ροστατεύει κ α ί αυτόν
κανένας Μ πάλκος ή κανένας Ά β έρ ω φ ...
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ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ:
Οί ρίζες καί τά άνθη
τής αλλαγής
Οί Σαντίνιστες ρίζωσαν τπά στή γή τής
χώρας τους. Καί φάνηκαν τά -πρώτα άνθη
τής συνετής καί άττοφασιστικής ταυτό
χρονα πολιτικής, πού άκολουθεϊ ή κυβέρ
νησή τους, ή νεώτερη σέ ήλικία σέ όλον τόν
κόσμο.

'Εθνικοποιήθηκαν οί τράπεζες καί οί
άσφαλίσεις, τό εξωτερικό εμπόριο καί όλος
ό φυσικός πλούτος τής χώρας, δηλαδή
ιδιαίτερα τά ορυχεία. "Ολη ή γή πού καταλάβαν οί χωρικοί στή διάρκεια τής επανά
στασης είναι στή διάθεση τοϋ κράτους πού
ιδρύει παντού συνεταιρισμούς. Οί ιδιοκτή
τες θά αποζημιωθούν μέ δόσεις. Βασική
φροντίδα τών Σαντινιστών είναι ή δημιουρ
γία άπασχολήσεων, ώστε νά μειωθεί ή
άνεργία πού άνέβηκε άπό τό συνηθισμένο
20% τών ενηλίκων άνδρών στό 30%. Γι’
αύτό έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μιά
σειρά άπό επενδύσεις στήν άγροτική οικο
νομία, σέ έργα ύποδομής καί στήν οικοδό
μηση λαϊκών κατοικιών.
ΟΙ Σαντινίστες, όπως δήλωσαν σέ πρό
σφατη συνέντευξη τύπου οί εκπρόσωποί
τους, ταγματάρχης Μπαγιάρντο "Αρτσε καί
Σέρτζιο Ραμίρεζ, μέλος τής κυβέρνησης,
άναδιοργάνωοαν τό λαϊκό στρατό μέ τή
βοήθεια έμπειρογνωμόνων άπό τόν Πα
ναμά καί τήν Κούβα, άλλά δέν προτίθενται
νά διαθέσουν ούτε ένα δολάριο γιά τήν
άγορά όπλων. Τά εφόδια καί τά όπλα τού
στρατού τού Σομόζα πού έχει καταλάβει ή
έπαναστατική κυβέρνηση επαρκούν άπό
κάθε άποψη.
’Αντίθετα, ύποδέχτηκαν μέ μεγάλη χαρά
χίλιους διακόσιους έκπαιδευτικούς άπό τήν
Κούβα, πού έπιτρέψαν τή δημιουργία
έξακοσίων είκοσι σχολίων γιά σαράντα
οχτώ χιλιάδες παιδιά, πού θά ήταν άλλιώς
καταδικασμένα νά μείνουν άναλφάβητα.
Οί Σαντινίστες τήρησαν μέ άπόλυτη εύλάβεια τήν άπόφασή τους νά σεβαστούν
τήν ελευθερία τού τύπου καί τά άλλα άτομικά δικαιώματα. Παραπέμψαν στά τα
κτικά δικαστήρια μόνον όσα στελέχη τού
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παλιού καθεστώτος Σομόζα βαρύνονται μέ
συγκεκριμένες παράνομες πράξεις, έκτελέσεις, βασανισμούς ή βιασμούς. Καί άμέσως
μόλις ήρθαν στήν έξουσία κατάργησαν μέ
ειδικό νομοθέτημα τήν ποινή τού θανάτου.
Έξ ίσου συνεπείς είναι σ’ ότι άφορά τήν
άπόφασή τους νά τηρήσουν μιάν άνεξάρτητη καί άδέσμευτη πολιτική. Τηρούν
άψογη στάση απέναντι στίς ΗΠΑ χωρίς νά
άπαιτούν τή βοήθειά τους, όπως κάνουν οί
περισσότερες κυβερνήσεις τής Λατινικής
’Αμερικής. "Ετσι ό Κάρτερ, άντιμετωπίζοντάς τους ρεαλιστικά πρότεινε μιά βοήθεια
70 έκ. δολαρίων πού ή Μανάγκουα δέν είχε
ζητήσει. Τελικά όμως ή Δεξιά τού Κογκρέ
σου τόν εμπόδισε νά πραγματοποιήσει τήν
πρόθεσή του. Πρόσφατα στόν ΟΗΕ ή Νι
καράγουα «πέσχε τής ψηφοφορίας πάνω
στό θέμα τής σοβιετικής έπέμβασης στό
’Αφγανιστάν. Δήλωσε ότι δέν ήθελε νά συνταχθεΐ μέ τίς ΗΠΑ, πού δυό αιώνες σχεδόν
τώρα επεμβαίνουν παντού στή Λατινική
’Αμερική, άλλά ταυτόχρονα δέν ήθελε καί
νά έπιδοκιμάσει μιά σαφή παραβίαση τής
έθνικής κυριαρχίας μιας άνεξάρτητης χώ
ρας. Παράλληλα, μιά άντιπροσωπεία άνωτάτου έπιπέδου έπισκέφτηκε τήν Μόσχα,
πού ύποσχέθηκε στήν έπαναστατική κυ
βέρνηση, οικονομική καί τεχνική βοήθεια
γιά μιά σειρά επενδυτικά σχέδια.
Στηριγμένοι στίς δικές τους δυνάμεις, μέ
πρωτοτυπία, εύρύτητα πνεύματος καί άνθρωπισμό, οί Σαντινίστες κερδίζουν, μετά
τήν ύποστήριξη τού λαού καί τήν άποδοχή
τής παγκόσμιας κοινής γνώμης. Ή επανά
σταση αύτή πού ένα χρόνο πρίν φαινόταν
μιά όλότελα χαμένη ύπόθεση δημιουργεί
έναν καινούριο σοσιαλιστικό πειραματισμό.
‘Η άνθρώπινη Ιστορία προχωράει συχνά
άπό άπροσδόκητους δρόμους.

ΣΑΧΑΡΑ:
Νέες νίκες του Πολισάριο
’ Ενώ ό Σουλτάνος Χασάν δήλωνε ότι γιά
τή Σαχάρα όλοι οι Μαροκινοί, στρατιωτικοί
καί πολίτες, θά πρέπει νά είναι έτοιμοι νά
θυσιαστούν, τό Πολισάριο σημείωνε νέες
συντριπτικές νίκες στήν περιοχή Ντραά στό
νότο τού Μαρόκου. Μιά τεράστια φάλαγγα
τεθωρακισμένων μέ πέντε συνολικά χιλιά
δες μαχητές τών ειδικών δυνάμεων έπεσε
σέ άλλεπάλληλες ένέδρες καί τράπηκε σέ
άκατάσχετη φυγή. Δυό χιλιάδες περίπου
Μαροκινοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν

-■

Ιστορικό ϊρκ> »o0 -μίγαΧον Μορόκοο.

--------- Σύνορα κρατών

Τά γεγονότα πού άκολούθησαν εικο
νογραφούν μέ τραγικό τρόπο τήν άνάλυση τής κατάστασης στό Σάν Σαλβαν
τόρ, πού κάναμε στό προηγούμενο τεύ
χος μας. Δολοφονήθηκε ό μετριοπαθής
μεταρρυθμιστής 'Αρχιεπίσκοπος Ρομέρο
καί στήν κηδεία του οί δυνάμεις τού σκό
τους βρήκαν τήν ευκαιρία νά δολοφονή
σουν άλλους 50 άθώουςπολίτες.Μεθοδι
κά καί άμείλικτα στοιχειοθετέϊται τό σκη
νικό μιας άκόμα μεγάλης εμφύλιας
σφαγής. "Ας ελπίσουμε ότι θά είναι ή τε
λευταία. Τό προοίμιο τής άπελευθέρωσης ενός άκόμα λαού στή Λατινική ’Αμε
ρική.

— __ - Σύνορα Λ. Σαχάρας

καί 131 άξιωματικοί καί όπλίτες έχουν όδηγηθεΐ στήν αιχμαλωσία άπό τούς άντάρτες.
”Ετσι ό στρατηγός Ντλιμί, πού διοικεί τά
μαροκινά στρατεύματα (πρόκειται γιά τόν
περιβόητο δολοφόνο τού Μπέν Μπάρκα)
δέν μπόρεσε νά απελευθερώσει τούς τέσσε
ρεις χιλιάδες άνδρες πού έχει εγκλωβίσει τό
Πολισάριο στή βάση τού Ζάκ.
Οί άντάρτες τής Σαχάρας κυριαρχούν
πιά όχι μόνο στό παλιό ισπανικό Ρίο ντέ
"Ορο, άλλά καί στό νοτιότερο τμήμα τοϋ
ίδιου τού Μαρόκου. Είναι έτσι σέ θέση νά
επιβάλλουν τή λύση πού Ικανοποιεί τά
έθνικά τους δίκαια ατούς παλιούς τους
άντίπαλους. ’Αρχίζοντας άπό τήν Μαυρι
τανία πού θά πρέπει κάποτε νά διώξει τά
μαροκινά στρατεύματα πού κατέχουν αύθαίρετα διάφορα σημεία καί νά πραγμα
τοποιήσει μιά παλιά της ύπόσχεση: νά
άποδώσει τό τμήμα τής Σαχάρας πού μά
ταια προσπάθησε νά σφετεριστεί.

ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ
Ένα αρχιπέλαγος
άντάρτες

γεμάτο

"Οσοι συμμετέχουν στίς πολυτελείς φιέ
στες, πού οργανώνει ό δικτάτωρ τών Φιλιπίνων Μάρκος, ή ώραία του σύζυγος

ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ

διάφορους φυγόδικους έξεγερμένους χω
ριανούς καί καταφέρνει νά πολιτικοποιήσει
τήν ένδημική βία πού μάστιζε τήν ύπαιθρο
καί τίς λαϊκές συνοικίες. Τόν Σιζόν τόν δια
δέχτηκε ό Μωράλες, επίσης καθηγητής στό
Πανεπιστήμιο πού βάθυνε καί προώθησε
τήν έπαναστατική θεωρία τών άνταρτών.
Ή στρατηγική τους έχει μετεξελιχθεϊ άπό
τήν άρχική δημιουργία επαναστατικών
έστιών (τά «φόκο τού Γκεβάρα) στή γενική
διείσδυση στήν ύπαιθρο πού περιλαμβάνει
καί νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης καί
έναν αύξοντα ιδεολογικό έλεγχο.
Τά άφεντικά είχαν συνηθίσει νά παρο
μοιάζουν τό φιλιπινέζο άγρότη μέ τό βού
βαλο πού οργώνει τίς ριζιέρες, τόν «καραμπάο». Τόν έβλεπαν σάν ένα ζώο εργα
τικό, ήρεμο καί σιωπηλό. 'Ο βούβαλος
όμως, όταν σπάνια θυμώσει είναι ένα άπό
τά πιό επικίνδυνα ζώα. Καί φαίνεται ότι
έκατομμύρια «καραμπάο» άρχίζουν νά ση
κώνουν τό κεφάλι σ’ αύτή τή χώρα πού
άποτελεϊται άπό δεκάδες νησιά.

'Η νίκη τής κ. Γκάντι ούσιαστικοποιεΐται
κάπως άπό τό γεγονός ότι κέρδισε επίσης
τήν πλειοψηφία στή Βουλή, όλων τών ομό
σπονδων κρατών, εκτός άπό τά δύο κράτη
τού Νότου, Κεράλα καί Δυτική Βεγγάλη,
όπου παραδοσιακά έπι κρατούν οί Μαρξι
στές Κομμουνιστές (άνεξάρτητοι καί άπό τό
Πεκίνο καί άπό τήν Μόσχα). Τό κόμμα
αύτό, έξ άλλου, σημείωσε άνοδο γενικότερα
καί κέρδισε δώδεκα έδρες, ένώ οί ορθόδο
ξοι φιλοσοβιετικοί κομμουνιστές πού γενικά
άκολουθούν πολιτική ούράς άπέναντι στό
Κογκρέσο, κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν.
Τό «Τζανάτα», ό έτερόκλιτος κεντροδεξιός συνασπισμός, πού είχε άνατρέψει τήν
κ. Γκάντι, πλήρωσε μέ τήν έκλογική του
συντριβή τήν άντιφατική του πολιτική, τή
διαφθορά καί τήν άνικανότητα τών ήγετών
του. Άποδοκιμάστηκε όμως καί ή βαθύ
τερη πολιτική του άδυναμία στό νά δώσει
μιάν ικανοποιητική μεταρρυθμισπκή άπάν-

ΙΝΔΙΑ:
Ή Γκάντι θριαμβεύει,
ό λαός λιμοκτονεί
Ίμέλδα καί τό διεφθαρμένο καθεστώς
τους, κυκλοφορούν στόν τταραμυθένιο διά
κοσμο τών διεθνών ξενοδοχείων τής Μανί
λας καί στίς «άριστοκρατικές» της συνοικίες
ττοΰ κατακλύζονται άττό τά παραδείσια
άνθη, τούς είναι δύσκολο νά φανταστούν
εκείνη τήν πραγματικότητα πού κάνει ένα
δεκαεννιάχρονο άντάρτη νά λέει σέ Γάλλο
δημοσιογράφο:
- «Προτιμώ νά πεθάνω άπό σφαίρα,
παρά άπό τήν πείνα».
Σήμερα δέν ύπάρχει σχεδόν νησί πού νά
μή διαθέτει τό αντάρτικό του. Οί Μου
σουλμάνοι αύτονομιστές ελέγχουν τό μισό
Μιντανάο καί όλη τήν ύπαιθρο τού Παλα
βόν. Στά νησιά Ζολό, ό στρατός έχασε τε
λείως τόν έλεγχο καί τά άνακήρυξε «ζώνες
ελεύθερης σκόπευσης» πού σημαίνει ότι οί
στρατιώτες τού Μάρκος περιπολούν μέ
ελικόπτερα καί θωρακισμένα πλοία καί
πυροβολούν οτιδήποτε κινείται.
Πιό κοντά στήν πρωτεύουσα, οί Μαοϊστές άντάρτες τού Νέου Λαϊκού Στρατού
ελέγχουν ολόκληρο τό Σαμάρ, τό φτωχό
τερο νησί τού συγκροτήματος, τό Βορρά
καί ένα μέρος άπό τό Κέντρο τού Λυσόν καί
σημαντικά τμήματα τού Λέιτ, τού Πανέι καί
τού Νέγκρος.
Τό κίνημα αύτό διαδέχτηκε τούς μαοϊστές
«ρόμπιν χούντ», πού ονομάζονταν Χούκς
καί πού άσκούσαν ένα μείγμα κοινής λη
στείας καί πολιτικής ένοπλης δράσης. Κι
αύτοί μέ τή σειρά τους ήταν τά κατάλοιπα
τής Ισχυρής άντίστασης τού φιλιπινέζικου
λαού άπέναντι ατούς Γιαπωνέζους κατακτητές.
Φαίνεται ότι έχει ριζώσει, ιδιαίτερα ανά
μεσα ατούς άγρότες, καί ότι άναπτύσσεται
ραγδαία, παρά τίς διάφορες άπώλειες πού
ύφίσταται. Πρίν δυό χρόνια ή άστυνομία
έπιασε τόν άρχηγό του «Ταγματάρχη
Ντάντε», πού στήν πραγματικότητα ήταν ό
καθηγητής τού Πανεπιστήμιου τής Μανί
λας Μαρία Χοσέ Σιζόν. Τό 1968 ό Σιζόν δια
σπά τό Κ.Κ. τών Φιλιπίνων καί μέ μιά
όμάδα επαναστατών φοιτητών καί δια
νοούμενων ένώνεται μέ τούς Χούκς καί

Ή κ. Ίντιρα Γκάντι είχε μεγάλη άνάγκη τή νίκη στίς τελευταίες εκλογές. Πέρα
άπό τήν άπώλεια γοήτρου πού άποτελούσε γι’ αυτήν ή ήττα τού 1977, κινδύνευε
άμεσα καί ή προσαπτική της άσφάλεια.
Έκκρεμούσε άκόμα ή δίωξη, πού είχαν
άσκήσει έναντίον της οί άντίπαλοί της μέ
άφορμή τίς παρανομίες πού είχε διαπράξει
όταν έκήρυξε κατάσταση πολιορκίας, άπό
τό 1975 ώς τό 1977.
Οί αύθαιρεσίες τής κ. Γκάντι ύπήρξαν ή
βάση συνεννόησης καί τό βασικό επιχεί
ρημα τού συνασπισμού Τζανάτα. "Ετσι, γιά
πρώτη φορά στήν ιστορία τής άνεξάρτητης ’ Ινδίας άπομακρύνθηκε άπό τήν εξου
σία τό παντοδύναμο Κογκρέσο, πού είχε
ιδρυτή καί ήγέτη, πρίν άπό τήν πολυμή
χανη καί δραστήρια Ίντιρα, τόν πατέρα
της Παντίτ Νεχρού. Τό Τζανάτα (Κόμμα τού
Λαού) άποκατάστησε όλες τίς συνταγματι
κές ελευθερίες, άλλά ή άρνηση τής αύταρχικής πολιτικής τών άντιπάλων του δέν
ήταν άρκετή βάση γιά νά κυβερνηθεί ή έτσι
κι άλλιώς χαώδης ’ Ινδία μέ τά κρίσιμα οι
κονομικά καί κοινωνικά προβλήματα.
Έτσι, στίς πρόσφατες εκλογές (3 καί 6 ’Ια
νουάριου 1980) μέ 43% τών ψήφων τό
κόμμα μέ τήν επωνυμία «τής άνοιχτής πα
λάμης», δηλαδή τό Κογκρέσο, κέρδισε μιά
συντριπτική πλειοψηφία στήν ’ Ινδική
Βουλή. Αύτά τά 84 έκατ. ψηφοφόροι άντιπροσωπεύουν, βέβαια, μόνο τό 13% τού
συνολικού ινδικού πληθυσμού, άλλά αύτού
τού εϊδους ή σκέψη δέν περνάει ποτέ άπό
τό μυαλό τής πολιτικής ολιγαρχίας αύτής
τής χώρας, πού είναι έξαιρετικά ύπερήφανη γιά τό γεγονός ότι σέ μιά τόσο με
γάλη χώρα τού Τρίτου Κόσμου επιβιώνει ή
«δημοκρατία» μέ τό πιό άρυτίδωτο άγγλοσαξωνικό προσωπείο.
Τό πιό μεγάλο κόμμα τής ’ Ινδίας είναι οί
εξαθλιωμένοι καί πεινασμένοι άνήλικοι πού
ύφίστανται φριχτές στερήσεις καί άνελέητη
έκμετάλλευση άπό τή στιγμή πού θά άρχίσουν νά περπατούν (280 έκατ. ’ Ινδοί είναι
κάτω άπό 15 χρονών)· τό έν δεύτερο άπό
έκεΐνο τής άποχής (155 έκατ.).

τηση στήν άναστάτωση πού έχει προκαλέσει ή ταχύτατη περιφερειακή εκβιομηχά
νιση πού πραγματοποιήθηκε τά τελευταία
είκοσι χρόνια.
‘Η ’ Ινδία διαθέτει σήμερα μιά πλήρη βιο
μηχανική δομή, πού παράγει μέσα παρα
γωγής καί είδη κατανάλωσης καί πολλές
έπιχειρήσεις πού είναι έφάμιλλες τών άντίστοιχων εύρωπαϊκών. Τό βιομηχανικό κε
φάλαιο άνήκει κατά 60% στό κράτος καί
κατά ένα μεγάλο ποσοστό σέ ξένες εται
ρείες.
"Ολη αύτή ή έκβιομηχάνιση όμως, δέν
είχε αισθητή επίδραση πάνω στήν άπασχόληση. Οί νέες τεχνολογίες πού χρησιμο
ποιούνται δέν άπορροφούν πολλή εργασία
καί ή ινδική ύπαιθρος εξακολουθεί νά ξεχύ
νει στά έξαθλιωμένα προάστια τών μεγαλουπόλεων στρατιές ύποαπασχολούμενων
άγροτών. Καταδικασμένοι νά φυτοζωούν
στό περιθώριο τού δυτικού καταναλωτικού
πρότυπου πού άκολουθεϊ ή ολιγαρχία κι οί
άνώτερες μεσαίες τάξεις, τό ύποπρολεταριάτο αύτό δημιουργεί βαθμιαία μιάν εκρη
κτική πίεση πάνω στίς πολιτικές δομές.
Θά μπορέσουν ή "Ιντιρα Γκάντι, πού γί
νεται μέ τήν ήλικία αύταρχικότερη καί συν
τηρητικότερη, καί ό γυιός της καί επίδοξος
διάδοχος της δυτικότροπος Σαντζάι νά
προωθήσουν τίς ριζικές μεταρρυθμίσεις
πού άπαιτεί ή κατάσταση; "Η θά συνεχίσουν άπλώς νά επιδιορθώνουν τήν πρό
σοψη, μέ άναμφισβήτητα προοδευτικά
άλλά άνεπαρκή μέτρα ύπέρ τών άγροτών ή
τών άνέγγιχτων παρίων, τής κατώτατης
κάστας;
Καί στήν τελευταία περίπτωση, ποιά πο
λιτική δύναμη είναι δυνατόν νά άναδειχθεϊ
στήν πολυδιασπασμένη αύτή χώρα - όπου
κάθε τρία δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άν
θρωπος άπό υποσιτισμό καί λοιμώδεις νό
σους - γιά νά άνακουφίσει, μεταβάλλοντας
τίς παραγωγικές σχέσεις, τά δεινά τού δεύ
τερου μεγαλύτερου λαού τής γής;
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1
Πώς μπορείτε
μέσα σέ 4 μήνες νά Λύσετε
τό πρόΒΛημα τής τριχόπτω σης
ακόμα καί τής επαναφοράς
τής τριχοφυΐας !
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΝΙΚ PELOBEL

Είναι ένα νέο - μέ τή κυριολεξία τοϋ όρου καί αύστηρά έπιστημονικό προϊόν πού ένεργεϊ άποτελεσματικά στά έπιθηλιακά κύτταρα Α
καί στις ρίζες τών μαλλιών έμπλουτίζοντας^
τρέφοντας καί προστατεύοντας.
ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΤΟΝΙΚ PELOBEL

Περιέχει άποκλειστικά καί μόνο φυσικά συ
στατικά. Αποστάγματα άπό βότανα, έκχυλίσματα φυτών καί βιταμίνες.
Καθόλου οινόπνευμα, καθόλου όρμόνες.
Συγκεκριμένα τό τόνικ PELOBEL περιέχει^
■ Βιταμίνη Β ■ Βότανα PELOBEL
■ 'Απόσταγμα σημύδας
■ 'Απόσταγμα φύλλων σάλβιας
■ Συνδυασμούς άπό έκχυλίσματα ίξοϋ, μο-\
λόχας, σπερμάτων σίτου.
ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΤΟΝΙΚ PELOBEL

Ρυθμίζει τή λιπαρότητα στά φυσιολογικά
όρια. Τρέφει καί άναζοωγονεϊ τις ρίζες.
Θέτει ύπό έλεγχο τήν τριχόπτωση, τήν έλαττώνει, καί μέ συστηματική χρήση έππρέπει στήν τρίχα νά ζήσει τή φυσιολογική της
ζωή. 'Ακόμα, βοηθά στήν έπαναφορά τής
τριχοφυΐας. Τά πρώτα καλά άποτελέσματα
θά τά δήτε 3 μέ 4 βδομάδες μετά τήν άρχή^
τής χρήσης.
Καί σέ 3 ή 4 μήνες, πιθανότατα θά δήτε νά \
έμφανίζεται τό πρώτο χνούδι στά «άδεια»
σημεία, πράγμα πού θά σημαίνει πώς οΐ
άδένες λειτουργούν ξανά.
ΤΟ ΤΟΝΙΚ PELOBEL
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ;

Μιά τέτοια άποψη θάταν έσφαλμένη. Σή
μερα δλο καί περισσότερες γυναίκες άντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Τό συ
χνό βάψιμο, τό σεσσουάρ, οί σκληρές δί
αιτες, οί ψυχικές διαταραχές έχουν πάντα
άντίκτυπο στήν ύγεία τών μαλλιών τους.
Τό τόνικ PELOBEL θά τίς βοηθήσει άποτελεσματικά καί γρήγορα. "Αλλωστε τό τό
νικ PELOBEL είναι τό Ιδιο άπαραίτητο καί
σέ όσους δέν έχουν πρόβλημα.
Γιατί θά τούς βοηθήσει νά έχουν πάντα
γερά μαλλιά, όλο ύγεία.

ΚΑΙ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝ PELOBEL
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ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΦΑΛΑΚΡΑΣ!
ι

’Απομένει π té ή άνακάλυψη
του άεικίνητου κι5 δ τετραγω
νισμός τοϋ κύκλου.

Η κηπουρική δρολογία στήν
υπηρεσία τής διαφημιστικής
τερατολογίας.

w s m :
Σύμφωνα μέ τ ί ς άπ αιτήσ εις
τής. μόδας τοϋ ΦΥΣΙΚΟΥ έ π ιστρατεύονται έξω τικά άποστάγματα, εύηχα έκχυλίσματα (μο
λόχας), β ιτ α μ ίν ε ς (δλο τό
άλφάβητο), σπέρματα σ ίτου ως
κ α ί βότανα pelobel (άπό pelo ΒΕίαές δηλαδή)!
Μιά δραστήρια βιομηχανία
παραγωγής ψευδαισθήσεων γύρω
άπό παρασκευάσματα πού π ερ ιέ
χουν ως 90% νερό κα ί ε ιδ ικ ά
δήθεν φυσικά συστατικά. Τόσο
ε ιδ ικ ά πού ή ίδ ια "καπουκίνη"
κατά τό dop κάνει γ ιά κανο
ν ικ ά μ αλλιά, κατά τό yves
rocher ε ίν α ι ε ιδ ικ ή γ ιά τά
λιπαρά μαλλιά καί κατά τό
IKLORANE έ ξ α λ ε ίφ ε ι τήν π υ τ ιίρ ιδ α ...
" n m u s s t'

Ρυθμίζει, τρέφει,, άναζωογονε,ΐ, θέτει, έλαττώνει, έπιϊτρέπει, βοηθά, ΕΞΑΠΑΤΑ.

JSS69SE

ζεχ ν ιώ ν τα ι τ έ τ ο ια πράγμα
τα ;
θά περιμένουμε,πάντω ς,καί
τ ί ς τσατσάρες pelobel γ ιά
έναν άκόμα πιό άποτελεσματικό συνδυασυό.

' ^ ολΛΑ ffTAW TA φ ύ μ α τ α Oo ^ einA M ^g e^e
Γ θ ^ Μ Α Σ Α ί Ή 9 MA-H TGV ^ g ^ T )

------------— ^

-------------------- 2^
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Ευθύνες των κ. Καραμανλή και Παπανδρέου

Εκλογή Προέδρου
και ήμιανάπτυκτη
Δημοκρατία
Καραμανλής θεωρείται σύμφωνα μέ τίς π ιό
έγκυρες πληροφορίες καί μέ τά δημοσιεύματα τοϋ
ίδιου τοϋ φιλοκυβερνητικοϋ Τύπου - βέβαιος
υποψήφιος γιά τήν Προεδρία. ’Αλλά ό ίδιος δέν
έχει ως τή στιγμή πού γράφονται οί γραμμές
αυτές - άνακοινώσει τίποτε άλλο, εκτός άπό τό
γενικό «χρησμό», οτι θά πάρει τίς άποφάσεις του
τήν κατάλληλη ώρα, σταθμίζοντας τό συμφέρον
τής χώρας. Τώρα, δημοσιογράφος τοϋ
περιβάλλοντος του καί πρώην υφυπουργός του μάς
«πληροφορεί», μέ περισσή αυταρέσκεια καί
προκλητικότητα άπέναντι στήν Κοινή Γνώμη, οτι ή
κατάλληλη ώρα θά είναι μετά τό Πάσχα καί «μετά
άπό μερικές παρτίδες γκολφ στήν ειδυλλιακή,
πολιτισμένη Κέρκυρα...» («Μεσημβρινή», 29
Μαρτίου), ενώ άλλη φιλοκυβερνητική εφημερίδα
μάς διαβεβαιώνει οτι ό κ. Καραμανλής, άφοϋ
άνακοινώσει τήν υποψηφιότητά του γιά τήν
Προεδρία, θά κάνει γνωστές τίς άποφάσεις του γιά
τό διάδοχό του στήν Πρωθυπουργία καί τήν
άρχηγία τής «Νέας Δημοκρατίας» στήν
κοινοβουλευτική ομάδα τοϋ κόμματός του, πού θά
τίς επικυρώσει χωρίς συζήτηση. («Βραόννή», 26
Μαρτίου).
-

'

-

'Π Ο Λ Υ ΛΙΓΕΣ μέρες άπομένουν ως τήν έναρξη
τής διαδικασίας γιά την εκλογή τοϋ δεύτερου
εκλεγμένου Προέδρου τής μεταδικτατορικής
Δημοκρατίας μας καί όμως επίσημα δέν έχει,
άκόμα άνακοινωθεί ποιοι θά είναι οί υποψήφιοι
πού άνάμεσά τους θά κληθούν, σύμφωνα μέ τό
Σύνταγμα, νά διαλέξουν οί βουλευτές. Ό κ.
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ότι θά άμφισβητήσει
κανένας, οτι άλα αύτά αποτελούν έκδηλώσεις ήμιανάπτυκτης (γιά νά μή χρησι
μοποιήσουμε τό βαρύτερο δρο ύπανάπτυκτης) δημοκρατίας, καθώς καί περι
φρόνησης πρός τή Βουλή, τούς βουλευ
τές, τά κόμματα καί τόν έλληνικό λαό,
πού παρόλο οτι τό Σύνταγμα έχει καθο
ρίσει νά μήν εκλέγει άπευθείας αυτός τόν
’Ανώτατο ’Άρχοντα, δέν μπορεί νά είναι
καί δέν είναι άδιάφορος γιά τήν εκλογή
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, θεσμό
βασικό γιά τή'λειτουργία τού δημοκρα
τικού πολιτεύματος.
ΣΤΙΣ δυτικές δημοκρατίες, πού έχουν
παράδοση μακράς, άν καί όχι άδιατάρακτης, λειτουργίας τού δημοκρατικού καί
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, όπου ό
«άνώτατος αρχών» είναι αιρετός, οί
υποψήφιοι γιά τό άξίωμα τού προέδρου
τής δημοκρατίας είναι γνωστοί άπό μή
νες πρίν, άν όχι καί άπό χρόνια. Στή
Γαλλία, όπου ό πρόεδρος τής δημοκρα
τίας εκλέγεται άπευθείας άπό τό λαό,
άπό τώρα είναι γνωστό ότι πιθανοί ύπο12

ψήφιοι στίς προεδρικές έκλογές τού
1981 θά είναι ό σημερινός πρόεδρος Ζισκάρ Ντ’ Έσταίν, δ Μιττεράν καί δ
Μαρσαί. Στήν ’Ιταλία, όπου ό πρόεδρος
εκλέγεται άπό τή Βουλή καί τή Γερου
σία, οί παρασκηνιακές συνομιλίες άνάμεσα στά δημοκρατικά κόμματα γιά τήν
ύιιοστήριξη κοινού ύποψηφίου συνεχί
ζονται γιά άρκετές βδομάδες στή διάρ
κεια τών έκλογικών «γύρων», άλλά τά
«παρασκήνια» είναι τόσο διαφανή πού
τά παρακολουθεί ό Τύπος καί ή Κοινή
Γνώμη.
ΓΙΑΤΙ σέ μάς κι#.λι.εργεΐται αυτό τό
πνεύμα τού «συνωστισμού», τού αιφνι
διασμού, τού μυστηρίου καί τής άναμονής τών άποφάσεων τού «Μεγάλου ’Αρ
χηγού»; Είναι ή δέν είναι αύτά εκδηλώ
σεις ύπολειτουργίας τού δημοκρατικού
πολιτεύματος καί έλλειψης σεβασμού
πρός τόν, ύποτιθέμενο, κυρίαρχο λαό;
Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, τού οποίου ή
συμβολή στήν άποκατάσταση τού όμαλού δημοκρατικού βίου τό 1974 δέν
μπορεί νά άμφισβητηθεΐ σοβαρά, είναι ό

κύριος ύπεύθυνος γιά τήν ύποβάθμιση
τού ρόλου τού Κοινοβουλίου καί γιά τό
πνεύμα τού αύταρχισμού καί τού πατερ
ναλισμού πού μπόλιασε καί στή μεταδικτατορική δημοκρατία μας. Άλλά είναι
άραγε δ μοναδικός ύπεύθυνος γιά τήν
ύποβάθμιση τού Κοινοβουλίου, γιά τήν
ύπολειτουργία τού πολιτεύματος, γιά τό
πνεύμα συνωμοτισμού καί αιφνιδιασμού
πού έπικρατεϊ στήν πολιτική μας ζωή;
ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ, άπό τίς στήλες αύτές,
έπισημάναμε τίς εύθύνες τού Προέδρου
τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου γιά τίς
συχνές άπουσίες του ή μάλλον γιά τίς
σπάνιες παρουσίες του στίς συνεδριάσεις
τής Βουλής, καθώς καί γιά τή μεγάλη
χρήση πού κάνει τής άποχήζ τού κόμμα
τός του άπό τίς ψηφοφορίες. Αναμφι
σβήτητα είναι δικαίωμα όποιουδήποτε
κόμματος καί δέν ξεφεύγει άπό τά συν
ταγματικά καί δημοκρατικά πλαίσια ή
άποχή άπό τίς ψηφοφορίες. Καί οί τε
λευταίοι πού νομιμοποιούνται νά έπικρίνουν τόν κ. Α. Παπανδρέου γι’ αύτό

είναι ό κ. Καραμανλής καί οί άλλοι πα
λαιοί παράγοντες τής Δεξιάς, πού δέν
μπορούν νά ξεχνούν ότι, ώς στελέχη τού
«'Ελληνικού Συναγερμού»’ τό 1951-52,
έκαμαν κατάχρηση τής άποχής άπό τίς
συζητήσεις τής Βουλής γιά νά φθείρουν
τήν κυβέρνηση τού Κέντρου καί νά όδηγήσουν, μέ τήν άπροκάλυπτη βοήθεια
καί τού Πιουριφόι, στήν άνατροπή της
καί στήν επίσπευση τών εκλογών μέ
πλειοψηφικό. (Δέν πήραν μέρος στήν
ψήφιση τού Συντάγματος στίς τελευταίες
μέρες τού 1951 καί έκαναν πολυήμερη
άποχή άπό τή Βουλή τήν άνοιξη τού
1952, μέ αίτημα τήν άπομάκρυνση τού
τότε υπουργού ’Αμύνης ναυάρχου Σακελλαρίου).
ΑΥΤΑ όμως δέν σημαίνουν ότι ή τα
κτική τών συχνών άποχών σέ βασικά καί
κρίσιμα θέματα άπό τίς συνεδριάσεις ή
τίς ψηφοφορίες στή Βουλή τού κόμματος
τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως δέν εί
ναι έπιζήμια γιά τήν εύθραστη άκόμα
δημοκρατία μας. Εξάλλου, ή τακτική
τών «αιφνιδιασμών τού έχθρού», τής
παραπλάνησης άκόμα καί τών δημοσιο
γράφων γιά νά πετύχει τό «μεγάλο
κόλπο», άν καί άποβλέπει ίσως βασικά
σέ άντιμετώπιση εσωκομματικών δυσκο

λιών, δέν συμβάλλει στήν ένίσχυση τών
κοινοβουλευτικών θεσμών καί τής σοβα
ρότητας τής πολιτικής μας ζωής.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ στήν τακτική πού
άκολούθησε τό ΠΑΣΟΚ κατά τήν συζή
τηση καί ψηφοφορία στή Βουλή γιά τό
μεγάλο θέμα τής ένταξης τής χώρας μας
στήν ΕΟΚ. ’Αλλά καί σήμερα τό ΠΑ
ΣΟΚ άνακοινώνει, ότι δέν θά «συνεργή
σει» στίς διαδικασίες γιά τήν εκλογή τού
Προέδρου, γιατί πιστεύει ότι ή σημερινή
Βουλή δέν άνταποκρίνεται στό λαϊκό αί
σθημα. Δέν καθορίζει όμως καί πάλι τί
στάση άκριβώς θά τηρήσει κατά τήν ψη
φοφορία. (Τό πιό πιθανό είναι ότι οί
βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ θά παραμείνουν
στήν αίθουσα καί θά άρνηθούν νά πά
ρουν μέρος στήν ψηφοφορία, περιοριζόμενοι νά δηλώνουν «παρών»). Εξάλλου,
ό κ. Α. Παπανδρέου, μέ τίς πρόσφατες
δηλώσεις του (εφημερίδες 1ης ’Απρι
λίου) καταγγέλλει άπό τά πρίν ώς δια
βλητή καί τήν τυχόν εκλογή Προέδρου
τής Δημοκρατίας άπό τήν έπόμενη
Βουλή, άν ή σημερινή άποτύχει νά εκλέ
ξει, μέ τό επιχείρημα ότι οί γενικές εκλο
γές άπό τίς όποιες θά βγει, στήν περί
πτωση αύτή, τό νέο κοινοβούλιο, θά πά
ρουν άναπόφευκτα τό χαρακτήρα δημο

ψηφίσματος ύπέρ ή κατά τής προεδρο
ποίησης τού κ. Καραμανλή.
ΑΝ τά κόμματα τής Βουλής, καί κυ
ρίως ή συμπολίτευση καί ή άξιωματική
άντιπολίτευση, θέλουν πραγματικά νά
ένισχυθούν οί δημοκρατικοί θεσμοί καί
νά άποτραπούν οί κίνδυνοι άποσταθεροποιήσεων, πού οί ίδιοι έπισημαίνουν,
καί άν πιστεύουν άληθινά, όπως διακη
ρύσσουν, στήν κρισιμότητα τών διεθνών
εξελίξεων καί στίς πιθανές σοβαρές έπιπτώσεις τους στά Βαλκάνια καί στήν
’Ανατολική Μεσόγειο, οφείλουν νά έγκαταλείψουν τά «επικίνδυνα παιγνίδια»
τής μικροπολιτικής, νά δείξουν περισσό
τερο σεβασμό στό λαό καί στούς ίδιους
τούς οπαδούς τους, μεγαλύτερη σοβαρό
τητα καί υπευθυνότητα καί νά εκδηλώ
σουν άνάμεσά τους ένα έλάχιστο πνεύμα
συνεργασίας πού άπαιτούν οί δύσκολες
διεθνείς καί εσωτερικές συγκυρίες. Ή
'εκλογή ένός Προέδρου τής Δημοκρατίας,
άν είναι πιά δυνατό, πλατιάς άποδοχής
άπό τά δημοκρατικά - κοινοβουλευτικά
κόμματα, θά συντελούσε καί στήν ένί
σχυση τών θεσμών καί στήν τόνωση τής
τόσο άναγκαίας σήμερα έθνικής ένότητας μπροστά στούς διαγραφόμενους κιν
δύνους.
■

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΙΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
• ‘Από τό συγγραφέα Ίπποκράτη Φραγκόπουλο πήραμε
καί, δημοσιεύουμε τό κείμενο πού άκολονθεϊ:
α. Στίς 10 τού Μάη άρχίζει ή
διαδικασία, πού προβλέπει τό
Σύνταγμα, γιά τήν έκλογή τού νέου
Προέδρου τή; Δημοκρατία; στά
έπόμενα πέντε χρόνια. Καί στις 11
τού ’Ιουνίου λήγει ή πεντάχρονη
προθεσμία, πού έχει τεθεί άπό τό Ιδιο
Σύνταγμα, σάν δριο πού δέν
έπιτρεπόταν νά γίνει άναθεώρησή του
- έννοεΐται κατά τί; μή θεμελιώδει;
διατάξει; του, οί όποϊε; δέν
άναθεωρούνται ποτέ,
6, Μελετώντα; τό Σύνταγμα τή;
Χώρα; μα; εύθύ; ώ ; ψηφίσθηκε1 δηλώσαμεν, ότι:
Τό μέν Πολίτευμά μα; είναι ένα
Mixtum Compositum, έφόσον, ένώ
έμφαντικά τονίζεται·στό άρθρο 26 τού
Συντάγματο;, ή διάκριση τών έξουσιών καί προσδιορίζεται, στό άρθρο
110, δτι αύτή ή διάταξη είναι θεμε
λιώδη;, ό Πρόεδρο; τή; Δημοκρατία;
πού τό Σύνταγμα θέλει «Ρυθμιστήν
τού Πολιτεύματο;» (άρθρο 30 παρ. 1),
άρχηγόν δέ τή; Εκτελεστική; ’Εξου
σία; (άρθρον 26 παρ. 2), τόν έπιβάλλει μέ τήν παράγραφο ·1 τού Ιδιου αύτού άρθρου 26 σάν παράγοντα τή;
Νομοθετική; ’Εξουσία;, τό δέ Σύντα
γμα τή; 9 ’Ιουνίου 1975 άντανακλά τό
ύπόβαθρο
τή;
κοινοβουλευτική;
πλειοψηφία;, ή όποια τό σύνταξε καί
τό ψήφισε καί έξυπηρειεϊ τά συμφέ
ροντα δρισμένων τάξεων τή; σύγχρο
νη; έλληνική; κοινωνία;.
Γι’ αύτό καί μέ άρθρογραφία μα;2
καί μέ τό βιβλίο μα;, έπιδιώκουμε νά
κινηθεί ή διαδικασία γιά τήν άναθεώ
ρησή του, μιά καί είναι γενικά παρα
δεκτό, ότι πολλέ; ίου διατάξει; πά
σχουν καί στήν ουσίαν του; καί στή

νομοτεχνική του; διασκευή.
Θά έπιχειρήσουμε λοιπόν ν’ άναλύσουμε δσο τό δυνατό πιό κατανοητά,
τό θεσμό τού Προέδρου τή; Δημοκρα
τία;, τί; άρμοδιότητε; καί τά καθήκοντά του, δπω ; αύτά διαγράφονται
άπό τό Σύνταγμά μα;, έπιφυλασσόμενοι μιάν άλλη φορά νά μιλήσουμε τή
γλώσσα τή; κριτική; μέ τήν άναθεώρηση πού έπιδιώκουμε.
α. Ή μορφή τού Πολιτεύματο; τή;
Χώρα; μα; είναι «Προεδρευομένη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία» (άρ
θρο 1 παρ. 1). Ό Πρόεδρο; τή; Δη
μοκρατία; έκλέγεται άπό τή Βουλή μέ
μυστική ψηφοφορία γιά μιά πενταε
τία. Ή Βουλή συνεδριάζει σέ είδική
συνεδρίαση γι’ αύτό τό σκοπό, ένα
τουλάχιστο μήνα πρίν λήξει ή θητεία
τού «έν ένεργεία» Προέδρου (άρθρο
32 παρ. 1). Γιά νά έκλεγεί ένα; Πρόε
δρο; πρέπει νά συγκεντρώσει κατά
τήν πρώτη ψηφοφορία πλειοψηφία
2/3 τών βουλευτών. Ά ν αύτό δέν έπιτευχθεί έπακολουθεί δεύτερη, μετά
πέντε μέρε;, στήν όποία άπαιτείται ή
ίδια πάλι πλειοψηφία. Ά ν καί σ’ αύτή
δέν έπιτευχθεϊ τέτοιο άποτέλεσμα,
έπακολουθεί, μετά πέντε πάλι μέρε;,
άλλη ψηφοφορία, όπότε Πρόεδρο; έκλέγεται έκεϊνο; πού συγκέντρωσε τά
3/5 τού δλου άριθμού τών βουλευτών.
Ά ν δέν γίνει αύτό τότε μέσα σέ δέκα
μέρε; διαλύεται ή Βουλή καί διεξά
γονται έκλογέ; γιά νέα Βουλή. Σ’ αυ
τήν Πρόεδρο; έκλέγεται δποιο; συγ
κεντρώσει τά 3/5 τού δλου άριθμού
τών βουλευτών στήν πρώτη ψηφοφο
ρία. Ά ν αύτό δέν έπιτευχθεϊ τότε στή
δεύτερη, πού γίνεται μετά πέντε μέρε;
άπό τήν πρώτη, χρειάζεται άπόλυτη

πλειοψηφία τού δλου άριθμού τών
Βουλευτών. Ά ν ούτε καί τότε πρα
γματοποιηθεί αύτό στήν τρίτη ψηφο
φορία ή έκλογή γίνεται άνάμεσα στού;
δυό πλειοψηφούντε;. Πρόεδρο; δέ έκλέγεται δποιο; πλειοψήφισε σχετικά
(άρθρο 32 παρ. 2,3,4.).
6. ΟΙ άρμοδιότητε; πού τό Σύντα
γμα τή; 9 Ιουνίου παρέχει στόν
Πρόεδρο τή; Δημοκρατία; είναι εύρύτατε;, Καί είναι αύτέ; πού μά; όδήγησαν νά τονίσουμε3 δτι, άν καί τό Πο
λίτευμά μα; είναι ή Φιλελεύθερη Κοι
νοβουλευτική Δημοκρατία μέ κάποια
στοιχεία Κοινωνικού Κράτου;4, παρά
ταΰτα είναι έμφανή; ή νόθευσή του.
γ. Ό Πρόεδρο; τή; Δημοκρατία;
κυρώνει τού; νόμου; (άρθρο 42 παρ.
1) , άναπέμπει αύτού; στή Βουλ)^ (άρ
θρο 42 παρ. 2), έχει δηλαδή τό καλού
μενο άνμβλητικό veto -τήν άρνήσικυρία -, έκδίδει πράξει; νομοθετικού
περιεχομένου
μέ
πρόταση
τού
Υπουργικού Συμβουλίου, ύπό τήν
μελλοντικήν έγκριση τή; Βουλή; (άρ
θρο 44 παρ. 1), παύει τήν Κυβέρνηση,
άφοΰ άκούσει τή γνώμη τού Συμβου
λίου τή ; Δημοκρατία; (άρθρο 38 παρ.
2) , συγκαλεί τή Βουλή σέ σύνοδο
(άρθ. 40 παρ. 1), άναστέλλει τί; έργασίε; τή; βουλευτική; συνόδου άναβάλλοντα; ή διακόπτοντα; τήν έναρξή
τη; (άρθ. 40 παρ. 2) έστω κι άν δέν
έπιτρέπεται αύτό νά γίνει παρά μόνο
ώ ; 30 μέρε; (άρθ. 40 παρ. 3), διαλύει
τή Βουλή μετά τή γνώμη τού Συμβου
λίου Δημοκρατία;, άν διαπιστώσει δτι
αύτή βρίσκεται σέ δυσαρμονία μέ τό
λαϊκό αίσθημα (άρθ. 41 παρ. 1) ή μέ
πρόταση τή; Κυβέρνηση; πού πήρε
ψήφο έμπιστοσύνη; γιά άνανέωση τή;
λαϊκή; έντολή;, άν πρόκειται ν’ άντιμετωπισθεί έθνικό θέμα πού έχει έξαι-

ρετική σημασία (άρθ. 41 παρ. 2), έκδίδει τά άναγκαία διατάγματα γιά έκτέλεση τών νόμων, χωρί;, βέβαια, νά
μπορεί νά άναστείλει τήν έφαρμογή
του; ή νά έξαιρέσει κανένα άπό αύτά
(άρθ. 43 παρ. 1), έκδίδει μέ πρόταση
τού άρμόδιου Υπουργού κανονιστικά
διατάγματα (άρθρα 43 παρ. 2), όργανωτικά (άρθ. 43 παρ. 3), προκηρύσσει
δημοψήφισμα γιά κρίσιμα έθνικά θέ
ματα (άρθ. 44 παρ. 2), άπευθύνει
διαγγέλματα μέσον τή; Έφημερίδο;
τή; Κυβερνήσεω; (άρθ. 44 παρ. 3)
διορίζει τού; δημόσιου; ύπάλληλου;
(άρθ. 46 παρ. 1), μετατρέπει ή μετριά
ζει τί; ποινέ; μέ πρόταση τού Υ πουρ
γικού Συμβουλίου καί γνώμη συμβου
λίου πού συγκροτείται κατά πλειοψη
φία άπό δικαστέ; (άρθ. 47 παρ. 1),
άπονέμει άμνηστία μέ πρόταση τού
'Υπουργικού Συμβουλίου σέ πολιτικά
έγκλήματα (άρθ. 47 παρ. 2), κηρύσσει
τή Χώρα σέ κατάσταση πολιορκία; σέ
περίπτωση πολέμου ή έπιστράτευση;
έξαιτία; έξωτερικών κινδύνων, μέ
διάταγμα πού προσυπογράφεται άπό
τό Υπουργικό Συμβούλιο καί σέ σο
βαρή διαταραχή ή έκδηλη άπειλή
κατά τή; δημόσια; τάξη; καί τή;
άσφάλεια; τού Κρότου;, μέ διάταγμα
πού προσυπογράφει ό Πρωθυπουργό;
(άρθ. 48 παρ. 1), παίρνει σέ τέτοιε;
περιπτώσει; τά άναγκαία μέτρα νομο
θετική; ή διοικητική; φύση; (άρθ. 48
παρ. 2). Καί ένώ γιά δλε; του τί; πράξει; χρειάζεται ή προσυπογραφή .τού
άρμόδιου ύπουργού, γιά τόν διορι
σμό τού Πρωθυπουργού, τή σύγ
κληση ύπό τήν προεδρία του τού
'Υπουργικού Συμβουλίου, τή σύγ
κληση τού Συμβουλίου τή; Δημοκρα
τία;, τήν άναπομπή νόμου, τί; άρμο
διότητε; τών άρθρων 32 παρ. 4, 37
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η εθνική μειοδοσία
« Ό τ α ν σ β ή ν ετα ι ή Ιστο ρία ένό ς λα ό ν, σ η μ α ίν ει π ώ ς α υ το ί
π ο ύ τό ν κ υ β ερ ν ο ύ ν φ ο β ο ύ ντα ι κ α ί τό Λ α ό κ α ί τή ν Ισ το ρ ία »

Ή δεξιά στη χώρα μας προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά
εξαλείψει άπό τήν μνήμη τού έθνους τήν άντίσταση κατά τής
φασιστικής κατοχής καί νά εξοντώσει τούς δημιουργούς καί
εμπνευστές της, σάν πολιτικά κινήματα, άλλά καί σάν
πρόσωπα.
'Υποκατέστησε συστηματικά τήν πραγματικότητα μέ τήν
πλαστογράφησή της. Έπιβράβευσε δσους τήν υπονόμευσαν μέ
τή φυγή, όσους τήν υπονόμευσαν μέ τήν αδιαφορία κι άκόμα κι
όσους τήν πρόδωσαν άνοιχτά όσους, δηλαδή, συνεργάστηκαν
μέ τόν εχθρό.
Ήταν αφόρητο στή Δεξιά καί σωστά, νά κατακυρωθεί ό
απελευθερωτικός άγώνας στούς πραγματικούς δημιουργούς
του. Ή εθνικιστική της υπεροψία καταρρακώνεται άν άποδειχθεί ότι έπαιξε τό ρόλο τού άπόντος ή τού ούραγοϋ καί ότι τό
προβάδισμα ανήκει στούς κοινωνικούς ή πολιτικούς άντιπάλους.
Μετά όμως τριάντα χρόνια διωγμούς, ή αναγνώριση τής
’Αντίστασης αρχίζει νά βρίσκει υπερασπιστές καί στή σημερινή
πολιτική εκπροσώπηση τής Δεξιάς, τή Νέα Δημοκρατία. Είναι
χαρακτηριστικό τό παρακάτω άπόσπασμα άπό σχόλιο τής κας
Ε. Βλάχου (Καθημερινή, 13/4/80).
Σάν κ ι εμάς, άκόμη σήμερα.
Πού έχουμε κατορθώσει τό άκατόρθωτο. Σχεδόν νά σβή
σουμε τό πνεύμα τής άντιστάσεως, πού μέ χ ίλιες διαφ ορετι
κές μορφές φυσούσε επάνω στή χώρα. Πού έκανε τήν πεινασμένη, παγωμένη, έρημη 12
Α θήνα νά μη χαμογελάσει ποτέ
4
3
αέ έναν εχθρό, πού κράτησε τήν συνοδοιπορεία της εις τό
ελάχιστο σημείο, κρυμμένη στόν κύκλο των μαυραγοριτών.
’Εμείς άπολαμβάνουμε μέ μαζοχισμό νά περιγράφουμε τίς
προδοσίες. ’Αληθινές ή φανταστικές. Γ ιά νά προβάλλουμε
τήν μ ιά παράταξη, νά συκοφαντούμε τήν άλλη. Μ έ αποτέ
λεσμα νά καταστρέφουμε, ιδίω ς γιά τούς ξένους, ολόκληρη
τήν εικόνα τής τότε μαχόμενης '.Ελλάδας.
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Βρέθηκαν καί βουλευτές γιά νά προτείνουν τή χορήγηση
συντάξεων στούς ανάπηρους τής Εθνικής ’Αντίστασης.
Είναι προφανές ότι αυτές οί τάσεις — πού βέβαια έχουν
άνενδοίαστα συνεργήσει ως καί στόν ένταφιασμό τής ’Αντί
στασης - θεωρούν πιά εφικτή τήν ενσωμάτωσή της σέ μιά εκ
συγχρονισμένη εκδοχή τής κυρίαρχης ιδεολογίας.
Αυτοί όμως οί «νεωτεριστές» συναντούν ισχυρές άντιδράσεις
άπό όσους έξαρτούν τήν πολιτική τους ύπαρξη άπό τήν μισαλ
λοδοξία καί τήν άναμάσηση τών άπωθημένων τού εμφύλιου
πόλεμου. Καί μέχρι σήμερα αυτοί έπικρατούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
παρ. 3, 41 παρ. 1 χαί 4 καί 44 παρ.
2-3, ώς καί γιά τό διορισμό τού
προσωπικού τών υπηρεσιών του τέ
τοια δέν άπαιτεϊται.
δ. Τό Σύνταγμα, κάνοντας τόν
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας παράγοντα
νομοθετικής έξουσίας, όδηγεϊ κατευ
θείαν σέ άρρυθμία τό Πολίτευμα, ει
δικά άν ό Πρόεδρος θέλει νά άσκήσει
πλήρως τίς άρμοδιότητές του. Έ τσι
μπορεί νά έμφιλοχωρήσει συνταγμα
τική κρίση στήν περίπτωση πού ύπάρχει διάσταση άνάμεσα στήν πλειοψηφία πού έξέλεξε τόν Πρόεδρο καί
έκείνην πού στηρίζει τήν Κυβέρνηση.
ΕΙΝΑΙ, βέβαια, γεγονός, δτι όρισμένα Συντάγματα κρατών, πού έχουν
άνώτατσν άρχοντα κληρονομικόν κά
νουν αυτό νομοθετικόν παράγοντα —
όπως τό Βελγικό (άρθ. 26-27), τό ’Ολ
λανδικό (άρθ. 119), τό Δανέζικο (άρθ.
3)5. ’Αλλά στά Συντάγματα τών χω
ρών πού έχουν αιρετόν άνώτατσν άρ
χοντα, αύτός δέν είναι —καί δέν έπιτρέπεται νά είναι —παράγοντας νομο
θετικής έξουσίας. ’Αλλιώς δέν ύπάρχει διάκριση τών ’Εξουσιών. Τό Σύν
ταγμα τής Γαλλίας, πού - δπως φαίνε
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ται - κατά κάποιον τρόπο πάρθηκε σέ
πολλά του σημεία σάν πρότυπο γιά τό
δικό μας, παρέχει μέν δικαίωμα άρνησικυρίας στόν Πρόεδρο τής Δημοκρα
τίας (άρθ. 10 παρ. 2), θεσπίζει δμως
ότι ή νομοθετική πρωτοβουλία άνήκει
στόν Πρωθυπουργό καί τά μέλη τού
Κοινοβουλίου (άρθ. 39). Στή Γαλλία ό
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έκδίδει τό
νόμο. Δέν τόν κυρώνει. Μπορεί, βέ
βαια, νά ύποβάλει σέ δημοψήφισμα
κάθε νομοσχέδιο σχετικό μέ τήν όργάνωση τών δημοσίων ύπηρεσιών, τήν
έγκριση συμφωνίας, τήν έπικύρωση
συνθήκης, άλλά αύτό δέν είναι άρμοδιάτητα νομοθετικής ύφής - δπως ή
κύρωση ένός νόμου. Στή Γαλλία άναγνωρίζεται τό κυρωτικό δημοψήφισμα
(άρθ. 11), ένώ στή χώρα μας δέν
υπάρχει τέτοιο.
ε. Τό Σύνταγμα, παρέχοντας στόν
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν άρμοδιότητα νά παύσει τήν κυβέρνηση,
άφού άκούσει τή γνώμη τού Συμβου
λίου τής Δημοκρατίας, δίνει σ’ αύτόν
ύπερβολική έξουσία. ’Ακόμα καί δταν
«διαπιστώνει» δτι ή Κυβέρνηση βρί
σκεται σέ δυσαρμονία μέ τό λαϊκό αί

σθημα καί τότε ή έξουσία του είναι
μεγάλη. Βέβαια, σά ρυθμιστής τού πο
λιτεύματος οφείλει νά φροντίζει νά
λειτουργεί κατά τόν καλύτερο τρόπο.
’Αλλά ένας Πρόεδρος πού τυχόν θά
είναι έκφραστής άλλης διαμορφωμέ
νης θέλησης άπό αύτήν πού πήγασε
άπό μεταγενέστερες άπό τήν έκλογήν
του βουλευτικές έκλογές είναι ένδεχόμενο, μέ τήν έξαιρετική αύτή έξουσία
πού τού δίνεται νά παύσει τήν Κυβέρ
νηση ή νά διαλύσει τή Βουλή, νά όδηγήσει σέ συνταγματική κρίση, καί κλυδωνισμό τού πολιτεύματος.
στ. Στή δημοκρατία τής διάκρισης
τών έξουσιών ή εύρυθμία θεωρείται
δτι πετυχαίνεται μέ τή σαφή λειτουρ
γία
αυτών.
Ή
δέ
ευνομία
έξασφαλίζεται μέ τίς προληπτικές καί
κατασταλτικές, μέ τίς νομικές καί κοι
νωνικές έγγυήσεις, πού καθορίζει ό
γραφτός θεμελιώδης νόμος. Ά π ό τήν
άποψη αύτή τό Σύνταγμά μας μέ τίς
διατάξεις ταυ γιά τήν εύθύνη τών
πράξεων τού Προέδρου τής Δημοκρα
τίας θωρακίζει τό Πολίτευμα. Α σφα
λώς. Στήν Δημοκρατία υπάρχουν πάν
τοτε έσωτερικές άντινομίες. Ά λλά ή

ίδια ή φύση της είναι τέτοια πού μπο
ρεί, συνειδητοποιούμενη, νά πετύχει
τίς μεταβολές πού έπιβάλλονται στήν
κατάλληλη στιγμή. Έτσι, στήν άναθεώρηση τού Συντάγματος οί έξουσίες
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας πρέ
πει νά όρισθούν τέτοιες πού θά τόν
κάνουν άληθινό «Ρυθμιστήν τού Πο
λιτεύματος».
1. ΙΠΠ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Ή
Μελέτη τον Νέου Συντάγματος»,
'Αθήνα. ΟΛΚΟΣ 1976. Δ ές επίσης
τον Ιδιον: «Φύση τον Πολιτεύματος»,
'Αθήνα. Άντ. Σάκκονλας 1979.
2. ΙΠΠ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Ή
’Αναθεώρηση
τον Συντάγματος».
«Πολιτικό Κριτήριο» Τεύχη 24, 27,
30.
3. Ή «Μελέτη τον Νέον Σνντάγματος» καί «Φύση τον Πολιτεύματος».
4. Αυτά βρίσκονται στό Β'Μέρος
τον Συντάγματος πού τιτλοφορείται:
« ’Ατομικά καί Κοινωνικά Δικαιώ
ματα», άρθρα 4-25, ειδικότερα τά άρ
θρα 16,18,21,22,23,24,25).
5. Τέτοιο ήταν καί τό δικό μας τής
Βασιλείας.
■
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Μιά άπό τις άφθονες εμετικές εγκυκλίους πού έστελνε ή Διοίκηση τής ΕΓΣΑΘΠΕ στά μέλη της υμνώντας τούς δικτάτορες. Τά ίδια πρόσωπα βρίσκονται
πάλι επικεφαλής των άναπήρων πολέμου.

Κατά τήν πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τήν συνταξιοδότηση των «Άναπήρων καί θυμάτων Πολέμου» άποκαλύφθηκαν σκανδαλώδεις πτυχές τής νομοθεσίας καί τής κυβερνητικής
πολιτικής - πού συνεχίζει τήν παλιά καλή παράδοση τής Δε
ξιάς - μέ βάση τίς όποιες επιχορηγούνται άπό τό χρήμα τού
Ελληνικού Δημοσίου συνεργάτες τών Γερμανών, υμνητές τής
Δικτατορίας καί συνωμότες τού Κυπριακού πραξικοπήματος.
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Τό Ελληνικό Κράτος άπονέμει πολεμικές συντάξεις σέ όσους πολέμησαν στό
πλευρό των Γερμανών τούς.άγωνιστές τού ΕΛΑΣ.

σπάθησε έπιμελώς νά άποκρύψει ό υφυπουργός κ. Άβραμίδης
άπό τή Βουλή, ίσχυριζόμενος ότι ή οικονομική άποζημίωση
πού έχει χορηγηθεί, άφορά μόνο τά θύματα τής τουρκικής εισ
βολής.

Ό προϊστάμενός του όμως έχει φροντίσει άπό πολύ νωρίς μέ
τήν διυπουργική άπόφαση ύπ’ άρ. Φ. 841/229929 τής 31 Δε
κεμβρίου 1974 νά καθοριστούν σάν δικαιούχοι άποζημιώσεως
• Οί έμφυλιοπολεμικές καί μετέπειτα κυβερνήσεις τής Δε «οί ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί Όπλίται τών ’Ενόπλων
ξιάς άναγνώρισαν στόν δοσιλογισμό «εθνικές ύπηρεσίες» καί Δυνάμεων οί έκτελούντες οίανδήποτε υπηρεσίαν έν Κύ
άπένειμαν πολεμικές συντάξεις καί σέ όσους συμμετείχαν σέ προ)...». Ή ίδια άπόφαση ορίζει ότι ισχύει άπό 1ης ’Ιουλίου
«... μάχην μεταξύ Γερμανών καί Ταγμάτων ’Ασφαλείας άφε-* 1974, ώστε νά συμπεριλαμβάνει,άδιακρίτως καί όσους έλαβαν
νός καί ανταρτών τού ΕΛΑΣ άφετέρου...», ενώ ταυτόχρονα μέρος στό προδοτικό πραξικόπημα τής 15ης ’Ιουλίου.
άρνούνται, βέβαια, τήν έθνική άντίσταση κατά τών Γερμανών
Οί άποκαλύψεις αυτές συνιστούν πελώριο ήθικό καί πολι
σ’ όσους τά ’ίδια τους τά γραπτά αναγκάζονται νά άναγνωρίτικό θέμα, καθώς δείχνουν πώς ή Ελληνική Πολιτεία όχι μόνο
ζουν.
δέν τιμά όσους υπερασπίστηκαν τήν έθνική άνεξαρτησία καί τή
• Κάθε χρόνο διανέμεται ενα ποσόν περί τά 60 δισεκατομ δημοκρατία, άλλά άντίθετα άμείβει πλουσιοπάροχα τούς άπομύρια δραχμές γιά συντάξεις άναπήρων, άπό τά όποια τό 1% δεδειγμένους εχθρούς της.
(δηλ. 60 εκατομμύρια) κατακρατείται υπέρ τής Διοίκησης τής
Καί αυτό διαιωνίζοντας μιά παλιά της παράδοση...
g
«Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας ’Αναπήρων καί θυμάτων
πολέμου Ελλάδος». Ή διοίκηση, άποτελειται άπό τά ίδια
εκείνα πρόσωπα (I. Πιζάνης, I. Καλοφωλιάς,κλπ), πού κατά
τήν έπταετία ύμνοΰσαν μέ δουλικότητα τούς δικτάτορες καί
καθύβριζαν μέ τή γνωστή έμετικότητα τόν κοινοβουλευτισμό
καί τή δημοκρατία, όπως άπόδειξαν τά σχετικά έγγραφα πού
κατάθεσε ή άντιπολίτευση.

Κάθε Κυριακή

Τά άτομα αυτά άποτελούν πρόκληση καί γιά όσους πραγμα
τικά έλαβαν μέρος σέ εθνικούς πολέμους καί γιά τόν Ελληνικό
Δαό πού τούς πληρώνει· φαίνεται, όμως, ότι «καλά κρατούν»,
άφού άποτελούν τούς εκλεκτούς τού υπουργού κ. Ε. ’Αβέρωφ,
πρόθυμου πάντα προστάτη τής κίβδηλης «έθνικοφροσύνης».
• Ό κ. Άβέρωφ παράλληλα έχει έπιδείξει κάθε στοργή γιά
τούς Έλληνες πραξικοπηματίες, τής Κύπρου, κάτι πού προ

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ...

’Αποσαφηνίζονται οι τάσεις
ΣΤΗ «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Του Χρήστου Κυριαζή

χ

Δέν θά ήταν ύπερβολή άν διατυπώναμε τήν άποψη άτι τό Ζ'Περιφερειακό Συνέδριο (Μακεδονίας) τής
«Νέας Δημοκρατίας» άποτέλεσε προνομιακό πεδίο μορφοποίησης καί πολιτικής συμπύκνωσης των άντιθέ
σεων καί άνακατατάξεων πού έδώ καί δύο, περίπου, χρόνια συντελοϋνται στό κόμμα τής εύρείας συντηρη
τικής παράταξης καί στόν κυβερνητικό μηχανισμό. Επιπρόσθετα ύπάρχουν πολλοί παράγοντες πού πρόσδωσαν ξεχωριστή πολιτική σημασία στις ομιλίες των ήγετικών στελεχών τής κυβέρνησης καί στις παρεμβά
σεις τών βουλευτών, πολιτευτών καί τών ύπόλοιπων άπ' τούς 1100 συνέδρους.

ΣΑΝ ΤΕΤΟΙΟΥΣ μπορούμε νά έπισημάνουμε:
• Τήν κρισιμότητα τής πολιτικής συγκυρίας, όπως αύτή έξειδικεύεται μέ τήν έπικείμενη έκλογή τού Προέδρου τής Δημοκρα
τίας, τήν ένδεχόμενη έπίσπευση τών έκλογών, τήν πανθομολογούμενη συρρίκνωση τών πολιτικών καί κοινωνικών έρεισμάτων
τής «Νέας Δημοκρατίας», τήν άποφασιστική καμπή στήν έπίλυση
τών άνοιχτών προβλημάτων τής έξωτερικής πολιτικής, κλπ.
• Τό γεγονός ότι, μετά άπό έξι προσυνέδρια, έκεϊνο τής Μακε
δονίας άποτέλεσε τό άποκορύφωμα τού έγχειρήματος τής Δεξιάς
νά όργανωθεί σέ «σύγχρονο δημοκρατικό κόμμα». "Ετσι, σάν υπό
θεση γιά μιά σφαιρικότερη άνάλυση, θά λέγαμε ότι αυτό τό
προσυνέδριο πρέπει νά τό δούμε σέ συνάρτηση μέ τήν πρακτική
πού έχει καθιερωθεί στά Προσυνέδρια πού προηγήθηκαν. Αύτός ό
τρόπος προσέγγισης θά μάς έδινε τή δυνατότητα νά διαπιστώ
σουμε κατά πόσο καί πώς έχουν θεσμοποιηθεί οί διαδικασίες καί
τά πεδία συγκρότησης ένός ιδιόμορφου κομματικού μηχανισμού
καί άρθρωσης μιας ιδεολογίας άντιφατικής ή καί άδιασαφήνιστης
στά συστατικά της στοιχεία.
• Τέλος, ή ξεχωριστή πολιτική παράδοση καί κοινωνικοπολιτική
βαρύτητα τής Μακεδονίας, δημιουργούσαν κάποιες προϋποθέσεις
γιά νά άποκτήσει τό Ζ' Προσυνέδριο έναν «έθνικό» χαρακτήρα·
αύτό ύποδηλώνεται τόσο άπ’ τήν ήγετική έμφάνιση όλων τών
ύποψήφιων διαδόχων τού κ. Καραμανλή (πράγμα πού δέν είχε γί
νει στά άλλα Προσυνέδρια), όσο καί άπ’ τήν προσπάθεια πού έγινε
-άπό βουλευτές άλλά καί, κυρίως, άπό όρισμένους ύποψήφιους
στή διαδοχή - γιά τήν «κατάπτωση» τού άκροατηρίου (πού δέν
ήταν μόνο σύνεδροι..*).

παρά νά είναι πολιτικές, δηλαδή νά έδράζονται στό πλέγμα τών
πολιτικοϊδεολογικών σχέσεων τού κόμματος τής έξουσίας καί στήν
κρατική μηχανή. Κι αύτό γιατί, μετά τή μεταπολίτευση, ή τάση
πρός τή θεσμοποίηση τών κανόνων λειτουργίας τών πολιτικών δυ
νάμεων, έπιφέρει άλλαγές στόν τύπο καί τή συγκρότηση τών άλ
λοτε προσωποπαγών δικτύων έπιρροής σ’ όλα τά έπίπεδα τής πο
λιτικής πρακτικής. "Ετσι, τό άν Πρωθυπουργός γίνει ό κ. Άβέρωφ ή
ό κ. Ράλλης αύτό είναι μιά πολιτική έπιλογή κι όχι κάποια άπόφαση
τού ένός άνδρός (όπως παρουσιάζεται) πού λαμβάνεται, χωρίς νά
συνυπολογιστούν όλοι οί έπιμέρους πολιτικοκοινωνικοί παράγον
τες καί σχέσεις πού άποτελοϋν τό ύπόβαθρο αύτής τής έπιλογής.
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν προσωποποιημένη παρουσίαση τού άνταγωνισμοϋ τών «δελφίνων», ή γιά τήν άνάλυση τών «όμαδοποιήσεων» κλπ.
Η «ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» τής συντηρητικής παράταξης καί ή φιλο
δοξία της νά λειτουργήσει σάν πεδίο σύμπτωσης όλων τών πολιτι
κών δυνάμεων τού άστικοϋ χώρου, θά πρέπει νά τοποθετηθούν
μέσα σ’ αύτή τήν πορεία πρός τή θεσμοποίηση τής πολιτικής στήν
μεταδικτατορική Ελλάδα. Ή Ν.Δ. σάν κόμμα πού νέμεται τήν
έξουσία καί σάν μηχανισμός παραγωγής στελεχών πού έπανδρώνουν τούς πάσης φύσεως θεσμούς, είναι κατ’ έξοχήν δέκτης καί
δημιουργός ταυτόχρονα τής νέας αύτής θεσμικής τάξης. "Ας
δούμε λοιπόν πώς έκφράστηκε ή πολιτική συγκυρία καί ή κομμα
τική πραγματικότητα τής Ν.Δ. στό Περιφερειακό Συνέδριο τής
Μακεδονίας.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ άποτελούνϊσως καί μιά βάση γιά νά καθορίσουμε
τό π ο λ ι τ ι κ ό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τού Προσυνεδρίου. Ή «μάχη
διαδοχής», οί «παρασκηνιακές παρεμβάσεις», κλπ. άποτελοϋν βέ
βαια μιά πρώτη ύλη (έπιλεγμένη, βέβαια, στή βάση κάποιων ιδεο
λογικών δοξασιών) πού δέν μπορεί όμως νά παράγει κάποια πολι
τική έκτίμηση παρά μόνο στό βαθμό πού προβάλλεται καί συναρτάται μέ τό συσχετισμό δυνάμεων στό κόμμα καί τήν κυβέρνηση
τής Ν.Δ. καί, σ’ ένα δεύτερο έπίπεδο, μέ τήν άναγωγή αύτού τού
σχηματισμού στά πολιτικά, κοινωνικά καί ιδεολογικά ύποστηρίγματά του. Π.χ. τό πολιτικό άντικείμενο τού Ζ' Προσυνεδρίου μπο
ρεί νά ήταν ή άναμέτρηση καί ή πολιτική άποκρυστάλλωση τών τά
σεων πού άποτελοϋν άπ’ τήν άρχή ήδη, συστατικά στοιχεία τού
χαρακτήρα τού κόμματος: αύτές οί άντιθέσεις όμως δέν μπορεί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ τό αντικείμενο τού Συνεδρίου ήταν ή προσπάθεια
άναζήτησης κοινών σημείων στήν ιδεολογική ταυτότητα τού κόμ
ματος καί ή διακήρυξη μιας πολιτικής γιά τίς έπικείμενες έκλογές,
ειδικότερα, ή έμπέδωση μιας κοινής κατά τό δυνατόν στάσης άπέναντι στήν άπειλητική άνοδο τού ΠΑΣΟΚ. Καί νομίζουμε ότι μέσα
σ’ αύτό τό πλαίσιο λειτούργησαν καί οί άντιθέσεις μεταξύ τών
διαφόρων μερίδων τού κόμματος. Αύτό δέν σημαίνει ότι ύποβαθμίζεται ή σημασία τών άντιθέσεων καί ό ρόλος πού αυτές παίζουν
γιά τό πολιτικό μέλλον τής συντηρητικής παράταξης ή γιά τή δια
χείριση τής κυβερνητικής πολιτικής. ’Αντίθετα, όσο πιό έντονος
γίνεται ό πολιτικός άνταγωνισμός μεταξύ ’Αντιπολίτευσης καί Κυ
βέρνησης, τόσο περισσότερη πολιτική βαρύτητα άποκτούν καί οί
έσωκομματικές άντιθέσεις, τόσο πιό κρίσιμη πολιτικά γίνεται ή τε
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Η αναμέτρηση...

λική έκβαση τοϋ άνταγωνισμοϋ μεταξύ των τάαεων καί των άντίστοιχων, χονδρικά, μερίδων τους...
ΚΑΤΩ άπ’ αύτό τό πρίσμα, ή άρχηγική έμφάνιση των έπικρατέστερων ϋποψήφιων γιά τήν πρωθυπουργία, μπορεί νά έρμηνευτεί
καί σάν προσπάθεια τους νά πειστεί τό άκροατήριο τοϋ Συνεδρίου
δτι ό καθένας τους διαθέτει άρκετά έχέγγυα γιά μιά δυναμική
άντιμετώπιση τής δύσκολης έκλογικής άναμέτρησης.
ΑΣΧΕΤΑ δμως άπ’ τή διαφορετική πολιτική άντίληψη, τίς άνταγωνιστικές προσδοκίες καί διεκδικήσεις πού μπορούν νά ’χουν οί
ύποψήφιοι Πρωθυπουργοί, αύτή ή δυναμική άντιμετώπιση είναι
στοιχείο πού, στή 6άση μιάς ταξικής ιδεολογίας, συνενώνει ή κη
ρύσσει τήν έκεχειρία μεταξύ τών διαφόρων άντίπαλων μερίδων.
Στοιχείο άναγκαϊο άφού:
α) ή πειθαρχία στό κόμμα δέν είναι κάποια άρχή πού έχει κατα
στεί συνείδηση στά μέλη καί τά στελέχη του, καί
6) στήν έπικείμενη προεδρική έκλογήι, είναι ζωτική έστω καί ή
ψήφος ένός μονάχα βουλευτή τής Ν.Δ.
ΜΕΣΑ σ’ αύτά τά πλαίσια, βέβαια, είναι «φυσικό... (νά)... υπάρ
χουν σ’ ένα δημοκρατικό κόμμα διαφορετικές τάσεις καί διαφορε
τικές άπόψεις σέ όρισμένα θέματα», όπως είπε δ κ. Ράλλης στήν
όμιλία του. Αύτή ή διασταύρωση, βέβαια, δέν έχει καμιά σχέση μέ
τή διακήρυξη τοϋ κ. Άβέρωφ δτι «τό. κόμμα είναι όδιάσπαστο...
έστω κι όν όρισμένοι δίνουν λαβή γιά νά σκεφτούμε τά άντίθετα».
Είναι ένα άπ’ τά θέματα στά όποια έκφράζεται ή άντίθεση τών
άντιμαχόμενων μερίδων. Καί όπωσδήποτε άφορά αύτή καθαυτή
τήν κομματική πραγματικότητα.
ΠΡΙΝ ΟΜΩΣ δούμε τίς διαφορές άπόψεων πάνω στό ριζοσπα
στικό φιλελευθερισμό (ή σ’ ό,τι μένει άπ’ αύτόν) ας προσπαθή
σουμε νά έντοπίσουμε τά κοινά σημεία στήν προβληματική τών
«τριών».
• Καί οί τρεις άνέδειξαν σάν κύριο στοιχείο πολεμικής τους
πρός τό ΠΑΣΟΚ τήν «άντιφατικότητα», τήν «άσυναρτησία» ή τό
«άκαταλαθίστικο» τών θέσεών του. Πιό συνεπής πρός τό «ριζο
σπαστικό φιλελευθερισμό» ό κ. Μητσοτάκης άποπειράθηκε μιά
«σοβαρότερη» κριτική τού ΠΑΣΟΚ, μέ βάση μιά προβληματική πού
θυμίζει άντίστοιχα θεωρητικά άρθρα στά «Επίκεντρα». Άντίθετα,
ό κ. Ράλλης σέ όρισμένα σημεία τού λόγου στάθηκε πιό «πολιτι
κός» άπ' ότι ό κ. Άβέρωφ μέ τούς «σοσιαλμανεϊς» του, ένώ σ’
άλλα πάλι σημεία ή ταύτιση μέ τήν έκχυδαϊστική καί δημαγωγική
ποπουλίστικη έπίθεση τοϋ κ. Άβέρωφ ήταν πλήρης. "Οπως π.χ.
στήν έκτός κειμένου άποστροφή του, όπου ό κ. Ράλλης ζήτησε
«λιγότερα χειροκροτήματα γιά τόν κ. Παπανδρέου γιά νά έχει λιγό
τερο αίματα - βλ. «τρομοκρατία» - ή Ελλάδα». Έδώ τό άκροατήριο
έδειξε τόν ίδιο ένστικτώδη ένθουσιασμό, όπως καί στίς άντίστοιχες άκροδεξιές ή φασιστογενείς «κορώνες» τοϋ κ. Άβέρωφ.
• Ή έμμονή τοϋ κ. Άβέρωφ στίς «μαζικές δυναμικές κινητο
ποιήσεις» ή στίς «πράξεις βίας» στίς όποιες καλεί τό ΠΑΣΟΚ καί
πού δέν συμβιβάζονται μέ τίς «δημοκρατικές διαδικασίες», καθώς
καί ή « α ί σ χ ρ ή στάση τών κομμάτων τής Αντιπολίτευσης» στά
« έ π α ν α σ τ α τ ι κ ά γεγονότα τής Καρδίτσας» βρίσκουν κάποια
άντιστοιχία μέ τούς ισχυρισμούς τοϋ κ. Ράλλη ότι τό ΠΑΣΟΚ καί τό
ΚΚΕ είναι «κόμματα όλοκληρωτικά» πού «ύπονομεύουν τή δημο
κρατία» ή πού μέ τήν «όξύτητα» τής κριτικής τους στήν κυβέρ
νηση «ύπερθαίνουν τά νόμιμα άντιπολιτευτικά όρια». ’ Ενώ ό κ.
Μητσοτάκης θά έπιμείνει στήν « π ο λ ι τ ι κ ή άπομόνωση»...
« ό σ ω ν έπιδιώκουν τήν πολιτική όξύτητα».

... καί ή Ιδεολογική άρχή: Διατήρηση τής εξου
σίας
• Κοινή είναι καί ή διαπίστωση τής άνάγκης γιά «πέρασμα στήν
έπίθεση» έναντι τών «άντιπάλων». Μέ τή διαφορά, βέβαια, ότι ό κ.
Ράλλης αύτή τήν «έπίθεση» τήν έντάσσει στό γενικότερο πλαίσιο
τής «πανελλήνιας έξύρμησης γιά νά φτάσει ή φωνή μας καί... στόν
πιό άδιάφορο συμπολίτη μας», ένώ άπ’ τήν άλλη άναγνωρίζει ότι
«είναι άπαραίτητη καί ή συμπαράσταση όλων τών συνετών άνθρώπωνσέ ό π ο ι α παράταξη κι ό ν άνήκουν». Ένώ λοιπόν ό κ. Ράλλης
βεβαιώνει ότι «πρέπει νά περάσουμε στήν έπίθεση, άφοϋ μάς έπιτίθενται οί άντίπαλοι» καί συναρτά τήν «έπίθεση» μέ τήν κατάκτηση κάποιας εύρύτερης κοινωνικής συναίνεσης στήν πολιτική
τής Ν.Δ., ό κ. Άβέρωφ καλεί σέ κινητοποίηση τούς «νοικοκυρεμέ
νους άνθρώπους» πού «δέν φοβήθηκαν άλλους όλοκληρωτισμοάς
(έννοεί τόν έμφύλιο πόλεμο) καί (δέν) θά φοβηθούν καί τώρα τήν...
πεζοδρομιακή πρόκληση» (άνάλογα είχε πει καί στή Λάρισα ό κ.
Άβέρωφ, όταν διαβεβαίωνε τούς άντιπάλους δτι τό «κόμμα τής
τάξεως» καί «τών άνθρώπων πού έμειναν όρθιοι καί όχι κρυμμένοι

Μιά εργάτρια άπενθίίνεται στό συνέδριο:
Μέ διακοπές καί είρωνίες αντιμετωπίστηκε ή «άγωνιστική» της παρέμβαση.

στή δεκαετία του 40-50 (βλ. μεταξύ άλλων όλο τόν έσμό τών συνταξιοδοτούμενων στυλοβατών τοϋ έθνους ταγματοσφαλιτών
κλπ)... Είναι αποφασισμένοι... νά κηνυχάνε (τους άντιπάλους) μέχρις ότου τούς έξουθενώσουν». Πέρα άπ’ τίς διαφορές αύτές πού παραπέμπουν άλλωστε, καί σέ μιά διαφορετική άντίληψη περί
πολιτικής καί σέ μιά διαφορετική έρμηνεία τοϋ «άνοίγματος» τής
Ν.Δ. (στόν κ. Άβέρωφ βέβαια άναιρείται έμπρακτα ή όποιαδήποτε
προϋπόθεση γιά άνοιγμα) - κοινό στοιχείο είναι ή πρόθεση, ή
άπειλή γιά άποκλεισμό τών κομμάτων τής Αντιπολίτευσης άπ’ τήν
πολιτική διαδικασία. Καί, βέβαια, μέ τέτοιες άπόψεις δέν είναι
προφητικό νά πει κανείς ότι ή έκλογική άναμέτρηση θά είναι, του
λάχιστον, «σκληρή». Μήπως αύτά είχε ύπόψη του ό κ. Άβέρωφ
όταν έλεγε στήν Πρέβεζα ότι οί «όλοκληρωτικοί», άν χάσουν τίς
έκλογές θά ισχυριστούν («καταχρώμενοι τήν Δημοκρατία») ότΓ
«είναι θύματα νοθείας;» "Η μήπως ήθελε νά δικαιώσει άναδρομικά
τούς βασιλικούς καί στρατιωτικούς έμπνευστές τοϋ σχεδίου
«Προμηθεύς» στίς έκλογές τοϋ 1961;
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ άναμέτρηση πού έπέρχεται ήταν ένα μόνιμο καί
σταθερό σημείο άναφοράς· άλλοτε φανερά δηλωμένο καί άλλοτε
κρυμμένο έπιδέξια κάτω άπό φραστικά πυροτεχνήματα καί ιδεο
λογικά έπινοήματα. Ή διεξαγωγή τής έκλογικής μάχης καί τό άβέβαιο άποτέλεσμά της άποτέλεσε καί τήν πιό ούσιαστική «έπεξεργασία» τοϋ Προσυνεδρίου. Καί ή πολιτική έκπροσώπηση τής συν
τηρητικής παράταξης καί ή συνεδριακή άντιπροσώπευση τής έκλογικής πελατείας άναζήτησαν νά βροϋν τίς μεθόδους καί τά
κοινά στοιχεία πού θά συγκολλήσουν όλες τίς τάσεις πού διαμορ
φώθηκαν γιά νά ύπηρετηθεί ή άνώτατη άρχή: ή διατήρηση τής
έξουσίας.

’Ιδεολογικοί άκροθατισμοί
β Στήν ίδια «θεωρητική» βάση κινούνται οί κ. Ράλλης καί Ά β έ
ρωφ, όταν προβάλλουν τήν πεμπτουσία τών ιδεολογικών άρχών
τής Ν.Δ. ’Επαναλαμβάνοντας πανομοιότυπα τίς «θέσεις» πού άνέπτυξε στό Συνέδριο τής Πρέβεζας, ό κ. Άβέρωφ άναπτύσσει ένα
συνοθύλευμα άπόψεων άπαρχαιωμένου άτομιστικοϋ φιλελευθερι
σμού (άτομική Ιδιοκτησία, κέρδος κλπ) καί έκχυδαίσμένου «κενσιανισμοϋ» (κρατική παρέμβαση στήν οίκονομία κλπ). Αυτό τό
συνοθύλευμα τό άντιπαραθέτει στήν «όλοκληρωτική οίκονομία»
(νά κι ένας νέος όρος...) πού καθιστά τόν «έλεύθερο άνθρωπο»
«γραναζάκι», γιά νά καταλήξει ότι τό σύστημα αύτό άρμόζει πρός
τήν «νοοτροπία τοϋ Έλληνος» πού ή «νοοτροπία» του είναι
«περισσότερο προσαρμοσμένη στήν ιδιωτική οίκονομία». Ό κ.
Άβέρωφ δέν δέχεται μαθήματα άπό νεοφώτιστους «σοσιαλμανείς», ένώ ό κ. Ράλλης, μιλώντας «θεωρητικότερα» γιά τά «δεινά»
πού θά σωρεύσει στόν «άγρότη» ή «σοσιαλιστική αύτοδιαχείριση»
κινείται στά ίδια πλαίσια τού έμπειριστικοϋ καί άτομιστικοϋ εύδαιμονισμοϋ, διαλέγοντας, έτσι, ένα περιορισμένο καί όπισθοδρομικό
πεδίο άντιπαράθεσης μέ τήν «μαρξιστική (συλλήβδην) Αριστερά».
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Βεβαίως, αύτάτά Ιδεολογήματα βρίσκουν θετική άνταπόκριση καί
ένθουσιάζουν - μέχρι βιαιότητας - τήν δημαγωγική συνείδηση τών
μεσαίων στελεχών τού κομματικού μηχανισμού (πού τά διεκδικεί
φανερά πιά καί ό κ. Ράλλης). Είναι δμως όμφίβολο κατά πόσο μπο
ρεί νά τούς δημιουργήσει πολιτική Ιδεολογία. 'Εκτός κι άν ώς
ιδεολογία νοήσουμε τίς «βασικές έννοιες γιά τήν εύτυχέστερη
δυνατή έξέλιξη τού άνθρώπου», δπως έμθριθώς καί συνεπής πρός
τήν άγοραία του συνείδηση διακήρυξε ό κ. Άθέρωφ στό Συνέδριο
τής Πρέβεζας.

Κόμμα άρχών ή κόμμα παροχών;
ΑΚΟΜΑ άμως κι äv θεωρήσουμε σάν θεμιτή καί άποτελεσματική
μιά τέτοια «Ιδεολογία», ό κ. Μητσοτάκης τήν άμφισβητεί «έκ τών
ένδον» καί στά βασικότερα στοιχεία της, δταν διαθεβαιώνει στή
Μακεδονία δτι «δέν λειτουργούν παρά κατά ποσοστό οι νόμοι τής
αγοράς» καί δτι «ρέπουμε... πρός κάθε εϊδους προστατεντισμό».
«Ρεαλιστικός» καί «άκραιφνής φιλελεύθερος», ό κ. Μητσοτάκης
παίρνει τίς άποστάσεις του άπ’ τή ρωμέικη έκδοχή τής «άστικής»
ιδεολογίας καί κατακρίνει αυτό στό όποίο όδηγοϋν οί άτομιστικές
έπαγγελίες τών κ.κ. Ράλλη καί Άθέρωφ: τόν «εύδαιμονισμό» καί
τόν «έγωίσμό», έπισημαίνοντας π.χ. δτι ή άντιπληθωριστική πολι
τική δέν μπορεί νά μήν έχει κοινωνικό κόστος. ΤΗταν έπόμενο ό κ.
Μητσοτάκης νά άντιμετωπίσει τήν άπάθεια τού άκροατηρίου του
σέ παρόμοιου ήθους σημεία τής όμιλίας του πού φάνηκαν «άκαταλαβίστικα», «δέν βόλευαν» ή «ξένιζαν» τή σκέψη τών συνέδρων.
• 'Εξάλλου ή άγωνία τού Γ.Γ. τού Κόμματος κ. Μισαηλίδη δτι
«πρέπει νά είμαστε κόμμα άρχών καί όχι κόμμα παροχών», ύποδήλωνε άκριθώς δτι ή προσπάθεια γιά κομματική πλαισίωση τών όπαδών τής Ν.Δ. έκλαμβάνεται άπ' τούς τελευταίους - ή έρΐιηνεύεται
άπ’ τούς διάφορους ύψηλούς πολιτικούς διαχειριστές τών δικτύων
πελατείας - σάν εύκαιρία γιά τήν έκμετάλλευση ένός δεύτερου
χώρου προνομίων καί ύλικών συναλλαγών (βλ. άτομικισμός καί εύδαιμονισμός) έξω άπό αύτόν τού κράτους: τόν χώρο τού κόμμα
τος. "Ισως κάτι τέτοιο νά ύποψιάζεται καί ό κ. Μητσοτάκης, δταν
προειδοποιεί δτι «χρειάζεται πολύς μόχθος καί πολύ δουλειά γιά
νά φτάσουμε στά πρότυπα τών κομμάτων τής δυτικής Εύρώπης». Κι
είναι πολύ δύσκολο νά πείσει γιά τήν φερεγγυότητά του ό άνθρω
πος πού τό 1965 έρμήνευσε «φιλελεύθερα» τήν ιδιότητά του καί
τή σχέση του μέ τήν Ε.Κ. διαλύοντάς την - μαζί μέ άλλους - έκ τών
ένδον.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ έπισημάνσεις δείχνουν τά πολιτικά καί ιδεολο
γικά σημεία σύμπτωσης τών τάσεων τού συντηρητικού χώρου σέ
καθοριστικά ζητήματα. Παράλληλα δμως, μέσ' άπ' αύτή τή σύμ
πτωση διακρίνονται καί κάποια στοιχεία διαφορισμού. Ό κ. Ράλλης
δέν δέχεται νά έπιχειρηματολογήσει τίς θιταλιστικές φιοριτούρες
τού όρεσίβιου κ. Άβέρωφ καί δείχνει σαφώς τήν πρόθεση νά μιλή
σει δσο μπορεί περισσότερο πολιτικά γιά τήν πολιτική, έστω κι άν
αύτό είναι άνοίκειο στόν άνεπεξέργαστο έμπειρισμό τών συνέ
δρων: Ό 'Υπουργός ’Εξωτερικών - πού διακήρυξε δημόσια δτι ό
άδιαφορος πολίτης είναι χειρότερος άπ’ τόν άντίπαλο - θεωρεί δτι
ή πολιτική συνείδηση τών μελών καί στελεχών τής Ν.Δ. δέν μπορεί
νά κατανικηθεΐ στή βάση τών λαΐκίστικων «κοινοβιακών» καί φασίστογενών άντιλήψεων πού κυριαρχούσαν στίς άρχές τής δεκαε
τίας τού 50 ή καί πιό πρίν, στήν πολιτικά άποδεκατισμένη ένδοχώρα. Αύτές τίς άντιλήψεις τίς έκφράζει μέ σαφήνεια πλέον ό κ.
Άβέρωφ, πού έλέγχει ένα μεγάλο μέρος τού κομματικού μηχανι
σμού (πού άποτελεΐται ή έπηρεάζεται άπ’ τή «σκληρή» παραδο
σιακή δεξιά) καί σημαντικά δίκτυα στούς δυναμικούς τομείς τού
κρατικού μηχανισμού. Αντίθετα, διακινδυνεύουμε τήν σχηματο
ποιημένη ύπόθεση δτι ό κ. Ράλλης, ό κ. Άχιλ. Καραμανλής (μέ τό
λόγο του στό Ζ’ Προσυνέδριο), ό «άπαράβατος» ήθικά καί πολιτικά
άπ’ τόν χώρο τής Δεξιάς κ. Μητσοτάκης, έκπροσωπούν τίς άνανεωτικές τάσεις στή συντηρητική παράταξη πού βρίσκουν άπήχηση σέ μιά σημαντική μερίδα τεχνοκρατών, έπιστημόνων καί δια
νοουμένων τού κόμματος, καθώς καί σέ στελέχη πού δουλεύουν
σέ τομείς τού κρατικού μηχανισμού (Υπουργεία, Τράπεζες, Δημ.
’Οργανισμοί) στούς όποιους είναι πιό εύκολο καί έπιτακτικό νά
λειτουργήσει ό έκσυγχρονισμός, ή άνάγκη τών θεσμικών άλλαγών
καί οί πολιτειακές άντιλήψεις τού «ριζοσπαστικού φιλελευθερι
σμού» ή ή «πολυδιάστατή» άντίληψη περί έξωτερικής πολιτικής.

Εκσυγχρονιστές καί Άκροδεξιοί
ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ μεταξύ τών τάσεων αύτών έκφράστηκαν πολιτικά
στό Συνέδριο τής Μακεδονίας καί όριοθέτησαν μέ σαφήνεια τά
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πλαίσια μέσα στά όποια θά κινηθεί ή έκβαση τού άγώνα γιά τήν
έπικράτηση τής μιάς ή τής άλλης μερίδας. Ά ν κάνουμε κάποιους
παραλληλισμούς θά δούμε δτι οί άπόψεις τού κ. Άθέρωφ έρχονται
νά συνυφανθούν μέ κάποιες κομματαρχικές παραδόσεις τής πελα
τειακά όργανωμένης δεξιάς πού συναρτά τήν πολιτική της έπιβίωση άπό μιά άστυνομική ή πολεμική (μέ τήν ύλική καί συμβολική
σημασία τών δρων) άντιμετώπιση τού πολιτικού άντίπαλου καί μιά
ρουσφετολογική άντίληψη τής πολιτικής έκπροσώπησης. Δεδομέ
νου δέ δτι ή Σχολή στελεχών πού έξάγγειλε ό κ. Θεμ. Σοφούλης,
είναι ένα σχέδιο πού ή θά άργήσει νά πραγματοποιηθεί ή θά κινη
θεί σ’ ένα στενό κύκλο διανοούμενων στελεχών τού κομματικού
μηχανισμού, μπορούμε νά πούμε δτι τό είδος πολιτικής πρακτικής
στό όποίο όδηγεΐ ή παραπάνω τάση, θά λειτουργεί γιά πολύ καιρό
άκόμα σάν τό κυρίαρχο στοιχείο γιά τήν πλειοψηφία τών μελών
τού κόμματος καί τών όπαδών τής Ν.Δ. Αύτό έξέφραζε καί ή άνησυχία (ή άπογοήτεηση;) ένός άπ’ τά διανοούμενα καί σαφώς πολι
τικά στελέχη τής Δ.Ε. τού κόμματος, δταν άνέφερε σέ κατ' ίδιαν
συνομιλία μας τό φαινόμενο τού πελατειακού βραχυκυκλώματος
τών δικτύων έπιρροής τού κόμματος καί τής κυβέρνησης, έπιση
μαίνοντας έμμεσα τόν κίνδυνο τής δισυποστασίας στή φυσιογνω
μία τής Ν.Δ.:
Άπ’ τή μιά ή άκατέργαστη καί προσωποπαγής συνείδηση τών
παραδοσιακών κομματαρχών κι άπ’ τήν άλλη τό ύπό διαμόρφωση
στρώμα τών έπιτελικών, μεσαίων καί άνώτερων, στελεχών πού
συναντά σημαντικές δυσκολίες στό νά διεισδύσει στά στεγανά
κομματικά φέουδα τών πολιτικά καί Ιδεολογικά όπισθοδρομικών
ήγετών. Βεβαίως, αύτό δέ σημαίνει δτι ή προσπάθεια γιά σύγ
χρονη κομματική όργάνωση συναρτάται μέ μιά φιλελεύθερη πλουραλιστική άντίληψη: ό άκροδεξιός καί άκραιφνής άντικομμουνιστής κ. Στεφανόπουλος, μπόρεσε άνετα νά έκφράσει τήν όργή του
τό βράδυ τής πρώτης μέρας τών έργασιών τού Συνεδρίου, δταν
είπε δτι «δέν πρόκειται νά προχωρήσουμε έτσι στήν κομματική οί
κοδόμηση...» (έπιτιθέμενος σέ σύνεδρο πού ζήταγε «παροχές» καί
ρουσφέτια) ή πάλι δταν διαβεθαίωσε (έπικυρώνοντας τήν σύγχυση
τών Ιδεολογικών έπιλογών τού κόμματος στό θέμα τών σχέσεων
Κράτους-Κόμματος) δτι«άν κομματίζονται οί Δήμοι καί οί Κοινότη
τες (έννοούσε άν τούς έχει ή Αντιπολίτευση) θά κομματιζόμαστε
κι έμεΐς...». Είναι πολλές οί τομές πού μπορούμε νά καθιδρύσουμε,
άκόμα καί μέσα στήν «έκσυγχρονιστική» τάση τής Ν. Δ. ’Εκείνο
πού μέ βεβαιότητα μπορούμε νά πούμε είναι δτι τέτοιου είδους
Συνέδρια θά ήταν δύσκολο νά ύπάρξουν σέ περίπτωση πού ή Ν.Δ.
πέρναγε στήν Αντιπολίτευση (έστω κι άν τό μήνυμα τού κ. Πρω
θυπουργού άναφερόταν στήν άνάγκη, άπλώς, τής «ισχυρής πα
ρουσίας τής Ν.Δ. στή πολιτική ζωή τού τόπου». Τότε άπλώς δέν θά
ύπήρχε ή δυνατότητα ύλικών παροχών : δσοι άκουσαν τήν πλειο
ψηφία τών συνέδρων νά άναπτύσσουν τίς θέσεις τους θά έπισήμαναν σέ τί θέματα άφορούσαν: κατασκευή δρόμων, σχολείων,
παροχή δανείων, διαμαρτυρίες γιά εύνοϊκή (ύλικά) μεταχείριση
τών «μαρξιστών» άπ’ τήν Κυβέρνηση, κατοχύρωση τιμών άγροτικών προϊόντων, κλπ. Αύτά, βέβαια, άποτελούν πολιτικά αιτήματα,
μέ τήν προϋπόθεση δτι έδράζονται σέ μιά πολιτική προβληματική.
Στήν άντίθετη περίπτωση θυμίζουν σχέσεις φεουδαρχικής ή (τό
πολύ) άστικής συμβατικής συναλλαγής.
ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ δμως τής πολιτικής ύπανάπτυξης τών στελεχών
καί μελών τής συντηρητικής παράταξης άφορά στήν ίδια τήν ιστο
ρική παράδοση τής έλληνικής δεξιάς, άλλά καί τή σημερινή Ν.Δ.
Άφορά στίς προοπτικές πού έχει ή «τάση Άβέρωφ» καί τίς συ
νέπειες πού θά έχει ή πιθανή της έπικράτηση στήν ήγεσία τής Κυ
βέρνησης. Ή Ν.Δ. στηρίζεται, μπορούμε νά πούμε, στήν τάση
αύτή. Είναι ό ένοποιητικός παράγοντας άπέναντι στή στενή «πο
λιορκία» τού άντιπάλου. Άπ’ τήν άλλη δμως, άν ό συσχετισμός δυ
νάμεων άποβεΐ ύπέρ αϋτής τής τάσης, τούτο θά 'χει σάν άποτέλεσμα νά ύπονομευτεΐ, ίσως, τό πολιτικό σχέδιο τού κ. Καραμανλή
σέ κρίσιμους τομείς τής πολιτικής ζωής. "Εστω κι άν ιστορική φυ
σιογνωμία τής Ε.Κ. καί μετέπειτα τής ΕΔΗΚ, βεβαιώνει δτι «θέλουν
δέν θέλουν - έννοεΐ οί άκροδεξιοί κλπ. - άπ’ τά πράγματα θά άναγκαστοϋν νά βαδίσουν στό δρόμο τής προσαρμογής στά νέα δεδο
μένα...»
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ή παρέμβαση Ράλλη έκφράζει άκριθώς τήν προσ
πάθεια νά στοιχηθεΐ ή παραδοσιακή βάση τής Ν.Δ. μέ τίς έξαγγελίες τού έκσυγχρονισμού, νά περάσει ή «άνανέωση» στή συνεί
δηση αύτών πού άποτελούν τ ό κοινωνικό καί πολιτικό στήριγμα
τής Ν.Δ. Γι’ αύτό καί στό λόγο τού κ. 'Υπουργού οί Ισορροπίες
ήταν άρκετά προσεγμένες, έτσι πού νά όριοθετηθεϊ μέν άποτελεσματικά άπέναντι στήν άκροδεξιά έκδοχή τού κ. Άβέρωφ, άλλά
ταυτόχρονα μέ τρόπο έμμεσο καί δχι τόσο ρητό, δσο ό κ. Μητσο-

τάκης. Σάν άποδεκτός έκφραστής τού φύσει έξισορροπητικοϋ ρι
ζοσπαστικού φιλελευθερισμού, δέν μπορούσε νά πει - όπως ό κ.
Άφέρωφ - δτι δ άκροδεξιός δέν είναι φασίστας, δέν μπορούσε νά
κάνει γέφυρα πολιτική πρός τήν «χουντική άκροδεξιά», έπρεπε νά
τήν καταδικάσει σάν «δολοφόνο τής Δημοκρατίας» καί νά άρνηθεϊ
μετά βδελυγμίας δτι κατάγεται κι αύτή άπ’ τόν ϊδιο, μέ τή Ν.Δ.,
χώρο. Άπ τήν άλλη δμως δέν υίοθέτησε τήν πρόταση τού κ. Μητσοτάκη πού άξίωσε νά έγκαταλειφθεΐ ή προσπάθεια προσεταιρισμοϋ τής «μικρής μειοψηφίας τής "Ακρας Δεξιάς». Γιά τόν κ. Ράλλη
δέν ύπάρχει θέμα «έπαναπατρισμοϋ» τής χουντικής δεξιάς - κι άχι
μέ τούς «συνειδητούς δικτατορικούς» μέ τούς όποιους «δέν μπο
ρεί νά ύπάρξει συνένωσις» - παρά μόνον άν δείξει μεταμέλεια,
καταδικάσει τήν δικτατορία καί άπαλλοτριώση - κατά συνέπεια τήν αύτόνομη πολιτική της ταυτότητα έναντι τής Ν.Δ.

Οί πρωταγωνιστές
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, γιά τόν κ. Άβέρωφ δέν ύπάρχουν πολιτικοί διαχωρι
σμοί σέ «δεξιούς» καί «άριστερούς». Αύτοί είναι «άόριστοι» σή
μερα. Καί τί προτείνει ό κ. Άβέρωφ ύπεκφεύγοντας τήν όριοθέτησή του, ή μάλλον συγκαλύπτοντας τήν τοποθέτησή του; Προ
τείνει κάτι ψυχολογιστικούς διαχωρισμούς («'ίσιοι καί ειλικρινείς» «δολιχοδρόμοι καί άνειλικρινεΐς» κλπ), άπολιτικοποιώντας τα πολι
τικά καί μήν κάνοντας έτσι καμιά άναφορά στήν «χουντική άκρο
δεξιά» τού κ. Ράλλη.
Ο κ. ΡΑΛΛΗΣ κέρδισε «στό δρόμο» τό άκροατήριό του: Σεμνά
καί ύποτονικά χειροκροτήματα, άταν άνέβηκε στό βήμα- άντίθετα,
μέ τήν έμφάνιση τού «άπό Βορρά» κ. Άβέρωφ ό ένθουσιασμός
των Συνέδρων άποκορυφώθηκε παράλληλα μέ τήν όργή τού κ.
Ράλλη πού τόνισε άτι «δέν δίνουμε έξετάσεις, έμείς πού έκφράζουμε τό μισό έλληνικό Λαό, ότι δέν είμαστε έθνικοί μειοδότες».
Δέν έγινε τό ’ίδιο δμως δταν ό όμιλητής διευκρίνισε δτι ή άντιμετώπιση τού άντίπαλου πρέπει νά γίνεται σέ «δημοκρατικά πλαίσια
καί άπό μας καί άπό σάς»... Δέν έχει καμιά σχέση αύτή ή «όδηγία»
μέ τή ρήση τού κ. Άβέρωφ: «Σάς γνωρίζουμε κύριοι σύντροφοι.
Δέν μάς φοβίζετε...» 'Οπωσδήποτε δμως έκφράζει τήν προσπάθεια
τού κ. Ράλλη νά έπιθάλει κάποιο πολιτικό ήθος, νά χαράξει κάποια
πολιτικά πλαίσια στή δράση τού κόμματος. Γ ιά τόν κ. Ράλλη ό άγώνας πρέπει νά διεξάγεται πολιτικά καί ιδεολογικά καί δχι μέ τή
«φωτιά καί (τό) τσεκούρι» τού κ. Άβέρωφ.
ΗΤΑΝ δύσκολος ό άγώνας γιά τόν κ. Ράλλη, άφού προηγούμενα
ό κ. Μητσοτάκης έθιξε «εύθαρσώς» άκόμα καί λεπτομερειακά ζη
τήματα έκλογικής στρατηγικής τού κόμματος γιά τήν έπόμενη
άναμέτρηση, ένώ ό κ. Άβέρωφ, έκτός κειμένου, «έσυρε τό σκά
φος» πολύ δεξιά, διασκεδάζοντας τίς άνησυχίες πού δημιούργησε
στούς συνέδρους ό 'Υπουργός Συντονισμού τόσο γιατί έκανε πο
λιτικό λόγο, δσο καί λόγω τού 'ίδιου τού λόγου του. Μπορούμε νά
πούμε δτι - Ιδιαίτερα μετά καί τήν όμιλία τού κ. Άχιλ. Καραμανλή
πού έλέγχει σημαντικό μέρος μεσαίων στελεχών σέ Δημόσιους
'Οργανισμούς καί στήν κρατική μηχανή - ό κ. Ράλλης βγήκε ένισχυμένος άπ’ τό Συνέδριο τής Μακεδονίας, ή τουλάχιστον καθιε
ρώθηκε σάν «δυναμικός» καί «έγκυρος» ήγέτης τού κόμματος, δί
νοντας τή δυνατότητα στόν κ. Πρωθυπουργό νά παίξει δχι σ’ ένα
ταμπλό άλλά σέ δύο ή τρία, γιά τήν έπικείμενη έκλογή Προέδρου.
Σίγουρα, ό κ. Ράλλης μπορεί νά άντιμετωπίζει προβλήματα στήν
έπιρροή καί στόν έλεγχο τού κόμματος, άλλά είναι έπίσης σαφές
δτι παρουσιάζεται οάν πιό άντιπροσωπευτικός έκφραστής τών πολιτικοϊδεολογικών Ισορροπιών καί τής έκσυγχρονιστικής άπόπειρας πού έκφράζει ό pater familias τής συντηρητικής παράταξης,
αύτός πού συγκεντρώνει, διαχειρίζεται καί κατανέμει τούς πολιτι
κούς πόρους τού Κόμματος καί τού Κράτους· αύτός πού βλέπει τό
έγχείρημα τής κομματικής όργάνωσης τού συντηρητικού χώρου
νά προσκρούει στήν «καραμανλική» συνείδηση τών στελεχών παν
τός έπιπέδου καί πάσης φύσεως. Μιά συνείδηση πού άλλοτε τήν
έπιδιώκει ό 'ίδιος κι άλλοτε έρχεται σ’ άντίφαση μέ τό μακροπρό
θεσμο συμφέρον τού άστικοϋ μπλόκ συμφερόντων.
Είναι κρίσιμη ή συγκυρία γιά τή χώρα. Ό κ. Άβέρωφ, - σέ άντίθεση μέ τόν κ. Ράλλη καί τόν κ. Μητσοτάκη - «δέν μίλησε γιά τήν
ταμπακιέρα», δπως είπε κάποτε στήν Βουλή ό κοινοβουλευτικός
έκπρόσωπος τής ΕΛΑ. Δέν μίλησε γιά τήν άκροδεξιά- θεώρησε λη
γμένη τή διεύρυνση (άφού τό άμάλγαμα ών δύο άντιμαχόμενων,
άπό τό 1914, ιστορικών παρατάξεων είναι ισχυρό ύπό τόν Κ. Καρα
μανλή)· δέν μίλησς γιά τήν έξωτερική πολιτική, δηλαδή γιά τή
δυσθυμία πού αισθάνεται άπέναντι στόν εύρωπαϊσμό τής έξωτερικής πολιτικής τών Ράλλη-Καραμανλή, κι έδωσε ρόδινη ε ίκ ό ν α - ει
δυλλιακή καί βουκάλική - γιά τήν οικονομία- δέν έθεσε θέμα κοι
νωνικής συναίνεσης στήν κυβερνητική πολιτική καί πρότεινε τήν

πολεμική έτοιμότητα τού κόμματος γιά τήν άντιμετώπιση τής
«βίας» τού ΠΑΣΟΚ- ή άντίληψή του γιά τήν κοινωνία θυμίζει φασι
στικό συντεχνιακό κράτος «άγάπης, όμόνοιας», καί «συνεννόη
σης» μεταξύ τών «έπαγΑματικώ ν τάξεων» καί δχι κοινωνικών τά
ξεων πού «είναι ξένες στψ/ έθνική πραγματικότητα».
ΧΩΡΙΣ νά άναιρεΐται ή κοινότητα καί ή σύμπτωση σέ καθοριστικά
πολιτικο-ίδεολογικά ζητήματα, οί τάσεις καί οί μερίδες στή Ν.Δ.
διαφέρουν στόν τρόπο τής πολιτικής έπιχειρηματολόγησης τών
άπόψεών τους. Κι αύτό έχει καθοριστική σημασία γιά τόν τύπο τού
κράτους πού οίκοδομείται καί τήν άκολουθητέα πολιτική τής κυ
βέρνησης, άλλά καί - βραχυπρόθεσμα - γιά τήν άποτελεσματικότητα τού άγώνα τής Ν.Δ. μπροστά στίς έπικείμενες έκλογές. Ή
όμιλία τού κ. Άβέρωφ προετοιμάζει τό έδαφος γιά μιά δυναμική
άναμέτρηση πού μάς θυμίζει κάπως τή «χρυσή όκταετία» του. Ή
σύνεση καί ή πολιτική συνειδητότητα, πού συμβουλεύει ό κ. Ράλ
λης, συναντά δυσκολίες άφού έκλαμβάνεται άπό πολλούς σάν ήττοπάθεια, ή, έστω, σάν παραίτηση άπ’ τήν άστυνομική καί διοικη
τική κατοχή τής έξουσίας. Κάτι τέτοιο είχε ύπόψη του, ή πίστευε,
ό κ. Στεφανόπουλος πού μ ή ν συνοψίζοντας τά πορίσματα τού
Συνεδρίου (άφού, άπλώς, έβγαλε πολιτικό λόγο) χρησιμοποίησε τή
δική του γλώσσα, κατηγορώντας τόν κ. Φλωράκη σάν «πράκτορα
τής Μόσχας», τό ’ίδιο μήπως δέν έκανε καί ό ύφυπουργός ’Εμπο
ρίου κ. Δημόπουλος, δταν μιλώντας γιά τό έμπόριο, έκλεισε τήν
όμιλία του έξορκίζοντας τόν «ξενοκίνητο όλοκληρωτισμό»;
ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ύπερβολή νά πούμε δτι, άν ύπήρξε κάποια
προσωρινή άνακωχή στόν άνταγωνισμό τών πολιτικών μερίδων
(ένόψει, δπως είπαμε, τής Προεδρικής έκλογής) ή διαμάχη θά
έπανέλθει όξύτερη καί θά έκφραστε'ι 'ίσως, καί σ' αύτή καθαυτή
τήν ποεκλογική περίοδο. Κι αύτό γιατί ένα άπ' τά «άτού» τής
Αντιπολίτευσης θά είναι καί ή άνάδειξη/έκμετάλλευση τών άντιθέσεων τής συντηρητικής παράταξης, πού δέν διαθέτει καί πολ
λούς «’Εθνάρχες» τού διαμετρήματος τού Ιστορικού Αρχηγού
της. Μετά άπό αύτόν, τό «Χάος» ή κάποιος μηχανισμός πού θά
κλυδωνίζεται συνεχώς, έλλείψει άρχών καί διαδικασιών, άπό άνεπίλυτες έσωτερικές άντιφάσεις; Τό «άστικό μπλόκ» δέν μπορεί νά
περιμένει πολύ...

ο πολίτης
Μάρτης-Άπρίλης
Κέκροπος 2, ' Αθήνα (Πλάκα), τηλ.

• Μά είναι βέβαιο ότι ό Καραμανλής θά
μεταπηδήσει στην Προεδρία τής Δημο
κρατίας;
, Φ Ό λόγος καί τό μήνυμα τής ’Αριστερός
Φ ’Από τίς καταλήψεις στίς εκλογές
Φ Γιά τήν άναθεώρηση
τοΰ Οικογενειακού Δικαίου

Ό λογοτεχνικός Πολίτης
Στρατής Δούκας
Κλεϊτός Κόρου, Νόσος Θεοφίλου
Μαργκερίτ Γιουρσενάρ
Γιά μιά θεωρία τού διηγήματος
Γιά τόν Πέτρο ’Αμπατζόγλου
Τά σχέδιο στό έργο τού Στρατή Δούκα
Συζήτηση γιά τόν εξπρεσιονισμό
(κείμενα τού Μπ. Μπρέχτ)
Βιβλιοκριτικές: Ή λ ία Κούβελα γιά τήν « ’ Επι
θετικότητα» τού Κ Λόρεντζ, Μαριάνας Δήτσα
γιά τόν «Κωνσταντίνο θεοτόκη», Γιώργου
Καρρά γιά τό «Εΰρωκομμουνισμό» τοϋ Φ. Λάδη.
Βιβλιοπαρουοιάσεις, ’ Σχόλια, νέα βιβλία καί
περιοδικά.
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Κίνημα
στή συνοικία
γύρω απο
τό «τοπικό
πρόβλημα»
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Εξαρτημένη
άνάπτυξη καί τοπικό πρόβλημα
Ή άρχουσα τάξη έπέλεξε ένα μοντέλο
περιφερειακής καί εξαρτημένης άνάπτυξης γιά τή χώρα μας. Πρόκειται στήν ούσία γιά μιά «άνάπτυξη τής ύπανάπτυξης» πού καταστρέφει τόν παραγωγικό
ίστό, άποδιαρθρώνει τίς μορφές παρα
γωγής, άποκοινωνικοποιεί την κοινω
νική ζωή τής κάθε περιοχής καί τής κάθε
ζώνης. Κι αύτό μέ δύο βασικές κατευ
θύνσεις:
® Συγκέντρωση τού πληθυσμού καί
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των δραστηριοτήτων σέ ολοένα μεγαλύ
τερα αστικά κέντρα καί παράλληλα
καταστροφή τής παλιάς ισορροπημένης
βασικής κοινωνικής δομή:.
• Παρασιτικός καί μονομερής τρόπος
άνάπτυξης μέ άσύστολη παρέμβαση τού
ντόπιου καί ξένου μεγάλου κέφάλαιου.
Έτσι, ή άνάπτυξη κάθε περιοχής εντάσ
σεται «άρμονικά» στόν καταμερισμό έργασίας πού έπιβάλλει ή έξωστρεφής καί
εξαρτημένη κοινωνική δομή τής χώρας.
Έτσι διαμορφώθηκε ή υδροκέφαλη
πρωτεύουσα καί ορισμένα άλλα δυσανά
λογα μεγάλα άστικά κέντρα.
Ή άντίθεση πόλης - υπαίθρου δη
μιουργεί, δπως σέ όλες τίς εξαρτημένες
χώρες, μιά ανεξέλεγκτη φυγή άπό τό χω
ριό στή μικρή πόλη, στήν επαρχιακή
πρωτεύουσα καί τέλος στήν Αθήνα ή τή
Θεσσαλονίκη. Βάσει αυτής τής δυναμι
κής είναι ή έλλειψη υποδομής πού νά
κατευθύνεται πρός τήν αυτοδύναμη
άνάπτυξη (μέ συνδυασμό γεωργίας καί
μεταποίησης). Τό φαινόμενο συνοδεύε
ται άπό έκτεταμένα συμπτώματα περι
θωριοποίησης καί έντονο παρασιτισμό.
'Η υποαπασχόληση, ό πολιτιστικός
υποσιτισμός καί ή ξενόφερτη ιδεολογία
είναι οί κινητήρες τής φυγής πρός τήν
μεγάλη πόλη.
Ή διάδοση τών καταναλωτικών πρό
τυπων άλλοτριώνει τήν έθνική μας φυ
σιογνωμία καί εμπορευματοποιεί τίς αύθεντικές άνθρώπινες σχέσεις. Δημιουργείται έτσι κρίση γιά τήν έθνική ταυτό
τητα πού εκφράζεται καί στόν τρόπο
ζωής τού πολίτη καί στό σύστημα άξιων
του. Ή αύταρχική καί καταπιεστική πο
λιτική τής κυβέρνησης προσπαθεί νά ένσωματώσει τή χώρα στό παγκόσμιο κα
πιταλιστικό σύστημα, άποδυναμώνει καί
περιθωριοποιεί όλες τίς μορφές άμεσης
δημοκρατίας,καθώς καί τούς δημοκρατι
κούς Αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, το
πικούς όπως ή αύτοδιοίκηση, ή έθνικούς
όπως ή βουλή.
Έτσι σήμερα τό πρόβλημα τής τοπικής
αύτοδιοίκησης στοιχειοθετεϊται άπό
τρεις μεγάλες όμάδες προβλημάτων:
• Τήν κρίση τής μόνιμης άπασχόλησης καί τού έπαγγελματικού προσανατο
λισμού.
• Τήν κρίση τού τρόπου ζωής καί τών
άξιων.
• Τήν κρίση τής άντιπροσωπευτικότητας καί τών θεσμών.
Αύτοί όμως οί άξονες καθορίζουν καί
τό πλαίσιο γιά τήν κινητοποίηση τών
λαϊκών στρωμάτων,’' γιά τήν άντιμετώπιση καί τήν έπίλυση τού τοπικού προ
βλήματος.

Ή ζωή στή γειτονιά τής Αθήνας
Τό πιό χαρακτηριστικό προϊόν αύτής
τής άναπτυξιακής διαδικασίας είναι ή
σύγχρονη ’Αθήνα, μιά πόλη «χωρίς
πρόσωπο» καί ίσως χωρίς μέλλον. Ή εύρύτερη περιοχή της συγκεντρώνει τό

35% τού συνολικού πληθυσμού τής χώ
ρας. Ή πόλη μαμούθ άναπτύχθηκε χωρίς
προγραμματισμό, χωρίς κάν πρόβλεψη,
χωρίς κανένα χωροταξικό καί πολεοδομικό σχέδιο νά περιορίζει τήν κερδοσκο
πική οικοδόμηση. Ή άνεξέλεγκτη χρήση
τής άτομικής ιδιοκτησίας καί ή ληστρική
παρέμβαση τού μεγάλου κέφάλαιου οδή
γησαν στή σημερινή άπελπιστική κατά
σταση: ή πόλη «πνίγεται» μέσα στόν
πληθυσμό της.
Ή σημερινή φυσιογνωμία τής ’Αθήνας
άποτελειται άπό ένα υδροκέφαλο άπάνθρωπο κέντρο, άπό κάποιες περιοχές μι
κροαστικής κατοικίας πού βαθμιαία
εξαθλιώνονται καί άπό μερικές ξεχασμέ
νες γειτονιές στήν περιφέρεια.
Μέ άλματώδεις καί έκρηκτικούς ρυ
θμούς ή άρχουσα τάξη συγκέντρωσε τήν
πλειοψηφία τού πληθυσμού, τών δρα
στηριοτήτων, τών υπηρεσιών καί τών
δημόσιων όργανισμών μέσα σέ ένα ελά
χιστο ποσοστό τού έδάφους τής χώρας.
Τό άποτέλεσμα είναι ή ρύπανση τού
περιβάλλοντος, οί άθλιες συγκοινωνίες,
ή έλλειψη πράσινου καί τό κυκλοφοριακό χάος. Ή έλλειψη κάθε άποχετευτικής καί κυκλοφοριακής ύποδομής χα
ρακτηρίζει αυτήν τήν μεγαλούπολη πού
όταν βρέχει πνίγεται στά σκουπίδια καί
στά βρώμικα νερά.
Στήν πρώτη όμως φάση τής δημιουρ
γίας τής πόλης, όταν οΕ ρυθμοί ήταν
βραδύτεροι, δημιουργήθηκε ή παραδο
σιακή γειτονιά, πού είχε ιδιαίτερη τα
ξική σύνθεση καί γεωγραφική συνοχή,
πού όφειλόταν συνήθως στόν κοινό
τρόπο καταγωγής τών κατοίκων.
Ή γειτονιά ήταν μιά έργατική καί μι
κροαστική κοινότητα πού ζούσε δική της
ξεχωριστή ζωή καί λειτουργούσε σέ
Απόσταση καί σέ άντίθεση μέ τό άστικό
κέντρο. Γι’ αύτό κι έκεΐ άναπτύσσονταν
ισχυροί καί άμεσοι, κοινωνικοί, πολιτι
κοί καί άνθρώπινοι δεσμοί.
Σήμερα έχει άλλάξει ή παραδοσιακή
γειτονιά. Καί ή άλλαγή αύτή πολλαπλα
σίασε καί όξυνε τήν Αποξένωση, τήν μο
ναξιά καί τήν άλλοτρίωση πού δέρνουν
τούς ’Αθηναίους.
’Αποπροσωποποιήθηκαν οί σχέσεις
τών έγκλειστων στήν άπομόνωση τού
άτομικού διαμερίσματος, μέσα σέ πολυ
κατοικίες άπομονωμένες κι αύτές άπό τή
γύρω τσιμεντένια πόλη. Τόν μετέτρεψε
σέ παθητικό καταναλωτή τηλεόρασης
καί άλλων μέσων μαζικής έπικοινωνίας
πού έχουν σάν μοναδικό σκοπό νά τόν
άφομοιώσουν ίσοπεδωτικά. Ή γειτονιά
μετατράπηκε σέ πολυστρωματικό χώρο,
άν καί διατηρήθηκε ή κοινωνική άντί
θεση άνάμεσα στίς συνοικίες.
Έτσι όμως καί οί κάτοικοι άρχισαν νά
συνειδητοποιούν τά κοινά τους προβλή
ματα πού δημιουργεί ή έντατικοποίηση
τής έργασίας καί ή ύπεραπασχόληση. Ό
έλεύθερος χρόνος τών έργαζομένων σπαταλιέται στίς συγκοινωνίες, γιά νά άντι-

τών φορέων συγκροτεί μιά πραγματική λους, φαινομενικά μόνο Αντίθετους:
συμμετοχική δημοκρατία μέ τήν πιό βα • Τήν Απλή προέκταση τής κρατικής
θιά της έννοια.
εξουσίας (δεξιά πρακτική).
Ή τοπική αύτοδιοίκηση έκφράζει τή 9 Τήν θεώρησή τους σάν ομάδων πίεσης
(ψηφίσματα, διαβήματα, «συμβο
λαϊκή κυριαρχία στήν πρωτογενή της
λικά» συλλαλητήρια) έξω καί πάνω
μορφή. Είναι φυσικός φορέας τής Ανα
πτυξιακής διαδικασίας, πόλος συσπεί
άπό τήν ούσιαστική λαϊκή συμμετοχή
ρωσης τού λαού γύρω άπό τό τοπικό
καί μέσα Από έναν Ασφυκτικό οργα
πρόβλημα, χώρος προάσπισης τών δημο
νωτικό έλεγχο τού κομματικού φορέα.
κρατικών θεσμών γενικότερα.
Τό λαϊκό κίνημα, γύρω Από τό τοπικό
Ή άρχουσα τάξη άσκεί ενα Ασφυκτικό πρόβλημα, πρέπει νά άποφύγει δύο συμέλεγχο - οικονομικό, πολιτικό καί διοι πληγάδες:
"Ενα λαϊκό κίνημα στή συνοικία
κητικό - πάνω στό θεσμό, γιά νά τόν • Τήν ψευδαίσθηση δτι Ασκεί αυτόνομη
έξουσία. Τότε μπερδεύεται σέ δια
Ή άναπτυξιακή διαδικασία πού επι Αποδυναμώσει καί νά τόν περιθωριο
πραγματεύσεις μέ τούς κρατικούς μη
βλήθηκε στόν τόπο μας, μέ μόνο κριτήριο ποιήσει. Αυτό προσδιορίζει καί τό άντίχανισμούς καί άποτελματώνεται, ξε
τό ταξικό συμφέρον τής άρχουσας τάξης, στοιχο καθήκον τού λαϊκού κινήματος
κόβοντας άπό τό λαό.
προχωράει ερήμην τού λαού, πού κατα στή συνοικία. Ό λοι οί άλλοι φορείς
δικάζεται στήν άγνοια καί στήν έλλειψη πρέπει νά δρούν παράλληλα καί συμ • Τή διατήρηση μιας νοοτροπίας άρνη
σης, πού οδηγεί στήν ύποτίμηση τών
συμμετοχής. ’Έτσι σήμερα ό μή ενεργός, πληρωματικά, προσπαθώντας νά ενδυ
συγκεκριμένων εξουσιών πού διαθέτει
άλλοτριωμένος πολίτης βρίσκεται άο ναμώσουν τήν τοπική αύτοδιοίκηση καί
ή τοπική αύτοδιοίκηση, πού έτσι εκ
πλος μπροστά σέ μιά σειρά άπό «Αδιέ μέ τίς δικές τους αύτόνομες πρωτοβου
φυλίζεται σέ μιά διαχειριστική Αντι
ξοδα πού σημαδεύουν Αποφασιστικά τή λίες.
πολίτευση. Γιά νά μήν Ασκήσω
Ό άγώνας γιά τήν άλλαγή τού «τρό
ζωή του.
«Αστική έξουσία», σύμφωνα μ’ αύτή
Μέσα άπό τό άτομικό πρόβλημα όμως που ζωής» ενώνει καί συσπειρώνει άπό
τή
λογική, αύτοευνουχίζομαι μέχρι νά
τή
φύση
του
δλα
τά
στρώματα
τού
λαού
Αναδύεται τό πρόβλημα τής1 γειτονιάς,
καταντήσω έκδοτήριο ψηφισμάτων.
τής εργασίας, τού ελεύθερου χρόνου. πού μετέχουν στό μπλοκ τών κοινωνικών
Τά δρια τής άσκησης πραγματικής
Συνειδητοποιεί δτι πρέπει νά πάρει τά δυνάμεων πού οίκοδομεί τήν εθνική προβλήματα αυτά στά χέρια του καί νά λαϊκή ενότητα. Άνασκευάζει σέ μεγάλο εξουσίας βρίσκονται σέ άμεση καί δια
ενωθεί μέ τό γείτονά του.
, βαθμό τόν κοινωνικό καταμερισμό καί λεκτική συνάρτηση μέ τήν ικανότητα
τή διαίρεση πού επιβάλλει ή εξαρτημένη λαϊκής κινητοποίησης, πού διαθέτουμε
'Η κοινωνική συμμετοχή γίνεται καί
ρια προϋπόθεση κάθε άλλαγής τού τρό καπιταλιστική συσσώρευση. Αύτήν τήν κάθε στιγμή. Ή άποτελεσματικότητα τής
ενοποιητική διαδικασία δλων τών φο τελευταίας πρέπει νά είναι Ανάλογη μέ
που ζωής, γιατί:
• Ή επιστήμη καί ή τεχνική δέν έπαρ- ρέων καί τών Ανοργάνωτων λαϊκών τή φύση, τό μέγεθος, τήν ποιότητα καί τή
κεϊ γιά τήν μελέτη καί τήν κατανόηση στοιχείων τήν έκφράζει ή «’Αναπτυ διάρκεια τών προβλημάτων.
Στόχος τών σπερματικών φορέων πού
τών διαφόρων αναπτυξιακών προ ξιακή Επιτροπή Βάσης».
Ό
νέος αύτός δυναμικός καί δημιουργούμε (καί τέτοιες είναι οί συ
γραμμάτων.
νοικιακές έπιτροπές) είναι ή πολιτικο
• Χωρίς κοινωνική συμμετοχή ή πρα ένοποιητικός φορέας:
γματοποίηση τών σχέδιων Ανάπτυξης • Συμβουλεύει τήν τοπική αύτοδιοί ποίηση τού τοπικού προβλήματος, ό συν
κηση πάνω στίς συγκεκριμένες τοπι τονισμός καί ή καθοδήγηση τού λαού καί
είναι άνέφικτη.
κές ύποθέσεις.
τών φορέων γιά τήν Αντιμετώπισή του.
• Χωρίς συμμετοχή είναι τελικά Αδύ
Τό πείραμα πού ξεκινά στό Δήμο τής
νατη καί ή κοινωνική συμβίωση καί ή • Διευκολύνει τήν έκφραση τής λαϊκής
γνώμης πάνω στίς γενικές επιλογές ’Αθήνας είναι πολύ σημαντικό. ”Αν οί
ύπαρξη πολιτισμού.
τού Αναπτυξιακού προγράμματος.
συνοικιακές έπιτροπές μαζικοποιηθοϋν
Ή κοινωνική συμμετοχή είναι ή ουσία
• ’Ενεργοποιεί καί κινητοποιεί τό λαό καί λειτουργήσουν μέσα στό λαό τής γει
τής πολιτικοποίησης τού κοινωνικού
μέσα άπό επιτροπές μελέτης καί εκ τονιάς, θά έχουμε κάνει ενα σημαντικό
ατόμου, μιά βαθιά πολιτική λειτουργία.
πολιτικό άλμα στήν προσπάθειά μας νά
δηλώσεις.
Λαϊκή κινητοποίηση γύρω άπό τό το
δημιουργήσουμε τόν ένεργό δημότη πού
πικό πρόβλημα σημαίνει επομένως:
Οί «Συνοικιακές Επιτροπές»
ύποσχέθηκαν στήν προγραμματική τους
• Λαϊκή άποδοχή τού προβλήματος σάν
πολιτικού.
Ή σημερινή έξουσία μέ τήν πολιτική διακήρυξη ή πλειοψηφία τού Δημοτικού
• Ενεργή συσπείρωση καί πάλη γιά τή της καθορίζει τά σχετικά δρια Ανάπτυ Συμβούλιου καί ό Δήμαρχος κ. Μπέης.
λύση του.
ξης θεσμών, δπως οί «’Αναπτυξιακές
• ’Αξιοποίηση τής λαϊκής πρωτοβου ’Επιτροπές Βάσης» καί τής Τοπικής Αύλίας.
τοδιοίκησης γενικότερα. Συγκεκριμένος
Τό μαζικό κίνημα στή συνοικία είναι εφικτός στόχος μας λοιπόν πρέπει, γιά
ένα γνήσιο λαϊκό, ταξικό κίνημα πού τώρα, νά είναι:
ένώνει διάφορες λαϊκές τάξεις καί στρώ • Νά περάσει πλατιά στό λαό ή δική
ματα. Μέ αυτήν τήν έννοια δέν είναι
μας Αντίληψη γιά τό περιεχόμενο καί
ούτε κίνημα μιας τάξης, ούτε κίνημα
τή λειτουργία τών τοπικών θεσμών.
«ύπερταξικό».
Μόνιμο δηλαδή κριτήριο τού άν
Ασκούμε σωστή πολιτική είναι ή μαζικοΟι φορείς οργάνωσης στή συνοικία
ποίηση, ό εμπλουτισμός καί ή στερέωση
Τό λαϊκό κίνημα λειτουργεί στή συνοι τών θεσμών μέσα άπό τή λαϊκή συμμε
κία μέσα άπό φορείς - θεσμούς πού είναι τοχή, πρωτοβουλία καί κινητοποίηση.
άντιπροσωπευτικοί, όπως ή τοπική αυ
’Απέναντι σ’ αύτήν μας τήν Αντίληψη
τοδιοίκηση καί ο[ διάφοροι σύλλογοι ή ορθώνεται ή κατεστημένη νοοτροπία πού
εκφραστές διαδικασιών άμεσης δημο Αναγορεύει τή λειτουργία τών τοπικών
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
κρατίας, δπως οί επιτροπές πρωτοβου θεσμών σέ μιά καθαρά διαχειριστική
Κίάφας 3, 'Αθήνα, τηλ. 3639980
λίας, άγώνα κλπ. Τό πλέγμα δλων αυτών διαδικασία. Μιά διαδικασία μέ δύο πό

μετωπιστοΰν οι καθημερινές δυσκολίες
τής ζωής στήν πόλη καί νά ξεπεραστεί ή
καταναλωτική παράνοια. Έτσι όξύνεται
ή εκμετάλλευση πού ύφίστανται άπό τή
συνεχή συσσώρευση προβλημάτων ζωής
καί κατοικίας. Αυτή ή συνεχής ύποβάθμιση τής ποιότητας τής ζωής άπαιτεί
ριζικές τομές πού δέν μπορεί νά πραγμα
τοποιήσει ή σημερινή πολιτική εξουσία,
γιατί δέν έχει ούτε τίς κατάλληλες δομές,
ούτε τή στρατηγική πού χρειάζεται.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ. ΜΠΕΗ

Ή Ποιότητα τής Ζωής
Συσπειρώνει τούς ’Αθηναίους
ΑΝΤΙ: Κύρια θέση στις προεκλογικές διακηρύξεις κατείχε ή πο
λυκύτταρη ένεργοποίηση των δημοτών γιά τήν έπίλυση των
προβλημάτων τους. Μιλούσατε μάλιστα καί γιά «συμμετοχική
δημοκρατία».
'Ένα χρόνο μετά, τ ί πρωτοβουλίες έχουν παρθεϊ πρός αύτή
τήν κατεύθυνση καί ποιά τά μέχρι σήμερα άποτελέσματα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ή συμμετοχική δημοκρατία, σέ έπίπεδο τοπικής αυ
τοδιοίκησης, έκφράζεται μέ τδν ένεργό δημότη. Σημαίνει καί
προϋποθέτει μιά γνήσια καί ζωντανή όποκέντρωση τοϋ δήμου στις
διοικητικές, τις οικονομικές καί τίς πολιτιστικές του λειτουργίες.
Δένεται μέ τή διαμόρφωση καί άνάπτυξη ένός μαζικού κινήματος
στή συνοικία καί στή γειτονιά γύρω όπό τό τοπικό πρόβλημα καί
στή γενική καί στήν ειδική του διάσταση. Διευκολύνεται μέ τήν
άναδιοργάνωση των δημοτικών ύπηρεσιών καί τήν μηχανογρά
φησή τους, καθώς μάλιστα ύλοποιείται ό χωρισμός τής ’Αθήνας σέ
έπτά διαμερίσματα. Γιά πρώτη φορά σέ κάθε γειτονιά άπλώνονται
δημοτικές δραστηριότητες, πού άλλοτε ήταν συγκεντρωμένες. Τό
'Ελεύθερο Πανεπιστήμιο λ.χ., δέν μένει μόνο στήν όδό Ακαδη
μίας, άλλά λειτούργησε στόν Κολωνό, στόν "Αγιο Θωμά, στούς
'Αμπελοκήπους καί στήν έπόμενη φάση σκοπεύουμε νά έπεκταθεί
καί σ’ άλλες συνοικίες. Λειτούργησαν Σχολές Γονέων μέ πρωτο
βουλία τού Δήμου σέ δέκα συνοικίες. Τά δημόσια έργα πού έκτελοϋνται γίνονται κυρίως στή περιφέρεια γιά νά έπέλθει κάποια
έξισορρόπηση στήν παροχή ύπηρεσιών άπό μέρους τού δήμου.
Μέ τή δημιουργία τών Συνοικιακών Επιτροπών ύλοποιείται γιά
πρώτη φορά σέ όργανωτικό έπίπεδο μιά προσπάθεια γιά νά συντο
νιστεί ή δραστηριότητα τού κάθε δημότη, πού θέλει νά παλέψει
συλλογικά γιά τά προβλήματα τής συνοικίας του. ’Ήδη έχουν συσταθεϊ είκοσι Σ.Ε. Τά πρώτα τους βήματα είναι προσεκτικά, γιατί
άν δέν ξεκινήσουν καλά, άν άποτύχουν στήν άρχή, θά πάει γιά
πολλά χρόνια πίσω αύτός ό θεσμός τής συμμετοχής.
ΑΝΤΙ: ΟΙ έπιτροπές αύτές διορίζονται άμως άπό τόν Δήμο. Γιά
τήν αιρετή τους άνάδειξη, μήπως πρέπει νά έκπληρώνονται
προϋποθέσεις, πού ένδεχόμενα δέν ύπάρχουν σήμερα καί
ποιές είναι αύτές;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινώντας, δέν μπορούμε νά περιμένουμε όλοκληρωμένη λαϊκή συμμετοχή. "Αν έφαρμοζόταν τώρα ή αιρετή άνάδειξη θά έπάνδρωναν τίς έπιτροπές οί πιό δραστήριοι ή κάποια
έλίτ καί δέν είναι έκει τό δικό μας πρόβλημα. ’Εμείς θέλουμε νά
βγάλουμε καί τόν θυρωρό καί τόν κάτοικο τού ρετιρέ άπό τήν
άπομόνωση τού διαμερίσματος, νά δραστηριοποιηθούν οί ίδιοι.
Τότε θά μπορούσε νά άναδειχτεϊ αιρετά μιά Συνοικιακή ’Επιτροπή.
ΑΝΤΙ: Πώς φαντάζεστε νά ύλοποιείται μιά δομή αιρετής άνάδειξης; Π.χ. μέ τή θεσμοθέτηση συνελεύσεων άνά τετράγωνο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ’Έχουν γραφτεί πολλά γιά τις συνελεύσεις τετραγώ
νων, άλλά σήμερα μού φαίνεται πώς τό κύτταρο είναι πιά ή πολυ
κατοικία. Τό πιό σωστό θά ήταν νά μπορούσαμε νά φτάσουμε σέ
συνέλευση πολυκατοικίας, σέ μιά πιό όμαδική ζωή μέσα σ’ αύτήν.
Αύτά όμως θά μάς τά δείξει ή πορεία τής δουλειάς- έκεϊ θά δούμε
τί, πράγματι, μπορεί νά γίνει.
Ή διαδικασία, πού όδηγει έκεϊ, ξεκινάει σήμερα άπό τίς Προσω
ρινές Συνοικιακές Έπιτροπές. Τά μέλη τους δέν είναι αιρετοί
άντιπρόσωποι, άλλά συγκροτούν όργανα γύρω άπό τά όποια δέ
νονται όμάδες δουλειάς πάνω στά συγκεκριμένα προβλήματα τής
συνοικίας.
ΑΝΤΙ: Πιό πολύ δηλαδή ή συνοικιακή έπιτροπή είναι μιά όμάδα
δουλειάς, πού θά καταγράψει γιά λογαριασμό τού Δήμου τά
προβλήματα καί θά δει τί συνθήκες έπικρατοϋν συγκεκριμένα
σέ κάθε συνοικία;
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ό βασικός στόχος σ’ αύτή τή φάση είναι άκριβώς ή
καταγραφή προβλημάτων καί ή συσπείρωση τών δημοτών γύρω
άπό τήν προσπάθεια έπίλυσής τους. Εδώ όμως πρέπει νά σημειω
θεί ότι τά άτομα πού συγκροτούν τίς έπιτροπές δέν είναι ύπάλληλοι ή άπλοι έκπρόσωποι τού Δήμου στή γειτονιά. ’Οφείλουν νά γί
νουν πόλος συσπείρωσης τού λαού μέσα στά πλαίσια τής άντιμετώπισης συνολικά τού «τοπικού προβλήματος» καί τής ύλοποίησης
τού προγράμματος τής Δημοτικής Αρχής ειδικότερα.
ΑΝΤΙ: Στήν συγκρότησή τους λήφθηκε ύπόψη ότι σέ άρκετές
συνοικίες τού Δήμου 'Αθηναίων ύπάρχουν δραστηριοποιημένοι
σύλλογοι ή καί άτομα πού ένδιαφέρονται γιά τά κοινά καί θά
μπορούσαν ν’ άποτελέσουν πολύ φυσικά τίς όμάδες αύτές;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οί έπιτροπές σκοπεύουν νά έλθουν σέ έπαφή καί
συνεργασία μέ όλους τούς Συλλόγους. Άλλά δέν μπαίνει ζήτημα
νά ύπάρχουν σ’ αύτές άντιπρόσωποι τών Συλλόγων, δέν είναι κύ
ριο τώρα τό ζήτημα τής έκπροσώπησης καί γιά κάθε θέμα νά λέει ό
καθένας: πρέπει νά ρωτήσω τό Σύλλογό μου κ.ο.κ.
ΑΝΤΙ: Μέ ποιά κριτήρια όρίζεται κάποιος σέ μιάν έπιτροπή; Δέν
ύπάρχει κίνδυνος νά μεμφθεί κάποιος τή δημοτική άρχή ότι με
ροληπτεί πολιτικά στή συγκρότησή της;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δέν χρησιμοποιούμε κριτήρια όρισμένου πολιτικού
φάσματος καί βέβαια πάντα ύπάρχει μέριμνα νά έπανδρώνονται οί
έπιτροπές μέ νέους άνθρώπους, πού- έχουν διάθεση νά δραστη
ριοποιηθούν. ’ Εξάλλου δέν θά πρέπει νά ύπερεκτιμούμε τό διορι
σμό τών έπιτροπών σάν διαδικασία. Τό κριτήριο τής δουλειάς τους
θά είναι ή μαζικοποίησή τους γύρω άπό τό κοινό «τοπικό πρό
βλημα» καί άνεξάρτητα άπό στενοπαραταξιακές πρακτικές. Πρέπει
νά κατανοηθεϊ ότι ό διορισμένος πυρήνας τών άτόμων δέν έχει
καμιά παραπάνω άρμοδιότητα άπό τόν όποιο δημότη θελήσει νά
προσφέρει, πάρα μόνο τήν περισσότερη... πρακτική δουλειά.
ΑΝΤΙ: Ό λοι μιλούν γιά τήν άνυπόφορη ζωή τής ’Αθήνας μέ τήν
μόλυνση, τό κυκλοφοριακό, τήν πολεοδομική άναρχία. 'Εκτός
άπό τίς καταγγελίες, πώς νομίζετε ότι θά μπορούσε ό Δήμος νά
κινητοποιήσει τό λαό γιά νά διεκδικήσει μιά άνθρωπινότερη
διαβίωση;
"Ας πάρουμε τήν περίπτωση τής καπνομίχλης. Γιατί δέν έγινε
μιά παναθηναϊκή κινητοποίηση γιά νά έπιβάλλουμε κάποτε τό
δικαίωμά μας νά άναπνέουμε καθαρότερο άέρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λείπει στήν ’Αθήνα μιά ύποδομή μέ τήν όποια θά
μπορούσαν νά κινητοποιηθούν οί κάτοικοι γιά νά άντιμετωπίσουν
ένα πρόβλημα. Δέν φτάνει νά ύπάρχει τό πρόβλημα πού συσπει
ρώνει, άλλά καί ό τρόπος- άλλιώς, τό τυχόν θετικό άποτέλεσμα θά
μείνει χωρίς συνέχεια, χωρίς συνεπή συνέχεια. Χρειάζονται διαδι
κασίες ένημέρωσης, πληροφόρησης, ένταξης τής λαϊκής πρωτο
βουλίας σέ συλλογικό έπίπεδο. Σήμερα μπορούμε νά πούμε πώς
έχουμε φτάσει σ’ ένα καλό σημείο έσωτερικής λειτουργίας, καί
ξεπεράσαμε τή χαώδη κατάσταση, πού χαρακτήριζε πρίν ένα
χρόνο τίς ύπηρεσίες τοϋ Δήμου. Μάς δίνεται έτσι ή δυνατότητα νά
βγούμε καί πρός τά έξω, νά καταπιαστούμε μέ τά συγκεκριμένα
προβλήματα καί νά κινητοποιήσουμε τόν κόσμο πάνω σ’ αύτά.
Ή ποιότητα τής ζωής είναι ένα βασικό αϊτημα, πού συσπειρώνει
όλους τούς ’Αθηναίους. Σ’ αύτή τή φάση όμως είναι δύσκολο νά
άντιμετωπιστοϋν όλα τά προβλήματα μέ τέτοιο τρόπο, πού νά έπιτρέπει κάθε φορά καί γιά κάθε πρόβλημα μιά καθολική λαϊκή κινη
τοποίηση. Αύτό είναι μιά συνέπεια τής άποδυνάμωσης τού θεσμού
τής Τ.Α. άπό τήν Κεντρική Εξουσία. Ό πρώτος καί καθοριστικός
στόχος μας είναι νά δημιουργήσουμε τά κανάλια πού θά διοχετεύ
σουν τή λαϊκή κινητοποίηση.
Γιά τήν καπνομίχλη, πού δυστυχώς θά άναπνεύσουμε ξανά τό

καλοκαίρι, έπρεπε νά είμαστε σίγουροι πώς γιά μιά συγκέντρωση
θά 'πρεπε νά ύπήρχαν προϋποθέσεις γιά νά πετύχει καί νά ύπάρξει
καί συνέχεια. Δέν άρκεί τό μέγεθος καί ή κοινή βάση τοϋ προβλή
ματος, άπαιτοϋνται καί φορείς κινητοποίησης καί συγκεκριμένα
τακτικά βήματα.
ΑΝΤΙ: Δέν θά μπορούσαμε νά φανταστούμε άμεσες καί δραστι
κές πρωτοβουλίες τών κατοίκων; Νά τούς καλέσει ό Δήμος νά μήν
χρησιμοποιήσουν καθόλου αύτοκίνητα γιά δυό μέρες, έν άνάγκη
νά έπιβάλλει μιά απαγόρευση κυκλοφορίας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αύτό ήταν θέμα τοϋ κρατικού φορέα καί άχι τοϋ δή
μου. Δέν έχει δικαίωμα νά άπαγορεύσει τήν κυκλοφορία, νά προ
τείνει ναί, άλλά δχι νά τήν έπιβάλλει. Αντίθετα μπορεί νά γίνει γιά
άλλα ζητήματα κι αύτό άρχίσαμε ήδη νά τό κάνουμε στόν τομέα
τής καθαριότητας καί θά προχωρήσουμε στό πράσινο κλπ.
ΑΝΤΙ: Ή τοπική αύτοδιοίκηση άλλά καί άλλοι φορείς έχουν
κατά καιρούς διατυπώσει μιά σειρά προτάσεις γιά διαρρύθμιση
τής 'Αθήνας, μέ πολεοδομικά standards, κριτήρια άνεκτής δια
βίωσης, κλπ. Όμως μέ τόν κορεσμό χώρου πού ύπάρχει τά αι
τήματα αϋτά σέ λίγο θά πάψουν νά 'χουν νόημα. Γιατί δέν θά
υπάρχει πιά άδόμητος χώρος γιά πράσινο, άκατοίκητο κτίριο
γιά παιδικό σταθμό καί άδεια αίθουσα γιά βιβλιοθήκη. Μήπως
θά πρέπει νά δούμε τή λύση αύτών τών προβλημάτων σέ μιά
ριζική άλλαγή τών σημερινών κοινωνικών δομών καί πλαισίων
καί νά παραιτηθούμε άπό τίς έλπίδες μιας πιό άνθοώπινης πό
λης στις σημερινές συνθήκες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ή Αθήνα κάθε μέρα χειροτερεύε^ίίίρέπει, πρώτα
πρώτα, νά σταματήσουμε τόν κατήφορο. Ή πολέόδομική άναρχία
έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε κάθετες έπεμβάσεις είναι πολύ
δυσχερείς. Χρειάζεται πράγματι μιά γενικότερη άλλαγή πλαισίων,
οικονομικής ύποδομής, νομοθετικών έξουσιών. Σήμερα προσπα
θούμε νά μήν έπεκταθεί τό σημερινό άδιέξοδο, πιάνουμε χώρους,
πού μέχρι χθές δέν ήταν πράσινο καί τούς μετατρέπουμε σέ πρά
σινο, βελτιώνοντας τήν κατάσταση. Κάνουμε άργά βήματα, άλλά
σκεφτόμαστε καί τήν προοπτική, μιά προοπτική πού δέν πρέπει νά
βλέπουμε άπαισιόδοξα γιατί έχουμε έμπιστοσύνη σ’ ά,τι μπορεί
ένας όλόκληρος κόσμος σωστά κινητοποιημένος νά πετύχει.
ΑΝΤΙ: Έχει διατυπωθεί άπό άρχιτέκτονες μιά πρόταση άναμόρφωσης τών οικοδομικών τετραγώνων μέ τήν δημιουργία
ένιαίου έσωτερικού κοινόχρηστου χώρου γιά όλες τίς πολυκα
τοικίες πού μπορεί νά προσφέρει λύση γιά πράσινο, χώρο παι
γνιδιού, άκόμα καί συγκέντρωσης τών κατοίκων του τετραγώ
νου. "Αν μάλιστα θυσιαστεί καί τό πιό παλιό ή μικρό κτίριο του
τετραγώνου δημιουργείται προσπέλαση άπ’ έξω κι έχομε έτσι
μιά θαυμάσια λύση γιά πολλά προβλήματα. Ό χώρος αύτός
μπορεί νά άποτελέσει καί τό δομικό υπόβαθρο γιά τίς συνελεύ
σεις τετραγώνου πού λέγαμε πριν, καθώς οί άνθρωποι θά έπικοινωνοϋν, θά γνωρίζονται, θά άναπτύσσουν σχέσεις πού σή
μερα είναι άδύνατες γιά τόν χώρο κατοικίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ άπόλυτα μέ τήν πρόταση αύτή.· Μάς είχε
άπασχολήσει ήδη άπό τοϋ Ζωγράφου. Διαπιστώθηκαν δμως πολλές
τεχνικές δυσκολίες, γιατί οί κοινόχρηστοι χώροι βρίσκονται συ
νήθως σέ διαφορετικό ύψος, ώστε ή ένιαία διαμόρφωσή τους νά
μήν είναι δυνατή. Τό σχέδιο αύτό άπαιτεϊ καί μιά νομοθετική κά
λυψη γιά νά άρχίοεινά έφαρμόζεται έστω καί σέ περιορισμένη κλί
μακα σήμερα. Θά ήταν ένα μεγάλο βήμα άν μπορούσαμε νά ξεκι
νήσουμε.
ΑΝΤΙ: Ή ζωντάνια μιάς κοινωνίας καταγράφεται πάντα μέ τήν
πολιτιστική δήμιουργικότητά της. Πώς νομίζετε άτι μπορεί νά
χρησιμοποιηθεί τό πλαίσιο τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης γιά τή
διάδοση πρωτότυπων πολιτιστικών σχέσεων, πού θά άνατρέπουν τήν παθητική υποταγή στά μαζικά μέσα ένημέρωαης;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σ’ αύτό τό ζήτημα μπορούμε νά πούμε πώς έχουμε τά
πρώτα θετικά άποτελέσματα. Φτιάξαμε ένιαίο πολιτιστικό φορέα,
τό Πνευματικό Κέντρο, πού έχει στό ένεργητικό του τήν λειτουρ
γία τοϋ Ελεύθερου ’Ανοιχτού Πανεπιστήμιου. Έχουμε συστήσει
όμάδες έργασίας γιά τήν Πλάκα καί τά Άναφιώτικα, ώστε νά δούμε
πώς θά διατηρήσουμε τόν χαρακτήρα τους καί τό χρώμα τους.
Μετατρέπεται ήδη τό κτίριο Χατζημιχάλη σέ λαογραφικό Μουσείο
μέ σκοπό νά έξελιχθεΐ σέ κέντρο λαογραφικών μελετών. Έχουμε
έπίσης συστήσει όμάδες έργασίας γιά τή διάδοση τοϋ βιβλίου, τών
είκαστικών τεχνών καί θά λειτουργήσει ή δημοτική πινακοθήκη
στό κτίριο τού παλιού Βρεφοκομείου. Στόν 'ίδιο χώρο θά έγκατασταθεΐ καί ή Δημοτική Βιβλιοθήκη, πού σήμερα, παρόλο τόν

Τό πρώτο δημοτικό καρναβάλι. Σιγά-σιγά ίσως αναβιώσει ή παλιά αθηναϊκή
γιορτή.

πλούτο της, ύπολειτουργεί. Μελετάμε έπίσης νά έγκατασταθοϋν
τοπικές βιβλιοθήκες στά κέντρα Νεότητας πού θά είναι καί δανει
στικές, γιά νά φτάσει τό βιβλίο καί στόν κόσμο τής συνοικίας. Θέ
λουμε έπίσης νά όργανώσουμε καί γιορτές γιά όλους τούς Δημό
τες- άς πούμε πώς τό φετινό καρναβάλι ήταν μιά τέτοια άρχή.
ΑΝΤΙ: Μιλάτε γιά πολλές πρωτοβουλίες άποκέντρωσης καί
έξάπλωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Μέ ποιό τρόπο μπο
ρ εί ό δημότης νά ένημερώνεται γι' αυτά ώστε νά συμμετέχει;
'Επειδή μάλλον δέν θά είμαστε ικανοποιημένοι άπό τά μέσα
μαζικής ένημέρωαης, γιατί δέν θεσπίζονται, γιά παράδειγμα,
έφημερίδες τοίχου του δήμου πού θά φτάνουν μέχρι τίς γειτο
νιές καί θά πληροφορούν τούς δημότες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα βέβαια χρησιμοποιούμε τά διαθέσιμα μέσα
όσο μπορούμε, άλλά έχουμε βάλει καί ύπό συζήτηση τίς έφημερί
δες τοίχου. "Ηδη οι ΠΣΕ προβληματίζονται καί άρκετές θά βγάλουν
δικά τους τοπικά φύλλα, πού όχι μόνο θά τοιχοκολλοϋνται, άλλά
καί θά διανέμονται.
ΑΝΤΙ: Είναι κοινός τόπος νά μιλά κανείς γιά τήν οικονομική
άαφυξία, πού ή κυβέρνηση έπιβάλλει στήν Τοπική Αύτοδιοί
κηση. Πέρα άπ’ αύτό δμως υπάρχουν ίσως άρκετά περιθώρια
γιά τήν άνάπτυξη δημοτικών έπιχειρήαεων κοινής ώφέλειας
(π.χ. συγκοινωνίες, ό/ορές κλπ.) πού θά έχουν σάν άποτέλεσμα
τήν οικονομική ένίσχυση τού δημοτικού προϋπολογισμού, άλλά
ταυτόχρονα θά άποτελέσουν καί ώς έναν βαθμό ένα πειραματι
σμό γιά οικονομικές δραστηριότητες μέ διευρυμένη συμμετοχή
πολιτών. Γιατί ό Δήμος έμφανίζεται διατακτικός πρός τέτοιες
κατευθύνσεις;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέ τόν νέο Δημοτικό Κώδικα γίνονται πολλές διευ
ρύνσεις πρός αϋτόν τόν τομέα. ’Ήδη μελετάμε τή σύσταση δημο
τικών φορέων πού μαζί ή σέ σύμπραξη μέ ιδιωτικές έταιρε'ιες θά
άναλάβουν τήν κατασκευή μεγάλων γκαράζ, τήν διαδικασία συλλογής-έπεξεργασίας άπορριμάτων κλπ. Είναι ύπό σκέψη ή σύ
σταση άσφαλιστικής έταιρείας γιά νά άσφαλίζει τά αύτοκίνητα τού
Δήμου, άντί νά έκμεταλλεύεται τά κεφάλαια πού άπαιτούνται, μιά
ιδιωτική έταιρεία. Υπάρχει μεγάλη προοπτική έξέλιξης τής Δημο
τικής 'Επιχείρησης Φωταερίου. Μέ τήν ένεργειακή κρίση γίνεται
γενικότερα άντιληπτή ή σημασία τοϋ φωταερίου. Ή μεγένθυση
τής ΔΕΦΑ θά γίνει όχι βέβαια στήν όδό Πειραιώς, άλλά μέ τή
μεταφορά της σέ μέρος έξω άπό τήν ’Αθήνα.
Μάς προβληματίζει έπίσης πώς θά μπορέσουμε νά συσπειρώ
σουμε κατά περιφέρειες τούς κατοίκους σέ καταναλωτικούς συ
νεταιρισμούς, πού μέ τή βοήθεια τοϋ δήμου θά έρθουν σέ έπαφή
μέ συνεταιρισμούς παραγωγών καί θά παρακάμψουν τούς μεσά
ζοντες. Στού Ζωγράφου είχαμε προχωρήσει σέ μιά συνεννόηση
τών τοπικών έμπόρων, γιά νά συντονιστούν, νά άποκτήσουν συ
νεταιρισμό μέ κοινές άποθήκες κλπ., ώστε νά παραμείνουν άνταγωνιστικοί μέ τόν μεγαλέμπορα τού κέντρου. Πάντως, σ' όλα αύτά
συναντάμε μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, νομικές, χώρου κλπ.
ΑΝΤΙ: Ή δημοτική πλειοψηφία περιλαμβάνει διάφορες πολιτι
κές τάσεις, πού παρόλη τή σύγκλιση σέ μερικά βασικά ζητή
ματα, σέ μερικά άλλα έχουν διαφορετικές έκτιμήσεις. Ποιές εί
ναι οί σχέσεις άνάμεσά τους; Πιστεύετε πώς μπορούν νά συνυ
πάρξουν ώς τό τέλος χωρίς νά άνακύψουν άξεπέραστες άντιθέσεις;
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ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΣΕΠΟΛΙΑ

Μιά αυθόρμητη
συνοικιακή επιτροπή
Δ η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε στή σ υ νέχ εια μιά
συζήτηση γιά τις έμ π ειρ ίες κα ί τις
άπόψ εις μια ς Συντο νισ τική ς 'Επι
τροπής συνοικιώ ν πού ιδ ρ ύθη κε καί
λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί έξω άπό τά πλαίσια των
ΠΣΕ πού π ροω θεί ό Δήμος.
Ή Σ υντο νισ τική Επιτροπή Κάτω
Πατησίων,
Άχαρνώ ν,
Σεπολίων
ιδρ ύθη κε άπό έκπροσώπους. πολ
λών Συλλόγω ν τής π εριοχ ής τό Φε
βρουάριο τού 1978, ύσ τερα άπό μιά
πρωτοβουλία, πού πήρε ή τοπική
έψ η μερίδα «Μάχη». Στή συγκρό
τηση σ υ μ μ ετέχ ο υ ν Σύλλογοι έΑΝΤΙ : Ι έ μιά μικρή τοπική κλίμακα δέν
βλέπετε δυσκίνητο τό σχήμα Σύλλογοι Συντονιστική ’Επιτροπή; Ά ν μιά όμάδα
δημοτών ή καί όλοι έχουν ένα πρό
βλημα θά πρέπει νά γραφτούν πρώτα σέ
Σύλλογο καί μετά νά περιμένουν νά τό
θέσει ό Σύλλογος στή Σ.Ε., πού θά όργανώσει τήν κινητοποίηση: Δέν είναι πιό
απλό καί άποτελεσματικό ή ένεργοποίηση τών δημοτών μέ άξονα καί
άφορμή τό κάθε συγκεκριμένο πρό
βλημα;
Γ. ΔΡΑΚΟΣ: Οί άτομικές πρωτοβουλίες εί

ξωραϊστικοί, π ο λιτισ τικο ί γυντΑκών
κα ί ένα ς ά θλητικός. Σέ πρωτοβου
λ ίε ς πού πήρε ή Επιτροπή μ έ τόν
σύλλογο
Ά γ ιο υ
'Ε λευ θερ ίου
Άχαρνώ ν, ό φ είλ ετα ι, μ ετα ξ ύ άλ
λων, κ α ί ή κινητοπ οίηση γιά τό
κλείσ ιμ ο τού έργοστασίου «Ναθα
ναήλ» πού ρύπ αινε τήν περιοχή.
Στή συζήτηση πού όργάνωσε τό

ΑΝΤΙ παίρνουν μ έρ ο ς τρία μ έλη τής
Σ υντο νισ τική ς

Ε π ιτροπ ής:

Τσιμέντο, άσφαλτος, φορτηγά, χαχεχτιχά όενδρύλια
Στην «παιδική χαρά» μιά σπιθαμή έόάψους γιά vet ξεπη
όήσει μιά χαινούρια κοινοτική συμβίωση

ναι πάντα πιό άποδυναμωμένες άπό τίς
συλλογικές. Ό Σύλλογος μπορεί νά έχει
έντοπίσει πιό νωρίς τό πρόβλημα, νά τό
έχει έπεξεργαστεί καί νά τό προβάλλει μέ
πιό πειστικό τρόπο. ’Ιδίως άν είναι μαζικός
καί άνοιχτός στόν κόσμο, έχει όλες τίς δυ
νατότητες νά έντοπίζει καί νά άσχολεϊται
μέ τά προβλήματα πού παρουσιάζονται.
Καί πάντως, άποψή μου είναι ότι ό σύλ
λογος ούτε ύποκαθιστά τόν πολίτη, ούτε
πρέπει νά στοχεύει σ’ αύτόν. ’Ενεργοποιη
μένοι δημότες μέσα ή έξω άπό συλλόγους
είναι τό ζητούμενο. Θέλω δέ νά προσθέσω

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η ΤΟ Υ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ότι ή Σ.Ε. δέν λειτουργεί σάν κάποιο ύπερόργανο. Βασικά, άποτελεΐ συμβολή καί
δυνατότητα γιά ένωτική συντονισμένη
δράση. Καί πάνω άπ’ όλα σέβεται τήν αύτονομία τών συλλόγων καί τίς αύθόρμητες
κινητοποιήσεις τού λαού, όποτε έκδηλώνονται.
Φ. ΑΡΓΥΡΟΥ: Αύτό δέν σημαίνει βέβαια
πώς όταν έκδηλώνεται μιά αύθόρμητη κι
νητοποίηση ή Σ.Ε. μένει έξω. Συμμετέχει
καί συνεργάζεται, χωρίς, βέβαια, τήν πρό
θεση νά κατευθύνει αύτή όπωσδήποτε τά
πράγματα.

Α Θ Η Ν Α ΙΩ Ν Δ. Μ Π Ε Η

Δέν ξεχνάμε πώς ένα σημαντικό μέρος τής άποτυχίας τής
προηγούμενης «Δημ. Συνεργασίας» τού κ. Παπαθεοδώρου
άποδόθηκε στις ένδο-πλειοψηφικές διενέξεις. Ποιά είναι, πάρα
πέρα, ή στάση τής φιλοκυβερνητικής άντιπολίτευσης ατά δημο
τικά πράγματα καί ποιές οί μεταξύ σας σχέσεις;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τό πρόγραμμα τού συνδυασμού «Άθήνα-Άναγέννηση» τό είχαν έπεξεργαστεί άπό κοινού δλοι οί μετέχοντες καί
έπομένως διαφορετικές έκτιμήσεις δέν ύπάρχουν. Οί μεταξύ μας
σχέσεις διαμορφώνονται πάνω στήν ύλοποίηση αύτοϋ τού προ
γράμματος.
Ή φιλοκυβερνητική άντιπολίτευση βλέπει τήν όρθότητα καί τή
ρεαλιστικότητα τού προγράμματός μας καί τό υιοθετεί σέ όλες
σχεδόν τίς περιπτώσεις. Όταν βέβαια τό ζήτημα είναι έντονα πο
λιτικό παρουσιάζονται μικροαντιδράσεις, πού όμως δέν φτάνουν
σέ άνοιχτή άντιπαράθεση. Στίς «γιορτές μίσους», γιά παράδειγμα
άρνήθηκαν καί αύτοί νά πάνε.
'Έχουμε πετύχει έξ άλλου ένα πολύ καλό συντονισμό τών δημο
τικών ζητημάτων όπως τό φωταέριο, τή μηχανογράφηση, τήν άναδιάρθρωση τών ύπηρεσιών μας κλπ. έτσι πού τό Δημ. Συμβούλιο
δέν κατατρύχεται πιά άπό διαπληκτισμούς καί προσωπικές άντιπάθειες. Είναι τόσο ώριμες καί ύπεύθυνες οί μεταξύ μας σχέσεις,
πού καμιά φορά τά χάνει κανείς μέ τήν ταχύτητα διεκπεραίωσης
τών θεμάτων στό Δημ. Συμβούλιο.
ΑΝΤΙ: Αύτό είναι ίσως φυσιολογικό νά συμβαίνει όταν έξετά. ζονται συγκεκριμένα ζητήματα διοικητικής ή οικονομικής άναδιάρθρωσης. Δέν θά περίμενε κανείς όμως διαφορετικές άπόψεις πάνω ατά ζητήματα όργάνωσης τών δημοτών, π.χ., ή σέ
άλλα πού συνδέονται μέ τίς πολιτικές καί Ιδεολογικές έπιλογές
τής κάθε πλευράς;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιά μέν τήν πλευρά τής πλειοψηφίας δέν μπαίνει τέ
τοιο ζήτημα, άφοϋ ήταν ήδη συμφωνημένο στό πρόγραμμα. Ή
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Φρόσω Αργυρού, ή Εϋη Αντωνίου
κα ί ό Γιάννης Δράκος.

όμάδα τής μειοψηφίας δέν άντιδρά γιατί βλέπει πώς είναι κάτι σω
στό, κάτι πού πρέπει νά γίνει καί κακώς δέν έχει γίνει τόσον καιρό.
Ίσως σκέφτονται ότι άν ποϋν όχι, θά έκτεθοϋν άπέναντι ατούς
δημότες, γιατί κι αύτοί μιλούσαν γιά ένεργοποίηση τού λαού.
ΑΝΤΙ: Ή παράταξη πού ύποστηρίχτηκε άπό τό ΚΚΕ στίς δημοτι
κές έκλογές τού ’78 δέν έκπροσωπείτρι στό Δημοτικό Συμβού
λιο καί έτσι δέν μετέχει έπίσημα στίς εύθύνες τής δημοτικής
πολιτικής πού άκολουθείτε. Πώς άντιμετωπίζετε αύτή τήν κατά
σταση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ’Εμείς έφαρμόζουμε τό πρόγραμμα, πού είχαμε δια
κηρύξει προεκλογικά καί φροντίζουμε νά είμαστε συνεπείς σέ
αύτή τήν έφαρμογή "Αύτό είναι τό κύριο μέλημά μας καί όπου,
όποιοσδήποτε συμφωνεί μέ τή συγκεκριμένη θέση μας, τό κριτή
ριο τής δικής του συμβολής στήν πράξη, νομίζω ότι άποτελεΐ τήν
ούσία.
ΑΝΤΙ: Είναι πιθανό όμως ή παράταξη αύτή, πού σήμερα δέν
συμμετέχει τυπικά στήν εύθύνη έφαρμοχής αύτού τού προ
γράμματος, νά έρμηνεύσουν τίς ένδεχόμενες άποτυχίες μας
μέ κριτήριο τή δική τους άπουαία, ώστε νά προκύψει ή άναγκαιότητα τής παρουσίας τους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς δέν βλέπουμε τό ΚΚΕ σάν άντίπαλο καί σέ
όρισμένους φορείς, άπως στό Πνευματικό Κέντρο, συμμετέχουν
έκπρόσωποί του, άν καί πρέπει νά πούμε πώς δέν δείχνουν ιδιαί
τερο ένδιαφέρον γιά εύρύτερη συμμετοχή.
ΑΝΤΙ: Επειδή σάς είχαν ύποστηρίξει στόν δεύτερο γύρο, δέν
θά 'πρεπε νά ύπάρχει μιά μορφή μόνιμης συνεργασίας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ’Όχι κατ’ άνάγκη. Έξ άλλου οί διαφορές δέν είναι με
γάλες άνάμεσα στά προγράμματά μας καί σέ άρκετά ζητήματα
φαντάζομαι ότι καλύπτονται. Άλλο τώρα άν νομίζουν ότι θά τά
ύλοποιοϋσαν καλύτερα μέ τά δικά τους συγκεκριμένα πρόσωπα.

Γιά παράδειγμα, ή Σ.Ε. είχε πολύ βοηθή
σει στήν σύσταση έπιτροπών γιά τήν άπαλλοτρίωση ένός οίκοπέδου, γιά τήν άπομάκρυνση τού Ναθαναήλ, χωρίς αύτές νά
άποτελοϋν άργανικό της τμήμα.
Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Γίνονται έπίσης πολύ συχνά
κοινές συναντήσεις τής Συντονιστικής μέ
τίς άλλες είδικές έπιτροπές. "Ενας άπό
τούς καρπούς αύτών των συναντήσεων
ύπήρξε καί ή σύνταξη ένός ντοκουμέντου
μέ άναλυτική έπεξεργασία τών τοπικών
μας προβλημάτων, πού μοιράστηκε στούς
δημότες καί στούς διάφορους άρμόδιους
(Δήμο, ύπουργεϊα, κλπ)...
ΑΝΤΙ: Πρόσφατα, ό Δήμος 'Αθηναίων
προβαίνει στή σύσταση Προσωρινών
Συνοικιακών 'Επιτροπών, πού θά μελε
τούν τά τοπικά προβλήματα καί θά κινη
τοποιούν τόν κόσμο γιά τή λύση τους.
Ή δική σας Σ.Ε. μέ τήν δραστηριότητα
πού έπέδειξε μέχρι τώρα, έχει προχω
ρήσει άρκετά πρός τήν ίδια κατεύ
θυνση. 'Αντί νά ύπάρχουν πολλές έπι
τροπές γιά τά ίδια ζητήματα δέν θά ήταν
σκόπιμη μιά ούσιαστική σύνδεση τής δι
κής σας 'Επιτροπής μέ τόν Δήμο, άντί
νά ξεκινήσει μιά νέα ΠΣΕ άπό τήν άρχή;
Γ. ΔΡΑΚΟΣ: ’Εμείς ζητήσαμε νά άναλάβει ή
Συντονιστική τά έργο πού ήθελε ό Δήμος,
γιατί τίποτα δέν έξυπηρετεϊ ή ύπαρξη πολ
λών έπιτροπών. Ό Δήμος όμως άπέφυγε
νά μάς άπαντήσει συγκεκριμένα καί προ
χωρούσε στόν διορισμό μιας ΠΣΕ άνεξάρτητης άπό τή Συντονιστική. ΟΙ έντονες
όμως παρεμβάσεις μας, ή δραστηριοποίησή μας καί ή γνώση τών προβλημάτων
τής περιοχής όδήγησαν τελικά στό νά δε
χτεί ό Δήμος νά περιλαβαίνει ή ΠΣΕ καί
ένα μέλος τής Συντονιστικής.
'Έτσι συμμετέχουμε σ' αύτήν, παρά τήν
ξεκάθαρη άντίθεσή μας στόν τρόπο πού
συγκροτήθηκαν πού ούτε δημοκρατικός
ήταν, ούτε συμβολή στήν ένεργοποίηση
τού πολίτη έκφράζει. Προσωπικά δέν πι
στεύω στό μέλλον τού νέου θεσμού. Στή
θέση του χρειάζεται γνήσια λαϊκό όργανο.
Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 'Εμείς, ούτως ή άλλως, εί
μαστε πρόθυμοι νά συνεργαστούμε μαζί
τους νά βοηθήσουμε τό Δήμο, όπως μπο
ρούμε. Δέν τό ζητήσαμε αύτό σάν μιά προ
νομιακή μεταχείριση, κάθε άλλο μάλιστα.
Ζητήσαμε όποια πρακτική δουλειά ύπάρχει
νά τήν κάνουμε· άπό τό νά ειδοποιούμε
τήν Υπηρεσία γιά τίς κομμένες λάμπες μέ
χρι νά φυτέψουμε δέντρα. Δέν βρήκαμε
όμως τήν άνταπόκριση, πού περιμέναμε.
Είναι διάχυτη ή έπιφύλαξη τού Δήμου άπέναντι στούς τοπικούς-λαϊκούς φορείς.
Φ. ΑΡΓΎΡΟΥ: Γιά τίς πολιτιστικές μας
άνάγκες ζητήσαμε άπό τό Δήμο ένα Πνευ
ματικό Κέντρο, μάς είπαν ναί, άλλά θρέστε
τόν χώρο. Ψάξαμε καί σέ τρεις μέρες βρή
καμε τρεις χώρους μέ ένοίκια σέ διάφορες
οίκονομικές κλίμακες, άλλά μετά τό θέμα
σκάλωσε. Καταλάβατε, μάς τό ύποσχέθηκαν ύποθέτοντας ότι θά μπλοκάρουμε στό
κτίριο καί όταν είδαν ότι έμεϊς τό ξεπεράσαμε, μάς άρνήθηκαν. Έμεϊς, βέβαια, δέν
σταματήσαμε. Μέ πρωτοβουλία τής «Μά
χης» στήθηκε στή περιοχή ή λέσχη «Βι
βλίου καί Πολιτισμού» πού λειτουργεί μέ
πολύ ζωντάνια καί μαζικότητα. Ύπάρχουν
καί δρούν πολιτιστικές όμάδες νέων παι
διών, μιά αύτόνομη κίνηση γιά τά δημο
κρατικά δικαιώματα τής νεολαίας κ.ά.

Αύτά ό Δήμος θά πρέπει νά τ’ άγκαλιάζει,
νά τά ένσωματώνει στό κίνημα τής τοπικής
αυτοδιοίκησης κι όχι νά τά άγνοεϊ, έπειδή
δέν τά προκάλεσε ό ίδιος. 'Έτσι κι άλλιώς
έχει τήν οίκονομική καί διοικητική άσφυξία, πού τού άσκεϊ ή κυβέρνηση· άν δέν
στηριχτεί καί στό λαό θά καταντήσει γρή
γορα άλλη μιά γραφειοκρατική ύπηρεσία
μακριά άπό τά καθημερινά προβλήματα
τών δημοτών.
ΑΝΤΙ: Ή περιοχή, πού μέ τά προβλήματά της άσχολεΐται ή Συντονιστική
'Επιτροπή, είναι ύπερβολικά πυκνά δο
μημένη καί κατοικεϊται άπό 200.000
περίπου κατοίκους. Τά προβλήματα φυ
σικά είναι πάρα πολλά, άλλά πιά είναι τά
πιό κύρια καί έπείγοντα άπ’ αυτά;

κυκλοφορεί
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ΓΙΑΤΡΟΥ

ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΑ
Η
ΨΥΧΟΔΗΛΩΤΙΚΑ
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MESCALINE
HASHISH
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φ. ΑΡΓΎΡΟΥ: 'Από πού νά πρωταρχίσει κα
νείς; Άπό τήν έλλειψη παιδικών σταθμών,
πού άναγκάζει τίς έργαζόμενες ν ’ άφήνουν
τά παιδιά τους στό σπίτι καμιάς γειτόνισσας; Άπό τά έτοιμόρροπα σχολικά κτίρια;
Νά πει πώς δέν ύπάρχει πράσινο πουθενά
παρά μόνο έκεΐνα τά τριγωνάκια τών όχτώ
τετραγωνικών πού βάζουνε στίς συμβολές
τών δρόμων; Διάβασα κάποτε γιά στάνταρς, πού καθορίζουν τούς άναγκαίους
χώρους γιά τίς κοινωνικές άνάγκες τών κα
τοίκων, γιά πράσινο, πλατείες, παιγνιδότοπους κλπ. Γιά πράσινο π.χ. πρέπει νά προβλέπονται 2m2 άνά κάτοικο, πού γιά τήν
περιοχή μας σημαίνει 400 στρέμματα. Πόσο
είρωνικά δείχνουν όλα αύτά μπροστά στήν
πολεοδομική άθλιότητα τού δικού μας
περιβάλλοντος...
Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Νά πώ καλύτερα μιά πρόσ
φατη έμπειρία αύτοϋ τού άσφυκτικοϋ τρό
που ζωής καί κατοικίας πού μάς έχει έπιβληθεϊ. Σ’ όλη τήν περιοχή μας ύπάρχουν
μόνο 2 συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία σ’ ένα
πράσινο άπό τήν ύγρασία κτίριο, πού δέ
χονται μέ κλήρωση 30 παιδιά άπό 400 περί
που ύποψήφια. Φέτος ένα παιδί πού κλη
ρώθηκε άργησε νά πάει καί τή θέση του
κατέλαβε ένα άλλο, πού όταν μετά έπρεπε
νά φύγει γαντζώθηκε στό θρανίο καί φώ
ναζε άπελπισμένα, παρακαλώντας νά μή τό
πάρουν... Είναι όλα αύτά μικρές καθημερι
νές τραγωδίες, πού σέ λίγο θά μάς κάνουν
νά ζητάμε αύξηση τών παιδοψυχιάτρων,
άφού σήμερα δέν δίνουμε τή σημασία πού
πρέπει στό περιβάλλον τού παιδιού.
Φ. ΑΡΓΎΡΟΥ: Σά νά μή φτάνουν όλα αύτά,
ή γραμμή τού ήλεκτρικού έκοψε στά δύο
τήν περιοχή καί ξαφνικά βρεθήκαμε χωρι
σμένοι μέ τούς γείτονές μας. Σιγά-σιγά
έγινε άκριβή ή πάνω μεριά καί λαϊκή ή
κάτω. Σ’ ένα γάμο νά θές νά πας στήν έκκλησία στά Κάτω Πατήσια πρέπει νά κατέβεις στήν Αγίου Μελετίου γιά νά βγεις άπό
τήν άλλη πλευρά. Μέ μιά ύπόγεια κατα
σκευή 2 χιλιομέτρων θά λυνόταν βέβαια
αύτό τό πρόβλημα τού αύθαίρετου διαχω
ρισμού καί θά ύπήρχε καί μεγάλη λεωφό
ρος γιά πεζούς καί αύτοκίνητα, άλλά βλέ
πεις ή περιοχή μας δέν είναι μόστρα τής
Άθήνάς.
Γ. ΔΡΑΚΟΣ: Τά προβλήματά μας, βέβαια,
δέν είναι ούτε σπάνια ούτε πρωτοφανή.
Ό λοι, λίγο πολύ, τά ϊδια άντιμετωπίζουμε.
Γ Γ αύτό καί ή κινητοποίηση γιά τή λύση
τους πρέπει νά ξεπεράσει τό έπίπεδο τής
κάθε συνοικίας καί μάλιστα άμεσα, χωρίς
καθυστέρηση. Ήδη είναι πολύ άργά...
■

Γιά πρώτη φορά
ή άλήθεια πάνω σ' αύτά
χωρίς διαστροφές

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΑΘ.Κ.ΑΥΚΑΛ1ΔΗ

Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΒΑΣ
Μ αντοψυχοτνυηα μ· «υχοβηλυτικο «αρμαια

Ο λκοζ

Ό Freud μίλησε γιά τήν παιδική...
...έξώθηση γέννησή τους...
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ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ:

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΓΚΑΜΠΕ
Τού Γιώργου Άνδρεόπουλου

Οί πρόσφατες εκλογές στό Ζιμπάμπουε σήμαναν τό τέλος μιάς επο
χής. Μιάς εποχής πού τό χαρακτηριστικότερο γνώρισμά της στάθηκε
ή στυγνή ρατσιστική καταπίεση τής πλειοψηφίας τών μαύρων άπό μιά
λευκή μειονότητα.
Ο εκλογικός θρίαμβος τού Robert G. Mugabe έδωσε μιά άποστομωτική άπάντηση στίς εκτιμήσεις πού κατά κόρο διοχέτευε ό δυτικός
τύπος στήν κοινή γνώμη. Ο ί εκτιμήσεις αυτές ήταν προϊόν σκέψης
κάποιων «ειδικών πολιτικών σχολιαστών» ο ί όποιοι μέ τό «άλάθητον» πολιτικό τους ένστικτο πρόσφεραν «εμπεριστατωμένες» άναλύσεις. Α κόμα καί οί πιό φιλελεύθερες δυτικές εφημερίδες (Γκάρντιαν,
Μόντ) πού δέν είχαν υποστηρίξει τόν περιβόητο ’Εσωτερικό Δ ιακα
νονισμό (Internal Settlement) είχαν υποτιμήσει τή λαϊκή άπήχηση τών
άνταρτών τού Πατριωτικού Μετώπου (ZANU—PF).
'Ο Εσωτερικός Διακανονισμός είχε «Μπάρμπα-Θωμά» προσαρμοσμένη, βέ
οριοθετήσει τό πλαίσιο τών μεταρρυθμί βαια, στίς άπαιτήσεις τού εικοστού
σεων πού ήταν διατεθειμένη νά κάνει ή αιώνα. Καί οί δυό ήταν θρησκόληπτοι,
λευκή μειονότητα. Σύμφωνα μ’ αύτόν οί δουλοπρεπεϊς καί εχθροί κάθε ριζικής
μαύροι θά είχαν τήν πλειοψηφία τών κοινωνικής μεταρρύθμισης.
εδρών στό Κοινοβούλιο, άλλά οί θέσειςΤόν Εσωτερικό Διακανονισμό, πού
κλειδιά στήν οικονομία, στήν .κρατική έθετε αξιωματικά τό Πατριωτικό Μέ
γραφειοκρατία, στό στρατό καί στήν τωπο στά περιθώριο τής πολιτικής ζωής,
αστυνομία θά παραμέναν δριστικά στά άκολούθησαν οί περσινές έκλογές. Αυτές
χέρια τών λευκών. Έ πί πλέον, ή λευκή επιβεβαίωσαν τήν κωμωδία πού παιζό
μειοψηφία θά μπορούσε νά ασκήσει veto ταν σέ βάρος τού λαού τού Ζιμπάμπουε
σέ όλες τίς ενέργειες τής πλειοψηφίας — τό Πατριωτικό Μέτωπο τίς μποϋκόπού θά έθιγαν τά κυριαρχικά δικαιώ ταρε —μέ άποτέλεσμα τήν άνάληψη τής
ματα τών λευκών.
πρωθυπουργίας άπό τόν Μουζορέβα τήν
Οί λευκοί βρήκαν στά πρόσωπα τού / Μ 6 Π9.
επισκόπου Μουζορέβα καί τού Σίτχολ' w ' O τελευταίος έκανε μιά χειρονομία
τήν πάντα επίκαιρη φιγούρα τού «καλής θέλησης» πού ό συντηρητικός
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τύπος πρόβαλλε συστηματικά: πρότεινε
στό Πατριωτικό Μέτωπο άνακωχή, χο
ρήγηση γενικής άμνηστείας, δυνατότητα
επιστροφής καί ειρηνικής ένταξης στή
«νέα κοινωνία». Μέ τήν άνοιχτή υπο
στήριξη, χρηματική καί στρατιωτική, τής
Νότιας ’Αφρικής καί μ? ολο τόν κρατικό
μηχανισμό στά χέρια τής κυβέρνησής
του, ό Μουζορέβα δέν είχε λόγο νά άρνεϊται μιά νέα διευθέτηση. ’Αντίθετα,
είχε άμεση ανάγκη ειρήνης, μιά καί ό
συνεχιζόμενος εμφύλιος τόν έξασθενούσε
οικονομικά.
’Αποδοχή τής πρότασής του θά σήμαινε: (α) Τέρμα στόν άντάρτικο άγώνα
(β) ’Αφοπλισμό τών άνταρτών (γ) ’Απο
δοχή έκ μέρους τού Πατριωτικού Μετώ-

που τού ’Εσωτερικού Διακανονισμού
καί (δ) ’Αποδοχή τής νομιμότητας τής
κυβέρνησης Μουζορέβα πού θά κατέ
ληγε στή σιωπηρή έγκριση τής κοινωνι
κής δομής τής χώρας. Οί ήγέτες τοΰ Πα
τριωτικού Μετώπου άρνήθηκαν κατηγο
ρηματικά. Ό Μουζορέβα είχε χτυπήσει
λάθος πόρτα, ψάχνοντας γιά άφελή θύ
ματα, πρόθυμα νά οδηγηθούν άοπλα στό
στόμα τού λύκου.
Τό μέλλον τού Μουζορέβα —μετά τήν
οριστική ρήξη του μέ τό Πατριωτικό Μέ
τωπο - φαινόταν άβέβαιο. Παίζοντας τό
χαρτί τών λευκών έκανε συμβιβασμούς
άπαράδεκτους μέ τό καθεστώς τοϋ Σμίθ.
Οί προγραμματικές διακηρύξεις του γιά
ειρήνη, ευημερία καί αλλαγή ήχούσαν
περίεργα στά αυτιά ενός λαού βασανι
σμένου πού σέ εφτά χρόνια έδωσε πάνω
άπό 20.000 ψυχές γιά τήν ανεξαρτησία
του καί πού δύσκολα συμβιβάζονταν μέ
τήν καρικατούρα μεταρρύθμισης πού
πρόσφερε ό Μουζορέβα.
Κάτω άπό τήν πίεση τών γειτονικών, μέ
τό Ζιμπάμπουε, κρατών άναγκάστηκε ή
βρετανική κυβέρνηση νά προτείνει τήν
έναρξη νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ
τού Μουζορέβα καί τοΰ Πατριωτικού
Μετώπου γιά τό μέλλον τής χώρας. Ή
κατάσταση είχε φτάσει στό άπροχώρητο.
'Ο πόλεμος συνεχιζόταν αμείλικτος. Ή
Ζάμπια καί ή Μοζαμβίκη είχαν ύποστεϊ
μεγάλες καταστροφές άπό τίς συνεχείς
επιδρομές καί τούς βομβαρδισμούς τού
Ροδεσιανού στρατού κατά τών άντάρτικων καταυλισμών πού βρίσκονταν στό
έδαφος τους. Αύτό έξασθενοϋσετήν οικο
νομία τους καί τίς άνάγκαζε νά βρίσκον
ται σέ κατάσταση συνεχούς στρατιωτικής
ετοιμότητας.
Ή συμφωνία τού Λάνγκαστερ Χάουζ
(Λονδίνο, Δεκέμβρης 1979) μεταξύ τού
Πατριωτικού Μετώπου καί τής κυβέρνη
σης Μουζορέβα έθεσε τέρμα στόν έμφύλιο πόλεμο καί άνοιξε τό δρόμο γιά τίς
νέες έκλογές. Τά μέσα μαζικής ενημέρω
σης έντεχνα χρησιμοποίησαν ορισμένες
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις γιά νά
δημιουργήσουν στερεότυπα «μοντέλα»
κάθε άντιπροσωπείας. 'Ο επίσκοπος
Μουζορέβα παρουσιάστηκε σάν ή διαλ
λακτική φυσιογνωμία τής συνδιάσκεψης.
«'Υπάκουος» στή φωνή τής λογικής
(βλέπε: στίς όποιεσδήποτε βρετανικές
προτάσεις) μέ μοναδική επιθυμία τήν ει
ρήνη, χωρίς... πολιτική υστεροβουλία.
Στό Πατριωτικό Μέτωπο είχαν πιά δια
μορφωθεί δύο τάσεις: (α) Τό ZAPU μέ
άρχηγό τό Νκόμο, τό όποιο φαινόταν
πρόθυμο υπό όρισμένες προϋποθέσεις νά
συμβιβαστεί καί (β) τό ZANU τοϋ
Μουγκάμπε, φορέας τού άδιάλλακτου
άπελευθερωτικού άγώνα οπού επικρα
τούσαν οί μαρξιστικές τάσεις.
Ή εκστρατεία τών μέσων ενημέρωσης
είχε σάν σκοπό τήν όξυνση ορισμένων
διαφορών στούς κόλπους τού Πατριωτι
κού Μετώπου σάν ένα βήμα πρός τήν
οριστική διάσπαση.

Έτσι παιζόταν τό τελευταίο χαρτί τής
βρετανικής κυβέρνησης: Ενίσχυση τών
θέσεων τού Μουζορέβα καί σέ περί
πτωση άποτυχίας του άνοιγμα πρός τόν
Νκόμο - ό Μουγκάμπε έπρεπε νά άπομονωθεϊ, νά παρουσιαστεί σάν ένας εξ
τρεμιστής, χωρίς πραγματική λαϊκή
βάση. Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι
οποίος παρακολουθούσε τό ρεπορτάζ
τού BBC, κατά τή διάρκεια τών διαπρα
γματεύσεων, σχημάτιζε τήν εντύπωση δτι
ό Νκόμο ήταν ή ηγετική φυσιογνωμία
στό Πατριωτικό Μέτωπο, ένώ ό Μουγ
κάμπε ένας δευτερεύουσας σημασίας εν
οχλητικός συνεργάτης.
’Ανάμεσα στ’ άλλα, ή συμφωνία τού
Λάνγκαστερ Χάουζ όριζε δτι άπό τίς
100 έδρες, οί 20 θά πήγαιναν στούς λευ
κούς. Οί υπόλοιπες 80 έδρες αποτελού
σαν τήν ουσία τού παιχνιδιού. Τά παι
χνίδι αυτή τή φορά δμως έκρυβε εκπλή
ξεις. Ή άναπάντεχη έκπληξη πού προκάλεσαν τά άποτελέσματα άγκάλιασε τή
βρετανική κυβέρνηση, τή λευκή κοινό
τητα τού Ζιμπάμπουε καί τήν κυβέρνηση
τής Νότιας ’Αφρικής. 'Ο πιστός τους
σύμμαχος Μουζορέβα εξαφανιζόταν —
πρός τό παρόν τουλάχιστον - άπό τόν
πολιτικό χάρτη τής χώρας.
Τό έκλογικό σώμα τού Ζιμπάμπουε
άνέρχεται σέ 2.883.000. Τό ZANU-PF
(Μουγκάμπε) πήρε τό 63% όλων τών
ψήφων καί 57 έδρες. Τό ZAPU (Νκόμο)

πήρε τό 24% καί 20 έδρες, ένώ τό
UANC (Μουζορέβα) τό 8% καί 3 έδρες.
’Αξίζει νά τονισθεί δτι οί βασικές φυλές
τού Ζιμπάμπουε είναι δύο: οί Σόνα πού
άποτελούν τό 80% τού πληθυσμού στήν
όποια άνήκουν ό Μουγκάμπε καί ό
Μουζορέβα καί οί Ντέμπελε πού άποτε
λούν τό 20% στήν οποία άνήκει ό
Νκόμο.
Παρατηρώντας τά άναλυτικά άποτε
λέσματα, θά δούμε δτι ή κάθε φυλή ψή
φισε τό δικό της υποψήφιο. Τό ZANU
κυριάρχησε στό βόρειο, άνατολικό καί
νοτιοανατολικό τμήμα τής χώρας πού
κατοικεϊται άπό τούς Σόνα, δπου πήρε
τίς 56 άπό τίς 64 έδρες (ποσοστό επιτυ
χίας 87,5%). Τό ZAPU κυριάρχησε στό
δυτικό καί νοτιοδυτικό τμήμα τής χώρας,
δπου κέρδισε τίς 15 άπό τίς 16 έδρες
(ποσοστό επιτυχίας 93,75%) γιατί ή
περιοχή αυτή σχεδόν άποκλειστικά κατοικεΐται άπό τήν φυλή του, τούς Ντέμ
πελε.
Ή βρετανική κυβέρνηση μόλις καί
μετά βίας έκρυψε τήν άπογοήτευσή της.
"Οταν στό κοινοβούλιο άνακοινώθηκε
άπό τόν υφυπουργό έξωτερικών κ.
Γκίλμουρ, δτι άνατέθηκε άπό τόν κυβερ
νήτη τής χώρας ό σχηματισμός κυβέρνη
σης στόν Μουγκάμπε, τά μέλη τοϋ Συν
τηρητικού Κόμματος άντέδρασαν βίαια.
Ή επίθεση κατά τής κυβερνητικής πολι
τικής άρχισε άπό τόν «γκουρού» τής

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
όποιο συμμετέχουν καί οί ΗΠΑ καί ή
Σέ μιά συνέντευξή του στό περιοδικό
Μεγάλη Βρετανία. Στά έδάφη αύτά θά
Times μετά τήν νίκη του, ό Μουγκάμπε
δήλωσε, άνάμεσα στ’ άλλα, τά έξης:
δημιουργήσουμε κοινωνικοποιημένες
καλλιέργειες καί χωριά, καθώς καί μι
«Εϊμαστε σοσιαλιστές. Θά υιοθετήσουμε
κρές βιομηχανίες γιά νά άπορροφήσοσιαλιστικές άρχές, άλλά οί άρχές μας
σουμε ένα μέρος άπό τούς ύποαπασχοπρέπει νά άναγνωρισουν τίς πραγματι
λούμενους.
κότητες τής χώρας μας - τήν Ιστορία,
Σέ άλλους τομείς, στή βιομηχανία καί
τίς παραδόσεις καί τίς είδικές συνθήκες
στά όρυχεία, θά έπιδιώξουμε τή βα
στις όποιες βρισκόμαστε. Ή χώρα βασί
θμιαία συμμετοχή τών έργαζομένων
ζεται στήν έλεϋθερη οίκονομία καί γιά
στις άποφάσεις.
αύτό είναι καπιταλιστική. Πρέπει νά
άντιληφθουμε ότι δέν θά έπιφέροηε μιά
Θά καταργήσουμε όλες τις φυλετικές
άμεση άποδιοργάνωση τής οίκονομίας:
μας διακρίσεις, καί ό λαός θά πρέπει νά
μπορούμε νά δουλέψουμε γιά μιά βα
θμιαία έπίτευξη τών σκοπών μας. Βέ- ' καταλάβει όλες τίς ήγετικές θέσεις
στήν άστυνομία καί στό στρατό. Στόν
βαια, στις δημόσιες υπηρεσίες ό ρατσι
καινούριο στρατό θά συμμετέχουν καί
σμός θά έκλείψει. ’Αλλά θά είναι παλα
στοιχεία τού σημερινού στρατού τών
βός έκεϊνος ό όποιος, μόλις καταλάβει
τήν έξουσία, θά προσπαθήσει νά ρίξει
λευκών, μετά άπό άτομική έξέταση τών
τό σύστημα*. Time 17.3.80
περιπτώσεων, γιά νά άποκλεισθούν οι
μισθοφόροι, οί ειδικοί τού άνταρτοπόΕξάλλου ό Μουγκάμπε δήλωσε στό
λεμου καί όσοι έχουν διαπράξει έγΙταλικό «Μανιφέστο»:
κλήματα.
«Ή πραγματικότητα τής χώρας μας
είναι ότι έκτός άπό τήν κεντρική τρά
Είμαστε άδέσμευτη χώρα καί θά
πεζα καί μερικές συγκοινωνίες, όλοι οί
συνυπάρξουμε μέ τή Νότιο 'Αφρική,
άλλοι τομείς είναι Ιδιωτικοί. Δέν σκο
παρά τό ότι μισούμε τή φυλετική της
πεύουμε νά τήν άγνοήσουμε. Θά δη
πολιτική. Είναι γείτονές μας καί οί οικο
μιουργήσουμε βαθμιαία τίς βάσεις γιά
νομίες μας είναι έξαιρετικά συμπληρω
τήν έφαρμογή τού σοσιαλιστικού μας
ματικές. Δέν είμαστε οί άπελευθερωτές
προγράμματος.
τής Νότιας ’Αφρικής, άλλά τού Ζιμπάμ
Στόν άγροτικό τομέα τό Κράτος θά
πουε. Οί μαύροι τής Νότιας ’Αφρικής
κατάσχει μόνο έγκαταλειμμένα, άκαπρέπει νά πάρουν τά όπλα- έμεΐς θά
λιέργητα ή ύποαπασχολούμενα έδάφη.
άκολουθήσουμε τίς όδηγίες τής "Οργά
’Ιδιωτικές έκμεταλλεύσεις θά άγοράνωσης 'Αφρικανικής Ενότητας*.
σουμε μέ χρήματα ειδικού ταμείου στό
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ακροδεξιάς πτέρυγας τοΰ κόμματος
"Αμερυ, πρώην υπουργό τής Κοινοπολι
τείας. Ό "Αμερυ είχε επιτεθεί δριμύτατα
κατά τής ηγεσίας τοΰ κόμματός του καί
στό συνέδριο, τόν περασμένο Όχτώβρη.
Είχε κατηγορήσει τήν κυβέρνηση δτι μέ
τή συνδιάσκεψη υπόσκαπτε τό κύρος τού
«φιλοδυτικού» Μουζορέβα καί νομιμο
ποιούσε τόν «ολοκληρωτισμό» τού Πα
τριωτικού Μετώπου. 'Η τότε επίθεσή του
έδωσε άφορμή σέ ορισμένα στελέχη τού
νεοφασιστικού πυρήνα τών Συντηρητι
κών, τού περιβόητου Μάντεϊ Κλάμπ, νά
άποκαλέσουν δημόσια τούς ηγέτες τού
Πατριωτικού Μετώπου «μπάσταρδους
τρομοκράτες» καί νά ζητήσουν τήν
άμεση άναγνώριση τού καθεστώτος
Μουζορέβα. Ό ιεροκήρυκας αυτός τής
λευκής άνωτερότητας ρώτησε τήν κυβέρ
νηση «άν άντιλαμβάνεται δτι ή νίκη τού
Μουγκάμπε άντιπροσωπεύει μιά μεγάλη
ήττα γιά τή Δύση». Ό Γκίλμουρ άπάντησε: «Φοβούμαι δτι θά διαφωνήσω μαζί
σας. Τό νά λέει κανείς δτι ελεύθερες καί
δίκαιες εκλογές άποτελούν μεγάλη ήττα
γιά τή Δύση άσφαλώς δέν είναι μιά...
καθώς πρέπει δυτική συμπεριφορά». Μέ
τό νά άναρωτιόμαστε όμως άν ό Μουγ
κάμπε έβαλε νερό στό κρασί του, ή άν
παραμένει επαναστάτης Μαρξιστής, άν
θά οδηγήσει τό Ζιμπάμπουε σέ μονοκομ
ματικό κράτος ή σέ πλουραλιστική δη
μοκρατία, έντεχνα άπομονώνεται ό
Μουγκάμπε καί τό ZANU άπό τό κοινω
νικό γίγνεσθαι" γίνονται ή μόνη άνεξάρτητη μεταβλητή στό πεδίο τών πιθανών
εξελίξεων καί άναγορεύονται αυθαίρετα
σάν ό μοναδικός υπεύθυνος φορέας τής
μελλοντικής πορείας τού κράτους.
’Αγνοείται ό ρόλος τής λευκής μειονότη
τας, τού Μουζορέβα, τής Νότιας ’Αφρι
κής καί τών άλλων ξένων δυνάμεων. Τό
τί δρόμο θά άκολουθήσει τό Ζιμπάμπουε
δέν έξαρτάται μόνο άπό τό πρόγραμμα
τού ZANU, αλλά σέ μεγάλο βαθμό άπό
τή στάση πού θά κρατήσουν δλοι αυτοί
οί παράγοντες στή δύσκολη πορεία τής
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άνοικοδόμησης. "Αν π.χ. ή Νότια
’Αφρική —πού μέχρι πρό τίνος σχεδίαζε
εισβολή, σέ περίπτωση εκλογικής νίκης
τού ZANU - άρχίσει μιά συστηματική
καμπάνια άποσταθεροποίησης τού κα
θεστώτος, χρησιμοποιώντας σάν πέμπτη
φάλαγγα τή λευκή μειονότητα ή τό
UANC θά είναι άστεϊο νά άναμένει κα
νείς σεβασμό τής κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας τους.
Πέρα δμως άπό τίς όποιεσδήποτε εί-

Ο Μουζορέβα υπογράφει μέ τό Σμίθ τό σύμ
φωνο τής 3/3/7S πού άνατράπηχε άπό τίς επα
ναστατικές δυνάμεις.

κασίες, ένα είναι βέβαιο: δτι ό Μουγ
κάμπε θέλει νά κλείσει τά τραύματα τού
εμφύλιου καί νά στηρίξει τό πρόγραμμά
του σέ μιά πλατιά συνεργασία δλων τών
υπεύθυνων φορέων.
Μερικές άπό τίς πρώτες του ενέργειες
είναι χαρακτηριστικές μιας προσπάθειας
γιά πανεθνική συσπείρωση:
(α) Πρόταση στό Ζοσούα Νκόμο γιά
νά άναλάβει υπεύθυνη θέση στή νέα κυ
βέρνηση. Μετά άπό πολλές διαβουλεύσεις άποφασίστηκε νά άναλάβει τό
'Υπουργείο ’Εσωτερικών. Σέ άλλους
τρεις συνεργάτες του δόθηκαν τά
Υπουργεία: Δημοσίων Έργων, Ταχυ
δρομείων καί Τηλεπικοινωνιών καί
Πλουτοπαραγωγικών Πηγών. Έτσι, άπό
τά 23 υπουργεία τά 4 δόθηκαν στό
ZAPU.
Ή ενέργεια αυτή τού Μουγκάμπε εί
ναι μελετημένη. Τά άποτελέσματα τών
εκλογών έδειξαν δτι στό διαμέρισμα τής
Ματάμπελαντ άπό τίς 16 έδρες τό ZAPU
κέρδισε τίς 15 καί τό ZANU μόνο 1. Τυ
χόν παραγκωνισμός εκπροσώπου τού
ZAPU άπό τή νέα κυβέρνηση θά συρρί
κνωνε .τήν ήδη περιορισμένη λαϊκή
πρόσβαση τού ZANU στή φυλή Ντέμπελε καί θά δξυνε τίς ένδοφυλετικές
σχέσεις.
(β) Πνεύμα συνεργασίας μέ τή λευκή
μειονότητα. Ό Μουγκάμπε ζήτησε άπό
τούς λευκούς νά μείνουν, υποσχόμενος
σεβασμό τής ιδιοκτησίας τους καί στελέ
χωσε δύο άπό τά πιό σπουδαία υπουρ
γεία μέ έκπροσώπους τους: Τό 'Υπουρ
γείο Γεωργίας μέ τόν Νορμάν, έναν πε
τυχημένο
γαιοκτήμονα-επιχειρηματία
καί τό Υπουργείο Εμπορίου καί Βιομη
χανίας μέ τόν Σμίθ πού είχε υπηρετήσει
σάν 'Υπουργός Οικονομικών στίς κυβερ
νήσεις Γιάν Σμίθ καί Μουζορέβα. Ε π ί
σης, ζήτησε άπό τόν μεγαλύτερό του
άντίπαλο, τό στρατηγό Γουάλις, νά
παραμείνει στή θέση του γιά νά επιβλέ-

ψει τή δημιουργία νέου τακτικού στρα
τού. Βέβαια, γιά νά έχει προσωπική επί
βλεψη δλων τών άναγκαίων ένεργειών, δ
Μουγκάμπε άνέλαβε τό 'Υπουργείο
"Αμυνας.
(γ) Στον τομέα τών Εξωτερικών Σχέ
σεων ό Μουγκάμπε ζήτησε άπό τόν
Λόρδο Σόουμς, κυβερνήτη τής χώρας μέ
χρι τήν άνακήρυξη τής άνεξαρτησίας
πού θά γίνει στίς 18 τού ’Απρίλη, νά γί
νει τό Ζιμπάμπουε, τό 43ο μέλος τής
βρετανικής κοινοπολιτείας. ’Επί πλέον
δήλωσε δτι δέν θά διακόψει εμπορικές
σχέσεις μέ τό καθστώς τής Νότιας
’Αφρικής παρόλη τήν άπέχθειά του γιά
τό άπαρτχάιντ. Τά τελευταία μέτρα πάρθηκαν μέ σκοπό νά καθησυχάσουν τήν
λευκή μειονότητα, ώστε νά μήν αισθάνε
ται «ξεκομμένη» άπό τόν έξω κόσμο. Εί
ναι φανερό δτι μιά Ισχυρή οικονομικά
μειοψηφία πού αισθάνεται νά διακυβεύεται ή άσφάλειά της μπορεί νά δη
μιουργήσει μεγάλα προβλήματα στήν
εφαρμογή τών κυβερνητικών προγραμ
μάτων.
Ή πείρα τού πολύχρονου άγώνα τού
Πατριωτικού Μετώπου δικαίωσε τήν
άνάγκη εσωτερικής συνοχής καί ομοψυ
χίας. ΟΕ κίνδυνοι — εσωτερικοί καί έξωτερικοί - παραμονεύουν στά πρώτα
βήματα τής νέας κυβέρνησης.
Ό πω ς έγραψαν χαρακτηριστικά οί Fi
nancial Times μέ μιά δόση είρωνίας:
«Πέραν πόσης άμφιβολίας, ό κ. Μουγ
κάμπε δέν θά ήταν ή πρώτη προτίμηση
τής κυβέρνησης».
Φαίνεται δμως δτι καί μέρος τού
βρετανικού τύπου, παρ’ δλη τήν εκ τών
περιστάσεων άναγκαστική προθυμία του
νά δεχτεί τήν νέα κατάσταση στό Ζιμ
πάμπουε, δέν παύει έμμεσα νά κινδυνο
λογεί. Οί Financial Times π.χ. σέ κύριο
άρθρο τους ένώ έπαινοΰν τό πνεύμα
εθνικής ένότητας, συμφιλίωσης καί με
τριοπάθειας πού διακρίνει τίς πρώτες
ένέργειες τού Μουγκάμπε, δέν παραλείπου μιά «ιστορική παρένθεση» πού δέν
έχει τίποτε νά ζηλέψει άπό τήν ψυχρο
πολεμική κινδυνολογία; «Δέν υπάρχει
ούτε μιά περίπτωση σ’ όλόκληρη τήν
’Αφρική οπού ήγέτης πού κέρδισε τήν
εξουσία μέ τήν απελευθέρωση, νά τήν
έχασε μετά σέ δημοκρατικές εκλογές. 'Η
μονοκομματική δημοκρατία είναι ό κα
νόνας καί μονοκομματική εξουσία είναι
ή πιθανή κατάληξη οΧό Ζιμπάμπουε».
Αυτή ή «ύπενθύμιση» τί άλλο σκοπό
έχει άπό τό νά συμβάλλει στή\* δξυνση
τής ήδη τεταμένης άΤμόσφαιρας καί στή
διατήρηση τής πόλωσης, τήν όποια ή
συμφιλιωτική πολιτική τοΰ Μουγκάμπε
προσπαθεί νά άμβλύνει.
Ποιοι είναι δμως πραγματικοί σκο
ποί τού τελευταίου, ' η μετριοπάθειά του
είναι ένδειξη πανεθνικής πολιτικής; ή
μήπως θολώνει τά νερά ετοιμάζοντας
παρασκηνιακά μιά νύχτα τοΰ 'Αγίου
Βαρθολομαίου;
■

ΣΟΥΗΔΙΑ:

'Ο σοσιαλδημοκρατικός
«παράδεισος» εξαντλήθηκε
«... νύχτω σ ε ή ά β εβ α ιό τη τα μ ετά τό κα ρνα β ά λι,
μ α υ ρ ό π η χ τη τ ’ ά π ό π ν ιξ ’ ή μ ο ν α ξιά
κ α ί μ ο ν α χά ο ί ά ν τίλ α λ ο ί το ν τώ ρα ά ν ά β ο νν τ ’ άστρα...»

ί

τ

τού Τάσου Εγγλέζου

.................................................................

Ο ΓΕΝΑΡΗΣ όέν είναι εύκολος μήνας στη Σουηδία. Βέβαια, δύ
σκολος ήταν καί ό Δεκέμβρης, κατασκότεινος καί ψυχρός μήνας τόσο
κοντά στόν άρκτικό, αν δέν υπήρχε ή γιορτή τού φωτός Σάντα Λ ου
σία καί οί τελετές γύρω άπό τήν άπονομή των βραβείων Νόμπελ, πού
έχουν μεγάλη άκροαματικότητα στή σουηδική τηλεόραση. Ύστερα,
γιά δυό βδομάδες άκόμα, είναι κανείς ξανά πολυάσχολος μέ τίς προε
τοιμασίες γιά τίς γιορτές των Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς.
Ο ΓΕΝΑΡΗΣ όμως είναι ό μήνας τής μοναξιάς. Γιά τη Σουηδία ή
μοναξιά είναι τό μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Ιδιαίτερα άνησυχητική είναι επίσης ή αυξανόμενη σχέση τής μοναξιάς μέ τίς αυτοκτο
νίες.
ΠΙΣΩ άπό κάθε άπόπειρα αυτοκτο χρόνων. Νά καί μιά μικρή στατιστική γιά
νίας, τίς περισσότερες φορές, κρύβεται τούς τρόπους αύτοκτονίας άπό τό 1969:
τό δράμα τής μοναξιάς άνθρώπων πού
ξαφνικά βρίσκονται νά ζούν σε στεγανές
δηλητηρί κρεμάλα πυροβο Άλλος
τρόπος
στραγγα λισμός
αση
γωνίες τής κοινωνίας, χωρίς κοινωνικό
άνατίφάρμακα λισμός
ρόλο κι υπευθυνότητα, χωρίς γνωστούς'
ναςη
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ποιημένο σύστημα πού προσπαθεί νά
λύσει τά προβλήματα άποτελεσματικά,
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778
Σύνολο
άλλά κι απρόσωπα.
ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ αυξάνονται άνησυχητικά άνάμεσα στούς νέους. Οί θά
Όρθολογικότητα χωρίς ανθρωπιά
νατοι άπό αυτοκτονίες είναι σήμερα δι
«... Η Σ Ο Υ Η Δ ΙΑ είναι μ ιά ορθολογική
πλάσιοι άπό τούς θανάτους πού οφεί
κ α ί άποτελεσματική κοινω νία μέ υψηλό
λονται σέ αύτοκινητιστικά άτυχήματα.
Η ΕΛΛΕΙΨΗ θέσεων στούς παιδικούς βιοτικό επίπεδο. Δ ια θέτει ορθολογικά
σταθμούς γιά τά παιδιά τών νεαρών μα εργοστάσια, ορθολογικά σχολεία, ορθο
νάδων είναι μιά άλλη σοβαρή αιτία άπο- λογικά νοσοκομεία. Ο ί κα το ικίες είναι
γοήτευσης. Ή άνεργία, οί καταχρήσεις καινούριες. Ο ί συγκοινωνίες γίνονται
τών ναρκωτικών καί τού ποτού, πού πάνω σέ μοντέρνους δρόμους κ α ί τσιμεν
πουλιέται άπο^λειστικά άπό τό κράτος, τένια οδοστρώματα. Μ έ τή βοήθεια τών
είναι άλλες αιτίες πού φέρνουν τήν ήλεκτρονικών εγκεφάλων έξασκοϋνται οί
ιδιω τικές κ α ί δημόσιες λειτουργίες μέ
κατάθλιψη στούς νέους.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τήν επίσημη σουηδική ένα σύντομο κ α ί άποτελεσματικά τρόπο .
στατιστική, τό 1851 αύτοκτόνησαν 237 κ α ί μέ λίγο προσωπικό. Τά πάντα είναι
άτομα, τό 1900-705, τό 1965-1068 καί καθαρά κ α ί ξάστερα.
ΟΜΩΣ, παράλληλα, ή κοινω νία αυτή
τό 1975-2.145, Οί απόπειρες αυτοκτο
νίας άπό τήν άλλη μεριά, άνέρχονται σέ είναι σκληρή άπό πολλές πλευρές- '7/
δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο. Σώζονται άποτελεσματικότητα καταλήγει σέ αυτο
όμως, τίς πιό πολλές φορές, χάρη στήν σκοπό, ό άνθρωπος γίνεται υποχείριο
καλά οργανωμένη νοσοκομειακή επα τής τεχνικής κ α ί τής γραφειοκρατίας...»
ΑΥΤΑ είναι λόγια τού Οΰλαφ Πάλμε,
γρύπνηση καί τόν πλούσιο εξοπλισμό τής
πρωτοπόρου καί συνεχιστή μιας μεγάλης
κοινωνικής πρόνοιας.
ΑΠΟ τούς αότόχειρες πού δέν σώζον ρεφορμιστικής παράδοσης, πού έκανε
ται, οί περισσότεροι είναι άνδρες. Οί τήν ύποανάπτυχτη καί περιφερειακή
περισσότεροι άνδρες πού αύτοκτονούν Σουηδία, στή χώρα τής ευημερίας μέ τό
υψηλότερο, ίσως, καταναλωτικό επίπεδο
είναι συνταξιούχοι.
ΟΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ αύτοκτονούν περισσό τού κόσμου. Οί ελλείψεις όμως τής
τερο γύρω άπό τήν ήλικία τών 45-49 Σουηδίας είναι καί κοινωνικής φύσης.

Ή παραγωγή της είναι πράγματι τόσο
άποτελεσματική, ώστε μπορεί νά ζεϊ
άνετα μέ χορηγίες καί έμβάσματα όλος ό
πληθυσμός τής χώρας, ενώ χρειάζεται
μόνο ένα μέρος τού εργατικού δυναμι
κού. Έτσι, αυξάνεται ή άνεργία καί ή
άποτελεσματικότητα τρώει τά ίδια της τά
παιδιά.

'Υπερκατανάλωση καί ποιότητα
ζωής
ΟΙ ΣΟΥΗΔΟΙ ζούν σέ 1,5 εκατομμύ
ρια ύπερμοντέρνα — γιά τήν έλληνική
πραγματικότητα - σπίτια «βίλες» καί
συγκροτήματα μονοκατοικιών καί σέ
άλλα 2,1 έκατομμύρια πάλι τέλεια δια
μερίσματα.
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ περιλαμ
βάνει οχι μόνο τίς κατοικίες, άλλά καί
τόν απαραίτητο εξοπλισμό τής περιοχής
μέ υπηρεσίες καί καταστήματα, χώρους
άθλοπαιδιών, γήπεδα καί παιδικές χα
ρές, συγκοινωνίες υψηλού επιπέδου καί
άκόμα μέσα καί κατασκευές γιά τήν
προστασΐά άπό τή ρύπανση τού άέρα καί
τού νερού καί άπό τούς θορύβους. Οί
περισσότεροι Σουηδοί έχουν εξασφαλι
σμένη, κατά κάποιο τρόπο, τήν παρα
μονή τους σέ ιδιόκτητο καλοκαιρινό
σπίτι, άν δέν προτιμήσουν νά ταξιδέ
ψουν στό εξωτερικό μέ τό άεροπλάνο ή
τό αυτοκίνητό τους.
Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ τού αυτοκινήτου εί
ναι πιό εύκολη άπ’ δτι σέ άλλες ανεπτυ
γμένες χώρες. Τό ίδιο καί ή άπόκτηση
μικρού πλωτού μέσου άναψυχής.
ΓΙΑΤΙ όμως τόσοι άνθρωποι άνησυχούν γιά τή δουλειά καί τή μοίρα τους σέ
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Στό κέντρο τής Θεσσαλονίκης
ενα σύγχρονο και καλαίσθητο βιβλι
οπωλείο προσφέρει μιά όλοκληρωμένη ένημέρωση γιά τήν 'Ελληνική
καί ξένη βιβλιογραφία
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"Αρτια οργανωμένες βιβλιοθήκες:
Λογοτεχνία - Παιδαγωγική - Ψυχο
λογία - Φιλοσοφία - Τέχνη - Ιστορία
- Πολιτική - Παιδικό βιβλίο καί Μορ
φωτικό παιχνίδι - Βιβλίο τσέπης ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΓΙΜΙΣΚΗ-ΓΡΗΠ ΠΑΛΑΜΑ 7
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Μιά ζωντανή δραστηριότητα στή
Θεσσαλονίκη
Εκθέσεις - Λογοτεχνικά βραδυνά Βιβλιογραφικά δελτία - Εκδόσεις
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κιάφας 3, Αθήνα, τηλ. 3639980
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μιά χώρα πού με νόμο εξασφαλίζει τούς
πολίτες της ενάντια στή μείωση των εισο
δημάτων:

Πολιτική απάθεια
δυσκολία επικοινωνίας
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ των σοσιαλδημοκρα
τών δίνεται συνήθως σέ μιά τόσο θεωρη
τικοποιημένη γλώσσα καί επιχειρηματο
λογία πού τήν κάνει απρόσιτη στόν
περισσότερο κόσμο. ”Ισως νά ήταν κι
αυτή μιά αιτία τής διπλής ήττας τής σο
σιαλδημοκρατίας πού πάσχιζε νά μπα
λώσει μιά κατάσταση πού είχε φτάσει σέ
αδιέξοδο. Ό πολίτης καί ιδιαίτερα ό
νέος, 'μή μπορώντας νά άντιληφθεϊ τί
πραγματικά συμβαίνει, καταφεύγει στήν
εγκληματικότητα, πέφτει σέ. ψυχολογική
κρίση ή ψηφίζει δεξιά γιά μιάν άπροσδιόριστη όποιαδήποτε αλλαγή. 'Η σημε
ρινή κυβέρνηση έχει διορίσει δύο ειδι
κούς γιά τήν άπλοποίηση τής πολιτικής
γλώσσας στήν προεδρία τής κυβέρνησης
καί στό πανεπιστήμιο. Πρόκειται, βέ
βαια, γιά μιά τυπική λύση χωρίς ουσια
στικό περιεχόμενο. Ή επιτροπή έρευνας
γιά δσους παίρνουν χαμηλούς μισθούς
στό πόρισμά της σχετικά μέ τήν ενεργή
συμμετοχή τής σιωπηρής πλειοψηφίας
στήν αυτοδιαχείριση καί στή δημοκρα
τική λειτουργία τής χώρας, ανάμεσα στα
άλλα αναφέρει ότι:
• 90% τών Σουηδών δέν έχουν
ποτέ γράψει ούτε δυό γραμμές στίς
σελίδες τών αναγνωστών τών εφημε
ρίδων.
• 81 % δέν άνήκουν οργανωτικά
σέ κανένα κόμμα.
• 76% δέν είχαν ποτέ τήν ευκαι
ρία νά ανοίξουν τό στόμα τους σέ μιά
ανοιχτή συνάντηση.
• 93% δέν ήρθαν ποτέ σ’ επαφή
μέ κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο γιά νά
επηρεάσουν μιάν απόφαση.
• 94% δέν έλαβαν ποτέ μέρος σέ
καμιά διαδήλωση, ούτε κάν στίς
παραδοσιακές εκδηλώσεις γιά τήν ερ
γατική πρωτομαγιά.

Μερικοί είναι... πιό ϊσοι
ΣΤΗ Σουηδία ό ταξικός άγώνας δέν
γίτ^ται μέ όπλα ή άπεργιακούς άγώνες,
δηλαδή μέ άνοιχτές κοινωνικές άντιθέσεις δυσκολογεφύρωτες, άλλά μέ κανο
νισμούς, νόμους καί παραγράφους, συμ
βάσεις, διαπραγματεύσεις καί μηχανι
σμούς ενημέρωσης, μόρφωσης καί παι
δείας. Αυτοί πού γνωρίζουν τή γλώσσα
τής εξουσίας έπιζούν- οί άλλοι καταδι
κάζονται στήν ψυχική απομόνωση καί
στήν κοινωνική απάθεια.
ΣΤΑ σχολεία, στήν τηλεόραση, στίς
εφημερίδες καί στά περιοδικά χρησιμο
ποιείται μιά γλώσσα, πού ή πλειοψηφία
τού κόσμου δέν μπορεί νά κατανοήσει.
Σέ εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται τά
φύλλα τού καθημερινού καί περιοδικού
τύπου πού κυκλοφορούν καί καταναλί-

σκονται ημερήσια. Τίς πιό πολλές φορές
όμως, πρόκειται γιά έναν τύπο προσαρ
μοσμένο στήν άντίληψη τού κοινού, πού
έχει διαμορφωθεί μέ τρόπο ώστε ν’ άντιλαμβάνεται τίς πολιτικές, κοινωνικές καί
οικονομικές άποτυχίες αποκλειστικά σάν
προσωπικές.

Τό τέλος τών παχιών αγελάδων
Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ οικονομία βρίσκεται
σέ σοβαρή κατάσταση λόγω τής έκρηκτικής ανόδου τού κόστους τών σουηδικών
έξαγώγιμων προϊόντων *τά τελευταία
χρόνια.
ΤΟ ΧΑΡΤΙ, π.χ., είναι άφθονο στή
Σουηδία άλλά, παρ’ ολη τήν κρατική
ενίσχυση, οί σουηδικές εφημερίδες είναι
άκριβότερες άπό τίς αντίστοιχες γερμα
νικές πού αγοράζουν τό χαρτί τους άπό
τή Σουηδία. Καί αυτό πάρ’ όλη τή φη
μισμένη παράδοση τής σουηδικής οργά
νωσης, πού τή βοηθούν καί ένα σωρό
άλλοι παράγοντες εκτός άπό τούς καθα
ρούς εμπορικούς.
Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ευημερία είναι από
λυτα δεμένη μέ τήν άνταγωνιστική ικα
νότητα τής σουηδικής βιομηχανίας στή
διεθνή άγορά. Οί αναπτυσσόμενες οικο
νομίες άπό τή μιά, ή επαναστατική άνο
δος τής γερμανικής καί τής ιαπωνικής
βιομηχανίας άπό τήν άλλη, βύθισαν τήν
άγοραστική άξια τής σουηδικής κορώ
νας. Ιδιαίτερα σέ σχέση μέ τό δυτικογερμανικό μάρκο έχει μειωθεί περίπου
στό 1/4 τής αξίας πού είχε πρίν άπό μιά
δεκαετία.

Προκομένος λαός!
ΟΣΟΙ έχουν ζήσει άπό κοντά τή σουη
δική νοοτροπία, ξέρουν καλά πώς οί
Σουηδοί είναι τεχνίτες στή χαλιναγώ
γηση κάθε άτίθασης τάσης. Πάντα, μέ
ένα σωρό μέσα, καταφέρνουν στό τέλος
νά άποφεύγουν τίς κοινωνικές άντιθέσεις καί τίς εθνικές τραγωδίες καί μέχρι
τώρα καί τά σκαμπανεβάσματα καί τίς
διακυμάνσεις τής οικονομίας. Τό οικο
νομικό θαύμα τής μικτής σουηδικής οι
κονομίας οφείλεται, σέ μεγάλο βαθμό,
στή σωστή εφαρμογή κεύνσιανών μεθό
δων. Δίκαια, δηλαδή, άτόκτησε ή Σουη
δία τή φήμη τής πιό αντιπροσωπευτικής
χώρας τού ρεφορμισμοί- Πάνω άπό 40
χρόνια διακυβέρνησης σοσιαλδημοκρα
τικής καταλήξαν στήν πρώτη έκλογική
της ήττα τό 1976 καί αργότερα στήν
απρόοπτη φετινή δεύτερη υποχώρησή
της.
ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ σοσιαλιστικής πορείας,
έστω καί μετ’ εμποδίων, δέν κατάφεραν
νά φέρουν τήν οικονομική δημοκρατία
στή χώρα. Τά εκατομμίθΐ« τών μισθω
τών καί οί εκατοντάδες χιλιάδες μετανα
στών άφησαν τελικά τήν πρωτοβουλία
στά άστικά κόμματα πού πιοω τους κρύ
βονται τά άνώνυμα καί πανίσχυρα κέν
τρα εξουσίας τών βιομηχαΗκών μονο
πωλίων.

Τά πραγματικά κέντρα εξουσίας
ΔΕΝ υπάρχει αμφιβολία πώς τό σουη
δικό Κοινοβουλευτικό σύστημα καί ιδιαί
τερα ή λειτουργία των πολιτικών κομμά
των καί ή προστασία τών πολιτών εν
τάσσονται σέ μιά συνταγματική παρά
δοση, νομοθεσία καί πράξη, πού δύ
σκολα θά κατάφερναν νά μιμηθσύν άλ
λες χώρες.
ΠΑΡ’ ΟΛΑ αύτά όμως έχουν την πρα
γματική εξουσία στά χέρια τους. Α ναμ
φισβήτητα οί εφτά πανίσχυρες ιδιωτικές
έταιρείες ASEA,
BEÏJERINVEST,
SCA, GRANGES, L.M. ERICSON,
STAB καί VOLVO-SAAB-SCANIA. Οί
εταιρείες αυτές επηρεάζουν άμεσα τήν
πολιτική καί οικονομική ζωή τών 135
πιό σπουδαίων άστικών καί ημιαστικών
κέντρων τής χώρας. Αυτό σημαίνει δτι,
οί διευθυντές καί οί ιδιοκτήτες τών εφτά
αυτών εταιρειών είναι οί ισχυρότεροι
Από τούς αιρετούς Αντιπροσώπους τού
λαού στούς δήμους, ατούς νομούς καί
στή βουλή.
ΑΠΟ τίς εφτά αυτές εταιρείες καί
τούς προμηθευτές τους εξαρτάται άμεσα
ή ζωή 1,5 εκατομμυρίου ατόμων, δηλαδή
όσων εργάζονται σ’ αυτές καί τών οικο
γενειών τους.
ΑΛΛΟ ένα εκατομμύριο στόν ιδιωτικό
καί δημόσιο τομέα μαζί μέ τίς οικογέ
νειες τους έξαρτώνται επίσης έμμεσα
άπό αυτές τίς εταιρείες. ’Άν κάποια
έταιρεία ή παράρτημά της σέ μιά πόλη
κλείσει, τότε εξαφανίζεται αυτόματα καί
ή δυναμικότητα τών άλλων μονάδων

απασχόλησης στήν περιοχή. Κλείνουν
μαγαζιά, κέντρα διασκεδάσεως, σταθμοί
βενζίνης καί επισκευής αυτοκινήτων,
κλινικές καί νοσοκομεία, δημόσιες υπη
ρεσίες καί οργανισμοί κοινής ωφέλειας,
σχολεία καί άλλοι τόποι εργασίας χιλιά
δων ατόμων.
ΕΤΣΙ, οί πανίσχυρες εταιρείες πού
δλες κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένες μέ
τούς ηγεμόνες τού πλούτου, τήν οικογέ
νεια WATTEN BERG καί τούς πανίσχυ
ρους διευθυντές, συνεργάτες καί συν
αδέλφους
τους
NICOLIN,
TH
UNHOLM,
" GYLLENHAMMAR,
BRODWALDH καί άλλους, μπορούν νά
αποφασίζουν μόνες τους γιά τό ρυθμό
τής οικονομικής ζωής καί γενικότερα γιά
τή ζωή ή τό θάνατο ολόκληρων κοινωνικοπολιτικών συγκροτημάτων.

Ή φθορά τής ομοψυχίας
ΠΟΥ βαδίζει ή Σουηδία; Μήπως κιν
δυνεύει νά ξηλωθεί ό αξιοθαύμαστος
κοινωνικός εξοπλισμός της καί νά ένταχθούν οί αντιθέσεις στήν αγορά εργα
σίας. Θά συγκρουσθούν οί χαμηλόμισθοι
καί οί άνεργοι μέ τούς μετανάστες; Ή
πάλι δλοι αυτοί μαζί θ’ άντιπαραταχθούν στή σκληρή καί αντικοινωνική
στάση τών διευθυντών, τών άνώτατων
υπαλλήλων, τών ακαδημαϊκών, τών επι
χειρηματιών, τών άνθρώπων τής τέχνης
πού «έχουν βολευτεί», τών πολιτικών
καί τών τεχνοκρατών πού έχουν χάσει τό
αίσθημα τής αλληλεγγύης; Θά ανάψει
πάλι ή φλόγα τού ταξικού άγώνα πού
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Δ ημ οσ θένης Κούρτοβικ

πρόδοσε ή σοσιαλδημοκρατική γραφειο
κρατία;
Ή «Αποτελεσματική» καί «ορθολο
γική» στρατηγική τών εταιρειών στήν
προσπάθειά τους νά έπιξήσουν στόν διε
θνή Ανταγωνισμό έχει σάν συνέπεια νά
μένουν πολλοί Σουηδοί άνεργοι ή νά εί
ναι δυσαρεστημένοι μέ τίς συνθήκες
Απασχόλησης. Δημιουργούνται έτσι με
γάλες κοινωνικές εντάσεις.
Η ΕΛΛΕΙΨΗ αλληλεγγύης ανάμεσα
στούς Σουηδούς μισθωτούς Αντικατοπ
τρίζεται καί στήν Απροθυμία τής χώρας
νά άνταποκρίνεται μέ τόν ίδιο ζήλο στίς
υποχρεώσεις πού έχει Αναλάβει Απέναντι
στίς χώρες τού Τρίτου Κόσμου. Γιά
πρώτη φορά φέτος ή Σουηδία δεν θά
έπαναλάβει τόν παγκόσμιο άθλο της νά
Αφιερώσει 1% τού εθνικού της εισοδή
ματος στήν Ανάπτυξη τών χωρών πού
κάνουν μιά σοβαρή κοινωνική προσπά
θεια γιά νά βγούν άπό τήν εξαθλίωση
καί στά έθνικοαπελευθερωτικά κινή
ματα.
Τή δεκαετία πού Αρχίζει δέν θά υπάρ
χει πιά ή αφθονία πού πλουσιοπάροχα
μοίραζαν οί σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί
τίς τελευταίες δεκαετίες. Μονάχα μέ
περισσότερη Αλληλεγγύη, Αφού δέν
υπάρχουν προϋποθέσεις δομικών Αλλα
γών, θά μπορέσει ή Σουηδία νά Αναχαι
τίσει τίς επικίνδυνες εγωιστικές τάσεις
κοινωνικών ομάδων, πού δέν θά διστά
σουν νά κατοχυρώσουν τήν ευημερία
τους σέ βάρος τών εργαζομένων, ντό
πιων καί μεταναστών.

Κ υκλοφ όρησ ε
Τζών Μάυναρντ Σμίθ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
μ € τ ά φ ρ α σ η - έ π ιμ έ λ ε ια

Δ ημ οσ θένης Κούρτοβικ
Ε ίν α ι κ λ η ρ ο ν ο μ ικ ή ή ε ύ φ υ ία ; Μ ε τ ρ ο ύ ν
τ ά τ έ σ τ ε υ φ υ ΐα ς τ ή ν π ρ α γ μ α τ ικ ή ε υ 
φ υ ΐα ; Μ π ο ρ ε ί ν ά ε ίν α ι κ α ν ε ίς ε υ φ υ ή ς
,χ ω ρ ίς γ ν ώ σ ε ις ; Τ ί σ η μ α σ ία έ χ ε ι τ ό π ε ρ ι
β ά λ λ ο ν κ α ί ή ά ν α τ ρ ο φ ή γ ιά τ ό ν Δ ε ίκ τ η
Ε υ φ υ ΐα ς (IQ) ε ν ό ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ;
Α υ τά κα ί π ολλά άλλα ερ ω τή μ α τα εξετά 
ζ ε ι τ ο ύ τ ο τ ό β ιβ λ ίο . Γ ρ ά φ τ η κ ε μ έ τ ή ν
π ρ ό θ ε σ η ν ά δ ώ σ ε ι σ τ ο ύ ς έ ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς ά ν α γ ν ώ σ τ ε ς μ ιά π λ α τ ε ιά κ α ί ε ύ λ η 
π τη σ υ γ κ ε φ α λ α ίω σ η τ ο υ π ε ρ ιε χ ο μ έ ν ο υ
έ ν ό ς κ λ ά δ ο υ , γ ιά τ ό ν ό π ο ιο δ ύ σ κ ο λ α
μ π ο ρ ε ί νά έ χ ε ι κ α ν ε ίς έπ ο π τικ ή εικ ό ν α .
Ή κ ρ ιτ ικ ή σ τ ά σ η τ ο ύ σ υ γ γ ρ α φ έ α άπέν α ν τ ι σ τ ίς δ ιά φ ο ρ ε ς μ ο ρ φ έ ς τ έ σ τ εύ φ υ ία ς δ ε ίχ ν ε ι σ έ π ό σ ο έ π ισ φ α λ ή β ά σ η
σ τ η ρ ίζ ε τ α ι ή κ α τ ά τ α ξ η τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν
σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ν ΔΕ κ α ί ά ν α λ ύ ε ι το ύ ς
κ ιν δ ύ ν ο υ ς π ού κ ρ ύ β ε ι ή ύ π ε ρ β ο λ ικ ή
έ κ τ ίμ η σ η τ ή ς τυ π ο π ο ιη μ έ ν η ς ε ύ φ υ ία ς .

Καραθεοδωρή 28, Ν. Ψυχικό

Β ιο λ ό γ ο ς
Μ ο ν α δ ικ ό β ιβ λ ίο σ τ ή ν έ λ λ η ν ικ ή β ιβ λ ιο 
γ ρ α φ ία π ο ύ π ρ α γ μ α τ ε ύ ε τ α ι μ έ έπ ισ τη μ ο ν ικ ή ά κ ρ ίβ ε ια κ α ί ε κ λ α ϊκ ε υ τ ικ ή γ λ α φ υ ρ ό τ η τ α έ ν α ά π 'τ ά π ιό έ ν δ ιά φ έ ρ ο ν τ α
θ έ μ α τ α , τ ή ν έ ξ έ λ ιξ η τώ ν έ μ β ιω ν ό ν τω ν .
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Κοινωνικές δυνάμεις,
επαναστατικές διαδικασίες
καί μορφές οργάνωσης
Μ εταξύ 1ης καί 5ης 'Οκτωβρίου
1979 έλα βε χώρα ατό Cavtat (Τσάβτατ)
κοντά στό Dubrovnik τής Γιουγκοσλα
βίας τό τέτα ρ το Συμπόσιο τού «Διε
θνούς Συνεδρίου»: «Ό Σοσιαλισμός
ατόν Κόσμο». Ο θεσμός αύτός άποτελ ε ί μία διαρκή πλατφόρμα συνάντησης
μαρξιστώ ν και άλλης άπόχρωσης σο
σιαλιστών άπό άλο τόν κόσμο, γιά τή
συζήτηση βασικών θεω ρητικώ ν θ εμ ά 
των τής μ α ρ ξισ τική ς θεω ρίας και της
σ οσιαλιστικής έπ αναστατικής π ρακτι
κής. Ο θεσμός αύτός ιδ ρ ύ θ η κε τό
1975 μ έ πρωτοβουλία Γιουγκοσλαβω ν
μαρξιστώ ν και εκ το τε ε ξελ ίχ τη κ ε α έενα
βήμα οπού κάθε χρόνο, μ ε πρόσκληση
τών Γιουγκοσλάβων, οι πιό σπουδαίοι
θεω ρητικοί τού μα ρξισ μού άπό ά λες
τις χώρες μαζί, μ έ π ρακτικούς τής πο
λ ιτικ ή ς πράξης, συναντιώ νται κα ί συ
ζητούν μ έ σκοπό νά συμβάλουν στην
κατανόηση, γνώση και κριτική θεώ 
ρηση τή ς μα ρξισ τικής θεω ρίας και τής
σ οσ ιαλιστικής πρακτικής. Αγω νιστές
σέ διά φ ο ρ ες χώ ρες πού δρουν κάτω
από δ ια φ ο ρ ετικ ές κ ο ιν ω ν ικ ο ο ικ ο ν ο μ ι
κές σ υνθή κες γιά τήν πραγματοποίηση

τού σοσιαλισμού, μ έ μο ρ φ ές που
π ροσδιορίζονται άπο τα σ υγκεκρ ιμένα
ιστορικά δ εδ ο μ έν α , σ υζητούν μ έ μ α ρ 
ξισ τές Θεωρητικούς γιά την προώθηση
τής Θεωρίας καί τόν επ αναστατικό σο
σιαλιστικό μετα σ χ ημα τισ μό τού σύγ
χρονου κόσμου...
Μ έχρι τώρα έχ ου ν λαβει χώρα τρία
συμπόσια. Τό 1976 μ έ θέμα «Ό Σοσ ια
λισμός στόν σύγχρονο Κόσμο», τό
1977 μ έ θέμα «Σ οσ ιαλισ μός και Π ολι
τικά Συστήματα» καί τό 1978 μ έ θέμα
«Σοσιαλισμός
καί αναπτυσσόμενες
χώρες». Το θέμα τού τέτα ρ το υ Συμπο
σίου τόν π ερασμένο Ό κτώ βρη ήταν
«Οι ύπ ο κ ειμ εν ικ ές δ υ ν ά μ εις τού Σ ο
σιαλισμού». Στά συμπόσια αυτά έχ ου ν
λά β ει μ έρ ο ς μ έχ ρ ι τώρα οι πιό σπου
δαίοι μα ρ ξισ τές θεω ρ ητικοί άπό ά λες
τις χώρες. Η Ελλάδα έκπροσωπήθηκε
έφ έτο ς για πρώτη φορά έπίσημα. Άπό
πλευράς κομμάτω ν π ροσκλήθηκαν τό
ΠΑΣΟΚ πού έκπροσωπήθηκε άπό τόν
Α. Μ ητρόπουλο καί τό ΚΚΕ έσ. πού εκ
προσώπησε ό Α. Δ ιαμαντόπ ουλος. Τήν
Κύπρο έκπροσώπησε ό Γεν ικ ό ς Γραμμα τέα ς τού σ οσ ιαλιστικού Κόμματος

(ΕΔΕΚ), β ο υ λ ευ τή ς κ. Τάκης Χατζηδημητρίου.
Τό κ είμ εν ο πού ά κ ο λ ο υ θ εϊ α π οτελεί
τήν εισήγηση τού Μ άριου Ν ικολινάκου
πού προσκλήθηκε
προσωπικά.
Η
μετάφ ραση έγ ιν ε άπό τό άγγλικό πρω
τότυπο πού παρουσιάστηκε μ έ τόν τί
τλο «'Απόψεις πάνω ατό ύ π ο κείμ ενο
τών έπαναστατικώ ν διαδικασιώ ν καί τή
μορφή οργάνωσής του στις καπ ιταλι
σ τικές χώρες». Ό σ υγγρα φ έα ς έ χ ει
προσθέσει μ ερ ικ ά σχόλια μ έ βάση τις
σ υζητήσ εις πού έγ ιν α ν ατό Cavtat καί
τις λοιπ ές εισ η γ ή σ εις πού ύποβλήθηκαν. Τό κ είμ εν ο τού το βάζει ά ρκετά
προβλήματα σέ νέα βάση. Τό ΑΝΤΙ πι
σ τεύ ει πώς μιά συζήτηση, πάνω στα
προβλήματα πού θ έ τε ι τό κ είμ εν ο τού
Μ άριου Ν ικολινάκου, είν α ι άναγκαία
στή σ ημερινή φάση τού ά ρισ τερού κ ι
νήματος στήν Ε λλάδα. Ή φάση αύτή
χαρακτηρίζετα ι
δογμα τική
άκρισία,
παραδοσιακή
άσφυξία,
ιδεο λο γική
σύγχυση■άπό διλήμματα καί ά σ ά φ ειες
γιά μιά σοσ ιαλιστική πράξη, στήν όποια
ώθούν άναγκαστικά οι κοινω νικές δυ
νάμεις.

το ύ Μ άριου Νικολινάκου
Τό πρόβλημα τών κοινωνικών δυνάμεων σάν πρόβλημα τών ύποκειμενικών δυνάμεων τού Σοσιαλισμού άποτελεΐ ένα άπό τά κύρια
προβλήματα στις θεωρητικές συζητήσεις γιά τό σοσιαλισμό τά τε
λευταία χρόνια καί άναμφισβήτητα^χει μεγάλη σημασία άπό τήν
άποψη τής πολιτικής πρακτικής σέ πολλές χώρες. Τό νά μιλάει κα
νείς γιά τίς «ύποκειμενικές δυνάμεις τού Σοσιαλισμού»1, ύπονοεί
έμμεσα μιά διαμβισβήτηση τής έργατικής τάξης (στόν κλασικό της
ορισμό) σάν τής μόνης τάξης πού κάνει τήν έπανάσταση γιά νά
έγκαταστήσει τό σοσιαλισμό. Ή διαμφισβήτηση αύτή μπορεί κιό
λας νά έγινε στήν πράξη άπό τήν πρόκληση τής ιστορίας στή
μεταπολεμική περίοδο, οί μαρξιστές δμως άρνηθήκαμε μέ πείσμα
νά άποδεχτούμε νέα γεγονότα καί νά τά έντάξουμε στή θεωρία. Ό
μαρξισμός τής μιας ή τής άλλης κατεύθυνσης είτε άρνήθηκε τόν
έαυτό του σάν διαλεκτική έπιστήμη γιά χάρη κάποιας σκοπιμότη
τας, είτε στάθηκε άνίκανος νά έπαξεργαστεί τίς άλλαγές πού
έχουν λάβει χώρα τά τελευταία είκοσι χρόνια. 'Αποτέλεσμα είναι ή
διάσταση άνάμεσα στήν πράξη καί τή μαρξιστική θεωρία μέχρις
ένα σημείο2. Ή πραγματικότητα άλλάζει καί προχωρεί, ένώ έμείς
σάν μαρξιστές μένουμε πίσω.
Οί σκέψεις πού έκφράζονται στό δοκίμιο τούτο είναι σκέψεις
τών τελευταίων δέκα χρόνων, όταν έβαλα στόν έαυτό μου τό έρώτημα γιά τό ποιοι είναι οί φορείς τής έπανάστασης άπό πλευράς
κοινωνικών τάξεων στίς χώρες τής Δυτικής Εϋρώπης, άλλά καί
στήν Ελλάδα, ιδιαίτερα τήν έποχή τής στρατιωτικής δικτατορίας
καί μετά3. Έάν ή θεωρία έχει σημασία όχι αύτή καθ'έαυτή, άλλά σά
μέσο κατανόησης καί πιό πολύ, σά μέσο γιά τήν άλλαγή τής πρα
γματικότητας, είναι άνάγκη άπό τήν άποψη «έπαναστατικών»
στρατηγικών - οτιδήποτε καί έάν έννοεΐται μέ τό έπίθετο «έπανα
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στατικών» κάτω άπό διαφορετικές ιστορικές συνθήκες - νά ξεκι
νήσει κανείς άπό τή μελέτη τής ίδιας τής πραγματικότητας. Βάζω
έτσι τό έρώτημα: τί έχει άλλάξει μέχρι τώρα σέ σχέση μέ τήν
κατάσταση τής 'Οκτωβριανής Έπανάστασης τό 1917, μέ άλλα λό
για, ποιά είναι ή κατάσταση σήμερα; Στό φώς τής έρευνας αύτής
προσπαθώ νά άπαντήσω στό έρώτημα ποιό φαίνεται νά είναι τό
ιστορικό στήν πορεία γιά τό σοσιαλισμό στίς μέρες μας.
Είναι ίσως άναγκαϊο νά διατυπωθούν στό σημείο αύτό δυό θεμε
λιακές προτάσεις πού έχουν άξιωματικό χαρακτήρα:
Πρώτον: τό πρόβλημα τών ύποκειμενικών δυνάμεων γιά τό Σο
σιαλισμό μπαίνει άπό τήν ίδια τήν πραγματικότητα. Ή 'ιστορία δίνει
έξετάσεις γιά τό έάν θά καταφέρει νά συλλάβει τή διαλεκτική τής
πραγματικότητας καί νά τήν μεταφέρει σέ μιά λογική καί συνεπή
θεωρία.
*
Δεύτερον: ή πραγματικότητα είναι πολύμορφη. Τόσο οί παραγω
γικές δυνάμεις, όσο καί οί παραγωγικές σχέσεις είναι διαφορετι
κές στίς διάφορες χώρες. Θά μπορούσε κανείς νά διακρίνει του
λάχιστον τέσσερεις όμάδες χωρών: τίς σοσιαλιστικές, τίς ύπεραναπτυγμένες βιομηχανικά καπιταλιστικές χώρες, τίς καπιταλιστι
κές άναπτυσσόμενες χώρες καί τίς σοσιαλιστικές άναπτυσσόμενες
χώρες. Τό ζήτημα τών ύποκειμενικών δυνάμεων τού σοσιαλισμού
στίς σοσιαλιστικές χώρες είναι, κατά τή γνώμη μου, διαφορετικό
άπό τό ίδιο ζήτημα στίς καπιταλιστικές χώρες. Ή κατάργηση τών
τάξεων στίς σοσιαλιστικές χώρες μετά τή νίκη τού σοσιαλισμού
βάζει τελείως διαφορετικά προβλήματα άπό τήν άποψη αύτή. Μέ
ένδιαφέρει έπομένως στό δοκίμιο αυτό πιό πολύ ή κατάσταση στίς
καπιταλιστικές χώρες.

Οί άλλαγές τής πραγματικότητας
"Ας αρχίσουμε άπό τό έρώτημα: τι άλλαξε στή μεταπολεμική
περίοδο τόσο άπό ποσοτική, όσο καί άπό ποιοτική άποψη. Πώς έμφανίζεται ή σύγχρονη πραγματικότητα πού μεταβάλλεται, μπορεί
νά μεταβληθεί ή πρέπει νά μεταβληθεΐ πρός τήν κατεύθυνση τού
σοσιαλισμού; Πιστεύω πώς τά άκόλουθα γεγονότα έχουν σημασία:
α) Ή τεχνολογική πρόοδος ύπήρξε τόσο ραγδαία καί έ
φτασε τήν τελευταία δεκαετία τόσο ύψηλά έπίπεδα, ώστε
άνοιξε στήν άνθρωπότητα άντικειμενικά τό δρόμο γιά έναν
χρυσό αιώνα. 'Εάν ό κόσμος δέν ήταν διαιρεμένος σέ κράτη καί
έθνη καί έάν μπορούσε νά πραγματοποιηθεί ειρήνη, τό κοινωνικό
πρόβλημα τών ήμερων μας θά μπορούσε νά λυθεί σέ παγκόσμια
κλίμακα. Ή ήλεκτρονική καί οί ήλεκτρονικοί ύπολογιστές έχουν
δημιουργήσει ριζικά νέες συνθήκες γιά τήν παραγωγή ύλικών άγαθών. Ή ζωντανή έργασία ύποκαθίσταται πλατιά μέ μηχανές, τό κό
στος άναπαραγωγής τής έργατικής δύναμης έχει μειωθεί παράλ
ληλα πρός μιά τεράστια αύξηση τής παραγωγικότητας. Ή ύπεραξία
πού δημιουργείται είναι έτσι μεγάλη. Ό λο καί λιγότερη ζωντανή
έργασία χρειάζεται γιά τήν παραγωγή δλο καί περισσότερων ύλι
κών άγαθών πού ικανοποιούν τίς άνάγκες άλο καί μεγαλύτερου
πληθυσμού πού κινείται έξω άπό τή σφαίρα τής ύλικής παραγωγής.
Τό άποτέλεσμα είναι ένα αυξανόμενο βιοτικό έπίπεδο άλων τών
τάξεων στίς πλούσιες καπιταλιστικές χώρες. "Εχει σημασία νά ση
μειωθεί, ότι τό αύξημένο βιοτικό έπίπφδο δέν περιλαμβάνει μόνο
τά άναγκαία καταναλωτικά άγαθά άλλά καί Τά άποκαλούμενα δι
αρκή καταναλωτικά άγαθά, (αύτοκίνητα, τηλεράσεις, πλυντήρια,
κλπ.) πού δίνουν μιάν ιδιαίτερη ποιότητα στό βιοτικό έπίπεδο.
6) Μιά παραπέρα συνέπεια τών πάρα πάνω είναι ή αύξηση
τού άποκαλούμενου τριτογενή τομέα ύπηρεσιών. "Ολο καί
πιό πολλά τμήματα τών έργαζόμενων «παράγουν» καί κατα
ναλώνουν «ύπηρεσίες» δλων τών είδών. Στήν πραγματικότητα δέν
παράγουν τίποτα καί ζούν άπό τήν ύπεραξία πού μεταφέρεται σέ
αύτούς άπό τόν τομέα παραγωγής ύλικών άγαθών, άπου καί παράγεται. Σημαντικό είναι πάντως τό γεγονός, πώς κι αυτοί πού έργάζονται στόν τριτογενή τομέα είναι στήν πλειοψηφία τους προλε
τάριοι, ασκούν μέ άλλα λόγια έξαρτημένη έργασία. Ή κατάστασή
τους είναι άπό τό ένα μέρος διαφορετική άπό τήν κατάσταση τών
έργατών τής ύλικής παραγωγής ώς πρός τίς συνθήκες έργασίας,
σύγχρονα όμως καί όμοια έφ' όσονάσκούνκιαύτοί έξαρτημένη έρ
γασία καί άπειλούνται άπό άνεργία. Άπό τήν άποψη τής κοινωνι
κής έκτίμησης καί τών εισοδημάτων, πολλές άπό τίς όμάδες τών
άπασχολούμενων στόν τριτογενή τομέα (ύπάλληλοι τραπεζών,
ύπάλληλοι γραφείων έταιρειών, δημόσιοι ύπάλληλοι, κλπ.) στέκον
ται ψηλότερα άπό ά,τι οί έργάτες στήν ύλική παραγωγή.
γ) Συνέπεια τής συγκέντρωσης καί συγκεντροποίησης τού
κεφάλαιου σέ σχέση μέ τήν τεχνολογική πρόοδο είναι ή ρα
γδαία προλεταριοποίηση μαζών. Ή διαδικασία αύτή δέν
άφορά μόνο τούς άγροτικούς πληθυσμούς, άλλά καί τούς βιοτέχνες, τούς χειροτέχνες, τούς μικροέμπορους καί τέλος τή μεγάλη
πλειοψηφία τών διανοούμενων. Τό ποσοστό προλεταρίων άλων
τών είδών φθάνει καί πάνω άκόμη άπό τό 80% τού ένεργού πλη
θυσμού σέ πολλές ύπεραναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Γιά νά
γίνει σαφές: ό σύγχρονος προλετάριος άέν ταυτίζεται μόνο μέ τόν
χειρώνακτα έργάτη. Περιλαμβάνει καί τόν υπάλληλο γραφείου,
τόν διανοούμενο καί τόν χειρώνακτα έργάτη τού τομέα ύπηρε
σιών. Ή προλεταριοποίηση τών μαζών έχει φέρει στό προσκήνιο
τών πολιτικών διαδικασιών νέους κοινωνικούς φορείς, μιά κίνηση
πού παρουσιάστηκε κατά τόν πιό λαμπρό τρόπο στίς φοιτητικές
έξεγέρσεις τού 1968.
δ) Πέρα άπό τήν προλεταριοποίηση τών μαζών μπορεί κα
νείς νά παρατηρήσει τή ραγδαία κατάρρευση τών μεσαίων
στρωμάτων, πού ταυτίζονται, τίς πιό πολλές φορές, μέ τούς
μικροαστούς. Πρόκειται γιά κοινωνικές όμάδες πού βρίσκονται στό
δρόμο πρός τήν προλεταριοποίηση, πού όμως άκόμα δέν όλοκληρώθηκε. Τά στρώματα αύτά άγωνίζονται νά έπιβιώσουν κάτω άπό
τήν πίεση τής συγκέντρωσης τού κεφάλαιου καί τής μονοπώλησης
τής παραγωγής άπό τίς πολυεθνικές έταιρείες. Τελικά καταλήγουν
είτε στό νά συμβιβαστούν στό ρόλο τού ύπηρέτη τής μεγάλης έπιχείρησης, είτε στό νά τά παρατήσουν καί νά γίνουν προλετάριοι,
ε) Αύτό πού συμβαίνει ιδιαίτερα τά τελευταία δέκα χρόνια
καί είναι σημαντικό κατά τή γνώμη μου, ένώ δέν έχει άναλυθεΐ έπαρκώς ώς πρός τίς έπιπτώσεις πού έχει πάνω στίς
πολιτικές διαδικασίες, είναι τό γεγονός τής διεθνοποίησης τής
διαδικασίας τής παραγωγής μέσω τών πολυεθνικών έταιρειών. Ή
διαδικασία αύτή ξεπερνάει τά έθνικά σύνορα, διεθνοποιεΐ τήν

άγορά έργασίας καί τήν παραγωγή τής ύπεραξίας, δημιουργεί νέες
διαιρέσεις καί άντιφάσεις μέσα στήν έργατική τάξη. Τό κεφάλαιο
αντιμετωπίζει κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες ένα «πολυεθνικό» έρ
γάτη, πράγμα πού σάν κατηγορία είναι άντιφατικό αύτό καθεαυτό,
γιατί ό πολυεθνικός έργάτης σάν έργατική δύναμη είναι ένα καί τό
αύτό πράγμα γιά τό κεφάλαιο4. Σάν έργάτης πάντως είναι πολυ
πρόσωπος, άνάλογα μέ τήν έθνικότητά του. Οί έντάσεις άνάμεσα
σέ έθνικούς καί ξένους έργάτες στή Δυτική Εύρώπη άποτελούν
ένα παράδειγμα τών άντιφάσεων πού πηγάζουν άπό αύτό τό γεγο
νός. Θεωρούμενο άπό τήν άποψη τής διαρθρωτικής άνεργίας πού
έπικρατεΐ στίς ύψηλά άναπτυγμένες χώρες, όπως καί άπό τήν
άποψη τής ύπάρχουσας οικονομικής καί κοινωνικής τμηματικοποίησης τής άγοράς έργασίας στίς χώρες αύτές, τό φαινόμενο τής
πολύ εθνικότητας τής έργατικής δύναμης παίρνει μιά μορφή πού
δέν έχει άκόμη σχηματοποιηθεί, ώς πρός τίς πολιτικές του συ
νέπειες.
Εξάλλου ή διεθνοποίηση τής παραγωγικής διαδικασίας άσκεΐ
πίεση πάνω ότό έθνικό κράτος. Τό έθνικό κράτος μέ τούς έθνικούς πολίτες του καί τό έθνικό του κεφάλαιο δημιουργήθηκε
ιστορικά γιά νά έξυπηρετήσει τήν «έθνική» οικονομία. Ή διαδικα
σία τής σώρευσης κεφαλαίου καί τής άναπαραγωγής έλαβε χώρα
μέσα στά έθνικά σύνορα. Οί συνθήκες άξιοποίησης τού κεφάλαιου
ήταν κύρια έθνικές. Οί έξωτερικές συνθήκες άξιοποίησης τού κεφάλαιου ήταν οί πρώτες ύλες καί τά άγροτικά προϊόντα, ή προμή
θεια τών όποιων έξασφαλίστηκε μέ τήν ιμπεριαλιστική έπέκταση,
καί οί έξαγωγές άγαθών. Οί έξαγωγές πάντως είχαν λιγότερη ση
μασία καί άπό τίς έσωτερικές σμνθήκες διεθνοποίησης τού κεφά
λα ιου, καί άπό τίς είσαγόμενες πρώτες ύλες. Κάτω άπό αύτές τίς
συνθήκες τό κράτος έπρεπε νά έξασφαλίσει τίς έσωτερικές συν
θήκες τής άξιοποίησης τού κεφάλαιου, καθώς καί τήν προμήθεια
πρώτων ύλών. Τούτο άλλαξε στή μεταπολεμική περίοδο. Ή προ
μήθεια πρώτων ύλών έγινε δύσκολη μετά τήν άπελευθέρωση τών
άποικιών, οί έξωτερικές άγορές έγιναν ένας σημαντικός όρος
άξιοποίησης τού κεφάλαιου, άφού οί έσωτερικές άγορές στένεψαν
σάν άποτέλεσμα τής μαζικής παραγωγής καί τού φυσικού κορε
σμού, καί τό κεφάλαιο κινήθηκε έξω άπό τά έθνικά σύνορα σέ άναζήτηση πρώτων ύλών, φτηνής έργασίας καί άγορών, τελικά σέ
άναζήτηση κερδών. Ή διεθνοποίηση τής παραγωγικής διδικασίας
καθιστά έτσι τήν έθνική οικονομία έξαρτώμενη άπό τή διεθνή
αγορά, ένώ τό κράτος έχει τή δύναμη - άν τήν έχει - νά παρέμβει
μόνο μέσα στά έθνικά σύνορα. Μπορεί ίσως νά προβλεφτεϊ ότι τό
έθνικό κράτος θά ύπάρχει γιά κάμποσο χρόνο· δέν γνωρίζουμε
όμως άκόμη κατά πόσο οί πολυεθνικές έταιρείες θά καταντήσουν
τό κράτος «διεθνοποιώντας» το έτσι, ένώ ή μορφή του παραμένει
σύγχρονα έθνική. Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές οί σχέσεις τών
τάξεων σέ μιά χώρα προσδιορίζονται καί άπό τίς άντίστοιχες σχέ
σεις τους πρός τίς ίδιες τάξεις σέ άλλες χώρες. Ή σχέση τής έρ
γατικής τάξης σέ μιά χώρα, π.χ. πρός τήν άστική τάξη στήν ίδια
χώρα δέν καθορίζεται πιά χωρίς τή σχέση της πρός τίς έργατικές
τάξεις σέ άλλες χώρες πού ύφίστανται τήν έκμετάλλευση άπό τό
ίδιο διεθνοποιημένο κεφάλαιο.
στ) Ά ν καί ή πείρα στίς καπιταλιστικές χώρες μέχρι τά τέλη
τής δεκαετίας τού '60 ήταν τόσο θετική, ώστε πολλοί άστοί
οικονομολόγοι ύποστήριζαν μάλιστα πώς τό καπιταλιστικό
σύστημα είχε ξεπεράσει τό νόμο τής κυκλικής κίνησής του, ή
κρίση τού πετρελαίου έδειξε πώς ή κρίση άποτελεί πραγματικό
τητα άκόμη καί στόν όψιμο καπιταλισμό. Τούτο σημαίνει ότι ή μά
στιγα τής άνεργίας παραμένει άκόμη χαρακτηριστικό στοιχείο τού
καπιταλιστικού συστήματος. Άκόμη κι άν είναι αλήθεια πώς τό κα
πιταλιστικό σύστημα προσπαθεί νά ύπερνικήσει τίς δυσκολίες του
μέ άναπροσαρμογές (νεο-αποικισμός, νέα διεθνής οικονομική
τάξη, κλπ.), είναι παρόλα αυτά βέβαιο, ότι οι ένδογενεϊς αντιφά
σεις τής καπιταλιστικής παραγωγής παραμένουν καί διαιωνίζονται.
Αύτό πάντως πού σχεδόν όλοι οί μαρξιστές θεωρητικοί παραδέ
χονται σήμερα σάν άλήθεια, είναι τό γεγονός ότι ό καπιταλισμός
δέν αναμένεται νά καταρρεύσει άπό μόνος του σάν άποτέλεσμα
τών άντιφάσεών του. Οί άντιφάσεις δέν διαλύονται, άλλά μεταφέρονται σέ άλλα έπίπεδα μέσω άναπροσαρμογών μέ τίς όποιες τό
σύστημα κερδίζει χρόνο. Ή λύση κάθε κρίσης πραγματοποιείται μέ
τήν αναβολή της καί τή μετάθεσή της σέ μεταγενέστερο χρόνο. Οί
αναπροσαρμογές αύτές είναι οικονομικού, κοινωνικού ή πολιτικού
χαρακτήρα κάτω άπό συνθήκες ειρήνης, έφόσον οί ταξικές σχέ
σεις καί οί συσχετισμοί έξουσίας σέ διεθνές έπίπεδο δέν έπιτρέπουν ριζικές λύσεις. Ό πόλεμος σάν μέσο λύσης άντιφάσεων
παραμένει πρός τό παρόν τό τελευταίο όπλο, πού δέν μπορεί νά
άποκλειστεΐ στήν περίπτωση πού ή πίεση πού άσκεΐται πάνω στό
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καπιταλιστικό σύστημα σά σύνολο αύξάνει καί ή κρίση βαθαίνει.
'Ακόμα καί σ’ αύτή τήν περίπτωση πάντως, μόνο τοπικοί ή περιφε
ρειακοί πόλεμοι μπορούν νά χρησιμοποιηθούν, άφού ένας όλοκληρωτικός παγκόσμιος πόλεμος, παρά τό ότι παραμένει σάν κίν
δυνος πού καιροφυλακτεί, φαίνεται νά αποκλείεται έξαιτίας τών
πλατιών καταστροφικών συνεπειών πού έχει ή χρήση τού σύγχρο
νου όπλοστάσιου.
ζ) Σέ σχέση μέ ‘τή συμπεριφορά πού έξαρτάται άπό τό επί
πεδο ταξικής συνειδητοποίησης πού έχει έπιτευχτεϊ, έχει
σημασία νά διαπιστωθεί μιά άσυμφωνία ανάμεσα στίς προσ
δοκίες τής θεωρίας καί τής πραγματικής συμπεριφοράς κοινωνι
κών όμάδων. Είναι άκριθώς στό σημείο αύτό πού ή μαρξιστική
θεωρία ε'ίτε άπό κάποιο είδος άδυναμίας, είτε λόγω σκοπιμότητας
δέν εκφράζει τό διαλεκτικό της χαρακτήρα. Γιατί όποιοι κι αν είναι
οί λόγοι παραμένει παρόλα αύτά γεγονός, πώς ή έργατική τάξη
στίς βιομηχανικές χώρες συμπεριφέρεται κατά μεγάλη έκταση
άντίθετα πρός τίς προσδοκίες, στήν πραγματικότητα έχει γίνει
συντηρητική, άνήσυχη νά διατηρήσει καί νά βελτιώσει τό έπίπεδο
πού έχει πετύχει, άλλά άπρόθυμη νά αλλάξει τό σύστημα καί νά
έγκαθιδρύσει τό σοσιαλισμό. Μπορεί βέβαια κάτω άπό ειδικές
συνθήκες βαθιάς κρίσης ή έργατική τάξη νά έξεγερθεΐ ένάντια
στήν τάξη πού έπικρατει. Είναι όμως λογικό νά παραβλέπουμε
όλες τίς άλλαγές πού έγιναν καί νά στηριζόμαστε στήν έλπίδα μιας
βαθιάς κρίσης πού όταν έλθει θά κινητοποιήσει τήν έργατική τάξη;
Άντίθετα, άλλες κοινωνικές όμάδες πού δέν άνήκουν στήν έργα
τική τάξη - στήν κλασική σημασία τού όρου - συμπεριφέρονται πιό
ριζοσπαστικά. Υπάλληλοι γραφείου, διανοούμενοι ή φοιτητές
άποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τού γεγονότος αύτοϋ,
ένώ σέ μερικές περιπτώσεις άκόμη καί οί άγρότες έχουν συμπεριφερθεϊ ριζοσπαστικά. Τό γεγονός πώς ή μαζική έκπαίδευδη αύξήθηκε, καθώς καί τό ότι όλο καί πιό πολλοί νέοι άποκτοϋν πανεπι
στημιακή παιδεία, εύνοεί τήν ύπόθεση ότι ή όμάδα τών ύπαλλήλων
γραφείου καί τών διανοούμενων θά βαραίνει όλο καί περισσότερο
στήν πολιτική συμπεριφορά τών έργαζόμενων γενικά, περισσό
τερο άπό τή συμπεριφορά τής έργατικής τάξης αύτής καθ’ έαυτή.
Ά ν τούτο άληθεύει, είναι πιά καιρός νά προστεθεί καί τό μολύβι
στό σφυροδρέπανο πάνω στό λάβαρο τής έπανάστασης. Ή πολι
τική συνειδητοποίηση καί ή ριζοσπαστικοποίηση έχουν γίνει έτσι
ζήτημα πού άφορά πλατιές μάζες πού περικλείουν στοιχεία περισ
σότερων άπό μιά τάξεις5.
η) Παράλληλα πρός τίς πάρα πάνω έξελίξεις κινή θη κε ήσχετική
μείωση τής θέσης τού πολιτικού φορέα τής έργατικής τά
ξης τού κομμουνιστικού κόμματος, μέ όρισμένες έπιφανεϊς
εξαιρέσεις, όμως στήν περίπτωση τής Γαλλίας καί τής Ιταλίας. Σ’
όλες τίς άλλες καπιταλιστικές χώρες, όπως καί στίς χώρες πού
μπορούν νά θεωρηθούν πώς διατρέχουν μιά προ-επαναστατική
φάση - όπως είναι ή περίπτωση τών λατινοαμερικάνικων χωρών τά κομμουνιστικά κόμματα παίζουν όριακό ρόλο. Τούτο όφείλεται
ε’ίτε στό γεγονός πώς δέ έπεισαν τήν έργατική τάξη, είτε στό γε
γονός πώς ή έργατική τάξη είναι ποσοτικά άσήμαντη σέ σχέση μέ
άλλες τάξεις, π.χ., τούς άγρότες σ ΐς χώρες τής Λατινικής ’Αμερι
κής. Στίς χώρες αύτές τά μέλη τών κομμουνιστικών κομμάτων
άποτελούνται συχνά, σέ μεγάλη έκταση, άπό διανοούμενους. Θά
πρέπει νά μή λησμονεΐται, τέλος, πώς σέ πολλές χώρες πού άπελευθερώθηκαν μετά άπό χρόνια άντιαποικιακών άγώνων, οί ήγούμενες πολιτικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν σέ άλλα, άπό τό κομ
μουνιστικό, κόμματα. Πρόκειται γιά κόμματα πού άποτέλεσαν
συμμαχίες τάξεων κάτω άπό τήν ήγεσία διανοούμενων. Στίς χώρες
έκεΐνες πού οί συμμαχίες αύτές νίκησαν, έφαρμόστηκε ένας Σο
σιαλισμός πού φέρνει τά ιστορικά χαρακτηριστικά κάθε συγκεκρι
μένης χώρας. Τά κόμματα ή τά κινήματα πού βρίσκονται στήν έξουσία, παράτό ότι είναι άριστερά, δέν είναι όπωσδήποτε τά κομ
μουνιστικά κόμματα πού ύπάρχουν στίς χώρες αύτές. Σέ μερικές
άσιατικές χώρες, άπό τό άλλο μέρος, τό κομμουνιστικό κόμμα, άν
καί αποτελεί ήγούμενη πολιτική δύναμη, δέν έκπροσωπεΐ μόνο τή
σχετικά μικρή έργατική τάξη, άλλά τίς πιό πολλές φορές, πιό με
γάλες άριθμητικά τάξεις, όπως οί άγρότες, πού άποτελούν τή με
γάλη πλειοψηφία στίς χώρες αύτές6. Γενικά, τό λενινιστικό μον
τέλο τού πολιτικού φορέα τής έργατικής τάξης σάν κοινωνικής
δύναμης τού Σοσιαλισμού δέν φαίνεται νά άνταποκρίνεται πιά
στήν πολύμορφη πραγματικότητα τών καπιταλιστικών χωρών,
άσχετα άπό τό έπίπεδο άνάπτυξής τους7.

θ) Δεδομένου ότι τό ζήτημα τού Σοσιαλισμού μπαίνει
άκόμα σέ έθνικό έπίπεδο καί τό άντίστοιχο έρώτημα γιά τίς
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ύποκειμενικές δυνάμεις άναφέρεται κατά συνέπεια στίς
κοινωνικές τάξεις ή συμμαχίες τάξεων μέσα σέ μιά χώρα, έχει ση
μασία νά ύπογραμμιστεϊ ή διαφορά οικονομικών καί κοινωνικών
δομών, άκόμα καί μέσα στήν όμάδα τών καπιταλιστικών χωρών.
Άκόμα καί έάν μπορούσαν νά παραβλεφτούν οί άλλαγές πού άναφέρθηκαν πιό πάνω σέ σχέση μέ τήν έργατική τάξη στό πλαίσιο _
τών ύπεραναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, οί ταξικές σχέσεις
στίς καπιταλιστικές άναπτυσσόμενες χώρες, όπου ή άγροτιά
πλειοψηφεί καί ή έργατική τάξη αύτή καθεαυτή είτε σχεδόν δέν
ύπάρχει, είτε είναι μικρή, βάζουν χωρίς περιστροφές τό πρόβλημα
τών ύποκειμενικών δυνάμεων τού Σοσιαλισμού. Τό νά βάζεις τό
πρόβλημα τών ύποκειμενικών δυνάμεων τού Σοσιαλισμού σημαίνει
νά βάζεις τήν ίδια στιγμή τό πρόβλημα τής μορφής πολιτικής τους
οργάνωσης, καθώς καί τό πρόβλημα τής πορείας πρός τό Σοσιαλι
σμό. Ό έπαναστατικός ή έξελικτικός δρόμος πρός τό Σοσιαλισμό
τελικά δέν άποτελεΐ ζήτημα θέλησης ή προτίμησης, άλλά ζήτημα
τής ειδικής ιστορικής κατάστασης πού έπικρατει σέ κάθε χώρα8.

Μερικά συμπεράσματα
Ή πάρα πάνω περιγραφή, όσο κι άνείναιάτελής, όδηγεί πιστεύω,
σέ ορισμένα συμπεράσματα μεγάλης σημασίας τόσο άπό θεωρη
τική, όσο καί άπό πρακτική άποψη.
Πρώτον: Κάτω άπό τίς συνθήκες τού όψιμου καπιταλισμού στή
μεταπολεμική περίοδο ή έργατική τάξη, στήν κλασική έννοια τού
όρου - δηλαδή σάν τάξη πού περιλαμβάνει τούς έργάτες στήν
ύλική παραγωγή - είναι σάν κατηγορία άνεπαρκής νά έκφράσει τήν
πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε έναν πιό πλατύ όρισμό τής έργατι
κής τάξης πού νά περιλαμβάνει όλους όσους άσκούν έξαρτημένη
έργασία καί είναι προλετάριοι στήν κυριολεξία. Τό κύριο κριτήριο
γιά νά όριστεί ή έργατική τάξη δέν είναι πιά ή παραγωγή ύπεραξίας, όσο τό γεγονός ότι ό νέος έργάτης πωλεΐ τήν έργατική
του δύναμη άσχετα άπό τό έάν παράγει ύπεραξία ή όχι. Ή έγκατάλειψη τού δόγματος τής δικτατορίας τού προλεταριάτου άπό τά
γαλλικό, ιταλικό καί ισπανικό κομμουνιστικά κόμματα άποτελεΐ
μαρτυρία γιά τέτοιες άλλαγές.
Δεύτερον: Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές καί τό γεγονός τής προ
λεταριοποίησης μαζών πού άναφέρθηκε πιό πάνω, οί όποιες άποκτούν πολιτική συνείδηση γιά τό ότι είναι τά άντικείμενα έκμετάλλευσης άπό τήν πλευρά τού κεφάλαιου, πρέπει νά μπει πάλι τό
πρόβλημα τής μορφής τής πολιτικής όργάνωσης. Ή κλασική
μορφή τού κόμματος, σύμφωνα μέ τό λενινιστικό μοντέλο, είναι
ξεπερασμένη. Στή θέση μιας δράκας έπαναστατών προχώρησαν οί
μάζες σάν ύποκείμενα πολιτικών διαδικασιών, ένώ τό γεγονός
αύτό σπάει τά πλαίσια τού παραδοσιακού έπαναστατικού κόμμα
τος, πού δέν μπορεί πιά νά άντέξει τήν τεράστια αύξηση τής έργα
τικής τάξης, ύπό πλατιά έννοια. Τό σύγχρονο έπαναστατικό
κόμμα, όπως κι όν όρίσει κανείς τό έπίθετο «έπαναστατικό», είναι
στήν πράξη μαζικό κόμμα. Τό νά τό περιορίσει κανείς ατούς χειρώνακτες έργάτες τής ύλικής παραγωγής σημαίνει πώς άγνοεί τή
σύγχρονη πραγματικότητα. Τούτο τό γεγονός έχει έπίσης μεγάλες
συνέπειες πάνω στό χαρακτήρα τού έπαναστατικού κόμματος,
όπως καί πάνω στίς διαδικασίες λήψης άπόφασης σέ αύτό. Ή πολι
τική συνειδητοποίηση τών μαζών άντιποκρίνεται σέ μιά δημοκρα
τική όργάνωση τού έπαναστατικού κόμματος καί σέ δημοκρατικές
διαδικασίες λήψης άπόφασης9.
Τρίτον: Άποτελεΐ γεγονός πού πρέπει νά ύπογραμμιστεϊ γι’ άλλη
μιά φορά, πώς ό καπιταλισμός έχει δείξει μιά τεράστια έλαστικότητα στό νά προσαρμόζεται σέ νέες καταστάσεις. Φοβάμαι πώς οί
μαρξιστές δέν έχουμε λάβει ύπόψη μας τό γεγονός αύτό άρκετα
καί δέ βγάλαμε τά άναγκαία συμπεράσματα άπ’ αύτό. Τό καπιταλι
στικό σύστημα τών πολυεθνικών είναι πραγματικά τό ίδιο μέ τό
καπιταλιστικό σύστημα πού ϊσχυε στίς άρχές τού αιώνα, μέχρι τό
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσον άφορά τή λειτουργία του καί
τίς ταξικές σχέσεις πού έπικρατούν σ’ αύτό, είναι όμως σύγχρονα
τελείως διαφορετικό σέ σχέση μέ τήν άξιοποίηση τού κεφάλαιου
καί τίς διεθνείς συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες λαβαίνει χώρα ή
σώρευση καί ή συγκεντροποίηση τού κεφάλαιου. Τό πολιτικό συμ
πέρασμα είναι πώς ό καπιταλισμός θά διαρκέσει, όσο δέν άντικαθίσταται. Μέ άλλα λόγια δέν ύπάρχει αύτουατισμός ώς πρός τήν
κατάργηση τού καπιταλιστικού συστήματος'0.
Τέταρτον: Οί άλλαγμένες συνθήκες σ’ όλο τόν κόσμο κάνουν φα
νερή τήν άνεπάρκεια τής μέχρι τώρα έπικρατούσης έπαναστατικής

θεωρίας. Γίνεται φανερή ή ανάγκη γιά μιά σύγχρονη θεωρία τής
έπανάστασης, σάν μέσο άλλαγής του έκμεταλλευτικού καπιταλι
στικού συστήματος σ’ άλες τίς μορφές πού πήρε μέχρι τώρα στις
βιομηχανικές καί στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τό πρόβλημα τών στόχων: ό Σοσιαλισμός
Τό πρόβλημα τών ύποκειμενικών δυνάμεων τού Σοσιαλισμού δέν
μπορεί νά λυθεί χωρίς όναφορά ατούς στόχους, δηλαδή στό Σοt σιαλισμό. Έάν ό Σοσιαλισμός γιά τούς έργάτες τής 'Οκτωβριανής
Επανάστασης στό Σοβιετική Ένωση μπορούσε νά όριστεί μόνο
άφηρημένα, ό Σοσιαλισμός σήμερα έχει πάρει διαφορετικές μορ
φές σ' έκεΐνες τίς χώρες, δπου πραγματοποιήθηκε κι έγινε έτσι
ένας συγκεκριμένος στόχος μέ πολλά συγκεκριμένα πρόσωπα.
Έάν ή έννοια τού Σοσιαλισμού παντού σ’ όλο τόν κόσμο περι
λαμβάνει σά στόχο τήν άρνηση τής έκμετάλλευσης πού είναι έγγενής στό καπιταλιστικό σύστημα, διαφέρει κατά τήν έκταση πού
πρόκειται γιά τά θετικά στοιχεία πού τήν άπαρτίζουν. Έάν ό Σο
σιαλισμός σημαίνει τουλάχιστον τήν κατάργηση τού κέρδους καί
τής άτομικής ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής, γιά πολύν κόσμο
σημαίνει έπίσης δημοκρατία. Αυτή είναι τουλάχιστον ή περίπτωση
τών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης, όπου οί μάζες έκεΐνες πού άπόκτησαν πολιτική συνείδηση άγωνίζονται γιά ένα Σοσιαλισμό πού
δέν άρνείται τή δημοκρατία. Σέ άλλες χώρες ό Σοσιαλισμός σημαί
νει άπελευθέρωση άπό τόν ιμπεριαλιστικό ζυγό καί τήν έξάρτηση.
Τούτο είναι, νομίζω, ένα άπό τά κύρια σημεία πού πρέπει νά τονι
στούν σχετικά11.
Εξάλλου, ή σοσιαλιστική πραγματικότητα δέν έμεινε σέ ένα
μοντέλο. Μόλο πού ύπάρχουν κοινά στοιχεία σέ άλα τά σοσιαλι
στικά συστήματα πού έχουν πραγματοποιηθεί, οί μορφές τής κοι
νωνικής όργάνωσης διαφέρουν. Ό μηχανισμός τού κέρδους καί ή
άτομική ιδιοκτησία καταργήθηκαν, έχει είσαχθεΐ ή δημόσια ή συ
νεταιριστική ιδιοκτησία, τό κράτος παίζει ήγετικό ρόλο στή διαδι
κασία μετασχηματισμού τόσο άπό οικονομική, άσο καί άπό πολι
τική σκοπιά.
Οί διαφορές άρχίζουν άπό τίς ιστορικές, πολιτιστικές καί άκόμη
θρησκευτικές βάσεις κάθε κοινωνίας πού προσδιορίζουν τελικά
τήν ποιότητα καί τή μορφή πού παίρνει ή σοσιαλιστική όργάνωση
τής κοινωνίας. Στό σοβιετικό μοντέλο Σοσιαλισμού προστέθηκαν
μετά τόν Πόλεμο τό γιουγκοσλάβικο καί τό κινέζικο μοντέλο καί
άρκετά άργότερα τά μοντέλα τού άφρικάνικου καί τού άραβικοϋ
Σοσιαλισμού, πού περιέχουν πολύ περισσότερα στοιχεία ιστορικής
κληρονομιάς. Φαίνεται πώς σήμερα γίνεται γενικά παραδεκτό πώς
ό Σοσιαλισμός, σάν τρόπος παραγωγής, μπορεί νά πάρει διάφορες
όργανωτικές μορφές άνάλογα μέ τίς ειδικές πολιτιστικές καί ιστο
ρικές συνθήκες κάθε λαού πού έγκαθιδρύει τό Σοσιαλισμό ύστερα
άπό ένα πολιτικό άγώνα. Μπήκαμε στήν έποχή τού Σοσιαλισμού
καί είμαστε άκόμη στή διαδικασία μετασχηματισμού. Κανείς δέν
γνωρίζει πόσο θά κρατήσει αύτή ή διαδικασία άντικατάστασης τού
καπιταλιστικού συστήματος. Φαίνεται βέβαιο άτι ή διαδικασία
αύτή θά είναι μακρά. Οί μορφές πού θά πάρει ή σοσιαλιστική ορ
γάνωση τής κοινωνίας θά είναι ποικίλες μέχρις άτου πιό ένοποιημένες μορφές έμφανιστούν, άφού ό Σοσιαλισμός θά έχει ύποκαταστήσει τελείως τόν Καπιταλισμό. Μ’ αύτή τήν έννοια ό μακρινός
στόχος κάθε έπαναστατικής άλλαγής μπορεί νά άποκαλείται Σο
σιαλισμός σά γενική κατηγορία, βρυχυχρόνια πάντως οί συγκεκρι
μένοι στόχοι σοσιαλιστικού μετασχηματισμού τής κοινωνίας θά εί
ναι άναγκαστικά διάφοροι, άνάλογα μέ τίς ειδικές συνθήκες πού
έπικρατούν σέ κάθε χώρα.
Είναι ίσως άναγκαίο, άπό τήν άποψη αύτή, νά γίνουν δύο παρα
τηρήσεις.1Ή πρώτη άναφέρεται στίς διαιρέσεις πού ύπάρχουν
άνάμεσα σέ σοσιαλιστικές χώρες, άρχίζοντας άπό τήν άπομόνωση
τής Γιουγκοσλαβίας τήν έποχή τού Στάλιν καί τελειώνοντας μέ τή
σύγκρουση σήμερα άνάμεσα στή Σοβιετική Ένωση καί τήν Κίνα καί
τήν αύτο-απομόνωση τής ’Αλβανίας. Φαίνεται πώς ή διεθνής άλληλεγγύη πού είχε ένα συγκεκριμένο καί δικαιολογημένο νόημα
στήν προπολεμική έποχή, ύποτιμήθηκε άργότερα στή μορφή ένός
δόγματος πού ήταν προορισμένο νά δικαιολογήσει ήγεμονίστικους
στόχους καί διαθέσεις. Ή σύγκρουση μεταξύ Κίνας καί Σοβιετικής
"Ενωσης κάνει σήμερα φανερό, πώς ή διεθνής άλληλεγγύη άνά
μεσα ατούς σοσιαλιστές δέν γίνεται άποδεκτή σάν ένα θεμελιώδες
στοιχείο κοινής σοσιαλιστικής στρατηγικής σέ διεθνές επίπεδο.
Αύτές οί άντιθέσεις μεταξύ σοσιαλιστικών κρατών, ή σύγκρουση
άνάμεσα σέ εργατικές τάξεις, είναι μιά διάσταση πού δέν είχε
προβλεφτεί άπό τούς κλασικούς τού σοσιαλισμού. Τούτο είναι κάτι
πού δέν είχαμε προσέξει άρκετά μέχρι τώρα. Φταίει γι’ αύτό ή

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τού ΝΙΚΟΥ ΨΥΡΟΥΚΗ:

Τόμοι 6 , “Αδετοι

Δρχ.
1. Η ΑΥΓΗ ΤΟΜΟΣ Α’ ...................................................................
ΤΟΜΟΣ Β ' ...................................................................

200
200
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# Ή έποχή πού μέστωσαν οί συνθήκες γιά ν’ άρχίσει νά γίνε
ται κατανοητή ή Αποικιοκρατία άπό τούς πολλούς καί βα
σικά άπό τούς σκλάβους. Ή έποχή πού οί σκλάβοι άρχισαν
νά γυρεύουν ένα καλύτερο κόσμο άπ’ αύτόν πού είχε οικο
δομήσει τό παγκόσμιο άποικιοκρατικό καπιταλιστικό σύ
στημα.
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ύπαρξη τού κράτους σέ ένα σοσιαλιστικό σύστημα; Πρόκειται γιά
προσωρινό φαινόμενο της μεταβατικής περιόδου άπό τόν καπιτα
λιστικό στό σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής σέ παγκόσμιο έπίπεδο;
Είναι τό φαινόμενο αύτό τό όποτέλεσμα τής άντίφασης πού γεν
νιέται άπό τή συνύπαρξη καπιταλιστικού καί σοσιαλιστικού τρόπου
παραγωγής, όποτέλεσμα τής διαλεκτικής τής παγκόσμιας πραγμα
τικότητας; ΟΙ όπαντήσεις στό έρωτήματα αύτό δέν είναι εύκολες
καί θά δοθούν 'ίσως μετά άπό πολλές δεκαετηρίδες. Φαίνεται πάν
τως πώς ή κατάσταση αύτή προσδιορίζει τόσο τή μορφή τού σο
σιαλισμού γιά τόν όποιον όγωνίζονται οί μάζες σά στόχο, όσο καί
τή συγκεκριμένη μορφή πού παίρνει σέ μερικές χώρες.
Ή δεύτερη παρατήρηση πού θά ήθελα νά κάνω στό πλαίσιο
τούτο άφορό τό σοσιαλιστικό κράτος. 'Εάν τό κράτος αύτό είναι
μιά όναγκαιότητα κατά τή μεταβατική περίοδο, γίνεται παρόλα
αύτό πρόβλημα τόσο σάν κοινωνική σχέση, όσο καί σά μορφή
καταπίεσης. Οί θεωρίες έμφάνισης γραφειοκρατικών τάξεων σέ
μερικές σοσιαλιστικές χώρες πού κατέχουν τό κράτος καί όσκούν
έτσι έξουσία πάνω στίς μάζες σχετίζονται μέ τήν ύπαρξη τού σο
σιαλιστικού κράτους καί τή μορφή πού πήρε. Δέν είναι έδώ ή θέση
γιά νά άσχοληθοϋμε μέ τό πρόβλημα αύτό. Θά πρέπει έντούτοις
νά τονιστεί πώς τούτο άποτελεΐ θεμελιώδες ζήτημα γιά τόν προσ
διορισμό τού σοσιαλισμού σά στόχου. Σ’ έκεΐνες τις καπιταλιστικές
χώρες, όπου τό θέμα τού Σοσιαλισμού έχει μπει σάν πολιτικό πρό
βλημα τού παρόντος, ή θέση τού κράτους σέ όλο τό σύστημα οι
κονομικής καί κοινωνικής όργάνωσης στό σοσιαλισμό γίνεται θε
μελιώδες ζήτημα, έπειδή συνδέεται μέ τή θέση τού άτόμου στήν
κοινωνία αύτή καί κατά συνέπεια μέ τή δημοκρατία σά συστατικό
στοιχείο κοινωνικής οργάνωσης καί σά διαδικασία λήψης άποφάσεων.
Τό νά μιλάει κανείς γιά τίς «ύποκειμενικές δυνάμεις τού Σοσια
λισμού» σημαίνει,όπως παρατηρήθηκε στήν άρχή τού δοκιμίου αύτού, άμφισθήτηση τής έργατικής τάξης σάν τής μόνης τάξης πού
άγωνίζεται γιά τό Σοσιαλισμό. Ή μέχρι τώρα ανάλυση έδειξε ότι ή
έργατική τάξη τής έποχής μας θά πρέπει νά όριστεϊ έτσι, ώστε νά
περιλαμβάνει περισσότερες κοινωνικές όμάδες άπό ό,τι τήν έποχή
τού Μάρξ ή άκόμη καί τού Λένιν. Αύτή είναι μιά πρώτη παρατή
ρηση. Μιά δεύτερη παρατήρηση στό σημείο αύτό άφορά τό πρό
βλημα τής πρωτοπορίας. Τέλος, μιά άλλη παρατήρηση σχετικά μέ
τά θέματα αύτά άφορά τό ζήτημα τών συμμαχιών.
Θά πρέπει κανείς νά διατυπώσει τό κύριο έρώτημα σωστά: ποιά
τάξη ή τάξεις έχουν συμφέρον νά καταργηθεΐ ό Καπιταλισμός καί
νά έγκαθιδρυθεί ό Σοσιαλισμός; Πάρα πέρα, ποιές τάξεις θέλουν
νά αλλάξουν τό ύπάρχον καπιταλιστικό σύστημα καί νά έγκαθιδρύσουν τό Σοσιαλισμό;
"Ενα θέμα πού θίξαμε πιό πάνω είναι αύτό πού άφορά τίς πλα
τιές μάζες, πού έχουν άποκτήσει πολιτική συνείδηση ώς πρός τόν
έκμεταλλευτικό χαρακτήρα τού ύπάρχοντος συστήματος καί ώς
πρός τήν άνικανότητά του νά ξεπεράσει τήν κρίση καί κατά συ
νέπεια πιστεύουν στό Σοσιαλισμό12. Οί μάζες αυτές είναι πολύ
πλατύτερες άπό ότι ή έργατική τάξη καθεαυτή. 'Υπάρχει όμως μιά
δεύτερη παρατήρηση πού πρέπει νά γίνει ώς πρός αύτό. Οί μάζες
αυτές δέν είναι πρόθυμες νά παραιτηθούν άπό τό βιοτικό έπίπεδο
πού έχουν πετύχει. Έάν τήν έποχή τού Μάρξ οί έργάτες δέν είχαν
τίποτα άλλο νά χάσουν έκτος άπό τίς άλυσίδες τους, σήμερα
κατάφεραν νά έχουν πολύ περισσότερα' τουλάχιστον στίς βιομη
χανικές καπιταλιστικές χώρες έχουν αύτοκίνητα, τηλεοράσεις,
πλυντήρια, άκόμη καί σπίτια. Σέ περιόδους ύφεσης καί κρίσης
άπειλούνται πράγματι άπό άνεργία· τά συστήματα κοινωνικής
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άσφάλισης όμως πού ύπάρχουν κάνουν τήν άπειλή αύτή πιό ήπια,
στήν περίπτωση πού πραγματοποιηθεί.
'Εάν τά γεγονότα αύτά ιδωθούν άπό τήν άποψη τών άντιθέσεων
πού ύπάρχουν, θά πρέπει νά διαπιστωθεί πώς στίς ύπεραναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες ή κύρια άντίθεση έξακουθεΐ νά παρα
μένει έκείνη άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν έργασία, έννοώντας
στή σημείο αύτό μέ τόν όρο έργασία τήν έργατική τάξη ύπό εύρεία
έννοια. Οί μικροεπιχειρηματίες καί οί βιοτέχνες συνθλίβονται
άνάμεσα στό μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο άπό τήν μιά πλευρά,
πού τούς καταπιέζει καί τήν έργατική τάξη άπό τό άλλο, στήν
όποια δέν νιώθουν ότι άνήκουν καί πραγματικά δέν άνήκουν. Ή
όμάδα αύτή πού ταυτίζεται μέ τούς μικροαστούς βρίσκεται σέ μιά
διαδικασία φθοράς, παρόλα αύτά όμως δέν έχει ταχθεί ύπέρ τού
Σοσιαλισμού. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς άγρότες, πού στίς χώ
ρες αύτές έγιναν σάν τάξη περιθωριακοί κολλημένοι όμως στήν
Ιδιοκτησία τής γής.
Στίς άναπτυσσόμενες χώρες ή μεγάλη πλειοψηφία τών άγροτών
πού είτε δέν κατέχει γή είτε κατέχει μικρούς άνεπαρκεΐς κλήρους,
έχει δείξει διάφορα είδη πολιτικής συνειδητοποίησης καί πολιτι
κής συμπεριφοράς. Σέ μερικές περιπτώσεις έμεινε άδρανής, σέ
άλλες άποτέλεσε τήν ήγούμενη έπαναστατική δύναμη στόν άπελευθερωτικό άγώνα. 'Οπωσδήποτε, ή κύρια άντίθεση άνάμεσα
στόν άγροτικό καί τόν άστικό τομέα στίς χώρες αύτές βρίσκεται
στήν άνιση άνταλλαγή πού λαβαίνει χώρα άνάμεσά τους. Ή άνιση
αύτή άνταλλαγή έντείνεται καί έξαιτίας τής άνισης άνταλλαγής
πού λαβαίνει χώρα μεταξύ άναπτυγμένων καί άναπτυσσόμενων
χωρών.
’Εκτός άπό τήν άγροτιά, ή μικρή έργατική τάξη στίς χώρες αύτές
ύποφέρει κάτω άπό τήν έκμετάλλευση τού ξένου καί τού ντόπιου
κεφάλαιου. Τό ποσοστό έκμετάλλευσης στήν περίπτωση αύτή εί
ναι πολύ μεγαλύτερο άπό ό,τι στίς βιομηχανικές χώρες. Πάρα
πέρα, ή συμπεριφορά τής μικροαστικής τάξης στίς χώρες αύτές
είναι περισσότερο συντηρητική άπό ό,τι στίς άναπτυγμένες, δεδο
μένου ότι ή τάξη αύτή προσπαθεί νά κερδίσει μιά θέση σέ συμμαχία μέ τό ξένο κεφάλαιο.
’Ιδωμένη άπό τήν πλευρά τής θέλησης καί τής προθυμίας γιά
τήν άλλαγή τής ύπάρχουσας κατάστασης, ή ταξική αύτή άνάλυση
οδηγεί στό πρόβλημα τής πρωτοπορίας. Ή θεωρία τής μονο-ταξικής πρωτοπορίας δέν μπορεί νά ύποστηριχθεϊ πιά κάτω άπό τίς πα
ρούσες συνθήκες. ΟΙ σύγχρονες πρωτοπορίες είτε άποτελοϋνται
άπό ταξικά στοιχεία διαφορετικά άπό τήν έργατική τάξη, όπως
συμβαίνει στήν περίπτωση τών άπελευθερωτικών κινημάτων στίς
χώρες τού Τρίτου Κόσμου, είτε είναι πολυ-ταξικές ή δια-ταξικές
πρωτοπορίες, όπως συμβαίνει στίς άναπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες. Παράδειγμα, ή έξέγερση τού Μάη στό Παρίσι τό 1968.
Όπως άναφέρθηκε κι όλας, ή έγκατάλειψη τής δικτατορίας τού
προλεταριάτου άπό τά γαλλικό, Ιταλικό καί Ισπανικό κομμουνιστικά
κόμματα πιστοποιεί τήν κατάσταση αύτή, παρά τό ότι τούτο δέν
έχει έκφρασθεϊ ίσως καθαρά.
Ή κατάσταση αύτή έχει έπιπτώσεις καί πάνω στό χαρακτήρα καί
τή μορφή τής κομματικής όργάνωσης. Έάν παλαιότερα έμπαινε
γιά τό έργατικό κίνημα τό ζήτημα τών ταξικών συμμαχιών, σήμερα
ή συμαχία αύτή πραγματοποιείται μέσα σέ ένα καί τό αύτό κόμμα.
Απελευθερωτικά κινήματα, έκλογικές συμμαχίες, όπως στήν περί
πτωση τής Χιλής ύπό τόν Άλιέντε, σοσιαλιστικά κόμματα σέ πολ
λές χώρες, άποτελούν τίς όργανωτικές μορφές ταξικών συμαχιών.
Τά κόμματα αύτά άναλαμβάνουν τόν ρόλο νά ήγηθοΰν σέ πολιτι
κούς άγώνες καί νά έκφράσουν τήν πολυ-ταξική ή δια-ταξική πρω
τοπορία13.
Μ’ αύτήν τήν έννοια προοδευτικά ή λαϊκίστικα κόμματα στίς χώ
ρες τής Λατινικής ’Αμερικής καί σοσιαλιστικά κόμματα, όπως στή
Γαλλία ή τήν Ελλάδα, γίνονται ή πολιτική έκφραση αύτών τών πολυ-ταξικών ή δια-ταξικών πρωτοποριών καί τής έργατικής τάξης
στήν εύρεία της έννοια. Μέ δεδομένη τήν κατάσταση τής έργατικής
τάξης - στόν κλασικό όρισμό - σέ πολλές χώρες, καί τόν λιμνάζοντα χαρακτήρα τών κομμουνιστικών κομμάτων σ’ αύτές, νομίζω
πώς αύτό είναι τό πιό σημαντικό φαινόμενο πού άξίζει νά μελετη
θεί, γιατί κάθε πολιτική άλλαγή στήν πορεία πρός τόν Σοσιαλισμό
στίς καπιταλιστικές χώρες θά προέλθει άπό τή νέα αύτή κατά
σταση. Μέ τήν έξαίρεση έκείνων τών λίγων χωρών στίς όποιες τά
κομμουνιστικά κόμματα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο άπό Ιστορι
κούς λόγους - περίπτωση ’Ιταλίας καί Γαλλίας - κάθε άλλαγή στήν
πορεία γιά τό Σοσιαλισμό πού μπορεί νά έλθει, θά πρέπει νά άναμένεται άπό αύτές τίς πολυταξικές ή διαταξικές πρωτοπορίες καί
τήν πολιτική τους έκφραση14.

Ό κίνδυνος τής Σοσιαλδημοκρατίας'6, πού δέν θά πρέπει νά λη
σμονηθεί στό σημείο αύτό, δέν είναι συνδεδεμένος μέ τό όνομα
τών κομμάτων αύτών, άλλά μέ τούς στόχους πού θάζουν καί τίς
στρατηγικές καί μέθοδες πού άκολουθούν. Ή Σοσιαλδημοκρατία
σήμερα δέν είναι συνυφασμένη άναγκαστικά μέ μιά όρισμένη
τάξη. "Αν ήταν έτσι, τότε ή έργατική τάξη στή Δυτική Γερμανία θά
έπρεπε νά θεωρηθεί ύπεύθυνη γιά τή γερμανική Σοσιαλδημοκρα
τία, γιά νά μή μιλήσουμε γιά τήν άμερικάνικη ή τήν άγγλική έργα
τική τάξη. "Ενας μεγάλος άριθμός άλλων χωρών θά μπορούσε νά
άναφερθεΐ σέ σχέση μ’ αύτό τό ζήτημα. (Αύστρία, 'Ολλανδία, ΒέλΈπανάσταση ή είρηνικό πέρασμα στό Σοσιαλισμό άποτελεί ψεύ
τικο δίλημμα. Τό ζήτημα τής έπανάστασης είναι θέμα τών άντιθέσεων πού έπικρατοϋν, τού έπιπέδου καί τής μορφής τών ταξικών
άγώνων, τής οίκονομικής καί κοινωνικής κρίσης πού καταλήγει σέ
πολιτική κρίση. Είναι πάλι ζήτημα πραγματικών συνθηκών, άχι
θεωρητικό ζήτημα. ’Από τήν άποψη αύτή θά πρέπει νά ξεκαθαρι
στούν όρισμένα προβλήματα.
Πρώτον, τό νά ταυτίζεται a priori ό είρηνικός δρόμος πρός τόν
Σοσιαλισμό μέ τή Σοσιαλδημοκρατία σημαίνει έλλειψη άναλυτικής
Ικανότητας. Ή Σοσιαλδημοκρατία κρίνεται άπό τούς στόχους της,
άχι άπό τίς μέθοδές της. ΟΙ τελευταίες άποκαλύπτουν μιά διαδι
κασία προσαρμογής μόνον κατά τήν έκταση πού οί στόχοι έχουν
προσαρμοστεί. Άπό τήν άποψη αύτή είναι ξεπερασμένο νά ταυτί
ζεται πάντα ή έπαναστατική διαδικασία μέ τά κομμουνιστικά κόμ
ματα. Πολλά κομμουνιστικά κόμματα έχουν περάσει άπό καιρό
στή φάση τής Σοσιαλδημοκρατίας κι έχουν κρατήσει μόνο τό
όνομα'6.
γιο, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, 'Ελβετία, κλπ). "Εχει, νομίζω, ση
μασία νά διακρίνουμε άνάμεσα στίς Ιστορικές συνθήκες καί στόν
Ιστορικό ρόλο πού τά κόμματα αύτά καλούνται νά παίξουν άπό τή
μιά μεριά καί στό τί κάνουν άπ' αύτό, άν δηλαδή έκπληρώνουν τό
ρόλο αύτό άπό τήν άλλη. Τό Ιστορικό ύποκείμενο ή ύποκείμενα
τής κοινωνικής έπανάστασης είναι έτσι ένα ζήτημα πραγματικών
συνθηκών κάθε στιγμή, κι άχι ζήτημα θεωρητικό.

Τό πρόβλημα τής έπανάστασης ή τού
ειρηνικού δρόμου πρός τό Σοσιαλισμό
Δεύτερον, μιά έπαναστατική άλλαγή δέν άποτελεί θέμα θέλη
σης, άλλά θέμα Ικανότητας καί Ιστορικών συγκυριών. ’Εξάλλου, οί
έπαναστάσεις γίνονται άταν τό κόστος τους γιά τίς μάζες έκτιμάται χαμηλότερο άπό τό κόστος συνέχισης τής έπικρατούσας κατά
στασης. Πάρα πέρα, ή μεταγενέστερη έξέλιξη τών έπαναστάσεων
πού πραγματοποιήθηκαν παίζει άρνητικό ρόλο πάνω στά Ιστορικά
ύποκείμενα τού Σοσιαλισμού στις άναπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες, γιατί αύτά ύπολογίζουν τό κόστος τής έπανάστασης γιά
αύτά σέ σχέση μέ τούς στόχους πού έπιθυμούν, καθώς καί σέ
σχέση μέ τή διαφορά άνάμεσα σ' αύτούς τούς στόχους καί στήν
πραγματικότητα πού έχει σχηματιστεί σέ άλλες χώρες.
Τρίτον, ό είρηνικός δρόμος πρός τό Σοσιαλισμό γίνεται άναγκαία
στρατηγική, άκόμη καί σέ έκεΐνες τίς άναπτυσσόμενες χώρες άπου
ό Καπιταλισμός τίς μετατρέπει ραγδαία έντάσσοντάς τις στίς μητροπολητικές σχέσεις τών Ιμπεριαλιστικών χωρών. Καθώς, άλο καί
περισσότερες μάζες αύξάνουν τό βιοτικό τους έπίπεδο, τείνουν νά
προτιμούν πιό πολύ τήν πρόχειρη Ικανοποίηση τών άναγκών τους
άπό τήν μακρινή καί ριζική λύση τών προβλημάτων τους.
Τέταρτον, στίς άναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες οί συνθήκες
πού έπικρατοϋν δέν έπιτρέπουν έπαναστατικές έξελίξεις. Ό είρηνικός δρόμος πρός τό Σοσιαλισμό γίνεται έτσι ή μόνη δυνατή
στρατηγική. Σέ πολλές άναπτυσσόμενες χώρες άντίθετα, άπου οί
άντιθέσεις είναι άκόμα βαθιές καί βαριές, άπου ό ξένος παράγον
τας δημιουργεί συνθήκες ξένης κατοχής, καί άπου οί οίκονομικές
συνθήκες βαθαίνουν τήν οίκονομική κρίση καί κατά συνέπεια καί
τήν οικονομική κατάσταση τών συγκεκριμένων τάξεων, ή έπανάσταση σάν δρόμος πρός τό Σοσιαλισμό είναι περισσότερο πιθανή
κι ίσως ή μόνη κατάλληλη στρατηγική.
Ή μαρξιστική θεωρία συγκέντρωσε τήν προσοχή της μέχρι τώρα
πιό πολύ στόν έπαναστατικό δρόμο κατάργησης τού Καπιταλισμού
καί έγκαθίδρυσης τού Σοσιαλισμού, κι αύτό σ' άντίθεση πολλές
φορές μέ τή μαρξιστική προοπτική. 'Υπάρχει άνάγκη, νομίζω, γιά
μιά θεωρία τού είρηνικού περάσματος στό Σοσιαλισμό17, κάτω άπό
τίς συνθήκες πού έπικρατοϋν στίς καπιταλιστικές χώρες στό τε
λευταίο τέταρτο τού παρόντα αίώνα, πού είναι αύτή καθεαυτή
έπαναστατική θεωρία, έφόσον οί στόχοι παραμένουν οί ίδιοι: ή θε
μελιακή καί ριζική άλλαγή τής κοινωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Δ έν ουζητείται έδώ τό πρόβλημα τής σχέσ η ς άνάμεσα στίς »υποκειμε
νικές δυνά μεις» τoù Σοσιαλισμού άπό τό ένα μ έρ ο ς καί στίς «άντικειμενικές
συνθήκες» γιά τήν έγκαθίδρυση τού Σοσιαλισμού άπό τό ά λ λ ο . Ά νάμεσά
τους υπάρχει μιά διαλεκτική σχέση. ΟΙ άντικειμενικές συνθήκες είναι ε κ ε ί
ν ε ς πού προσδιορίζουν τήν έμψάνιοη καί τήν έξέλιξη τών υποκειμενικών
δυνάμεων. Ή έπικράτηση καπιταλιστικών σ χ έ σ ε ω ν δημιουργεί τίς κοινωνι
κ ές τάξεις, ένώ ή άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνά μεων τίς προσδιορίζει καί
τίς διαμορφώνει. Ά πό τό άλλο μ έρ ο ς ή άνάπτυξη τών ύποκειμενικών δυνά
μεω ν ύδηγεί, άνάλογα μ έ τό συσχετισμό τώ ν ταξικών σχέσεω ν, στή διαμόρ
φωση τών άντικειμενικών συνθηκών. Ή σχέση άνάμεσα στίς »υποκειμενικές
δυνά μεις» καί τις «άντικειμενικές συνθήκες» είναι διαλεκτική, σχέση άντιθεσης, άλληλο-επηρεασμού καί άλληλο-εξάρτησης. Θά πρέπει νά ξεκαθαρι
στεί π ά ν τω ς πώς ό τονισμός τών »υποκειμενικών δυνάμεω ν» σάν πρωταρχι
κής δύναμης γιά τό Σοσιαλισμό, εύκολα μπορεί νά όδηγήσει σέ ένα βολον
ταρισμό, πού χάνει κάθε έπαφή μ έ τήν πραγματικότητα. Τό πιό κλασικό
παράδειγμα είναι οί άπόψεις καί ή θεωρητική βάση τού ΚΚ τή ς 'Αμερικής σέ
σ χέσ η μ έ τή φύση καί τή συμπεριφορά τής έργατικής τάξης στίς ΗΠΑ. Στό
συμπόσιο τού C a v ta t π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ ε μ ιά τ έ τ ο ια θ εώ ρ η σ η , π έρ α γ ιά π έρ α
ά ν ε δ α φ ικ ή ,ά π ό τ ό ν Ά μ ε ρ ικ ά ν ο ο ίκ ο ν ο μ ο λ ό γ ο κ α θ η γ η τ ή A a ro n o w itz ...
2. Ο ί μαρξιστές συνήθισαν νά διαβάζουν καί νά έρμη νεύουν τόν

Μάρξ
άπό τήν άποψη τής ιστορίας τής Εύρώπης. Ή άνάπτυξη καί έξάπλωση τού
Ιμπεριαλισμού, ή άνάπτυξη τής σ ύ γχρο νη ς τεχνολογίας, ή πολιτιστική άνά
πτυξη μ έ τά σύγχρονα μέσα μαζικής ένημέρω σης έχο υ ν δημιουργήσει και
νούρια δ εδομένα στίς χώ ρες πού ήταν πριν άποικίες. Κάτω άπό ποιές συν
θ ήκες καί σέ ποιά μορφή Ισχύει ό Μαρξισμός αά θεωρία στίς χώ ρες αυτές;
Ό Guy B e sse τού ΚΚ Γαλλίας είπε μερικά ένδιαφέροντα πράγματα σέ σχέση
μ ' αύτό. Υποστήριξε, πώς παρά τό άτι ό Όκτώ βρης τού 1917 άνοιξε μιά νέα
έποχή χά ρις στήν έργατική τάξη, ό μ ω ς «τούτο δ έν σημαίνει πώς ό Μαρξι
σμός είναι κτήμα μιάς τάξης ή ένό ς κόμματος ή έ ν ό ς κράτους. "Οπως κάθε
όρθολογική γνώση - πού έχει άντικείμενο τή φύση ή τήν κοινωνία - ό Μαρ
ξισμός έχει μιά παγκόσμια διάσταση». Κι άκόμα ύποστήριξε »Αύτό πού έχει
όμφισβητηθεί δ έν είναι ό Μαρξισμός, άλλά μιά έπαναληπτική καί σχολαστική
παρουσίαση τού έρ γο υ τού Μάρξ. Γιατί ό Μάρξ ποτέ δ έν θέλησε νά κλείσει
τήν πραγματικότητα μέσα σέ ένα πνευματικό πλαίσιο a priori. Ούτε συ
νήθιζε, άταν ή θ ελε νά έκτιμήσει τήν πρακτική ένό ς έπαναστατικού κόμμα
τος, νά βάζει τή στρατηγική τού κόμματος αυτού άντιμέτωπη σέ ά φ ηρημένες
άρχές. Διαπίστωνε άντίθετα πώς τό έπαναστατικό κίνημα δ έν μπορεί νά
προοδεύσει, παρά μόνον άν είναι ικανό σέ κάθε φάση νά κάνει τή σ υ γκ ε
κριμένη άνάλυση μιας συγκεκριμένης κατάστασης». Τούτα τά λόγια δεί
χνουν, νομίζω, τή συνειδητοποίηση τού χάσματος άνάμεσα στόν παραδο
σιακό Μαρξισμό καί στήν άλλαγή τής πραγματικότητας. Πιστεύω πώς φτά
σαμε στό σημείο νά μή μπορούμε νά συλλάβουμε τή σύγχρονη πραγματικό
τητα σ ω σ τά, κι έπομένω ς νά μή μπορούμε ν ά μετα τρέψ ουμε τή θεωρία σέ
πράξη έξαιτίας τής άνικανότητάς μα ς νά χρησιμοποιήσουμε τό Μαρξισμό
διαλεκτικά, σά διαλεκτική μέθοδο σύλληψ ης τής πραγματικότητας. Ή σ ύγ
χρονη Ιστορία δ έν χωράει στίς άπαρχαιω μένες άντιλήψεις μας, πού δέν τ ίς
άλλάζουμε άπό σκοπιμότητα νά μή θιγούν καταστάσεις έ ξ ο υ σ ία ς π ού δημιουργήθηκαν. Γι' αύτό ή σύ γχρο νη έπαναστατική θεωρία έχει άνάγκη νά
κάνει ένα βήμα μπροστά, άν πρόκειται νά γίνει έργα λείο προόδου γιά τό
καλό τής άνθρωπότητας. Σήμερα ύπάρχει μιά έντονη διαφορά άνάμεσα
ατούς θεωρητικούς τού μαρξισμού, πού κολλημένοι στά παραδοσιακά σχή
ματα καί έργα λεία «π εριμένουν», κατά κάποιο χιλιαστικό τρόπο, καί περι
γρά φ ουν ή άναλύουν, καί σ το υ ς πολιτικούς τού Μαρξισμού πού θέλουν
δράση γιά νά άλλάξουν τήν κατάσταση. Πρωταρχική ό μ ω ς σημασία έχει ή
δράση. · Ή σκέψη ξέρει τά μισά, άκέρια ή πράξη ξέρει». Τό πρόβλημά μας
είναι σήμερα ή λογική τής πράξης νά μετατραπεί σέ λογική σύλληψη (θεω
ρία). "Εχουμε κρατήσει μέχρι τώρα τή «λογική τής θεωρίας» πού έπεξεργάστηκε ό Μάρξ, χωρίς νά έχο υ μ ε πιάσει τή »λογική τής Ιστορίας», πού είναι
»λογική τής πράξης». Πρβλ. ύποσημ. 17.
3. Δ ές Μ. Νικολινάκο: ’Αντίσταση καί Α ντιπολίτευση στήν 'Ελλάδα 1967 1974, Α θήνα 1975.
4. "Ενα άποτέλεσμα τής διαδικασίας αύτής είναι ή διεθνοποίηση τής λει
τουργίας τού »έφεδρικού στρατού» μέσω τής μ ετα νά στευσης καί μέσω τής
έγκατάστασης έργοστασίω ν άπό τ ίς Πολυεθνικές σέ ό λ λ ε ς χώρες. Θά πρέπει
νά σημειω θεί άτι ή διεθνοποίηση αύτή τού · έφ εδρικού στρατού» - (πού ό
Μάρξ τόν είχε θεωρήσει στό πλαίσιο μιάς έθνικής οικονομίας) - πού είναι
άποτέλεσμα τού μηχανισμού σώ ρευαης καί τής άνάγκης άξιοποίηαης τού
κεφάλαιου, δίνει τή δυνατότητα στό δ ιεθ ν ές κεφάλαιο νά πειθαρχήσει τήν
έργατική τάξη, πιό συγκεκριμένα τήν έθνική έργατική τάξη, σέ κάθε χώρα. Ή
άπειλή τών ξένων έργατών ά π ο τ ε λ ε ί ά π ε ιλ ή έ ν ε ρ γ ία ς κ α ί έ τ σ ι ε ίτ ε σάν
άπειλή, είτε σάν πραγματικότητα, μέσο πίεσης τών μισθών πρός τά κάτω. Μέ
τόν τρόπο αύτό πειθαρχείται ή έργατική τάξη καί σέ δ ιε θ ν έ ς έπίπεδο. Πειθαρχείται μέσα άπό τή διαίρεση καί άπό τό διαχωρισμό της. Ό μηχανισμός
αύτός έχει έντούτοις διαλεκτικό χαρακτήρα. Γιατί ύ δ η γεί σέ μιά συνειδητόποίηση τής έκ μετά λλευσης άπό τήν πλευρά τών έργατών, σέ πιό όλοκληρωμένη ύργάνω σή της καί σέ μεγα λύ τερη μαχητικότητά της: Πρβλ. Μ. Νικολινάκου: Κ α π ιτα λ ισ μ ό ς κ α ί Μ ετανάστευση, Α θήνα 1975, σελ 7 4 -8 1 .
5. Ποιός έχει σήμερα συμφ έρον γιά τήν άλλαγή τού συστήματος; Έδώ μιά
γενική άπάντηση θά ήταν άντίθετη πρός τήν πραγματικότητα. Ά ν ή έπιστημονική άνάλυση στοχεύει στό νά κατανοήσει τήν πραγματικότητα γ ιά νά
φθάσει σέ συμπεράσματα πρακτικών λύσεω ν, τότε κάθε έθελοτυφλία μπρο
στά στή σημερινή πραγματικότητα άποτελεί δείγμα είτε διαστροφής, είτε
βλακείας. Ό ’Εμμανουήλ, στήν εισήγησή του ατό Cavtat λέει: «Γιά νά πά
ρουν μ έρ ο ς οί μά ζες στήν άπανάσταση δ έν τούς άρκεί νά κερδίσουν πολλά,
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άλλά είναι άναγκαίο, ότι κι όν συμβεί, νά μή χά σουν τίποτα». Πάρα πέρα
άναφέρει, πώς το καπιταλιστικό σύστημα βρήκε διεξόδους καί άπόκτησε ζω
τικότητα. «Συνέπεια τού γεγο νό το ς αύτοϋ είναι πώς ή αυνειδητοποίηαη των
μαζών στις βιομηχανικές χώ ρες προσδιορίζεται όλοκληρωτικά όπύ αύτό τό
γεγονός. ΟΙ μ ά ζες άγωνίζονται σκληρά μ έ τούς καπιταλιστές γιά το υ ς καρ
πούς τού συστήματος. Δ έν θέλουν νά άλλάξουν τό σύστημα. Τούτο πρέπει
νά έννοηθεί στήν κυριολεξία, όχι πώς είναι Απροετοίμαστες νά άγωνιστούν
γιά μιάν άλλαγή τού συστήματος, άλλα πώς είναι έτοιμ ες νά άγω νιστουν γιά
τή διατήρηση τού ύπάρχοντος συστήματος. Δ έν σημαίνει έπίαης πώς έχο υ ν
άργήσει νά Αποκτήσουν έπαναστατική συνείδηση. "ΕφθαααΥ στήν ουνειδητοποίηση τών άντι-επαναστατικών συμφερόντω ν τους. "Οντας μιά παγκόσμια
έργατική άριστοκρατία, άπλά παίζουν τόν Ιστορικό ρόλο μιας έργα τικής Αρι
στοκρατίας». 'Ανάλογα είναι τά συμπεράσματα πού είχε καταλήξει ό Fanon.
Α π ' αύτό τό γεγο νό ς, ή μαρξιστική σκέψη έχει οδη γη θ εί σέ κρίση πού έχει
έπιδεινω θεί άπό τή γενική σ ύγχυση πού έπικρατεί σέ δ ιεθ ν ές έπίπεδο άπό
τή σοσιαλιστική πρακτική. "Οποιος δέν θέλει νά π α ρα δεχτεί αύτή τήν κρίση
δ έν έχει καταλάβει τίποτα άπό τό Μαρξισμό, ή πή ρε τό Μαρξισμό σά θρη
σκεία πού πιστεύεις τυφλά. Κίνα ένατίον Σοβιετικής "Ενωσης, εύρω κομμουνισμός, Γιουγκοσλαβίά, ή θεοποίηση τού Στάλιν, άργότερα τού μ Αο, ό Χότζα
πού καταδικάζει καί τούς δυό καί ΰποστηρίζει πώς ό Μάο ο ύδ έπ ο τε ήταν
μαρξιστής!: (έφ ημ ερίδες τής 21.12.1978). Καμπότζη, "Αφγανιστάν κ.ο.κ. Άπό
τήν άλλη πλευρά ή άπάντηση στό άρχικό έρώτημα σ έ ά λλες χώ ρες έξω άπό
α ύ τές πού άνήκουν στις καπιταλιστικές μητροπόλεις δ έν είναι διαφορετική;
Ποιές τάξεις είχαν συμφέρον γιά τήν άλλαγή στήν Κούβα, στήν Α λγερία,
στήν 'Αφρική γενικότερα ή στή Λατινική Α μερική; Τόσο ό Fanon yià τήν
Α φρική, όσο κι ό Guevara γιά τή Λατινική Α μερική δ έν στήριξαν τήν έπανα
στατική διαδικασία στήν άγροτιά; Ό Fouad Moursi, στήν εισήγησή του γιά τό
ρόλο τών μικροαστικών στρωμάτων στις α να πτυσσόμενες χώ ρες τόνισε πώς
«θά ήταν μεγά λο λά θος νά άμεληθεί ή προσέλκυση τών πλατιών δυνάμεω ν
τών μικροαστών όχι μόνο γιατί ά ποτελούν μ έρ ο ς τών λαϊκών δυνάμεω ν στόν
άγώνα γιά τήν έθνική άπελευθέρω αη, άλλά καί γιατί σ' αύτό τό στάδιο είναι
πιό καλά προετοιμασμένοι άπό ό,τι τό προλεταριάτο καί γιατί μέσα άπό τήν
πάλη τών μικροαστών μπορούν νά κινητοποιηθούν οί καταπιεζόμενες μή
προλεταριακές μάζες». 'Εξάλλου ή άπάντηση στό άρχικό έρώτημα σχετικά
μ έ τις καπιταλιστικές χώ ρες είναι, πώς όπαδοί τής Αλλαγής, όχι πέρα γιά
πέρα γιά άντικειμενικούς, άλλά yià Ιδεαλιστικούς λόγους είναι οί διανοού
μενοι. ΟΙ άντικειμενικές συνθήκες έπιβίωσης γίνονται γι' αυτούς έντούτοις
σκληρές, έτσι ώστε μέρα μέ τή μέρα ή πολιτική τους συνειδητοποίηση περ
νάει καί δημιουργεϊται μέσα άπό τις ύλικές συνθήκες ύπαρξής τους. "Ισως ή
πράξη δηλώνει πώς τό Ιστορικό καθήκον γιά τήν άλλαγή τού καπιταλιστικού
συστήματος πού τό είχε πριν άπό τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο ή έργατική τάξη
έχει περάσει σέ άλλα κοινωνικά στρώματα, όπω σδήποτε στις άναπτσασόμενες χώ ρες καί κατά πάσα πιθανότητα καί στις άναπτυγμένες. Τό 1970 85%
τού έν ερ γο ϋ πληθυσμού στις ύποανάπτυκτες χώ ρες όπα σχολούνταν στή
γεωργία. Στις άναπτυσσόμενες τό ποσοστό αύτό ήταν 51% καί στις άναπτυ
γμ έ ν ες 11%, ένώ στις σοσιαλιστικές χώ ρες 39% ("Economist, 24.2.79 σελ.
32). Ά πό τό άλλο μέρος άνάμεσα στό 1974 - 78 ή ΕΟΚ έχα σ ε 2,5 έκ. δου
λειές στή βιομηχανία, ένώ οί ύττηρεσίες έφτιαξαν 3 έκ. ν έες δουλειές. 53%
τής Απασχόλησης στήν ΕΟΚ βρίσκεται στόν τομέα ύπηρεσιών. Ό έργαζόμενος πληθυσμός στή βιομηχανία αυξήθηκε σέ βάρος τής γεω ργίας. Ά πό τό
άλλο μ έρ ο ς άνάμεσα 1974 - 78 ό έργα ζόμενος πληθυσμός στή βιομηχανία
μειώ θηκε άπό 41,2%, σέ 36,7% στό Βέλγιο, άπό 35,6% σέ 32,5% στήν Ολ
λανδία, άπό 47,1% σέ 43,5% στό Λουξεμβούργο, άπό 39,6% σέ 37,1% στή
Γαλλία, άπό 32,3% σέ 30,3% στή Δανία, άπό 42,3% σέ 39,7% στή Μεγάλη
Βετανία, άπό 47,3% σέ 45,1% στή Δ. Γερμανία, άπό 39,4% σέ 38,3% στήν
Ιταλία, άπό 31,4% σέ 30,9% στήν ’Ιρλανδία ("Ecomlst, 15.9.1979 σελ. 54). Ή
συμμετοχή τής έργατικής τάξης στις ά να πτυγμένες χώ ρες στό σύστημα,
παρά τή διατήρηση τών ίδιων ποιοτικών σχέσεω ν όπως καί παλιά, έχει έπιφ έρει μιά διαστρέβλωση τή ς κοινωνικής της θέσης καί συμπεριφοράς. Σάν
κύριο θεωρητικό πρόβλημα παραμένει τούτο: ένώ ή κύρια άντίθεση παραμέ
νει ή άντίθεση άνάμεσα στό Κεφάλαιο καί τήν 'Εργασία, ποιοι είναι οί λόγοι
πού ή άντίθεση αύ τή είτε ούδετεροποιεϊται είτε νεκρώνεται, καί ποιές είναι
οί σ υνέπ ειες πού άπορρέουν άπό αύτό; Χρειαζόμαστε ένα Μάρξ ή ένα Λένιν
γιά νά άναμορφώσει τή θεωρία. Ό Λένιν μ έ τήν έπανάσταση τού 1917 βίασε
τή θεωρία περνώ ντας άπό τή δημοκρατική έπανάσταση άμεσα στή σοσιαλι
στική. "Οσοι κότττοναι σήμερα γιά τή διατήρηση τής άγνότητας τού λενινι
σμού, δ έν κατάλαβαν τίποτα άπό τόν Λένιν. "Η τόν διαστρεβλώνουν. 6

άγώνα, όπου οί μά ζες παίζουν τόν πρω τεύοντα ρ όλο στις έπαναατατικές
διαδικασίες. Καί ή κουβανέζικη, άλλά Ιδιαίτερα ή περσική έπανάσταση έχο υ ν
άνατρέψει πέρα γιά πέρα τις άνηλήψ εις μας γιά τήν έπαναστατική πρα
κτική...
7. Στό ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οί γιουγκοσλάβοι Kalanj καί Mikecin
στήν σχετική εισήγησή τους:
«Μπροστά στά γεγο νό τα μπορούμε νά πούμε δικαιολογημένα πώς ό τύπος
τού αύστηρά λενινιστικού κόμματος μέ όλες τις σ υ νέπ ειές του, δ έν άρμόζει
ma σήμαρα στό σοσιαλιστικό έπαναστατικύ κίνημα τής Δ υτικής Εύρώπης.
"Ισως μ ερικές ά ρχές τού λενινιστικού τύπου κόμματος μ π ο ρ εί νά έχο υ ν άξια,
ή Δυτική Εύρώπη όμως έχει άνάγκη μιας νέας μορφ ή ς κόμματος σάν όργανου τής έπανάστασης». Ό 'Ιταλός κομμουνιστής Lucio Magri είπε χαρακτη
ριστικά πώς τό κόμμα σήμερα δέν μ π ο ρ εί νά είναι ίακωβίνικο, άλλά μαζικό.
Σοβιετικός θεωρητικός Αντέταξε σέ προφορική παρέμβαση του στό συμπό
σιο τού Cavtat πώς τό λενινιστικό κόμμα είναι τό κόμμα τής έπανάστασης.
Εδώ είναι τό λάθος. Τό λενινιστικό κόμμα ήταν τό κόμμα τής 'Οκτωβριανής
Επανάστασης, δέν ήταν όμως τό κόμμα ούτε τής κουβανέζικης έπανάστα
σης, ούτε τής άλγερινής. Ή πράξη σήμερα βάζει τό πρόβλημα ώμά: ή θά
έχεις τό κόμμα, χωρίς νά έχ εις έπανάσταση κι άλλαγή, ή θά έχεις έπανά
σταση καί άλλαγή, όχι όμως Από τό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τούτο τό δίλημμα
έκφράζει άπό τό ένα μ έρ ο ς τήν προσκόλληση στό παρελθόν π ού είναι σσνδ εδ εμ έν η μ έ τήν προσκόλληση στή Σοβιετική Ένωση σάν τήν κατευθυντήρια
έπαναστατική δύναμη, πού ύπόταξε όμως τά συμφ έροντα τών έθνικών έπαναοτάσεων στά δικά της συμφέροντα. Ά πό τό άλλο μέρος, καί τούτο άφορά
τις όριστερίστικες κινήσεις, ή μυθοποίηση τού «Κόμματος» καί ό άγώνας γιά
τή δημιουργία τού «γνήσιου» κόμματος τής έργατικής τάξης, έκφράζει
πνευματική άναπηρία καί χιλιαστική μεταφυσική ύποδομή. Λ ές καί μόλις δημιουργηθεί τό «γνήσιο» κόμμα, όλα θά μπούν στή θέση τους!
8. Ή παραδοχή τού δόγματος τών «πολλαπλώ ν δρόμων πρός τό Σοσιαλι
σμό» τελικά έκφράζει τήν πολλαπλότητα τή ς πραγματικότητας. Μόνο πού
τούτο δ έν π έρα σε καί στή θεωρία, ή όποια έμεινε άρτηριοσκληρωτικά άνιστόρητη καί κατά σ υνέπεια άντιδιαλεκτική.
9. Πρβλ. τήν ύποσημ. 7. Ο μαζικός χαρακτήρας τών επαναστατικών κομ
μάτων γίνεται άκόμα πιό έντονος στις ά να πτυσσόμενες χώ ρες είτε μ έ τή
μορφή τού λαϊκισμού (populism) στή Λατινική Αμερική, είτε μ έ τή μορφή
τών Απελευθερω τικώ ν Κινημάτων στήν Α φρική, καί τήν Άαία. Στις χώ ρες
α ύ τές τά έπαναστατικά κόμματα - έπαναστατικά άπό τήν πράξη, όχι έξ όρισμού - είναι πολυταξικά καί διαταξικά, λαϊκά μ’ όλη τή σημασία τής λέξης. Οί
μαρξιστές στήν Εύρώπη, άλλά καί στις Α να τολικές χώ ρες, όχι μόνον άνατράφηκαν νά διαβάζουν τόν Μάρξ άπό τήν άποψη τής ιστορίας τής Εύρώπης,
Αλλά καί νά τόν διαβάζουν μηχανιστικΑ, τις πιό πο λλές φορές, άντιδιαλεκτικά.
10. Είναι άλήθεια πώς ό καπιταλισμός φθίνει, π.χ. στις ΗΠΑ, παίρνει όμως
νέες μορφές, π.χ. στήν ’Ιαπωνία, στήν ΕΟΚ. Μ εταβάλλεται ποσοτικά, άλλάζει
κέντρα, ζ εί άπό τις άντ κράσεις του, όπως σημειώθηκε καί πιό πάνω. Ή έρ γα 
τική τάξη είτε είναι άνήμπορη, είτε δ έν θέλει νά άνατρέψει τόν καπιταλισμό.
Ή χρησιμοποίηση τών Αντιφάσεων έχει σημασία, γιατί ή πτώση τού καπιταλι
σμού θά έλθει είτε άπό τις άνη θέσεις του (ΗΠΑ έναντίον ΕΟΚ καί Ιαπωνίας,
Ιαπωνία έναντίον ΕΟΚ καί ΗΠΑ, κ.ο.κ.), είτε άπό τό στένεμα τού ζωτικού του
χώρου, έκφρα ζόμενου σέ ά γο ρές ή έλ ε γ χ ο πρώτων ύλών (παράδειγμα τό
δόγμα Κάρτερ πού χαρακτηρίζει τόν Περσικό Κόλπο ζωτικό χώρο γιά τις
ΗΠΑ) - είτε άπό τόν Ανταγωνισμό μ έ τις σοσιαλιστικές χώ ρες, είτε - πιό πι
θανό - άπό όλες αύτές τις αίτιες μαζί. Ή πτώση όμως αύτή δ έν θά έλθει άπό
μόνη της, όν δ έν ύπάρξει τό πολιτικό ύποκείμενο πού θά τήν έπιφέρει τήν
κατάλληλη στιγμή. ,Τό πρόβλημα έντούτοις παραμένει, τί έρχεται μ ετά τόν
καπιταλισμό, τί είδους σοσιαλισμός;
11. Ο πραγματοποιημένος Σοσιαλισμός έχει πολλά πρόσωπα. Ή μορφή
έτσι τής σοσιαλιστικής όργάνω σης τής κοινωνίας προσδιορίζεται άπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες σέ κάθε χώρα, κάθε Σοσιαλισμός είναι τελικά, λίγο
ή πολύ, «έθνικός». Αύτό είναι καί διαπίστωση καί στόχος. Δ έν άντιγράφουμε,
γρά φουμε ιστορία. Αύτή είναι καί πρέπει νά είναι ή βασική άρχή γιά τήν
κοινωνική έπανάσταση σήμερα καί στή συγκεκριμένη χώρα. Ε ξάλλου, ό
άντιιμπεριαλιαμός π έρα σε στις ά ναπτυσσόμενες χώ ρες μ έσα άπό τή σχέση
έξάρτησης, πήρε τή μορφή όπελευθερω τικού άγώνα. Ή συνειδητοποίηση
τών μαζών πέρασε Ακριβώς μέσα άπό τήν έξάρτηαη. Τούτο έχει μ εγά λη ση
μασία γιά τόν προσδιορισμό τών συγκεκριμένω ν σχέσεω ν καί συνθηκών. Εί
ναι χαρακτηριστικό ότι στις Δ υτικές χώ ρες ή παραγω γή τής ύπεραξίας σάν ό
κύριος μηχανισμός έκμετά λλευσης τού καπιταλιστικού συστήματος, δέν
6.
Ό Χιλιανός ύπ ο υ ργό ς στήν κυβέρνηση Ά λιέντε Vuscovic καί ό μεξικα- ύδήγησε σέ μιάν έπαναστατική συνειδητοποίηση τής έργατικής τάξης. Στις
νός Elgeta σημειώ νουν στήν εισήγησή τους στό Cavtat; «Ένα άλλο γεγο ν ό ς
άναπτυσσόμενες χώ ρες ή σ χέσ η έξάρτησης ύδή γη σε σ έ πολιτική αυνειδηπού θά πρέπει νά ύπσγραμμισθεΐ είναι πώς στήν περίπτωση τής κουβανέζι
τοποίηση πλατιών μαζών μέσα άπό τόν Απελευθερωτικό άγώνα. Πέρα όμως
κης έπανάστασης - τοΰ πιό σημαντικού πολιτικού γεγο ν ό το ς τού αιώνα στή
άπό αύτή τή βασική διαφορά, ή προώθηση άλλων στρωμάτων στό προσκήνιο,
Λατινική Α μερική - άπουσίασε ή ήγετική παρέμβαση τών παραδοσιακών έρόπως π.χ. οί διανοούμενοι στό σύνολό τους (ύπάλληλοι γραφείου, πρβλ.
γατικών κομμάτων. Κατά τή διάρκεια τού άγώνα γιά τήν έξουσία ό ήγετικός
ύποσημ. 5), έχει βάλει τό πρόβλημα τής αυνειδητοποίησης σέ άλλο έπίπεδο.
ρόλος πάρθηκε άπό τό Κίνημα τής 26ης 'Ιουλίου καί ά λλες ύμ ά δ ες παρό
Ή πολιτική συνειδητοποίηση δέν περνάει πιά μόνο μέσα άπό τόν έκμεταλμοιων άντιλήψεων. Τούτα είναι άρκετά χαρακτηριστικά γιά νά εξασφαλίσουν
λευτικό μηχανισμό παραγω γής τής ύπεραξίας, άλλά καί μέσα άπό τούς
μιά γενική συζήτηση άνάμεσα α τούς Λ ατινοαμερικάνους άριατερούς πάνω
καταπιεστικούς μηχανισμούς περιορισμού τής έλευθερία ς. Τό πρόβλημα τής
στό θέμα το ύ Κόμματος σάν έπαναστατικής πρωτοπορίας. Ή περιθωριο
έλευθερία ς έχει γίνει βασικό σήμερα καί στέκεται στό κέντρο τής προβλη
ποίηση τών ΚΚ στις λατινοαμερικάνικες χώ ρες δέν όφείλεται μόνο στήν
ματικής το ύ σοσιαλισμού.
προσκόλλησή τους στή Σοβ. "Ενωση, άλλά καί στό ότι ή έργατική τάξη είναι
12. Πρβλ. ύποσημείω ση 5 καί 11. Ό Βρετανός μαρξιστής Hobsbaum
στις χώ ρες αύτές μικρή καί έντα γμ ένη στό σύστημα. 'Εξάλλου στήν Περσική
παρατήρησε σέ μιΑ προφορική παρέμβαση στό Cavtat πώς τελικά έργάτης
'Επανάσταση, τό πιό καταλυτικό φαινόμενο τής έπ οχή ς μας, πού Αποκτά ση
σημαίνει νά «λερώ νεις τά χέρια σου». Υπάρχει ταξική συνείδηση, οί έργά τες
μασία ίση μ έ τή Γαλλική 'Επανάσταση στήν έπ ο χή της, ούτε τό ΚΚ, ούτε ή
νιώθουν πώς είναι διαφορετικοί άπό τις ά λλες τάξεις, όμως ή συνειδητοέργατική τάξη παίξανε κανένα ιδιαίτερο ρόλο. "Ασχετα άπό τό γεγο ν ό ς ότι
ποίηση αύτή δ έν μετρατρέπεται σ έ πολιτική δράση. Τελικά οί έρ γά τες ψηφί
στήν περίπτωση αύτή ό 'Ισλαμισμός έμφανίζεται ύστερα άπό 12 περίπου
ζουν δεξιά κόμματα. Τελικά, έτσι καί άπό τήν Αποψη τής επαναστατικής πρα
αιώνες καί πάλι σάν πολιτικό κίνημα, στό πλαίσιο του άντμ'μπεριαλιστικού
κτικής, σημασία δέν έχει μόνο πόιός ύφίαταται τήν εκμετά λλευση, άλλά καί
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ποιός νιώθει πώς τόν έκμεταλλεύονται. Πάρα πέρα, έφόσον ή έκμετάλλευση
ά ποτελει διαρκές χαρακτηριστικά καί φαινόμενο τού καπιταλιστικού'ουστήματος σημασία έχει, όχι μόνο ή συνειδητοποίηση τής έκμετά λλευσης, άλλα
καί ή στιγμή πού λαβαίνει χώρα ή συνειδητοποίηση αύτή. Σέ μιά μεταβατική
κατάσταση έκείνη ή κοινωνική όμάδα κυριαρχεί καί πρωτοστατεί, πού ύποφ έρει πιό πολύ. Στήν Κίνα, π.χ. ήταν οί ά γρότες, όπως καί σ έ πολλές άλλες
άναπτυσσόμενες χώρες. Εξάλλου στή φάση τούτη στήν 'Ελλάδα, μήπως δέν
είναι οί άγρότες πού κύρια ύποφ έρουν πιό πολύ άπό κάθε άλλη τάξη άπό τις
διαδικασίες καπιταλιστικού μετασχηματισμού τής έλληνικής οικονομίας μέ
δ εύ τερ η στή σειρά κοινωνική όμάδα τούς προλετάριους-έπιστήμονες άλων
τών ειδικοτήτων; Αύτό σήμερα. "Ισως αύριο άχι. Ή έπαναστατική στρατηγική
άμως στηρίζεται στό τωρινό στοιχείο μ έσα ατό πλαίσιο τών μακροχρόνιων
διαδικασιών.
13. Σημασία δέν έχει τό άνομα τού κόμματος, άλλά τί άντιπροσωπεύει. Τό
ΚΚ τής Κίνας ήταν π.χ. τελικά άγροτικό κόμμα. Πρβλ. ύποσημ. 7. Δ έν ύπάρχει μιά άφηρημένη, «τέλεια» μορφ ή κόμματος. Ή μορφή όργάνω σης είναι
συνάρτηση τών αντικειμενικών προϋποθέσεω ν σέ κάθε χώρα καί τών κοινω
νικών υποκειμένω ν πού στή συγκεκριμένη στιγμή παίζουν πρωταρχικό ρόλο.
Ό σ α προσκολλούνται στό λενινιστικό μοντέλο όργάνωσης τελικά είναι καί
άντιστόρητοι καί ξεπερασμένοι. Ό ίδιος ό Λένιν παρατηρεί: «τό θεμελιακό
λάθος πού δέν έπιτρέπεται νά κάνουν οί έπαναστότες είναι νά έχο υ ν τό
βλέμμα γυρισμένο πρύς τά πίσω, πρός τις έπαναστάσεις.τού παρελθόντος,
ένώ ή ζωή φ έρνει τόσο καινούρια στοιχεία». Δ έν μπορούμ ε νά βάλουμε τήν
ιστορία στό κρεβάτι τού Προκρούστη. Ή έπανάσταση καί ή άλλαγή γίνονται
στήν πράξη, άχι ατά βιβλία. Ούτε μπορούμ ε νά περάσουμε τή συγκεκριμένη
Ιστορική στιγμή, μ έσ α άπό τις μ ο ρφ ές όργάνω σης τού πα ρελθόντος καί νά
τή βιάσουμε νά πάρει μιά συγκεκριμένη μορφή. Αύτό ά ποτελει βολονταρι
σμό· τής πιό κακίας μορφής. Οί Kalanj καί Mikecin σημειώ νουν στήν ει
σήγησή τους πώς ή «άπολυτοποίηση» τού εύρωπαϊκού (λενινιστικού) μ ο ν τέ
λου έπανάστασης μπορεί νά άποτελέαει φ ρένο έπανστατικής δράσης σέ άλ
λ ε ς χώρες.
14. Τό πρόβλημα τής πρωτοπορίας σάν πρόβλημα τής ήγεσίας τής έργατικής τάξης μέ τή μορφή όργάνω σης ατό ΚΚ, σύμφω να μ έ τό λενινιστικό μον
τέλο, είτε δ έν έχει πιό σημασία, είτε έχει, ή έργατική άμως τάξη στόν όψιμο
καπιταλισμό έχει πάψει νά παίζει πρω τεύοντα ρόλο. "Επαψε νά έχει καί τήν
άπόλυτη νομιμοποίηση γιά τήν ήγετική θέση. Ή έμπειρία τής μεταπολεμικής
έποχής δείχνει πώς τά ΚΚ γίνανε ούραγοί, όχι πρωτοπόροι έπαναστατικών
άγώνων, κι έπαψαν νά είναι έπανασιατικά. Μείνανε τελικά σ έ μιάν έπανά
σταση κλεισμένη ιστορικά μέσα οτόν Ό κτώ βρη τού 1917. Οι θέσεις τού
Gramsci παίρνουν σήμερα τή σωστή τους διάσταση. Τό ιστορικό μπλόκ, σά
συμμαχία τάξεων πάνω σέ άμεσα συμφέροντα, έκφράζει τή σημερινή
έξέλιξη τής πραγματικότητας. Ή έπαναστατική διαδικασία δέν άνάγεται σέ
μιά προσμονή μιας όριστικήςρήξης, άλλά σέ μιά «καθημερινή κατάκτηαη τής
έξουαίας». Δέν μένει άμφιβολία πώς τό κόμμα πρέπει νά είναι ό ά ρχηγός κι
ό όδηγός ατούς άγώνες. Χωρίς όργάνωση, χωρίς τό κόμμα, άγώ νες δ έν γί
νονται, ή τουλάχιστον δέν πετυχαίνουν. Ο χαρακτήρας όμως τού κόμματος
δίνεται άπό τις σ υγκεκριμένες Ιστορικές συνθήκες. Κάτω άπό συνθήκες δη
μοκρατικών διαδικασιών, τό κόμμα δο υλεύει σάν κόμμα βάσης, σά λαϊκό
κόμμα. Πρέπει συνάμα νά έξασφαλίζει τήν πειθαρχία, τή στράτευση, τή συ
νεχή δουλειά ατούς μαζικούς χώρους. Ό.άγώνας γιά τήν Κοινωνική Ά λλαγή
δ έν γίνεται μόνο στό κοινοβούλιο, μόλο πού κάτω άπό σ υγκεκριμένες σ υ ν
θήκες, τό κοινοβούλιο μ π ο ρ εί νά γίνει κύριος χώ ρος άγώνων. Ό άγώνας γιά
τήν Κοινωνική Ά λλα γή περνάει βασικά μέσα άπό τούς μαζικούς χώ ρους καί
καταλήγει στό κοινοβούλιο. Ε ξάλλου σήμερα ή ίδια ή άστική τάξη έχει
μειώσει τή σημασία τού κοινοβούλιου. Ή κρίση τού κοινοβούλιου σήμερα
είναι άντανάκλαση τής γενικής κρίσης τού συστήματος. Κάτω άπό τίς τωρι
νές συνθήκες δέν ύπάρχει άλλος δρόμος. Ό δρόμος δίνεται άπό τίς άντικειμενικές συνθ ήκες κι άπό τούς στόχους μας. Γιατί κι άν ύπήρχε ή δυνατό
τητα γιά έπαναστατικές ά λλαγές έκεί πού οί συνθήκες δέν έχο υ ν έτσι ώρι-

μάσει ώστε άπό μ ό νες τους νά φ έρουν άναπότρεπτα τή ρήξη, οί ίδιες οί
μάζες, μπροστά στις Ιστορικές έμπειρίες τού πολύμορφου σοσιαλισμού θά
έβαζαν τό έρώτημα, κάτω άπό τίς δ ο σμ ένες συνθήκες, άν θά άξιζε τόν κόπο
νά κάνουν μιάν αιματηρή έπανάσταση. Καί τό ίδιο έρώτημα βάζει κάθε ήγεα α πού στηρίζεται στήν ιστορική της εύθύνη καί στή λαϊκή βάση. Τά έπαναστστικά κόμματα τής Κοινωνικής Α λλα γή ς παίρνουν τήν ιστορική εύ θ ύνη γιά
τήν Ά λλαγή ατό όνομα καί μ έ τή συμμετοχή τών λαϊκών μαζών, όχι ένάντιά
τους. Οί σημερινές πρωτοπορίες έκφράζονται μ έ τούς όργανω μένους στό
συγκεκριμένο κόμμα τής πρωτοπορίας. Ώ ς πρός τίς ταξικές συμμαχίες θά
πρέπει νά σημειωθεί πώς τό θέμα τών αυμμαχιών δέν γεννιέται μόνο κατά
τή διάρκεια μιάς πορείας, άλλά μ π ο ρ εί νά γεν νη θ εί καί τή στιγμή τής έπαναστατικής άλλαγής, τήν ώρα τής στροφής. Ή περσική έπανάσταση είναι χα 
ρακτηριστική ώς πρός τό σημείο αύτό.
15. Ή Σοσιαλδημοκρατία έπαιξε τό ρόλο «διόρθω σης» τού συστήματος. Τό
πρόβλημα όμως είναι τής άλλαγής τού συστήματος. Πώς μπορούν νά άλλαχθ ο ύ ν οί καπιταλιστικές σχέσεις; Έδώ ύπάρχει ένα θεωρητικό κι ένα πρα
κτικό, πολιτικό πρόβλημα. Άπό τό ένα μ έρο ς τό κράτος δυναμώνει τόν καπι
ταλισμό, ένώ σύγχρο να ή νέα τεχνολογία άπαιτεί όλο καί μεγα λύ τερη όργάνωση σ έ όλα τά έπίπεδα. Τούτο δημιουργεί ν έ ε ς κοινωνικές σχέσεις, σ χέ
σεις έξάρτησης άπό μηχανισμούς, κι από αύτούς πού κινούν τούς μηχανι
σμούς, τούς άπαράτσκι. Οί κομμούνες είναι δύσκολο νά έφαρμοστούν σή
μ ερ α στή μορφή πού ό καθένας μπορεί νά κάνει καί νά είναι τό καθετί.
Α κόμα κι ένας έργά της πού παίρνει ένα πόστο καταντάει γραφειοκράτης καί
δημιουργεί σχέσ εις έξάρτησης, παύοντας έτσι νά είναι έργάτης. Τελικά,
αντικαθιστά μιά νέα ιεραρχία στήν παλιά, ένώ ό έργά της ατό έργοστάσιο
παραμένει ό ίδιος, στήν ίδια σχέση άλλοτρίωσης, όπως καί πριν. Σ' αυτή τήν
προβληματική άναφέρονται οί Τ ζ ίλ α ς , Havermann, Bahro κλπ. Είναι χαρα
κτηριστική μιά παρατήρηση τού Giorgio Amendola, μιάς άπό τίς ήγετικές
προσω πικότητες τού ιταλικού ΚΚ: «Καμία άπό τίς δύο λύσεις πού προσφέρθηκαν στήν έργατική τάξη τών καπιταλιστικών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης
στή διάρκεια τώ% τελευταίω ν πενήντα χρόνων - ή σοσιαλδημοκρατική καί ή
κομμουνιστική λΐιαη - δέν άποδείχτηκαν ικανές νά πραγματοποιήσουν ένα
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής κοινωνίας, νά άλλάξουν τό σύστημα. Έάν
δ έν ξεκινήσουμε άπό τήν όμολογία αύτή πού είναι σύγχρο να κριτική καί αυ
τοκριτική, δέν μπορούμ ε νά κατανοήσουμε τήν άνάγκη μιάς ριζικής μεταβο
λής π ού θά έπ έτρ επ ε νά έξαλείψουμε τίς αίτιες πού γιά πενήντα χρόνια'
τώρα έμποδίζουν τήν έργατική τάξη στις καπιταλιστικές χώ ρες νά συνεισ φ έ
ρει τήν άποφασιστική της συμβολή στήν έξάπλωαη τού σοσιαλισμού στόν κό
σμο».
16. Πρβλ. ύποσημ. 14 καί 15.
17. Ορθά, έχει τονίσει ό Λένιν πώς «χωρίς έπαναστατική θεωρία δέν
ύπάρχει έπαναστατικό κίνημα». Τούτο είναι άλήθεια πέρα άπό τή συγκεκρι
μένη άναφορά στήν έργατική τάξη. Ή σύ γχρο νη ιστορία βάζει τό πρόβλημα
τής Ά λλα γή ς άμεσα. Οί λαοί, κουρασμένοι άπό τήν έπανάληψη τής άνοησίας, φωτισμένοι άπό τήν ϊδια τους τή δίψα γιά έξέλιξη, έγκαταλείπουν τ(
παρελθόν. Α π ο τελεί καθήκον νά άνοίξουμε καινούριους δρόμους καί νι
όδηγήσουμ ε τούς λα ο ύς στήν καινούρια έποχή, στό τέλο ς τού καπιταλισμού,
πού ένώ ύ δ ή γη σε τήν ανθρωπότητα στήν πιό ψηλή άνάπτυξη τών παραγωγι
κών της δυνάμεω ν, έφ τα σε σέ άντίφαση, στήν έψτίθεση τών παραγωγικών
σχέσεω ν πού δέν συμβιβάζονται πιά μ έ τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δ υ
νάμεων. Τό σύστημα διαλύεται. Ό ρ όλος μας είναι νά βοηθήσουμε τή διαδι
κασία αύτή θετικά, πρός μιά συγκεκριμένη δηλαδή καί άποδεκτή κατεύ
θυνση άπό τίς λαϊκές μάζες. Ό καπιταλισμός ατά τελευταία του θά γίνει
σκληρός. Όσο πιό γρή γορα προσπεράαουμε τή φάση αυτή, τόσο θά μειώ
σουμε τούς πόνους. "Οποιος μένει ατά παλιά, είτε δέν έχει κατανοήσει τήν
έποχή μας, είτε δέν έχει τήν πνευματική ικανότητα να τή συλλήβει. Ρεαλι
σμός σημαίνει όχι νά κάνεις κάτι σήμερα άσχετα πρός τό αύριο, άλλά νά
βλέπεις άκριβώς τό σήμερα σ έ σ χέσ η μ έ τό χ τ έ ς καί σέ άναφορά πρός τό
αύριο.
■

— ΧΙΟΥΜΟΡ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΤΖΩΡΤΖ ΜΑΪΚΣ

Πώς νά γίνετε άλλοδαπός
Εγχειρίδιο γιά αρχάριους καί προχωρημένους μαθητές
Π ώ ς νά γίνετε άλλοδαπός; κατ’ άρχήν δέ θά ’πρεπε νά γίνετε καθόλου. Υ π ά ρ χ ο υ ν πάντως
μερικοί κανόνες πού θά πρέπει νά εφαρμόσετε, άν θέλετε νά γίνετε άποδεκτός καί.πολιτι
σμένος άλλοδαπός. Μελετεΐστε τους (σ’ αύτό τό βιβλίο) καί προσπαθεΐστε νά μιμηθεΐτε
τούς ’Άγγλους. Ά ν δέν καταφέρετε νά μιμηθεΐτε τούς Άγγλους, θά γίνετε γελοίος. Ά ν τά
καταφέρετε, θά γίνετε άκόμα πιό γελοίος...
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦ ΕΛΗ - ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ
ΝΟΡΑ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΗ

ΜΑΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

★ Βαχαλό ★ Σαχτοϋρη;
★ Παπαδίτσα; ★ Κύρου
★ Σεφέρης
★

Νβότερες τάσεις στήν πεζογραφία

Β' Έχόοση
ΝΕΦΕΛΗ

•
•
•
•
•
•
•

ΧΕΓΚΕΛ:
Φιλοσοφία τής 'Ιστορίας
ΟΣΚΑΡ ΛΑΓΚΕ:
Οίκονομομετρία
ΠΙΕΡ ΣΑΜΟΥΕΛ:
Οικολογία
ΕΛΕΝΑ ΤΖΑΝΙΝΙ ΜΠΕΛΟΤΙ:
’Απ' τήν πλευρά των κοριτσιών
ΜΠ. ΜΠΡΕΧΤ:
Τά δράματα τής Σιμόν Μασάρ
ΙΒΑΝ ΙΛΛΙΤΣ:
Κοινωνία χωρίς Σχολεία
ΕΥΓ. καί ΣΩΤ. ΣΠΑΘΑΡΗ:
Ό Καραγκιόζης των Σπαθάρηδων

ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ:
• Ψειρολογία
• Ό Τούρκικος καφές έν
Έλλάδι
• 'Υπόκοσμος καί καραγκιό
ζης

• Καλιαρντά
• Ποιήματα
• Παλατινή ’Ανθολογία
• Έλύτης - Μόραλης - Τσαρούχης
• Le Kiosque Grec
• La voiture grecque
• Cages à oiseaux en Grèce
• Album turc
• Τής φυλακής

• ΤΖΩΝ ΣΤΑΪΝΜΠΕΚ:
Ουράνιες βοσκές
• ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ:
Τό ψητοπωλείο τής βασί
λισσας Πεντώκ
• ΠΡΟΣΠΕΡ ΜΕΡΙΜΕ:
Κολόμπα
• ΜΠΟΡΙΣ ΒΙΑΝ:
Ό άφρός τών ήμερων
• ΣΛΑΒΟΜΙΡ ΜΡΟΖΕΚ:
Ό έλέφαντας
• ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ:
Δύσκολα χρόνια
• ANTON ΤΣΕΧΟΦ:
Ή στέπα
• ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜΠΑΛΖΑΚ:
Ή ξαδέρφη Μπέτα

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φρατειοϋπ Αμπ«2οπουΛου
... άευ Βυθηοαυ μοιαιως

RNDChfc, ,Η ΤΠΕΡΡΕΠηίΣίνίΟΤ

’Ηλίας Πετρόπονλος
έγχειρίδιον
Ίον Κοίλου Κλέφτη

ήλίας πετρόπουλος

ύπόκοσμος
καί
καραγκιόζης

■auK**'
ΝΕΦΕΛΗ

( κ α τ ε σ χ έ θ η ... )

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κεντρική Διάθεση: ΝΕΦΕΛΗ, Σόλωνος 94, τηλ. 3607744

»

γραμματα 1978

ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΗΝ:
Διηγήματα Α'
ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΗΝ:
Διηγήματα Β'
ΕΔΓΑΡ ΑΛΑΝ ΠΟΕ:
Αλλόκοτες ιστορίες
ΕΜΙΛΖΟΛΑ:
Ή γή
ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ:
Οί πεθαμένες ψυχές
ΠΕΤΕΡ ΜΠΙΧΣΕΛ:
Ή κυρία Μπλούμ
ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ:
Ό καπνός
ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΕΚΦΟΡΝΤ:
Ή Ιστορία τού χαλίφη Βα
τέ κ
ΦΙΛΙΠ ΡΟΘ:
Ή πάθηση τού Πορτνόυ

Έ νας άγραφος
θάνατος γιά τόν
Ρολάν Μπάρτ
Στις 25 Φεβρουάριου ενα αυτοκίνητο
χτύπησε τόν Ρολάν Μπάρτ, την ώρα πού
διέσχιζε τήν Rue des Ecoles ακριβώς μπρο_______ στά άπό τό College de France, οπού εδινε
τά τελευταία χρόνια τά μαθηματά του. Είχε μόλις γευματίσει
μαζί μέ τόν Φρανσουά Μιτεράν καί τόν Τζάκ Λάνγκ, υπεύ
θυνο τού πολιτιστικού τού Σοσιαλιστικού Κόμματος. "Ισως νά
είχε πιει λίγο παραπάνω άπό αύτό τό κόκκινο κρασί πού «οδη
γεί τούς διανοούμενους»... πρός τήν αρχική δύναμη τής φύσης.
"Ισως κι όχι. Πάντως, όπως καί νά ’ναι, ένα άπό τά πιό διεισ
δυτικά βλέμματα τής διανόησης τού 20ου αιώνα δέν μπόρεσε
νά διακρίνει τό λευκό φορτηγάκι ένός πλυντηρίου πού πλη
σίαζε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα. Κι έτσι στίς 26 Μαρτίου σταμά
τησε νά λειτουργεί αυτός ό εγκέφαλος ό τόσο διαυγής κι αυτή ή
καρδιά πού παθιαζόταν γιά κάθε καινούρια άνατρεπτική ιδέα.
Ό μεγάλος φιλόσοφος τής γλώσσας - πού ονόμαζε τόν εαυτό
του «τεχνίτη τής γραφής» ήταν μόνο 64 χρονών.
’Αντί γιά ότιδήποτε άλλο προτιμούμε νά δημοσιεύσουμε ενα
■ψίχουλο άπό τό τεράστιο γραφικό έργο του, πού ίσως γιατί
είναι δυσμετάφραστο, μένει σχεδόν ολόκληρο άμετάφραστο
στά έλληνικά. Γιά τούς τυχερούς ύπάρχει τό γαλλικό κείμενο.
"Οσοι δέν ξέρουν γαλλικά θά άρκεστούν στή δική μας άπόπειρα μετάφρασης.
La langue est fasciste

«Parler, et à plus forte rai
son discourir, ce n’est pas
communiquer, comme on le
répète trop souvent, c’est as
sujettir: toute la langue est
une rection généralisée (...).
La langue, comme perfor
mance de tour langage, n’est
ni réactionnaire ni progressi
ste;, elle est tout simplement
fasciste; car le fascisme, ce
n’est pas d’empêcher de dire,
c’est d’ obliger à dire (...).»
(Extrait du discours au Col
lège de France).

Μεγάλα ονόματα τού
μπλούζ γιά συναυλίες
στήν Ελλάδα.
’Από τίς 11 μέχρι τίς 16 Α π ρ ι
λίου, θά δώσουν 5 συναυλίες στή
Γλυφάδα («Δ ειλ ιν ά », 11 καί 12),
τήν Α θή να (Σπόρτινγκ, 13 καί
14) καί Θεσσαλονίκη (Παλαί ντε
Σπόρ, 16), ή μεγάλη τραγουδί
στρια τού Μπλούζ Κόκο Ταίηλορ, ό δυναμικός κιθαρίστας
Άλμπ ερτ Κόλινς καί τό συγκρό
τημα
«Σικάγο Μπλούζ Ρόκ
Στάρς».
Πέρα άπ’ τό δτι πρώτη φορά
γίνονται συναυλίες μπλούζ στήν
Ελλάδα, άς τονιστούν τά έξης
σημεία:
α) ή κ. Ταίηλορ είναι άναμφί-

Ή γλώσσα είναι φασιστική
«Τό νά μιλάς κι άκόμα περισ
σότερο νά όμιλεΐς, δέν είναι
έπικοινωνία, δπως έπαναλαμθάνουν τόσο συχνά, είναι
προσπάθεια ύποταγής: δλη ή
γλώσσα είναι μιά γενικευμένη
άντίδραση (...). Ή γλώσσα, σάν
επίτευγμα τής κάθε είδους έκ
φρασης, δέν είναι οϋτε άντιδραστική οϋτε προοδευτική:
Είναι άπλούστατα φασιστική.
Γιατί ό φασισμός δέν είναι νά
έμποδίζεις νά λέν, είναι νά
υποχρεώνεις νά λέν (...)
(Άπό ένα λόγο στό Κολέζ ντέ
Φράνς).
βολα μιά άπό τίς πρώτες φωνές
τού σύγχρονου μπλούζ,
6) δλοι οί μουσικοί πού θά έρ
θουν, εκπροσωπούν τή «σχολή»
μπλούζ τού Σικάγο, τή σπουδαιό
τερη ίσως, άπ’ δπου ξεπήδησαν ό
Μάντυ Γουώτερς, ό Γουίλι Ντίξον καί άλλοι,
γ) θεωρείται άπίθανο νά ξαναδοθεϊ ευκαιρία γιά συναυλίες
τέτοιων άληθινών καί «άνθρώπινω ν» μουσικών, δπως είναι δλοι
οί μπλουζίστες. Κι αύτό γιατί,
δ) ή μετάκληση γίνεται άπό μή
έπαγγελματία, πού ρισκάρει ενα
μεγάλο ποσό, χωρίς τήν υποστή
ριξη τού τύπου, γιά τό χόμπυ του.
Οί συναυλίες αυτές θ’ άποτελέσουν σίγουρα κάτι τό διαφορε
τικό πού σπάνια θά ξαναδούμε.
Α ξίζο υ ν λοιπόν τόν κόπο.
Θοδωρής Μανίκας

• Θυμάστε τό Κωσταλέξι;
Πριν δυό χρόνια, τά
άξιοθρήνητα «γεράκια» ένός
ορισμένου τύπου
δημοσιογραφίας πέσαν πάνω
στήν υπόληψη ένός ολόκληρου
χωριού, γιατί μιά φτωχή
άγροτική οικογένεια
προσπαθούσε, μέ τά υλικά καί
πνευματικά μέσα πού διέθετε, νά
λύσει τό άλυτο πρόβλημα μιας
κόρης καί άδελφής, πού δέν
μπορούσε πιά νά κυκλοφορεί
άκίνδυνα. Α ν τ ί νά άναλυθεί ή
ελληνική οικογενειακή δομή,
θερμοκήπιο υστερίας τόσο στό
Κολωνάκι τουλάχιστον, όσο καί
στό Κωσταλέξι... άντί νά
στιγματιστεί τό κράτος πού
ανέχεται άκόμα τίς μεσαιωνικές
συνθήκες ζωής γιά δσους έχουν
άνάγκη τά κρατικά ψυχιατρικά
ιδρύματα καί τή μαύρη αγορά
πού ασκούν οί άσυνείδητοι
κερδοσκόποι γιατροί σέ βάρος
δσων «διαθέτουν τά μέσα»...
κλήθηκε ή κοινή γνώμη, μέ τή
συμπαράσταση διαφόρων
άφελών έξευρωπαϊστών τής
προοδευτικής τάσης τού...
κεντρικού τετραγώνου νά
λιθοβολίσει τό όρεινό χωριό.
Μέχρι πού πρίν δυό μήνες τό
Μικτό Ό ρ κ ω τό Δικαστήριο
άποτελούμενο γιά μιά φορά άπό
λαμπρούς καί φωτισμένους
δικαστές, άθώωσε τήν οικογένεια
Καρυώτη. Καί έμμεσα
καταδίκασε τούς σκανδαλοθήρες.
Μάς τό θύμισε τό λαμπρό
ενημερωτικό έντυπο
«Κωσταλεξιώτικα Νέα», πού
εκδίδουν οί κάτοικοι τού χωριού
πού ζούν στήν Α θήνα, άλλά
θυμούνται πάντα καί
υποστηρίζουν μέ πάθος τή
γενέτειρά τους.
• Ή έκθεση τών Γάλλων
ΐμπρεσιονιστών καί

μεταϊμπρεσιονιστών ζωγράφων
άπό τά γαλλικά μουσεία
συνεχίζεται ώς τίς 20 Απριλίου
στήν Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.
Κάθε Τετάρτη ή είσοδος είναι
ελεύθερη, μέ ξενάγηση στίς 5 μ.μ.
καί προβολές κατατοπιστικών
ταινιών σ τί: 6 μ.μ.
• Τό θρανίο, Μαθητική
εφημερίδα πού έχει
κυκλοφορήσει ήδη πέντε τεύχη,
άντιμετωπίζει τά προβλήματα
τών μαθητών μέ χιούμορ, άλλά
καί παράλληλα μέ όρεξη γιά τή
λύση τους.
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« Ή κοπάνα / τής κοπάνας /
τήν κοπάνα / ώ άπουσία/. Οί
κοπάνες / τώ ν κόπανων / τίς
κοπάνες / ώ! έμεινα άπό
άπουσίες! - Παν μέτρον άριστον
έλεγαν οί άρχαίοι μας πρόγονοι,
γι’ αύτό άς προσέξουμε τίς
κοπάνες γιά νά μήν
άποριφθούμε». " Α σ μ α
ό ια π α ιό α γ ω γ η τικ ο ϋ κ α ί
ή θ ικ ο π λ α σ τ ικ ο ϋ π ερ ιε χ ο μ έ ν ο υ ,

έπιγράφεται τό ποιηματάκι,
χαρακτηριστικό δείγμα τού
«ύφους» «θρανίου» καί
θρανιοθραύστη»!
• Έχουμε μιλήσει άρκετές
φορές γιά περιοδικά καί
εφημερίδες πολιτιστικών
συλλόγων τής ελληνικής
επαρχίας. Είναι γενικά, μιά
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συμβολή
τών πολιτιστικών φορέων πού
γιά μάς άποκτά καί μιά
μεγαλύτερη σπουδαιότητα, στό
βαθμό πού μάς πληροφορεί γιά
τά τοπικά προβλήματα πού μάς
μεταφέρει στό κλίμα τής ζωής
κάθε περιοχής.
Έ τσ ι μέ συμπάθεια είδαμε τό
«Φανάρι», περιοδική έκδοση

ΤΟ.φαναρΓ

πολιτιστικών συλλόγων
«Α να σ το λ ή » Ανατολικού «Καστρανίτσα» Πύργων, καθώς
καί τό «Αίγιώτικο ήμερολόγιο»

α ιγ ιω τικ ο
η μ ε ρ ο λ ό γ ιο

s fo

ΜαΕητική Εφημερίδα

πού έκδίδεται μέ πρωτοβουλία
τής Αίγιώτικης οργάνωσης τού
ΚΚΕ έσ.
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Οί «ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ», οί συναυλίες
τους καί μερικά συμπεράσματα
τού θοδω ρή Μανίκα
Π ριν 13 χρόνια, τόν Α π ρίλη τον 1967 κ α ί λίγες μέρες πριν
την «εθνοσωτήρια », ο ί «Ρόλινγκ Στόουνς», τό μεγαλύτερο ίσως
συγκρότημα τον ρόκ-εντ-ρόλ, έδιναν στόν Π αναθηναϊκό μιάν
επεισοδιακή συναυλία, πού έμελλε νά είνα ι ή τελευταία τού
ιδιώματος μέχρι σήμερα. Αυτό κ α ί μόνο, έδωσε μ ιά ν ιδ ια ιτερ ό 
τητα στή μετάκληση τού συγκροτήματος «Police» καί, κατ’

επέκταση στις δυό συναυλίες τους πού έγιναν στό Σπόρτινγκ,
στίς 30 καί 31 Μαρτίου.
"Ας πιάσουμε τό πράγμα άπό
τήν άρχή. Οί Πολίς (άστυνόμοι)
συγκρότημα τού πιό πρόσφατου
ρεύματος του ρόκ-εντ-ρόλ, τού
νιου γουέιβ (νέου κύματος), σχη
ματίστηκαν τό 1977 άπό τόν
’Αμερικανό ντράμερ Στιούαρτ
Κόπλαντ, τόν — πολύ καλό - κιθαρίστα Έ ν τι Σάμερς καί τήν
ψυχή τού συγκροτήματος, τόν
«πολύ» μπασίστα καί τραγουδι
στή Στίνγκ (κεντρί) πού είναι καί
ό συνθέτης τώ ν περισσότερων
τραγουδιών τους. Παίζοντας σ’
ένα ύφος, πού χωρίς νά ξεφεύγει
άπό τούς δρόμους τού ρόκ-εντρόλ, ήταν γεμάτο άπό στοιχεία
τής«ρέγκε» (τής πιό ά γ ν ή ς καί
άναλοίωτης μουσικής κουλτού
ρας τών ήμερων μας, πού προέρ
χεται άπ’ τή Τζαμάικα) δέν τούς
ήταν δύσκολο ν’ άγγίξουν τό
νεαρό κοινό καί, μέ τή μεγάλη
υποστήριξη τής έταιρείας τους, ό
πρώτος δίσκος τους «Outlander
d’ Amour» πήγε τήν 1η θέση
πωλήσεων στήν ’Αγγλία, δπως
καί τό τραγούδι «Roxanne» πού
περιείχε. Τ ’ άλλα ήρθαν κατά τά
γνωστά: άναρίθμητες καί συνε
χείς τουρνέ στά πέρατα τής γής,
μιά άσφυκτική ζωή (πού κάνουν
δλοι οί ρόκ-εντ-ρόλ στάρς) καί
ένας δεύτερος δίσκος, «R*ggatta
de Blanc» πάλι στό No 1, δπως
καί δυό τραγούδια του: τό «Mes
sage in a Bottle» καί τό «Walking
on the moon». Οί « ’Αστυνόμοι»
είναι πιά μιά μηχανή πού γεννά
χρυσάφι. Έ τσ ι, ό γνωστός (καί
άμφίβολης γενικότερης παιδείας)
άτζέντης, κ. Θόδωρος Κρίτας δέν
ήταν δυνατό ν’ άφήσει νά περά
σουν άπ’ τήν Ελλάδα (έπέστρεφαν άπό τουρνέ στήν ’Ανατολή)
άνεκμετάλλευτοι. Οί δίσκοι τους
πηγαίναν κι έδώ πολύ καλά καί

άν πετύχαιναν τά κοντσέρτα θά
είχε νά κάνει μ’ ένα εντελώς και
νούριο καί προσοδοφόρο χώρο·
τό ρόκ-εντ-ρόλ θά μεγάλωνε τά
έσοδά του άπ’ τά Γεωργιανά
μπαλέτα, πού μάς κουβαλά κάθε
χρόνο. Μέ τή βοήθεια τού τύπου
(πού άλλοι, δχι έπαγγελματίες,

δέν τήν έχουν, δπως θά δούμε πιό
κάτω) καί τή 13χρονη άπουσία
τού ρόκ-εντ-ρόλ άπ’ τήν έλληνική
σκηνή, τό κοινό κεντρίστηκε καί
οί συναυλίες έγιναν μέ τά καλύ
τερα (οικονομικά) άποτελέσματα.
Παίζοντας μέ μιά μικροφωνική
εγκατάσταση, πού δμοιά της δέν
έχουμε ξαναδεϊ, οί Πολίς έδειξαν
δτι τό κάτι άλλο τού ρόκ-εντ-ρόλ,
είναι αναμφισβήτητο. Οί πρό
σφατες καί συνεχείς δηλώσεις
Θεοδωράκη εναντίον τού Ιδιώμα
τος κι δσων τό άκούνε, πέσανε
στό κενό. "Αλλωστε, δ ίδιος δμο,λογεϊ δτι έχει χάσει τήν έπαφή
του μ’ αύτόν τόν κόσμο, τόν
όποιο προσπαθεί συνεχώς νά εν
οχοποιήσει. Αύτό ήταν τό ένα, τό
θετικό συμπέρασμα: τό ελληνικό
κοινό είναι δεκτικό άπέναντι στό
ρόκ-εντ-ρόλ. Τό δείχνουν άλλω
στε καί οί πωλήσεις δίσκων,
τό’δειξαν έμπρακτα κι οί συναυ

λίες τών Πολίς. Έ δ ώ δμως είναι
τό λεπτό σημείο. Πιστεύω δτι σέ
αυτήν τήν πρώτη, μετά 13 χρόνια,
συναυλία ρόκ-εντ-ρόλ στήν Ε λ 
λάδα, δποιος καί νά ερχότανε θά
είχε τήν ίδια ύποδοχή. Τό κοινό,
παρασυρμένο άπό τή δίψα του,
δέν πρόσεξε ούτε στιγμή τήν
ποιότητα τής μουσικής τών Πολίς
(πού παρά τά καταπληκτικά
μτχανήματα, είχαν έλλιπή ήχο),
καί δύσκολα θά πίστευα δτι οί
«έξαδάχτυλος», π.χ.,πού ήταν καί
παλιότεροι, παίζανε χειρότερα
άπ’ τό άγγλικό (κι δχι άμερικάνικο, δπως έγραψε όπισθοδρομικός «κριτικός») συγκρότημα τών
«άστυνόμων». Σά δεύτερο συμ
πέρασμα, λοιπόν, θά’λεγαδτι δέν
πρέπει νά άποθεώνεται ή κάθε
ξένη φίρμα, γιατί καί τό ελληνικό
ρόκ-εντ-ρόλ, πού μπορεί νά πάει

μακρυμάλληδες (σάν τόν υποφαι
νόμενο) δέν λογίζονται δτι δου
λεύουν μέ πνεύμα δημοσιογρά
φου, άλλά θαυμαστή.
«Είπαν πολλά καί θαυμαστά...
καί δτι δέν πιστεύουν στά τρα
γούδια μέ πολιτικά συνθήματα.
Αυτά...»
Έ χω στή διάθεση οποιοσδή
ποτε μαγνητοφωνημένη συνέν
τευξη τού Στίνγκ, πού διαψεύδει
τό
παραπάγω
άπόσπασμα.
'Απλά, είπανε δτι άφού τό ρόκ
ε ί ν α ι ά π ό τή φύση του πολιτικό
(κι αύτό μόνο έν Έλλάδι, δπου οί
ροκενρολίστες άντιμετωπίζονται
περίπου σάν... πράκτορες τής
C.I.A. άμφισβητείται) δέν βρί
σκουν τό λόγο νά γίνουν φορτι
κοί πάνω στό θέμα, παραβλέποντας άλλα πολιτικά σημεία τής
ζωής μας, σάν τό σεξ, τό κέφι, τή

μπροστά, θά σβήσει καί διάφοροι
Κρίτες θά μάς κουβαλάνε δ,τι
βρεθεί μπροστά τους.
Τέλος, σχετικά μέ τόν τύπο. Τό
«καλλιτεχνικόν γραφεϊον» τού κ.
Κρίτα, έχοντας άριστες σχέσεις
μέ τόν τύπο, δέ δυσκολεύτηκε νά
στείλει τήν είδηση' σέ χιλιάδες
κόσμο δλων τών πολιτικών άποκλίσεων. "Οταν δμως ό τύπος ξόφλησε τήν ύποχρέωση (άφού δη
λαδή γίνανε τά δυό κοντσέρτα)
έδειξε τό πρόσωπό του. Στήν
πρές κόμφερανς τής 31/3 άσχετοι
μέ τό ρόκ συντάκτες, άντιμετώπισαν φολκλορικά τούς Πολίς, κά
πως σάν*τό τσίρκο Μεντράνο, μέ
ερωτήσεις τού τύπου: «γιατί πη
δάτε στή σκηνή;», «Γιατί παίρ
νουν οί μουσικοί τού ρόκ ναρκω
τικά;» «Τ£ σχέση έχετε μέ τήν
αστυνομία» (!!!) κ.ά., καί φυσικά
δέν κατάλαβαν γρί άπό τις άπαντήσεις, μέ άπότέλεσμα τήν άλλη
μέρα νά γράψουν άσύστολα ψέμματα σάν αύτά πού παραθέτω:
«... τό άγγλικό τρίο έδωσε συ
νέντευξη τύπου, παρουσία άρκετών δημοσιογράφων καί π ο λ ύ π ι ό

μοναξιά. Τό πιό κακόβουλο δη
μοσίευμα, τού «Ριζοσπάστη» 1/4,
μέ τόν τίτλο « ’Αστυνομικό συγ
κρότημα ρόκ προξενεί έπεισόδια». ήρθε νά έπιβεβαιώσει τά
περί πρακτόρων πού άνρφερα,
τόσο μέ τόν τίτλο του, δσο καί μέ
τή φράση: «μετά τή λήξη τής
συναυλίας, οί νεαροί πού είχαν
παρακολουθήσει τή ρόκ συναυ
λία (σ.σ. πλεονασμός) ένώθηκαν
μέ τούς άπ’ έξω κι άρχισαν — σέ
έξαλλη κατάσταση - νά κατα
στρέφουν βιτρίνες καί αυτοκί
νητα».
Αύτό, δηλαδή, πού πρέπει νά
συμπεράνουμε κατά τόν συντά
κτη τού παραπάνω άρθρου, είναι
δτι ό ροκενρολίστας είτε έχει δει
ένα κοντσέρτο είτε δχι, μεταμορ
φώνεται μέ τή λήξη του σέ μαινόμενο ταύρο. Καί δχι δτι οί έπαγ
γελματίες (;) πού διοργανώνουν
αύτές τίς συναυλίες δέν μπορούν
νά υπολογίσουν πόσο σωστά
πρέπει νά κάνουν τή δουλειά
τους, ούτε δτι τά Μ Α Τ βαράνε
πιά δπου λάχει. Μήπως καί οί
συνταξιούχοι πού τίς φάγανε
πρόσφατα ήταν ροκενρολίστες
τουπαμάρος;
Κρίμα γιά δλους δσους συμμε
ρίζονται τέτοιες άπόψεις. Καί νά
σκεφτούμε δτι μπήκαμε στή δε
καετία τού 80.
■

π ε ρ ισ σ ο τέ ρ ω ν
σ τ ώ ν τ ο υ ς ...» .

νεα ρώ ν

θαυμα

’Αφήνοντας δτι τό «πολύ πιό
περισσοτέρων» δείχνει άγραμματοσύνη· πού τούς είδαν τούς
θαυμαστές; ’Εκτός άν 20χρονοι
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Ή ’Ακαδημία τής Κίνησης
στην Πολωνία
τής Λουκίας Ρικάκη
Ή ’Ακαδημία Ruchu (άκαδημία τής κίνησης), ιδρύθηκε τό
1973 στη Βαρσοβία άπό μία
δμάδα νέων πού δούλευαν στό
θέατρο, τόν κινηματογράφο καί
τίς εικαστικές τέχνες. Μέχρι τό
1978 ή δμάδα άσχολήθηκε μέ
έρευνα γύρω άπό τή θεατρική κί
νηση καί τό 1979 άρχισε έπαγγελματικές έμφανίσεις συχνά μέ
χαρακτήρα θεάτρου έρευνας. Τά
τελευταία χρόνια συμμετείχαν σέ
πολλά φεστιβάλ καί εκδηλώσεις
στήν Ευρώπη. Συχνά όργανώνουν θεατρικά έργαστήρια σέ
διάφορες χώρες μέ στόχο τήν άνταλλαγή έμπειρίας πάνω στή θεα
τρική πρακτική. Ή δραστηριό
τητα καί ή έρευνα τής όμάδας
βασίζονται στό συνδυασμό τών
διαφόρων μορφών καλλιτεχνικής
έκφρασης· τό θέατρο, τίς εικα
στικές τέχνες, τή μουσική καί τόν
κινηματογράφο. . Ή
πρόσφατη
άντιμετώπισή τους βασίζεται σέ
ένα γενικότερο συνδυασμό-συνύπαρξη τής τέχνης καί τής πρα
γματικότητας.
Τό 1973 τό άντικείμενο τής
δουλειάς τους ήταν ν’ άποδεσμευτοϋν άπό τήν παραδοσιακή
γλώσσα τής κλασικής παντομίμας
καί τήν ποιητικολυρική άντιμετώπιση τής πραγματικότητας.
Μιά τέτοια προσπάθεια είχε
στόχο τήν έρευνα σ’ ένα νέο πε
δίο μέσων έκφρασης. Ή δουλειά

τους άναφέρεται σέ καθημερινά
προβλήματα καί κάνουν τίς
παραστάσεις τους στό δρόμο, στό
γήπεδο καί όπου μπορούν νά έρ
θουν σέ έπαφή μέ τόν κόσμο.
«Σ τ ή ν Π ο λ ω ν ία δ ί ν ο υ μ ε π α ρ α 
σ τ ά σ ε ις τ ή ν ώ ρ α τ ή ς δ ο υ λ ε ιά ς :
π η γ α ίν ο υ μ ε σ τό δ ρ ό μ ο κ α ί κ ά 
νο υμ ε κ ά τι τή ν ώ ρα π ο υ ό κό σ μ ο ς
β ρ ί σ κ ε τ α ι εκεί. Δ ε ν φ ο ρ ά μ ε ι δ ι α ί 
τ ε ρ α κ ο υ σ τ ο ύ μ ια , έ τ σ ι ώ σ τε π α 
ρ ο υ σ ιά ζ ο υ μ ε μ ιά ε ικ ό ν α κ ο ιν ή
κ α ί κ α θ η μ ε ρ ιν ή μ έ σ τό χ ο ν ά δ ε ί
ξ ο υ μ ε ό τ ι κ α ί ε μ ε ίς ά ν ή κ ο υ μ ε
σ τή ν π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α το υ δ ρ ό μ ο υ
ε κ ε ί ν η τ ή σ τ ιγ μ ή » .

Πολλά έργα τους βασίζονται
στόν αϋτοσχεδιασμό καί στήν
άντίδραση ή συμμετοχή τού κοι
νού. Αυτό τό είδος τής παράστα
σης παίρνει δύο μορφές: τού
θεάματος καί τής δραστηριοποίησης.
Διευρύνοντας τό ρόλο τους μέ
στόχο τήν κοινωνική συνειδητοποίηση, έπιχείρησαν μία παρέμ
βαση στά μέσα επικοινωνίας μέ
ένα θέαμα-πείραμα πάνω στά
στερεότυπα όπτικά έρεθίσματα.
Ή ποίηση είναι ένας άλλος
χώρος πού μπορεί νά άποτελέσει
τό άρχικό έρέθισμα γιά τό άνέβασμα μιας παράστασης. Τό ένδιαφέρον καί ό προβληματισμός
έδώ άφορούν κυρίως στήν άναπαράσταση τώ ν μεταφορών ή τών
συμβόλων πού, ένώ στήν άρχική

κβοαυικα
στάχυ
-άνθου 7 Κολωνάκι

αντικείμενο
ΔημητρΙου Ιούναρη 30 Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Φανερωμένης 48 Χολαργός.
Τηλ. 6521725

μορφή τους είναι λέξεις, εξελίσ
σονται σέ εικόνες.
Μέσα άπό τήν συχνά εξαντλη
τική μελέτη καί ενασχόληση μέ
μία μεγάλη ποικιλία έκφραστικών μέσων, πιθανόν κανείς νά
καταλήγει στήν άφαίρεση. Έ να
τέτοιο παράδειγμα άποτελεΐ τό
έργο «Λεωφορείο», όπου παρου
σιάζεται μόνο μία εικόνα. ΟΙ μό
νες παραλλαγές είναι στόν ήχο.
Σύντομα διαπιστώνει κανείς ότι
άκόμη καί μέ τήν άφαιρετική
διαδικασία είναι δυνατόν νά έντοπισθούν πολλά άπό τά στάδια
τής διεργασίας. Αύτό τό σημείο
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί
πέρα άπό μιά ήχητική καί οπτική
άσκηση, άποτελεΐ μιά ουσιαστική
άσκηση παρατήρησης.
Μ ' ένα σκεπτικό τό οποίο ξε
κινά καί βασίζεται σέ παρόμοια
στοιχεία ή ’Ακαδημία Ruchu ορ
γανώνει χάπενιγκς. Πρόσφατα,
στή διάρκεια τού γυρίσματος τής
ταινίας τού Βάιντα, «"Ανθρωπος
άπό Μάρμαρο», τοποθέτησαν
τρία γκρίζα άγάλματα άπό πηλό

τά όποια άλλαζαν θέση κάθε
μέρα. Κρατούσαν τήν εφημερίδα
τής ήμέρας καί μία σακκούλα
ψώνια. Μιά άπό κείνες τίς μέρες
ήταν εθνική γιορτή καί ή άστυνομία τούς παρακάλεσε νά τά κρύ
ψουν. Τότε τά άγάλματα βρέθη
καν νά κοιτάζουν, πίσω άπό τό
τζάμι ένός κεντρικού κτιρίου, τήν
παρέλαση γιά τήν εθνική γιορτή.
Τά περισσότερα χάπενιγκ άφο
ρούν θέματα τής καθημερινής
ζωής. Έ δ ώ ό στόχος είναι ή
εύαισθητοποίηση τού διαβάτη,
τού κοινού τού δρόμου γύρω άπό
τίς είκόνες-περιστατικά τά οποία
επαναλαμβάνονται
καθημερινά
καί άντικατοπτρίζουν τόν μέσο
χαρακτήρα τής πόλης.
Στό φεστιβάλ πρωτοποριακού
θεάτρου στό Σανταρχάγγελο τής
’Ιταλίας, όπου ή ’Ακαδημία
Ruchu έκανε μία άπό τίς πιό εν
τυπωσιακές έμφανίσεις, τό σύν
θημα τους ήταν:
Όχι σ τό θ έα τρ ο τ ή ς π ό λη ς,
ά λλά σ τή π ό λη το ν θ εά τρ ο υ !

P. PYLARIN
STAMPS «nd COWS

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ
ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟ

Σάς περιμένουμε άπ’ τό Μάρτιο στό νέο μας κατά
στημα, στή Σοφοκλέους 7-9 (άπέναντι άπό τό Χρημα
τιστήριο) όπου θά λειτουργεί καί μεγάλη αίθουσα
δημοπρασιών γιά κάθε είδους συλλεκτικά άντικείμενα, όπως:
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΡΟΛΟΓ ΙΑ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ κ. ά.

αίθουσα προσφέρεται σέ κάθε ένδιαφερόμενο γιά έκθέσεις, δημοπρασίες, γενικές συνελεύ
σεις, διαλέξεις κλπ.
• ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ
ότι ή αίθουσα δημοπρασιών είναι 250 τετρ. μέτρα,' μέ
κλιματισμό καί ότι κατασκευάστηκε είδικά γιά τούς
άναφερόμενους λόγους.
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30ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Βερολίνου
του Παντελή Καρακάση
Φτωχό, άξιοθρήνητο, Ισχνό τό Φεστιβάλ τον Βερολίνου φέ
τος, παρ’ δλη τή συμπαθή προσπάθεια τον νέου διευθυντή του
νά δώσει άλλη διάσταση στό εμπορικό αυτό πανηγύρι, είνα ι
ίσως μοιραίο νά παραμένει πάντα «υπό την σ κιά» τών Κανών.
Ή άπουσία τής Ελλάδας ήταν καθολική μέ εξαίρεση τήν ιδιω 
τική προβολή στή διεθνή άγορά ταινιώ ν τής τα ινία ς του Βαφέα
«’Α νατολική Περιφέρεια».
Τό πρόγραμμα έγινε στάν κινη
στό τέλος θέλγεται άπό τή γοη
ματογράφο Zoo-Palast, χωρίς
τεία τού περιβάλλοντος καί γνω
ρίζει τόν έαυτόν του.
ταινίες άξιες γιά φεστιβάλ μέ
καλλιτεχνικές άπαιτήσεις. Μόνο
Τό ενδιαφέρον τής Μπερλινάλε
τίς τρεις τελευταίες μέρες, ενώ ό έρχεται άπό τήν άνατολική Ευ
κόσμος παρέμενε άπαθής καί ζη ρώπη. Καί όχι άπό τήν Μητρό
τούσε νά περάσει τόν καιρό του πολη, άλλά άπό τήν Πολωνία, τήν
στό άφιέρωμα τού Β, Wilder ή Ούγγαρία καί τήν Α. Γερμανία.
στίς θεαματικές ταινίες τριών Ή πιό καλή ταινία τού φεστιβάλ
διαστάσεων, ξάφνιασε μέ τήν ήρθε άπό τήν Πολωνία. Ή ταινία
ποιότητά του, άλλά ήταν πολύ τού Άντρέι Βάιντα είναι «Duryάργά.
„
gent», ή ταινία τού Άντρέι
Μέ τήν άπόφαση τών μεγάλων Βάιντα, μετά τόν «Άνθρωπο άπό
άμερικάνικων έταιρειών νά μή μάρμαρο» καί «Χωρίς νάρκωση»,
στείλλουν ταινίες τους, μέ φόβο άλλη μιά έρευνα γιά τή σχέση
τής περσινής τους άποτυχίας, οί
μεταξύ δημιουργικής παρακίνη
Η.Π.Α. άντιπροσωπυτηκαν κυ σης ■ καί διοικητικού έλεγχου,
ρίως μέ ταινίες πρωτοποριακές ή πνεύματος καί έξουσίας:
ντοκιμαντέρ στό πρόγραμμα τού
Μετά άπό τή συνάντηση τής
Φόρουμ. Μεταξύ τών όποίων τό, κόρης τής παλιάς του άγάπης,
διάρκειας τριών ώρών έργο, σχε
στή Νέα Ύόρκη, άποφασίζει ό
τικά μέ τήν ιστορία καί τίς μεθό
φημισμένος διευθυντής όρχήδους τής CIA, «On company
στρας Τάν Λαζόκι (μέ άτάραχη
business», Στό έπίσημο πρό
αύθεντία παιγμένος άπό τόν "Αγ
γραμμα, μόνη ταινία, κι αύτή
γλο Σέρ Τζόν Γκίλγκουντ) νά
άνεξάρτητης παραγωγής, ήταν τό
έπιστρέψει στήν πατρίδα του τήν
«Heartland», τού Ρίχαρντ Πίρς,
Πολωνία. ’Εκεί κάνει πρόβες μέ
μιά άστατη περιγραφή τής σκλη τή μικρή όρχήστρα τής πόλης.. ΟΙ
ρής ζωής τών φάρμερς στό Wyo κρατικοί υπάλληλοι τόν κολα
ming τό 1910 (παρά τό γεγονός
κεύουν, άκούοντας τήν πέμπτη
δτι μοιράστηκε τή «χρυσή άρ
συμφωνία τού Μπετόδεν. Ή ζή
κτο»), καί ή εκτός συναγωνισμού
λεια δμως τού νεαρού Πολωνού
νέα ταινία τού Ούίλιαμ Φρίτκιν
διευθυντή τής όρχήστρας καί ή
«gruising», μιά ματιά στή σαδομανία επίδειξης τών κρατικών
μαζοχιστική, όμοφυλόφιλη σκηνή
παραγόντων, καταστρέφουν όχι
τής Νέας Ύόρκης, όπου ένας
μόνο μιά οικογένεια, άλλά καί τή
άστυφύλακας (Ά λ Πατσίνο) ψά
ζωή τού μεγάλου μαέστρου. Μέ
χνοντας γιά ένα ληστή, εισχωρεί
τό φόβο ότι θά ρεζιλευτούν άπό
τόσο βαθιά στόν κόσμο αυτό, τόν
τήν τηλεόραση πού θά δείξει διε
γεμάτο τρομερές λειτουργίες, πού
θνώς τό κοντσέρτο, οί κρατικοί
φέρνουν κρυφά γνωστούς μουσι
PALERMO ODER WOLFSBURG
κούς άπό τήν πρωτεύουσα. Ό
τον Βέρνερ Σρέττερ
Λαζόκι άγανακτισμένος άποχαιρετά τή σκηνή καί πεθαίνει ήρεμα
στήν ούρά άνθρώπων πού περι
μένουν νά πάρουν εισιτήριο γιά
τό κοντσέρτο του.
Όπως στήν «Orchestrerprobe»
τού Φελλίνι, έτσι καί στό «Dypygentv ό Βάιντα άποτυπώνει τίς
εμπειρίες του άπό τήν κρατική
αύθαιρεσία. Ή γοητεία τής ται
νίας όμως βρίσκεται στή μέθοδο
τού Βάιντα: ένα παιχνίδι συμβό
λων, τό στύλ ρεπορτάζ (ή χρήση
τής κινητής κάμερας χεριού),
ένας στοχασμός γιά τόν έπαγγελ-
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EL CRIMEN DE CUENCA τής ΠΙλαρ Μιρό

ματισμό καί τόν έρασιτεχνισμό.
Σάν ένα άνοιχτό γράμμα πρός
τούς νέους Πολωνούς κινηματο
γραφιστές, άπό τόν παλιό δά
σκαλο, μέ τό νόημα μιάς ύψηλής
εικόνας ρομαντισμού γιά τήν τέ
χνη, τής τάσης τών νέων νά τ ι
μούν τούς παλιούς, τής άντίστασης σέ κάθε είδους πίεση καί
καιροσκοπία, έρχεται νά κλείσει
ίσως μιά τριλογία τού Βάιντα.
Ή μεγάλη όμως έκπληξη τού
φεστιβάλ ήταν άναμφισβήτητα ό
Γ ερμανός
κινηματογραφιστής
Βέρνερ Στρέτερ μέ τήν ταινία του
«Palermo oder Wolfsburg». Ένα
έπικό ταξίδι τριών ώρών άπό ένα
χαρούμενο φτωχό Νότο σέ ’να
κρύο πλούσιο Βορά. Ή ιστορία
ένός νέου Σικελού πού έρχεται
στό Βόλφσμπουργκ, στά έργοστάσια τής Φολκσβάγκεν γιά
δουλειά, σκοτώνει δυό Γερμα
νούς, καί στό δικαστήριο ξανα
βρίσκει τήν ταυτότητα καί τήν
άξιοπρέπειά του. Τήν ταινία τήν
διακρίνει στό πρώτο μέρος της
ένας εκφραστικός ρεαλισμός (μάς
θύμισε Βισκόντι), ένώ στό τέλος ό
σουρεαλισμός τής δίκης μέ τό
γκροτέσκο, δίνουν μιά συγκλονι
στική διάσταση στήν ύπόθεση.
Θά μπορούσε έτσι νά πεϊ κανείς
μπώς ήταν ή πιό σημαντική δη
μιουργία πού παρουσιάστηκε στό
φεστιβάλ, άσυνήθιστη γιά τήν
ιστορία τού γερμανικού κινημα
τογράφου. Δύσκολο νά ξεχάσουμε τή βίαιη όμορφιά, τήν
άναρχική φαντασία καί τήν
ποίηση αύτού τού έργου.
Χωρίς σουρρεαλιστικές παρεκλίσεις τούτη τή φορά ή νέα
όμορφη ταινία τού Μάρκο Φερρέρι «Chiedo Asilo», προκάλεσε
πολλές άντιδράσεις. Οΐ ηθοποιοί
τής ταινίας είναι οί μαθητές ένός
νηπιαγωγείου μιας έρημης βιομη
χανικής περιοχής στήν άκρη τής
Μπολώνιας. Ό καινούριος τους
δάσκαλος, μέ τούς νέους άτυπους

τρόπους διδασκαλίας του, δ'έν
άρέσει σέ κανένα. Κάποτε θά
παραχωρήσει καί άσυλο σέ έναν
πεντάχρονο δραπέτη στό σπίτι
του, όπότε έπεμβαίνει τό κράτος
νά τού κλείσει τό δρόμο τής φαν
τασίας του. Στό τέλος μετακομί
ζει μέ τά παιδιά κοντά στή θά
λασσα τού Νότου, καί χάνεται
στή μητέρα θάλασσα. Ό Φερρέρι
ζητά έδώ, μέ μιά λακωνική φυσι
κότητα, τό άδύνατο. Ή άναρχική
έννοια τής έλευθερίας, πού ό
σκηνοθέτης διατυπώνει βρίσκεται
σέ όλο τό έργο. Κανένα άεροστεγές όραμα, άλλά μιά κολλεκτίβα
άνοιχτής δουλειάς, όπου καί τά
μικρά παιδιά καί οί άλλοι έρασιτέχνες ήθοποιοί τού έργου (έκτός
τών πρωταγωνιστών Ρομπέρτο
Μπενγκίνι καί Ντομινίκ Λαφίν)
συνεργάστηκαν έξίσου. "Ετσι, κα
τορθώθηκε όχι μιά, μέ παιδαγω
γικό χαρακτήρα, κοινωνική κω
μωδία, μά ένα έργο άντίστασης.
«Bizalom». Ή ταινία τού Ούγ
γρου Ίστβάν Τσάμπο, Φθινό
πωρο τού 1944, συναντιούνται σ’
ένα σπίτι, σέ κάποιο προάστιο
τής Βουδαπέστης, ό Γιάννος καί
ή Κάτα, χωρίς τή θέλησή τους.
Είναι θύματα τού πολέμου καί
τής κατάληψης τής Ούγγαρίας
άπό τούς Ναζί. Στό σπίτι πού
τούς τό προμήθεψε μιά παράνομη
άντιστασιακή όμάδα, καί πού θά
μείνουν κλεισμένοι, θά παιχτεί τό
παιχνίδι τών αισθήσεων τών παγιδευμένων άνθρώπων πού είναι
άναγκασμένοι νά ζούν μέ τό
φόβο. Ό Τσάμπο μελετά έδώ μιά
θεμελιώδη ερώτηση: τής εμπιστο
σύνης γιά τόν άλλον· θέμα Ισως
πιό σπουδαίο κι άπό τήν άγάπη.
«El Crimen de Cuenca». Ή ται
νία τής ’Ισπανίδας Πίλαρ Μιρό,
έχει ήδη άπαγορευτει στήν ’Ισπα
νία. Κι αυτό γιατί θίχτηκε ή έν
δοξη ιστορία τής Guardia Civil.
Στήν
πραγματική
ύπόθεση
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anffcwccf________
τής Ντόρας Ήλίσιτούλου - Ρογκάν
Τοπία τοϋ Π. Τέτση στό «Ζυγό»:
Μέ μιά μεγάλη εύαισθησία στό
χρώμα καί μέ πολύ πιό φωτεινούς
τόνους άπ’ δτι στήν προηγούμε
νη δουλειά του ό ζωγράφος έχει
άποδώσει μέ έναν ήμι-παραστατικό τρόπο τίς έντυπώσεις
πού τού προκάλεσαν διάφορα
μέρη τού τόπου μας. 'Υπάρχει
μιά λάμψη καί ένα φώς στά έργα
αυτά τού Τέτση καί συνάμα ένας
χαρακτηριστικός «άέρας» καί μιά
ιδιαίτερη άνεση στό «παρά
στημα» τής σύνθεσης.

Χρυσή άρκτος:

Palermo oder Wolfsburg, τού B,
Σρέττερ (Δυτ. Γερμανία) καί Hear
tland, τοϋ Ρίχαρντ Πίρς (Η.Π.Α.).
'Ασημένια άρκτος:

α. ταινία: Chiedo Asilo, τού
Μάρκο Φερρέρι (Ίταλία-Γαλλία).
θ. σκηνοθεσία: Ίστβάν Τσάμπο
(Ούγγαρ(α).
γ. γυναικείος ρόλος: Ρενάτε
Κρέσνερ στήν ταινία Solo Sunny
τοϋ Κόνραντ Βόλιρ (Άνατ. Γερμα
νία).
δ. άνδρικός ρόλος: Άντρέι Σέθεριν στήν ταινία Dyrygent τοϋ
Άντρέι Βάιντα (Πολωνία).
Βερολινέζικη άρκτος:

Στήν ταινία Marigolds In August,
τοϋ Ρός Ντέβενις.
Τιμητικοί έπαινοι:

Στίς ταινίες: Dusman (Τουρκία)
γιά τό σενάριο τού Γκιλμάζ Γκιουνέι· Korplnpolska (Φιλανδία) γιά τή
δουλειά τοϋ δημιουργού της
Μάρκο Λεμουθσκάλιο, Rude boy
(Μεγάλη Βρετανία) τών Ντέιθιντ
Μινγκέι καί Τζάκ Χαζάν.______
Κουένκα, πού σκηνοθετήθηκε μέ
δλη τή βιαιότητα πού τήν διακρί
νει, καταφαίνεται πόσο αίμοσταγής ήταν στίς μεθόδους της 6ασανισμού ή G.C. καί πόσο διαβρωμένη άπό τόν φασισμό ήταν ή
νομοθεσία τής 'Ισπανίας πρίν
έβδομήντα χρόνια. Πολλοί άνδρες έξεπλάγησαν πώς μιά τέτοια
δυναμική ταινία έγινε άπό μιά
γυναίκα...
«Dusman». Μιά ταινία άπό τήν
Τουρκία. Τό σενάριο τό έγραψε ό
κατ’ έξοχήν άντιπρόσωπος τοϋ
νέου τούρκικου κινηματογράφου,
Γκιλμάζ Γκιουνέι, πού βρίσκεται
στή φυλακή μέ τήν κατηγορία
φόνου, ένώ πρόκειται γιά ένα
πολιτικό κρατούμενο. Ή κοινω
νική καί πολιτιστική κατάσταση
τής σημερινής Τουρκίας μέσα
άπό τήν έξέλιξη τοϋ θεσμού τής
οικογένειας αύτής τής χώρας,
πού ή κοινωνική άλλαγή τήν δια
λύει κυριολεχτικά μέ τραγικές
συνέπειες. Ή σκηνοθεσία είναι
τού Ζεκί Έκτέν, πού πέρσι
θριάμβευσε στό Βερολίνο μέ τήν
ταινία του «SürüŒ, σέ σενάριο
πάλι τού Γκιουνέι.
■

τής τέχνης καί τού τρόπου πού
τήν άντιλαμβανόμαστε. Ή έκδήλωση όργανώθηκε παράλληλα μέ
τό ενδιαφέρον σεμινάριο μέ θέμα:
«Κρίση τής Κοινωνίας-Κρίση τής
Τέχνης».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
• ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΧΤΙΟΥΑΡΤ ΣΑΔΕΡΑΑΝΤ

ΝΕΥΡΙΚΟΣ
ΚΛΟ ΝΙΣΜ Ο Σ
ΕΝΑ HTOIOnmO ΛΡΑΙΛΑ ΚΑΙ Μ·λ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ
ΣΤΟ ΧΟΡΟ !ΜΣ ΙΝΥΧΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ 'ΝΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ναΐφ Ζωγραφική τής Ε. Χατζημιχάλη στό «Ζυγό»:
Πρόκειται γιά εικόνες γεμάτες
ζωντάνια στίς όποιες ή καλλιτέχνιδα μέ τή χαρακτηριστική έν
ταση καί τόν «τρόπο» πού τή
διακρίνουν έχει κατορθώσει νά
άποθανατίσει, δίχως ποτέ νά
κουράζει ή νά έπαναλαμβάνεται,
όλόκληρους κόσμους. Καθώς
παρατηρείς ή μάλλον διαβάζεις
τά έργα αυτά, όλοένα άνακαλύπτεις καί κάτι πού έξάπτει τή
φαντασία σου.

Τοπία καί Συνειρμοί άπό τήν
Περσία στή δουλειά τού Μ. Μακρουλάκη (ΑΤΑ):
Στήν τωρινή του δουλειά ό
καλλιτέχνης έχει άποθανατίσει, μέ
τή χαρακτηριστική τελειότητα

ΠΑΤΑΚΗΣ · ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ή σύγχρονη ψυχιατρική
καί ψυχολογία '
επιτυχίες καί κίνδυνοι
οΐ έλπίδες γιά τόν άνθρωπο

23 Σύγχρονοι Γερμανοί Καλλιτέ
χνες στή Γκαλερί Dada:
Ή έκθεση πού όργανώθηκε σέ
συνεργασία μέ τή γκαλερί Σπήγκελ τής Κολωνίας περιλαμβάνει
77 έργα (άκουαρέλες καί σχέδια)
μερικών άπό τούς άντιπροσωπευτικότερουςκαλλιτέχνεςτής Γ ερμανίας. Στήν παρουσίαση αύτή
άποκαλύπτεται κάτι άπό. τή βα
θύτερη ύφή τής τέχνης τά τελευ
ταία χρόνια στή Γερμανία καί
συγκεκριμένα ή άτόμικότητα τοϋ
κάθε δημιουργού.

* ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΖΩΗΣ
Σ τ α ύ ρ ο ς Π άνου
ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ

φιλοσοφικά

μελετηματα

Ε κδόσ εις Σ. Π α τακη

«Πρόσωπα» τής αϋτοδίδακτης
νέας καλλιτέχνιδας ”Αντας Μελετάκου στό Πολύπλανο:
Πρόκειται γιά τήν προβολή,
πάνω σέ μεταξωτή έπιφάνεια,
μορφών πού ύποβάλλουν, μέ τήν
έντονη παρουσία τους, μέσ’ άπό
τά χρώματα καί τόν τρόπο μέ τόν
όποιο έχει χειριστεί ή ζωγράφος
τήν έπιφάνεια.

άνθρωπρς - ΰπαρξη
ύπέρθαση
Σταύρος

Π άνου

Τοπία τού X. Ψυχάκη στήν
«'Ώρα»:
Μέ μιά μεγάλη ώριμότητα στή
σύνθεση καί εύρηματικότητα στή
διάρθρωση τών έπιμέρους έπιφα-

Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι Α ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ε κδό σ εις Σ. Π α τακη

τού μετιέ πού τόν διακρίνει, σύμ
βολα καί εικόνες άπό τή χώρα
αύτήν στήν όποία ήταν έγκατεστημένος. Πρόκειται γιά μιά
ποίηση μέ εικόνες.

'Η έκθεση Σχεδίων τοϋ Ντ. Χάκερ (Γκαϊτε):
Ό καλλιτέχνης υλοποιεί έδώ
καί εκφράζει προβληματισμούς
πού καιρός είναι πιά νά βγοϋν
άπό τό υποσυνείδητο καί νά γί
νουν κοινή συνείδηση, καθώς
άφοροϋν ούσιαστικές λειτουργίες

σοσιαλισμός - αναρχία
δημοκρατία - δημοτικισμός...
νειών ό νέος ζωγράφος κατορθώ
νει νά άνανεώνει σέ κάθε έργο,
δημιουργικά, τήν αίσθηση πού
τοϋ προκαλεί ή άτμόσφαιρα ενός
τοπίου.

’Εκδόσεις-Πατάκη
Θεμιστοκλέους 31
ΑΘΗΝΑ Τ.Τ. 141ΤΗΛ. 36.38.362
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Ό B.Β. στην ΕΡΤ Ή ΓΚ.ΓΚ. στην ΥΕΝΕΔ

Ή θεία μου ή Κουλά
βγαίνει στόν αέρα
του K. Α. Μανιάτη
Τέρατα κ α ί σημεία κ α ί στην Ε Ρ Τ
μήνες πού έρχονται.
«Μά», θά μάς πείτε, «τέρατα κ α ί
είνα ι τό νέο;»
Κ ι όμως... °Οσα έχουν δ ει τά μ ά τια
σας όέν είνα ι τίποτα μπροστά σ’ αυτό
λουθήσει.
Θ ά δούμε π.χ. στην ΕΡΤ ένα
πρόγραμμα πού προτείνει ό νεάζων τεσσαρακοντούτης κ. Βασί
λης Βασιλάτος. Ά ν δέν τόν γνω
ρίζετε, ιδού ή πολιτική βιογρα
φία τού όψιμου αύτού άστέρος
τού νεοδημοκρατικοΰ πανθέου.
Ή πρώτη καί μόνη σαφής ιδιό
τητά του είναι έκείνη τού γιού
τού μπαμπά του. Ό πολύς Γερά
σιμος Βασιλάτος, κεντρώος βου
λευτής τής Β' Περιφέρειας ’Αθη
νών πού τώρα έλίσσεται μέ όση
εύλυγισία τού επιτρέπει ή ηλικία
του μεταξύ διεύρυνσης καί τών
άλλων τάσεων τού καραμανλισμοϋ, έλπίζοντας νά ξαναμπεϊ
στή Βουλή.Ά, ναί... "Εχει λεχθεί
καί κάτι γιά καταπάτηση κτημά
των τού δημοσίου πού μπλέξανε
μέ τό κτήμα ’Εμπειρικού. Δέν
βαριέσαι όμως. ’Εδώ ό Τριανταφύλλου χαρίζει δάση ολόκληρα,
γιά σαράντα στρέμματα στήν
Έκάλη θά φωνάζουμε τώρα!
"Ας γυρίσουμε λοιπόν στόν
«υιόν». Νομικά στήν ’Αθήνα καί
μετά διάφορες σπουδές στό Πα
ρίσι, άλλά σταθερά άνεπάγγελτος
μέχρι σήμερα - ώραία ζωή ό άφιλότιμος — δήλωσε πρόσφατα βα
σικός ιδεολογικός ΰπεήβυνος τής
«Νέας Δημοκρατίας».Γυρνάειάπό
δώ κι άπό κεϊ, εύφυολογεϊ στά
καφενεία, κάνει καί κάτι διαλέ

κ α ί στην ΥΕΝΕΔ ατούς
σημεία έχουμε ήδη. Πού
σας κ α ί άκούσει τ ’ αυτιά
πού πρόκειται νά επακο

ξεις περί άνεμων καί ύδάτων σέ
συναθροίσεις πού όργανώνει ή
ΟΝΝΕΔ. (Τά καημένα τά παιδιά,
τί τραβούν γιά νά προωθήσουν
τήν καριέρα τους).
"Εγραψε κι ένα βιβλίο- λέγεται
« Ή ενωμένη Εύρώπη καί ό ’Ιη
σούς Μπααντέρ». Ά π ό τήν πόλη
έρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα... Κι όποιος νομίσει ότι εί
μαστε κακόπιστοι, άς τό πάρει νά
τό διαβάσει.
Τώρα τελευταία λοιπόν άποφάσισε ή συμπαθητική αύτή
προσωπικότης νά προσφέρει τίς
ύπηρεσίες της στήν ελληνική νεο
λαία. Τό σκεπτικό έχει ώς εξής:
Υπάρχει λέει κρίση οικονο
μική καί τών θεσμών. Οί νέοι
βρίσκονται σέ άπελπισία καί
καταφεύγουν στόν κομμουνισμό.
Καί θά τούς σώσει ό Β.Β. μέ μιάν
εκπομπή μισής ώρας στήν τηλεό
ραση. Θά μιλάει μέ μαθητές γυ
μνασίου. Θά διαθέτει... 763 ντο
σιέ καί... 1093 ερωτήσεις.
Θά άπαντοΰν τά στημένα παι
διά στις στημένες άλαμπουρνέζικες ερωτήσεις καί έπειτα θά μι
λούν ελεύθερα καί θά λένε τά
πράγματα πού θέλει ή κυβέρ
νηση.
Κι έτσι θά άλλάξει, λέει, τό
φρόνημα τής νεολαίας καί μπορεί
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rc W C tö Q /fiS*.
μάλιστα ή μεταστροφή νά φτάσει
μέχρι τό σημείο νά ξανακερδίσει
ή Ν. Δ. τίς εκλογές.
Ά ν άρχίσει νά σάς φαίνεται τό
όλο πράγμα άστεϊο, τότε κάνετε
λάθος. Ή πρόταση συζητιέται
σοβαρά καί φαίνεται ότι έχει
συγκεντρώσει τήν επιδοκιμασία
όλων τών βασικών παραγόντων
πού επηρεάζουν τή λήψη τέτοιων
άποφάσεων.
Καταρχήν γιά ευνόητους λό
γους έχει γοητευθεΐ, φαίνεται, ό
κ. Άβέρωφ. Ά λ λ ά κι ό Στεφανάκης πού φλερτάρει μέ τούς άβερωφικούς, φαίνεται νά έχει ένθουσιαστεί άπό τή μαχητική αύτή
ιδεολογική σταυροφορία γιά νά
γίνουν τά μυαλά σάν όλων τών
Έλληνοπαίδων, σάν κι έκεϊνα
τών «τσιναριών» πού άκούν γοη
τευμένα τό παρανοϊκό παραλή
ρημα τού κάθε έπιδειξιομανούς
στό «Ελληνικό».
Ά λ λ ά κι δ κ. Γ. Ράλλης άγαπά
τόν Β.Β. κι εκτιμά τό «έργο» του.
Έ χει μάλιστα πει σέ κάποιο κύ
κλο ότι άν υπήρχαν κι άλλοι τέ
τοιοι νέοι (όλα είναι σχετικά) τό
κόμμα θά πήγαινε καλύτερα.
Θρασύτατος λοιπόν
κι
ό
άλλος Ράλλης (τής Α ΣΤΗ Ρ TV
αυτός )ζητάει 150.000 γιά ένα
ήμίωρο συζήτησης. Γιατί θά εί
ναι, λέει, πολλοί οί νέοι καί γιατί
θά τούς δίνουν καί κανένα κασετόφωνο ή τρανζιστοράκι σάν
«ενθύμιο».
λ
Ά ς έρθουμε τώρα καί στήν
ΥΕΝΕΔ. Θυμάστε μιά Κυρία πού
βγήκε μιάν ήμερα ξαφνικά παλιότερα, όταν ήταν στήν ΕΡΤ καί
έκανε μιάν εκπομπή «γνωριμίες»
καί ρωτούσε τόν κ. Κουτήφαρη:
«Τ ί είναι συνουσία;» Γι αυτήν
είχε γράψει ό Ντάκγουεθ στή
«Καθημερινή»
«Καλύτερα νά
πάω άπό σαγόνια καρχαρία παρά
άρχαρίας».
Ή κυρία αύτή ήταν μιά άπό τίς
έκλεκτές τού Μπότση πού τήν
άπασχολοϋσε καί στό συγκρό
τημά του. Συμβαίναν δηλαδή
κάτι ταξίδια καί μετά διαβάζαμε.
«Πήγαμε στό Μόντε-Κάρλο καί
μάς δέχτηκε ή πριγκίπισσα Σαλα

μούρα καί μάς είπε κ.ο.κ., κ.ο.κ.,
κ.ο.κ.
Τώρα μπορεί νά σάς έχει κάπως
μπερδέψει αύτός ό πληθυντικός
μεγαλοπρεπείας, άλλά δέν πειρά
ζει, κάποιοι θά κατάλαβαν καί έν
πάσει περιπτώσει, πάμε πάρα
κάτω.
Μιάν ώραία ήμέρα χάνουμε
ξαφνικά τήν περί ής 6 λόγος κι
άπό τήν έφημερίδα κι άπό τήν
τηλεόραση. Μάς είπανε ότι τελειώσαν οί «Γνωριμίες» · πιό σω
στό όμως θά ήταν νά πούμε ότι
έξαντλήθηκαν οί δικές της γνω
ριμίες. Λέγεται μάλιστα ότι τό
ζήτησε ό ίδιος ό Καραμανλής
άπό τό συμβούλιο. Ό Χόνδρος
άποπειράθηκε νά πατήσει πόδι, ό
τότε Βαλληνδράς είπε ότι είχε ένθουσιαστεϊ, άλλά τελικά ή έκπομπή σταμάτησε: «Κ ι όποιος
δέν τού άρέσει νά πάει νά...».
Ά ν λοιπόν έχετε έπιθυμήσει τίς
«Γνωριμίες», χαράς ευαγγέλια!
Ή κ. Γκούμα (μήπως μάς ξέφυγε
κανένα όνομα;) θά ξαναβγεϊ στόν
άέρα.
"Οπως λέει ή ίδια, «ό χρυσός κ.
Άβέρωφ, πού είναι καλιεργημένος», κατάλαβε πόσο έλειπε στό
ελληνικό κοινό καί άποφάσισε νά
τήν έπαναφέρει στήν ΥΕ Ν Ε Δ.
Καί γαία πυρί μιχθήτω. Καλά
νά παθουμε πάντως. Ό χ ι μόνο
έπιμένουμε νά έχουμε τηλεορά
σεις, άλλά καί νά βλέπουμε Υ Ε 
ΝΕΔ.
Τώρα, γιά νά έξομολογηθώ καί
κάτι προσωπικό: Πάντα ήμουν
καί φιλοχρήματος καί σπάταλος.
Τώρα τελευταία τά πράγματα
έχουν σκουρήνει άρκετά. Μεγάλη
σφίξη. Κατέβασα λοιπόν κι εγώ
μιά ίδέα. Πρότεινα στή θεία μου
τήν Κούλα, πού όταν ήταν νέα
έγραφε πολύ ώραία στιχάκια στά
λευκώματα τώ ν συμμαθητριών
της νά γράψει μιάν εκπομπή:
Γιατί όχι ή θεία μου ή Κούλα;
Πάει σ’ ένα σωρό «καλά» σπίτια.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα έχει
νά πει.
Τήν έκπομπή θά τήν σκηνοθε
τήσω εγώ ό ίδιος. Γιατί όχι κι
έγώ; Γιατί όχι; Έ , γιατί;
m

Euôoae ig ΠΟΡΕΙΑ
'Ο Μ. Γ. Μερακλής γράφει
γιά τό βιβλίο τού Βασίλη
Βασιλικού «Τά καμάκια»,
εκδόσεις «Κάκτος», Α θ ή να

1978.
Περισσότερο άπό μυθιστόρημα
τά «Καμάκια-» είναι ένα άλμπουμ
επιβητόρων, πού επιδίδονται μέ
επαγγελματική συνείδηση - ό
συγγραφέας τό τονίζει αυτό έπανειλημμένα - στή σεξουαλική
«ικανοποίηση» τών ξένων τουριστριοόν.
Είναι ενα βιβλίο οίστρήλατο,
πού πιάνει τή σεξουαλική υστε
ρία καί τόν πριαπισμό τής εποχής
μας. ( Ή λέξη πριαπισμός είναι
ιατρικός δρος, σημαίνει τήν
παρατεταμένη καί έπώδυνη πολ
λές φορές στύση, πού δέν κατα
λήγει στήν έκσπερμάτωση, καί
μπορεί, νομίζω, νά έκφράσει χα
ρακτηριστικά τήν εποχή μας, πού
έχει «υψώσει» σέ τρόπο ζωής τήν
«εντατικοποίηση» τού σεξουαλι
κού ερεθισμού, στό έπίπεδο μιας
βαθύτερης έρωτικής στειρότητας,
μέ τή διαμόρφωση τού «δόγμα
τος», ή στύση γιά τή στύση). Ή
κρίση έχει χτυπήσει γιά καλά καί
τόν τόπο μας, άλλά ό «δαιμόνιος
Έ λλην» συνδύασε μέ αύτή τό με
ροκάματό του. Καί οί τουρίστριες
σπεύδουν. «Γιά νά μπω στό σπίτι
μου», λέει ένας κάτοικος τού
Ναυπλίου, πού «βράζει» άπό ξέ
νες τό καλοκαίρι (τό «καμάκι»
είναι έποχιακό έπάγγελμα) κι
δπου έκτυλίσσεται ό «μύθος»,
«πρέπει νά περάσω μέσα άπό
ύπνοσάκους. Οί ξένοι κοιμούνται
μπροστά στήν πόρτα μου».
Γιατί στό Ναύπλιο; (Π ιό καλά
ή δραστηριότητα τών καμακιών
καλύπτει τήν περιοχή τής μείζονος, νά πούμε, Ναυπλίας). "Ισως
γιά τόν ίδιο λόγο, πού γιά τόπο
ξετυλίγματος τής δράσης - καί
τόΰ δράματος - ενός άλλου βι
βλίου του, τού «Θάνατου τού
Άμερικάνου», διάλεξε ό Βασιλι
κός τήν Κρήτη. Καί τό 'Ηράκλειο
καί τό Ναύπλιο μέ τήν ένδοχώρα
τους είναι δύο άπό τά μετερίζια
τής παράδοσης, πού κουρελιάζε
ται ή, άν προτιμάτε, «έκμοντερνίζετα ι», καθώς ή νέα μεγάλη ιδέα
τού έθνους είναι ό τουρισμός.
Οί τουρίστριες είναι άμέτρητες.
’Αμέτρητα είναι καί τά καμάκια
πού περνούν άπό τίς σελίδες τού
βιβλίου. Ό Β. θέλει προφανώς νά
δηλώσει, δτι ή τάση είναι σχεδόν
“ ύπερταξική” , δλοι οί Νεοέλλη
νες - κι όχι άναγκαστικά οί νέοι
- επιδίδονται στό «καμάκι».
Δίνω τό πορτραϊτο ένός λαϊκού
καμακιού: « Ό Μενέλαος ήταν
λαϊκό καμάκι. Χόρευε τό καλύ
τερο ζεϊμπέκικο τής ’Αργολίδας
κι είχε στολισμένη τή νταλίκα του
μέ τούς μεγάλους τού λαϊκού

τραγουδιού, δπως άλλοι έχουν
τούς ήρωες τού είκοσιένα. Έκοβε
τίς. ξένες μέ μαγκιά. Τραβούσε
ένα φτύσιμο μπροστά τους, ξεφυσούσε τή μύτη του άπό τό κανάλι
5 μπουκώνοντας, μέ τό δάχτυλο,
τό κανάλι 11, κι έκανε βαριές,
κουτσαβάκικες φιγούρες, γεγονός
πού τούς θύμιζε συνειρμικά τό
«Ζορμπά λέ γκρέκ», τόν τύπο αυ
τόν τού λεβεντόκορμου δαλκάνιου πού δέν διέθετε κάν χαρτομάντιλο γιά νά φταρνιστεί ούτε
άναπτήρα υγραερίου γιά ν ’ άνάψει τσιγάρο (ό Μενέλαος, έξεπίτηδες χρησιμοποιούσε τσακμάκι
μέ φυτίλι, άπ’ αυτά πού έχουν οί
ναυτικοί γιά νά μπορούν ν ’ άνάψουν κόντρα στόν άνεμο). Στά
μπουζουκομάγαζα
πήγαινε
πάντα μέ τήν νταλίκα του, ποτέ
μέ ταξί. Είχε στή διαπασών τό
μαγνητόφωνο, έτσι πού μπαίνον
τας στό μαγαζί ή διαφορά έντάσεως άπ’ τήν ορχήστρα νά ’ναι
έλάχιστή. Δέν έκανε κατ’ άνάγκην έρωτα, κάθε φορά (τά μο
χθηρά καμάκια λέγαν μάλιστα
καθόλου). Ά λ λ ά ή φιγούρα ίσοδυναμούσε μέ τήν πράξη πού
άναπαρίστανε κι έκανε τά κορί
τσια, ξετρελαμένα μαζί του, νά
ζητούν τήν παρέα τού Μενελάς.
Μά είχε κι αυτός βαθιά προδοθει, δπως έλεγε, άπό κάποια
Ελένη, πουλώντας έτσι μύθους
στίς τουρίστριες».
"Ως καί ό οδηγός τής νταλίκας
έχει «μάθει» λοιπόν τήν έλληνική
μυθολογία - γιά νά τήν έκποιήσει. Μιά τέτοια κωμικοτραγική
“ άναβίωση” τής αρχαίας παρά
δοσης υποδηλώνει τό πλήθος άπό
τά άρχαια ονόματα, στά όποια
άκούουν τά καμάκια. Λέγονται
Άντήνορας, Διονύσης (πού προ
τίμησή του είναι οί τάφοι, «τώρα
τό καλοκαίρι δροσεροί, άφώτιστοι»), Φοίβος, Όρφέας, Ά γή νορας. Καί ή έκχυδάιση αύτή τής
άρχαίας παράδοσης είναι βέβαια
άμοιβαία, άφορά καί τούς έλληνολάτρες τουρίστες: «δλοι οί
υπάλληλοι τού ξενοδοχείου είχαν
μυθολογικά ψευδώνυμα πού τά
καρφίτσωναν στό πέτο, έτσι οί
ξένοι πού τούς άπευθύνονταν,
νόμιζαν πώς συνομιλούν μέ τούς
αρχαίους». Φυσικά στόν εκπεσμό
αύτό συμμετέχει καί ή νεοελλη
νική παράδοση. Τά καταστήματα
«γκρήκ άρτ» είναι στέκια καμα
κιών, εκεί κλείνονται τά “ έπαγγελματικά” ραντεβού, ύπό τούς
ήχους τής λαϊκής μουσικής, καί οί
δημοτικοί χοροί καί οί εθνικές
ενδυμασίες είναι μιά γραφική λε
πτομέρεια στή γυαλιστερή χαλ
κομανία τού έξωφρενικού πολι
τιστικού “ διεθνισμού” , πού έχει
έγκαθιδρυθεϊ στόν τόπο μας:
« ’ Αμίλητοι συνέχισαν νά περπα
τάν. Διασχίσαν τήν πλατεία άπ’

Ε Ν Β Ε Ρ Χ Ο Τ Ζ ΙΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑ Λ ΙΝ
Α Ν Α Μ Ν Η ΣΕΙΣ

..ΠΟΡΕΙΑ..

ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Γενάρης 1950
Αντιπαράσταση στό Στάλιν σχετικά μέ τίς διαφωνίες
αρχών άνάμεσα στήν ηγεσία τοΰ Κόμματος Εργασίας ’Αλ
βανίας καί τούς ηγέτες τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος Ε λ
λάδας.
—Παίρνουν μέρος:
—Ό Στάλιν, ό Μολότοφ, ό Μαλένκοφ, ό Ένβέρ Χότζια, ό
Μεχμέτ Σιέχου, ό Νίκος Ζαχαριάδης, ό Μήτσος Παρτσαλίδης.
—Σχετικά μέ τήν στρατηγική καί τήν ταχτική του Δημοκρατι
κού Στρατού Ελλάδας.
—Ή ταχτική τής παθητικής άμυνας είναι ή μάνα τής ήττας.
—Γιατί συνέβηκαν οί ήττες στό Βίτσι καί στό Γράμμο;
—Σχετικά μέ τόν ήγετικό ρόλο τοΰ Κόμματος στό στρατό.
—Ή θέση καί ό ρόλος τοΰ πολιτικού Επιτρόπου.
—Ό Νίκος Ζαχαριάδης έκθέτει τίς άπόψεις του.
—Ή έκτίμηση τοΰ Στάλιν.
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οπού λείπαν τά ταξί, μονάχα δυό
φύλαγαν βάρδια στό τηλέφωνο.
Κι άφήνοντας πίσω τους τό
DISCO, μέ μουσικές Rock-PopSoul προχώρησαν πρός τό Greek
Tavern μέ τά νέον γράμματα Re
staurant Bar-Patisserie. Greek
folk dances in Traditional Co
stumes. Κόβοντας άπό τούς μέσα
δρόμους γιά ν ’ άποφύγουν τή
φασαρία, φτάσαν στόν Ψαρομα
χαλά άπ’ όπου καί παίρνοντας τά
σκαλοπάτια τού Κάστρου βγήκαν
στό δρόμο τής ’Αρβανιτιάς».
Τό βιβλίο δέν έχει ιδιαίτερα
μελετημένη Αρχιτεκτονική” , δέν
είναι άπό τά βιβλία πού θέλουν
τέτοια άρχιτεκτονική. Σ ’ ένα
πρώτο μέρος - μέ τό όποιο θά
μπορούσε κιόλας νά ολοκληρωθεί
- δίνονται, σέ παράταξη, κατά
κεφάλαια, τά πρόσωπα, ή δράση
τους καί τό «πνεύμα» τού τόπου.
Τό δεύτερο, - πού κι ό ίδιος κατά
κάποιον τρόπο τό υποβαθμίζει μέ
τόν τίτλο «τσόντες» - δίνει συμ
πληρωματικές άφηγήσεις καμακιών πού επιστρατεύτηκαν σ'
έναν υποθετικό πόλεμο έξι ήμερών, πού κήρυξε ό Καραμανλής
εναντίον τών Τούρκων! 'Υπάρχει
κι ένα τρίτο μέρος, « Ά π ό τό ήμερολόγιο ενός καμακιού», πού
πρέπει νά είναι μάλλον διανοού
μενος. 'Υπάρχουν άκόμα ένας
πρόλογος κι ένας επίλογος.
Πολλά άπό τά κεφάλαια είναι
ίσως περιττά σ’ αυτό τό μυθιστό
ρημα —πλαίσιο, άπό τό όποιο καί
θά μπορούσαν εύκολα νά άφαιρεθούν. 'Ο συγγρ. δέν τό έκανε,
ίσως γιατί λογάριασε κάποιο εύ
ρημα
κάθε
φορά,
κάποιαν
αστραφτερή φράση, έναν έξυπνο
λόγο, άπ’ αυτά πού δίνει τό
άστείρευτο άφηγηματικό του τα 
λέντο.
Έ να
πρόβλημα πού θέτει
πάντα, σέ κάθε βιβλίο του ό Β.,
είναι ή δ ιά θ ε σ η , ό τόνος. Έ τσ ι κι
ε δ ώ : τ ά χ α λυπάται, άθυμεί μπρο
στά στά παραλυτικά φαινόμενα
τής νεοελληνικής ζωής ή, απλώς,
διασκεδάζει; Ή , τέλος, θέλει νά
μάς πεϊ ότι α υ τ ή είναι, πέρα
άπό καταφάσεις ή άρνήσεις, ή

. . .

Ο ΚΥΡΙΟΙ

άμετάτρεπτη πορεία τού κόσμου;
Προσωπικά πιστεύω πώς πιό
πολύ άπ' δλα συμβαίνει τό
πρώτο. Γιατί πιστεύω στόν άξερίζωτο - παρά τίς προσπάθειες
του νά τόν ξεριζώσει - συναι
σθηματισμό τού Β., πού δέν είναι
άμοιρος καί άπό κάποιαν ήθική
έγνοια — ήθική μέσα στήν πολι
τική, στήν περίπτωσή του —, δπως
συμβαίνει πάντα μέ τό συναισθη
ματισμό. ’Αλλά ό Β. βρήκε μιά
λύση, γνωστή άλλωστε στήν ιστο
ρία τής λογοτεχνίας (ή πρωτοτυ
πία της έξαρτάται κάθε φορά
άπό τό βαθμό τής άνανέωσής
της): εκφράζει τή διαμαρτυρία
του ή, πιό πολύ, τόν άπελπισμό
του καί τήν επίθεσή του μέ τό γέ
λιο καί τή σάτιρα, πού υπάρχει
πάντα σέ μιά ισχυρή δόση μέσα
στις σελίδες του, άκόμα καί τίς
πιό λυρικές: «Ά λλη , μεγάλη
άτραξιόν ήταν τό φώς. Α νάλογα
μέ τήν πορεία τού ήλιου πού ξε
κινούσε πίσω άπ’ τ ’ οδοντωτό
τείχος τού βουνού κι έπεφτε πίσω
άπ’ τά χιονισμένα όρη, οί λόφοι,
τά δέντρα, τά γυμνά βράχια, τά
λιγοστά σπίτια, άναδείχνονταν,
σέ κάθε ώρα, διαφορετικά. Ό χ ι
μόνο ή θάλασσα άλλαξε χρώ
ματα, άλλά καί ή στεριά. Ή τα ν
κάτι μοναδικό πού παρουσιάζε
ται μόνο στά ηφαιστειογενή πε
τρώματα. Μπορούσες π.χ. νά δεις
σέ μιά ορισμένα ώρα τής μέρας,
άνάλογα μέ τήν κλίση τού φωτός
καί τήν καθαρότητα τής άτμόσφαιρας, ώς καί τά λιοντάρια
στήν πύλη τώ ν Μυκηνών, ώς καί
τό καμπαναριό τής πεντάκλιστης
βασιλικής τού Άστρους. Τό φώς
λοιπόν, συνοψίζοντας, τό κλίμα,
τά άρχαϊα, τά νεοκλασικά κτίρια,
ή θάλασσα, τά βράχια, ή άπουσία
έργοστάσιων κι ή παρουσία τών
καμακιών κάναν τ ’ Ά νά π λι σ’
αυτό τό τέλος τής δεύτερης μετά
Χριστό χιλιετηρίδάς ενα μέρος
τόσο τουριστικό, όπου, στις περι
όδους τής αιχμής, εύκολο ήταν νά
βρεις μέ ποιόν ή μέ ποιάν θά κοι
μηθείς καί δύσκολο τό πού θά
στρώσεις (ή άνεπάρκεια κλινών,
όπως λέγαν στή γλώσσα τους οί
ξενοδόχοι)».
■
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Μέ τόν τόμο αυτόν πού τιτλο
φορείται «Τέλος τού έπους —
άρχή τής τραγωδίας» όλοκληρώνεται τό έργο τού Θανάση Χατζή.
Μέσα άπό τά γεγονότα, μέ
στοιχεία, μαρτυρίες άγωνιστών
τής έποχής έκείνης καί μέ
προσωπικές
του
άναμνήσεις,
προσπαθεί νά δώσει μιάν εικόνα
τού έαμικού κινήματος μέ τίς επι
τυχίες καί τίς άποτυχίες του συγ
κεντρώνοντας τήν προσοχή του
στό κύριο πρόβλημα πού δημιουργήθηκε μέ τό τέλος τού
έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα.
Ή θέση τού συγγραφέα είναι
ότι ή νίκη χάθηκε βασικά καί κύ
ρια άπό λάθη τού ίδιου τού λαϊ, κού κινήματος, όταν υπήρχαν οί
δυνάμεις καί δλες οί δυνατότητες
- έσωτερικές καί διεθνείς - νά
όλοκληρωθεΐ μέ τήν κατάληψη
τής έξουσίας στήν πρωτεύουσα
καί αυτό δέν είναι μιά ε κ τών
υστέρων γιά τήν εποχή εκείνη
άντίληψη προσωπική τού συγ
γραφέα, άλλά μιά γενικότερη
διαπίστωση
πού
έκδηλώθηκ
άνοικτά σέ κομματικά καί έαμικά
σώματα, συνελεύσεις καί συσκέ
ψεις άμέσως μετά τή Βάρκιζα.
Λ ΙΛ Η Σ Κ Α Μ Α Ρ ΙΝ Ο Υ
Γ ε ω ρ γ ία κ α ί α ν α π τ υ ξ ια κ ή δ ια δ ι
κ α σ ί α σ τ ή ν 'Ε λ λ ά δ α : ή σ υ σ σ ώ 
ρ ε υ σ η το ύ γ ε ω ρ γ ικ ο ύ π λ ε ο ν ά σ μ α 
το ς
Έ κ δ : «Ν έα Σ ύνο ρ α »
’Α θ ή ν α 1 9 7 9

Ά λλη μιά σημαντική έρευνα
γιά τήν συσσώρευση κεφαλαίου
στήν ελληνική γεωργία καί τίς
κοινωνικές συνθήκες πού τήν κα
θόρισαν. Μέ πλήθος πληροφορίες
καί άριστη επεξεργασία, ή έπιμελημένη αυτή εργασία δίνει άνάγλυφα μιά γενική άποψη τής πο
ρείας τής ελληνικής άγροτικής
παραγωγής μετά τόν τελευταίο
πόλεμο, δηλαδή στήν κρίσιμη
εποχή τής ραγδαίας μετατροπής
τών δομών.
Μ Ε Λ Π Ω Σ Α Ξ ΙΩ Τ Η
Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α
( Ά π α ν τ α , Γ ' τό μ ο ς)
’Ε κ δ ό σ ε ι ς : « Κ έ δ ρ ο ς » , 1 9 8 0

"ΤΊΡίύΤ^Γ

ift.

ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΤΖΗ
Ή
ν ικ η φ ό ρ α ε π α ν ά σ τ α σ η π ο ύ
χ ά θ η κ ε (1 9 4 1 -1 9 4 5 )
Γ ε γ ο ν ό τ α , α ν α μ ν ή σ ε ις , σ κ έ ψ ε ις .
Μ έ ρ ο ς Τ ρ ίτο
Έ κδ. «Π Α Π Α Ζ Η Σ Η »
Α θ ή να 1979

h *^ ·

Τά τέσσερα βιβλία αύτού τού
τόμου («Α π ά ντη ση σέ 5 έρωτήματα»,
«Πρωτομαγιές
18861945» Έλληνίδες τής Ελλάδας»
καί
«Α θ ή ν α
19411945»), γράφτηκαν άπό τήν

άνοιξη ώς τό φθινόπωρο τού
1945. "Οπως σημειώνουν οί επι
μελητές του - Μάρω Δούκα καί
Β. Ααμπρόπουλος - «άπό βιβλίο
σέ βιβλίο παρατηρούνται έπαναλήψεις στά θέματα καί στά γεγο
νότα. "Ισως γιατί καί τά τέσσερα
βιβλία άναφέρονται στήν ίδια
ιστορική περίοδο καί γράφονται,
τό καθένα χωριστά, όσο τό δυνα
τόν πληρέστερα, προορισμένα νά
λειτουργήσουν άμεσα συγκινη
σιακά - έπίκαιρες προσπάθειες
άνασκευής τών κατηγοριών πού
προσάπτει ή μοναρχοδεξιά, στις
άντιφασιστικές πολιτικές δυνά
μεις, όταν έχει ήδη άποκαλυφθεί
ό ρόλος τών Βρετανών συμμάχων
κι έχει άρχίσει ή συστηματική
κατασυκοφάντηση τών ΕΑΜ Ε Λ Α Σ ».
ΣΤΕΦ ΑΝΟ Υ ΤΑΣΣΟ ΠΟΥΑΟ Υ
Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο ν υ κ τό ς
’Ε κ δ ό σ ε ι ς : Κ ά λ β ο ς » , 1 9 7 9

Στό βιβλίο αύτό περιλαμβάνε
ται όλη ή ποιητική ε ρ γ α σ ί α τού
Σ. Τ. καί ειδικότερα τέσσερεις
ποιητικές συλλογές μέ τούς τί
τλους: «Ά δ η ς », «Σημειωματά
ριο», «Ά θ ή ν η σ ι» καί «Παραλλα
γές». "Ολα τά ποιήματα πού
περιλαμβάνονταν στή συγκεν
τρωτική αύτή έκδοση γράφτηκαν
άπό τό 1962 μέχρι τό 1963.
Σ χ έ δ ια το ύ Σ τ ρ α τή Δ ο ύ κ α
Έ κ δ : « Ά γ ρ α » , ’Α θ ή ν α 1 9 7 9

Στά σχέδιά του άναδείχνεται ή
σπάνια ευαισθησία καί βαθιά
παρατηρητικότητα τού Στρατή
Δούκα. Πρόχειρες άσκήσεις, ση
μειώσεις φευγαλέες, τυχαίες μα
τιές πού όμως προδίνουν τά χα
ρίσματα τού δημιουργού τους. Ή
έκδοση έχει ευτυχήσει νά είναι
άπό τίς ελάχιστες μέ ποιοτικές
άρετές, έλληνικές καλλιτεχνικές
έκδόσεις.
Θ Α Ν Α Σ Η Θ. Ν ΙΑ Ρ Χ Ο Υ
Α Ν Τ Ω Ν Η Φ Ω Σ Τ ΙΕ Ρ Η
Π ο ίη σ η 79
’Ε κ δ ό σ ε ι ς : « Έ γ ν α τ ί α » , 1 9 7 9

Συνεχίστηκε κι έφέτος, γιά
πέμπτη κατά σειρά χρονιά, ή έκ
δοση τής «Ποίησης» πού τείνει,
όσο περνάει ό καιρός, νά κατα
στεί τό ζωντανό ποιητικό corpus
τής χρονιάς στήν όποια ό κάθε
τόμος της άνάγεται. Καί είναι όν
τως γεγονός αύτό πού τονίζεται
άπό τούς άνθολόγους-ποιητές
προλογικά, ότι δηλαδή «καθώς ή
έκδοση “ Ποίηση” δέν είναι μιά
έκθεση άπολιθωμάτων, άλλά μιά
παρουσίαση νεογέννητων, άνέκδοτων έργων, ή λειτουργία της
είναι πολυεπίπεδη: άπευθύνεται
τόσο στόν άναγνώστη πού έρχε-

ται γιά πρώτη φορά σέ έπαφή μέ
αυτό τό είδος λόγου, δσο καί
στόν μυημένο καί ευαίσθητο δέ
κτη τής ποιητικής γλώσσας,
άκόμα καί στόν ιστορικό τής λο
γοτεχνίας πού μπορεί νά παρα
κολουθήσει έδώ άπό κοντά τήν
έξέλιξη παλιών καί νέων δη
μιουργών.
Γ ΙΩ Ρ Γ Η Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Ψ υ χ ε δ ε λ ικ ά ή ψ υ χ ο δ η λ ω τ ικ ά
L S D — M e s c a l i n e , H a s is h
’Ε κ δ ό σ ε ι ς « Κ ο ι ν ό τ η τ α »
’Α θ ή ν α 1 9 8 0

Ό συγγραφέας, ειδικευόμενος
■ψυχίατρος, εξηγεί τήν ούσιαστική
διαφορά μεταξύ τών ναρκωτικών
(όπιούχων κλπ.) καί τώ ν ψυχοδηλωτικών, άναλύοντας τό κα
θένα άπ’ αύτά άπό ιστορική, βιο
χημική, κοινωνιολογική καί θε
ραπευτική πλευρά.
Μ Α Ρ Ο Υ Λ Α Σ Κ Α ΪΑ Φ Α
ΖΩ Η Σ ΒΑΛΑΣΗ
“Α ς π α ί ξ ο υ μ ε π ά λ ι
Έ κ ό : Κ έ δ ρ ο ς , ’Α θ ή ν α 1 9 7 9

Στό βιβλίο αύτό έχουν κατα
γραφεί παιχνίδια πού παίζονται
άκόμη στίς γειτονιές, άλλά καί
παιχνίδια πού έχουν πιά σβήσει.
Ταξινομημένα κατά κατηγορίες,
μέ φωτογραφίες καί σχόλια, τά
παιχνίδια τής συλλογής δέν έχουν
μόνο λαογραφική άξια, άλλά εί
ναι καί μιά πολύτιμη βοήθεια
στούς σύγχρονους γονιούς, τούς
δασκάλους καί στά ίδια τά παι
διά.
Φ Ω ΝΤΑ Κ Ο Ν Α ΥΛ Η
Τό κ ύμ α
( 6 'έ κ δ ο σ η )
Έ κ ό : Κ α σ τ α ν ιά ) τ η , ’Α θ ή ν α 1 9 7 9

Ή έρημιά τών άπέραντων πό
λεων, ή άγρια μοναξιά πού ένσταλάζει στην ψυχή τώ ν μοναχι
κών άνθρώπων, ή άνέλπιδη άναζήτηση τού πλαϊνού, ή έλλειψη
πίστης στά πράγματα καί ό μα
κρινός κόσμος τής ουτοπίας είναι
τό θέμα - περιεχόμενο αυτού τού
βιβλίου τού Φώντα Κονδύλη,
ενός άπό τούς πιό ιδιότυπους καί
άντιπροσωπευτικούς συγγραφείς
τής δεύτερης μεταπολεμικής γε
νιάς.
Μ ΕΜ ΟΣ
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Ν ε ο λ λ η ν ικ ή Π ο ιη τ ικ ή Α ν θ ο λ ο γ ία
Τόμος Τ '
Έ κ δ : ’Ε τ α ι ρ ε ί α 'Ε λ λ η ν ι κ ο ύ
β ιβ λ ί ο υ .

Ό ποιητής καί κριτικός Μέμος
Παναγιωτόπουλος ξεκίνησε πριν
δέκα χρόνια τή σημαντική αύτή
προσπάθεια παρουσίασης τής ελ
ληνικής ποίησης· γνωστά καί
άγνωστα άρ ιστού ργήματα τής
νεοελληνικής ποιητικής παράδο
σης, πλούσια συλλογή δημοτικών

τραγουδιών μέ εκτεταμένη εισ
αγωγή, τό σύνολο τού ποιητικού
έργου τών Σολωμοΰ καί Κάλβου
καί γενικά δ,τι πιό πολύτιμο
παράδωσε ή Ελλάδα στό γένος
τών άνθρώπων.
Τόν τρίτο τόμο δέν εύτύχησε νά
τόν δει ό άνθολόγος: πέθανε τό
1976 καί έτσι κυκλοφόρησε μέ τή
φροντίδα φίλων. Περιέχει τούς
άκόλουθους ποιητές: Μυρτιώτισα, Κ. Βάρναλης, Μ. Αύγέρης,
Μ. Σιγοΰρος, Ρ. Γκόλφης, Όμ.
Μπεκές, Γιοφύλλης, Σπαταλάς,
Σπεράντζας, Ρωτάς, Λαπαθιώτης, Φιλύρας, Ούράνης, Παπατζώνης, Κ. Καρυωτάκης Σκαρίμπας, Σεφέρης, Μαγγανάρης, Πα
πάς, Κοτζιούλας, Πεντζίκης, Σα
ραντάρης, Γ. Ρίτσος, Ν. Καββαδίας, Φ. Άγγουλές, Ό δ. Έλύτης,
Γ. Σ. Στογιαννίδης.
Έ ρ γο μεγάλης άφοσίωσης στόν
ποιητικό λόγο, άλλά καί πολύ
τιμη προσφορά παιδευτικού χα
ρακτήρα, ή άνθολογία τού Μέμου
Παναγιωτόπουλου καταξιώνεται
άπό τό γεγονός δτι πέρα άπ’ τήν
άνθολόγηση, προσπαθεί νά δώσει
πληροφορίες σχετικά μέ τή ζωή
τώ ν ποιητών, καθώς καί πλούσιο
ερμηνευτικό καί γραμματολογικό
υλικό, ικανό νά διευρύνει τό
άναγνωστικό κοινό τής ποίησης.

ΤΟ ΒΗΜΑ

RO BERTA. DAHL
Σ ύ γχ ρ ο ν η π ο λ ιτικ ή ά ν ά λ υ σ η
Έ κ δ : « Π α π α ζ ή σ η » , ’Α θ ή ν α 1 9 7 9

Μεταφράστηκε
λοιπόν
καί
αύτό τό κλασικό σύγγραμμα τής
behavioural political science στά
ελληνικά. Κι’ αύτό μέ τό γνωστό
έπιμελημένο τρόπο πού χαρακτη
ρίζει δλες τίς έκδόσεις τής «Β ι
βλιοθήκης Πολιτικής Επιστή
μης» τού Παπαζήση καί κάτω
άπό τήν άμεση επίβλεψη τού κα
θηγητή κ. Γ. Κ. Βλάχου.
Ό άγνωστικισμός τού Dahl
μπορεί νά κατακτήσει ή νά άπωθήσει.
Γ ΙΟ Ζ ΙΠ Μ Π Ρ Ο Ζ Τ ΙΤ Ο
Ή ισ το ρ ικ ή ά π ο σ το λ ή τ ο ύ κ ιν ή 
μ α το ς τώ ν ά δ εσ μ εύ τω ν
Έ κ δ : Π ένα , 1980

Ενδιαφέροντα καί άκρως επί
καιρα κείμενα τού Τίτο γιά τό κί
νημα τών άδεσμεύτων. Μιά μικρή
συλλογή σέ καλή μετάφραση καί
άριστη έκτύπωση. Πρόκειται γιά
μιά άξιέπαινη προσπάθεια μιας
νέας εκδοτικής ομάδας.
ΒΑΓΓΕΛΗ ΡΑΠ ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Υ
Κ ο μ μ α τ ά κ ια
τ Ε κ δ ό σ ε ις « Κ ό λ β ο ς» , 1 9 7 9

Πρόκειται γιά μιά ιδιαίτερα
άξιοπρόσεχτη πεζογραφική ερ
γασία τού πρωτοεμφανιζόμενου
καί πολύ νέου συγγραφέα Β.Ρ.
'Ολόκληρο τό βιβλίο άποτελείται
άπό δεκατρία διηγήματα, γραμ
μένα όλα τό1978.

yrauTOv
πού σκέφ τεται
ελεύθερα
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β Τό π ρ ό σ ω π ο τή ς 'Ε λ λ ά δ α ς εί
να ι ή επ α ρ χία . ’Ε κ ε ί υ π ά ρ χ ο υ ν
ίδιο ι νόμοι μ έ τή ν π ρ ω τεύ ο υ σ α
κ α ί τά μ ε γ ά λ α -αστικά κέντρα ,
ά λλά ή ζω ή είνα ι π ιό «α π α ιτη 
τικ ή » :

'

Α γ α π η τ ό ΑΝ ΤΙ.
’Α π ' ά φ ορμή τό γρά μμ α ά π ό
τήν Έ ρ εσ σ ό τής Μ υτιλήνης, σου
γρ ά φ ω γ ιά ν ά ά π ο δ είξ ω ότι σέ
όλα τά μέρη τή ς ελληνικής επ α ρ 
χ ία ς κ άθε π ρ ο σ π ά θ εια νά χ τυ π η 
θεί τό ά ντιδ ρ α σ τικ ό κατεστημένο,
ά π α ν τιέτα ι μέ τόν ίδ ιο τρόπο.
Έ τ υ χ ε ν ά παρα κολουθή σω ά π ό
κ οντά το ύ ς τέσσερεις τελευταίους
μήνες ένα πολύ σημαντικό ζή 
τημα πού α φ ορ ά τή ν π α ιδ ε ία μας
κ αί ειδικ ότερ α τόν τρ ό π ο π ού οΐ
α ρ μ ό δ ιο ι φ ορείς (Ε π ιθ εω ρ ή σ εις,
'Υ π ο υ ρ γείο , Ν ομ αρχία ) ά ντιμετω π ίζο υ ν τ ίς δ ιά φ ο ρ ες φ α σ ισ τι
κές, μπορεί κ α νείς νά π ει, εκδη
λώσεις καθηγητώ ν στό χώ ρ ο τή ς
επαρχία ς.
Τ ό ζήτημα γιά τό ό π ο ιο θά σάς
μιλήσω εκτενέστερα, άρχισ ε στις
10.10.79 στό Λ ύκειο ’Ιθ ά κ η ς μέ
ένα επ ισ όδειο ά νάμεσ α σέ μαθη
τές τού Λ υκείου καί έναν κ α θ η 
γητή τού Γυμνασίου ό ό π ο ιο ς,
βρισκόμενος σέ τα βέρ να μέ συ
ναδέλφ ους του γιά νά δ ια σ κ εδ ά 
σει, ξ α φ ν ικ ά θεώρησε ό τι δέν εί
ν α ι άνεκτό νά π α ρ εβ ρ ίσ κ ο ντα ι
στήν ίδ ια τα βέρνα μαθητές. Σ η
κώ θηκε έπάνω μ’ έναν τρ ό π ο
μάγκικο γ ιά νά έκ διώ ξει μέ χ ει
ρονομίες το ύ ς μαθητές ά π ό τόν
χώ ρο, τρ α βώ ντα ς μάλιστα ένα
ά π ό τά π α ιδ ία ά π ό τά μαλλιά.
’Ε π ειδή παρεβρισ κόμ ουν στόν
χώ ρο τής τα βέρ νας είχα τήν εύκ α ίρ ια νά δια πισ τώ σ ω ό τι οί μα-

Ι

@

·

£

Μ

^

·

ι ·

; ΐ ^

Μ

9

|

θητές συμ περιφ έροντα ν, ώ ς τότε,
ά π ό λ υτα σεμνά καί δέν ενοχλού
σαν κανέναν. Σημειώ θηκε ά να τα ραχή στήν π α ρ έα τού καθηγητή,
όπου
βρ ισ κ ότα ν « π ρ ο νο μ ιο ύ 
χος» μαθητής τού ίδ ιο υ γυ μ νά 
σιου, π ού ή ταν ά δελφ ός τή ς γ υ 
ν α ίκ α ς του. 'Ο ρ ισ μ ένοι κ α θ η γη 
τές π ρ ο σ π ά θ η σ α ν ν ά σ υγκρατή
σουν αυτήν τήν επίδειξη μεσαιω 
νικ ώ ν άντιλήψ εω ν πού εξέθετε
στά μ ά τια τώ ν άλλω ν θαμώ νω ν
τήν σ οβα ρότητα κ α ί τόν π ο λ ιτι
σμό ολόκληρου τού «κ αθηγητι
κού σώ ματος». 'Ο καθηγητής
όμω ς π ού δημιούργησε τό επ ει
σόδιο, πήρε τό. α υτοκ ίνητό του,
πήγε τή ν οίκ ογένειά του στό σ π ίτι
κ α ί έπέσ τρεψ ε «γιά νά κ α θ α ρ ί
σει», ό π ω ς δήλωσε.
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Οί μαθητές στό μεταξύ είχαν
φ ύγει οί περισ σ ότερ οι συνοδευόμενοι ά π ό έναν νεο διό ρ ισ το καθηγητή. 'Ο ρ ισ μ ένοι άργοπορημένο ι δοκίμ α σ α ν στά μαλλιά του ς
τήν μανία τού έξαλλου π ιά τρ α μ 
πουκοκα θηγη τή . Ψ ά χν ο ντα ς νά
βρει το ύ ς υ π ό λ ο ιπ ο υ ς βγήκε ά π ό
τό α υτοκ ίνητό του κ ρ α τώ ντα ς ένα
αιχμηρό άντικ είμ ενο (πού ό καθηγητής π ού ήταν μαζί μέ τά
π α ιδ ία βεβ αιώ νει ότι ήταν μα
χ α ίρ ι) κ αί το ύ ς άπείλησε μ’ αυτό,
εκτοξεύοντα ς
παρά λλη λα
καί
δ ιά φ ο ρ ες άλλες άπειλές. «Θ ά σάς
πατήσω μέ τό αύτοκίνητο», «θά
σάς έμποδίσ ω νά τελειώ σετε τήν
τάξη» (δέν το ύ ς είχε στό μάθημα,
άλλά θά «επηρέαζε» καθηγητές),
«θά σάς ά ποβάλλω », «θά σάς
διώ ξω ά π ’ όλα τά Γ υμνάσια τή ς
Ε λ λ ά δ α ς » κλπ.
Τήν επ α ύ ρ ιο ορισ μένοι κ α θ η 
γη τές. γ ιά νά μήν δ ο θ εί έκταση
στό έπ εισ όδιο, π ρ οσ π ά θ η σ α ν νά
πείσ ουν τόν «μαχαιροβγάλτη»
καθηγητή ν ά ζητήσει συγγνώμη
ά π ό τού ς μαθητές. Ή ά πάντησή
του στις π ρ ο τά σ εις α υτές ήταν:
«Τί! έγώ ά π ό μαθητές;». Δ έν έφ 
τα νε όμω ς αύτό. ’Ε πισ κ επ τό τα ν
τά σ π ίτια τώ ν μαθητώ ν, ά πειλώ ντα ς α υτο ύς κ α ί τούς γο ν είς τους,
γ ιά ν ά τού ζητήσουν συγγνώμη τά
θύματα. Κ ά π οιος άλλος κ αθηγη
τής, μέ τ ίς ίδ ιε ς π ρ ο φ α ν ώ ς άντιλήψ εις, ζήτησε τήν έπομένη ά πό
τή διεύθυνσ η τού Λ υκείου ν ά τ ι
μω ρηθούν οί μαθητές!... " ό π ω ς
κα τα λ α β α ίνετε, οί σ τοιχειω δώ ς
ευσ υνείδη τοι κ αθηγητές - δυσ τυ
χώ ς βρ έθηκ α ν μόνο λ ίγο ι τέτο ιο ι
- δέν ά νέχτη κα ν αυτή ν τή ν τροπή
π ού έπ α ιρ να ν τά π ρ ά γμ α τα κ α ί
εξέθεσαν ά κ ρ ιβ ώ ς τ ά γεγονότα.

Η ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΥ ΛΕΣ..._______
’Α νά μεσ α σ’ α υτο ύς κ α ί ό συ
νοδεύουν το ύ ς μα θητές π ο ύ άνέφερε ό τι είδε τό μ α χα ίρι, π ρ ά γμ α
π ού ά νά γκ ασ ε τή διεύθυνσ η νά
ζητήση τή ν παρέμ βασ η τή ς ’Ε π ι
θεώρησης.
Κι ά π ό τότε ά ρ χ ίζο υ ν ν ά φ α ν ε
ρ ώ νοντα ι δ ιά φ ο ρ α π ρ ά γμ α τα ,
π ού δ είχνο υ ν τίς ά τα σ θ α λίες τή ς
Δ ιοίκησ η ς, τή ρ ουσ φ ετολογία κ αί
τό α ίσ χος πού βα σ ιλεύει στήν
επαρχία.
"Ενας μαθητής πού δέχετα ι
μιάν τέτοια ά δικ η έπίθεση είναι
ά δύ να το νά α ντιμ ετω π ίσ ει θετικ ά
τό σχολείο. Έ τ σ ι, τό μόνο πού
μπορεί ν ά βγεί ά π ό τ ά σχολεία
είνα ι π λά σ μ α τα φ οβισμένα, δ ο υ 
λικά, έτοιμα ν ά δεχτούν ό π ο ια δήπ οτε α υθ α ιρ εσ ία . Καί όποιοσ -
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δή π οτε κ αθηγητή ς ξεκινά μέ κ ά 
π ο ιο ιδ α ν ικ ό γιά νά προω θή σει
τήν Π α ιδ εία σ’ ένα ψ ηλότερο
επ ίπ εδο κ α ί νά δ ιδ ά ξ ει τήν ύπ εύθυνη δημ σκρατικότητα ατούς μα
θητές του. α ντιμ ετω π ίζει δ ιώ ξεις
ά π ό όλα τά ό ρ γα να τού κράτους,
κ α θ ώ ς κ α ί ά π ό το ύ ς εύνοουμένους του.
’Ίσ ω ς γ ι’ αυτόν τό λόγο, οί νεο 
δ ιόρ ισ τοι σ τέλνονται στήν επ α ρ 
χία , όπου ό χ ω ρ οφ ύλ α κ α ς κ α ί ό
έκάστοτε Ν ομ άρχης έχουν τό π α ν
στά χέρ ια τους, γιά νά κόβοντα ι
τά φ τερά σέ ό π οιονδ ή π οτε π ρ ο 
σ π αθεί νά βελτιώ σει τήν Π α ιδεία .
Γ ι’ αύτό ό σ κοταδισμός, γ ι’ αύτό
ή άμορφιυσιά, γ ι’ αύτό όλα τά
δ εινά π ού κ α τα γγέλλ οντα ι κ αί
γρ ά φ ο ν τα ι ή όχι. στόν τύπο. Φ υ 
σικά, κ α νείς δέν κ άνει τίπ ο τε γιά
ν ά έκλείψ ουν α ύ τ ά τ ά δ ε ιν ά . ά φού
ά π ’ α υ τά άντλεϊ ή ά ρχουσ α τάξη
τή δύναμ η γ ιά νά δ ια ιω ν ίζει τήν
κ υ ρ ια ρ χία της.
Π ροχω ρώ στά γεγονότα κι
ά φ ή νω νά κ ά νουν τίς κ ρίσ εις οί
αναγνώ στες. Ή Έ π ο π τ ε ία Π ατρώ ν διέτα ξε ά να κ ρίσ εις γύρω
ά π ό τά γεγονότα. Ή ρ θ ε στήν
’Ιθάκη κάπ οιος. ’Ε π ιθ εω ρ η τή ς
στίς 3/11, ό ό π ο ιο ς ά π ό τόν
τρ ό π ο π ού διεξή γα γε τίς ά να κ ρίσεις, έδω σε τήν εντύπω ση - πού
α ργότερ α έγινε βεβ αιότητα - ότι
γνώ ρ ιζε τά γεγονότα ά π ό άλλη
πηγή, ευνοϊκ ά δια κείμενη π ρ ό ς
τόν «μα χαιροβγά λτη» καθηγητή.
Π ροσ πάθησ ε δηλαδή ν ά στρέψ ει
τήν ά νά κ ρισ η στό ότι ό κ α θ η γη 
τή ς π ού είδε τό μ α χ α ίρ ι «έδινε
πολύ θάρρος» στούς μαθητές καί
σ ύνα πτε φ ιλ ίες μ’ α υτούς. ’Α μ φ ι
σβήτησε τόσ ο τή μ α ρ τυ ρ ία του
γιά τό μ α χαίρι, όσο κ α ί τό ό τι οί
μαθητές δέν είχαν κ α μ ία εύθύνη
γ ιά τή ν σ υμ περ ιφ ορ ά τού «μα
χαιροβ γά λτη» καθηγητή. Π ροσ
πάθη σε μάλισ τα ν ά δελεάσ ει τούς
κ αθηγητές πού είχαν έγγρα φ α
ζητήσει τήν παρέμ βασ η τή ς ’Ε π ι
θεώ ρησης γ ιά τή ν . ά π α ρ ά δ εχτη
στάση τού «συναδέλφ ου» τους,
υπ οσ χόμ ενος έμμεσα εύνοϊκές
μεταθέσεις στήν ’Α θή να ή τήν
Θ εσσαλονίκη, άρκεί νά δέχοντα ν
νά ά ποσ ύρ ου ν τίς ά να φ ο ρ ές τους
κ α ί «νά κλείσει τό θέμα». Βε
βαίω ς, αύτό δέν θά ή ταν τόσ ο εύ
κολο ά ν ο ί μαθητές είχα ν π ρ α 
γμ ατοποιήσ ει τή ν πρόθεσή του ς
ν ά υπ οβά λλου ν μήνυση κ α τά τού
«μα χαιροβγά λτη»,
άλλά
το ύ ς
ά π ό τρεψ ε ό Δ ιο ικ η τή ς τή ς ’Α σ τυ
νομίας, ό ό π ο ιο ς όμω ς δέχτηκε
μηνύσεις πού υπ ό β α λ ε κ α θ η γη 
τής, φ ίλος τού «μαχαιροβγάλτη»,
κ α τά τώ ν κ αθηγητώ ν π ού τόν
κατα γγείλαν. Ή εξήγηση βρίσκε
τ α ι στίς φ ιλ ικ ές σχέσεις κ α ί τήν
περίεργη σ υνερ γα σ ία π ο ύ ύ π ά ρ χει ά νάμεσ α στούς ά στυνομικούς
κ α ί σέ όρισ μένους καθηγητές.

Ό ’Ε π ιθ εω ρ η τή ς άναχώ ρησε
χω ρ ίς νά δώ σ ει λύση σέ τίποτε
κ α ί δέν έχει άκόμ α ά να κ οινω θ εϊ
τό πόρισμα. Τό Λ ύκειο τώ ρ α β ρ ι
σκόταν σέ μιά κατάσταση έκρυ
θμη. 'Ο κ α θ η γη τικ ό ς σύλλογος
ά δύ να το ν ν ά λειτουργήσει, για τί
οί καθηγητές, π ού ήθελαν νά
ά π ο κ α λ υφ θ εί ή ά λή θεια , άντιμετώ π ιζα ν τή ν έχρότητα τώ ν σ υ
ναδέλφ ω ν τους, σ υμ περιλα μβ ανο
μένων κ ι εκείνω ν πού τρέμαν ά π ό
τό φ όβο μήπω ς ή θεσούλα τους
π ά θ ε ι τίπ ο τε κ α ί γ ι’ α ύ τό κ ρ α 
τούσα ν μιά στάση «εύνοϊκής ούδετερότητας» ύ π έρ έκείνω ν πού
φ α ίνο ν τα ν π ιά ό τι είχαν τήν υ π ο 
στήριξη τώ ν άρχώ ν.
Σ τό μεταξύ μαθητές, γονείς.
Δ η μοτικό Σ υμβούλιο, το π ικ ό ς
■τύ π ο ς (εφ ημ ερ ίδα « Ί θ α κ ο ς» ), ζη 
τούν νά φ ύγει ό «μ α χα ιροβ γά λ 
της» κ αθηγητή ς μέ ψ ηφ ίσ μ ατά
τους. "Ολοι περιμένουν τό π ό ρ ι
σμα ά π ό τή ν άνάκριση. Κ αί ξ ά 
φ νου στίς 18-11-79, φ τάνουν
ά π ο σ π ά σ εις γιά τόν «μ α χαιρο
βγάλτη» κ α ί τόν καθηγητή πού
είδε τό μ α χα ίρι, «γιά υ π η ρ εσ ια 
κές ά νά γκ ες», ό π ω ς δηλώ νει ή’Ε πιθεώ ρηση, άλλά «γιά δ ιευ κ ό 
λυνση τού έργου τή ς ά νά κρισ ης»,
όπ ω ς δηλώ νει ό 'Υ π ο υ ρ γό ς σέ
άπάντησ η σέ σχετική έπερώτηση
στή Βουλή.
Ή
’Ε πιθεώ ρη ση
α ύτό . τό
«άθώ ο» ψ έμμα γιά τίς «ύπηρεσιακές ά νά γκ ες» βρήκε σάν
άπά ντησ η στό θ όρυβο π ού ξεσή
κω σαν α ύτές ο ί ά ποσ π ά σ εις. Οί
μαθητές ξενυχτούσ αν έξω ά π ό τίς
κλειδω μένες α ίθ ουσ ες τού σ χο
λείου, μέσα στό φ οβερό κρύο καί
σ τίς βροχές τού Ν οέμβρη, οί γ ο 
ν είς καί τό Δ η μοτικό Συμβούλιο
δια δη λώ νουν τήν οργή τους. ’Ε ν 
τελώ ς άνιση είνα ι β έβ α ια ή μετα
χείριση τώ ν δ ύ ο καθηγητώ ν.
Ό υ π εύ θ υ ν ο ς το π ο θ ετείτα ι στή
Σάμη, σέ άπόσ τα σ η μιας ώ ρ α ς μέ
τό κ α ρ ά β ι, γ ιά ν ά μήν ά να γκ ασ τεϊ
κ α ί ή γ υ ν α ίκ α του ν ά έγκαταλείψ η τήν ω ρ α ιότα τη θεσούλα τη ς
στό το π ικ ό Π ΙΚ Π Α κ α ί μέ ελπίδα
επ ισ τρ οφ ής του ότα ν «ήσυχάσουν
τά π ρ ά μ α τα » (ήδη πήρε καί
π ροαγω γή !). Ό άλλος, ν εο δ ιό ρ ι
στος, το π ο θ ετείτα ι σ’ ένα χω ρ ιό
τή ς Κ εφ αλληνίας, τή ν Π άστρα,
π ού δέν έχει σ π ίτια γ ιά νο ίκ ια σμα, σέ μιά θέση όπ ου δέν μπορεί
νά κ α λ ύψ ει ούτε τό κ α νο νικ ό του
ώ ρ ά ρ ιο (μόλις 16 ώ ρες μέ μ α θη
ματικά,
φ υσ ικά,
γεω γρ α φ ίες
κτλ.), ά φ ή νο ν τα ς τό Λ ύκ ειο ’Ιθ ά 
κης ν ά μ ο ιρ ά ζετα ι τόν μα θημ α 
τικ ό τού Γυμνασίου. Ή μετάθεση
χ α ρ α κ τη ρ ίζετα ι ά π ’ όλους τού ς
καθηγητές «δυσμενής» ή «έξορία ». Μ έχρι τώ ρ α ή Π ά σ τρ α κ α 
λυπ τότα ν ά π ό μα θημ ατικό τού
’Α ργοσ τολιού, π ού π ηγα ινοέρ -

χοντα ν έκβϊ μέ τό α υτοκ ίνητό του.
Π η γα ίνοντα ς εκεί ό διω κόμ ενος
ά ντιμετώ π ισε τόν τρ όμ ο γονέω ν
κ α ί μαθητώ ν, γ ια τ ί είχε έντεχνα
δ ια δ ο θ εί ότι... α υτός ήταν που ’χε
βγάλει τό μαχαίρι!
Μ αθητές, γονείς. Δ ή μος τής
’Ιθ ά κ η ς δ ια μ α ρ τύ ρ ο ν τα ι γ ιά τόν
έμπ α ιγμ ό ά π ό τήν Ε π ιθ εώ ρ η σ η
κ α ί κ α τεβ α ίνουν σέ μαχητικές
εκδηλώ σεις γ ιά τήν παραμονή
τού καθηγητή τους. Τ ά «Ν Ε Α », ή
«Α Υ ΓΗ », δ «Ρ ΙΖ Ο Σ Π Α Σ Τ Η Σ »,
δημοσιεύουν σ χετικά ά ρ θ ρ α κ αί
δια μ α ρτυρ ίες. Ο ί βουλευτές Κε
φ αλληνία ς κ άνουν έπερώτηση
στή Βουλή κ α ί π α ίρ νο υ ν τήν
π ρ ο α ν α φ ερ θ είσ α ά πάντησ η. Ο ί
κ αθηγητές ζητούν ά π ό τό Ε Λ Μ Ε
Κ εφ α λ λ η ν ία ς-Ίθ ά κ η ς ν ά π ά ρ ει
θέση. ’Α λλά τό σ υνδικ αλισ τικό
όργανο ά π α ν τά δ τι δεν μπορεί νά
π ά ρ ει θέση π ρ ίν βγει τό πόρ ισ μα
τή ς ά νά κ ρισ η ς κ α ί π ρ ίν έκ δικα σ θούν ο ί μηνύσεις κ α ί ά ρ ν εϊτα ι
νά προστατεύσ ει τό θίγόμ ενο μέ
λος της ά π ό τήν α υ θ α ιρ εσ ία τή ς
’Ε πιθεώ ρησης.
Ό διω γμ ένος στην Π ά σ τρ α καθηγητής κ α ί ένας άλλος π ού τόν
ύπ οσ τή ριξε άμεσα, υποβά λλουν,
μέ τή σ ειρά τους, γ ιά ν ά άμυνθούν, μηνύσεις, μέ σκοπό νά
άνα γκασ τεΐ ό φ ίλ ος τού «μα χαι
ροβγάλτη» ν ά ά π ο σ ύ ρ ε ιτ ίς δικ ές
του.
Τ ά βά σ ανα τώ ν δ ύ ο α υτώ ν κ α 
θηγητώ ν, π ού εναντίον τους
στράφηκε τελικά ή μήνις τώ ν
σ κοταδιστώ ν,
δεν
σ ταματούν
έδώ. Ό εξόρισ τος στην Π άστρα,
ύπέστη δ υ ό -τρ είς κ ρα τή σ εις ά π ό
τόν π εν ιχρ ό μισθό του γ ιά «άδικαιολόγητη ά πο υ σ ία » , π α ρ ά τό
δ τι προσκόμισε δικ α ιο λο γη τικ ά
παρ α μ ονή ς γ ιά εξετάσεις σέ κ ρ α 
τικό Ν οσοκομείο. 'Ο δεύτερ ος
ά π ειλεϊτα ι μέ π α ρ ό μ ο ια π οινή γιά
μή εμπρόθεσμη ύποβολή αίτησης
ά δ εια ς (άνα γκ άσ τηκ ε νά λείψ ει
επ ειγόντω ς γ ιά τρ εις ήμέρες, ζή
τησε τη λεφ ω νικά κ α ί έγγρ α φ α
τήν ά δ εια κ α ί έφ υγε, ένώ ή δ ια 
δ ικ α σ ία π ο ύ έχει έπ ιβά λ ει στήν
π ερ ιφ έρ εια ό Ν ομ άρχης είνα ι νά
ζη τείτα ι ά π ’ α ύτόν(!) π έντε μέρες

• 'Α λλού, σ έ τα β έρ ν α πά λι, μ ο 
π ροηγούμενα ή ά δεια , δηλ. νά
π ρ ο β λ έπ ο ντα ι π ρ ό πενθημέρου ν α ρ χ ικ ο ί έπ ω φ ελο ν ντα ι
δλα τά έκ τα κ τα περ ισ τα τικ ά!
ά π ό τό Κ α ρ ν α β ά λι κ α ί π ρ ο κ α λο ϋ ν.
’Α π ’ δ ,τι ξέρω , είνα ι ή μόνη π ε
’Α γα π η τό ’Α ντί,
ρ ιφ έρ εια τή ς Ε λ λ ά δ α ς δ π ο υ ό
Τ ίς μέρες τή ς ’Α π ο κ ρ ιά ς έγινα
Ν ομ άρχης κ ι δ χι ή ’Επιθεώ ρη ση
— δ π ω ς κ α ί π ολλοί άλλοι δημ ο
εγκ ρ ίνει ή δ χι τίς ά δειες τώ ν έκκ ρά τες π ο λίτες - μά ρ τυρ α ς ένός
π α ιδευ τικ ώ ν. Κι άκόμη, ή μόνη
σοβαρού έπεισ οδίου π ού προπ ερ ιφ έρ εια δ π ο υ ό ύπ ά λληλος εί
κλήθηκε ά π ό
βα σ ιλοχουντικά
ν α ι ύπ οχρεω μ ένος ν ά κ ο ιν ο π ο ιεί
στοιχεία. Σ υγκεκριμ ένα τό βράδυ
σ’ δλους το ύ ς ενδιάμ εσ ους τή ς
τή ς Κ υ ριακ ής 17 Φ λεβάρη σέ μιά
’Ε π ιθ εώ ρ η σ η ς κ α ί τή ς Ν ο μ α ρ χία ς
τα βέρ να στό χω ρ ιό, βρίσκονταν
τά π ιό π ρ ο σ ω π ικ ά του βά σ ανα
μερικά β α σ ιλ οχου ντικ ά στοιχεία
γ ιά ν ά μή σ τερηθεί τ ίς 4.000 ά π ’
τά ό π ο ια είχα ν τοπ οθετή σ ει πάνω
τ ίς 12.000 τού μισθού του σάν
στό τ ρ α π έζ ι ένα ήμερολόγιο κ ά 
π ειθ α ρ χικ ή ποινή.
π ο ια ς βα σ ιλικ ής ένω σης μέ τήν
Ε ίν α ι ή μόνη π ερ ιοχή τή ς Ε λ 
φ ω το γρ α φ ία τού Γλύξμπουργκ.
λ ά δ α ς δ που ή διοίκησ η τού συν
Μ όλις έγινε ά ντιλ η π τό τό γεγονός
δικ α λ ισ τικού οργά νου τώ ν κ α θη 
ά π ό δη μ οκρ ά τες π ολίτες δηγη τώ ν ά ρ ν εϊτα ι ν ά δ ια μ α ρτυρ η θ εί
μιουργήθηκε κ ά π ο ια ά νησυχία
κ α ί νά θέσει α υτά τά προβλήματα
κ α ί έγινε π αρατήρησ η
στόν
σέ γενική συνέλευση μέ ά σ τεϊα
κατα σ τη μα τάρχη ν ά κ άνει σύ
π ροσχήμ ατα (δέν είνα ι γραμμ ένα
σταση στά βα σ ιλ οχου ντικ ά σ τοι
στήν ήμερήσια διά τα ξη , είνα ι
χεία κ α ί ν ά σταματήσει χω ρίς
π ρ ο σ ω π ικ ά , κτλ). Ε ίν α ι ή μόνη
συνέπειες αυτή ή πρόκληση.
περ ιοχή τή ς Ε λ λ ά δ α ς δ π ο υ ό
Α υτή ή ενέργεια ήταν μάταιη
Ν ομ άρχης καλεϊ στό γρ α φ είο του
μ ια ς κ α ί είνα ι γνω στή ή π ολιτική
κ αθηγητές
νεο διό ρ ισ το υ ς
καί
τοπ ο θ έτη σ η ' κ α ί ή δράση τού
το ύ ς δ ια τά ζ ει νά κ όψ ου ν τό
κατασ τηματάρχη.
μούσι τους, για τ ί ά λλιώ ς θά τού ς
άπολύσει! Μ έ λ ίγα λόγια , γ ιά
’Α κολούθησ α ν μερικές λογομένα π ού π ρώ τη φ ορά βρέθηκα
μα χίες κ α ί δια πλ η κτισ μ οί κ αί
στήν επ α ρ χ ία , είνα ι π ρ ω το φ α ν ές
βλέπ οντα ς τ ά έν λόγω στοιχεία
νά δ ια π ισ τώ νω δ τι ή ’Ε π ιθ εώ 
δ τι τό κλίμα δ έν σηκώ νει π α ρ α 
ρηση, ό σ υνδικαλισ μ ός κ ι δλες οι
μονή, τά μ ά ζεψ α ν κ α ί έφ υγαν
ά ρχές (μ’ εξαίρεση τ ίς Δ η μοτικές)
β ρ ίζο ντα ς το ύ ς π ά ν τες κ α ί τά
π εριμένουν τ ίς έντολές τή ς Ν ο
π άντα .
μ α ρ χία ς γ ιά νά π ρ ά ξ ο υ ν ά νά λογα, ένεργώ ντας σ’ ένα κλίμα
Τ ό σ ημ αντικότερο στοιχείο σ’
σ κευω ρίας,
ά στυνόμευσης
κι
αυτήν τή ν υπ όθεσ η είνα ι ή ά π ο υ 
ά γασ τής σ υνερ γα σ ία ς εν ά ν τια σέ
σ ία τή ς χω ροφ υλακής, πού δ ια θ έ
ό π ο ιο ν δ ή π ο τε
π ρ ο σ π α θ εί
νά
τει μιά σημαντική δύναμη σέ άνφ ερθεί σ τοιχειω δώ ς δ η μ οκρ α τικ ά
δ ρ ες στό χω ρ ιό αύτό. "Ο ταν είναι
κ α ί ν ά π ρ οσ φ έρ ει κ ά τι π α ρ α π ά ν ω
ν ά π ιά σ ο υ ν κ ά π ο ιο ν δημοκράτη
στόν τομέα π ού λέγετα ι Π α ιδεία .
π ού τόλμησε ν ά τρα γουδήσ ει τό
«πότε θ ά κ ά ν ει ξασ τεριά» φ τά 
Π.Π
νουν στή στιγμή - μεσολαβούντος
Σ.Σ. Σ τ ις 7-2-1980 ά π ο σ ύ ρ θ η κ α ν
φ υσ ικ ά τού χα φ ιέ πού δέν είναι
άλλος ά π ό τόν καταστηματάρχη.
α μ ο ιβ α ία ο ί μ η ν ύ σ εις π ο ύ ά να φ έΣ τήν προκειμένη περίπτω σ η τό
ρ ο ν τα ι σ τή ν επ ισ το λή το ν α ν α 
γνώ στη μα ς, εν ώ π ιο ν το ύ δφμαεπ εισ όδιο κράτησε π ερ ίπ ο υ δύο
ώ ρες κ α ί δέν φάνηκε ούτε ένας
σ τη ρ ίο ν. Έ κ κ ρ ε μ ε ΐ όμω ς α κόμα
μ ιά δίκη. Μ α θη τές, γο ν είς κ α ί γ ε 
χω ροφ ύλακ ας. Π άλι καλά θά μού
πείτε, γ ια τ ί π ρ ώ τα -π ρ ώ τα θά
νικά ό λ α ό ς τή ς Ιθ ά κ η ς έχο υ ν
συνελάμβανε τού ς δημοκράτες
ήδη β γά λει τά σ υ μ π ερ ά σ μ α τά
πολίτες....
τους.

Σ τό χω ρ ιό έχει έντα θεΐ σέ με
γάλο βαθμό ή ά νη σ υχία τώ ν κ α 
το ίκω ν γιά τήν τύχη τού π ολιτεύ
ματος μας κ α ί ή κυβέρνηση κ α ί
τά εκτελεστικά τη ς όργα να, π.χ. ή
Χ ω ροφυλακή
ά δ ια φ ο ρ ο ύ ν
ή
άκόμη κ α ί δίνουν τήν σ υ γκ α τά 
βασή του ς γ ιά τέτοιου είδους εν
έργειες.
Μέ
π ολλήν
άνυ πομ ονησ ία
π εριμένουμε νά ά να λάβ ουν οί
ά ρ μ ό δ ιο ι - ά ν υ π ά ρ χο υ ν, τ ίς εύθΰνες τ ο υ ς γ ιά νά έξαληφ θούν τέ
τοιου είδ ο υς εκδηλώ σεις ά π ό τό
βα σ ιλοχουντικ ά π α ρ α κρ ά τος. "Αν
δέν συμβεί αύτό τήν επομένη
φ ορά φ οβ ούμ α ι δ τι ή ά ντίδρασ η
τώ ν δημ οκρ α τικ ώ ν π ολιτώ ν θά
είνα ι π ιό δυναμ ικ ή κ α ί αποτελε
σματική....
Μ έ εκτίμηση
Π.Σ.
Τ Α Τ Ο Υ Κ Α ΙΣ Α Ρ Ο Σ ...
• Ά π ό τό Ρ ή γα Κ α π π α το π ή 
ρα με τό γρ ά μ μ α - σ χό λιο σέ δσα
το ύ κ α τα μ α ρ τυ ρ ο ύ σ ε ό Ν τίν ο ς
Σ ιώ τη ς στό Τ χ. 141:

’Α γα π η τέ κ. δ ιευ θ υ ντά
Α υτή ή ά πά ντησ η φ τά νει μέ
καθυστέρηση.
Σ υ μ π ά θ ιο .
Σ τό
τεύ χος 141 τού Α Ν Τ Ι ό Ά γ ιο φ ρα νσ ι - δ χι γ κ ι - σ κα νός (κ α ί
ίσ π α νοτρα φ ή ς, ύπ ο θ έτω ;) ά να -
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γνώστης κ. Σιώτης μέ τήν προσ
φώνηση «Φίλοι τού Α Ν Τ Ι», μ’
άλλα λόγια «"Ακου κόσμε», μού
καταμαρτυρεί πώς άλλαξα τό
όνομα τού περουβιάνου ποιητη
Σέζαρ (sic) Βαγι-έχο (sic) σέ
Καίσαρ Βαλλιέχο. Φυσικά μαζί
μέ τήν ....καταγγελία πάνε καί τά
σχετικά «στοιχειώδη» καί... δέ
συμμαζεύεται.
’Ακόμα καί γιά μουσικά μισόκουφους, τό πράμα δέ χρειάζεται
κάν διευκρίνιση. Διαβάζοντας τίς
δυό γραφές, μονάχα ό έντελώς
κουφός δέν θά καταλάβει ποιά
είναι ή σωστή. Γιά ίσπανοτραφεϊς, δμως, «άγιοφρανσ-ισκανούς» χρειάζεται μιά γραμματική
έρμηνεία μήπως καί καταλάβουν.
’Ιδού την: Στίς χώρες τής Λατινι
κής ’Αμερικής δέν υπάρχει δια
φορά μεταξύ τών συμφώνων c
καί s. Καί τά δύο προφέρονται
δμοια: César = Σέσαρ. Τό έλληνικό ζ είναι άνύπαρκτο σάν ήχος
στό ισπανικό άλφάβητο. Τόσο
στήν 'Ισπανία, όσο καί στή Νότιο
’Αμερική. "Οσο γιά τά δύο «συν
εχόμενα» (sic) 11, πληροφορώ τόν
κ. Σανφρανσίσκο ότι δέν είναι
άπλώς συνεχόμενα. Τά δύο μαζί
άποτελούν τό ξεχωριστό καί
άδιαίρετο 14ο γράμμα τού ισπα
νικού αλφαβήτου, έλλιε=Βαλλιέχο. 'Ο τρόπος δμως προφοράς
αυτού τού γράμματος ποικίλει,
τόσο στήν ίδια τήν Ισπανία, όσο
καί στίς χώρες τής Λατινικής
’Αμερικής. Γιά νά «βρεθούνε»,
λοιπόν, κάπου οί έκατοντάδες
έκατομμύρια ίσπανόφωνοι σχε
τικά μ’ α υ τ ό καί όλες τ ί ζ άλλες
γλωσσικές διαφορές τους, έχουν
ορίσει δυό μεσολαβητές κοινής
άποδοχής: Τό Diccio-Nario de la
Real Academia «Λεξικό τής Βα
σιλικής ’Ακαδημίας» τής Μαδρί
της, καί τό M A N U A L DE
PRONUNCIACION
ESPAN IO LA , μοναδικό στό είδος του
σύγγραμμα τού Tomâs Navarro
Tomâs = « ’Εγχειρίδιο 'Ισπανικής
Προφοράς», πού έκδίδεται ύπό
τήν έπίβλεψη τού ’Ανώτατου
Συμβουλίου
’Επιστημονικών
έρευνών τού ’Ινστιτούτου Miguel
de Cervantes (Σερβάντες, κατά •

•
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τόν κ. Σιώτη;) άλλά άς είναι.
Πρίν τόν παραπέμψω σ’ αύτά
τά συγγράμματα (στό δεύτερο νά
κοιτάξει στό κεφάλαιο μέ τόν τί
τλο Y e i s m o ), άνακεφαλαιώνω: τό
γράμμα II στήν ’Αργεντινή προφέρεται τζ, τραβηχτό, όπως στή
λέξη τ ζ ό ο ο ρ α ς , Στή δέ Ναβάρρα
τής Ισπανίας λιέ ή λιά, όπως στή
λέξη σ φ α λ ι ά ρ α . Καί τί θά κά
νουμε μέ τούς φ ρ α γ κ ι σ κ α ν ο ύ ς
κ α λ ό γ ε ρ ο υ ς ; ’Ασφαλώς, εφεξής,
είναι φρανσ-ισκανοί. "Οσο γιά
τόν Καίσαρά μου καί τό δικό του
Σέζαρ (sic) πληροφορώ τόν κ.
Σιώτη πώς ούτε τό ένα είναι έλληνικό, ούτε τό άλλο περουβιάνικο. Καί τά δύο είναι μετά
φραση τού όνόματος Γάιος ’Ιού
λιος CAESAR. Τόν έχει άκουστά;
Τελειώνοντας, σάς έσωκλείω
αύτήν τήν πρόσφατη συνέντευξη
πού έδωσα γιά τόν Καίσαρα
Βαλλιέχο καί τήν ποίησή του
στήν έφημερίδα τής Λίμας «El
Comercio». Τί σύμπτωση! Σέ μιά
έρώτηση υπαινίσσομαι άκριβώς
τήν κακοποίηση τού όνόματός
του στήν «Παγκόσμια ’Ανθολο
γία». "Αν ό κ. Σάν Φρανσίσκο (!)
έπιθυμεί νά διορθώσει μαζί μ’
έμένα καί τόν περουβιάνο πού
μού πήρε τή συνέντευξη, παρα
καλώ θερμά, κ. διευθυντά θέσατέ
τη στή διάθεσή του. ’Ιδού ή Ρό
δος: Δημοχάρους 60.
Εύχαριστώ πολύ
Ρήγας Καππάτος
Υ.Γ. "Αν ό κ. Σιώτης μένει στό
Σάν Φρανσίσκο, συγχωρεΐται.
"Ολα νερό κι άλάτι. Καί τούτο,
γιατί δέν πρόκειται νά καταλά-

• Ό ά ν α γ ν ώ σ τ η ς μ α ς Γ. Γ ο υ ν α ρ ά κ η ς γ ρ ά φ ε ι κ α ί τή δ ικ ή μ α ρ τ υ 
ρ ία μ έ ά φ ο ρ μ ή τ ή δ ιά σ π α σ η σ τό
Ε Κ Κ Ε κ α ί δσα γ ι’ α ύ τή ν γ ρ ά φ 
τ η κ α ν σ τ ό Α Ν Τ Ι (τ χ . 1 4 2 , 1 4 3 ,
1 4 4 , 1 4 5 ):
Πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομ
μάτι - Ισως τό μεγαλύτερο - πού
έχει άποχωρήσει άπό καιρό χωρίς

Ό Σ . Κ. σ τ έ λ ν ε ι π ρ ω τ ό τ υ π ο σ χ ο λ ια σ μ ό τ ή ς « δ ε λ φ ιν ο λ ο γ ία ς » κ α ί

θόρυβο - μεμονωμένα ή όμαδικά
- άπό τό ΕΚΚΕ δέν έχει ποτέ μι
λήσει καί έκφραστεϊ πρός τά έξω.
’Επειδή υπήρξα μέλος τού ΕΚΚΕ
καί στέλεχος τών μετωπικών
παρατάξεών του πήρα τό θάρρος
νά σάς άπευθύνω τήν έπιστολή
πού άκολουθεΐ γιά τό διάλογό
σας. Ή έπιστολή αύτή πέρα άπό
τήν πολιτική σήμανση περιέχει
σχηματικά έναν προβληματισμό
πού βγήκε μέσα άπό συζήτηση μέ
παλιούς συντρόφους γιά τό τί
ήταν τό ΕΚΚΕ καί πώς άναδείχτηκε, στιγμιαία, σέ μιά σημαν
τική πολιτική δύναμη. Παρόλο
πού ό τρόπος διατύπωσης ξεφεύ
γει άπό τόν «πολιτικό», θεώρησα
ότι είναι προτιμότερος γιά τήν
άποψη αύτή.
• Κ α ί σ υ ν ε χ ίζ ε ι:
Μ ιά π α ρ α ίτ η σ η . Χ ω ρ ίς μ ο υ τ ζ ο ϋ ρ ε ς κ α ί σ β η σ ίμ α τα , μ ε τ α ν ιω μ ο ύ ς κ α ί λ ά θ η . Ν ά φ ύ γ ε ι
κ α ν ε ί ς ά π ’ α υ τ ό τό σ π ί τ ι χ ω ρ ί ς
νά τό σ κ ά σ ει ά π ό τό π α ρ ά θ υ ρ ο
κ α ί χ ω ρ ίς ν ά χ α λ ά σ ε ι τό ν κ ή π ο :
( Φ ίλ ε μ ή μ έ π ι σ τ ε ύ ε ι ς π ι ά . Σ τ η 
ρ ίξ ο υ α τά δ ικ ά σ ο υ μ π ρ ά τ σ α ).
Α υ τ ό ε ίν α ι τό π ρ ό β λ η μ α - νά
μ ή ν ά φ ή σ ε ις χ ρ έη κ α ί χ α λ ά 
σ μ α τα . Κ α νέν α π ά τη μ α , κ α νέν α
ίχ ν ο ς σ τ ή ν κ α ιν ο ύ ρ γ ια χ λ ό η . ,
Μ ο ν ά χ α μ ιά σ ω σ τή π α ρ α ίτ η σ η .
Χ ω ρ ίς σ β η σ ίμ α τ α κ α ί λ ά θ η χ ω ρ ίς ε π ισ τρ ο φ ή .
(Γ. Λ υ κ ι α ρ ό ό π ο υ λ ο ς Β Α Ρ 
Κ Ε Λ Ω Ν Η ).

Στά τελευταία τεύχη τού περι
οδικού Α Ν Τ Ι (142, 43, 44, 45)
δημοσιεύτηκαν μιά σειρά άπό
κείμενα σχετικά μέ τίς πρόσφατες
έξελίξεις στό ΕΚΚΕ. Μέλος γιά
χρόνια τού χώρου πού έδρασε τό
ΕΚΚΕ κι ένώ βρίσκομαι έξω άπ’
αύτό εδώ καί δυό χρόνια μαζί μέ
όρισμένους
παλιούς
φίλους
έκανα μερικές διαπιστώσεις. Μέ
τό θάρρος τής άπόστασης άπό τό
χώρο καί τό χρόνο τών γεγονό
των θεώρησα καλό νά τίς κατα
γράψω. Οί διαπιστώσεις αύτές
δέν διεκδικούν - κι ούτε μ’ άπασχολεϊ - παρέμβαση στή διαμάχη
τών συγγραφέων. Στά κείμενα
δμως άύτά παρουσιάζονται συμ

το ύ κ υ β ε ρ ν η τ ικ ο ύ α ύ τα ρ χ ισ μ ο ϋ .

πυκνωμένες άλλά πρόσφορες γιά
μιά κριτική ματιά οί άπόψεις τών
όμαδοποιημένων ή όχι τάσεων
πού παρουσιάστηκαν άπ’ τό ση
μερινό ΕΚΚΕ. (τών μελών πού
ύπογράφουν τά α' κείμενο κι έμφανίστηκαν
σάν
«Ε.Π.
τού
ΕΚΚΕ», τής «Κ .Ε », τών μελών
τής Α Α Σ Π Ε πού άποχώρησαν,
τού Κ.Σ. τής ΑΑ ΣΠ Ε , τής Α Α ΣΠΕΤ). Διατυπώνοντας τήν κρι
τική μου (στά δυό πρώτα κεί
μενα) έκείνο ποΰρχομαι νά διεκδικήσω είναι μιά άλλη διάσταση.
Τή διάσταση τού έντοπισμοΰ
μέσα στό χρόνο τού συγκεκριμέ
νου γεγονότος πού καθόρισε τόσο
τήν άύόδο όσο καί τήν πτώση τού
ΕΚΚΕ. Μ ’ άλλα λόγια τί ήταν τό
ΕΚΚΕ;
Σέ μιά κριτική ματιά δέν πρέ
πει κανείς ποτέ νά έρμηνεύει μέ
τό γράμμα τά ιδεολογικά κείμενα
πού τού δίνονται. Κριτική άνάλυση υπάρχει μονάχα άν προχω
ρήσει πέρα άπ’ τήν έπιφάνεια τού
λόγου, άπ’ τό έκδηλο «νόημα»
γιά ν ’ άποκαλύψει τό λανθάνον
«νόημα» τού κειμένου, πού ή
φρασεολογία τό κρύβει καί ταυ
τόχρονα τό- άποκαλύπτει. Χρειά
ζεται πρώτα νά έντοπιστούν τά
κομμάτια τού κειμένου πού έμφανίζεται
ή
«συγκάλλυψη».
Τούτα τά μέρη άποτελούν τό
«κρίσιμο σημείο» καί παρουσιά
ζονται μέ τή μορφή τού «μύθου».
Ό μύθος είναι τά σήματα τών
άλογων, έμμονων καί γεμάτων
πάθος θεμάτων, σήματα πού
πρέπει ν’ άναλυθοΰν ώστε ν ’
άποκαλυφτεί ένα νόημα διαφορε
τικό άπ’ τό έπιφανειακό νόημα
πού «δέν ύπάρχει» στή συνείδηση
τού γραφέα ούτε τού άναγνώστη,
πού δέν άνταποκρίνεται στό κατά
γράμμα νόημα.
Στά κείμενα, πού παρουσιά
ζονται στό ΑΝΤΙ, τά έμμονα
αύτά καί μυθικά θέματα άφορούν
τίς έννοιες τής «κρίσης» ή τής
«άνόδου» τού «κινήματος». Τή
διαμάχη γιά τό «ποιός είναι ό
συνεχιστής τών ήρωικών παρα
δόσεων τού ΕΚΚΕ» μέ κατηγο
ρήματα «προδοσίας τού ονόμα
τος», «ρεβιζιονισμός», «λύγισμα»

κ.λ.π. Έ άν οί διάφοροι αύτοί
δροι άναλυθοΰν, έμφανίζονται
σάν «σημαίνοντα» πού μέσα άπ’
αύτά «άπωθοϋνται» κι «άναπα-,
ριστάνονται» «σημαινόμενα» έντελώς διαφορετικά: δτιδήποτε
άπειλεί τή συγκεντρωμένη έξουσία, πού χάθηκε ή κινδύνευσε νά
χαθεί, πού δέν έχει καμμιά σχέση
μέ τά μαζικά κινήματα άλλά καί
μετά άπό ’να σημείο καί μέ τά
μέλη τής ίδιας τους τής όργάνωσης. Οί «αύθεντίες» παρουσιά
ζονται σ’ έκδηλη μορφή μέ
«καταγγελίες» γενικότερα. Πέρα
άπ’ αύτό άναπαρασταίνουν τις
μάζες, τά αύθόρμητα κινήματα,
τούς πόθους τους. Αύτά άκριβώς,
ή παρουσία τών άλογων σημαινόμενων τροφοδοτεί τό μένος τών
λόγων έναντίον τών άντίθετων
τάσεων ή δμαδοποιήσεων.
Ή περιφρόνηση στό κίνημα
τών μαζών, πού έκφράζεται μέσα
άπό τήν άναγωγή τής λύσης στή
διαμάχη φατριών κι έπικράτησης
τής μιας ή τής άλλης στήν έξουσία είναι τό βασικό (Τά βάρη
άνήκουν στή «Κ Ε ».κ α ( τό δρόμο
της, άντίστοιχα δ'έ ή όμάδα τών
διαβρωτών πού καθυστέρησε τήν
άνάπτυξη). Κι έπειδή αύτό τό εί
δος περιφρόνησης είναι δύσκολο
νά έκφραστεί «άποθειται» παίρ
νοντας ιδεολογικές μορφές πού
τού έπιτρέπουν νά έκδηλώνεται
άνοιχτά. "Ετσι άντανακλά κι Ινςς
διττό σημαινόμενο: τό ένα «λο
γικό»
(στή
πραγματικότητα
άλογο) καί τό άλλο αύστηρά
«άλογο».
Σέ μιά μυθολογική, λοιπόν,
πραγματικότητα, δπου οί ούσίες
συντρίβονται, άνε^δύοντας θεά-'
ματα, άλλάζοντας τή ροή τ^ύ
νοϋ, συνηθίσαμε - οί παλιοί φί
λοι - σέ κείμενα: συνέπειας, γνώ
σης
τής
πραγματικότητας,
«προσπάθειας» διέξοδου άπό τή
χυδαιότητά της. Κείμενα πού δέν
άποτελούν τίποτε άλλο παρά
βιασμό δλων τών παραπάνω, μυ
θολογικά, χωρίς «μνήμη τών γε
γονότων έντοπισμένων μέσα στό
χρόνο». Στά κείμενα αύτά ό χρό
νος έχει χαθεί κι άλλοτριωθεί.
Χρειάζεται νά έπιχειρηθεϊ, μέ

τήν άνάμνηση, μιά πορεία έπανάληψης τής παλιάς έμπειρίας άλλά
καί άνασυγκρότησής της - στό
χρόνο - γιά νά.δούμε τό ΕΚΚΕ.
Ή φαντασία είναι ΐό άπαραίτητο
στοιχείο τούτης τής άνάμνησης.
Οί άναφορές τών συγγραφέων
τών κειμένων τού ΕΚΚΕ αύτό
άκριβώς
καταστρέφουν.
Δέν
έχουν μνήμη, δέ μπορούν ν ’ άναμνησθούν. Τά κείμενά του στηρί
ζονται στή Θεολογία, σ’ ένα
τρόπο δηλαδή σύλληψης τών
πραγμάτων πού δ "Αγιος βρίσκε
ται στόν παράδεισο, κι δ έπαναστάτης στήν ούρά τής κομματικής
ιεραρχίας. Τό ΕΚΚΕ δμως ήταν
κάτι άλλο (δχι βέβαια μόνο τό
ΕΚΚΕ). Αύτό πού σήμερα βρί
σκεται κάτω άπό τή ταμπέλα εί
ναι μόνο τά θρύψαλλα έκείνου
πού προσπαθεί κανείς ν ’ άνασύρει μέσα άπ’ τούς σκληρούς κομ
ματικούς πυρήνες καί διαδικα
σίες. Ή τα ν ένα άπό τά κύματα
πού ύψώνεται γιά μιά στιγμή καί
μόνο πάνω άπ’ τήν έπιφάνεια τής
■θάλασσας, τή στιγμή πού οί μάζες
κάνουν τήν έμφάνισή τους στό
προσκήνιο τής ιστορίας. Τό
ΕΚΚΕ ήταν τμήμα τής έπανάστασης. Κι ή επανάσταση δέν εί
ναι γεγονός πολιτικοποιημένο
(=άφηρημένο).
’Άρχισε
έκεί
δπου μιά γενιά άναζητούσε τήν
ταυτότητά της, τήν άγωνία της,
τό βάθος τής πραγματικότητας
τής άνθρώπινης ζωής. Τέλειωσε
στή σχέση τής γενιάς μας μέ τήν
πραγματικότητα, τήν άναρχία τής
ζωής. Ή επανάσταση βρίσκεται
πάντα σέ πλήρη, άνταρσία (μέ ει
κόνα τό Βελουχιώτη), .σέ άπόλυτη
άσυμφωνία μέ τήν πραγματικό
τητα. Είναι ή έλευθερία. Ή έπιλογή τής μιας, στιγμής πρός μιά
κατεύθυνση. Μετά τήν επιλογή
καί τή μετατροπή σέ κόμμα, σέ
κράτος, σέ εύαγγέλιο, σέ Λόγο
έπιβάλλεται ή νίκη καί ή ήττα, ό
έπαναστάτης βρίσκεται στό μαυ
σωλείο, όπως έγινε μέ τό γεροΜάο. Στή θέση του μπαίνει ό
γραφειοκράτης. Ή επιλογή τής
στιγμής, ή έλευθερία τής έπανάστασης τής γενιάς, τού χώρου τού
ΕΚΚΕ συμπυκνώθηκε στό γεγο

νός: τό Πολυτεχνείο, τό μπουν
τρούμι, ή φωτιά, φτάνοντας ώς
τήν εισβολή στήν ’Αμερικάνικη
πρεσβεία, κορύφωμα καί κηδεία
τού ΕΚΚΕ.
Οί πρωταγωνιστές τού δράμα
τος, πού δλοι έχουν τή διάθεση
νά τούς ξεχάσουν, ή γενιά μας,
πού άνδρωσε τό ΕΚΚΕ, οικοδο
μώντας τήν Ο ΥΤΟ Π ΙΑ, ταυτιζό
μενοι μέ τό Μάο, τήν πολιτιστική
έπανάσταση, τά στελέχη καί τούς
ήγέτες τού ΕΚΚΕ δέ βρίσκονται
στή σκηνή τή στιγμή πού παίζεται
ή τελευταία πράξη τού δράματος
•(ή τής κωμωδίας;) άπό καιρό. Ό
άρχηγός έχει ξεχωρίσει άπό τή
μάζα, τό μίσος άπό τήν άγάπη.
Οί πρωταγωνιστές έχουν χωρι
στεί σέ δυό μεγάλα στρατόπεδα.
Είναι δ κόσμος τής μοναξιάς τού
δρομέα μεγάλων άποστάσεων,
πού δρισε καθήκον του νά διαφυλάξει τ ’ δραμα, τήν Ο Υ Τ Ο 
Π ΙΑ, πού έμφανίστηκε γιά μιά
στιγμή στή διαδικασία τής έπαναστατικής πράξης, στούς και
ρούς τού ’ δειλού καί πρόστυχου.
Είναι
δλοι έκείνοι πού
οδεύουν ,στό θάνατο μή βλέπον
τας τίποτε άλλο παρ’ αύτό πού
θάθελαν νά βλέπουν. Ά π ό τήν
άλλη είναι έκείνοι πού βλέποντας
τήν Ο Υ Τ Ο Π ΙΑ νά χάνεται στά
βάθη τού ορίζοντα άντιστρέψανε
τά πράγματα, ταυτίσανε τό φαν
ταστικό μέ τό πραγματικό καί
ζοΰνε ένταγμένοι μέσα σέ τούτο
τόν κόσμο: στό κόμμα, τήν
όμάδα, τήν αύταπάτη... Α ν τικ α 
θιστούν τήν Ο ΥΤΟ Π ΙΑ, μέ τό
φοιτητάκο πού ψήνουμε, μέ τό
κουπόνι, τίς έκλογές, τόν πολιτικό-ρεαλισμό. Γράφουν καί γιά
τήν κρίση, τήν άνοδο, τή" διέ
ξοδο....
Τούτες οί μνήμες άποτελούν
κομμάτι άπό μιά προσπάθεια γιά
άντικειμενική γνώση τής πραγμα
τικότητας πού καθημερινά κακο
παθαίνει άπό γραφείς τού τύπου
τών κειμένων τού ΕΚΚΕ. Είναι
μιά γνώση ρεαλιστική πού σημαί
νει ότι καθημερινά διεκδικείται
καί καθημερινά άποτυχαίνει νά
πραγματωθεί.
Γιώργος Γουναράκης.

ΕΛΛΗΝΕΣ
ΥΠ Ο
Δ ΙΑ Λ Ο Γ Η Ν
Κύριε Διευθυντά,
Τελευταία γίνεται λόγος - μετά
τίς άποκαλύψεις τής Α ξιω μ α τι
κής Αντιπολίτευσης - γιά τό φα
κέλωμα πού πραγματοποιείται
στό
Στράτευμα.
Έμπνευστής
όλης αυτής τής άνίερης καί άντεθνικής πράξης άποκαλύφθηκε δτι
είναι ό 'Υπουργός Άμύνης κ.
ΑΒΕΡΩΦ.
Σήμερα πού είναι άπαραίτητη
ή ’Εθνική όμοψυχία, άκριβώς
αύτή τήν κρίσιμη διά τό "Εθνος
στιγμή, καλλιεργείται ένας νέος
διχασμός μέ άπρόβλεπτες γιά τόν
Ελληνισμό συνέπειες.
Θά πρέπει νά γνωρίζει ό κ.
ΑΒΕΡΩΦ δτι προσφέρει τήν χει
ρότερη ύπηρεσία στό ’Έθνος, τό
οποίο δέν παραλείπει νά τονίζει
ύποκριτικά, δτι άγαπά καί φρον
τίζει. Τώρα τί είδους άγάπη πα
ρέχει, ύποδαυλίζοντας τήν Δ Ι 
ΧΟ ΝΟ ΙΑ, μόνο αύτός ό ίδιος τό
ξέρει. "Αλλωστε, σάν ιστορικός
καί συγγραφέας πού θέλει νά λέ
γεται, δέν θά πρέπει νά τ ο ί δια
φεύγει δτι ή Δ ΙΧ Ο Ν Ο ΙΑ είναι
αύτή πού προξένησε άπειρες
καταστροφές καί συμφορές στόν
τόπο μας. Είναι δυνατόν δλα
αύτά νά τά λησμονεί ένας πνευ
ματικός άνθρωπος, δπως τού
άρέσει νά αύτοτιτλοφορεϊται ό κ.
ΑΒΕΡΩΦ, έχοντας μάλιστα καί
βλέψεις νά γίνει ’Ακαδημαϊκός δλα τά ’χει ή Μαργιορή ό φερετ
ζές τής λείπει, δπως λέει καί ό
Λαός. ’Ασφαλώς δχι. "Ομως, τά
κελεύσματα τών πατρώνων μας
λέγουν πώς οί Έλληνες πρέπει
πάντοτε νά είναι διχασμένοι γιά
νά άλώνσνται εύκολότερα καί σί
γουρα άπό ι»ύ ς διαφόρους
έχθρούς των. Έ τσ ι ό κ. ΑΒΕΡΩΦ
πιστός « τ ο ί ς κ ε ί ν ω ν ρ ή μ α σ ι » δια
χωρίζει τούς "Ελληνες σέ καλούς
καί κακούς, πράγμα πού δέν θά
τολμούσαν νά πράξουν καί οί
πλέον ’Ανθέλληνες.
Πέρα άπό αύτά, δημιουργεϊται
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μιά άπορία. Γιατί έμάς τούς κα
κούς Έλληνες μάς καλεϊ νά υπη
ρετήσουμε στόν Στρατό; Γιατί
εμείς τά μιάσματα νά πολεμή
σουμε σε μιά ένδεχομένη μελλον
τική σύρραξη; Νά πολεμήσουν οΐ
καλοί Έλληνες τού κ. ΑΒΕΡΩΦ.
"Ομως αύτοί είναι τόσο λίγοι καί
τόσο άπρόθυμοι (σέ κάθε πόλεμο
πάντοτε έβρισκαν εύκαιρία καί
παραθέριζαν στήν Ελβετία κ.ά)
νά πολεμήσουν γιά τήν -Πατρίδα,
πού δεν φτάνουν. Γι’ αύτό υπάρ
χουν καί οί· δευτέρας διαλογής
Έλληνες, πού μέ τό φιλότιμο καί
τήν άνιδιοτέλεια πού τούς δια
κρίνει σκεπάζουν τά κενά τών
Έθνικοφρόνων, γιά νά έλθουν
στό τέλος οί τελευταίοι μέ τά
ισχυρά τους άφεντικά νά βγούνε
καί Ήρωες.
Ό κ. ΑΒΕΡΩΦ θά πρέπει νά
γνωρίζει δτι δλα τά πράγματα
έχουν άκμή καί παρακμή καί ή
άλήθεια, όσο καί άν κρυφτεί, κά
ποτε φανερώνεται μέ δλη της τήν
λάμψη, καί τότε κάθε ψεύτης
ύπόκειται στίς άνάλογες συνέπειες.
'
Φιλικά,
Μάριος Δημητριάδης
• Σ.Σ. ‘Από τόν άναγνώστη μας
διαφεύγει ίσως ή ύπαρξη τον
Σχεδίου «Ε» πού είχε άποκαλύψει τό περιοδικό μας. Σ ’ αύτό
έχει προνοήσει ό κ. Άβέρωφ γιά
τήν μή συμμετοχή τών πολιτών Β'
κατηγορίας σέ ορισμένους πολέ
μους ■μόνο πού αυτή ή μή συμμε
τοχή σημαίνει ταυτόχρονα άφοπλισμό, περιορισμό καί φυλά
κιση.
• Atf®KK9iaYSpfSJäiMi’NA
’Αγαπητό «’Αντί»,
Χθες έπεσε στά χέρια μου τό
τεύχος 6, περίοδος Β', 16 Νοεμ
βρίου 1974. Διάβασα τό «Πολυ
τεχνείο πέρα άπό τό μύθο» «έπτά όμάδες άπαντούν σέ πέντε
από τά έπτά ερωτήματα πάνω σέ
πραγματικά περιστατικά». Στά
θηκα στό ερώτημα 7.
«Ή προβοκάτσια. 'Α ς άναφερθούν μεμονωμένες περιπτώσεις
καί μορφές της. ’Αποκλείεται
παρ’ δλα αύτά ορισμένες έξτρεμιστικές ένέργειες. καί μιά άντίοτοιχη
συνθηματολογία
νά
υπήρξε έργο ύπεραριστερών άτομικών περιπτώσεων καί όμάδων;». Καί πιό κάτω «έθεάθησαν
επίσης οι άπεργοσπάστες φοιτη
τές Φαρμακίδης καί Παπανική-,
τας». ΟΜΑΔΑ Β.
■ ’Αλλά, άς έλθουμε στήν ούσία.
Ό Παπανικήτας άπείχε άπό τά
μαθήματα τής ιατρικής σχολής.
'Απλώς πήγάινε στά έργαστήρια
τής Παθ. Φυσιολογίας στά όποια
είχε άπουσίες. "Οσο γιά τό θέμα
τής προβοκάτσιας τό άψήνω στήν
κρίση τού άναγνωστικού σας κοι
νού καί τών συμφοιτητών μου.
Μετά Τιμής,
N. I. Παπανικήτας.
Υ.Γ. 'Ο φίλος μου Φαρμακίδης
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δέν μπορεί νά σάς γράψει γιατί
λείπει στό έξωτερικό γιά σπου
δές.
_____'

Φ Δνό φίλοι τον ΠΑΣΟΚ, ό Γ.
Χριστοδούλου καί ό Γ. Γκολφινόπονλος γράφουν:
Φ Ό Γ. Χριστοδούλου άπαντά
ατούς έπικριτές - άπό τή μεριά
τον ΚΚΕ:
Κατηγορούν τό ΠΑΣΟΚ δτι
δέν είναι κόμμα εργατικό καί
άγροτικό, άλλά άντίθετα είναι
«Μικροαστικό» καί έχει στραφεί
στόν «Δημοσιοϋπαλληλικό το
μέα». Κάνουν μεγάλο λάθος.
Γιατί τό ίδιο τό ΚΚΕ δέν είναι
έργατικό, άλλά ούτε καί άγροτικό
κόμμα. Ή δύναμή του στήν πε
ρήφανη άγροτιά μας είναι ελάχι
στη. Ειδικά γιά τήν έννοια «ερ
γατικό» θά ήθελα νά μού άπαντήσουν έάν θεωρούν εργάτες τούς
διάφορους ιδιοκτήτες άκινήτών,
τούς διάφορους βιοτέχνες, οί
όποιοι είναι οπαδοί τού ΚΚΕ καί
ίδεολόγοι.
• Ό Γ. Γκολφινόπουλος άναφερόμενος στό σημείωμα τον
«Άντήνορα» (τχ. 137) — γιά τό
ρόλο τον ΠΑΣΟΚ στίς μελλοντι
κές εξελίξεις, γράφει:
Συμπαρατασσόμενος φανατικά
στήν μία άπό τίς δύο πλευρές
κατασυκοφάντησης τής ταυτότη
τας τού κινήματος, άναπτύσσει
έτσι ό Άντήνωρ κατά κόρον τίς
«προθέσεις» τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. - εύσεβεϊς πόθοι; — γιά τήν υλο
ποίηση τής «Ιστορικής» επιλογής
του: τήν άνάληψη τού ρόλου στήν
δικομματική έναλλαγή τής κατε
στημένης έξουσίας πρός διαι
ώνισή της, άποποιούμενο τίς
ιδεολογικές του άρχές καί πολι
τικές του θέσεις.
Τώρα, κάτω άπό ποιά στοιχεία
πού θά μπορούσαν νά άμφισβητήσουν τή γνήσια ιδεολογικοπο
λιτική ύπαρξη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ,
κάτω άπό ποιά γεγονότα θά μπο
ρούσε νά ξεπηδήσει μία τέτοια
ντέ φάκτο προοπτική, είναι τά
έρώτηματα πού ζητούν άπάντηση, πρίν τά έπιμελώς συναρμολογούμενα καταστρεπτικά κατα
σκευάσματα γιά τό λαϊκό κίνημα,
βιάζοντας τήν θετική πραγματι
κότητα, κυοφορήσουν ένα έκτρωματικό πισωγύρισμα.
Φιλικότατα
Γ. Γκολφινόπουλος
• Ό Κ. Κασκαλίδης, είναι ερ
γάτης σέ έργοστάσιο, τακτικός
άναγνώστης μας, όπως μάς γρά
φει, κα ί μάς συγχαίρει γιά τήν
«άντιδιαφήμιση». Καί συνεχίζει:

Συγχαίρω τόν άναγνώστη σου
Άντώνη Φ. (τχ. 145) γιά τίς θέ
σεις του σχετικά μέ τό κάπνισμα,
άλλά δέν συμφωνώ μέ τή γνώμη
του γιά τούς νέους.
Μήπως ταυτίζεται μέ τίς θέσεις
τού βιβλίου «Ή προοδευτική
νεολαία καί τό πολιτικό μας πρό
βλημα» πού διαφημίζεται στό
ίδιο τεύχος τού «’Αντί»; Είναι
οπαδός τών θέσεων αύτοΰ τού
βιβλίου «γιά άπελευθερωμένο
τρόπο ζωής» μέσα στήν άστική
κοινωνία;
Οί προοδευτικοί νέοι μας σή
μερα άκολουθούν συνεπή πολι
τική γραμμή καί σύντομα θά τό
δούν δλοι οί άπιστοι.
Οί προοδευτική νέοι καί ή ερ
γατική τάξη θά φέρουν τήν άλλαγή, έστω καί άν δέν σάς άρέσει.
Κ. Κασκαλίδης
• Δήλωση τού κ. Μοσκώφ γιά
τό ’Αφγανιστάν προκαλεί αυτήν
τήν έντονη άντίδραση άναγνώστη
μας:
’Αγαπητό ’Αντί,
'Ολόκληρο λοιπόν τό συγκινη
σιακό φάσμα, έξικνούμενο καί
μέχρι άκραίων σωματικών εκδη
λώσεων (ναυτία) φιλοξενείται
στόν Κωστή Μοσκώφ καί στό
γραφτό του μέ άφορμή τή μοίρα
τού τραγικού λαού τού ’Αφγανι
στάν (ΝΕΑ, 6/3/80).
Ή θλίψη αυτή, μαθαίνουμε,
πού φέρνει... ναυτία (!) κατέχει
τόν καλοπροαίρετο κ. Μοσκώφ,
έναν άπό τούς πολλούς «καλο
προαίρετους προοδευτικούς Έ λ
ληνες» πού δέν άφησε, δπως άλ
λοι, «τίς δυσκολίες τής ιστορίας
μας» νά τόν όδηγήσουν σέ λαθε
μένες έκτιμήσεις καί συνεπούμενα σέ άλλοίωση τής διεθνιστικής γεύσης του άπό τόν πανταχοΰ
παρόντα λωτό τού ιμπεριαλισμού
καί τής εξάρτησης.
Τό ζητούμενο λοιπόν κλειδί τής
«συντονισμένης παγκόσμιας έπαναστατικής πράξης» είναι ή δια
τήρηση ύψηλής συχνότητας αύτής
τής θλιψο-ναυτιακής καθαρτή
ριας άνοιξης, μεγέθους ύψηλής
έκλεκτικής
συντονιστότητας,
άφού παντελώς στερείται ύποδοχέων διέγερσης τού τύπου Ερυ
θραίας ή ’Αργεντινής. Γιά νά μήν
μιλήσουμε γιά τήν Κύπρο άφού, ό
κ. Μοσκώφ, όντας ιστορικός ή
φιλόσοφος τής 'Ιστορίας, ένδεχόμενα άσχολεϊται, κατά τήν πα
ρούσα στιγμή, μέ τήν άπουσία
τού ΑΚΕΛ άπό τήν Έθνικο-απελευθερωτική Καθοδήγηση, καί
τήν καπήλευση τού ένοπλου
άγώνα τών Κυπρίων άπό έναν
έγκάθετο τής άντίδρασης. (Ή
μήπως, άντιιστορικά, ξαναπέφ
τουμε καί έδώ σέ «δυσκολίες τής
ιστορίας μας»;).
Φ(λικά
Γιάννης Ν. Βουλουμάνος
Καλαμάτα, 12.3.80
Υ.Γ. Καλός καί ό άστικός τύ
πος δΡ όλίγην high fidelity ΚΕΑ.
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
’Αθήνα 601
Τηλ: 732.713- 732.819

• Ε κδ ό τη ς:
Χ Ρ Η ΣΤΟ Σ Γ. Π Α Π Ο Υ ΤΣΑ Κ Η Σ
Δ ε ιν ο κ ρ ά τ ο υ ς 131, Α θ ή ν α 601.
• Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο υ :
ΤΡΥΦ Ω Ν Λ Υ ΓΟ Υ Ρ Α Σ
Β ασ . Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ 26. Π ε ρ ισ τ έ ρ ι
• Κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή ε π ιμ έ λ ε ια :
Μ Α Κ Η Σ Τ Σ ΙΠ Ο Υ Ρ ΙΔ Η Σ
• Μ ο ν τά ζ :
Γ. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Α Κ Ο Σ
• Φ ω τ ο σ το ιχ ε ιο θ ε σ ία :
..Φ Ω ΤΟ Κ Υ ΤΤΑ Ρ Ο » ΕΠΕ.
Β ασ . Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ 2, Χ ίλ τ ο ν .
Τ η λ . 7 4 8 .3 1 4 - 7 1 3 .6 0 4 .
• Α ν α π α ρ α γ ω γ ή φ ίλ μ ς :
Γ ρ α φ ικ έ ς τ έ χ ν ε ς
Ν. Τ ζ α ν έ τ ο ς ,
Μ ε τ σ ό θ ο φ 29, τ η λ . 8 22 1829
• ’Ε κτύ π ω σ η:
Έ ρ γ ο σ τ . Γ ρ α φ ικ ώ ν Τ ε χ ν ώ ν
Γ. Α Ν Ε Μ Ο Δ Ο Υ Ρ Α Σ
Ί α σ ίο υ
5,
Π ε ρ ισ τ έ ρ ι.
57.22.201.

Τηλ.

• Κάθε ένυπόγραφο άρθρο έκφράζει τήν προσωπική άποψη του
συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δέν έπιοτρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Έ ξ α μ . 320 δ ρ χ . - ’Ε τή σ ια 640
Ε τή σ ια ’Ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν ,
Τ ρ α π εζώ ν , κλπ : 1.500 δ ρχ.
Γ ιά φ ο ιτ η τ έ ς έκ π τω σ η 15%

Εξωτερικού
Ε ύρώ π η - Μ ε σ ο γ . χ ώ ρ ες :
έ ξ ά μ η ν η : ....................άπ λή
δ ο λ . 15
»
ά ερ ο π .
δ ο λ . 17
έ τ ή σ ια : ........................ ά π λή
δ ο λ . 30
..
ά ερ ο π .
δ ο λ . 34
Η .Π .Α . - Κ α ν α δ ά ς - Α ν . Α σ ία : '
έ ξ ά μ η ν η : ....................ά π λή
»
ά ερ ο π .
έ τ ή σ ια : ........................ άπ λή
»
ά ερ ο π .
Α ύ σ τ ρ α λ ία - Ω κ ε α ν ία :
έ ξ ά μ η ν η : ....................άπ λή
»
ά ερ ο π .
έ τ ή σ ια : ........................ άπ λή
»
ά ερ ο π .

δ ο λ . 15
δ ο λ . 22
δ ο λ . 30
δ ο λ . 44
δ ο λ . 15
δ ο λ . 30
δ ο λ . 30
δ ο λ . 60

• ’Ε μ β ά σ μ α τα , έ π ιτ α γ έ ς :
Χ Ρ Η ΣΤΟ Π Α Π Ο Υ ΤΣΑ Κ Η
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 60, Α Θ Η Ν Α 601.
• ΤΙΜ Η Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : δ ρχ. 25 .
• Π Α Λ ΙΑ ΤΕ Υ Χ Η : Τ ΙΜ Η δ ρ χ . 40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• γιά τά βιβλιοπωλεία
τής ’Αθήνας:
Στά γραφεία του -Α Ν Τ ΙΛημοχάρους 60, τηλ: 732-713
• γιά τά βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ.Κοτζιά καί Σία Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

Εκδοοεκ Π ΑΠ ΑΖΗ ΣΗ
μοίU ç ηνκΛοφορησαν
ΝΙΚΟΣ Σ. ΜΟΥΣΗΣ
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ΜΕΣΑ,ΣΤΟ ΜΗΝΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
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•

Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Ό Δ ιεθ ν ή ς Ρ όλος
τώ ν Μικρών Χωρών
καί ή ένταξη τή ς
Ε λ λ ά δ ο ς στήν ΕΟΚ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ ΔΕ ΥΤΕΡ Ο

Εκδόσεις Πιιτιαζήαη

I■ ■ ■ ■
...

•

;

Διοίκηση
’Ε πιχειρήσεω ν

ΠΑΝΛΠΩΤΜΣ Β. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ή οικονομική κρίση
καί ή ένταξη
τής
Ελλάδας
στήν Ε.Ο.Κ.

Η. KOONTZ-C
O’DONNELL

•

Γ. IL ΚΠΜΠΑΣ
ΚΛΗκηιηι: n s ηΟΛίηκΗε οιαονομιαι
n o II AM.IItltllMIO Aonsui

Δ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

Ο ικονομικές
Λ ειτουργίες
του Κ ράτους

Θ Ε Ω ΡΙΑ
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ
ΕΞ ΕΛ ΙΞ Η Σ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Τείχος \
(KAOXIIL ΠΛΙ1Α7ΙΙΙΜ

ANT. ΛΙΒΑΝΗΣ &ΣΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
ΣΟΑΩΝΟΣ 9 4 . τηλ

3 6 ΙΟ 5 8 9

Βιβλίο πού αγγίζουν
τήν καρδιά τού σύγχρονου
προβληματισμού
\
ERNEST MANDEL

μ εΛ ετες πάνω
στον
ε λ λ η ν ικ ό καπ ιτα λισμ ό

ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
• Οί καρποί τοΰ «σοσιαλισμού σέ μιά
μόνη χώρα» · Οί τρεις διαστάσεις
τοΰ εύρω κομμουνισμού · Ή συνδιάσκεψη
τού Α νατολικού Βερολίνου · Ή κροτίδα Έλλενστέϊν · Ή βόμβα Καρίλλιο · Οί έπιπτώσεις τής βόμβας καρίλλιο· Ή ηχώ Μπάρο
• Ό εύρω κομμουνισμός Ιδεολογία τής «νέας
τάξης»; · Ή στρατηγική τού εύρω κομμουνι
σμού · Τό ιταλικό Κ.Κ. άπόστολος τής λιτό
τητας · Τό γαλλικό Κ.Κ., ό εύρωκομμουνι, σμός καί τό κράτος

εκδόσεις

νεα σ ύνορα
σ Λ ιβ α ν η ς

Φ Για μιά σφαιρική ενημέρωση πάνω σέ φλέ
γοντα θέματα τού έλληνικού καί τού διεθνούς
χώρου

